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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu
i konsultacja protetyka gratis!
W marcu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Metro gotowe
do rozmów? W œwietle prawa
Leximus radzi

Budowa metra spêdza sen z powiek mieszkañcom
domów przy ul. Targowej. Dwie rodziny z Targowej 70
na mocy decyzji powiatowego nadzoru budowlanego
nadal nie mog¹ wróciæ do swoich domów, pozosta³e
tak¿e obawiaj¹ siê o swoje bezpieczeñstwo. Choæ
uszkodzenia pojawiaj¹ siê nie tylko na najstarszych
budynkach, to one w³aœnie s¹ najbardziej nara¿one.
Targowa 70 ucierpia³a ju¿ wie nie dosz³o tak¿e na forum
w latach piêædziesi¹tych, rady dzielnicy.
podczas poprzedniej próby
Na zorganizowanych przez
budowy metra na Pradze. burmistrza Pragi Pó³noc PioJednak obaw mieszkañców, tra Zalewskiego spotkaniach
mimo niepokoj¹cych orze- przedstawicieli najbardziej
czeñ nadzoru budowlanego, poszkodowanych wspólnot
nadal nie traktuje siê wystar- mieszkaniowych z konsorczaj¹co powa¿nie. W konflikt cjum AGP Metro maj¹ zostaæ
nie chc¹ siê mieszaæ w³adze wypracowane odpowiednie
miasta, odsy³aj¹c wszelkie porozumienia. Metro, dot¹d
roszczenia do wykonawcy. zaprzeczaj¹ce swemu udziaDo porozumienia w tej spra- ³owi w powsta³ych uszkodzeniach, zadeklarowa³o zmianê
NAUKA
dotychczasowego podejœcia i
JÊZYKÓW wiêksz¹ otwartoœæ na problemy mieszkañców. PrzyczyniOBCYCH
³y siê do tego zapewne niewww.mowisz-masz.pl
które z zapisów zamówionej
dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
ostatnio przez spó³kê AGP
bardzo ma³e grupy
ekspertyzy budynku przy Targowej 70. Z jednej strony
zajêcia indywidualne i w parze
wskazano w niej, ¿e budynek
przygotowanie do matury
nie grozi zawaleniem, z druprofesjonalni lektorzy
giej uznano, ¿e powsta³e w

ul. Remiszewska 1 (Targówek)
tel: 22 679 55 33, 663 741 860

dokoñczenie na str. 2

Inicjatywa z Bia³o³êki
Praktyka ³atania dziury bud¿etowej pieniêdzmi z kieszeni kierowców jest ju¿ w Polsce powszechnie stosowana, dotknê³a ona równie¿ mieszkañców Warszawy.
Oczywiœcie, ka¿dy siê zgodzi, ¿e nale¿y zwiêkszaæ bezpieczeñstwo na naszych drogach; jest to jednak temat
zdecydowanie bardziej z³o¿ony i wymaga ambitniejszych
dzia³añ, ni¿ tylko ograniczanie prêdkoœci i stawianie
fotoradarów, gdzie popadnie.
Bezpieczeñstwo na drogach tencjalnych kolizji jest ogranizale¿y od szeregu czynników, czona, a kierowca nie jest zmua do najwa¿niejszych z nich szany do gwa³townych zmian
nale¿y infrastruktura. Doœwiad- prêdkoœci. Fotoradary i „³apaczenia krajów odnotowuj¹cych nie kierowców” za prêdkoœæ,
du¿e sukcesy w poprawie bez- stosowane w sposób sensowpieczeñstwa na drogach, np. ny, mo¿na uznaæ jedynie za
Holandii, pokazuj¹, ¿e aby uzy- element uzupe³niaj¹cy, a nie
skaæ trwa³e efekty, nale¿y systemowe rozwi¹zanie.
skoncentrowaæ siê przede
Niestety, wszystko wskazuwszystkim na projektowaniu je na to, ¿e u nas zdecydoinfrastruktury uwzglêdniaj¹cej wano siê zastosowaæ rozwi¹ludzkie ograniczenia – a wiêc zania, które niewiele maj¹
takiej, gdzie elementy drogi s¹ wspólnego ze zwiêkszeniem
³atwo identyfikowalne, ruch bezpieczeñstwa, a powoduj¹
drogowy jest przewidywalny, tylko irytacjê kierowców,
liczba skrzy¿owañ i miejsc podokoñczenie na str. 5

W poprzednim artykule prowadzone by³y rozwa¿ania
na temat podstaw odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstwa
wykonuj¹cego budowê metra warszawskiego (zak³adu
górniczego) oraz postêpowania ugodowego, dotycz¹cego
naprawnienia szkody. Po raz kolejny warto podkreœliæ,
¿e dopiero wyczerpanie drogi postêpowania ugodowego
uprawnia poszkodowanych do skierowania sprawy na
drogê postêpowania s¹dowego.
W³aœcicielom lokali zagro- tów, obiektów budowlanych,
¿onych budow¹ II linii metra urz¹dzeñ, lokali, wody lub inw Warszawie przys³uguj¹ nych dóbr tego samego rodwa podstawowe roszczenia: dzaju. W³aœcicielom lokali
- roszczenie o przywrócenie po³o¿onych w strefie budowy
stanu zgodnego z prawem, metra przys³uguje tak¿e praczyli stanu sprzed rozpoczêcia wo do samodzielnego przyprac,
wrócenia stanu sprzed rozpo- roszczenie o zapobie¿enie czêcia prac za zap³at¹ odszkodowania. Na taki sposób
szkodom.
Przywrócenie stanu zgod- naprawienia szkody musi
nego z prawem mo¿e w wyraziæ jednak zgodê wykoszczególnoœci nast¹piæ w nawca metra. W takim wynaturze, czyli np. poprzez padku wysokoœæ odszkododostarczenie przez odpowie- wania ustala siê z uwzglêddzialnego za szkodê: grundokoñczenie na str. 2

Jedna szko³a
- wiele mo¿liwoœci
Te s³owa to swoista wizytówka Zespo³u Szkó³ nr 40
im. Stefana Starzyñskiego przy ul. Objazdowej 3. Od 1
wrzeœnia 2012 roku w sk³ad zespo³u wchodz¹: XX Liceum
Ogólnokszta³c¹ce i Technikum Mechaniczne nr 5, które
kszta³ci w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i
- jako jedyna w Warszawie i jedna z dwóch w Polsce - technik
energetyk. 21 lutego odby³ siê tu „Dzieñ z zawodem”.
Dla zaproszonych gimnazjalistów z kilkunastu szkó³ z
Warszawy i okolic przygotowano stanowiska, przy których mo¿na by³o porozmawiaæ z nauczycielami i
uczniami o tajnikach wymienionych zawodów, zobaczyæ
dzia³anie urz¹dzeñ z dziedziny elektryki i energetyki, poznaæ firmê PGNiG Termika.
Przy stanowisku z komputerami Mateusz i Grzegorz
zachêcali m.in. do poznawania oprogramowania, rysowania kwadratów, trójk¹tów i
bardziej z³o¿onych obrazów,
losowania liczb od 1 do 100.
W sali gimnastycznej by³o
wiele atrakcji. Przy jednym ze

stanowisk, pod okiem nauczyciela fizyki W³adys³awa
Szajkowskiego przeprowadzano doœwiadczenia, np.
zwi¹zane z p³ywaniem cia³ i
zmian¹ parametrów ciœnienia
i temperatury. Mo¿na by³o
zobaczyæ w akcji ptaszka-kiwaczka, poznaæ dzia³anie lasera, schemat lunety i aparatu fotograficznego. Nieco dalej in¿. Barbara Domaga³a i
maturzysta Marek prezentowali m.in. miniatury urz¹dzeñ,
którymi pos³uguj¹ siê energetycy, np. pompy pró¿niowe,
tokarki. Od Józefa Œwierzewskiego i S³awomira Zdunka
mo¿na by³o wiele siê dowiedokoñczenie na str. 8

Budowa metra
- bêd¹ opóŸnienia
Wszystko wskazuje na to, ¿e II lini¹ metra pojedziemy
dopiero w 2014, nie zaœ – jak zak³adano – w paŸdzierniku
2013. OpóŸnienia w oddaniu do eksploatacji II linii metra
wynosz¹ oko³o 7 miesiêcy. Sk¹d siê wziê³y? Z³o¿y³o siê
na nie sporo czynników, m.in. zapadaj¹ce siê jezdnie, ot
choæby ta przy Szkolnej róg Œwiêtokrzyskiej, zalane stacja Powiœle i tunel Wis³ostrady, 600 niewybuchów znalezionych podczas budowy i przestoje z tym zwi¹zanie,
pêkaj¹ce kamienice na Targowej i protesty mieszkañców.
Spêkane domy na Targowej przerwaæ dr¹¿enie tunelu pod
W poprzednim wydaniu ulic¹. O stanowisko w tej kweNGP pisaliœmy o pêkaj¹cych stii zapytaliœmy drug¹ stronê
budynkach przy Targowej i o sporu. Mateusz Witczyñski,
protestach mieszkañców, któ- rzecznik prasowy wykonawcy
rzy byli zdania, ¿e nale¿y II linii metra powiedzia³ NGP:
Nie ma podstaw do przerywania prac zwi¹zanych z budow¹ praskiego odcinka II linii metra. W kilku budynkach
na Targowej stwierdzono pêkniêcia i szczeliny, ale w ¿adnym z tych obiektów nie wystêpuj¹ uszkodzenia konstrukcji budynków i nic nie
zagra¿a ich stabilnoœci. Oczywiœcie, nie uchylamy siê od
odpowiedzialnoœci za powsta³e uszkodzenia. Na nasz
koszt trwaj¹ ekspertyzy budokoñczenie na str. 2

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Budowa metra
- bêd¹ opóŸnienia
dokoñczenie ze str. 1

dowlane, odrêbne dla ka¿dego budynku. Wykonuj¹ je niezale¿ni biegli, wedle procedur
Instytutu Techniki Budowlanej
i wedle tych procedur bêd¹ –
na nasz koszt – wykonywane
naprawy i remonty. Lokatorzy
budynków bêd¹ mogli wybraæ
firmê, która wykona naprawy
w ich obiekcie. Jesteœmy
otwarci na oczekiwania
mieszkañców. Jeœli chc¹
szybkiego naprawienia szkód,
jesteœmy gotowi wykonaæ naprawy w trybie pilnym, bez
przechodzenia przez ca³¹
procedurê. Mieszkañcy Targowej 70 chc¹ np. dotrzymania ca³ej procedury, wiêc podpisujemy z nimi porozumienie
i wszystko bêdzie przebiegaæ
zgodnie z ni¹, a wiêc ekspertyza rzeczoznawcy, nadzór
budowlany i remont. Mieszkañcy innego budynku ¿ycz¹
sobie wykonania tymczasowych napraw kosmetycznych,
zaœ w póŸniejszym terminie,
po przejœciu ca³ej procedury,
wykonania remontu w³aœciwego. Staramy siê wiêc maksymalnie dostosowaæ do potrzeb mieszkañców. Wszystkie naprawy zostan¹ wykonane na nasz koszt i w mo¿liwie
najkrótszym terminie.
Bêd¹ opóŸnienia, stacja
Nowy Œwiat
Nadrobienie blisko 200dniowych opóŸnieñ jest raczej niewykonalne, st¹d negocjacje pomiêdzy wykonawc¹ a miastem, dotycz¹ce
nowego terminu oddania II
linii metra.
Tymczasem tarcza TBM
Wis³a I rozpoczê³a próbne
dr¹¿enie pod Targow¹. Tu
rozpoczyna siê budowa tunelu ³¹cz¹cego stacje Dworzec
Wileñski i Stadion. Do wydr¹¿enia jest tunel zachodni,
ponad 1,5-kilometrowy odcinek, nie³atwy, bowiem jego
czêœæ przebiega na g³êbokoœci 8 metrów pod dnem Wis³y. Za miesi¹c t¹ sam¹ drog¹
ruszy Wis³a II, dr¹¿¹c tunel
wschodni.
A teraz przenosimy siê na
Nowy Œwiat. P³yta fundamentowa tej najg³êbiej po³o¿onej
stacji II linii metra jest ju¿ niemal gotowa. Spoczywa na 30
metrach pod ziemi¹. Gotowy
jest ju¿ pó³kolisty tor dla tarcz
TBM; to w³aœnie przez ten
betonowy tor tarcze zostan¹
w przysz³oœci przetoczone.
Stacja jest d³uga na 140 metrów, zaœ jej szerokoœæ to 25
metrów i rozci¹ga siê od naro¿nika Nowego Œwiatu do
ulicy Czackiego.
Prace budowlane ods³oni³y fundamenty i piwnice
przedwojennych budynków z
licznymi, smutnymi œladami
wojennych zniszczeñ. Wykopana i wywieziona st¹d na
powierzchniê ziemia mia³a
objêtoœæ 95 tys. m3. By unaoczniæ czytelnikom ten ogrom

– ziemia wykopana na stacji
Nowy Œwiat zmieœci³aby siê
w 750 przegubowych autobusach, jakimi jeŸdzimy po Warszawie. Prace pod ziemi¹
wymaga³y przebudowy 320
metrów rur z gor¹c¹ wod¹,
420 metrów gazoci¹gu, 540
metrów rur kanalizacyjnych i
2 kilometrów instalacji elektrycznej. Monitoringiem geodezyjnym objêto 18 budynków znajduj¹cych siê w
pierwszej i drugiej strefie oddzia³ywania. Przy tej okazji
warto siê przyjrzeæ monitoringowi stosowanemu podczas
budowy II linii metra.
Monitoring geodezyjny
Na pocz¹tek warto wiedzieæ, ¿e wbrew obiegowym
opiniom u¿ycie tarcz TBM
znacz¹co minimalizuje ryzyko osiadania terenu, pod którym dr¹¿one s¹ tunele. Na
bie¿¹co monitoruje siê wszelkie zagro¿enia przy u¿yciu
systemu georeferencyjnego i
platformy GIS, co t³umacz¹c
na polski oznacza Geograficzny System Informacji, aczkolwiek nie do koñca odpowiada to idei tego systemu.
Bez zag³êbiania siê w znaczenie tych pojêæ, spróbujemy opisaæ jak dzia³aj¹ oba
systemy. Otó¿ informacje
przesy³ane przez urz¹dzenia
pomiarowe s¹ nastêpnie generowane przez komputery,
po czym podlegaj¹ natychmiastowej interpretacji przez
grupê in¿ynierów, którzy reaguj¹ na najmniejsze nawet
nieprawid³owoœci i ewentualne zagro¿enia. Urz¹dzenia
pomiarowe instaluje siê na
nie mniej ni¿ dwa miesi¹ce
przed rozpoczêciem prac budowlanych. Monitoring trwa
przez ca³y okres budowy, nastêpnie przez rok od jej ukoñczenia. Rejestrowany zakres
ruchu odbywa siê z dok³adnoœci¹ do 1 mm.
Bada siê odkszta³cenia
œcian zewnêtrznych stacji,
zajezdni i szybów, pionowe i
poziome osiadanie budynków
w pobli¿u wykopów, a tak¿e
terenu za wykopem. Bada siê
zmiennoœæ poziomu warstw
geologicznych, osiadanie na
powierzchni ziemi, przemieszczenia pionowe i poziome, obrót budynków. Zakres
oddzia³ywañ podzielony jest
na trzy strefy. Strefa 0 znajduje siê bezpoœrednio nad
budow¹, strefa 1 znajduje siê
w promieniu stanowi¹cym
trzykrotnoœæ g³êbokoœci wykopu, zaœ strefa 2 w promieniu
stanowi¹cym wiêcej ni¿ trzykrotnoœæ g³êbokoœci wykopu.
Monitoring wykonuje siê na
dwa sposoby. Geodeci odczytuj¹ pomiary bezpoœrednio z
urz¹dzeñ lub te¿ odczyty s¹
wykonywane automatycznie,
za pomoc¹ informacji przekazywanych przez aparaturê
elektroniczn¹. Wœród urz¹dzeñ zastosowanych do sze-

rokiego spektrum pomiarów
znajduj¹ siê: piezometry s³u¿¹ce do pomiarów zwierciad³a wody w warstwach wodonoœnych, tensometry mierz¹ce naprê¿enia, inklinometry
okreœlaj¹ce k¹t wychylenia
obiektów od pionu, szczelinomierze okreœlaj¹ce wielkoœæ
szczelin czy te¿ luzów pomiêdzy s¹siaduj¹cymi powierzchniami, ekstensometry s³u¿¹ce
do pomiaru wyd³u¿eñ i odkszta³ceñ liniowych, repery
wyznaczaj¹ce ró¿nice wysokoœci pomiêdzy wybranymi
punktami w terenie i mini pryzmaty mierz¹ce przemieszczenia pionowe i poziome
przy u¿yciu wi¹zki laserowej.
Obserwowane s¹ wydr¹¿one ju¿ tunele. Pomiêdzy
nimi i na ich obwodach rozmieszczone s¹ czujniki, badaj¹ce czy deformacje gruntu mieszcz¹ siê w granicach
tolerancji.
Monitoring odbywa siê równie¿ w sposób ci¹g³y podczas
pracy tarcz, przy u¿yciu systemu znajduj¹cego siê na
zapleczu TBM-ów. Pomiary
dotycz¹ ciœnienia w komorze
roboczej, objêtoœci wstrzykiwanej piany w komorze roboczej (przypominamy, ¿e piana s³u¿y do kondycjonowania
pod³o¿a), momentu skrêtu
g³owicy skrawaj¹cej, si³y nacisku si³owników i szybkoœci
przesuwania siê tarczy TBM,
objêtoœci wstrzykiwanej zaprawy cementowej i ciê¿aru
urobku.
Nowoœci na Rondzie ONZ
Pó³ roku trwa³o dokoñczenie stropu górnego stacji, budowa pierwszego podziemnego poziomu i podziemnego pasa¿u biegn¹cego wokó³
ronda. W³aœnie trwaj¹ wykopy pod najni¿szy poziom –2,
który siêgnie 7 metrów w
g³¹b, licz¹c od stropu poœredniego. Najpierw trzeba by³o
zdemontowaæ tunel roboczy
pozostawiony przez tarcze.
Usuniêto tymczasowe s³upy,
by przyst¹piæ do ³¹czenia stacji z podziemnymi pasa¿ami.
By tarcze mog³y powróciæ na
tê stacjê, trzeba przywróciæ
tunele robocze i wyposa¿yæ
je w niezbêdne do pracy tarcz
instalacje obs³uguj¹ce ich
zaplecza.
Nie mo¿na ju¿ ogl¹daæ z
powierzchni ziemi komory rozjazdu – w³aœnie jest zakrywana stropem. Górna p³yta oprze
siê na specjalnym szalunku,
budowanym od spodu. Do
jego budowy bêd¹ potrzebne
rusztowania, ustawiane bezpoœrednio na p³ycie dennej.
El¿bieta Gutowska

DRZWI
polskie stalowe
(w okleinie drewnopodobnej)

1250 z³ z monta¿em netto
tel. 600-925-147

22 679-23-41

Metro gotowe do rozmów?
dokoñczenie ze str. 1

ostatnim czasie pêkniêcia
œcian i inne szkody budowlane s¹ wynikiem prac prowadzonych w ich s¹siedztwie
podczas konstrukcji stacji
Wileñska.
Mieszkañcy nie ufaj¹ zapewnieniom wykonawcy, dlatego domagaj¹ siê niezale¿nej ekspertyzy budynku,
przed któr¹ z kolei wzbrania
siê Metro. Wspólnota zabiega przede wszystkim o zabezpieczenie budynku przed
dalszymi szkodami, zaœ wykonawca upiera siê jedynie
przy dalszym monitoringu
uszkodzeñ w poszczególnych mieszkaniach i ich naprawie – doraŸnej, maskuj¹cej uszkodzenia i docelowej
– przywracaj¹cej budynek do
stanu sprzed rozpoczêcia
prac przy budowie metra. To

ma jednak nast¹piæ dopiero
po zakoñczeniu prac na stacji metra Wileñska. Do tego
czasu mieszkañcy wci¹¿
bêd¹ ¿yæ w niepewnoœci.
Wspólnota z Targowej 70
wynajê³a adwokata, który w
jej imieniu podj¹³ negocjacje
z wykonawc¹. Porozumienie
ma byæ podpisane do koñca
miesi¹ca. Poza kwesti¹ stosownych napraw, chodzi tak¿e o wypracowanie odpowiednich procedur. Mieszkañcy skar¿yli siê na niespodziewan¹ wizytê nadzoru budowlanego oraz widoczne ich
zdaniem naciski wykonawcy
na inspektorów na niewydawanie kolejnych decyzji o koniecznoœci eksmisji. Poniewa¿ s¹ to mieszkania w³asnoœciowe, zapewnienie lokali zastêpczych nale¿y do
spó³ki AGP, a nie do miasta.

Pomimo uspokajaj¹cych zapewnieñ, ¿e od pocz¹tku lutego czujniki nie wykaza³y ju¿
przemieszczeñ budynku,
mieszkañcy boj¹ siê zagro¿enia, jakim mo¿e byæ start
tarcz dr¹¿¹cych tunele. Domagali siê wstrzymania ich
rozruchu do czasu zabezpieczenia budynków przy ul. Targowej, ale bezskutecznie. Za
piln¹ uznali potrzebê sporz¹dzenia niezale¿nych ekspertyz stanu budynków, które
rozwia³yby wiêkszoœæ powsta³ych dot¹d w¹tpliwoœci.
Czy to zakoñczy k³opoty z
metrem? Rozs¹dek podpowiada, ¿e - niestety - nie. Nikt
nie zdecyduje siê na dalsze
opóŸnienia sztandarowej inwestycji z powodu obaw
mieszkañców, nawet obaw
uzasadnionych.
Kr.

Leximus radzi

W œwietle prawa
dokoñczenie ze str. 1

nieniem wartoœci uzasadnionych nak³adów.
Ustawa Prawo geologiczne
i górnicze stanowi, i¿ regulacje dotycz¹ce naprawiania
szkód, przedstawione w niniejszym i poprzednim artykule, stosuje siê odpowiednio
do zapobiegania takim szkodom. W³aœciciele lokali powinni, po pierwsze, uprawdopodobniæ, ¿e zagra¿a im bezpoœrednia szkoda; po drugie
¿¹daæ, aby wykonawca metra warszawskiego przedsiêwzi¹³ œrodki niezbêdne do
odwrócenia gro¿¹cego niebezpieczeñstwa. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e w
przypadku tego roszczenia,
obowi¹zek podjêcia faktycznych dzia³añ zwi¹zanych z
tym zapobie¿eniem bêdzie
czêœciej spoczywaæ na zagro¿onym (np. wykonanie
stosownych robót budowlanych). Natomiast powinnoœci¹ zak³adu górniczego bêdzie tylko pokrycie kosztów
realizacji tego obowi¹zku.
Przy tak powa¿nych pracach górniczych towarzysz¹cych budowie metra w terenie gêsto zaludnionym, zdarza siê, ¿e ju¿ w trakcie budowy, a przed jej zakoñczeniem (kiedy nie mo¿na jeszcze wytoczyæ powództwa o
przywrócenie stanu poprzedniego), dochodzi do przypadków, w których konieczne jest
podjêcie dzia³añ w celu natychmiastowego zapobie¿enia szkodzie. Szkody wyrz¹-

dzone ruchem zak³adu górniczego czêsto bowiem przybieraj¹ tak¹ postaæ, ¿e niezbêdne staje siê niezw³oczne podjêcie prac budowlanych, które pozwol¹ odwróciæ gro¿¹ce niebezpieczeñstwo ich wyst¹pienia. Typowym przyk³adem mo¿e byæ
szkoda polegaj¹ca na zaniku
wody lub utracie jej przydatnoœci, ale dotyczy to równie¿
uszkodzeñ budynków i lokali. W takim przypadku ustawodawca przychodzi nam z pomoc¹, stwierdzaj¹c, ¿e stosuje siê odpowiednio przepisy
Ustawy Kodeksu Postêpowania Cywilnego o postêpowaniu zabezpieczaj¹cym. Dzia³aj¹c w oparciu o powy¿sze
regulacje nie mo¿na jednak
doprowadziæ do definitywnego zaspokojenia roszczenia
powsta³ego wskutek wyrz¹dzenia szkody przez wykonawcê metra. Unormowania
te maj¹ s³u¿yæ jedynie doraŸnemu rozstrzygniêciu niektórych problemów, mog¹cych
pojawiæ siê, zanim nast¹pi
ostateczne orzeczenie o losie
dwóch podstawowych roszczeñ. Po z³o¿eniu wniosku,
w którym nale¿y podaæ i
uprawdopodobniæ okolicznoœci uzasadniaj¹ce ¿¹danie
zabezpieczenia, s¹d mo¿e
wydaæ zarz¹dzenie tymczasowe, w którym powinien
oznaczyæ przedmiot sprawy
oraz sposób i zakres zabezpieczenia, stosuj¹c w razie
potrzeby kilka sposobów zabezpieczenia.

Na koniec wywodów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci
wykonawcy metra za szkody
powsta³e w wyniku prowadzonych prac, nale¿y stwierdziæ,
¿e roszczenia o naprawienie
takiej szkody przedawniaj¹
siê z up³ywem 5 lat. Bieg
przedawnienia rozpoczyna
siê dopiero w momencie, w
którym szkoda zosta³a dostrze¿ona. Dla osób, których
lokale lub budynki ucierpi¹ lub
ju¿ ucierpia³y na skutek prowadzonych przy budowie
metra prac, na pewno przydatna bêdzie informacja, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ wniesienia
przeciwko wykonawcy wspólnego pozwu. Takie zintegrowane dzia³ania mieszkañców
mog¹ okazaæ siê du¿o skuteczniejsze, a przede wszystkim tañsze ni¿ indywidualne
próby uzyskania odszkodowania. Przy tak skomplikowanej materii, jak¹ s¹ szkody
zwi¹zane z budow¹ metra
warto skorzystaæ z pomocy
profesjonalistów, których zaanga¿owanie znacznie zwiêkszy szanse na uzyskanie adekwatnego odszkodowania.
Dominika Abramowska-Irzyk
radca prawny
Kancelaria Praska
tel. 600-982-647
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
tel. (22) 225-26-97
kom. 500-020-048
Kancelaria Prawna Warszawa

Pó³nocnopraskie sesje

Absolutorium i metro
20 lutego przyniós³, jak to czêsto na Pradze bywa przy
du¿ej publicznoœci, dwie sesje rady dzielnicy. Pierwsza by³a
praktycznie dogrywk¹ XXXV sesji, gdzie rada nie potrafi³a
wydaæ z siebie werdyktu miêdzy innymi w sprawach korekty
bud¿etu, g³osowanie 10 do 10 spowodowa³o, ¿e projekt zarz¹du wtedy nie uzyska³ akceptacji radnych. Wówczas równie¿
rada, mimo dwukrotnego g³osowania, nie wyrazi³a opinii co
do skargi na zarz¹d. Nie zdo³a³a bowiem zdobyæ wiêkszoœci
ani wersja o uznaniu skargi za zasadn¹, ani o jej nieuznaniu.
XXXVI sesja przynios³a w ca rady zarz¹dzi³a g³osowanie.
tych sprawach rozstrzygniêcia. Uchwa³ê poparli radni PO i SLD
Werdykt by³ iœcie salomonowy. przeciw byli radni PiS i PWS. W
Rada podjê³a uchwa³ê zgodnie ten sposób XXXVI sesja prakz wnioskiem zarz¹du o korekcie tycznie dobieg³a koñca.
bud¿etu, uzna³a jednoczeœnie
Z kronikarskiego obowi¹zku
skargê na zarz¹d mieszkañca, nale¿y dodaæ, ¿e bud¿et, któktóremu odmówiono wykupu lo- rego plan wynosi³ 273 013 870
kalu z 90% zni¿k¹ za …. za- z³otych zosta³ wykonany w
sadn¹. Jednak najbardziej istot- 99,11%. Radni i zgromadzeni
nym by³ punkt dotycz¹cy zaopi- mieszkañcy kamienic przy Tarniowania informacji o wykonaniu gowej oczekiwali raczej na
bud¿etu za rok 2012. Po przed- XXXVII nadzwyczajn¹ sesjê,
stawieniu podstawowych da- dotycz¹c¹ zgodnie z ide¹ wnionych przez przedstawicielkê za- skodawców z PiS i PWS „zarz¹du o parametrach wykonania gro¿eñ dla budynków znajdubud¿etu i informacji radnego j¹cych siê wzd³u¿ budowanej II
Tondery o pozytywnym jego za- linii metra oraz dla ¿ycia, zdroopiniowaniu projektu uchwa³y wia i mienia mieszkañców tych
przez komisjê bud¿etu …. zapa- budynków”. Oczekiwano przynowa³a cisza. Z powodu braku bycia co najmniej wiceprezychêci do dyskusji przewodnicz¹- denta miasta. Przybyli przedstawiciele inwestora i wykonawców. Trzygodzinna debata
mia³a charakter merytoryczny,
pojawia³y siê miejscami (co na
praskich sesjach jest zwyczaDrzwi antyw³amaniowe jem) w¹tki polityczne. Mieszkañcy Targowej 15, 63, 84, a
Rolety ♦ ¯aluzje
przede wszystkim Targowej 70
Verticale ♦ Parapety
szczególnie poturbowani w
trakcie prowadzonych prac doul. Wysockiego 26 magali siê deklaracji, ¿e to ju¿
koniec dewastowania ich miepawilon 3
nia, a wszystkie dotychczaso22 675-05-03
we uszkodzenia zostan¹ usu-

OKNA PCV
RABAT DO 30%

niête. Wykonawcy i inwestor
bardziej œliscy ni¿ piskorz starali siê unikaæ jednoznacznych
deklaracji, nie od¿egnuj¹c siê
jednak od odpowiedzialnoœci.
Racje mieszkañców wydaj¹ siê
bezsporne, bêd¹ musieli je jednak w indywidualnych wypadkach dobrze udokumentowaæ.
Swoje piêæ minut mieli tak¿e
radni - inicjatorzy sesji. Najpierw
pad³ pomys³, aby miasto wykupi³o wszystkie uszkodzone lokale i po ich wyremontowaniu
„sprzeda³o z zyskiem”, a na
koñcu liderzy PiS Pawe³ Lisiecki i PWS Jacek Wachowicz wyszli z projektem uchwa³y, by w
ogóle budowê metra do czasu
zabezpieczenia zagro¿onych
nieruchomoœci wstrzymaæ. Na
pytanie jednego z mieszkañców, kto za to zap³aci, odpowiedzi¹ by³a tylko cisza. W radzie
nie jest tajemnic¹, ze obaj panowie na Pradze nie mieszkaj¹,
radny Lisiecki zamieszkuje na
Goc³awiu, a radny Wachowicz
na Targówku, czego nie
omieszka³ przypomnieæ im lider
SLD na Pradze Ireneusz Tondera, zarzucaj¹c obu panom, ¿e
po raz kolejny próbuj¹ wykorzystywaæ problemy Pragi i pra¿an
do celów politycznych. Rada
projektu uchwa³y w sprawie
wstrzymania budowy metra nie
g³osowa³a, bowiem jeden z inicjatorów nadzwyczajnej sesji
Robert Kazanecki (PiS) wyszed³ sobie wczeœniej z sesji, a
jego zgoda na wprowadzenie
nowego projektu uchwa³y do
porz¹dku obrad rady by³a niezbêdna. To zakoñczy³o debatê,
nie koñczy jednak w radzie
sprawy budowy metra na Pradze, która zgodnie z deklaracjami radnych wszystkich opcji ma
byæ monitorowana na komisji infrastruktury rady.
DCH
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501-108-297

Zawa³ - czy to nieuniknione?
Serce. Ono potrafi kochaæ, cieszyæ siê, prze¿ywaæ najsilniejsze uczucia. Serce przyspiesza w czasie silnych emocji,
a spowalnia, kiedy jesteœmy zrelaksowani. Jest szczególnym, niespotykanym silnikiem, który bez przerwy przetacza
nasz¹ krew w trakcie ca³ego naszego ¿ycia. Jest bardzo skomplikowane i dlatego unikalne. Rzadko myœlimy o naszym
niestrudzonym, wytrwa³ym pracowniku.
¯o³¹dek poprosi o jedzenie, serce – nie. Ono siê nie skar¿y, ustêpuje, trzeba niezw³ocznie dzwoniæ po pogotowie. Medycyna
nie przypomina o sobie do czasu naprawdê skrajnej potrzeby. ma jeszcze oko³o 10-15 minut na ratunek naszego serca. Im
Serce przypomina o sobie wtedy i tylko wtedy, kiedy ju¿ musi póŸniej przyjdzie pomoc, tym wiêksze nieodwracalne zmiany
powstan¹ w miêœniu serca. Obumar³a czêœæ zmieni siê w bliznê.
prosiæ nas o pomoc, kiedy jest mu naprawdê Ÿle.
Jesteœmy niewdziêczni. Czêsto nie ws³uchujemy siê w b³aganie w³aOtó¿, nie ma znaczenia, czy jeden, dwa lub wiêcej procent
snego serca. Nie myœlimy o naszym wiernym i niestrudzonym s³udze. tlenu zabraknie naszemu sercu. Zagro¿enie i sposób postêpoRozs¹dnie zachowuje siê ten, kto dba o tych, którzy mu wier- wania przy tym zostaj¹ niezmienne.
nie s³u¿¹. Dbanie o zdrowie staje siê nieod³¹czn¹ czêœci¹ kulI tu warto przypomnieæ o bardzo wa¿nej rezerwie w zapobietury coraz wiêkszej liczby ludzi. Temu s³u¿y wzrost poziomu ganiu stanom niedotlenienia serca – o dotleniaj¹cej w³aœciwowykszta³cenia oraz kultury ogólnoeuropejskiej.
œci naszej krwi. Dotleniaj¹ce mo¿liwoœci mog¹ siê zmieniaæ w
Co my wiemy o naszym sercu? Przetacza krew: œrednio 5-7 szerokim zakresie. Nawet jeden zabieg ozonoterapii (czytaj arlitrów na minutê w stanie spokoju, co przyrównaæ mo¿na do tyku³ „Ozonoterapia bez tajemnic” na stronie www.globmedi.com)
iloœci ca³ej krwi w naszym ustroju. Krew dostarcza do wszyst- potrafi zwiêkszyæ dotleniaj¹c¹ w³aœciwoœæ krwi o 30%.
kich tkanek paliwo energetyczne – tlen, a wyp³ukuje z tkanek
Nawet przy najbardziej zaawansowanym zwê¿eniu naczyñ wieñcoprodukty przemiany materii, doprowadzaj¹c je do narz¹dów wych, ozonoterapia potrafi gwarantowaæ komfortow¹ pracê serca i ¿ycie
wydzielania – p³uc, nerek, w¹troby i skóry. Krew ma wiele funk- bez zawa³u. Tu nale¿y powiedzieæ o jednym „ale”. Chodzi o skrzepy.
cji. Porozmawiajmy o tym, jak krew s³u¿y naszemu sercu.
Przy stanie zakrzepicy, kiedy we krwi powstaj¹ skrzepy, pierwDla serca najwa¿niejsze jest dotlenienie. Serce nie mo¿e za- sze kilka zabiegów ozonoterapii nie mo¿e zagwarantowaæ uniktrzymaæ siê i odpocz¹æ. Musi przetaczaæ krew ze sta³ym minimal- niêcia zawa³u. W przypadku zatkania naczyñ przez skrzep nym wysi³kiem w stanie spokoju i pracowaæ z podwy¿szonym dotleniaj¹ca w³aœciwoœæ krwi uratowaæ serca nie mo¿e. Ale…
obci¹¿eniem w czasie fizycznego, równie¿ emocjonalnego napiêNie zapomnijmy o tym, ¿e ozon w du¿ym stopniu potrafi zwiêkcia. Dlatego sercu jest potrzebna energia, któr¹ daje tlen.
szaæ p³ynnoœæ krwi, nie dopuszczaæ do powstania skrzepów i
W warunkach fizycznego obci¹¿enia naszym miêœniom mo¿e rozcieñczaæ je (patrz artyku³ „Ozonoterapia bez tajemnic” na
zabrakn¹æ tlenu. Zaczn¹ boleæ i drêtwieæ, zmuszaj¹c nas do stronie www.globmedi. com). W taki sposób ju¿ po 6-7 zabiezatrzymania siê, aby daæ im wypocz¹æ i dotleniæ siê. Serce tego gach (kiedy krew ju¿ zmienia siê w du¿ym stopniu) prawdopozrobiæ nie mo¿e. Nawet w warunkach najsilniejszego obci¹¿e- dobieñstwo powstania zawa³u przyrównaæ mo¿na do zera.
nia i niedotlenienia, miêsieñ serca nie przestaje pracowaæ, walOprócz tego, przez swoj¹ wysok¹ aktywnoœæ chemiczn¹ i zdolcz¹c o nieprzerwane dotlenianie wszystkich tkanek, walcz¹c o noœæ do rozcieñczania substancji, w inny sposób nie rozcieñczalnasze ¿ycie. Kiedy niedotlenienie miêœnia serca trwa, zaczyna nych, ozon potrafi stopniowo rozcieñczaæ z³ogi naczyniowe, nie
ono obumieraæ. Stan ten jest znany jako zawa³.
dopuszczaj¹c do powstania zawa³ów. Z w³asnych spostrze¿eñ kliAle dlaczego sercu mo¿e zabrakn¹æ tlenu? Pierwszym i oczywi- nicznych wiem, ¿e ca³kowite rozcieñczenie blizn przy ozonoterastym powodem jest zwê¿enie naczyñ, dostarczaj¹cych do serca krew, pii, powsta³ych wskutek zaniku kr¹¿enia (niedotlenienia) wynosi
a we krwi tlen. Z wiekiem na œciankach naczyñ wieñcowych odk³a- œrednio jeden rok. (Z³ogi naczyniowe s¹ nie mniej odporne na rozdaj¹ siê z³ogi. W ich powstaniu bierze udzia³ wapñ, fibryna, choleste- cieñczanie. Dok³adn¹ informacjê mo¿na uzyskaæ tylko po specjalrol i inne substancje, których rozpuszczalnoœæ we krwi w jakimœ mo- nie prowadzonych badaniach.) To nie znaczy, ¿e pacjent powinien
mencie obni¿a siê. Kr¹¿enie siê pogarsza, ale jest wystarczaj¹ce dla bez przerwy pobieraæ zabiegi ozonoterapii w ci¹gu roku. W praktytrybu ¿ycia, prowadzanego przez dan¹ osobê. Ale przychodzi dzieñ… ce, po cyklu 10-15 zabiegów (w zale¿noœci od stanu pacjenta) paJe¿eli sercu zabraknie nawet 1-2% tlenu, zaczyna boleæ. Na- cjent przychodzi na zabiegi wspieraj¹ce œrednio 1 raz w miesi¹cu.
le¿y zatrzymaæ siê, usi¹œæ wygodnie, otworzyæ okno, staraæ siê I to wystarcza dla wsparcia procesu oczyszczania naczyñ.
g³êboko oddychaæ i zachowaæ spokój. W³o¿yæ pod jêzyk tabletkê
Co robiæ, kiedy pacjent jest ju¿ po zawale? Mechanizmy powstaWalidolu. Nawet, je¿eli ból przejdzie w ci¹gu 5 minut, nale¿y nia z³ogów naczyniowych nie przestaj¹ dzia³aæ. Dlatego pacjenta
umówiæ siê na wizytê u kardiologa. Je¿eli ból po 5 minutach nie po zawale nale¿y zaliczyæ do grupy podwy¿szonego ryzyka ze wzglê-

du na mo¿liwoœæ nastêpnych zawa³ów. Jak dzia³a ozonoterapia na
dalsz¹ profilaktykê powstawania zawa³ów, ju¿ wiemy. Tu chodzi g³ównie o to, ¿e po zawale czêœæ miêœnia sercowego zmienia siê w tkankê bliznow¹. Ta czêœæ ju¿ nigdy nie weŸmie udzia³u w pracy serca.
Dlatego pozosta³e czêœci miêœnia sercowego pracuj¹ z dodatkowym obci¹¿eniem. Taki pacjent szybko przemêcza siê,
potrzebuje wiêcej wypoczynku i snu. Nie mo¿e wykonywaæ pracy fizycznej i jest zobowi¹zany prowadziæ oszczêdny tryb ¿ycia.
Wczeœniej nie udawa³o siê niczego z tym zrobiæ. Nie by³o ¿adnej
mo¿liwoœci, aby poprawiæ sytuacjê. Z powstaniem ozonoterapii wszystko zmieni³o siê diametralnie. Znane z klinicznych spostrze¿eñ i ogólnie uznane w ca³ym œwiecie w³aœciwoœci ozonu, polegaj¹ce na rozcieñczaniu blizn (do tego regeneruj¹ce w³aœciwoœci - odnowa tkanek)
pozwoli³y na bardzo pozywan¹ prognozê dla takich pacjentów.
To, ¿e ozon rozpuszcza blizny i regeneruje tkanki, które goj¹ siê
bez œladu, jest zjawiskiem, które nie pozostawia ¿adnej w¹tpliwoœci
u specjalistów. Rozpuszczanie blizny sercowej po zawale i regeneracja uszkodzonego w tym miejscu miêœnia sercowego jest zjawiskiem ca³kiem logicznym ze wzglêdu na dzia³anie ozonu, ale nie
jest faktem szeroko uznanym. Miocyty (komórki miêœniowe) serca
te¿ powinny regenerowaæ siê podobnie do miocytów innych miêœni.
Da siê to udowodniæ przez pozytywne zmiany w zwyk³ym elektrokardiogramie (EKG), który pozwala okreœlaæ rozmiar i miejsce uszkodzenia miêœnia sercowego. Wprowadzenie ozonoterapii w kompleksowym leczeniu pacjentów po zawale pozwoli³oby zebraæ wystarczaj¹co wiele wyników dla wyci¹gniêcia wniosków naukowych. Teraz wiêc pi³ka jest po stronie specjalistów w zakresie kardiologii.
Ponadto, nale¿y wspomnieæ o w³asnym bogatym doœwiadczeniu i moich kolegów – ozonoterapeutów. Ciekawy fakt – nikt
z nas w swojej praktyce nie spotka³ siê z wypadkiem powstania
zawa³u u pacjentów, pobieraj¹cych zabiegi ozonoterapii.
Z tego mo¿emy wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Ozon zwiêksza dotleniaj¹ce w³aœciwoœci krwi i zapobiega
powstaniu zawa³u w warunkach zwê¿enia naczyñ wieñcowych.
2. Ozon zwiêksza p³ynnoœæ krwi i zapobiega powstaniu skrzepów. W
taki sposób zapobiega powstaniu zawa³ów powodowanych przez zatory.
3. Ozon rozcieñcza z³ogi naczyniowe (w naszym przypadku
wieñcowe) i jest zaawansowan¹ profilaktyk¹ w zapobieganiu
powstawania zawa³ów w przysz³oœci.
4. Ozon z du¿ym prawdopodobieñstwem potrafi rozcieñczaæ
bliznê pozawa³ow¹ i regenerowaæ uszkodzony miêsieñ serca
Ogólny wniosek jest prosty i przejrzysty: schorzeñ sercowonaczyniowych (z rzadkim wyj¹tkiem - têtniak) nie nale¿y leczyæ
bez ozonoterapii. Rezygnacja z ozonoterapii przy kompleksowym leczeniu schorzeñ sercowo-naczyniowych jest podejœciem
nierozwa¿nym i szkodliwym dla pacjenta.
Andrzej Lanskoruñski (lekarz, ozonoterapeuta)
CENTRUM OZONOTERAPII ul. Grochowska 336
Zapisy: pn.-pt. 9.00-17.00, tel. (22) 618-20-12, 726-705-200
www.globmedi.com
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Rozliczenia i zmiany

obejmuje obszar, po³o¿ony na
pó³nocny zachód od linii kolejowej prowadz¹cej od Dworca
Warszawa Wschodnia do Wo³omina, a strefa peryferyjna obszar po³o¿ony na po³udniowy wschód od tej linii.
W ostatniej uchwale, podjêtej 15 g³osami, przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymuj¹cych siê,
radni Targówka pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwa³y
Rady m.st. Warszawy, zmieniaj¹cy uchwa³ê w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej
dla Oœrodka Sportu i Rekreacji
Targówek. 14 grudnia 2012 r.
dotacja uleg³a zmniejszeniu
o 70 000 z³, tj. do wysokoœci
1 330 000. Przed glosowaniem
przewodnicz¹cy komisji sportu i rekreacji Bartosz Szajkowski wyrazi³ nadziejê, ¿e po tym
zmniejszeniu – bêdzie zmiana
„w górê”.
W interpelacjach kilkoro
radnych nawi¹za³o do koncertu orkiestry kameralnej w ratuszu 10 lutego: nieobecnoœci
wiceburmistrza Miko³ajewskiego, obietnicy zakupienia
fortepianu dla orkiestry, braku
podziêkowania dla artystów.
Pytano o stypendia szkolne,
liniê autobusowa 512, naprawê windy i budowê boiska
przy Gimnazjum nr 143, nadanie imienia skwerowi, zakup
aparatury do g³osowania,
dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych na Targówku,
œrodki na zakup sauny do
OSiR. W kilku poruszonych
sprawach radni otrzymaj¹ odpowiedzi na piœmie. Sugestii,
zawartej w pytaniu, czy
Krzysztof Miszewski jest adwokatem zarz¹du - zaprzeczy³
zarówno burmistrz, jak i sam
wymieniony.
Szczegó³y przebiegu obrad
znajd¹ siê w protokole, który
rada zatwierdzi na nastêpnej
sesji.
K.

20 lutego sesji przewodniczy³ Zbigniew Poczesny, g³osy 2013. Zmiany polegaj¹ m.in.
liczy³ Jacek Duczman. W czasie 4-godzinnych obrad (z na usuniêciu z treœci mikropro45-minutow¹ przerw¹, na wniosek Klubu Radnych Targówka, gramu projektów kilku wspólBródna i Zacisza) radni podjêli 7 uchwa³ i zg³osili kilkana- not mieszkaniowych, które nie
œcie interpelacji.
przedstawi³y sprawozdañ z
Pierwsz¹ godzinê wype³ni- czeñstwa i porz¹dku publicz- realizacji projektów w po³a debata nad projektem nego. Za przyjêciem sprawoz- przednich cyklach; zmianie
uchwa³y w sprawie rozpatrze- dania z dzia³alnoœci OPS za terminów realizacji projektów
nia sprawozdania z wykona- rok 2012 g³osowa³o 16 rad- dzielnicy Targówek z powodu
nia za³¹cznika dzielnicy Targó- nych, 2 by³o przeciw, 3 wstrzy- braku œrodków finansowych.
Obszerny (100 stron) materia³
wek do bud¿etu m.st. Warsza- ma³o siê od g³osu.
wy za rok 2012. Projekt
Bez dyskusji, po wyjaœnie- prezentuje cele mikroprograuchwa³y, licz¹cy ok. 200 stron, niach wiceburmistrza S³awo- mu, obszary rewitalizowane,
zyska³ pozytywn¹ opiniê 7 mira Antonika i informacji o plan finansowy, konsultacje
komisji (na posiedzeniu komi- pozytywnym zaopiniowaniu spo³eczne, projekty dla posji infrastruktury, inwestycji i przez komisjê gospodarki ko- szczególnych osiedli. Dotychochrony œrodowiska 7 radnych munalnej i mieszkaniowej pro- czas uda³o siê zrealizowaæ
g³osowa³o „za”, 6 wstrzyma³o jektu uchwa³y w sprawie zaopi- tylko projekty ze œrodków w³asiê o g³osu). Na sesji skarbnik niowania wykazu miejsc w snych. Tylko parafia rzymskoEl¿bieta Marecka poda³a m.in. dzielnicy Targówek, na których katolicka pw. Zmartwychwstainformacje o dochodach dziel- dopuszcza siê prowadzenie nia Pañskiego uzyska³a dofinicy: plan przewidywa³ 97 387 handlu obwoŸnego – radni nansowanie w wysokoœci 3,5
780 z³, wykonanie 98,8%. W uchwalili ten wykaz 16 g³osa- mln z³. Burmistrz Grzegorz
dyskusji zg³oszono pytania o mi przy 3 wstrzymuj¹cych siê, Zawistowski poda³ Targówek
inwestycjê budowa przed- bez przeciwnych. Handel ob- Przemys³owy jako przyk³ad
szkola przy ul. Drewnowskiej/ woŸny mo¿e byæ prowadzony prawid³owo zrealizowanego
Sternhela, zatrudnienie w przez ca³y rok w 2 miejscach, projektu rewitalizacji; nadaje
urzêdzie, wydatki na koncer- sezonowo w 4, jako okoliczno- to now¹ jakoœæ i przyci¹ga pryty. W pierwszym g³osowaniu œciowy – w 11 (w 4 od 3 XII do watnych inwestorów. Uchwauchwa³ê popar³o 11 radnych, 1 I, w 7 od 28 X do 4 XI).
³ê popar³o 21 radnych, 1
5 by³o przeciw, 6 wstrzyma³o
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym wstrzyma³ siê od g³osu, nie
siê od g³osu; w reasumpcji siê terminem rocznej aktuali- by³o przeciwnych.
wstrzymuj¹cych siê by³o 8.
zacji Lokalnego Programu
Równie¿ bez g³osów przeProjekt drugiej uchwa³y do- Rewitalizacji m.st. Warszawy ciwnych, przy 16 – „za” i 5
tyczy³ zmiany za³¹cznika na lata 2005-2013, w projek- wstrzymuj¹cych siê, rada poddzielnicowego do bud¿etu cie kolejnej uchwa³y znalaz³a jê³a uchwa³ê w sprawie wyznam.st. Warszawy na 2013 rok: siê aktualizacja Mikroprogra- czenia stref do ustalenia staprzeniesienie œrodków w kwo- mu Rewitalizacji w dzielnicy wek czynszu za najem lokali
cie 122 515 z³ z dzia³u „Go- Targówek na lata 2005 – mieszkalnych: strefa miejska
spodarka mieszkaniowa” do
dzia³u „Gospodarka komunalZarz¹d Oddzia³u Bródno Towarzystwa Przyjació³
na”, na pokrycie kosztów enerWarszawy ze smutkiem przyj¹³ wiadomoœæ, ¿e
gii oraz zwiêkszenie œrodków
19 lutego 2013 r., w wieku 86 lat zmar³ p. Jerzy
finansowych o 49 z³, niewykoZatorski, nasz Wielki Przyjaciel, Mi³oœnik Bródna,
rzystanych 2012 roku, na rewielce zas³u¿ony dla rozwoju nauki oraz gospodarki
alizacjê projektu „Warszawprawobrze¿nej Warszawy, twórca ZOPAN-u.
skie inspiracje do pracy”. ProPrezes OB TPW Regina G³uchowska
jekt uchwa³y pozytywnie zaopiniowa³y 3 komisje. W dyskusji na sesji poruszono sprawê zasiedlania lokali komunalnych w budynku przy ul. Œw.
Wincentego 85. Za podjêciem
uchwa³y g³osowa³o 17 radnych, 3 wstrzyma³o siê od g³o¿e do wydzier¿awienia na okres trzech lat, w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem
su, nie by³o przeciwnych.
na punkt gastronomiczny z funkcj¹ kulturalno – rekreacyjn¹ zosta³ przeznaczony grunt o
Po przerwie radni zajêli siê
powierzchni 100 m2 po³o¿ony na terenie na terenie Parku Bródnowskiego w Dzielnicy
sprawozdaniem z dzia³alnoœci
Targówek m.st. Warszawy.
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi
Targówek za rok 2012. Uzu2,92 z³, co daje wysokoœæ rocznego czynszu dzier¿awnego 3 504,00 z³ + podatek VAT
pe³nieniem 54-stronicowego
ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
materia³u by³y obszerne informacje, udzielone na sesji
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
przez Alicjê Witoszyñsk¹, dym.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
rektorkê OPS, m.in. o zadaw wysokoœci 292,00 z³ najpóŸniej do dnia 22.03.2013 r.
niach placówki, œwiadczenioZa datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku
biorcach, ró¿nych formach
bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
pomocy, œwiadczeniach pieZainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
niê¿nych i rzeczowych oraz
kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Wydzia³ Gospodarowania
projektach, wspó³finansowaNieruchomoœciami dla Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
nych z EFS. W roku 2012 z
„Oferta na wydzier¿awienie gruntu na terenie Parku Bródnowskiego”, bezpoœrednio
pomocy skorzysta³o 9 848
w sekretariacie Wydzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami dla Dzielnicy Targówek,
osób, tj. 4816 rodzin (w 2011
ul. Kondratowicza 20 pok. 413, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,
– 4570 osób z 2507 rodzin).
najpóŸniej
do dnia 22.03.2013 r.
W 2013 roku OPS bêdzie konOferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
tynuowa³ dzia³ania, u³atwiaw regulaminie konkursu ofert.
j¹ce dostêp do aktywnych
form integracji spo³ecznej osoOtwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 25.03.2013 r. o
bom, zagro¿onym wykluczegodz. 1000, w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20,
niem spo³ecznym oraz dzia³apokój nr 321.
nia w ramach Programu OpePrzed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Regulaminem konkursu
racyjnego „Kapita³ Ludzki”.
dostêpnym w siedzibie Wydzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami dla Dzielnicy
Informacje o formach dzia³aTargówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 413, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
nia OPS mo¿na znaleŸæ na
800-1600.
stronach internetowych plaDodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
cówki, w spó³dzielniach
(22) 44-38-658 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.
mieszkaniowych oraz w sieOrganizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania konkursu na ka¿dym etapie bez
dzibie OPS.
podania przyczyny.
Projekt uchwa³y pozytywnie
zaopiniowa³a komisja bezpie-

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
2-3 marca - 12.SPOTkania Teatrów M³odych
Przegl¹d Teatrów Amatorskich SPOT, kontynuowany pod
nazw¹ Spotkania Teatrów M³odych, ma ju¿ swoj¹ tradycjê w
œwiecie teatru amatorskiego. Po dwóch latach przerwy i licznych
pytaniach dotycz¹cych organizacji SPOTu, powracamy do
dobrej tradycji. Bêdziemy goœciæ teatry amatorskie na Zaciszu.
Przegl¹d jest otwarty dla publicznoœci. Jurorzy przyznaj¹ Grand
Prix, nagrodê za re¿yseriê, nagrody aktorskie i wyró¿nienia.
Jurorami przegl¹du bêd¹: Emilia Krakowska, Weronika
Chinowska i Adrian Perdjon. Jury przyzna nagrody pieniê¿ne
na ³¹czn¹ kwotê 4000 z³. Harmonogram prezentacji:
Sobota 2 marca
14.00-14.40 „Czarowna noc” Com.pl.ex
15.30-16.20 „Moje szczêœcie” Teatr s.tr.a.c.h.
16.50-17.20 „Czerwone liœcie klonu” Kakehashi
17.55-18.40 „Wyjowisko” Teatr Pijana Sypialnia
Niedziela 3 marca
11.30-12.30 „Czas na casting” Studio-Bis2
12.50-13.30 „Czarno na bia³ym” Agrafka
13.45-14.10 „Karolina – 5 epizodów z ¿ycia z prologiem i
epilogiem” Grupa Teatralna Czerwieñ
15.00-15.45 „Wyspa” Studio Teatralne „Lo¿a Szyderców”
16.00-16.25 „Wyznanie” Teatr Trzcina
16.55-17.55 „Rodzina idealna” Teatr PaTaTaJ
19.15 og³oszenie wyników
ALELALE Anny ¯elazowskiej
Anna ¯elazowska: Zapraszam do alelalowej krainy gdzie w
g¹szczu pluszowych drzew czekaj¹ na Was miêkkie zwierzêta wszelkiej maœci. Stwory zamieszkuj¹ce moj¹ wyobraŸniê.
Ró¿owe sowy, niebieskie krokodyle, ¿ó³te koty, czerwone psy
i wiele wiele innych. Do zobaczenia w alelalowym lesie!
Do zaproszenia do³¹cza siê równie¿ Dom Kultury Zacisze. Kolorowy œwiat przytulanek i wystawê Anny ¯elazowskiej ALELALE mo¿na zwiedzaæ do 19 marca w Galerii DK Zacisze. Wernisa¿ wystawy odby³ siê 24 lutego. Tego dnia dzieci zobaczy³y przedstawienie
teatralne pt. „Kopciuszek” wg G. Rossiniego w wykonaniu Teatru
Wariacja, a póŸniej wkroczy³y w œwiat kolorowych przytulanek.
Na wystawie podpatrujemy ALELALE i Aniê ¯elazowsk¹. Jakie s¹ jej zwierzaki widaæ, jaka jest Ania ¯elazowska mo¿e
trochê mniej. Gdy by³a ma³a o¿ywia³a swój œwiat szyj¹c pierwsze lale i projektuj¹c ubranka. Po latach w Pary¿u stworzy³a
ma³o powa¿ne, ale urocze ALELALE. Zakotwiczone w dzieciñstwie, ale szyte w nowej rzeczywistoœci zyska³y na kolorach. Uproœci³a siê ich forma. Od roku 2008 zamieszka³y w
Polsce. Dzisiejsze przytulaki nie s¹ grzeczne. Intryguj¹ kolorem i pokazuj¹ charakter. Czasem szczerz¹ zêby, pokazuj¹
dziwne miny. Zawsze miêkkie i mi³e w dotyku.
Dla zwiedzaj¹cych bêdzie to nie lada gratka. Pierwszy raz ALELALE doczekaj¹ siê indywidualnej prezentacji, co pozwoli szerzej
spojrzeæ na bogaty i ró¿norodny dorobek Anny ¯elazowskiej. W
specjalnie na tê okazjê zaaran¿owanej przestrzeni pojawi siê oko³o
40 zwierzaków ró¿nej wielkoœci, zawieszonych na drzewach, usytuowanych na wyspie. Cieszymy siê, ¿e ALELALE wybra³y Zacisze. Do zwiedzania wystawy zapraszamy dzieci i doros³ych. Ka¿d¹
ALELALE, która pojawi siê na wystawie bêdzie mo¿na zakupiæ,
poniewa¿ Anna ¯elazowska zobowi¹za³a siê uszyæ ka¿d¹
ALELALÊ w dwóch egzemplarzach.

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bud¿ety 2012 i 2013
Jak z ka¿dym pocz¹tkiem roku, tak i tym razem radni
przyjêli sprawozdanie z wykonania bud¿etu w minionym
roku. Ogólny wskaŸnik wykonania dochodów po stronie
urzêdu dzielnicy wyniós³ 104,6%. WskaŸnikom wykonania
inwestycji warto siê przyjrzeæ w rozbiciu na dzia³y. Drogi
publiczne wykonanie – 65,9%, gospodarka nieruchomoœciami i gruntami – 82,1%, oœwiata i wychowanie – 21,6%,
gospodarka œciekowa i ochrona wód – 93,5%, utrzymanie
zieleni – 97%, kultura fizyczna i sport – 99,9%. Wydatki za
2012 wykonano w 97,4%.
Radni wyrazili swoj¹ opiniê potrzeba bêdzie na moderdotycz¹c¹ projektu miejsco- nizacjê ulicy Chudoby, budowego planu zagospodarowa- wê ulicy Projektowanej 2 i 8
nia przestrzennego Winnicy w od Hanki Ordonówny wraz z
rejonie ulicy Œwiatowida. Opi- wykupem gruntów, przebunia jest pozytywna, wszak¿e dowê Marcina z Wrocimopod warunkiem uwzglêdnie- wic, przebudowê Skarbka z
nia decyzji wydanych przez Gór, wykup gruntów pod buwydzia³ architektury i budow- dowê Frachtowej, Szczupanictwa, a dotycz¹cych poten- czej – a wiêc drogi, drogi i
cjalnych roszczeñ odszkodo- jeszcze raz drogi. Dodatkowawczych na tym terenie. wych, ca³kiem niebagatelBia³o³êka nie dysponuje œrod- nych œrodków – ponad 700
kami na zabezpieczenie rosz- tys. z³ bêdzie wymagaæ buczeñ, które mog¹ siê pojawiæ dowa szko³y podstawowej
w wyniku uchwalenia planu, przy G³êbockiej, wiêcej œrodw zwi¹zku z tym miasto po- ków trzeba bêdzie przeznawinno je zapewniæ.
czyæ na utworzenie terenu
W kolejnej uchwale znala- rekreacyjno-sportowego
z³y siê zmiany w bud¿ecie na przy Magicznej.
rok bie¿¹cy. Wiêcej œrodków
(egu)

Fundacja Noga w £apê

Niech ¿yj¹!
Pierwsze ujêcie: klucz dzikich gêsi na tle nieba, powietrze dzwoni ich poruszaj¹cymi, chóralnymi g³osami.
Drugie ujêcie: mê¿czyŸni umieszczaj¹ na ³¹ce plastikowe
atrapy gêsi, które maj¹ zwabiæ te prawdziwe. Trzecie ujêcie:
dzikie gêsi zni¿aj¹ lot nad ³¹k¹ i przekonane obecnoœci¹
sztucznych ptaków ufnie l¹duj¹ na trawie. Czwarte ujêcie:
rozlega siê kanonada strza³ów, ugodzone ptaki przewracaj¹ siê, kozio³kuj¹, ranne próbuj¹ biec i zrywaæ siê do
lotu, krzycz¹ z bólu i przera¿enia.
Pi¹te ujêcie: spuszczone psy dopadaj¹ do postrzelonych
ptaków, szarpi¹ je, ci¹gn¹ do myœliwych.
Szóste ujêcie: mê¿czyzna trzyma rann¹ gêœ za szyjê i
krêci ni¹ a¿ do przerwania rdzenia krêgowego – to powszechny sposób dobijania.

Zmuszam siê, ¿eby patrzeæ,
choæ ³zy cisn¹ siê do oczu, inni
widzowie na sali pospuszczali g³owy...
Jesteœmy na spotkaniu z
Zenonem Kruczyñskim - by³ym myœliwym, autorem g³oœnej ksi¹¿ki „Farba znaczy
krew”, obecnie publicyst¹ i
aktywist¹ ekologicznym. Jest
jednym z inicjatorów kampanii walcz¹cej o ¿ywe dzikie
ptaki w Polsce, o wykreœlenie
ich z listy zwierz¹t ³ownych.
Film dokumentowa³ jedno z
licznych polowañ, jakie co roku
odbywaj¹ siê na terenie Polski i
których ofiar¹ padaj¹ ogromne
rzesze migruj¹cych ptaków. Zenon Kruczyñski mówi o znanym
mu przypadku, kiedy przy ujœciu
Warty, na granicy Parku Narodowego myœliwi za jednym razem
pozbawili ¿ycia 380 gêsi! W ja-

kim celu? Trudno to zrozumieæ,
bo czêsto nawet nie wszystkie
zabite gêsi s¹ zbierane, czasem
zostawia siê je na polu lub zakopuje w rowach. Straty wœród ptaków s¹ wielkie, bo to nie tylko te,
które, trafione, pozostaj¹ na polu.
Postrzelone, którym udaje siê
uciec, a jest ich ok. 70% z tych,
do których siê strzela, nie maj¹
szansy dotrzeæ do swoich zimowisk, zgin¹ po drodze.
Nie ma ¿adnej racjonalnej
przyczyny tych rzezi. Panowie
myœliwi urz¹dzaj¹ jatki w plenerze dla czystej przyjemnoœci
strzelania do ¿ywych celów.
Nie ma empatii, wspó³czucia.
Nie ma refleksji, ¿e to przecie¿ piêkne istoty, uosobienie
wolnoœci, inteligentne, wra¿liwe,
tworz¹ce g³êbokie i bogate wiêzy rodzinne i spo³eczne, zaskakuj¹co podobne do ludzkich.

Gêsi tworz¹ pary na ca³e
¿ycie. Doskonale znaj¹ swoich
s¹siadów. Gdy stanie siê nieszczêœcie, adoptuj¹ osierocone maluchy. Latami utrzymuj¹
kontakty ze swoim rodzeñstwem oraz dzieæmi z poprzednich sezonów. Maj¹ swoich
osobistych przyjació³ i wrogów.
Doroczne zimowiska s¹ dla
nich jak miejsce spotkañ towarzyskich – ze starymi znajomymi i rodzin¹, którzy sezon lêgowy spêdzaj¹ daleko od siebie. Niezmiernie wa¿ne: gdy
umiera gêœ – bardzo cierpi¹ jej
najbli¿si. Najwiêkszy dramat
prze¿ywaj¹ m³ode po stracie
rodziców oraz ptaki, które straci³y partnera.
Czêsto zdarza siê, ¿e zapadaj¹ trwale w depresjê i umieraj¹ z ¿alu lub gin¹ w zêbach
drapie¿ników.
Pechow¹ trzynastkê, na
któr¹ wolno polowaæ, tworz¹:
krzy¿ówka, cyraneczka, g³owienka, czernica, ³yska, gêgawa, gêœ zbo¿owa, gêœ bia³oczelna, ba¿ant, kuropatwa,
jarz¹bek, s³onka i grzywacz.
Wszystkie one maj¹ naturalnych wrogów w postaci drapie¿ników i nie ma potrzeby
zmniejszania ich populacji. Nie
wyrz¹dzaj¹ szkód rolniczych.
Ich miêso nie ma ¿adnego
znaczenia gospodarczego.
Polowania odbywaj¹ siê zwykle w trudnych warunkach widocznoœci: w nocy, we mgle,
tote¿ najczêœciej nie ma mo¿noœci zidentyfikowania ptaków,
strzela siê do szybko poruszaj¹cego siê cienia. Dlatego gin¹
te¿ gatunki objête œcis³¹
ochron¹. Myœliwi wystrzeliwuj¹
mnóstwo amunicji, popularn¹
jest regu³a: jedna paczka – jedna kaczka. Co roku za ich przyczyn¹ trafia do œrodowiska ok.
640 000 kg o³owiu, co stanowi
2 razy wiêcej ni¿ emisja ca³ego rocznego polskiego przemys³u. Ten o³ów jest bardzo
skoncentrowany w okreœlonych miejscach zanieczyszczaj¹c œrodowisko i stwarzaj¹c
powa¿ne niebezpieczeñstwo
dla bytuj¹cych tam zwierz¹t.

Wszystko, co powy¿ej wymieni³am, dostatecznie argumentuje za wykreœleniem
wszystkich ptaków z listy zwierz¹t ³ownych. Jeœli nie wystarcz¹ ju¿ same argumenty
natury emocjonalnej i etycznej.
Czy jest sprawiedliwe i moralnie umotywowane, by w¹ska grupa, ok. 0,24% spo³eczeñstwa, by³a uprawniona do
zabijania wolno ¿yj¹cych zwierz¹t, w tym ptaków? Dlaczego ja czy ktokolwiek z Pañstwa, kto chce, by ta sarna czy
kaczka ¿y³y i cieszy³y nasze
oczy, nie mamy szansy ich
ochroniæ? Czy mamy d³u¿ej
godziæ siê z naszym ubezw³asnowolnieniem? Czy nadal
bêdziemy pozwalaæ na to, by
prymitywna, okrutna rozrywka, nie przystaj¹ca do cywilizowanych ludzi (na dodatek
chrzeœcijan!) dziesi¹tkowa³a
dzikie zwierzêta, którym i bez
tego trudno siê ¿yje w opanowanym przez nas œwiecie?
Czy musimy polowaæ aby
prze¿yæ, czy jesteœmy g³odni?
Czas najwy¿szy po¿egnaæ
jaskiniowe relikty i otoczyæ
resztki dzikiego, wolnego ¿ycia
ca³kowit¹ ochron¹. Zaprotestujcie przeciwko barbarzyñstwu!
Zapraszam na stronê internetow¹ www.niechzyja.pl,
gdzie znajdziecie szczegó³owe informacje dotycz¹ce polowañ na ptaki i ciekawe artyku³y na ich temat. Do³¹czcie
do grona tych, który nie zgadzaj¹ siê na prawo garstki ludzi do zabijania. Podpiszcie
petycjê o zaprzestanie polowañ na ptaki http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8907
Sprawmy, ¿e Polska bêdzie
pierwszym krajem w Europie,
gdzie ich zabijanie bêdzie
ca³kowicie zabronione. Wystarczy jeden podpis ministra.
A kolejnym celem, jaki sobie postawimy, bêdzie delegalizacja polowañ na wszystkie
zwierzêta. Niech ¿yj¹!
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.odszkodowanie.pl

Mundurowi w grze
20 i 21 lutego w hali DOSiR Praga Pó³noc odby³y siê IV
Mistrzostwa Warszawy S³u¿b Mundurowych w Halowej
Pi³ce No¿nej im. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta
G³ównego Policji. Zwyciêstwo przypad³o dru¿ynie Centralnego Biura Œledczego, która wygra³a z reprezentacj¹ KWP
w Krakowie. Trzecie miejsce zajê³a reprezentacja Komendy
G³ównej Policji.
Turniej zorganizowany zo- S³u¿ba Wiêzienna, Dowódzsta³ przez Centralne Biuro two Garnizonu Warszawa WojŒledcze KGP, Komendê Sto- ska Polskiego, Nadwiœlañskie³eczn¹ Policji, Region CBŒ go i Morskiego Oddzia³u StraSGW IPA oraz Dzielnicowy ¿y Granicznej, S³u¿by KontrOœrodek Sportu i Rekreacji wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeñstwa WewnêtrzPraga Pó³noc.
Mistrzostwa otworzy³ nad- nego, Centralnego Biura Antyinsp. Marek Dzia³oszyñski - korupcyjnego, Centralnego
komendant g³ówny policji. W Biura Œledczego KGP, Biura
czasie otwarcia uczczono mi- Operacji Antyterrorystycznych
nut¹ ciszy tragicznie zmar³ego KGP, Komendy Sto³ecznej
policjanta KSP podkom. An- Policji, Centrum Szkolenia Podrzeja Struja, którego imie- licji w Legionowie, Komendy
niem nazwany zosta³ turniej. Wojewódzkiej Policji w KrakoZgin¹³ on trzy lata temu, kiedy wie, Komendy Wojewódzkiej
zareagowa³ na chuligañskie Policji w Gdañsku
wybryki dwóch m³odych ludzi.
Rywalizacja by³a zaciêta,
Zawody te umo¿liwi³y zatem jednak odbywa³a siê w przysportow¹ rywalizacjê o za- jemnej, sportowej atmosferze
szczytne trofeum i by³y wyra- czystego wspó³zawodnictwa i
zem pamiêci funkcjonariuszy i gry fair. Po dwóch dniach
¿o³nierzy o zmar³ym koledze.
sportowych zmagañ do fina³u
Podczas dwudniowych awansowa³y cztery dru¿yny.
sportowych zmagañ o mistrzo- W przerwach meczów fina³ostwo wyst¹pi³o 29 reprezenta- wych odby³ siê pokaz cheercji: m.in. Biuro Ochrony Rz¹- leaderek.
du, Mazowieckiego Oddzia³u
Po emocjonuj¹cym poje¯andarmerii Wojskowej, Stra- dynku, zwyciêstwo przypad³o
¿y Miejskiej m.st. Warszawy, dru¿ynie Centralnego Biura

Œledczego KGP, która wygra³a z reprezentacj¹ Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Trzecie miejsce wywalczy³a reprezentacja KGP, która pokona³a dru¿ynê S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego.
Dla zwyciêskich dru¿yn
przewidziano pami¹tkowe puchary oraz medale ufundowane m.in. przez komendanta
g³ównego policji, prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej,
dyrektora Centralnego Biura
Œledczego, komendanta sto³ecznego policji, prezesa Sto³ecznej Grupy Wojewódzkiej
IPA, przewodnicz¹cego Regionu CBŒ IPA.
Andrzej Struj (ur. 20 marca
1968, zm. 10 lutego 2010 roku
w Warszawie) – funkcjonariusz policji w stopniu m³odszego aspiranta, poœmiertnie
mianowany podkomisarzem.
S³u¿y³ w policji 15 lat. Pracowa³ w wydziale wywiadowczopatrolowym KSP. By³ równie¿
moderatorem forum policyjnego ifp.pl. 10 lutego 2010 roku
Andrzej Struj, bêd¹c na urlopie wypoczynkowym, podj¹³
interwencjê wobec mê¿czyzny, który rzuci³ koszem na
œmieci w przeje¿d¿aj¹cy tramwaj i st³uk³ szybê. Chuligan,
któremu pomaga³ drugi mê¿czyzna, zada³ policjantowi kilka ciosów no¿em. Andrzej
Struj zmar³ dwie godziny póŸniej w szpitalu.

NAJWY¯SZE
ODSZKODOWANIA
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK
Hexa Dochodzenie
Odszkodowañ Sp. z o.o.
ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
tel. 22 460 49 49
gsm 600 996 166
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TERMEK
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
♦Wykonamy ka¿d¹ grza³kê ♦
♦¯arówki
♦Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
♦Gniazda i wy³¹czniki ♦
♦Baterie
♦Przed³u¿acze ♦
♦Rury PCV i puszki
♦Torebki strunowe ♦
♦Oprawa prac
♦Artyku³y papiernicze
♦Druki akcydensowe
♦Zdjêcia do dokumentów
♦Piecz¹tki ♦
♦Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

Rozliczamy PITy - 30 z³

Inicjatywa z Bia³o³êki
dokoñczenie ze str. 1

utrudnienia ruchu i drena¿ kieszeni. Jaki jest sens, aby na 3pasmowej drodze, której przeciwleg³e pasy oddzielone s¹ pasmem zieleni i barierkami, gdzie
zamiast przejœæ dla pieszych s¹
k³adki, wprowadzaæ ograniczenie do 60 km/h… i ustawiaæ przy
drodze policyjny radiowóz? Czy
aby na pewno chodzi o bezpieczeñstwo? Mowa tutaj o ulicy Jagielloñskiej na odcinku Trasa Toruñska – Rondo Starzyñskiego,
z której korzystaj¹ nie tylko kierowcy z Bia³o³êki czy Pragi. Tak
restrykcyjne ograniczenie na takiej trasie to prawdziwy ewenement. Je¿eli tutaj mo¿na jechaæ
zaledwie 60 km/h, to gdzie w
Warszawie powinno siê pozwalaæ na wiêcej? Kierowcy karani
s¹ mandatami za prêdkoœci, które na takiej drodze powinny byæ
czymœ normalnym.
Razem ze stowarzyszeniem
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki, które reprezentujê, zwróciliœmy siê do In¿yniera Ruchu
m.st. Warszawy o zmianê organizacji ruchu na ulicy Jagielloñskiej na odcinku Trasa Toruñska – Rondo Starzyñskiego. Jagielloñska w tej czêœci spe³nia
wszelkie normy, aby obowi¹zywa³o na niej ograniczenie do

80 km/h, o co wnioskowaliœmy.
Jednoczeœnie, aby nie by³o
¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e proponowana zmiana nie wp³ynie negatywnie na bezpieczeñstwo,
zawnioskowaliœmy równie¿ o
obni¿enie ograniczenia prêdkoœci do 50 km/h w samej koñcowej czêœci Jagielloñskiej przy
Rondzie Starzyñskiego, gdzie
znajduj¹ siê jedyne na ca³ej trasie przejœcia dla pieszych.
Obecnie na ca³ym odcinku od
Trasy Toruñskiej a¿ do Ronda
Starzyñskiego, niezale¿nie, czy
jest przejœcie dla pieszych, czy
go nie ma, obowi¹zuje ograniczenie do 60 km/h, co oczywiœcie pozbawione jest sensu.
Takich bezsensownych
przepisów jest wiêcej – chocia¿by na ulicy Modliñskiej.
Wierzymy, ¿e dziêki interwencjom mieszkañców, u¿ytkowników dróg i w³adz samorz¹dowych uda siê zmusiæ odpowiedzialne instytucje do
zmian, które sprawi¹, ¿e poprawiaæ siê bêdzie zarówno
komfort jazdy, jak i bezpieczeñstwo na drogach.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki
email: piotr.basinski@imb.waw.pl
http://bialoleka.inicjatywa.waw.pl

Znamy zwyciêzców turnieju szachowego!
W ciszy i skupieniu, ale nie bez emocji, przebieg³ fina³
Dzielnicowego Turnieju Szachowego „Mistrz Prawego
Brzegu”. Rywalizacja odby³a siê 21 lutego w Galerii Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

Spotkanie mistrzów szachownicy otworzy³ burmistrz
Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.
Warszawy – Piotr Zalewski,
¿ycz¹c uczestnikom sukcesów na polu walki.

- Choæ w szachy dobrze nie
gram, ale wiem, ¿e to niezwykle pasjonuj¹ca i wymagaj¹ca
gra, dlatego ¿yczê wszystkim
uczestnikom powodzenia, a
tym, którym siê dziœ nie powie-

dzie – wytrwa³oœci w d¹¿eniu
do celu – mówi³ Piotr Zalewski.
Czarne uruchamiaj¹ zegary! –
tak rozpocz¹³ fina³ow¹ rozgrywkê sêdzia Robert Krasiewicz, który czuwa³ nad sprawiedliwym
przebiegiem turnieju. Do zawodów przyst¹pili uczniowie z praskich szkó³ podstawowych nr: 30,
50, 73, 127 oraz 258. Poziom d³ugo by³ wyrównany, dlatego najwiêcej emocji wzbudzi³a decyduj¹ca – pi¹ta runda. Najlepsza okaza³a siê ekipa ze Szko³y Podstawowej nr 258, a po niej kolejno:
SP 50, SP 73, SP 127 i SP 30.
Kolejnym etapem turnieju
bêd¹ rozgrywki miêdzy dzielnicami Warszawy.
Organizatorem konkursu
jest senator Marek Borowski,
patronat nad fina³em dzielnicowym obj¹³ burmistrz Dzielnicy
Praga-Pó³noc Piotr Zalewski.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel,
matura, egzaminy gimnazjalne,
dojazd 22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
DOŒWIADCZONY t³umacz z
j. angielskiego, 691-199-144
NAUKA keyboard, fortepian
nauczycielka 502-935-459
NIEMIECKI, doœwiadczenie,
mo¿liwy dojazd, 602-748-254
POLSKI 602-678-811
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CHWILÓWKI, po¿yczki bez
BIK, szybko i dyskretnie,
tel. 784-989-536
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

DEKODERY DVBT. Naprawa
DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,
szybkie terminy. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
FUTRA, szycie, przeróbki,
renowacje, wymiana
podszewek, tel. 516-504-469
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
MALOWANIE, remonty
606-181-588
MIESZKANIA, lokale
wykoñczê, wyremontujê,
du¿e doœwiadczenie niedrogo, 882-836-741
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444
REMONTY, adaptacje,
osobiœcie, tel. 695-092-101
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto w
ka¿dym stanie 519-353-990
KUPIÊ pami¹tki zwi¹zane
z fabryk¹ FSO oraz inne
gad¿ety motoryzacyjne z
czasów PRL i starsze
603-114-447
KUPIÊ stare motocykle
wyprodukowane przed 1963r.
oraz czêœci luzem i literaturê,
603-114-447
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
27 i 28 lutego
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 marca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Koniec szlachetnych pokoleñ?
Proszê Szanownych Pañstwa.
Papie¿ nam abdykowa³. Aliœci nie
wziêli przyk³adu z „góry” pedofile
i skoczkowie na spo³eczn¹ kasê,
którymi siê brzydzi³. Nie chodzi mi
tylko o duchownych jednego wyznania. Benedykt XVI jest przyk³adem szlachetnego pokolenia,
które odchodzi. W telefonicznych
rozmowach z doœwiadczon¹
dziennikark¹ z pokolenia, które
uwa¿am za równie szlachetne,
czêsto s³yszê o fantastycznych
relacjach z przyjació³mi, których
bolszewik Gomu³ka wygna³ w
1968 do Izraela.
Ich przyjaŸñ i wzajemna
¿yczliwoœæ trwa do dziœ. Co siê
sta³o po latach?
Dzieci wygnanych w 68. wyzywaj¹ siostry Radwañskie od
katolickich suk na swoim
¿ydowskim boisku. Dzieci i
wnuki zamordowanych w niemieckich obozach œmierci na
terenie Polski po corocznym
marszu demoluj¹ hotele i bursy
jak naæpane kapele rockowe.
Dlaczego rabin Szudrich nie
zgadza siê na przeniesienie
szcz¹tek ¯ydów, a tak¿e i Polaków na etniczne cmentarze nie rozumiem. Warszawa za
swoje - nie ¿ydowskie - pieni¹dze dokona³oby pochówku i
wybudowa³aby drug¹ nitkê
jezdni ul. Œw. Wincentego.
Wszak zabici przez bolszewików i nazistów chodzili do jednej klasy w polskiej szkole.
Polski œwiêty przeszkadza?
Czy rabin Szudrich by³ jedynym
uczniem w klasie? Mo¿e g³ówny rabin Polski nie zna pojêcia
korków do swoich cmentarzy.
W koñcu lat 80. osobiœcie
uratowa³em w Tatrach amerykañskiego ¯yda przed runiêciem w przepaœæ i potem w
asyœcie polskich harcerzy z
hufca z LO. im Dembowskiego w Warszawie bezpiecznie
dotarliœmy do Zakopanego.
Nieodpowiedzialny Izraelczyk
po wycieczce do Oœwiêcimia
atakowa³ w zamszowych butach lawiniska tu¿ pod Czerwo-

nymi Wierchami. Zaczynam
byæ nadwra¿liwy na brak szacunku ¯ydów do swoich dawnych szlachetnych pokoleñ i
dla szlachetnych pokoleñ Polaków, które pomog³y prze¿yæ
w zamian za coraz wiêksze
nieodwzajemnienie.
Nieodwzajemnieniem zdrowia reaguj¹ zwierzêta w rêkach
niedouczonych i nadopiekuñczych w³aœcicieli. Od ponad 10
lat lekarze weterynarii zmagaj¹
siê z wysypem niespecyficznych objawów, pochodz¹cych
z efektów pracy znakomitych
firm reklamowych, promuj¹cych za przeproszeniem gówniane jedzenie dla psów i kotów. Jak ³atwo przyjmujemy za
rzetelne fakty sprzedawany
nam ch³am, niech œwiadcz¹
nastêpuj¹ce dane kliniczne.
Wzrost wystêpowania nowotworów sutków u kotek i suk
niemal do 100%. Wzrost nowotworów prostaty u psów do
80%. 100% zwierz¹t z objawami dermatologicznymi w przypadkach spo¿ywania reklamowanych produktów, a zw³aszcza tzw. karm „mokrych” w po³¹czeniu z karmami suchymi i
odpadkami kuchennymi. Ok.
20% populacji mia³o objawy
zatrucia jadem kie³basianym
lub zatrucia beztlenowcami z
rodziny eneterobacteriae (jelitowe) lub ich toksynami.
Oto jedno z najtragiczniejszych w skutkach Ÿróde³ wiedzy o ¿ywieniu psów i kotów.
Vetopedia – ogólnopolska
baza lecznic weterynaryjnych
oœwiadcza, ¿e: „Karma mokra
jest doskona³ym urozmaiceniem karmy suchej. Kot mo¿e
byæ ni¹ karmiony przez ca³e
¿ycie pod warunkiem, ¿e bêdzie ona dobrej jakoœci. Na rynku mo¿emy spotkaæ karmy o
wielu smakach – z drobiem,
wo³owin¹, sercami, tuñczykiem, makrel¹, a nawet z egzotycznymi dodatkami - krabami czy krewetkami. Karmy w
puszkach zawieraj¹ najczêœciej
pasztet miêsny lub kawa³ki

miêsa w galaretce lub sosie,
dlatego bardzo ³atwo bêdzie siê
przekonaæ, co naszemu pupilowi odpowiada najbardziej”.
Vetopedia przeczy sama sobie,
poza tym nie uwzglêdnia zawartoœci toksyn w produktach,
u¿ywanych do ich wyrobu. Z
publikacji pod tytu³em „Cz³owiek – istota pe³na trucizn” dowiadujemy siê, ¿e makrela, tuñczyk, ³osoœ norweski zawieraj¹
ponadprogowe iloœci trucizn.
Roœliny gromadz¹ w swoich
tkankach metale z gleby.
Zw³aszcza produkty mleczne i
miêsne nasycone s¹ truciznami, które mog¹ powodowaæ
uszkodzenia w¹troby i systemu
nerwowego. Trucizny ska¿aj¹
ryby, owoce morza, zwierzêta,
a potem spo¿ywaj¹cych je ludzi. Od czasu Czarnobyla grzyby w lasach europejskich zawieraj¹ tyle cezu, ¿e powinien
obowi¹zywaæ zakaz ich zbierania i jedzenia. W uwa¿anym za
najczystsze mleku krów alpejskich stwierdzono obecnoœæ
DDT, chocia¿ hodowców byd³a
obowi¹zuje zakaz u¿ywania
chemicznych œrodków ochrony
roœlin. Badania polskich naukowców wykaza³y, ¿e DDT
wystêpuje w znacznym stê¿eniu w tkance t³uszczowej np.
mieszkañców Opola. W województwie lubelskim matki karmi¹ce piersi¹ nadal przekazuj¹
niemowlêtom DDT w stê¿eniu
siedmiokrotnie wy¿szym ni¿
np. w USA.
Sprzedawane w Polsce warzywa s¹ coraz „bogatsze” w
o³ów, azotany, kadm i miedŸ.
A¿ 90% p³odów rolnych z rejonu Górnego Œl¹ska w ogóle
nie powinno trafiæ do konsumpcji. Przekroczenie norm
kadmu stwierdzono w 90%
zbó¿ i warzyw zbadanych w
województwie katowickim.
A nawet gdyby chemii nie
by³o na œwiecie, kot potrzebuje
od 28 do 35% wysokiej jakoœci
bia³ka, pies od 15 do 26%, a
puszka i saszetka deklaruje ....
4% bia³ka ca³kowitego.

Szejk szuka dobrego domu
Szejk to sympatyczny, przyjacielski, prawie dwuletni prawie
owczarek niemiecki. Jest piêkny, zdrowy, pe³en energii,
uwielbia kontakt z ludŸmi i spacery. Poszukuje opiekuna, który
oka¿e mu trochê uwagi i czu³oœci oraz znajdzie czas na wspólne
wypady i zabawê.
Szejk lubi dzieci i potrafi opiekowaæ siê posesj¹, wiêc
najchêtniej zamieszka w domu z ogrodem.
Jest wykastrowany i zaszczepiony.
Przy adopcji trzeba podpisaæ umowê adopcyjn¹ z Fundacj¹.
Nr. tel. wolontariuszki opiekuj¹cej siê psem: 790 585 606

ZTM informuje
Siedem minut autobusem, szeœæ minut na przesiadkê,
15 minut poci¹giem – czyli ³¹cznie mniej ni¿ pó³ godziny.
W jaki sposób szybko dotrzeæ z Choszczówki i Bia³o³êki
Dworskiej do metra? Wystarczy korzystaæ z linii autobusowej
176 z przesiadk¹ na poci¹g.
Zarz¹d Transportu Miejskie- w centrum stolicy, mog¹ w pó³
go zsynchronizowa³ rozk³ad godziny dostaæ siê do stacji
jazdy linii 176 (CHOSZCZÓW- metra Dworzec Gdañski.
KA – PL. HALLERA) z rozk³aPrzyk³adowy autobus linii
dami jazdy poci¹gów Szybkiej 176 wyrusza w dzieñ powszeKolei Miejskiej (linie S3 i S9) i dni z Choszczówki o 7.44. SieKolei Mazowieckich, zatrzymu- dem minut póŸniej zatrzymuje
j¹cych siê na przystanku kole- siê na przystanku PKP P³udy.
jowym Warszawa P³udy.
Poci¹g SKM odje¿d¿a z przyDziêki temu mieszkañcy stanku kolejowego Warszawa
Choszczówki i Bia³o³êki Dwor- P³udy o 7.57, a na stacjê koleskiej, pracuj¹cy lub ucz¹cy siê jow¹ Warszawa Gdañska do-

ciera 12 minut po ósmej. Tam
pasa¿erowie maj¹ do wyboru
szybk¹ komunikacjê szynow¹
– metro oraz tramwaje kursuj¹ce ulicami gen. Andersa i
S³omiñskiego.
Kursy linii 176 – zsynchronizowane z kolejowymi rozk³adami jazdy – zosta³y specjalnie oznaczone w rozk³adach
jazdy dostêpnych na przystankach i na stronie internetowej
ZTM. Kursy z mo¿liwoœci¹ dogodnej przesiadki na przystanku kolejowym Warszawa P³udy do poci¹gów SKM zosta³y
oznaczone liter¹ „s”, a do poci¹gów Kolei Mazowieckich
liter¹ „m”.
Zachêcamy do sprawdzenia
po³¹czenia!

Lewa strona medalu

Rada wielu nowa gazeta praska 7

Mieszkañcy znów protestuj¹

Praska katastrofa
budowlana

W³adze Warszawy otworzy³y sobie kolejny front walki tak, jakby dotychczasowych by³o im ma³o. Tym razem z obroñcami przyrody i mieszkañcami, którzy sprzeciwiaj¹ siê masowej wycince drzew, jaka ma
miejsce ostatnio w stolicy. Zaczê³o siê od
zabytkowego Ogrodu Krasiñskich, gdzie w
ramach rewaloryzacji pod topór posz³a prawie jedna trzecia z nich, czyli ponad 300.
Potem przysz³a kolej na Ogród Saski, aczkolwiek tu skala wyrêbu by³a ju¿ mniejsza.
Tymczasem okaza³o siê, ¿e to dopiero po-

cz¹tek, bo wycinki zaplanowano równie¿
m.in. w Parku Praskim, Skaryszewskim, w
parku Fosa przy Cytadeli, czy Wielkopolskim na Ochocie. Urzêdnicy t³umacz¹, ¿e
bêd¹ usuwaæ jedynie chore i stwarzaj¹ce
niebezpieczeñstwo drzewa, niemniej mieszkañcy tych okolic za bardzo im nie wierz¹.
I w sumie trudno siê dziwiæ, bo obroñcy
przyrody alarmuj¹, ¿e w Ogrodzie Krasiñskich wyciêto równie¿ zdrowe i zabytkowe
drzewa. To dlatego na wniosek radnych SLD
w porz¹dku obrad ostatniej sesji Rady Mia-

sta znalaz³a siê informacja prezydenta Warszawy w tej sprawie. Niestety, dopiero jako
77. punkt programu sesji, przez co dyskusja o wycince odbywa³a siê o godz. 23, przy
pustej i zmêczonej kilkunastogodzinnymi
obradami sali. A szkoda, bo temat jest co
najmniej kontrowersyjny, o czym najlepiej
œwiadczy fakt, ¿e Generalny Inspektor
Ochrony Zabytków i Najwy¿sza Izba Kontroli zapowiedzieli kontrolê w tej sprawie.
Sprawa wycinki po raz kolejny pokaza³a, ¿e w³adze stolicy nie potrafi¹ roz-

Obiektywny POradnik

Cztery pory roku - zima
Anima Sana in Corpore Sano… - to
popularna ³aciñska sentencja, znana chyba wszystkim, a na pewno tym, którzy
interesuj¹ siê sportem lub go uprawiaj¹.
Co wiêcej, pierwsze litery ka¿dego wyrazu tego powiedzenia tworz¹ nazwê jednego z japoñskich producentów obuwia sportowego. Biegacze dobrze wiedz¹, o jak¹
markê chodzi. Jednym s³owem, a w³aœciwie kilkoma „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, bo takie jest polskie t³umaczenie
staro¿ytnego cytatu, oznacza ¿e kto dba
o cia³o, ten ma sprawny umys³ i zazwyczaj s³uszne pogl¹dy. S³owo „zazwyczaj”
jest tu jak najbardziej na miejscu, bo - jak
wiadomo - z t¹ s³usznoœci¹ mo¿e byæ ró¿nie, a o gustach i chyba równie¿ pogl¹dach siê nie dyskutuje. O tym, ¿e ta staro¿ytna maksyma jest wielowiekow¹ m¹droœci¹, nie trzeba nikogo przekonywaæ. Za
to nale¿y dbaæ o jej przestrzeganie i stwarzaæ warunki do jej realizacji.
Dlatego te¿ w ubieg³¹ sobotê odby³o siê
biegowe Grand Prix Bia³o³êki w ramach
cyklu Cztery Pory Roku i zimowy bieg prze³ajowo-leœny na dystansie 7 km w iœcie zimowej scenerii. Po paŸdziernikowym jesiennym biegu leœnym i latach biegowej posuchy na Bia³o³êce, rada i zarz¹d dzielnicy
postanowi³y daæ mi³oœnikom biegania mo¿liwoœæ startu w dobrze zorganizowanych
przez Bia³o³êcki Oœrodek Sportu zawodach.
Mimo trudnych warunków oraz nie³atwej,
pokrytej œniegiem i lodem trasy, do rywalizacji stanê³o ponad 100 zawodniczek i zawodników. Na starcie przy Szkole Podstawowej nr 154 przy ul. Leœnej Polanki stawili siê biegacze z bia³o³êckich i nie tylko
klubów i grup biegowych. Ciekawostk¹ by³a
obecnoœæ zawodnika z Elbl¹ga, który notabene zaj¹³ 3. miejsce. Na mecie na najlepszych czeka³y atrakcyjne nagrody i trady-

cyjna wojskowa grochówka. Wielu zawodnikom kibicowa³y rodziny, a niektórzy biegli ze swoimi czworonogimi przyjació³mi.
Pozyskano kilku sponsorów, których produkty i us³ugi rozlosowano wœród wszystkich uczestników. Jednym s³owem, bardzo
udana impreza, która pokazuje, ¿e nie trzeba anga¿owaæ wielkich œrodków finansowych i logistycznych, aby promowaæ bieganie, które jest najprostsz¹, naj³atwiejsz¹
i najtañsz¹ form¹ aktywnoœci fizycznej.
Potrzebna jest tylko silna wola i motywacja, bo przecie¿ ka¿dy chcia³by byæ zdrowy
i mieæ sportow¹ sylwetkê. Dla tych, którzy
siê wahaj¹, czy zacz¹æ przygodê z bieganiem lub preferuj¹ ruch w wy¿szych temperaturach, mam dobr¹ informacjê. Ju¿ w
maju kolejna edycja, tym razem wiosenna.
Widz¹c rosn¹ce zainteresowanie i coraz
wiêksz¹ frekwencjê, apetyt roœnie w miarê
jedzenia. Od jakiegoœ czasu usilnie zabiegam o organizacjê jeszcze wiêkszej imprezy, czyli masowego biegu na co najmniej
10 km ulicami Bia³o³êki. A celem g³ównym
i zarazem moim marzeniem by³oby wpisanie takiego biegu na sta³e do warszawskiego kalendarza biegowego. Byæ mo¿e ju¿ w
tym roku uda siê to osi¹gn¹æ. Ale przecie¿
nie tylko bieganiem cz³owiek ¿yje. Dzielnica Bia³o³êka wspiera tak¿e kolarstwo MTB
i wspó³organizuje wyœcigi prze³ajowe w ró¿nych grupach wiekowych. P³ywacka sekcja
BUKS wzorcowo wyszukuje, szkoli m³ode
talenty i przywozi medale z zawodów ogólnopolskich. Doczekaliœmy siê nawet olimpijczyka w ubieg³ym roku w Londynie. Ju¿
niebawem urz¹d dzielnicy wesprze m³odych
pi³karzy, których klub przyst¹pi do jednego z najlepszych systemów szkolenia na
œwiecie. Warto inwestowaæ w sport, zarówno m³odzie¿owy, amatorski, jak i kwalifikowany. To dobry sposób na ¿ycie i wycho-

Prosto z mostu

Grodzenie pos³ów
Powróci³ pomys³ ogrodzenia parkanem
terenu Sejmu, by chroniæ go przed rzekomym atakiem terrorystycznym. Forsowa³
go kiedyœ marsza³ek Ludwik Dorn (PiS),
a dziœ wraca do niego Platforma Obywatelska. Mniemanie, i¿ najbardziej prawdopodobnym celem ataku jest parlament,
przesuwa nasz kraj wyraŸnie w stronê
œrodka ciê¿koœci kontynentu eurazjatyckiego. W Europie Zachodniej zamachy terrorystyczne dotykaj¹ dworców kolejowych, biurowców, stacji metra. Politycy,
ambasady - to dziœ raczej domena zamachów na wschód od Polski. Ktoœ zapyta:
mo¿e to dlatego, ¿e politycy na Zachodzie s¹ lepiej chronieni, a ³atwiej jest tam
zaatakowaæ dworzec?
Nic z tego. Reichstag w Berlinie, Kortezy w Madrycie czy Pa³ac Thunovský w Pra-

dze s¹ budynkami stoj¹cymi w œrodku
miast, do którego mo¿na wejœæ wprost z
ulicy. Kontrola dostêpu obowi¹zuje dopiero w œrodku. Spoœród zachodnioeuropejskich parlamentów ogrodzone s¹, i to tylko czêœciowo, bodaj tylko gmach francuskiego Zgromadzenia Narodowego, mieszcz¹cy siê w Pa³acu Burbonów i londyñski
Westminster, ale wynika to raczej z architektury pa³acowego podjazdu, ni¿ z zamiaru odgrodzenia siê pos³ów od ruchliwego
bulwaru. Natomiast - i owszem - absurdalny ma³y p³otek z budk¹ stra¿nicz¹ na
zewn¹trz budynku stoj¹cego przy samym
chodniku miejskiej ulicy ozdabia rosyjsk¹
Dumê. Pomys³ jednak, by wygrodziæ dla
pos³ów cztery hektary w œrodku miasta,
co rozwa¿ane jest w naszym Sejmie, wzbudzi³by za¿enowanie nawet w Moskwie.

wanie dzieci i m³odzie¿y. Wszak ju¿ w
Oœwieceniu m¹dre g³owy dosz³y do wniosku, ¿e takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie
ich m³odzie¿y chowanie.
Skoro w zdrowym ciele ma byæ zdrowy
duch, to najlepiej, aby by³ to duch patriotyzmu i znajomoœci najnowszej historii,
której przez dziesi¹tki lat po wojnie nie
wolno by³o nauczaæ w szko³ach. W zwi¹zku z tym zapraszam czytelników, uczniów,
wychowawców do Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka w pi¹tek 1 marca. Z okazji Narodowego Dnia Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”
od godz. 9.30 przez ca³y dzieñ przewidziany jest bogaty program dla uczczenia pamiêci bohaterów antykomunistycznego
podziemia zbrojnego po 1944 r. W planie
jest uroczysta sesja rady dzielnicy, lekcja
historii, wystawa zdjêæ ze zbiorów IPN,
projekcja filmu dokumentalnego oraz inscenizacja ataku na konwój NKWD.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Nie ma ¿adnego powodu, by miejsce
pracy parlamentarzystów by³o lepiej chronione, ni¿ miejsca pracy dziennikarzy czy
kolejarzy. To przes¹d z czasów, gdy lud
pracuj¹cy miast i wsi objada³ siê kawiorem i opija³ szampanem ustami swoich
przedstawicieli. Pos³owie nie s¹ najwybitniejszymi cz³onkami narodu, wymagaj¹cymi ochrony jak zwierzêta w arce Noego.
S¹ po prostu reprezentantami obywateli
w instytucji uchwalaj¹cej prawo, tak jak
reprezentantami spó³dzielców s¹ cz³onkowie rady nadzorczej spó³dzielni.
Ca³kiem inaczej sprawa siê ma z
ochron¹ bezpieczeñstwa siedzib w³adz wykonawczych, o ich podró¿ach samolotami
nie wspominaj¹c. Nie dlatego, ¿e premier
jest postaci¹ wybitniejsz¹ od pos³ów i jeszcze bardziej ni¿ oni powinien byæ otoczony ochron¹. W Polsce po prostu premier
odpowiada za zarz¹dzanie kryzysowe i
osoba pe³ni¹ca ten urz¹d powinna mieæ
mo¿liwoœæ dzia³ania nawet podczas ataków
terrorystycznych.

mawiaæ z mieszkañcami. Strona internetowa na temat rewaloryzacji Ogrodu Krasiñskich zosta³a uruchomiona dopiero wtedy, gdy przez media przetoczy³a siê
ogromna awantura w tej sprawie. A wystarczy³o tylko rozmawiaæ i przedstawiæ
plany rewitalizacji wczeœniej, chocia¿by
poprzez przeprowadzenie solidnych konsultacji spo³ecznych.
Podobnie ma siê sytuacja z budow¹
metra, która coraz bardziej daje siê mieszkañcom we znaki. Na Pradze pêkaj¹ kolejne kamienice, a przera¿eni lokatorzy nie
wiedz¹, do kogo siê zwróciæ o pomoc, bo
w³adze miasta umywaj¹ rêce, wskazuj¹c
wykonawcê, jako Ÿród³o ewentualnych roszczeñ w tej sprawie. Brakuje jakiejkolwiek
informacji i elementarnego zaanga¿owania
ze strony ratusza, który próbuje wyrêczyæ
siê przedstawicielami spó³ki Metro Warszawskie. Tymczasem dbanie o zdrowie i
bezpieczeñstwo mieszkañców to jeden z
podstawowych obowi¹zków w³adz miasta.
Szkoda, ¿e jest on tak lekcewa¿ony i zastanawiam siê, czy to dlatego, ¿e chodzi o
obywateli z prawej strony miasta?
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Problem jest bagatelizowany zarówno
przez media, jak i przez Prezydent Hannê
Gronkiewicz-Waltz. Fakty s¹ takie, ¿e Pradze
grozi powszechna katastrofa budowlana.
Zagro¿ona jest nie tylko kamienica
kolejowa przy ul. Targowej 70, ale tak¿e
poczta, cerkiew i wszystkie budynki w okolicy placu Wileñskiego oraz po³o¿one nad
lini¹ planowanego tunelu. Muszê podkreœliæ, ¿e jego wiercenie dopiero siê rozpoczyna. Dotychczasowe zniszczenia spowodowane by³y tylko przez prace przy budowie stacji metra Dworzec Wileñski. Teraz zaczn¹ siê naprawdê silne wibracje
wzd³u¿ Targowej.
W latach 50. komunistyczne w³adze
próbowa³y wybudowaæ w tym rejonie liniê
kolejki podziemnej. Robi³y to m¹drzej ni¿
HGW, bo bardzo g³êboko. Stosowana na
obszarze imperium sowieckiego technologia „metra g³êbokiego” umo¿liwia³a budowê nawet na terenach niestabilnych
gruntowo. Niestety, kurzawka i warstwowe u³o¿enie gruntów w starorzeczu Wis³y
uniemo¿liwi³y budowê nawet na du¿ej g³êbokoœci. Obecne w³adze buduj¹ tzw. metro p³ytkie, a wiêc o wiele bardziej nara¿one na ryzyko katastrofy budowlanej i
bardziej szkodliwe dla otoczenia.
Mój szczególny niepokój budzi stabilnoœæ budynku Centrum Handlowego Wileñska. Zosta³o ono postawione na zalanej
wod¹ komorze wybudowanej w celu za-

wracania poci¹gów linii metra planowanej
w latach 50. Zosta³a ona dodatkowo ustabilizowana dodatkiem popio³ów. Ale gmach
o tak ogromnej kubaturze nie powinien stan¹æ na tak niepewnym pod³o¿u. Na dodatek, z jednej strony jest stale poddawany
drganiom wywo³ywanym przez poci¹gi
podmiejskie, z drugiej zaœ eksponowany na
wibracje pochodz¹ce z budowy metra.
Prezydent stolicy i dyrekcja metra konsekwentnie zaprzeczaj¹ oczywistym faktom, bagatelizuj¹c zagro¿enie. Zarówno
sesja rady dzielnicy, jak i przeprowadzona noc¹ dyskusja na Radzie Warszawy nie
przynios³y ¿adnego efektu.
Co wydarzy siê dalej?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa
(Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa)

Ch³odnym okiem

Problemów od metra
Nie minê³y tygodnie od chwili, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
wyda³ decyzjê o koniecznoœci wykwaterowania kamienicy przy Markowskiej 16; nie
minê³y miesi¹ce, gdy takie same decyzje
otrzyma³y lokale w kamienicach przy
Wrzesiñskiej, Ma³ej, Jagielloñskiej, Okrzei
i wielu innych w najstarszych praskich kamienicach. Dziœ do realizacji oczekuje nadal 18 decyzji nakazuj¹cych wykonanie remontów. Potrzeba na to 25,5 mln z³. Nie
min¹³ miesi¹c od spalenia siê kamienicy
przy In¿ynierskiej 3; nie minê³y tygodnie
od czasu, gdy zaczê³y pêkaæ œciany przy
Z¹bkowskiej 7 na skutek s¹siedniej inwestycji. Pojawi³o siê nowe zagro¿enie, wynikaj¹ce z jednej z najbardziej oczekiwa-

Choæ mo¿e w czasach, w których zarz¹dzanie pañstwem w sytuacji kryzysowej coraz czêœciej polega na fotografowaniu siê na tle ludzi dotkniêtych katastrof¹,
nie jest to a¿ tak potrzebne.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

nych inwestycji na Pradze – metra. Informacje o pêkaniu œcian i stropów sygnalizuj¹ mieszkañcy na ca³ej d³ugoœci Targowej od numeru 15 do 84, tam, gdzie prowadzone s¹ jakiekolwiek prace. Ma³o kto
wie, ¿e mimo i¿ tarcze Wis³a I i Wis³a II
jeszcze nie ruszy³y, wykonana jest wiêkszoœæ tunelu odstawczego za ostatni¹ stacj¹
metra Dworzec Wileñski, który siêga a¿
po kamienicê Targowa 84. Ma³o kto wie,
¿e od d³u¿szego czasu trwaj¹ prace nad
zabezpieczeniem kamienic Targowa 15 i
17. gdzie metro bêdzie przechodzi³o pod
ich fundamentami, skrêcaj¹c w kierunku
stacji Stadion. Dziœ najbardziej chyba poszkodowana jest Targowa 70. To mieszkañcy tej kamienicy t³umnie odwiedzili nas na
ostatniej sesji rady i trudno im siê dziwiæ.
Nikt nie k³adzie siê spaæ spokojnie, gdy
tynk sypie mu siê na ³ó¿ko. Nikt nie ma
poczucia bezpieczeñstwa w chwili, gdy
przez pêkniêcia w œcianach widaæ podwórko. Nikt nie czuje siê komfortowo w sytuacji, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ka¿e s¹siadom opuszczaæ zagro¿one mieszkania. Pojawia siê naturalne pytanie - a co z nami? By³o to pierwsze
spotkanie na forum rady, nie pierwsze jednak mieszkañców i zarz¹du z przedstawicielami inwestorów i wykonawców. Poprzednie spotkania widaæ nie przekona³y
i uspokoi³y mieszkañców, wrêcz przeciwnie – skar¿yli siê na arogancjê i mêtne
t³umaczenia winnych ca³ej sytuacji. Przedstawiciele inwestora winni pamiêtaæ, ¿e
ostatnio dobrej passy nie maj¹. Katastrofy na Powiœlu i przy ulicy Œwiêtokrzyskiej
wyraŸnie wskazuj¹, ¿e momentem newralgicznym jest budowa samych stacji.
Podobnie jest przy Targowej. Zero wyci¹gania wniosków. Sytuacjê, oczywiœcie próbuje wykorzystywaæ opozycja, ale ¿¹danie wstrzymania budowy metra jest chy-

ba - delikatnie mówi¹c - wnioskiem zbyt
daleko id¹cym. Panowie z PiS i PWS zapomnieli zapewne, ¿e inwestycja ta ma oddzia³ywanie daleko poza sam¹ ulicê Targow¹, a mieszkañcy Pragi i nie tylko od
15 miesiêcy stoj¹ w korkach. Mieszkañcom kamienic przy Targowej nale¿y zapewniæ pe³n¹ wiedzê na temat postêpów
w inwestycji i mo¿liwoœci potencjalnych
zagro¿eñ. Na sesji dopiero po kolejnym
zapytaniu otrzyma³em informacjê, ¿e
przewiduje siê, i¿ tarcze Wis³a I i Wis³a II
dotr¹ do stacji Stadion na prze³omie lipca
i sierpnia. Nikt jednak nie potrafi³ powiedzieæ, kiedy zostanie przywrócony ruch
choæby po jednym pasie na ca³ym odcinku
Targowej. Mieszkañcom nale¿y siê pe³ne
usuniêcie powsta³ych szkód w wyniku prowadzonej inwestycji. Warto w³o¿yæ wysi³ek, by by³y jak najmniejsze. Nie warto
oszczêdzaæ na ekspertyzach w sytuacji, gdy
zagro¿one mo¿e byæ ¿ycie ludzi. Warto siê
spotykaæ i wzajemnie informowaæ, choæby na merytorycznych komisjach rady, do
czego zachêcam.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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dokoñczenie ze str. 1

dzieæ o zawodach: technik
elektryk i technik energetyk,
obejrzeæ mierniki starego
typu analogowe i nowoczesne – cyfrowe, oœwietlenie
regulowane za pomoc¹ uk³adu tyrystorowego.
Rolê mentora pe³ni³ Witold
Kucharek z PGNiG Termika
– firmy, która objê³a patronatem Zespó³ Szkó³ nr 40, organizuje praktyki dla uczniów,
funduje stypendia w klasach
kszta³c¹cych techników energetyków. PGNiG Termika to
5 zak³adów na terenie Warszawy, które ogrzewaj¹ i dostarczaj¹ energiê elektryczn¹
dla miasta: Elektrociep³ownia
¯erañ, Elektrociep³ownia Siekierki, Ciep³ownia Wola, Ciep³ownia Kawêczyn i najstar-

szy obiekt – Elektrociep³ownia Pruszków.
Du¿¹ atrakcj¹ dla uczestników imprezy by³ konkurs z
nagrodami. Przy wejœciu
uczniowie rozdawali kartki; na
ka¿dym z trzech zestawów
umieszczono 3 pytania, dotycz¹ce ró¿nych aspektów
energetyki oraz 4 warianty
odpowiedzi. Z wybraniem
prawid³owej odpowiedzi nie
mieli k³opotu ci, którzy dok³adnie przeczytali informacje
na plakietkach, zdobi¹cych
œciany. Kartki zebrano do koszyka, a nastêpnie losowane
by³y trzy – z prawid³owymi
odpowiedziami. Ich autorzy
otrzymali nagrody. By³y te¿
nagrody i podziêkowania dla
gimnazjów, których uczniowie
uczestniczyli w imprezie, a

tak¿e podziêkowania i dyplomy dla ich opiekunów.
W tym roku z zaproszenia
skorzysta³o 7 gimnazjów:
nr 27 z ul. Abrahama, nr 31
z ul. Sierakowskiego, nr 32
z ul. Otwockiej, nr 141 z ul.
Trockiej, nr 142 z ul. Olgierda
i nr 144 z ul. Turmonckiej.
W programie „Dnia z zawodem” znalaz³y siê tak¿e wystêpy gitarzystów, œpiewaj¹cych licealistek i licealistów,
a nawet taniec kowbojski w
wykonaniu 4 uczniów. Oprócz
tej uczty dla ducha, przygotowano dla goœci s³odki poczêstunek – ró¿ne ciasta,
wykonane przez uczniów.
Koordynatork¹ wszystkich
dzia³añ by³a pracownica biblioteki Monika Ziental.
Zespó³ Szkó³ nr 40 zaprasza uczniów z rodzicami na
Dni Otwarte 10 kwietnia i 12
czerwca o godz.17.
K.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 430 z³
- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Œpiewaj¹ i recytuj¹
„Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 42 odbywa
siê konkurs wokalno-recytatorski poezji Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego „Ojczyzn¹ moja jest muzyka”. Z ka¿dym rokiem przybywa uczestników. Szukaj¹ nowych
utworów, szukaj¹ te¿ nowych form interpretacji” – mówi córka patrona, Kira Ga³czyñska. Jako sympatyczne i zabawne wydarzenie wymienia wykonanie wiersza „By³ deszcz”
w formie rapu. Dwaj wykonawcy: Maciej Domaga³a i Piotr Ignatowski z LXIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cego zdobyli I miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Ten sam
otwór w wersji wokalnej, zaprezentowany przez Blankê Paluchowsk¹ z SP 275 przyniós³ jej równie¿ I miejsce w kategorii Szko³a Podstawowa kl. IV-VI, a Jadwidze Król z
SP 209 – wyró¿nienie w kategorii klas I-III.
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Dwa wykonania mia³a równie¿ „Ballada o nocy czerwcowej”, za któr¹ solistka Aleksandra Staniewska z SP
otrzyma³a I nagrodê, a zespó³
„Pi¹toklasiœci Waldorfska” z
SP 71 – II miejsce. I miejsce
wœród zespo³ów zdoby³a
„Fermata” z SP 10. „Oda do
radoœci” w t³umaczeniu Konstantego Ga³czyñskiego
przynios³a III miejsce Karolinie Król z Gimnazjum 58 oraz
zespo³owi „Sylaba” z SP 42.
Wœród wykonawców gimnazjalistów w kategorii wokal-

nej I miejsce jury przyzna³o
Darii Kalinowskiej z Gimnazjum 141, za recytacjê – Annie Burakowskiej z Gimnazjum 1. I miejsce wœród wykonawców z klas IV – VI szkó³
podstawowych, za recytacjê
zdoby³ Krzysztof Peszuk z SP
146, z klas I – III Adam Szymañski z SP 42.
Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a 6-letnia Hanna Markiewicz z SP 84, która zaskoczy³a jury ciekaw¹ interpretacj¹
wiersza o piêædziesiêciu studentach. W ka¿dej kategorii

jury wybra³o tak¿e laureatów
miejsc II i III, przyzna³o te¿
wyró¿nienia.
W tegorocznej edycji konkursu wyst¹pi³o 170 uczniów
z 34 szkó³, po raz pierwszy –
równie¿ z liceów. Oprócz warszawiaków zaprezentowali
siê uczestnicy z Lublina i
Dziekanowa. Ich wystêpy
ocenia³o jury w sk³adzie: Maria Mê¿ykowska – kierownik
biblioteki przy ul. Kuflewskiej,
Ewa Konopska – emerytowana nauczycielka oraz Dariusz
Grzybek – pedagog, muzyko-

log. Ca³oœci¹ dzia³añ kierowa³a Katarzyna SpoczyñskaKról.
Og³oszenie werdyktu podczas uroczystoœci 15 lutego
poprzedzi³o nadanie Kirze
Ga³czyñskiej tytu³u Honorowego Przyjaciela Szko³y i
podziêkowania, m.in. senatorowi Markowi Borowskiemu –
fundatorowi czêœci nagród.
Nagrody ufundowa³ równie¿
Urz¹d Dzielnicy Targówek. W
puli nagród by³y poezje K.I
Ga³czyñskiego, ksi¹¿ka Kiry
Ga³czyñskiej oraz akcesoria
komputerowe: pendrive, s³uchawki, MP4 i pami¹tkowe
d³ugopisy.
Zaprezentowany w konkursie po raz pierwszy wiersz
„Ga³¹zka wiœni” przyniós³ Izabeli Ziêcinie z Gimnazjum
143 II miejsce w kategorii
wokal. Gratuluj¹c uczestnikom i ich opiekunom, Marek
Borowski ¿yczy³, by przyœni³a im siê ga³¹zka wiœni, bo to
oznacza szczêœcie.
K.

