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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 4

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)

NE
WS

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 powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• 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

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Na pocz¹tek podstawowe

rozró¿nienie - podzielniki ciep³a

nie s¹ licznikami. Liczniki

ciep³a s¹ montowane na wêŸle

cieplnym budynku i zliczaj¹

konkretne wartoœci ciep³a do-

starczanego do budynku jako

ca³oœci przez ciep³oci¹g.

Ciep³o jest liczone w GJ (J –

joul, pol. d¿ul – jednostka pracy,

mocy i ciep³a w uk³adzie SI;

G – giga – 10 do 9 potêgi –

przyp. red.).

Podzielniki ciep³a monto-

wane na grzejnikach lokato-

rów wskazuj¹ jedynie udzia³

okreœlonego mieszkania w

ogólnym zu¿yciu, zmierzonym
uprzednio przez wspomniany

licznik ciep³a, zamontowany

na wêŸle cieplnym budynku.

Na ogólny koszt centralnego

ogrzewania sk³ada siê kilka

elementów. Pierwszy to sta³a

Tegoroczna jesieñ rozpieszcza nas stosunkowo wysokimi

temperaturami. Lekko ciep³e grzejniki w zupe³noœci

wystarczaj¹, wiec oszczêdzamy. Zima jednak z pewnoœci¹

przyjdzie i bêdziemy p³aciæ wiêcej. Wci¹¿ zg³aszaj¹ siê

do nas czytelnicy z pytaniem, jak dzia³aj¹ podzielniki i

czy system odzwierciedla rzeczywiste zu¿ycie ciep³a

przez ka¿de, jednostkowe mieszkanie. Na proœbê

czytelników powracamy wiêc dziœ do tego tematu.

Czym s¹

podzielniki ciep³a?

kwota, wynikaj¹ca z wyli-

czonego zapotrzebowania

na ciep³o dla konkretnego

budynku, przeliczana na m2

powierzchni mieszkania. Drugi

sk³adnik to kwota, wynikaj¹-

ca z istotnie zu¿ytego ciep³a

mierzonego przez liczniki

Atrakcje artystyczne na

scenie rozpoczê³a Praska

Orkiestra Dêta pod batut¹

Karola Wêclewskiego. Po

godzinnym koncercie, zebranych

na placu powitali w³odarze.

Burmistrz Pragi Pó³noc Piotr

Zalewski nawi¹za³ do rewita-

lizacji Pragi, m.in. Bazaru

Ró¿yckiego. Wiceburmistrz

Edyta Federowicz zachêca³a

do zabawy do póŸnych godzin.

Mi³ej zabawy ¿yczy³a wice-

burmistrz Targówka Dorota

Kozielska.

Dziennikarze Radia Kolor:

Marta Januszewska i Seba-

stian Misiuk zapowiadali ko-

lejne wystêpy: chóru Tonika,

Praskich Ma³mazyj, Hope-

4Street, CzessBand, Aidy,

Kapeli Praskiej i niezwyk³ego

pokazu ogni w wykonaniu

artystów Teatru Akt. Miêdzy

koncertami zapraszali na

scenê widzów do udzia³u w

konkursach, m.in. na temat

nazw stacji II linii metra, rewi-

talizacji, zwierz¹t w praskim

ZOO, patrona cerkwi, czêœci

Pragi oraz wyj¹tkowej rywa-

lizacji: kto najd³u¿ej, na jed-

nym oddechu, bêdzie wypo-

wiada³ s³owo „Praga”. Czas

by³ mierzony, wyniós³ od 7 do

ponad 20 sekund. Najlepszy

wynik osi¹gnê³a pani Janka,

II miejsce przypad³o pani

Marcie, która wkrótce zaczyna

90.rok ¿ycia.

Plac pe³en zabaw
9 listopada plac Wileñski zamieni³ siê w targowisko,

nad którym dominowa³a wielka estrada z ekranem. Wokó³

rozstawiono kilkadziesi¹t kramów z rarytasami dla cia³a

i ducha. Ca³y teren otoczono barierkami, gwarantuj¹cymi

bezpieczeñstwo w bliskim s¹siedztwie ruchu tramwajowego,

autobusowego i samochodowego.

Na Praskim Targu zapre-

zentowa³y siê placówki

kultury z Pragi i Targówka.

Dom Kultury „Praga” zaprasza³

dzieci i doros³ych do tworzenia

bia³o-czerwonych kotylionów

na Œwiêto Niepodleg³oœci.

Nowe budynki maj¹ zarów-

no nazw¹ (Bastion, Redan,

Barkan, Luneta), jak i cegla-

nym wykoñczeniem nawi¹-

zywaæ do zabudowy militar-

nej Fortu Golêdzinowskiego,

na terenie którego powsta³y.

Zosta³y przystosowane dla

osób niepe³nosprawnych, a

w ich s¹siedztwie usytuowa-

no dwa place zabaw dla

dzieci. Na parterach znalaz³o

siê kilka lokali u¿ytkowych.

Koszt ca³ej inwestycji to 94

mln z³, z czego 12 mln po-

chodzi z funduszu dop³at

Banku Gospodarstwa Kra-

jowego. Pierwszych piêæ

nowych budynków z 75

mieszkaniami zosta³o odda-

nych do u¿ytkowania dwa

lata temu. Przy okazji reali-

zacji tak du¿ej inwestycji

Kolejne mieszkania

komunalne

na Pradze Pó³noc 
W czwartek 13 listopada, niemal dok³adnie w dwa lata

po oddaniu pierwszego etapu inwestycji komunalnej na

Golêdzinowie, odby³o siê symboliczne przekazanie do

u¿ytku czterech kolejnych siedmiokondygnacyjnych

budynków mieszkalnych, w którym wziê³a udzia³ prezydent

m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprezes

Banku Gospodarstwa Krajowego Rados³aw Stêpieñ oraz

burmistrz Pragi - Pó³noc Piotr Zalewski. 228 mieszkañ

maj¹ zasiedliæ mieszkañcy praskich kamienic objêtych

roszczeniami oraz przeznaczonych przez miasto w

najbli¿szym czasie do remontu i ponownego wynajmu.

dokoñczenie na str. 2

Po zapoznaniu siê z projek-

tami og³oszeñ, stwierdzono,

¿e we wszystkich przedstawiono

wy³¹cznie uzasadnienie for-

malne. Zabrak³o uzasadnienia

merytorycznego dla przyjêcia

proponowanych zadañ, w

tym odpowiedzi na pytanie, jak

proponowane zadania wpisuj¹

siê w miejskie strategie.

Komisja w swych stanowi-

skach dotycz¹cych og³oszenia

konkursów otwartych na re-

alizacjê zadañ publicznych

postulowa³a dokonanie przez

w³adze dzielnicy analizy sku-

tecznoœci i celowoœci wydat-

kowania œrodków bud¿etowych

na proponowane zadania.

Zwrócono te¿ uwagê, ¿e w

Dialog o bud¿ecie partycypacyjnym

i otwartych konkursach
W listopadzie odby³y siê a¿ dwa posiedzenia Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc, co

by³o wymuszone bliskimi terminami na zaopiniowanie

projektów og³oszeñ w sprawie konkursów ofert na realizacjê

zadañ publicznych z zakresu pomocy spo³ecznej, ochrony

i promocji zdrowia, sportu oraz kultury.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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Radni zaopiniowali projekt

miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego

Nowodworów Po³udniowych.

Zarz¹d dzielnicy opatrzy³

projekt uwagami dotycz¹cymi

m.in. zapewnienia w bud¿ecie

miasta œrodków na ewentualne,

przysz³e roszczenia odszko-

dowawcze w³aœcicieli nieru-

chomoœci, jako ¿e dzielnica

nie dysponuje takimi œrodka-

mi. Druga uwaga dotyczy³a

lokalizacji us³ug w parterze

budynków wielorodzinnych, a

œciœlej zapewnienia dla tych

us³ug miejsc parkingowych z

bezpoœrednim dostêpem do

dróg publicznych, nie zaœ

wy³¹cznie miejsc parkingo-

wych zlokalizowanych na

terenie zamkniêtym, np. na

parkingach podziemnych;

dopuszczenie us³ug w bu-

dynkach wielorodzinnych o

ma³ych gabarytach, nie zaœ

wy³¹cznie w budynkach jed-

norodzinnych.

Kolejne uwagi dotyczy³y

spraw bardziej szczegó³owych:

dopuszczenia budowy p³a-

skich dachów na budynkach

wielorodzinnych o ma³ych

gabarytach przy ulicy Ordo-

nówny czy dopuszczenie

lokalizowania zatok postojo-

wych w ulicy Oczary.

Radni pozytywnie zaopinio-

wali zmiany w miejscowym

planie zagospodarowania

przestrzennego osiedla Bia³o-

³êka Wieœ. Zmiany s¹ koniecz-

ne ze wzglêdu na planowan¹

budowê nowego bloku gazowo-

parowego o mocy ok. 450

MWh, który bêdzie zlokalizo-

LXV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Ostatnia w tej kadencji
To by³a ostatnia sesja Rady Bia³o³êki w kadencji

samorz¹du 2010-2014. Warta odnotowania, zwa¿ywszy na

uchwa³y dotycz¹ce miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

wany na terenie Elektrocie-

p³owni ¯erañ. Wybudowanie

bloku gazowego na ¯eraniu

jest zadaniem zapisanym w

uchwale „Polityka Energe-

tyczna m.st. Warszawy do

roku 2020”.

I na zakoñczenie, z pewnymi

uwagami, zaopiniowano projekt

uchwa³y Rady m.st. Warszawy

w sprawie przekazania

dzielnicom do wykonywania

niektórych zadañ i kompetencji

miasta. Uwagi do projektu

dotyczy³y m.in. budowy,

przebudowy, remontów,

utrzymania, ochrony i ozna-

kowania dróg wewnêtrznych

oraz zarz¹dzania nimi, a tak-

¿e finansowania tych zadañ,

które powinno nale¿eæ do

kompetencji zarz¹dcy terenu,

na którym jest zlokalizowana

droga, a w przypadku braku

zarz¹dcy - do w³aœciciela

terenu.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Kolejne mieszkania

komunalne

na Pradze Pó³noc 
mieszkaniowej na Golêdzino-

wie, wprowadzono te¿ zmiany

na skrzy¿owaniu drogi lo-

kalnej ³¹cz¹cej osiedle z

ulic¹ Jagielloñsk¹, instaluj¹c

tam na przejœciu dla pie-

szych tak potrzebne œwiat³a,

a tak¿e wyznaczaj¹c prze-

jazd rowerowy. Œwiat³a bêd¹

zintegrowane z sygnalizacj¹

ju¿ istniej¹c¹ w pobli¿u ronda

Starzyñskiego.  

Na spotkaniu przedsta-

wiono tak¿e program bu-

downictwa spo³ecznego na

lata 2015-2022, który zak³a-

da przeznaczenie 1 mld z³

na wyremontowanie 3 tysiêcy

mieszkañ i wybudowanie

2,5 tysi¹ca nowych. Blisko

5 tysiêcy kolejnych ma zostaæ

w tym czasie pod³¹czonych

do centralnego ogrzewania.

Maj¹ byæ to zarówno zadania

w³asne dzielnic, inwestycje

w partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz w ramach

nowej ods³ony TBS-ów. W

wyniku podjêtych dzia³añ

maj¹ powstaæ zarówno lokale

komunalne, jak i przezna-

czone na wynajem dla osób

œrednio zarabiaj¹cych, których

nie staæ na zakup w³asnego

mieszkania. W tym programie

tak¿e bêdzie partycypowa³

Bank Gospodarstwa Krajo-

wego. Wk³ad w³asny miasta

to zaledwie 242 mln; 298

mln to przewidywane dofi-

nansowanie BGK. Remontami

pod wynajem maj¹ siê

zaj¹æ TBS-y, zaœ resztê

kwoty powinni zapewniæ

inwestorzy prywatni w

ramach partnerstwa z

miastem.

O ile przedstawiony pro-

gram jest przedsiêwziêciem

bardzo ambitnym, o tyle

trudnym do realizacji. Do-

tychczas partnerstwo pu-

bliczno-prywatne, jako forma

wspó³pracy przy inwestycjach

miejskich, praktycznie nie

istnia³o. Tak¿e eksperyment

z TBS-ami okaza³ siê nie-

udany.

Widaæ tu tak¿e brak per-

spektywicznego myœlenia o

rozwoju miasta. Pod³¹czanie

kamienic do sieci ciep³owniczej

jest posuniêciem s³usznym,

ale nie do koñca mo¿na

przewidzieæ jego skutki dla

mieszkañców, poniewa¿ do-

brze prosperuj¹c¹ spó³kê

miejsk¹ SPEC w 2011 roku

sprzedano, wbrew licznym

protestom, prywatnej firmie

Dalkia, pozbywaj¹c siê tym

samym wp³ywu na wysokoœæ

op³at za ogrzewanie. Miesz-

kania na Golêdzinowie i tak,

przynajmniej dla czêœci no-

wych mieszkañców, mog¹

okazaæ siê dro¿sze w utrzy-

maniu ni¿ opuszczane przez

nich lokale w starym budow-

nictwie, a przydzia³ lokali,

przy braku transparentnych

procedur bêdzie budzi³ nie-

potrzebne niezdrowe emocje.

Jeœli te s³aboœci programu

nie zostan¹ wyeliminowane,

efekty mog¹ byæ znacznie

skromniejsze od zak³a-

danych.

Kr.

Dialog o bud¿ecie partycypacyjnym

i otwartych konkursach
procedurze rozpatrywania

ofert nie przewiduje siê oceny

eksperckiej ani wype³niania

przez cz³onków komisji

konkursowej indywidualnych

kart oceny projektów, co

zwiêksza zakres uznaniowoœci

w ocenie wniosków, a wiêc

zmniejsza przejrzystoœæ

procedury konkursowej.

Dodatkowe zestawienie,

które potwierdzi³o zasadnoœæ

zg³aszanych przez komisjê

w¹tpliwoœci, otrzymano na

razie tylko z wydzia³u kultury.

Wynika z niego, ¿e wydatki

na otwarte konkursy ofert w

zakresie kultury i sztuki spad³y

z poziomu 350 tys. z³ w roku

2010 do poziomu 50 tys. z³ w

roku 2014 i 2015, czyli a¿

siedmiokrotnie. A tymczasem

w roku 2015 4/5 wydatków -

40 tys. z³ zarz¹d dzielnicy

zamierza przeznaczyæ na

jedn¹ jedyn¹ imprezê -

„Praskie Lato 2015” w Parku

Praskim. Stanowisko zapre-

zentowane przez przewodni-

cz¹cego prezydium DKDS

Tomasza Peszke zosta³o

jednog³oœnie przyjête przez

stronê spo³eczn¹, przy sprze-

ciwie czêœci urzêdników.

Równie¿ jednog³oœnie

przyjêto uchwa³ê, wzywaj¹c¹

Zarz¹d Dróg Miejskich do

przywrócenia przejœcia dla

pieszych przez Al. Solidarnoœci

na wysokoœci ulicy Rzeszotarskiej,

ustanowionego na czas budo-

wy metra. Przejœcie zosta³o

zlikwidowane, tymczasem ruch

pieszy odbywa siê tam nadal,

poniewa¿ na d³ugoœci ponad

kilometra nie mo¿na siê

legalnie przedostaæ przez Al.

Solidarnoœci. Jest to sprzeczne

z miejsk¹ strategia transportow¹,

zak³adaj¹c¹ pierwszeñstwo w

poruszaniu siê pieszych w

œródmiejskiej strefie miasta. A

Praga nale¿y do funkcjonalne-

go Œródmieœcia. Komisja w

swojej uchwale wnioskuje po-

nadto do ZTM o przywrócenie

przystanków autobusowych

przy Rzeszotarskiej.

Na pierwszym z posiedzeñ

przypomniano tak¿e niektóre

ze zwyciêskich projektów

pierwszej edycji bud¿etu

partycypacyjnego (dwa doty-

cz¹ce usprawnieñ rowero-

wych i koncepcjê instalacji

sieci wi-fi na Pradze). Pytanie

do wydzia³u infrastruktury

dotyczy³o mo¿liwoœci rozpo-

czêcia procedur pozyskania

niezbêdnych opinii i sporz¹-

dzania projektów wykonaw-

dokoñczenie ze str. 1 czych jeszcze w tym roku, ze

wzglêdu na z³o¿onoœæ zawar-

tych w nich dzia³añ. Projekty

rowerowe ponadto powinny

zostaæ zrealizowane na tyle

szybko, aby da³o siê z nich

skorzystaæ w nadchodz¹cym

roku, a nie w grudniu, kiedy

finalizowana jest wiêkszoœæ

inwestycji bud¿etowych. Pod-

kreœlano potrzebê udzia³u w

dalszych pracach zarówno

autorów projektów, jak i

przedstawicieli DKDS.

Okazuje siê, ¿e realizacja

poszczególnych zadañ jest

bezpoœrednio zwi¹zana z

uchwaleniem bud¿etu na

przysz³y rok. Byæ mo¿e,

prace przygotowawcze uda siê

rozpocz¹æ, po jego przyjêciu,

jeszcze w tym roku.           Kr.

Wreszcie ktoœ poszed³ po

rozum do g³owy. Jad¹c tamtêdy

nie mog³em wyjœæ z podziwu

nad brakiem pomyœlunku

odpowiedzialnych za organi-

zacjê ruchu. I tak¹ refleksjê

mia³em zawsze. Jeden ciasny

pas, na drugim barierki, coœ

nieprawdopodobnego. Takie

rzeczy to tylko w Polsce.

Teraz korki s¹ znacznie

mniejsze. Brawo, wreszcie

ktoœ ruszy³ g³ow¹ – mówi

jeden z kierowców.

Drugi pas zosta³ wiêc

uruchomiony ku radoœci kie-

rowców, ale powód do niej

bêdziemy mieli tylko w czasie

przebudowy Trasy AK i

Mostu Grota Roweckiego, a

œciœlej w czasie, kiedy za-

mkniêty jest wjazd na Grota

z Wis³ostrady w kierunku z

centrum do Marek. Potem

sytuacja powróci do normy.

Dlaczego? Zapytaliœmy o to

Ma³gorzatê Tarnowsk¹ z

Biura Komunikacji Spo³ecznej

GDDKiA, która powiedzia³a:

Organizacja ruchu na esta-

kadzie wjazdowej na Most

Pó³nocny zosta³a tymczasowo

zmieniona w zwi¹zku z za-

mkniêciem ³¹cznicy wjazdowej

na Most Grota, prowadz¹cej

ruch z centrum w kierunku

Marek. W kwestii utrzymania

obecnej, tymczasowej orga-

nizacji ruchu proszê siê

zwróciæ do Zarz¹du Dróg

Miejskich i do In¿yniera Ruchu

m.st. Warszawy, który za-

twierdza projekty organizacji

ruchu.

Zgodnie z sugesti¹ GDDKiA

zwróciliœmy siê z powy¿szym

pytaniem do Biura Rzeczni-

ka Prasowego ZDM, gdzie

us³yszeliœmy: Bêdziemy ob-

serwowaæ ruch na estakadzie

wjazdowej na Most Pó³nocny

od strony Bielan i ws³uchiwaæ

siê w g³osy kierowców. Jeœli

uznaj¹ oni, ¿e poszerzenie

estakady o drugi pas zna-

cz¹co usprawnia komunikacjê

i likwiduje korki, In¿ynier

Ruchu m.st. Warszawy utrzyma

to rozwi¹zanie równie¿ po

remoncie Trasy AK, czyli na

sta³e.                            (egu)

Dwoma pasami na Most Pó³nocny
Kierowcy odetchnêli z ulg¹. Od ponad dwóch tygodni

na Most Pó³nocny estakad¹ z Wis³ostrady mo¿na wreszcie

wjechaæ dwoma pasami ruchu. Przedtem tworzy³y siê tam

w godzinach szczytu gigantyczne korki.

No¿e do kosiarek

i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Komisja bezpieczeñstwa,

promocji i inicjatyw lokalnych,

licz¹ca 8 radnych, odby³a 35

spotkañ, podjê³a 41 uchwa³ –

poinformowa³ przewodnicz¹cy

Marcin Sk³odowski. Tematem

spotkañ by³y m.in.: bud¿et

dzielnicy, kampania „Nie jestem

obojêtny. Widzê, dzia³am”,

sprawozdanie z dzia³alnoœci

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,

wspó³praca z Oddzia³em

Rejonowym PZERiI, program

„Bezpieczny Senior”,

utworzenie Rady Senio-

rów Targówka.

Przewodnicz¹ca Danuta

Winnicka przedstawi³a doko-

nania 19-osobowej komisji

edukacji i kultury: 70 posiedzeñ,

podczas których podjêto

67 uchwa³, dotycz¹cych opi-

niowania edukacji i kultury na

poszczególne lata kadencji,

zmian za³¹cznika bud¿etowe-

go, inwestycji oœwiatowych,

realizacji kolejnych etapów

Parku RzeŸby. Dwukrotnie

cz³onkowie komisji odwiedzili

wszystkie placówki oœwiatowe

w celu poznania ich potrzeb

remontowych i inwestycyj-

nych oraz doposa¿enia;

odwiedzili placówki, realizuj¹c

akcje „Zima w mieœcie” i

„Lato w mieœcie”; brali udzia³

w pracach jury konkursów dla

nauczycieli i uczniów.

Dzia³ania 11-osobowej

komisji gospodarki komunalnej

i mieszkaniowej przedstawi³

przewodnicz¹cy Andrzej Gapys.

Komisja odby³a 43 spotkania

i podjê³a 57 uchwa³, m.in.:

19 – w sprawie wykonawców

lokali mieszkalnych, prze-

znaczonych do sprzeda¿y

bezprzetargowej na rzecz

ich najemców; 4 – w sprawie

sprawozdania z dzia³alnoœci

Zarz¹du Gospodarki Nieru-

chomoœciami w dzielnicy

Targówek; 16 – w sprawie zmiany

za³¹cznika dzielnicowego do

bud¿etu m.st. Warszawy w

zakresie gospodarki komu-

nalnej i mieszkaniowej.

Obszerne sprawozdanie z

dzia³alnoœci 21-osobowej

komisji infrastruktury, inwe-

stycji i ochrony œrodowiska

przedstawi³ przewodnicz¹cy

Tomasz Cichocki. Komisja

odby³a 53 posiedzenia, podjê³a

69 uchwa³, m.in. na temat stanu

infrastruktury technicznej na

osiedlu Targówek Fabryczny,

inwestycji, realizowanych w

2012 roku, planowanych na

lata 2013 i 2014, rewitalizacji

Kana³u Bródnowskiego,

informacji o przebiegu II linii

metra, funkcjonowania

komunikacji miejskiej na

Targówku, informacji na temat

inwestycji prowadzonych

przez SM „Bródno” i RSM

„Praga”.

Komisja sportu i rekreacji

pracowa³a w 7-osobowym

sk³adzie z przewodnicz¹cym

Bartoszem Szajkowskim.

Podjê³a 34 uchwa³y, odby³a

31 spotkañ, m.in. na temat

sytuacji bud¿etowej OSiR

oraz wydzia³u sportu i rekreacji,

sytuacji finansowej GKP

Targówek i dalszego funk-

cjonowania klubu, si³owni

plenerowych w dzielnicy,

przebiegu prac remontowych

p³ywalni ”Polonez”, zajêæ

sportowych, prowadzonych

w ramach akcji „Zima w

mieœcie” i „Lato w mieœcie”.

Komisji bud¿etu przewod-

niczy Jacek Duczman, który

4 lipca 2013 roku zast¹pi³

Micha³a Jamiñskiego. Komisja

podjê³a 76 uchwa³; odby³a 40

posiedzeñ, na których m.in.

opiniowa³a zmiany za³¹cznika

dzielnicowego do bud¿etu

m.st. Warszawy na lata 2011,

2012, 2013, 2014 oraz spra-

wozdanie roczne z wykonania

za³¹cznika dzielnicowego za

te lata. Opiniowa³a te¿ m.in.

zasady wprowadzania inwe-

stycji do Wieloletniej Progno-

zy Finansowej, kompetencje

rady dzielnicy i zarz¹du

dzielnicy, projekt uchwa³y

Rady Warszawy w sprawie

wyposa¿enia OSiR Dzielnicy

Targówek.

Jako ostatni sprawozdanie

przedstawi³ Jêdrzej Kunowski

– przewodnicz¹cy komisji re-

wizyjnej, któr¹ powo³ano 12

kwietnia 2011 roku; 2 grudnia

tego roku uzupe³niono jej

sk³ad o przedstawiciela klubu

radnych Prawa i Sprawiedli-

woœci oraz 28 wrzeœnia 2012

roku, po powstaniu nowego

klubu radnych. Z 47 podjêtych

przez komisjê rewizyjn¹

uchwa³ 29 dotyczy³o przy-

gotowania projektu rozstrzy-

gniêæ w sprawie skarg do

rozpatrzenia przez radê

dzielnicy (25 skarg uznano za

bezzasadne, 1 – za bezprzed-

miotow¹, 2 – za zasadne).

Komisja powo³ywa³a zespo³y,

które dokonywa³y kontroli

m.in. w Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej (nie stwierdzono

nieprawid³owoœci); organizacji

koncertu „Targówek Elsnerowi”

(stwierdzono braki w doku-

mentacji wyboru wykonawcy

koncertu, nieodpowiednie

uporz¹dkowanie dokumenta-

cji procesu przygotowania,

przeprowadzenia i podsumo-

wania koncertu); kontroli w

ZGN (mimo stwierdzonych

uchybieñ, zespó³ stwierdzi³,

¿e dokonania ZGN w r. 2009

i 2010 – by³y zgodne z

ustaw¹ Prawo zamówieñ

publicznych i Ustaw¹ o finan-

sach publicznych). Powo³any

2 wrzeœnia 2014 r. zespó³

dokona³ kontroli przeprowa-

dzenia i rozliczeñ inwestycji

oœwietlenia ulicy Rzewiñskiej;

nie stwierdzono uchybieñ.

W krótkim sprawozdaniu

przewodnicz¹cego rady

dzielnicy Krzysztofa Mi-

szewskiego znalaz³y siê

m.in. informacje o podjêciu

w latach 2010-2014 288

uchwa³ i przyjêciu 12 stanowisk.

Odby³y siê 373 posiedzenia

komisji merytorycznych; do

zarz¹du dzielnicy z³o¿ono

1025 interpelacji (najwiêcej –

213 – z³o¿y³ Zbigniew Po-

czesny). Stuprocentow¹

frekwencj¹ mo¿e pochwaliæ

siê Jacek Duczman. Krzysz-

tof Miszewski podziêkowa³

Zbigniewowi Poczesnemu

oraz wszystkim radnym za

pracê oraz zarz¹dowi dziel-

nicy Targówek i pracowni-

kom urzêdu, w tym – zespo-

³owi Biura Rady Dzielnicy.

LXXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Podsumowanie
6 listopada komisje Rady Dzielnicy Targówek

przedstawi³y sprawozdania ze swej dzia³alnoœci.

W imieniu swoim i ca³ego

zarz¹du burmistrz Grzegorz

Zawistowski podziêkowa³

Krzysztofowi Miszewskiemu i

Zbigniewowi Poczesnemu za

wspó³pracê w tej kadencji,

która „dobrze zapisa³a siê w

historii Targówka”.             K.
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Czym s¹ podzielniki ciep³a?
ciep³a w wêz³ach cieplnych

budynków. Jest to op³ata

zmienna, rozliczana porów-

nawczo, wed³ug wskazañ

podzielników ciep³a zamon-

towanych na grzejnikach,

znajduj¹cych siê w jednost-

kowych mieszkaniach.

Wskazania s¹ modyfikowane

poprzez zastosowanie wspó-

³czynników LAF i UF. Ostatni

sk³adnik stanowi¹ koszty firm

obs³uguj¹cych podzielniki

ciep³a. Jest to rozliczanie

kosztów, eksploatacja urz¹-

dzeñ, a tak¿e ich ewentualne

naprawy.

Dziœ w mieszkaniach

powszechnie montuje siê

podzielniki elektroniczne,

bardziej niezawodne i bardziej

precyzyjne od tych starszej

generacji, cieczowych, tzw.

wyparkowych. Zasada dzia³ania

podzielnika elektronicznego

jest doœæ skomplikowana

i odmienna od zasady dzia-

³ania podzielników wyparko-

wych, które mierz¹ ciep³o

metod¹ wyparowywania

cieczy. Na tylnej œciance

urz¹dzenia elektronicznego

zamontowany jest czujnik

temperatury, zaœ w jego

wnêtrzu elektroniczny zegar,

mierz¹cy czas utrzymywania

siê konkretnej temperatury.

Dane pojawiaj¹ siê na wy-

œwietlaczu podzielnika. Nie-

które z podzielników, te naj-

dok³adniejsze, s¹ wyposa¿one

w czujnik badaj¹cy dodatkowo

temperaturê powietrza w

pomieszczeniu.

Czy podzielniki ciep³a

mog¹ siê myliæ? Jak informo-

wa³ nas kilka lat temu ekspert,

in¿. Waldemar Matulka,

urz¹dzenia siê nie myl¹,

oczywiœcie do momentu, kiedy

s¹ sprawne. Wed³ug niego

problemem jest uœrednienie

zmiennych, wprowadzanych

do programów komputerowych,

za pomoc¹ których firmy

montuj¹ce podzielniki rozli-

czaj¹ koszty zu¿ycia energii

cieplnej w konkretnych bu-

dynkach. Programy kompute-

rowe w swoich obliczeniach

bior¹ zwykle pod uwagê

koszty sta³e, nie uwzglêdniaj¹c

wielu istotnych kwestii –

wieku i jakoœci materia³ów z

jakich wybudowany jest dom,

rozk³adu i iloœci mieszkañ na

piêtrze, lokalizacji i wielkoœci

korytarzy. Wszystko to ma

istotne znaczenie dla prze-

p³ywu ciep³a w budynku.

Podczas szacowania

kosztów zmiennych central-

nego ogrzewania, z zastoso-

waniem podzielników ciep³a,

wykorzystuje siê do obliczeñ

wspó³czynniki LAF i UF.

Wspó³czynnik UF opisuje

moc grzejnika i jego wielkoœæ

– roœnie wraz ze wzrostem

mocy kaloryfera. Firma mon-

tuj¹ca podzielnik powinna

zastosowaæ korektê wed³ug

tabeli – jeœli jest taka potrze-

ba - uwzglêdniaj¹c po³o¿enie

grzejnika, jego moc i typ

podzielnika. Wspó³czynnik

UF powinien byæ ustalany

osobno dla ka¿dego grzejnika

w konkretnym mieszkaniu.

Jeœli chodzi o wspó³czynnik

LAF – wspó³czynnik po³o¿enia

mieszkania w budynku - to

idea³em by³oby, gdyby by³

liczony dla ka¿dego

mieszkania w sposób odrêbny

i uwzglêdnia³ wszelkie mo¿liwe

straty ciep³a. W istocie jest

tak, ¿e nastêpuje znów pew-

ne uœrednienie wynikaj¹ce z

faktu, i¿ prawid³owe i dok³adne

ekspertyzy – si³¹ rzeczy –

musia³yby poch³on¹æ masê

czasu i pracy firm montuj¹-

cych podzielniki. Wobec tego

najni¿sz¹ wartoœæ LAF usta-

lono ogólnie dla mieszkañ

szczytowych i naro¿nych od

strony pó³nocnej i przyjêto,

¿e wynosi ona 0,35. Lokatorzy

tak po³o¿onych mieszkañ

musz¹ na ich ogrzanie zu¿yæ

wiêcej ciep³a, wiêc by im tê

niedogodnoœæ niejako wyna-

grodziæ, tak¹ wartoœæ LAF

przyjêto dla tego typu miesz-

kañ. Ich lokatorzy p³ac¹ za

ogrzewanie najni¿sze ra-

chunki. Najwy¿sz¹ wartoœæ

LAF – 1 - osi¹gaj¹ mieszka-

nia œrodkowe. Stosunkowo

niskie wartoœci LAF maj¹

mieszkania na parterze, po-

³o¿one nad piwnicami i te na

ostatnich piêtrach, gdzie

koñcz¹ siê piony centralnego

ogrzewania i nie wystêpuje

gratisowe grzanie w postaci

rur tych w³aœnie pionów.

Jest mnóstwo osób nieza-

dowolonych ze sposobu, w

jaki w ich mieszkaniach s¹

liczone oba wspó³czynniki.

Uwa¿aj¹, ¿e ich rachunki za

ciep³o s¹ mocno zawy¿one,

nieliczni wystêpuj¹ na drogê

s¹dow¹, niektórym udaje siê

wygraæ z zarz¹dcami budynków.

Jedna z naszych czytelniczek

porówna³a wspó³czynniki

LAF w dwóch równorzêdnych

mieszkaniach – swoim i s¹-

siada. A zmobilizowa³y j¹ do

tego kwoty rachunków za

ciep³o. Podczas gdy ona musia³a

dop³aciæ 150 z³, jej s¹siad

otrzyma³ zwrot nadp³aconej

kwoty w wysokoœci 500 z³,

przy porównywalnym poborze

ciep³a, które weryfikowali

wspólnie dla ka¿dego grzej-

nika. Okaza³o siê, ¿e pomimo

równorzêdnoœci obu miesz-

kañ pod wzglêdem wielkoœci

i po³o¿enia w budynku,

wspó³czynniki LAF znacz¹co

siê ró¿ni³y. W konsekwencji

z³o¿y³a pozew do s¹du i

uda³o jej siê wygraæ ze spó-

³dzielni¹. Mo¿e wiêc niezado-

woleni ze swoich rachunków

za ciep³o powinni pójœæ w

œlady czytelniczki?

El¿bieta Gutowska

Zarz¹d Oczyszczania Miasta

rozpocz¹³ ju¿ prace polegaj¹-

ce na za³adunku, wywozie i

utylizacji liœci kasztanowców

rosn¹cych przy instytucjach

publicznych znajduj¹cych siê

na terenie m.st. Warszawy.

Liœcie wygrabione przez

zarz¹dzaj¹cych posesjami,

powinny zostaæ zebrane w pry-

zmy lub zapakowane do worków

foliowych. Tak przygotowane

dokoñczenie ze str. 1

Liœcie kasztanowców przestan¹ byæ problemem
Podobnie jak w latach ubieg³ych, Zarz¹d Oczyszczania

Miasta bezp³atnie odbierze liœcie kasztanowców z

terenów zieleni instytucji publicznych. Z tej pomocy mog¹

skorzystaæ m.in. placówki oœwiatowe i opiekuñcze,

instytuty naukowe, muzea, zak³ady opieki zdrowotnej

czy ogrody jordanowskie.

bêd¹ bezp³atnie odbierane

przez ZOM do koñca listopada.

Warunkami odbioru liœci s¹:

a) zg³oszenie dotycz¹ce

wywozu – do pi¹tku, 28

listopada - pod numerem

telefonu 22 277 04 57,

22 277 04 58. (Uwaga! Ka¿da

instytucja publiczna mo¿e

zg³osiæ potrzebê zabrania liœci

tylko raz, nie bêdzie mo¿liwoœci

ponowienia wywozu);

b) liœcie powinny byæ zgrabione

w pryzmy lub zapakowane do

worków;

c) zabierane bêd¹ tylko

liœcie kasztanowców, nie

mog¹ byæ pomieszane z liœæmi

innych drzew i ga³êziami;

d) liœcie powinny byæ zgro-

madzone w miejscu, do któ-

rego bêdzie móg³ dojechaæ

samochód;

e) instytucja zg³aszaj¹ca

potrzebê wywozu powinna

okreœliæ iloœæ suszu, tj. liczbê

oraz pojemnoœæ worków, w

których zgromadzono liœcie

lub wielkoœæ pryzmy (np.

3mx4mx2m.)

Grabienie i utylizacja liœci

kasztanowców z poczwarkami

szrotówka kasztanowcowiacz-

ka to najprostsza i najtañsza

metoda ograniczenia populacji

szkodnika. G¹sienice tego

niewielkiego owada ¿ywi¹ siê

warstw¹ miêkiszow¹ liœci

kasztanowca, obni¿aj¹c jego

zdolnoœæ do fotosyntezy.

Przez to liœcie ¿ó³kn¹, zasychaj¹

i przedwczeœnie opadaj¹.

Os³abione drzewa próbuj¹

odzyskaæ równowagê i kwitn¹

jesieni¹, co dodatkowo je os³abia

przed zim¹. Zaburzenie cyklu

kwitnienia mo¿e doprowadziæ

drzewo do ca³kowitego ob-

umarcia w przeci¹gu 10 lat.
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Muzeum zlokalizowane

jest w sercu starej Pragi,

przy ulicy Targowej 50/52, w

trzech gruntownie odrestau-

rowanych kamienicach, two-

rz¹cych wraz ze stoj¹c¹ za

nimi oficyn¹, unikatowy ze-

spó³ architektoniczny. Tak

wygl¹da³o centrum Pragi

przed wkroczeniem wielko-

miejskiej zabudowy czynszo-

wej na prze³omie XIX i XX

wieku. Historia budowy za-

chowanych kamienic siêga

po³owy XVIII wieku, czyli

czasów, kiedy Praga by³a

jeszcze osobnym miastem.

Najstarszym budynkiem w

tym kompleksie, a jednocze-

œnie najstarszym zachowa-

nym murowanym domem

mieszkalnym na Pradze jest

pierwsza kamienica od stro-

ny bazaru Ró¿yckiego. To

dom Jana Krzy¿anowskiego,

wzniesiony w drugiej po³owie

XVIII stulecia i rozbudowany

w latach 1818-1819. Czêœæ

œrodkow¹ zajmuje kamienica

Antoniego Soko³owskiego,

ukoñczona w 1873 roku. Jej

piwnice s¹ jednak znacznie

starsze. Trzeci z budynków,

kamienica zajmuj¹ca naro¿-

nik Targowej i Kêpnej, to dom

Berka Rothblitha, zbudowany

w latach 1829-1830. Za domem

Krzy¿anowskiego znajduje

siê oficyna wzniesiona w

koñcu XVIII wieku (przed

rokiem 1794). Od 1869 roku

mieœci³ siê tam ¿ydowski dom

modlitwy. Kompleks dope³nia

i zamyka od ty³u nowy, trzy-

kondygnacyjny budynek,

mieszcz¹cy biura, magazyny

i salê konferencyjn¹.

Budynki wraz z podwór-

kiem stanowi¹ funkcjonaln¹

ca³oœæ. Dziêki wyposa¿eniu

w zaawansowane technicz-

nie urz¹dzenia, Muzeum

Warszawskiej Pragi bêdzie

jedn¹ z najnowoczeœniejszych

Muzeum Warszawskiej Pragi
Pierwsze muzeum w prawobrze¿nej Warszawie roz-

poczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ uroczyst¹ parapetówk¹ w

ostatni weekend paŸdziernika. Do czasu zmontowania

ekspozycji sta³ej, w gotowej wreszcie po siedmiu latach

siedzibie, organizowane bêd¹ wyk³ady i spotkania,

przybli¿aj¹ce historiê tego niezwyk³ego miejsca.

tego typu placówek w stolicy.

Ekspozycja sta³a bêdzie go-

towa za kilka miesiêcy. Jej

tworzeniem zajmuje siê, wy-

³oniona w wyniku konkursu,

pracownia 307kilo Architekci.

Bêdzie to multimedialna

wêdrówka w czasie - prze-

mieszczaj¹c siê po trzech po-

ziomach zabytkowych kamienic,

zapoznamy siê z histori¹

Pragi, od jej zarania do

wspó³czesnoœci. Najnowsze

dzieje prezentowane bêd¹

na najwy¿szej kondygnacji.

Wyeksponowane maj¹ byæ

m.in. zabytkowe plany dzielnicy

i makieta, przedstawiaj¹ca

prawobrze¿n¹ Warszawê w

XVIII wieku.

W odrestaurowanych piw-

nicach prezentowana bêdzie

czêœæ wystawy sta³ej, wystawy

czasowe oraz instalacje arty-

styczne pod nazw¹ „Praga

underground”. Piwnice same

w sobie s¹ niezmiernie

ciekawe. To najstarsza czêœæ

budynku, która tak naprawdê

odkryta zosta³a dopiero

podczas remontu. To w³aœnie

odgruzowywanie piwnic,

miêdzy innymi, by³o powodem

przesuniêcia terminu otwarcia

muzeum. Czêœæ cegie³ jest

oryginalna – na niektórych z

nich mo¿na znaleŸæ stemple

pobliskich cegielni w Pustelniku

i Markach.

Najciekawsze zabytki skrywa

jednak oficyna s¹siaduj¹ca z

bazarem. Znajduj¹ siê tam

dwie sale modlitewni ¿ydow-

skich z zachowanymi polichro-

miami, przedstawiaj¹cymi

modl¹cych siê ¯ydów pod

Œcian¹ P³aczu w Jerozolimie

oraz grób Racheli w Betlejem.

Dooko³a pomieszczeñ biegnie

fryz ze znakami zodiaku,

CEL AKCJI

Celem tegorocznego

Dnia Otwartego Komorników

S¹dowych jest przekazanie

seniorom i wszystkim zainte-

resowanym, jak najwiêkszej

iloœci informacji i wskazówek

mog¹cych uchroniæ ich przed

skutkami nierozwa¿nego roz-

porz¹dzania w³asnym maj¹t-

kiem. Dodatkowo dy¿uruj¹cy

w kancelariach komornicy

bêd¹ odpowiadaæ na pytania

dotycz¹ce przebiegu egzekucji,

zajêæ œwiadczeñ emerytal-

nych, podstaw wszczynania

eksmisji, etc.

Organizatorzy akcji chc¹

zwróciæ uwagê na rosn¹cy

problem zad³u¿enia senio-

rów. Spoœród wszystkich za-

d³u¿onych Polaków, coraz

IV Dzieñ Otwarty Komorników S¹dowych
20 listopada w ca³ej Polsce odbêdzie siê IV Dzieñ Otwarty

Komorników S¹dowych. W godz. 10-16 w ponad 700

kancelariach komorniczych na terenie ca³ego kraju

(szczegó³owa lista udostêpniona jest na stronie

www.lepiejtowiedziec.pl) bêd¹ dy¿urowaæ komornicy, którzy

udziel¹ informacji osobom zainteresowanym. Organizuje

go Krajowa Rada Komornicza we wspó³pracy z Fundacj¹

Jolanty Kwaœniewskiej „Porozumienie bez barier”. Has³o

akcji brzmi: „Bo jeden podpis mo¿e przekreœliæ drug¹ m³odoœæ”.

wiêcej to osoby po 60. roku

¿ycia. Coraz czêœciej te¿

ponosz¹ one konsekwencje

swojej naiwnoœci i dobrego

serca. Niekiedy to cz³onkowie

najbli¿szej rodziny przekonuj¹

ich do zaci¹gniêcia kredytu,

by nastêpnie nie sp³acaæ

zobowi¹zañ wziêtych na

babciê lub dziadka. Kolejn¹

przyczyn¹ zad³u¿enia senio-

rów jest brak umiejêtnoœci

oceny warunków finanso-

wych umów proponowanych

emerytom.

Wed³ug raportu Krajowego

Rejestru D³ugów prawdziwym

rekordzist¹ w niechlubnych

statystykach zad³u¿enia jest

emeryt z Ma³opolski. 81-letni

mê¿czyzna zad³u¿y³ siê na

ponad 3 miliony z³otych.

DEKALOG

Jednym z narzêdzi, które

zosta³y opracowane, aby

pomóc unikn¹æ powa¿nych

k³opotów jest specjalny Deka-

log dla seniorów. Bêdzie on

udostêpniony wszystkim zain-

teresowanym 20 listopada.

Jego wspó³autorami s¹ tak¿e

sami komornicy, którzy na co

dzieñ spotykaj¹ siê w swoich

kancelariach z osobami,

które dopiero od komornika

w³aœnie, dowiaduj¹ siê jakie

s¹ konsekwencje ich, nie do

koñca przemyœlanych, decyzji.

I. Po¿yczaj z g³ow¹! Nie ma

nic z³ego w po¿yczaniu pie-

niêdzy, pod warunkiem, ¿e

wiadomo, od kogo i na jakich

zasadach je po¿yczamy.

II. Nie ma nic za darmo.

Je¿eli ktoœ oferuje podejrzanie

du¿o – zastanów siê dwa razy

nim siê zgodzisz.

III. Pamiêtaj, ¿e porêczaj¹c

po¿yczkê ponosisz tak¹

sam¹ odpowiedzialnoœæ jak

po¿yczkobiorca.

IV. Nie zawsze warto chodziæ

na skróty. Badanie zdolnoœci

kredytowej le¿y przede

wszystkim w Twoim interesie.

V. Nie dzia³aj pod wp³ywem

emocji. W atmosferze poœpiechu

trudno o rozs¹dne decyzje.

VI. Pamiêtaj¹c o najbli¿-

szych nie zapominaj o sobie.

Jeœli to Ty po¿yczasz pieni¹-

dze dla kogoœ z rodziny to Ty

musisz je oddaæ.

VII. Odsetki, oprocentowanie

czy kara umowna to nie s¹

puste pojêcia. Jeœli nie rozu-

miesz jakiegoœ s³owa w

umowie poproœ o szczegó³owe

wyjaœnienia.

VIII. Nie chowaj g³owy w

piasek! Nieodbieranie kore-

spondencji nie rozwi¹zuje

problemu.

IX. B¹dŸ aktywny. Bierz

udzia³ w postêpowaniu s¹do-

wym, a po jego zakoñczeniu

wspó³pracuj z komornikiem.

X. Sprzeda¿ lub darowanie

komuœ swojego mieszkania to

bardzo powa¿na decyzja.

Konsultacja z prawnikiem to

niewielkie pieni¹dze, a po-

zwala unikn¹æ wielu k³opotów.

Elektroniczny system liczenia g³osów Pañstwowej Komisji

Wyborczej okaza³ siê kompletnie nieprzygotowany, awaria goni³a

awariê, wiêc do momentu oddania Nowej Gazety Praskiej do druku

we wtorek rano nie byliœmy w stanie podaæ naszym czytelnikom

choæby przybli¿onych wyników wyborów do Rady Warszawy

i do rad dzielnic – Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka.

Nie pojawi³y siê bowiem ¿adne oficjalne dane. Jedyn¹ w miarê

pewn¹ informacj¹ by³a ta, ¿e w II turze wyborów prezydenta stolicy

zmierz¹ siê Hanna Gronkiewicz-Walz (PO) i Jacek Sasin (PiS). Z

protoko³ów, które sp³ynê³y do Pañstwowej Komisji Wyborczej z

97,2% sto³ecznych obwodów wynika³o, ¿e na Hannê Gronkiewicz-

Walz oddano 47,16% g³osów, zaœ na Jacka Sasina – 27,48%

g³osów. Trzeci na liœcie z najwy¿sz¹ iloœci¹ g³osów Piotr Guzia³

(Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa) uzyska³ 8,57% g³osów.

Niepewne pozostawa³y równie¿ dane na temat frekwencji, która

wynios³a 47,11%, a wiêc by³a stosunkowo wysoka. W sejmikach

wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwoœæ zyska³o 31,5% g³osów,

Platforma Obywatelska – 27,3% g³osów, Polskie Stronnictwo

Ludowe – 17% g³osów i Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,8%

g³osów. 17 listopada o 22:00, po wielu godzinach rêcznego

liczenie g³osów, ze wzglêdu na zmêczenie pracuj¹cych w

nich osób, wiêkszoœæ komisji wyborczych zakoñczy³a pracê.

Wœród nich by³y komisje miejska i wojewódzka w Warszawie.

Sytuacja skandaliczna i nie maj¹ca precedensu w Europie.

Zawini³ nowy system informatyczny wdro¿ony we wrzeœniu.

Przetarg na informatyzacjê procesu wyborczego rozpisano w

lipcu, w sierpniu przetarg zosta³ rozstrzygniêty. Zg³osi³a siê

tylko jedna firma informatyczna. Testy nowego systemu

trwa³y „na sucho” nieca³e trzy miesi¹ce, a powinny trwaæ rok.

Z prób¹ liczenia g³osów wedle nowego systemu nale¿a³o

poczekaæ do wyborów prezydenckich, które idealnie siê do

tego celu nadaj¹ – ma³a iloœæ kandydatów i ³atwe procedury

liczenia g³osów. Zdecydowano wedle jak¿e polskiej zasady –

jakoœ to bêdzie. Jakoœ nie by³o.                                        (egu)

których wyobra¿enia s¹ nie-

zwykle oryginalne, np. znakowi

bliŸni¹t odpowiadaj¹ dwa

go³êbie, a tajemniczy stwór,

przypominaj¹cy larwê owada,

to, s¹dz¹c z kolejnoœci, nie-

w¹tpliwie zodiakalny rak. W

pomieszczeniach modlitewni

ekspozycja bêdzie bardzo

skromna – chodzi o wyekspo-

nowanie malowide³, które s¹

unikalne w skali Mazowsza.

W nowym budynku, poza

biurami i magazynami, mieœci

siê czytelnia, w której zgroma-

dzono zbiory dotycz¹ce historii

Pragi i Warszawy, oraz sala

konferencyjno-projekcyjna, w

której bêd¹ odbywa³y siê dysku-

sje, spotkania i pokazy filmów.

Ju¿ teraz, w oczekiwaniu na

ekspozycjê sta³¹, przygotowano

cykl wyk³adów zatytu³owany

„Zanim powsta³o Muzeum”.

Cykl ten pokrótce przybli¿y

historiê tego szczególnego

miejsca oraz ludzi z nim

zwi¹zanych, a tak¿e badañ

naukowych i prac konserwator-

skich prowadzonych w budyn-

kach obecnie zajmowanych

przez Muzeum Warszawskiej

Pragi. Najbli¿sze wyk³ady to:

20 listopada 2014 r., godz.

18:00 - Modlitewnie ¿ydow-

skie przy Targowej 50/52.

Niezwyk³y zabytek i jego

historia – Jolanta Wiœniewska.

27 listopada 2014 r., godz.

18:00 - Problemy konserwacji

malowide³ w modlitewniach

przy Targowej 50/52 – prof.

Pawe³ Jakubowski.

10 grudnia 2014 r., godz.

18:00 - S¹siedzi, warsztaty i my,

czyli co mieœci³y kamieniczki

– Katarzyna Kuzko-Zwierz.

Rejestracja na wyk³ad uru-

chamiana jest z tygodniowym

wyprzedzeniem, a zamykana

jest w dniu wyk³adu o godz. 15:00.

ZAPISY: http://muzeum-

pragi.muzeumwarszawy.pl/

Joanna Kiwilszo

Wyborcza kompromitacja
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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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

mini og³oszenia

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umie-

jêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czê-

sto, ju¿ po pierwszej wizycie u nie-

go ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów 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:

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 listopada

1, 2, 3 grudnia

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

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

GITARA 881-037-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

ATRAKCYJNA po¿yczka od

200 z³ do 25 tys. tel. 668-681-911

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DO 4000 na oœwiadczenie,

szybko i bezpiecznie, tel.

668-681-911

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

ROLETY, ¿aluzje, markizy,

moskitiery 508-608-790

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

Gospodarz (czasem trzeŸ-

wiej¹cy, ale rzadko) skopa³ j¹

pewnego dnia i Sunia zaczê³a

omijaæ to gospodarstwo. Ca³e lato

by³a bezdomna, dokarmiana

przez dzia³kowiczów i tury-

stów. We wrzeœniu urodzi³a w

do³ku wykopanym pod pew-

nym opuszczonym barakowo-

zem – tym razem siódemkê! Z

pomoc¹ weterynarza uda³o siê

znaleŸæ domy dla wszystkich

maluchów, ale doros³ej suni

nikt nie chce.Ma prawdopo-

dobnie 2,5-3 lata. Kawa³ z niej

pieszczochy, wystawia brzu-

chol do g³askania i niesamo-

wicie piêknie przy tych kizia-

niach-mizianiach œpiewa –

bywa te¿ nazywana Œpie-

Kto przygarnie £atkê
Sunia zwana £atk¹ jest kundelkiem œredniej wielkoœci,

niezwykle przyjacielskim i ufnym – co naprawdê dziwi,

bior¹c pod uwagê jej przejœcia. Ktoœ wyrzuci³ j¹ z samo-

chodu we wsi na Mazurach (okolice £idzbarka Welskiego,

I³awy). Sunia by³a w ci¹¿y. Przygarnê³a j¹ jedna

z wiejskich rodzin – wczesn¹ wiosn¹ sunia urodzi³a

6 b¹bli, odchowa³a, potem b¹ble posz³y do ludzi.

waczk¹. Œwietnie bawi siê z

innymi wioskowymi psami, bez

wzglêdu na ich p³eæ. Tak samo

reaguje (zapraszaj¹c do zabawy)

na wioskowe koty. Wykazuje siê

maksymaln¹ wyrozumia³oœci¹

wobec dzieci.

Nie mo¿na pozwoliæ, aby

by³a bezdomna tak¿e zim¹…

Proszê, pomó¿cie znaleŸæ

dla niej dom!

Odleg³oœæ nie bêdzie pro-

blemem, suniê mo¿emy

przywieŸæ do nowego domu.

Kontakt: 518-693-658

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, za nami dwa œwiêta

narodowe. 11 listopada po-

strzegam jako uwerturê do

najwiêkszego œwiêta demo-

kracji, czyli wyborów samo-

rz¹dowych. Raz na cztery lata

mo¿emy poprzeæ uczciwych i

dobrych kandydatów lub

przerwaæ nepotyzm, korup-

cjê, koterie, fundamentalizm.

Mo¿emy te¿ wzi¹æ sprawy w

swoje rêce i kandydowaæ do

wyborów. W tym roku nie

zawiedli kandydaci. Wyborcy

tak. Oko³o godziny 18 fre-

kwencja wyborcza by³a

poni¿ej 40%. Aliœci jesteœmy

jak stado owiec i baranów?

Znów wolimy jêczeæ ni¿ cieszyæ

siê ze zwyciêstwa naszych

kandydatów? Przy takiej

frekwencji w³adza wci¹¿ le¿y

na ziemi. Wystarczy 100 ta-

nich win, by byæ wybranym;

100 petard, aby wywo³aæ

awanturê w centrum Warszawy.

Mo¿e warto ruszyæ d... dla

w³asnego dobra!

Podobnie jak biernoœæ

wyborcza, niebezpieczne s¹

choroby o d³ugim okresie

utajenia. Innym okreœleniem

jest tak zwana wyrównana

niewydolnoœæ. Dotyczy w¹troby,

p³uc, serca, nerek, ka¿dego

narz¹du. Dziêki zapasom si³

witalnych jest szansa na za-

trzymanie patologii i poprawê

stanu zdrowia, aliœci potrzeb-

na jest intuicja pacjenta, w³a-

œciciela i lekarza weterynarii.

Najwy¿sz¹ rezerwê czynno-

œciow¹ maj¹ nerki. Tocz¹cy je

proces destrukcji nie ujawnia

objawów, a¿ dziewiêædziesi¹t

piêæ procent mi¹¿szu nie

zostanie zniszczone.

Co do intuicji pacjenta,

kilkakrotnie by³em œwiadkiem,

jak psy wo¿one do mnie

konkretnym samochodem,

siedzia³y przy nim lub opiera³y

siê ³apami o drzwi sugeruj¹c

w³aœcicielowi: jedŸmy mnie

badaæ i leczyæ. W ten sposób

jedna z suk rasy owczarka

niemieckiego dos³ownie

zmusi³a swojego w³aœciciela

do wizyty, podczas której

zdiagnozowa³em nowotwór

œledziony. Koty nie s¹ tak

dos³owne. Oddaj¹ mocz lub

ka³ w nietypowe miejsca.

Najczêœciej sprzêty domowe

u¿ytkowane przez ludzi.

Zatem paskudz¹ na ³ó¿ka,

fotele, kanapy, doprowadza-

j¹c w³aœcicieli do sza³u. S¹

wówczas postrzegane jako

wredne i z³oœliwe. One jedna-

kowo¿ tymi gestami mówi¹:

coœ jest Ÿle, ale co - musisz

domyœleæ siê sam.

Sto petard i sto alpag

Ma³y £atek trafi³ pod nasz¹

opiekê 10 dni temu, po potr¹-

ceniu go przez samochód.

Obra¿enia, których dozna³,

sprawia³y, ¿e bardzo cierpia³

i potrzebowa³ pilnej, fachowej

pomocy. Od tamtej chwili

przebywa w szpitalu w war-

szawskiej lecznicy Elwet.

Okaza³o siê, ¿e obie tylne

³apy uleg³y ciê¿kim, skompli-

kowanym z³amaniom.

Walczymy o to, by £atek

móg³ choæ w ograniczonym

zakresie samodzielnie siê

poruszaæ.

Lewa ³apa, z³amana w

stawie biodrowym, jest ju¿

zoperowana, na udzie £atka

widnieje d³ugi szew. W prawej

³apie koœæ w stawie skokowym

uleg³a, jak wyrazi³ siê lekarz,

strzaskaniu na miazgê! Tutaj,

niestety, operacja nie jest

mo¿liwa, pozostaje jedynie

usztywnienie ³apy, ¿eby

sama siê zros³a i pies bêdzie

móg³ siê w przysz³oœci na

niej podpieraæ.

Prócz tych z³amañ piesek

ma rozleg³e, g³êbokie rany

tkanek miêkkich: uszkodzenie

skóry i miêœni, czêœciowo od-

s³oniêt¹ koœæ!!! Na brzuchu

s¹cz¹ca siê rana, która pocz¹t-

kowo w ogóle nie chcia³a siê

goiæ oraz silny obrzêk okolicy

pr¹cia i moszny, który uniemo¿-

liwia pieskowi samodzielne

oddawanie moczu, wiêc £atek

jest na razie cewnikowany.

No i trzeba by³o amputowaæ

po³amany ogonek.

Lekarki mówi¹, ¿e na pocz¹tku

gdy opatrywa³y rany, to p³aka³y

razem z £atkiem. Po zmianie

leków i opatrunków oraz zasto-

sowaniu laseroterapii sytuacja

uleg³a wyraŸnej poprawie, rany

zaczê³y siê goiæ. Poprawi³ siê

te¿ nastrój pieska. Odwiedzi³y-

œmy go wczoraj i ze wzrusze-

niem patrzy³yœmy, jak dzielnie

i pogodnie znosi ból, niewygodê,

zabiegi. £atek jest naprawdê

fantastyczny!

Teraz musimy zebraæ pie-

ni¹dze na zrobion¹ operacjê,

której koszt wyniesie ok. 2000 z³.

Do tego dojd¹ koszty leków,

opatrunków, laseroterapii i

pobytu w szpitalu. Ca³e le-

czenie to bêdzie pokaŸna

suma, której nie mamy.

£atek nie mo¿e na razie

opuœciæ lecznicy. Piesek wy-

maga jeszcze cewnikowania,

podawania leków, zmiany

opatrunków 2 razy dziennie i

zabiegów laserem, a wiêc

wizyt u weterynarza.

Dlatego prosimy o pieni¹dze

na jego leczenie i pobyt w

szpitalu. Mamy nadziejê, ¿e ta

dramatyczna historia dobrze

siê skoñczy. Na dzieñ dzisiej-

szy szukamy mu domu tym-

czasowego w Warszawie, w

którym znajdzie w³aœciw¹

opiekê na czas zdrowienia.

£atek naprawdê jest tego wart!

By poradziæ sobie z kosz-

tami leczenia, wystawiamy

te¿ na aukcjê ksi¹¿ki, p³yty,

bi¿uteriê…

Zobaczcie, proszê, mo¿e

coœ Wam siê spodoba, a

mo¿e szukacie prezentów na

Miko³ajki lub na œwiêta.

Przeszukajcie te¿, proszê,

domowe pó³ki i szafy, bo

mo¿e znajd¹ siê jakieœ fajne

rzeczy, które mo¿ecie oddaæ.

Mo¿na je nam wys³aæ na adres

biura fundacji z dopiskiem

„Dla £atka”.

Prosimy o nawet drobne

wp³aty na fundacyjne konto:

87 2490 0005 0000 4500 5605 8992

Fundacja Noga w £apê.

Razem idziemy przez œwiat.

ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa

Renata Markowska

Pomó¿cie £atkowi wróciæ do zdrowia
Kiedy bierzemy pod opiekê zwierzê z ulicy, zw³aszcza

po wypadku, liczymy siê z tym, ¿e w grê wchodzi opieka

przez ca³y czas rekonwalescencji i id¹ za tym koszta. Ale

tym razem skala obra¿eñ i suma, któr¹ musimy uzbieraæ,

po prostu nas przera¿a!
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik Prosto z mostu

Smêtnie wygl¹da Praga w

listopadowe dni: smêtnie wy-

gl¹daj¹ latarnie, s³upy og³osze-

niowe, skrzynki energetyczne,

p³oty i ogrodzenia po zakoñ-

czonej kampanii wyborczej.

Warstwy plakatów i ulotek osi¹-

gaj¹ gruboœæ kartonu. Spoœród

ocala³ych szcz¹tków wy³aniaj¹

siê uœmiechniêci kandydaci,

zachwalaj¹cy swoje intelektu-

alne walory. Mimo to tego-

roczn¹ kampaniê do samorz¹du

mo¿na oceniæ jako cywilizo-

wan¹. Ocala³y przystanki auto-

busowe i tramwajowe (kary

nak³adane przez ZTM jednak

skutkuj¹), mniej naruszone s¹

elewacje budynków. Specjal-

nych nowinek w kampanii nie

widaæ. Dominowa³y ulotki kan-

dydatów chêtnie wrzucane do

nowych euroskrzynek poczto-

wych. Ich treœæ kszta³t i forma

zale¿a³y tylko od inwencji i

fantazji kandydatów. Kandydaci

ugrupowañ rz¹dz¹cych chwa-

lili siê dokonaniami, opozycja

pokazywa³a, ¿e mo¿e byæ ina-

czej, czyli standard. Du¿o w te-

gorocznej kampanii obserwo-

wa³em wydawnictw. SLD wyda-

³o i kolportowa³o do skrzynek

sprawozdanie z kadencji 2006-

2010 i program na lata 2010-

2014. Kandydat na prezydenta

Sebastian Wierzbicki te¿ wyda³

swoje gazety dystrybuowane

przez skrzynki i rozdawane na

ulicach. Podobna formu³ê wy-

bra³ PWS i wydawane przez

nich periodyki tak¿e trafi³y do

skrzynek pocztowych. Potentaci

polityczni PO i PiS pisaniem do

wyborców siê nie splamili, bo

po co - ich formacje by³y g³o-

œne w mediach, które same z

siebie robi³y im darmow¹ re-

klamê. Niektórzy z kandydatów

swoje dokonania dokumento-

wali na stronach internetowych

czy faceboku. Standardem w

kampanii, z którego korzystali

wszyscy, by³y reklamy w lokal-

nej prasie. Nieliczni decydo-

wali siê na bilbordy czy

je¿d¿¹ce mobile. Kszta³ty i

format tych ostatnich by³ ró¿-

norodny, jedno by³o wspólne

- w dzieñ wyborczy parkowa³y

jak najbli¿ej komisji wybor-

czych. Mniej ni¿ w latach

poprzednich by³o tablic

umieszczanych na latarniach

i ulotek za szybami samocho-

dów (Ÿle siê kojarz¹). Jak

zwykle zaciek³y bój by³ o miejsca

przy studniach oligoceñskich.

W wiêkszej iloœci pojawi³y siê

banery, niektóre nawet na

prywatnych balkonach. Cie-

kawostk¹ w tym roku by³

przejazd w godzinach szczy-

tu kolumny oflagowanych

samochodów z logo PWS,

który by³ czymœ poœrednim

pomiêdzy orszakiem œlubnym

a pokazem si³y.

Pisz¹c ten felieton, podobnie

jak moi konkurenci, niecierpli-

wie czekam na og³oszenie

wyników i chyba sobie po-

czekamy. To najtrudniejsze

wybory do policzenia przez

komisje. Musz¹ uporaæ siê z 11

kandydatami na prezydenta

zg³oszonymi przez 11 komite-

tów, z 115 kandydatami do

Sejmiku Mazowsza, których

zg³osi³o 15 komitetów, 115

kandydatami do Rady m.st.

Warszawy zg³oszonych przez

12 komitetów i 254 kandyda-

tami do Rady Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc, których zg³osi³o 8

komitetów w trzech okrêgach.

Oficjalne wyniki bêd¹, gdy

skoñczy liczenie i przeœle pro-

tokó³ ostatnia komisja, ... a to

mo¿e potrwaæ.

Ireneusz Tondera

Krajobraz po bitwie

Wybory, wybory i po wybo-

rach. D³uga i wyczerpuj¹ca

kampania da³a siê we znaki,

zarówno kandydatom, jak i

mieszkañcom, ton¹cym w

morzu plakatów i banerów

wyborczych. Pogoda tej je-

sieni by³a wyj¹tkowo ³askawa

dla startuj¹cych, ale za to

werdykty wyborców ju¿ takie

³askawe dla wszystkich nie

by³y. W Warszawie najpraw-

dopodobniej czeka nas dru-

ga tura wyborów prezydenc-

kich. Tu podkreœliæ wypada

bardzo dobry wynik Hanny

Gronkiewicz-Waltz, oscyluj¹-

cy wokó³ 45%. Wydaje siê

wiêc, ¿e dogrywka mo¿e byæ

formalnoœci¹. Co prawda w

sejmikach wojewódzkich PiS

nieznacznie wyprzedzi³o PO,

ale za to koalicjant rz¹dowy

PSL uzyska³ ok. 17%, wiêc

jest nadzieja na stabilne rz¹-

dy w po³owie sejmików. W

dzielnicy Bia³o³êka wed³ug

nieoficjalnych danych beza-

pelacyjnie wygra³a Platforma

Obywatelska. Niepe³ne dane

z komisji wyborczych wska-

zuj¹ na to, ¿e choæ PO wy-

gra³a wybory na Bia³o³êce, to

brakuje jej 9 g³osów do zdo-

bycia dwunastego mandatu,

czyli samodzielnej wiêkszoœci

i trzeba bêdzie poszukaæ ko-

alicjanta. Lepiej wiêc poczekaæ

na oficjalne dane z PKW.

Ca³kowit¹ klêsk¹ zakoñczy³y

siê wybory dla Lewicy. ¯ad-

nego mandatu nie zdobyli

kandydaci SLD, a lokalna

Gospodarnoœæ-WWS ledwie 2.

Korzystaj¹c zaœ z okazji i

przyjaznych ³amów Nowej

Gazety Praskiej pragnê gor¹-

co podziêkowaæ wszystkim,

którzy oddali na mnie swój

g³os i udzielili mi swego po-

parcia. Pisz¹c ten tekst nie

wiem jeszcze, czy zdobêdê

mandat radnego na 3. kaden-

cjê. Ale tak w ¿yciu bywa, ¿e

nie zawsze siê wygrywa. 8 i

4 lata temu uzyska³em odpo-

wiednio 1356 i 947 g³osów.

Przez 8 lat pe³ni³em funkcjê

przewodnicz¹cego Rady

Dzielnicy Bia³o³êka. W tym roku

si³¹ list PO byli znakomici,

rozpoznawani radni, którzy

wykazali siê wieloma udanymi

projektami i sukcesami. St¹d

i konkurencja wewnêtrzna

by³a ogromna i g³osy równo-

miernie roz³o¿y³y siê i uzyska-

³em oko³o 450 g³osów tym

razem. W minionej kadencji

zorganizowaliœmy po d³ugich

staraniach nocn¹ i œwi¹-

teczn¹ pomoc lekarsk¹ w

przychodni na Milenijnej, zbu-

dowaliœmy jak¿e potrzebny

parking przy Pas³êckiej, wy-

remontowaliœmy boisko przy

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury,

które sta³o siê pe³nowymiaro-

wym i certyfikowanym obiek-

tem. To tylko niektóre osi¹-

gniêcia radnych i zarz¹du

ubieg³ej kadencji. Dlatego

przekazuj¹c gratulacje, wie-

rzê g³êboko, i¿ w obecnej

kadencji nasi radni nie spo-

czn¹ na laurach i ze zdwo-

jon¹ energia bêd¹ dzia³aæ na

rzecz dzielnicy i jej mieszkañ-

ców. Tego samego ¿yczê

nowo wybranemu zarz¹dowi

dzielnicy, bo kadencja 2014-

2018 bêdzie wyj¹tkowo obfita

w realizacjê inwestycji bu-

downictwa oœwiatowego. Po-

wstan¹ nowe ¿³obki, przed-

szkola, szko³y podstawowe i

gimnazja. Pracy bêdzie wy-

j¹tkowo du¿o. Oby tylko star-

czy³o r¹k do pracy w urzêdzie

dzielnicy. ¯yczê równie¿ no-

wemu zarz¹dowi, aby dzia³a³

w sk³adzie 5-osobowym, a

nie 3-osobowym jak dotych-

czas, bowiem jest ju¿ do tego

podstawa prawna. Otó¿ kilka

dni temu przyszed³ na œwiat

stutysiêczny obywatel Bia³o-

³êki o imieniu Franciszek. Za

spraw¹ ma³ego Franka i

przekroczeniu oficjalnie ba-

riery 100 tys. mieszkañców,

otwiera siê prawna mo¿li-

woœæ poszerzenia sk³adu

zarz¹du do 5 osób, tak jak jest

np. na Mokotowie, Ursynowie

i w innych du¿ych dzielnicach.

Wszystkiego dobrego na

now¹ kadencjê!

Pawe³ Tyburc

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka w latach 2006-2014

Powyborcze refleksje

W latach 2007-2014 uda³o siê zaczipowaæ

ponad 75 tysiêcy psów i kotów. W sumie na ten

cel Warszawa wyda³a blisko trzy i pó³ miliona

z³otych. Z akcji dofinansowania zabiegów

sterylizacji i kastracji zwierz¹t skorzysta³o ponad

cztery tysi¹ce w³aœcicieli, co z kolei przek³ada

siê na blisko 400 tysiêcy z³otych wsparcia.

Wykazy zak³adów, bior¹cych udzia³ w akcjach,

znajduj¹ siê na stronie internetowej Biura Ochrony

Œrodowiska pod adresem www.bip.warszawa.pl/bos

w zak³adce „Zwierzêta w mieœcie”.

Warunkiem bezp³atnego oznakowania psa

lub kota jest:

- wype³nienie w 2 egzemplarzach przez

w³aœciciela wniosku o wykonanie zabiegu

elektronicznego oznakowania psa/kota,

- okazanie dowodu to¿samoœci,

- okazanie ksi¹¿eczki szczepieñ psa/kota,

rodowodu lub innego dokumentu potwierdza-

j¹cego prawo do zwierzêcia,

- ukoñczenie przez zwierzê 4. miesi¹ca ¿ycia,

- dodatkowo w przypadku psów - okazanie

aktualnego œwiadectwa szczepienia przeciwko

wœciekliŸnie.

Dane dotycz¹ce zwierzêcia i jego w³aœciciela

s¹ wprowadzane do Miêdzynarodowej Bazy

Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu

Warunkiem przeprowadzenia dofinanso-

wanego przez m.st. Warszawa zabiegu

sterylizacji i kastracji psów i kotów jest:

- wype³nienie przez w³aœciciela zwierzêcia

– w dwóch egzemplarzach – formularza pn.

„Oœwiadczenie dotycz¹ce wykonania zabiegu

sterylizacji/kastracji psa/kota w ramach Programu

opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz za-

pobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie m.st.

Warszawy w 2014 roku” (dostêpny u weterynarza);

- okazanie dowodu to¿samoœci;

- okazanie ksi¹¿eczki zdrowia psa/kota,

rodowodu lub innego dokumentu potwierdza-

j¹cego prawa do zwierzêcia;

- dodatkowo w przypadku psów niezbêdne

jest równie¿ elektroniczne oznakowanie zwierzêcia

oraz aktualne szczepienie przeciwko wœciekliŸnie.

Urz¹d m.st. Warszawy finansuje po³owê kosztu

zabiegu, drug¹ czêœæ pokrywa w³aœciciel zwierzêcia.

Akcja bezp³atnego czipowania oraz dofinan-

sowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów

i kotów, prowadzona jest przez Biuro Ochrony

Œrodowiska Urzêdu m.st. Warszawy w ramach

realizacji Programu opieki nad zwierzêtami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci

zwierz¹t na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku.

Miasto zleca tak¿e realizacjê zadañ publicznych z

zakresu ochrony zwierz¹t organizacjom pozarz¹dowym

wraz z udzieleniem dotacji. W sumie w latach

2007-2014 na realizacjê tych dzia³añ wydatkowanych

zosta³o blisko 7,5 mln z³otych. Zlecane zadania dotycz¹:

- Opieki nad zwierzêtami bezdomnymi i wolno

¿yj¹cymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie

bezdomnoœci zwierz¹t (sterylizacje, kastracje, lecze-

nie, dokarmianie, poprawa warunków bytowania);

- Prowadzenia dzia³añ edukacyjnych, promuj¹cych

ochronê zwierz¹t na terenie m.st. Warszawy.

Ponadto miasto kupuje karmê dla  kotów wolno ¿yj¹-

cych z terenu m.st. Warszawy. Obecnie trwa kolejny

przetarg w tym zakresie, który wy³oni dostawcê karmy

na okres od lutego 2015 roku do stycznia 2016 roku.

Dla psów i kotów
Do 15 grudnia w³aœciciele psów i kotów, którzy mieszkaj¹ na terenie Warszawy, mog¹

skorzystaæ z mo¿liwoœci bezp³atnego zaczipowania czworono¿nych przyjació³, a tak¿e

dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji swojego pupila.

Ocena rozmiaru kompromi-

tacji Pañstwowej Komisji Wy-

borczej jeszcze przed nami.

Oprócz skutków personalnych,

powinna wywo³aæ generaln¹

dyskusjê o stanie pañstwa.

Krajowe Biuro Wyborcze jest

urzêdem jak ka¿dy inny. S³o-

wa szefa Biura, ¿e „znalezie-

nie dobrych fachowców za

pensje, które obecnie informa-

tycy tu otrzymuj¹, jest prak-

tycznie niemo¿liwe”, powinny

budziæ dreszcz: kto zatem pra-

cuje w polskich urzêdach? Nie

fachowcy? Prawda o naszym

pañstwie coraz czêœciej wy³azi

na wierzch, a to w nagranych

s³owach podpitego ministra, a

to w niemo¿noœci uruchomienia

programu komputerowego.

Ale nie o tym jest ten felie-

ton. Przy okazji odkrycia ana-

chronicznoœci urzêdników PKW

dobrze by³oby wznowiæ dyskusjê

o sensownoœci ciszy wyborczej.

Cisza wyborcza zawsze budzi³a

kontrowersje - niby dlaczego

pañstwo wie lepiej, co obywa-

telowi jest potrzebne do podjê-

cia w³aœciwej decyzji w dniu

wyborów? W czasach internetu

przepis o ciszy wyborczej sta³

siê absurdem.

Na kilka dni przed wyborami

PKW, zamiast zajmowaæ siê

feralnym programem kompute-

rowym, wyda³a dokument, w

którym m.in. stwierdzi³a, ¿e

„w okresie ciszy wyborczej w

internecie mog¹ pozostawaæ

materia³y o charakterze agita-

cyjnym oraz wyniki sonda¿y

przedwyborczych, umieszczo-

nych tam przed jej rozpoczê-

ciem, pod warunkiem, ¿e nie

bêd¹ w nich dokonywane

¿adne zmiany”. Có¿ to znaczy?

Je¿eli kandydat mia³ stronê

wyborcz¹ na facebooku, to

podczas ciszy nie mo¿na

umieszczaæ na niej ¿adnych

komentarzy, nawet krytycz-

nych. Wklejenie komentarza,

czy nawet tzw. lajkowanie, to

ewidentna zmiana, a zatem -

kandydat stronê musi za-

mkn¹æ, pod rygorem kary.

Có¿ za wyborna metoda

niszczenia przeciwnika po-

litycznego: to tak, jakby doma-

lowanie w¹sów wymusza³o

usuniêcie plakatu. Podobnie

jak domalowanie w¹sów, owo

lajkowanie podczas ciszy te¿

podlega karze, tylko ¿e z samych

oglêdzin portalu nie wynika,

kiedy ono nast¹pi³o, tj. czy

naruszy³o zakaz. Aby uzyskaæ

informacjê o dacie niecnego

czynu, trzeba ze stosownym

pismem prokuratora zg³osiæ siê

do administratora portalu -

wszystko po to, by udowodniæ

wykroczenie zagro¿one kar¹

kilkudziesiêciu z³otych. Ile¿ to

nowych, ekscytuj¹cych zadañ dla

urzêdników aparatu œcigania!

Szczególnie absurdalny jest

zakaz publikowania sonda¿y

podczas ciszy. Media elektro-

niczne sprawi³y, ¿e zakaz ten

jest omijany, i sonda¿e w dniu

wyborów docieraj¹ do jakichœ

kilkudziesiêciu tysiêcy ludzi:

dziennikarzy, polityków i ich

znajomych. Wiêkszoœæ wybor-

ców nie ma dostêpu do tego

„czarnego rynku” sonda¿y,

staj¹ siê w ten sposób obywa-

telami drugiej kategorii. Ponie-

wa¿ jednak wszyscy, którzy

mogliby zmieniæ przepisy o

ciszy wyborczej, nale¿¹ do grupy

uprzywilejowanej, nikt nie jest

zainteresowany zmian¹.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

G³oœniej o ciszy
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Byliœmy goœæmi wernisa¿u

tej wystawy i zapewniamy

Czytelników, ¿e naprawdê

warto j¹ obejrzeæ. Swoje

prace prezentowali na niej

znakomici artyœci: wybitny

malarz Eugeniusz Geno

Ma³kowski, Zbigniew Mala-

szewski, znakomity rzeŸ-

biarz, m.in. autor pomnika

gen. Kazimierza Pu³askiego,

eksponowanego w Denwer

w USA, organizatorka wy-

stawy malarka i twórczyni

tkanin Marta Gutowska-

Matulka; malarki: Rena

Kawka, Ewa Dêbe i Katarzyna

S³owiañska. Na wystawie

mo¿na obejrzeæ fotografie

Julity Delbor i Macieja Sztu-

czyñskego, a tak¿e prace

m³odego pokolenie artystów,

studentów warszawskiej

Akademii Sztuk Piêknych:

Angeliki Kordowskiej,

Marty Ga³eckiej, Patrycji

Kurus, Moniki Lipiec i Macieja

S³owikowskiego.

Wprowadzaj¹c goœci w

tematykê wystawy Marta

Gutowska-Matulka powiedzia³a

m.in.: Piêkno fizyczne skon-

trastowane z brzydot¹ mo-

raln¹, przemijanie piêkna,

pierwiastek ¿eñski i mêski

pozostaj¹ce w pe³nej harmonii

w doskonale piêknej istocie

ludzkiej, mi³oœæ, œmieræ ...

mo¿na by mno¿yæ tematy

godne poruszenia w sztu-

kach plastycznych. Historia

Doriana Graya Oscara Wilde,

to jedna z wielu historii o

cz³owieku, który chce byæ

piêkny i m³ody wiecznie i

jest wstanie zap³aciæ za to

najwy¿sz¹ cenê.

Zapraszamy do Domu

Kultury Œwit przy ulicy

Wysockiego 11.       (egu)

Portret Doriana Graya
To ju¿ ostatni dzwonek, by zajrzeæ na wystawê rzeŸby i

malarstwa do Domu Kultury Œwit. Jutro wystawa pod

nazw¹ Portret Doriana Graya zostanie zdemontowana.

Du¿ym powodzeniem cie-

szy³o siê malowanie buzi; z

tej oferty skorzysta³o ponad

60 dzieci.

Dom Kultury „Zacisze”

przyci¹ga³ uwagê scenogra-

fi¹ Bogus³awy O³owskiej.

Prezentowa³ szerok¹ ofertê

zajêæ i imprez w siedzibie

przy ul. Blokowej, w tym po

raz pierwszy organizowanego

Kongresu Mê¿czyzn. 22 listo-

pada odbêd¹ siê spotkania i

rozmowy, powstanie portret

wspó³czesnego mê¿czyzny,

nakreœlone zostanie miejsce

mê¿czyzn w kulturze i spo³e-

czeñstwie. Imprezê uœwietni¹

wystêpy Hanny Samson,

Anny Milewskiej i Krzysztofa

Daukszewicza.

Wœród publicznoœci kr¹¿y³y

Krety Metra i szczudlarze,

zabawiaj¹cy widzów grzebie-

niem i pi³eczk¹ na gumce.

Mo¿na by³o porozmawiaæ z

harcerzami z XVII WDH im.

Jakuba Jasiñskiego.

Impreza cieszy³a siê du¿ym

zainteresowaniem pra¿an i

nie tylko. Oko³o po³udnia

przyby³o wiele rodzin z

dzieæmi. W kilku miejscach

dokoñczenie ze str. 1 zachêcano najm³odszych

do wykonywania prac

plastycznych.

Biblioteka Publiczna im.

ks. Jana Twardowskiego

prowadzi³a akcjê „Ksi¹¿ka

za ksi¹¿kê”. W ci¹gu 4 godzin

rozdano 150 ksi¹¿ek, zast¹-

pi³y je dary.

W stoisku „Praga gada”

Fundacji „Animacja” mo¿na

by³o nabyæ komiks, opraco-

wany przez artystów grafików

na podstawie wspomnieñ

praskich seniorów, a tak¿e

zapisaæ siê na rozmowê,

która pos³u¿y do opracowania

kolejnej ksi¹¿ki. Chêtni mog¹

zg³osiæ siê telefonicznie na

numer 730 303 025.

Z inicjatywy Warszawskiej

Izby Turystyki, w programie

Praskiego Targu znalaz³o siê

zwiedzanie Pragi, zorganizo-

wane przez PTTK Mazow-

sze, z przewodnikiem Zbi-

gniewem Muszyñskim. Do

pierwszej tury wêdrówki zg³o-

si³o siê ponad 30 chêtnych,

do drugiej i trzeciej – po ponad

50 osób. Na szlaku „Praga

trzech kultur” znalaz³y siê

m.in.: Cerkiew prawos³awna,

Katedra œw. Floriana, miejsce

po synagodze, krzy¿ Pamiê-

ci Rzezi Pragi w 1794 roku,

Dom Wychowawczy im.

Bergsona, Liceum im. W³ady-

s³awa IV, rzeŸba Andrzeja

Renesa „Kapela Praska”.

Zapytani o wra¿enia

uczestnicy Targu mówili, ¿e

to „fajna impreza”, „³adne

melodie”, „jest mi³o”. Wielu

zauwa¿y³o, ¿e mo¿na kupiæ

du¿o smako³yków; jedna pani

¿a³owa³a, ¿e nie ma tradycyj-

nego makowca. 4-letniemu

Dominikowi podoba³a siê

otwarta tego dnia stacja

metra, ale by³ ciekaw, kiedy

bêd¹ tu jeŸdzi³y poci¹gi.

Ze sceny czêsto pada³y

s³owa zachêty do wspólnego

œpiewania. Apel mia³ wiêk-

szy odzew u pañ. Natomiast

panowie wykazywali siê

wiêksz¹ aktywnoœci¹ w tañ-

cu. Na placu przed scen¹

powsta³ parkiet, na którym

kilkanaœcie osób tañczy³o w

krêgu, w parach i solo. Sku-

tecznie zachêcali partnerki do

tañca panowie: Micha³, W³o-

dzimierz Lenarczuk i Janusz

Wierzbicki.

Punktem, który rozrusza³

publicznoœæ, zachêci³ do

tañca i klaskania, by³ wystêp

„Future Folk”. Trzech zbójni-

ków zaprezentowa³o folklor

góralski, m.in. piosenki: „Hej,

bystra woda”, „Odjecha³aœ”,

„Twarda skórê”, „Czerwona

krew”, „Dukaty”. Koncert roz-

poczê³a i zakoñczy³a „Moro-

wa dziewczyna”.

Ostatnie s³owo nale¿a³o do

s³owo wiceburmistrz Edyty

Fedorowicz, która podziêko-

wa³a publicznoœci, ¿e nie za-

wiod³a i dobrze siê bawi³a.

Po godzinie 19. publicz-

noœæ przesz³a pod Centrum

Handlowe Wileñska, na œcianie

którego odby³ siê barwny

pokaz laserowy. Przedstawiciel

CHW zaprosi³ na wieczorne

zakupy prezentów, z rabatami

20-30%.

K.

Fot. Andrzej Bia³ow¹s
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