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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

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

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 4
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W sobotê 24 wrzeœnia o godz. 14.00 wystartuje 7. Praski Rajd

Pojazdów Zabytkowych. Start i meta rajdu zlokalizowane

bêd¹ na terenie jednego z najstarszych, wci¹¿ dzia³aj¹cych

praskich zak³adów przemys³owych - Fabryki Obrabiarek

Precyzyjnych AVIA, przy ul. Siedleckiej 47 w Warszawie.

Trasa tegorocznego Rajdu Praskiego przebiegnie szlakiem

przemys³u oraz warszawskich rzemieœlników i po raz pierwszy

przejedzie na lew¹ stronê Wis³y. Uczestnicy rajdu odwiedz¹ du¿e

zak³ady i ma³e pracownie oraz bêd¹ mogli podziwiaæ industrialn¹

architekturê i zakamarki starych fabryczek. Przy okazji zmierz¹

siê z tematycznymi zagadkami m.in. w Muzeum Warszawskiej

Pragi, które jest partnerem wydarzenia.

7. Rajd Praski to nie tylko wyj¹tkowe spotkanie mi³oœników

zabytkowej motoryzacji, ale równie¿ œwietna zabawa dla ca³ych

rodzin. W tym roku na terenie fabryki AVIA w godzinach

12.00-17.00 odbêdzie siê piknik KAWA I SAMOCHODY, w trakcie

którego na najm³odszych czekaæ bêdzie gor¹ca czekolada.

Organizatorami imprezy s¹: Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”, stowarzyszenie Stado Baranów,

Komisja Pojazdów Zabytkowych Automobilklub Polski,

Magazyn Classic Auto oraz Muzeum Warszawy.

Wiêcej informacji: facebook.com/rajdpraski

PrzyjdŸ na Rajd

Jak to wygl¹da w naszej

dzielnicy, czyli na Pradze

Pó³noc? Pod lupê wziêliœmy

opublikowane w BIP oœwiad-

czenia dzielnicowych radnych

oraz cz³onków zarz¹du

dzielnicy – ³¹cznie 26 osób.

Poni¿ej kilka najciekawszych

informacji ujawnionych w

oœwiadczeniach maj¹tkowych

wg stanu na koniec 2015 r.

Dochód z dzia³alnoœci

zarobkowej

Spoœród 23 praskich rad-

nych, 19 wykazuje dochód z

dzia³alnoœci zarobkowej –

wg informacji ujawnionych w

oœwiadczeniach dochodu z

takiej dzia³alnoœci w 2015 r. nie

wykazali nastêpuj¹cy radni:

Adriana Jara (PWS), Katarzyna

Jasiñska, Teresa Mioduszewska

i Edyta Sosnowska (wszystkie

z PiS). Najbardziej przedsiê-

biorczym klubem radnych

(wszyscy radni prowadz¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹) jest

PWS (3 osoby), natomiast w

klubie PO najwiêcej osób by³o

przynajmniej przez moment

zatrudnionych w strukturach

miejskich i samorz¹dowych

(5 spoœród 7 radnych).

Radni z dochodem z ZUS

Trójka praskich radnych w

2015 roku pobiera³a œwiadczenia

z ZUS (Teresa Mioduszewska

Dolary i kredyty
Przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym z 8 marca 1990 r.

nak³adaj¹ m.in. na radnych oraz osoby wydaj¹ce w imieniu

w³adz miasta decyzje administracyjne (w przypadku Pragi

Pó³noc s¹ to m.in. burmistrz i jego zastêpcy) obowi¹zek

sk³adania na pocz¹tku kadencji oraz corocznie oœwiadczeñ

maj¹tkowych. Takie oœwiadczenie powinno zawieraæ m.in.

informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomoœciach,

posiadanych akcjach, dochodach z tytu³u zatrudnienia,

mieniu ruchomym wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ oraz zobo-

wi¹zaniach pieniê¿nych (w tym kredytach i po¿yczkach)

powy¿ej 10 tys. z³. Informacje znajduj¹ce siê w oœwiadcze-

niach maj¹tkowych s¹ jawne, a same oœwiadczenia znaleŸæ

mo¿na w Biuletynie Informacji Publicznej. Ujawnianie

informacji o sytuacji maj¹tkowej przedstawicieli w³adz

oraz najwa¿niejszych urzêdników ma na celu podniesienie

poziomu jawnoœci ¿ycia publicznego, a tak¿e ma przeciw-

dzia³aæ zjawiskom o charakterze korupcyjnym.

Pozwolenie dla przystanku

C6 Ksiêcia Janusza obejmuje

budowê korpusu stacji, tuneli,

infrastruktury technicznej i

obiektów towarzysz¹cych typu

windy, klatki schodowe czy

wejœcia, a tak¿e przebudowê

ju¿ istniej¹cej infrastruktury.

Budowa II linii metra

S¹ pierwsze pozwolenia

wojewody
W ostatnich dniach wojewoda mazowiecki wyda³ pierwsze

pozwolenia na budowê zachodniego odcinka II linii metra

wiod¹cego na Wolê. Pozwolenia dotycz¹ na razie jedynie

stacji C6 Ksiêcia Janusza, ale jak zapowiadaj¹ urzêdnicy -

reszta pozwoleñ, piêæ, to kwestia najbli¿szych tygodni.

Weryfikacja piêciu pozwoleñ

Obecnie trwa weryfikacja

pozosta³ych piêciu pozwoleñ

dla stacji C7 M³ynów, C8 P³ocka,

a tak¿e dla tuneli D7 Ksiêcia

Janusza – M³ynów, D8 M³ynów

– P³ocka i D9 P³ocka – Rondo

Organizatorem wystawy jest

Fundacja Wspierania Inicjatyw

Pozarz¹dowych im. Józefa

Szewczyka. Podczas uroczy-

stego otwarcia 10 wrzeœnia

prezes Fundacji Tadeusz

Szewczyk powiedzia³, ¿e wy-

stawa jest po to, by obudziæ

mieszkañców Zacisza do

pracy na rzecz spo³eczeñstwa.

Zachêca³, by ka¿dy, kto na

zdjêciach odnajdzie swoich

bliskich, zg³osi³ tê informacjê

pod numerem telefonu

22 679 12 26. Za bohaterstwo

w pracy dla bezpieczeñstwa

dziêkowa³ stra¿akom prze-

wodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Targówek Krzysztof Miszewski.

„Wystawa wszystkim nam

przypomina o spo³ecznym

obowi¹zku. To wspólna praca

dla wspólnego dobra” - pod-

kreœli³ wiceburmistrz Grzegorz

Gadecki. Za pomoc w ratowa-

niu ludzi dziêkowa³ lokalnej

stra¿y po¿arnej biskup Kazi-

mierz Romaniuk. Kombatant

Wiktor Sokólski wspomina³

zas³u¿onego stra¿aka, ¿o³nierza

Armii Krajowej, mjr Józefa

Szewczyka i zapewnia³ „D¹¿ymy

do kontynuacji tradycji Armii

Krajowej” Podziêkowa³ prezesowi

Walcz¹cy z ogniem
Warto wybraæ siê na spacer ulic¹ M³odzieñcz¹, by obok

remizy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 15 Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej (M³odzieñcza 5/7) obejrzeæ plansze wystawy

„Stra¿ackie wspomnienia. Z dziejów Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej na Zaciszu 1930-1960”. Wystawê mo¿na tak¿e

obejrzeæ na ogrodzeniu ulicy Pospolitej róg Rozwadowskiej.

Planowana jest te¿ w ratuszu Targówka.

Tadeuszowi Szewczykowi,

opiekunowi œrodowiska

kombatanckiego.

Historia OSP na Zaciszu

zaczyna siê w 1930 roku, gdy

z inicjatywy so³tysa Zygmunta

Skrzeszewskiego powo³ano

Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹,

która dzia³a³a a¿ do lat

60. W okresie trzech dekad

w szeregi OSP wst¹pi³o

kilkudziesiêciu ochotników –

mieszkañców Zacisza. Podczas

okupacji stra¿acy Zacisza –

cz³onkowie AK dokonywali

akcji dywersji, w tym pozo-

rowane dzia³ania gaœnicze

i tzw. po¿ary sabota¿owe.

Doszczêtnie spalili baraki

obozu niemieckiego na ul.

£odygowej, podpalaj¹c, a

nastêpnie gasz¹c w pozorowa-

ny sposób baraki obozu, do

którego mieli trafiæ Polacy,

nie wywi¹zuj¹cy siê z dostaw

obowi¹zkowych dla Niemców.

Wszyscy komendanci z lat

40. nale¿eli do AK i dzia³ali w

konspiracji. W rodzinnym

domu patrona Fundacji

Józefa Szewczyka mieœci³a

siê Szko³a Podchor¹¿ych AK.

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:

zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,

cholesterolem, cukrzyc¹.

Szukasz pracy dodatkowej?

ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

Praga Pó³noc
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www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

8 wrzeœnia Bia³o³êkê odwiedzili przedstawiciele w³adz berliñskiej

dzielnicy Lichtenberg - Kai-Uwe Heymann i Karin Strumpf. Wspó³praca

warszawskiej Bia³o³êki z berliñskim Lichtenbergiem trwa 16 lat. W

tym czasie odby³o siê wiele wizyt bia³o³êckich samorz¹dowców w

Berlinie i rajców z Lichtenberga w Warszawie. Trwa³a wakacyjna

wymiana m³odzie¿y, wspó³praca oœwiatowa, kulturalna i gospodarcza,

wymiana doœwiadczeñ. Tym razem berliñczycy odwiedzili m.in.

Centrum Nauki Kopernik i bia³o³êckie miejsce aktywnoœci lokalnej

„3 pokoje z kuchni¹” i to w³aœnie ta inicjatywa spotka³a siê z

wielkim zainteresowaniem goœci z Berlina. Niewykluczone, ¿e

zaimplementuj¹ ów projekt u siebie. W listopadzie tego roku

strony podpisz¹ umowê partnersk¹ na kolejne 3 lata.

***

13 wrzeœnia w bia³o³êckim ratuszu spotkali siê przedstawiciele

w³adz dzielnicy, Stra¿y Miejskiej, Zarz¹du Dróg Miejskich i Zarz¹du

Oczyszczania Miasta, by porozmawiaæ o parkowaniu pojazdów w

Bia³o³êce, a œciœlej o ich parkowaniu w miejscach niedozwolo-

nych oraz o budowie nowych miejsc parkingowych, wobec ich

permanentnego deficytu. Spotkanie z udzia³em mieszkañców

odby³o siê z inicjatywy Aleksandry Gajewskiej, radnej m.st. War-

szawy. Wedle statystyk bia³o³êckiej Stra¿y Miejskiej najczêstsz¹

przyczyn¹ interwencji patroli tej s³u¿by s¹ w³aœnie wezwania do

niew³aœciwie zaparkowanych pojazdów. Zaproszeni na spotkanie

mieszkañcy Bia³o³êki mówili o problemach z parkowaniem w rejonie

ulic Skarbka z Gór, Erazma z Zakroczymia, Grzymalitów, Astrowej

i ¿ywo interesowali siê planami inwestycji drogowych, m.in.

budow¹ sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu G³êbockiej i

Magicznej, instalacj¹ progów zwalniaj¹cych na Barei, ograniczeniem

dozwolonej prêdkoœci pojazdów przy przedszkolach i ¿³obkach,

ucywilizowaniem dzikich parkingów, np. przy Kowalczyka. Miesz-

kañcy s¹ zdania, i¿ o budowie ogólnodostêpnych parkingów

nale¿y rozmawiaæ z deweloperami na etapie planowania osiedli

mieszkaniowych, by w ramach inwestycji uwzglêdniali budowê

dostêpnych dla wszystkich miejsc parkingowych. A oto, jak w

rozpisaniu na szczegó³y wygl¹daj¹ statystyki bia³o³êckiej Stra¿y

Miejskiej, dotycz¹ce nielegalnego parkowania: na trzynastu wska-

zanych przez mieszkañców lokalizacjach odnotowano blisko 600

zdarzeñ zwi¹zanych z nieprawid³owym parkowaniem -  291 przy

Aluzyjnej, 81 przy Miko³aja Tr¹by, 75 przy Ksi¹¿kowej, 75 przy

Krzy¿ówki i 46 przy Kowalczyka. Na 4500 interwencji 650

dotyczy³o niedozwolonego parkowania na miejskiej zieleni.

***

12 wrzeœnia w bia³o³êckim ratuszu odby³o siê spotkanie doty-

cz¹ce odtwarzania zieleni w dzielnicy. W spotkaniu wziêli udzia³

mieszkañcy Bia³o³êki, w³adze dzielnicy, Rada konsultacyjna ds.

gazoci¹gu Rembelszczyzna – EC, Micha³ Olszewski, wiceprezydent

Warszawy i Renata Kury³owicz, pe³nomocnik prezydenta Warszawy

ds. zarz¹dzania zieleni¹. Przypominamy, ¿e Rada konsultacyjna

ds. gazoci¹gu powsta³a 3 grudnia ubieg³ego roku, w jej sk³ad wchodzi

10 osób - 9 mieszkañców Bia³o³êki i przedstawiciel urzêdu

dzielnicy, naczelnik wydzia³u konserwacji i œrodowiska, zaœ jej

zadaniem jest monitoring dzia³añ inwestora gazoci¹gu. Nieco

ponad 5 tys. drzew pojawi siê w Bia³o³êce w ramach nasadzeñ

zastêpczych w zamian za wycinkê drzew nad Kana³em ̄ erañskim,

pod budowê tego w³aœnie gazoci¹gu. Efektem spotkania jest

zachêta do zg³aszania przez mieszkañców Bia³o³êki miejsc

wymagaj¹cych zasadzenia nowych drzew oraz informacja o

planach posadzenia 200 tys. drzew przy Myœliborskiej, w miejscu

likwidowanego przez PGNiG Termika sk³adowiska popio³ów EC

¯erañ, w ramach rekultywacji tego zdegradowanego terenu. Ju¿

w trakcie spotkania ze strony mieszkañców pada³y propozycje

lokalizacji nowych nasadzeñ. Miejsca wymagaj¹ce uzupe³nienia

drzewostanu mo¿na zg³aszaæ do koñca wrzeœnia pod adresem:

bialoleka.nasadzenia@um.warszawa.pl. Po wstêpnej weryfikacji

przez urzêdników, wskazane przez mieszkañców lokalizacje

zostan¹ dok³adnie sprawdzone pod k¹tem statusu prawnego.

***

W zabytkowym zespole budynków przy Modliñskiej 257 trwaj¹

prace badawcze i  przygotowawcze, prowadz¹ce do stworzenia

programu konserwatorskiego dla tych budynków. Program musi

nastêpnie uzyskaæ akceptacjê Sto³ecznego Konserwatora Zabyt-

ków. Prace potrwaj¹ najprawdopodobniej do koñca wrzeœnia, ale

zwa¿ywszy na iloœæ niespodzianek na jakie napotykaj¹ badacze,

termin mo¿e siê przesun¹æ. Jakie to niespodzianki? W styczniu

tego roku przeprowadzono wstêpne badania konserwatorskie,

które doprowadzi³y do odkrycia w jednym z budynków cennych

polichromii. W trakcie poszerzonych badañ stwierdzono, ¿e

pozosta³oœci obecnej elewacji nie stanowi¹ elewacji pierwotnej.

Odkryto, ¿e okna pierwotnej elewacji by³y wiêksze i siêga³y do

posadzki. Inne by³y równie¿ nisze nadokienne. Do koñca roku

planowane jest wy³onienie wykonawcy tej inwestycji. Budynki przy

Modliñskiej 257 s¹ jednymi z nielicznych bia³o³êckich zabytków

z pocz¹tków XX wieku. W latach 20. ubieg³ego wieku mieœci³ siê

tu prowadzony przez zakonnice dom dla upad³ych dziewcz¹t

„Przystañ”, zaœ w czasie okupacji m.in. przechowywani i ukrywani

byli tu ̄ ydzi. W zespole budynków przy Modliñskiej 257 powstanie

Centrum Lokalne – Bia³o³êckie Centrum To¿samoœci.

***

W po³owie wrzeœnia ruszy³a przebudowa ulicy Gladioli. Mieszkañcy

osiedla Kêpa Tarchomiñska bêd¹ siê musieli uzbroiæ w cierpliwoœæ

a¿ do grudnia. Kompleksowy remont 350-metrowego odcinka

ulicy obejmie wymianê podbudowy drogi, ca³ej jej nawierzchni, z

kostki betonowej zostan¹ wykonane równie¿ wjazdy do nieruchomoœci.

Powstanie pas chodnika po stronie po³udniowej, zaœ po stronie

pó³nocnej pas zieleni w miejsce istniej¹cego tam, zniszczonego

chodnika. Ulica zyska tak¿e energooszczêdne oœwietlenie. W

przysz³oœci ulic¹ Gladioli bêdzie prowadzi³a trasa autobusu, m.in.

z myœl¹ o dzieciach, które bêd¹ uczêszcza³y do projektowanej w

osiedlu szko³y. W zwi¹zku z tym na skrzy¿owaniu z ulic¹ Kêpa

Tarchomiñska powstan¹ dwa przystanki autobusowe.

***

Do 15 paŸdziernika potrwa remont chodnika ulicy Myœliborskiej

na odcinku od wjazdu do osiedla Kamiñskiego do Mehoffera. Wy-

mienione zostan¹ wszystkie zniszczone p³yty chodnikowe. Na czas

remontu chodnik zostanie wy³¹czony z ruchu, drogowcy zalecaj¹

mieszkañcom korzystanie z chodnika po drugiej stronie Myœliborskiej.

***

W po³owie wrzeœnia rozpoczê³y siê bezp³atne warsztaty roz-

wojowe z tematyki kompetencji osobistych i wychowawczych

dla rodziców i zajêcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 0,5 do 3

lat, organizowane przez fundacjê RoRo. Warsztaty i zajêcia

potrwaj¹ do grudnia i bêd¹ siê odbywa³y w centrum lokalnej

aktywnoœci „3 pokoje z kuchni¹” przy G³êbockiej 84. Zajêcia bêd¹

prowadzone przez doœwiadczonych trenerów, psychologów,

pedagogów i coachów. Szczegó³owy plan spotkañ i terminy

poszczególnych warsztatów znajduj¹ siê na stronie

http://fundacjaroro.org/rodzice-na-bialolece/ Z tematami spotkañ

mo¿na siê równie¿ zapoznaæ na stronie: http://www.bialoleka.waw.pl/

aktualnosc-1026-projekt_rodzice_na_bialolece.html

(egu)

S¹ pierwsze pozwolenia

wojewody

Budowa II linii metra

Daszyñskiego. Jest to proces

wieloetapowy, sprawdzanych

jest bowiem kilka elementów. Po

pierwsze, weryfikowana jest

zgodnoœæ projektu zagospoda-

rowania terenu z przepisami,

m.in. z przepisami techniczno-

budowlanymi. Po drugie, spraw-

dzana jest zgodnoœæ projektu z

wymaganiami ochrony œrodowiska,

w tym zgodnoœæ z decyzjami

œrodowiskowymi. Urzêdnicy

wojewody przegl¹daj¹ dokumen-

tacjê pod k¹tem kompletnoœci

projektu budowlanego.

Kiedy wszystkie pozwolenia

na budowê zostan¹ wydane,

mo¿na bêdzie wreszcie podpi-

saæ umowê z wykonawc¹, firm¹

Gulermak. Przypominamy, ¿e

sprawa zachodniego odcinka

znajduje siê w zawieszeniu od

paŸdziernika 2015, kiedy to roz-

strzygniêto przetarg na jego bu-

dowê. Procedury przeci¹ga³y siê

najpierw za spraw¹ wymaga-

nych poprawek do decyzji œrodo-

wiskowych, nastêpnie wojewoda

mazowiecki poprosi³ o korektê i

uzupe³nienie projektów budowla-

nych. Tymczasem od maja tego

roku trwa budowa wschodniego

odcinka II linii na Targówek.

OpóŸnienia na zachodnim odcinku

siêgn¹ niebawem piêciu miesiê-

cy, tak wiêc staje siê jasne, ¿e

oddanie tego odcinka do u¿ytku

w 2019 jest ma³o realne.

Parali¿ Woli?

Po Warszawie kr¹¿¹ hiobowe

wieœci, ¿e jak ju¿ budowa odcin-

ka zachodniego siê zacznie, to

Wola zostanie ca³kowicie spara-

li¿owana. Zastrzegamy, ¿e s¹ to

na razie wiadomoœci nieoficjalne.

Wedle tych informacji budowa

bêdzie wymaga³a ca³kowitego

zamkniêcia dla ruchu na dwa lata

Górczewskiej od Syreny do alei

Prymasa Tysi¹clecia. Górczew-

ska od Cio³ka do Góralskiej

bêdzie dostêpna wy³¹cznie dla

autobusów komunikacji miejskiej.

U zbiegu z Górczewsk¹ zaœlepio-

ne zostan¹ ulice Ksiêcia Janusza

i Cio³ka. Rozprowadzenie ruchu

bêdzie siê odbywa³o ulic¹ Deoty-

my, któr¹ kierowcy dojad¹ do

Obozowej, by nastêpnie dostaæ

siê do centrum stolicy. Z P³ockiej

nie mo¿na bêdzie wjechaæ na

Wolsk¹, ruch poprowadzony zo-

stanie ciasn¹ ulic¹ Ludwiki. Wy-

gl¹da to na tyle fatalnie, ¿e budzi

powa¿ny niepokój mieszkañców

tej czêœci Warszawy.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

XVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

W trakcie ostatniej sesji po-

zytywnie zaopiniowano nazwy

dla trzech ulic. Pierwsza z nich

bêdzie nosiæ nazwê Kozio³ka,

a przebiega po po³udniowej

stronie Wilkowieckiej. W pobli¿u

znajduje siê ulica Sarenki, wiêc

mo¿e to tak trochê do pary?

Kolejna z ulic otrzyma nazwê

istniej¹cej ju¿ ulicy Skarbka z Gór,

a jest to uliczka stanowi¹ca

jakby przed³u¿enie Skarbka z

Gór, zaœ w jej pobli¿u znajduj¹

siê ulice Jesiennych Liœci i

Magiczna. I ostatnia ulica, która

nosi³a zwyczajow¹ nazwê

Zdziarska, teraz bêdzie nosiæ na-

zwê Przy Kanale, w odró¿nieniu

od znajduj¹cej siê nieopodal

w³aœciwej ulicy Zdziarskiej. Dla

tej ulicy Biuro Nazewnictwa

proponowa³o jeszcze nazwê

Zadziorna. Bia³o³êccy radni

wybrali Przy Kanale i chyba

s³usznie, bowiem uliczka znaj-

duje siê miêdzy P³ochociñsk¹

a Kana³em ¯erañskim.

Odpowiedni¹ uchwa³¹ zmie-

niono jeden z zapisów uchwa³y

z 14 stycznia ubieg³ego roku

w sprawie powo³ania komisji

Nazwy dla nowych ulic
Nie jest nowoœci¹, ¿e w Bia³o³êce wci¹¿ przybywa

nowych ulic, bowiem to w³aœnie w tej dzielnicy Warszawy

powstaje najwiêcej nowych osiedli mieszkaniowych.

polityki spo³ecznej i ochrony

zdrowia. Paragraf 1 uchwa³y

zyska³ nowe brzmienie:

„Powo³uje siê komisjê polityki

spo³ecznej i ochrony zdrowia,

której maksymaln¹ liczbê

cz³onków ustala siê na 9, w

sk³adzie: 1. Pani Agnieszka

Borowska, 2. Pani Ewa Gajew-

ska, 3. Pan Piotr Gozdek, 4.

Pan Zbigniew Madziar, 5. Pani

Anna Majchrzak, 6. Pani Anna

Myœliñska, 7. Pani Mariola

Olszewska, 8. Pan Piotr Oracz,

9. Pani Lucyna Wnuszyñska.”

(egu)

Lubisz œpiewaæ? Hurra!

Potrzebujesz odprê¿enia? Hurra!

Masz czas w czwartki? Hurra!

Mo¿esz zostaæ Hurraoptymist¹!

Chór Chór Hurra to projekt ³¹cz¹cy pasjonatów sztuki

wokalnej: amatorów i profesjonalistów. Jesteœmy barwn¹,

uœmiechniêt¹ zbiorowoœci¹ skupiaj¹c¹ otwarte na œwiat i

pe³ne pasji indywidualnoœci.

Naszym chórzyst¹ mo¿e zostaæ ka¿dy, kto lubi œpiewaæ,

bez wzglêdu na wiek, p³eæ, pochodzenie, œwiatopogl¹d, stan

zdrowia, kolor w³osów i numer buta. Równolegle z zajêciami

dla doros³ych odbywaj¹ siê muzyczne animacje dla dzieci.

Dom Kultury TuPraga, ul. D¹browszczaków 2

Czwartki, godz.18-20

Start: 6 paŸdziernika 2016. Wstêp wolny, bez zapisów.

www.chorhurra.pl

Projekt wspó³finansuje m.st. Warszawa.

Organizator: Fundacja Sztuki Arteria, partner: DK Praga.

W tym roku minê³a 15. rocznica

zamachu terrorystycznego

na World Trade Center. Dla

upamiêtnienia tej tragedii

Galeria Stalowa zorganizowa³a

wystawê zdjêæ œwiatowej

s³awy fotografika Czes³awa

Czapliñskiego, zatytu³owan¹

„September 11. World Trade

Center Nowy Jork – przed i po”.

Urodzony w 1953 roku w

£odzi Czes³aw Czapliñski od

1979 roku mieszka w Nowym

Jorku. W ci¹gu trwaj¹cej ponad

40 lat kariery fotografowa³

znane osobistoœci ze œwiata

kultury, polityki i sportu, takie

jak Muhammad Ali, Maurice

Bejart, Placido Domingo,

Umberto Eco, Michael Jackson,

Jerzy Kosiñski czy Roman

Polañski. Autor 40 albumów,

wielu filmów dokumentalnych,

od lat fotografowa³ te¿ fascynu-

j¹ce miasto, jakim jest Nowy Jork.

W latach 90. ubieg³ego

wieku rozpocz¹³ gromadzenie

materia³ów do reporta¿u o wie-

¿owcach World Trade Center,

fotografuj¹c je z ro¿nych miejsc

Nowego Jorku. Kiedy w 2001

roku wie¿e sta³y siê celem

zamachów terrorystycznych,

kontynuowa³ projekt, tym razem

obserwuj¹c, jak nowojorczycy

odbudowuj¹ Ground Zero.

Prezentowana w zesz³ym

tygodniu w Galerii Stalowa, a

obecnie w Domu Kultury „Praga”

wystawa, sk³ada siê z 20 fotografii

przedstawiaj¹cych Manhattan

przed zamachami i obecnie.

Wspania³e zdjêcia Czes³awa

Czapliñskiego to nie tylko uwiecz-

nienie powszechnie podziwianego

miejskiego pejza¿u. To równie¿

swoisty ho³d dla tysiêcy ofiar

zamachu i dla zwyk³ych nowojor-

czyków, których ta wielka tragedia

nie za³ama³a. Na miejscu zburzonych

wie¿ wznieœli jeszcze wy¿szy i

wspanialszy budynek.

Wystawê „September 11.

World Trade Center Nowy Jork

– przed i po”, do 26 wrzeœnia

mo¿na ogl¹daæ w Domu Kultury

“Praga” przy ul. D¹browszczaków 2,

od poniedzia³ku do pi¹tku, w

godz. 10.00-17.00, a od 27.09

do 31.10 - w Urzêdzie Dzielnicy

Praga-Pó³noc przy ul. K³opo-

towskiego 15.

Joanna Kiwilszo

Nowy Jork przed i po
11 wrzeœnia 2001 r. miliony ludzi zobaczy³y na ekranach telewi-

zorów uderzenia samolotów w wie¿e WTC. Niestety, nie by³ to film

science fiction. Tego dnia skoñczy³ siê bezpieczny, wolny œwiat.

Bia³o³êka w soczewce

Pomagaj¹ dzieciom
Pracownicy II Oddzia³u ZUS w Warszawie zorganizowali

zbiórkê charytatywn¹ na rzecz ponad 100 dzieci z placówki

opiekuñczo-wychowawczej „Chata”. Dziêki inicjatywie

praskiego Oddzia³u ZUS, podopieczni „Chaty” rozpoczn¹

nowy rok szkolny wyposa¿eni w potrzebne artyku³y szkolne.

Zespó³ Ma³ych Form Opieki i Wychowania „Chata” to sieæ

placówek opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y w

Warszawie. Zespó³ dzia³a na terenie Bia³o³êki, Rembertowa,

Targówka i ̄ oliborza. Placówka sprawuje pieczê nad ponad 100

dzieci, od trzeciego do osiemnastego roku ¿ycia. 1 wrzeœnia to

jeden z trudniejszych momentów dla „Chaty”. – Potrzeby s¹

ogromne. Pocz¹tek roku szkolnego to dla nas ogromne wyzwanie

zarówno logistyczne, jak i finansowe – mówi El¿bieta Stencel-

Kileo, dyrektor ZMFOiW „Chata”.

Pracownicy praskiego Oddzia³u ZUS zdecydowali siê wspólnie

pomóc „Chacie”. Nie by³ to pierwszy kontakt warszawskiego II

Oddzia³u ZUS z placówk¹. – Decyzja o wsparciu dla dzieciaków z

„Chaty” nie by³a przypadkowa. „Chata” to nasz klient, p³atnik sk³adek

– mówi Alicja Trojanowska, dyrektor II Oddzia³u ZUS w Warszawie.
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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

dokoñczenie ze str. 1

INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska spó³ka

z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp. j. w Markach zatrudni:

EKSPEDIENTKI / EKSPEDIENTÓW

do pracy w sklepie z pieczywem

(miejsce pracy: Warszawa)

MAGAZYNIERA-BRYGADZISTÊ

(miejsce pracy: Marki, Ma³opole)

PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

(miejsce pracy: Marki, Ma³opole)

wymagana ksi¹¿eczka dla celów

sanitarno-epidemiologicznych

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

(22) 771-69-07 lub przes³anie CV na adres:

praca@intereuropol.pl

i Gra¿yna Szymañczuk – obie

z PiS, Hanna Jarzêbska z PO).

O ile radne Szymañczuk i Ja-

rzêbska dodatkowo pracowa³y,

emerytura by³a, poza diet¹ rad-

nego i skromnymi 160 z³otymi

z tytu³u sprawowania funkcji

spo³ecznej, jedynym Ÿród³em

utrzymania w przypadku G.

Mioduszewskiej.

Oszczêdnoœci radnych

Troje radnych nie wykaza³o

na koniec 2015 roku ¿adnych

oszczêdnoœci – Hanna Jarzêb-

ska i Marcin D¹browski z PO, a

tak¿e Robert Kazanecki z PiS.

Inna trójka radnych wyraŸnie

odstaje od reszty pod wzglêdem

wysokoœci posiadanych aktywów

– s¹ to Ryszard Kêdzierski z

PiS (762 tys. z³ oszczêdnoœci

na koniec 2015 r.), Ireneusz

Tondera z SLD (540 tys. z³) oraz

zdecydowana liderka rankingu

– Katarzyna Jasiñska z PiS,

która posiada³a 247 tys. dolarów

(ok. 950 tys. z³ wg obecnego

kursu wymiany), 622 tys. z³ w

jednostkach funduszy inwesty-

cyjnych oraz 2 tys. z³ w gotówce.

Co ciekawe, Jasiñska, poza

diet¹ radnej i skromnym hono-

rarium autorskim w wysokoœci

350 z³, nie wykaza³a w 2015 r.

¿adnych innych dochodów.

Radna PiS nie posiada równie¿

¿adnych nieruchomoœci (mieszka

w wynajêtym mieszkaniu o

powierzchni 47 metrów kwadra-

towych), ani samochodu.

Najbardziej zad³u¿eni

W tej kategorii niekwestiono-

wan¹ liderk¹ jest Edyta So-

snowska z PiS, która wykazuje

zad³u¿enie na kredytach hipo-

tecznych w wysokoœci ok. 413

tys. franków szwajcarskich (ok.

1,6 mln z³) oraz 122 tys. euro

(ok. 0,52 mln z³). Co ciekawe,

Sosnowska poza diet¹ radnej,

nie wykaza³a w ubieg³orocznym

oœwiadczeniu innych dochodów.

Spore zad³u¿enie na kredytach

hipotecznych wykazuj¹ ponadto

inni radni PiS: Ryszard Kêdzier-

ski – ok. 850 tys. z³, Wojciech

Nastula – 59 tys. franków szwaj-

carskich i Sebastian Kêdzierski

– 330 tys. z³.

Dieta jako wa¿ne Ÿród³o

dochodów radnego

Œrednia wysokoœæ rocznej

diety radnych na Pradze Pó³noc

wynosi ok. 22 tys. z³. W przypad-

ku wielu radnych jest to jedna z

najwa¿niejszych pozycji po stronie

przychodów. Gdyby nie dieta

radnej, ¿adnej dochodu nie

wskaza³yby w oœwiadczeniu ma-

j¹tkowym Adriana Jara (PWS) i

Edyta Sosnowska (PiS). W przy-

padku Teresy Mioduszewskiej,

dieta radnej stanowi³a ok. 2/3

dochodów osi¹gniêtych w ubie-

g³ym roku (pozosta³a 1/3 to eme-

rytura). Dieta stanowi³a równie¿

du¿y zastrzyk do bud¿etu

Roberta Kazaneckiego (PiS) i

Magdaleny Guga³y (radna nie-

zale¿na) – ka¿de z nich otrzy-

ma³o z ratusza ponad 22 tys. z³,

przy dochodach ze stosunku

pracy w wysokoœci odpowiednio

ok. 17 tys. z³ i ok. 30 tys. z³.

Mieszkania

Mieszkania stanowi¹ g³ówn¹

czêœæ maj¹tku wiêkszoœci

praskich radnych. Posiadania

mieszkania w oœwiadczeniach

nie wykazuj¹ Magdalena Guga³a

(radna niezale¿na), Marcin

D¹browski (PO), Robert Kaza-

necki (PiS) oraz Marek Bielecki

(PiS). Najem mieszkania

(g³ównie komunalnego) wskazali

nastêpuj¹cy radni: Adriana Jara

(PWS), Teresa Mioduszewska

(PiS), Katarzyna Jasiñska (PiS)

i Ma³gorzata Markowska

(radna niezale¿na). Fakt po-

siadania kilku nieruchomoœci

wykazali w oœwiadczeniach

m.in. Edyta Sosnowska (PiS),

Ryszard Kêdzierski (PiS),

Ireneusz Tondera (SLD), czy

Jacek Wachowicz (PWS). W

przypadku tego ostatniego

ciekawostk¹ jest wskazanie w

ostatnim oœwiadczeniu faktu

posiadania nieruchomoœci, do

której umowa przedwstêpna

zosta³a zawarta w 2013 r.

Wachowicz nie wspomina³ o niej

w oœwiadczeniu za 2014 r. Pod

wzglêdem wartoœci mieszkania

wszystkich radnych na g³owê

bije wiceburmistrz Dariusz Kac-

przak, który oszacowa³ wartoœæ

swojego, o powierzchni 164

metrów kwadratowych wraz z

dwoma miejscami parkingowymi,

na ok. 1 mln z³otych.

Samochody

Ponad po³owa (12 z 23) radnych

nie wskaza³a w oœwiadczeniu

faktu posiadania samochodu.

To cieszy, bo wydaje siê, ¿e

samochód przestaje powoli byæ

symbolem statusu spo³ecznego.

Mo¿e te¿ najwy¿szy czas zre-

zygnowaæ z miejsc postojowych

dla radnych na ty³ach urzêdu

dzielnicy. Za to a¿ dwa samochody

w swoim oœwiadczeniu wskaza³a

Ma³gorzata Markowska (radna

niezale¿na). Najczêstsz¹ mark¹

samochodu pojawiaj¹c¹ siê w

oœwiadczeniach jest volvo. Fakt

posiadania takiego samochodu

zadeklarowali: El¿bieta Kowal-

ska-Kobus (PO) i Sebastian

Kêdzierski (PiS).

Inne ciekawe sk³adniki mienia

Poza jednym wyj¹tkiem pró¿-

no szukaæ w oœwiadczeniach

maj¹tkowych praskich samorz¹-

dowców ciekawych sk³adników

mienia w postaci antyków, ob-

razów, czy bi¿uterii. Tym jednym

wyj¹tkiem jest Ryszard Kêdzier-

ski (PiS), który do oœwiadczenia

wpisa³… ³ódŸ motorow¹, nie

wskazuj¹c jednak dok³adnej

wartoœci (znajduje siê w rubryce

dotycz¹cej mienia o wartoœci

powy¿ej 10 tys. z³).

Warto czasem spojrzeæ w

oœwiadczenia maj¹tkowe swoich

przedstawicieli, zw³aszcza tych,

którzy poza diet¹ radnych nie

deklaruj¹ innych dochodów.

Mo¿na wtedy przeanalizowaæ

ich dzia³alnoœæ samorz¹dow¹

i powa¿nie zastanowiæ siê,

czy nasze wspólne pieni¹dze

s¹ dobrze wydawane na ich

wynagrodzenia.

M
Co o tym s¹dzisz? Zapraszamy

do dyskusji na:

facebook.com/nowapraska

Bia³o³êka to bodaj najszybciej rozwijaj¹cy siê obszar w Polsce.

Co chwila powstaj¹ tu nowe osiedla, bo teren pod ich budowê jest

stosunkowo tani. Powstanie tak du¿ej liczby mieszkañ by³o mo¿liwe

m.in. przez program ,,Mieszkanie dla M³odych”. W Warszawie nie

by³o wielu nieruchomoœci, które spe³nia³y jego kryteria, ale te

bia³o³êckie pasowa³y jak ula³. Pisa³ o tym m.in. Filip Springer.

Obecnie mamy ponad 110 tys. mieszkañców, a liczba ta bardzo

szybko roœnie. Trudno zreszt¹ policzyæ, ile osób faktycznie

mieszka w naszej dzielnicy, bo wiele z nich nie jest zameldowanych.

To, ¿e Bia³o³êka siê rozrasta, nie jest niczym z³ym. To czêœæ stolicy

i prêdzej czy póŸniej tereny te zostan¹ zabudowane. Problemem

jest jednak to, w jakich okolicznoœciach nasza dzielnica siê rozwija.

Na terenie Zielonej Bia³o³êki brakuje podstawowej infrastruktury,

nie ma po³¹czeñ komunikacyjnych, a liczba placówek oœwiatowych

jest niewystarczaj¹ca. Pêdzimy w maratonie, a nie mamy na

nogach butów i zapomnieliœmy przygotowaæ sobie wodê.

Trudno jest okreœliæ, ile osób bêdzie mieszka³o w naszej dzielnicy

za parê lat, ale przyrost liczby mieszkañców jest nieunikniony. To

najwy¿szy czas, by zacz¹æ g³oœno krzyczeæ, ¿e w³adze miasta powinny

zainwestowaæ w infrastrukturê. Stanie w korkach to strata czasu miesz-

kañców, a tak¿e straty finansowe dla miasta. Konieczne jest powstanie

na Zielonej Bia³o³êce metra i nowej linii tramwajowej. Trzeba te¿ zain-

westowaæ w parkingi ,,Park & Ride” i uatrakcyjniæ po³¹czenia kolejowe.

Wraz z grup¹ radnych koalicji z³o¿yliœmy projekt stanowiska, w którym

popieramy inicjatywê grupy ,,Metro dla Bia³o³êki”. Mam nadziejê, ¿e

zapocz¹tkuje to merytoryczn¹ dyskusjê w Radzie Warszawy, która

zakoñczy siê przygotowaniem konkretnych rozwi¹zañ. Nie potrzebujemy

kosmetycznych zmian, lecz rewolucji. To ostatni moment na poprawê.

Filip Pelc - radny niezale¿ny w dzielnicy Bia³o³êka

Bia³o³êka potrzebuje

rewolucyjnych rozwi¹zañ

Dolary i kredyty
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Wybudowana pod koniec wojny

remiza stra¿acka latami pe³ni³a

funkcjê domu kultury, by³a swo-

istym centrum ¿ycia wsi Zacisze.

Przez ca³y rok w remizie odbywa³y

siê okolicznoœciowe imprezy

i uroczystoœci, dzia³a³ ludowy

dokoñczenie ze str. 1

Stra¿acy OSP Zacisze w 1949 r. Od lewej u góry: Stanis³aw Zawadzki, Tadeusz Hendigier,

Stanis³aw Puzio, Józef Szewczyk, Ryszard Hendigier, Tadeusz Kirylak, Kazimierski Jan

zespó³, urz¹dzano niedzielne

potañcówki, na których zbierano

pieni¹dze na sprzêt stra¿acki. Tu¿

po wojnie stra¿acy sprowadzili

drewniany budynek by³ego te-

atru, przerabiaj¹c go na koœció³

i zainicjowali budowê nowego

koœcio³a na Zaciszu. Dziêki ak-

tywnoœci stra¿aków, a zw³aszcza

komendanta Józefa Szewczyka,

powstawa³y komitety, anga¿uj¹ce

Zaciszan w budowê, kolejno:

szko³y, domu kultury, stadionu,

placów zabaw, sieci wodoci¹gów.

Nazwiska stra¿aków tworz¹

piêkne karty po¿arnictwa, a

XXV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Po uchwaleniu porz¹dku ob-

rad, punkt dotycz¹cy informacji

prezydent Warszawy na temat

nieruchomoœci przekazanych i

przygotowanych do przekazania

zdominowa³ praktycznie ca³¹ se-

sjê, wywo³uj¹c burzliw¹ dyskusjê.

Burmistrz Zab³ocki od razu

zastrzeg³, ¿e interesuj¹ go

przede wszystkim instrukcje

miasta w sprawach zwroto-

wych bêd¹cych w toku. „Nie

chcê braæ odpowiedzialnoœci

za oddawanie kamienic z loka-

torami w¹tpliwym spadkobier-

com” – wyjaœnia³, domagaj¹c

siê konkretnych wytycznych.

Na £ochowskiej 38 np. ostatni

w³aœciciel by³ widziany 68 lat

temu. Gdyby ¿y³, musia³by

mieæ ponad 100 lat. Nietrudno,

przegl¹daj¹c dokumenty, wy-

chwyciæ takie sprawy. Z³o¿y³em

zawiadomienie do prokuratury,

ale nadal nie ma ¿adnej pomocy

ze strony miasta – grzmia³

burmistrz Zab³ocki.

Prezydent nie przyby³a

osobiœcie, deleguj¹c do niewy-

konalnego zadania uspokojenia

nastrojów dwójkê pracowników

Biura Prawnego Ratusza. Po

przejêciu przez Biuro Prawne

Wydzia³u Spraw Dekretowych

z likwidowanego Biura Gospo-

darowania Nieruchomoœciami,

wprowadzono nowe wewnêtrzne

procedury weryfikacji spraw

bêd¹cych w toku. Ma byæ

ustalany kr¹g spadkobierców, a

w przypadku testamentów

przeprowadzana weryfikacja

ich prawdziwoœci, podobnie w

umowach cywilnoprawnych. W

kwestiach indemnizacyjnych,

czyli odszkodowañ miêdzyna-

rodowych, zapytania bêd¹

kierowane do Ministerstwa

Finansów, a w przypadku

niepe³nej odpowiedzi – do

placówek dyplomatycznych

konkretnych pañstw. We wszyst-

kich przypadkach w¹tpliwych,

zawiadomienia bêd¹ kierowane

do prokuratury. Pewn¹ ochronê

umo¿liwia te¿ w³aœnie wchodz¹-

ca w ¿ycie tzw. Ma³a Ustawa

Reprywatyzacyjna. Dziêki niej

maj¹ byæ chronione nierucho-

moœci, na które poniesiono

znaczne œrodki publiczne. Maj¹

zostaæ umorzone postêpowania

„uœpione”, w których spadko-

biercy bêd¹ mieli pó³ roku na

udowodnienie swoich praw. Nie

bêdzie ju¿ mo¿na ustanawiaæ

kuratora dla osoby podejrzewanej

za zmar³¹, a miasto zyskuje

prawo pierwokupu nieruchomoœci.

Mo¿na bêdzie tak¿e odmówiæ

zwrotu, jeœli budynek wchodzi

w zasób komunalny miasta.

W imieniu prezydent Hanny

Gronkiewicz-Waltz zapowiedziano

audyt, który obejmie wszystkie

nieruchomoœci zwrócone od

1990 roku, jednak jakiegoœ

generalnego zarz¹dzenia pre-

zydenta miasta o wstrzymaniu

zwrotów nie bêdzie. Ka¿dy

przypadek ma byæ badany

indywidualnie. Pani prezydent

zg³osi³a wszystkie decyzje

zwrotowe do prokuratury. Ogólne

zalecenia dla dzielnic maj¹ byæ

wypracowane i przedstawione

w najbli¿szym tygodniu – obie-

ca³a mecenas M³otkowska.

Przedstawiciele miasta zapew-

niali, ¿e pomoc lokatorom - ofia-

rom czyœcicieli kamienic jest

udzielana w postaci u³atwieñ o

ubieganie siê o lokal z zasobu

gminy. Prawniczkê zakrzyczeli

mieszkañcy i radni podaj¹c

przyk³ady, œwiadcz¹ce o tym,

ze mechanizm ten czêsto nie

dzia³a. Zwrócono te¿ uwagê,

¿e zapis o tzw. najemcach wra¿-

liwych jest tak sformu³owany,

¿e czêsto ogranicza mo¿liwoœæ

pomocy najs³abszym i najbied-

niejszym lokatorom. Oprócz

stanu zdrowia czy œwiadczeñ

przedemerytalnych, kolejnym

kryterium przyznania pomocy

jest obowi¹zek op³acania czyn-

szu w wysokoœci nie mniejszej

ni¿ 3% wartoœci odtworzeniowej

budynku, co w przypadku pra-

skich kamienic wynosi ponad

14 z³/m kw.... Na Pradze Pó³noc

kolejka do lokali komunalnych

jest nadal d³uga, a nowe budynki

komunalne tylko w czêœci za-

stêpuj¹ lokale tracone przez

miasto w wyniku zwrotu nieru-

chomoœci spadkobiercom. W

toku dyskusji pada³y liczne

adresy kamienic o w¹tpliwych

roszczeniach: Jagielloñska 27,

Targowa 64, Z¹bkowska 54.

D³ug¹ dyskusjê, podczas której

widaæ by³o ogromny brak zaufania

strony spo³ecznej oraz po

doœæ smutnej refleksji radnego

Tondery na temat odpowiedzial-

noœci za aferê reprywatyza-

cyjn¹ wszystkich kolejnych elit

politycznych, przeg³osowano

stanowisko w sprawie rozpatry-

wania spraw zwrotowych, w

którym Rada apeluje, „aby

jak najszybciej, w sposób jed-

noznaczny i formalny w³adze

Warszawy potwierdzi³y, zgodnie

Wokó³ reprywatyzacji
Nadzwyczajna sesja, zwo³ana na wniosek burmistrza

Wojciecha Zab³ockiego, wzbudzi³a du¿e zainteresowanie

mieszkañców oraz mediów. Pomimo w¹tpliwoœci El¿biety

Kowalska-Kobus z PO, kwestionuj¹cej wa¿noœæ posiedzenia,

po wyjaœnieniu kwestii prawnych, sesjê uznano za wa¿n¹.

zarazem lokalnej historii Zaci-

sza. Do najbardziej zas³u¿onych

cz³onków Ochotniczej Stra¿y

nale¿eli: Józef Szewczyk, Józef

Madej, Tadeusz Hendigier,

Adam Madej, Stanis³aw Sk³adanek,

Wac³aw Jakubowski, Julian Goll,

Tadeusz Kirylak, W³adys³aw

Tracz, Zygmunt Cichocki, Maria

Cichosz-Miecznikowska, Stani-

s³aw Zawadzki, Stanis³aw Puzio,

Stanis³aw Matynia, W³adys³aw

Pryciak. Kazimierz Karczmarczyk,

Antoni, Sylwester, Stanis³aw

Ksiê¿akowie.

Z biegiem lat OSP zmienia³a

siê zarówno pod wzglêdem

umundurowania, jak i wyposa¿e-

nia. W miejsce rêcznej sikawki,

dowo¿onej koñmi, pojawi³a siê

nowa motopompa i przerobiona

ciê¿arówka – beczkowóz. Nie-

zmienna pozosta³a stra¿acka

wra¿liwoœæ na ludzkie nieszczê-

œcia i otwartoœæ do niesienia po-

mocy w sytuacjach zagro¿enia

¿ycia czy mienia. Na zawsze w

pamiêci wspó³czesnych miesz-

kañców pozostan¹ ochotnicy

stra¿y po¿arnej z powojennego

czasu przemian, wybitni spo³ecz-

nicy, ¿yj¹cy pasj¹ odbudowy

swej ma³ej ojczyzny – Zacisza.

Fundacja Wspierania

Inicjatyw Pozarz¹dowych

im. Józefa Szewczyka ma

siedzibê przy ul. Œnie¿nej 3

tel. 22 670 12 26.

Oprac. K.

z publicznymi zapewnieniami

pani prezydent Hanny Gron-

kiewicz-Waltz, ¿e do czasu

wyjaœnienia kwestii budz¹cych

w¹tpliwoœci w sprawach repry-

watyzacji, m.st. Warszawa nie

bêdzie dokonywa³o ¿adnych

zwrotów nieruchomoœci de-

kretowych.”

Przeg³osowano tak¿e za-

proponowane przez zarz¹d

zmiany w bud¿ecie dzielnicy.

Porz¹dek obrad rozszerzono o

punkt, dotycz¹cy terenu o wiel-

koœci 11,3 ha po³o¿onego za

torami kolejowymi na wysoko-

œci stacji Warszawa - Praga,

który Rada Warszawy zamie-

rza przy³¹czyæ do Targówka,

na wniosek w³adz tej dzielni-

cy. Tym samym uproœci siê

granice dzielnic Praga Pó³noc

i Targówek oraz procedury ad-

ministracyjne, a linia podzia³u

bêdzie siê pokrywaæ z lini¹

kolejow¹. Praga Pó³noc straci

jednak spory teren inwestycyj-

ny i spodziewane zyski z jego

u¿ytkowania, na co radni nie

chc¹ siê zgodziæ. Zmianê prze-

biegu granicy dzielnic w tym

miejscu pozytywnie zaopiniowa³o

miejskie Biuro Architektury i

Planowania Przestrzennego

oraz Urz¹d Statystyczny.

Kr.

Mieszkañcy Œliwic od ponad roku s¹ terroryzowani przez

organizowane na dawnym torze testowym FSO wyœcigi po³¹czone

z „paleniem gum”, czyli tzw. driftingiem. Podczas imprez ca³¹

okolicê spowija œmierdz¹cy gum¹, toksyczny dym. Jest on wy-

czuwalny tak¿e w mieszkaniach, nawet mimo zamkniêtych okien.

Do tego, czêsto wielogodzinny, ryk silników i pisk opon, dotyka

nie tylko Œliwic i terenów rekreacyjnych nad Wis³¹, ale jest uci¹¿liwy

tak¿e dla mieszkañców Targówka i ̄ oliborza. Tor nigdy nie by³ u¿yt-

kowany do takich celów. Za czasów FSO by³y tu g³ównie testowane

samochody fabryczne przed ich dopuszczeniem do sprzeda¿y, dlatego

lokalizacja - pomiêdzy wa³em wiœlanym a osiedlem mieszkalnym -

nigdy nie by³a k³opotliwa. Do dziœ. Ma³o tego, po zakoñczeniu imprez

zwolennicy ostrej jazdy przenosz¹ siê na ulicê Jagielloñsk¹,

czêsto powoduj¹c zagro¿enie dla innych u¿ytkowników drogi.

Nie popisa³y siê w³adze dzielnicy Praga Pó³noc, które przez rok

spraw¹ siê nawet nale¿ycie nie zajê³y, problemu nie potrafi¹ rozwi¹-

zaæ ani stra¿ miejska, ani policja, ani s³u¿by powo³ane do ochrony

œrodowiska. Fakt, ¿e teren jest prywatny (obecnie w³asnoœæ Mennica

Invest) zdaje siê zdejmowaæ wszelk¹ odpowiedzialnoœæ za to co siê

na nim dzieje z organów kontrolnych. Tymczasem w minion¹ sobotê

na torze dosz³o do œmiertelnego wypadku. Czy potrzebna jest a¿

œmieræ cz³owieka, ¿eby odpowiednie s³u¿by zaczê³y dzia³aæ?      Kr.

Walcz¹cy z ogniem

Œmieræ na torze

Do wiadomoœci otrzymaliœmy list mieszkañca, który publikujemy,

z zainteresowaniem czekaj¹c na odpowiedŸ adresata

Wojciech Zab³ocki

Burmistrz Dzielnicy

Warszawa Praga-Pó³noc

Szanowny Panie!

W paŸdzierniku 2014 roku zosta³ uruchomiony sklep

w budynku Z¹bkowska 50 - tzw. Delikatesy, czyli

wed³ug stanu faktycznego sklep alkoholowy 24 h. W czasie budowy

sklepu najemcy uzyskali bardzo znaczn¹ obni¿kê czynszu zwi¹zan¹

z trwaj¹cym w budynku remontem. Najemcy lokali mieszkalnych nie

uzyskali najmniejszej nawet obni¿ki czynszu, mimo ewidentnych

i bardzo znacznych utrudnieñ zwi¹zanych z remontem.

Przy uruchamianiu sklepu najemca wykona³ witrynê niezgodn¹

z zaleceniami Konserwatora Zabytków i Wydzia³u Architektury

oraz zamontowa³ bez pozwolenia w³aœciciela budynku (budynek

komunalny) kamerê wewn¹trz budynku na klatce schodowej.

Pisa³em o tym wielokrotnie do ZGN, w³adz dzielnicy – kolejnych burmi-

strzów, w tym równie¿ obecnego. Wszystkie te sprawy by³y za³atwiane

odmownie, a nawet sankcjonowane w sensie prawnym przez odpo-

wiednie urzêdy. Jest bardzo obfita korespondencja w tych sprawach.

Jest równie¿ w¹tek koncesji dla sklepu. W czerwcu tego roku ZGN

przeprowadzi³ ankietê wœród mieszkañców na temat przed³u¿enia kon-

cesji. Wynik tych konsultacji i sposób ich przeprowadzenia budzi moje

powa¿ne w¹tpliwoœci i w tej sprawie jest obszerna korespondencja miêdzy

mn¹ a w³adzami dzielnicy i Wydzia³em Skarg przy Urzêdzie Wojewody.

Efektem tej korespondencji jest odpowiedŸ Pani Salich i fragment o tym,

¿e w³aœciciel budynku nie musi konsultowaæ nic z lokatorami. Nie by³ on

dla mnie zaskoczeniem. Trochê znam prawo. Równie¿ odpowiedŸ od Pana

nie przewiduje odmowy wydania koncesji. Rozumiem to, tylko nie wiem

po co robicie te cyrki z „konsultacjami ze spo³eczeñstwem”. Skoñczcie z

zak³amaniem i powiedzcie jako zarz¹d dzielnicy (w³adza) wprost i otwarcie:

mieszkañcy, nie macie nic do powiedzenia, bo i tak zrobimy to co chcemy.

I wtedy bêdzie uczciwie. Tylko czy was na to staæ?

Wiele osób (np. Pan Wolke) pyta³o mnie o co chodzi mi ze spraw¹

kamery zamontowanej nielegalnie przez najemcê sklepu, czy te¿

witryny sklepu zbudowanej wbrew zaleceniom odpowiednich w³adz.

Proszê Pana – ta kamera i ta witryna przeszkadzaj¹ mi nie dlatego,

¿e robiê rzeczy niezgodne z prawem i czegoœ siê bojê, albo jestem

wyj¹tkowo wyczulony na piêkno. Nie, szanowny Panie. Ale istnieje

takie pojêcie jak SPRAWIEDLIWOŒÆ rozumiana jako równe prawa

dla wszystkich i to, ¿e wszyscy s¹ równi wobec prawa. I chyba o

toczy³a siê walka zakoñczona wygran¹ w 1989 r. I tu mam problem

– czy na pewno walk¹ wygran¹ przez naród, spo³eczeñstwo? Przecie¿

mia³o byæ tak piêknie i wspaniale! A jest tak jak zwykle. S¹ piêkne

has³a i piêkne nazwy ró¿nych partii a rzeczywistoœæ skrzeczy.

Jest Pan bez w¹tpienia wytrawnym politykiem i daleko w polityce Pan

zajdzie. Jestem o tym przekonany. Potrafi Pan odpowiadaæ na pytania tak

jak Panu siê podoba, wybieraj¹c niektóre z pytañ i problemów, które Panu

odpowiadaj¹ i odpowiada Pan w taki sposób jaki Panu pasuje. Gratulujê!

Szanowny Panie w sprawach o których pisa³em spotkamy siê jeszcze

nie raz na posiedzeniach Rady Dzielnicy. I bêdê zadawaæ pytania.

Pozdrowienia W³odzimierz £abuœ

ul. Z¹bkowska 50 m. 32, 03-735 Warszawa

W sobotê, 17 wrzeœnia, w Galerii Wileñskiej odby³ siê Piknik

S¹siedzki. Na mieszkañców dzielnicy czeka³o moc atrakcji,

przygotowanych przez m.in. Szko³ê Podstawow¹ Nr 73,

Szko³ê Salsy Kubañskiej OYE czy Axel UKS Jagiellonkê.

Gwiazd¹ wieczoru by³a Grupa Teatralna Warszawiaki.

Piknik mia³ charakter otwarty. W godz. 12-18 w trzech lokalizacjach

na terenie Galerii: w pobli¿u strefy gastronomicznej, w s¹siedztwie k¹cika

zabaw dla dzieci, a tak¿e przed wejœciem g³ównym by³y wystêpy, animacje

i atrakcje dla dzieci i ich rodziców. Mieszkañcy Pragi mogli poznaæ ofertê

lokalnych instytucji, obejrzeæ interesuj¹cy program na scenie, a najm³odsi

mieli szansê wzi¹æ udzia³ w konkursach i warsztatach.

Szko³a Podstawowa nr 73 poprowadzi³a warsztaty z programowania,

origami i z szachów, a tak¿e zajêcia z unihokeja. Szko³a Tañca OYE

zaprosi³a wszystkich do kubañskiej salsy, a Axel UKS Jagiellonka za-

prezentowa³a wystêpy taneczne i akrobatyczne. Stowarzyszenie Q

Zmianom przygotowa³o warsztaty plastyczne, Szko³a Jêzykowa The

Lemon Tree poprowadzi³a konsultacje jêzykowe, Kino Praha sprawdzi³o

uczestników w zakresie wiedzy o filmie, a o wyj¹tkowe nagrody zadba³

m.in. Teatr Baj. Zwieñczeniem s¹siedzkiej imprezy by³ wystêp Grupy

Teatralnej Warszawiaki, nawi¹zuj¹cy muzycznie i teatralnie do klimatu

Starej Pragi, który odby³ siê przed Galeri¹ Wileñsk¹ o godz. 17.00.

Wstêp na wszystkie atrakcje by³ wolny.                                             JK

Piknik S¹siedzki

w Galerii Wileñskiej

Zefirek 0943/09 w schronisku jest ju¿ 7 lat i nic nie zapowiada tego, aby w najbli¿szym

czasie mia³o siê to zmieniæ :( Nikt o niego nie pyta, nikt nie dzwoni. A Zefirek coraz gorzej

znosi pobyt w schronisku i gaœnie. O¿ywia siê tylko na spacerach, staje siê wtedy zupe³nie

innym psem. W boksie smutny, przygaszony wpada w depresjê.

Po spacerze serce siê ³amie na widok Zefirka, który zapiera siê

wszystkimi ³apami, aby tylko nie iœæ z powrotem do klatki. On tak

rozpaczliwie pragnie towarzystwa. Znosi cierpliwie wszystko, tak¿e

zabiegi pielêgnacyjne, w³¹czaj¹c k¹piel. Ten pies PILNIE potrzebuje

domu. Mo¿e zamieszkaæ w bloku najlepiej na parterze lub bloku

z wind¹, albo w domu z ogrodem, jednak ze wzglêdu na jego

krótk¹ sierœæ nie powinien mieszkaæ na zewn¹trz. Zefirek to emo-

cjonalny kochany ³asuch, dla którego najlepsz¹ nagrod¹ jest prze-

bywanie blisko cz³owieka i posiadanie go na wy³¹cznoœæ. Zefirek

nie jest agresywny do innych psów. Kontakt w sprawie adopcji:

Dobrawa 792 950 950, Justyna 783 003 754, Krysia 509 506 302.

Kto przygarnie Zefirka
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Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Blokowa 1 serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2016/2017.

Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 26-30 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub w trybie indywidualnym, po wczeœniejszym

ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 wew. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl,

www.zacisze.waw.pl, facebook: UTW Zacisze.

OFERTA PROGRAMOWA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

JAK ZOSTAÆ STUDENTEM UTW?

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mo¿e zostaæ osoba doros³a, która zapozna siê

z regulaminem, wype³ni i z³o¿y deklaracjê

cz³onkowsk¹, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Zapisy: w trybie indywidualnym po wczeœniejszym

ustaleniu terminu z koordynatorem UTW.

OP£ATY:

* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr;

* 150 z³ - op³ata jednorazowa za dwa semestry

(uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kulturalnych

organizowanych dla Studentów, w tym we

wszystkich wyk³adach). Z op³aty tej zwolnieni

s¹ cz³onkowie zespo³u wokalno-estradowego

„Zaciszañska Nuta”, Mêskiego Zespo³u Wokalnego

„¯urawie”, jak równie¿ uczestnicy projektu

Bud¿etu Partycypacyjnego „Kabaret dla Seniorów”;

* sk³adkowe op³aty za spotkania i wyjazdy integracyjne;

* warsztaty, sekcje, kluby s¹ dodatkowo p³atne.

Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne. Pierwszeñstwo

maj¹ Studenci kontynuuj¹cy naukê.

W PROGRAMIE:

* wyk³ady, spotkania odbywaj¹ siê zawsze w

poniedzia³ki o godz. 11;

* warsztaty, sekcje, kluby, wspólne wyjœcia

kulturalno-integracyjne, zgodnie z rozk³adem zajêæ.

ARTYSTYCZNE PLOTECZKI NA KANAPIE

Spotkania z ciekawymi goœæmi i ich historiami

zwi¹zanymi z kultur¹, podró¿ami, nauk¹.

Spotkania w czwartek trzy razy w miesi¹cu,

godz. 11-13. Wstêp wolny.

DOBRE EMOCJE

Spotkania w czwartek trzy razy w miesi¹cu,

godz. 13-15. Instruktor: Bo¿enna Cendrowska.

Zajêcia bezp³atne. Zajêcia w formie zabaw

intelektualnych pe³nych luzu i humoru,

rozwijaj¹cych koncentracjê, spostrzegawczoœæ,

pamiêæ, wyobraŸniê, wiedzê...

GIMNASTYKA

Zajêcia (45’) we: wtorek, godz. 12-12.45;

pi¹tek, godz. 13-13.45. Grupa min. 15 osób.

Instruktor: Ewa Liniewicz. Op³ata: 40 z³/m-c.

Pozostali 50 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 15 z³.

Zajêcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniaj¹ce.

JÊZYK ANGIELSKI

Zajêcia (1 h) w poniedzia³ek, œroda i pi¹tek,

godz. 8-14. Grupy max 13 osób. Lektor:

Ma³gorzata Ga³êcka.

Op³ata: 50 z³/m-c dla grupy do 5 osób,

40 z³/m-c dla grup powy¿ej 5 osób.

Pozostali 100 z³/m-c dla grupy do 5 osób,

80 z³/m-c dla grup powy¿ej 5 osób.

W programie: rozumienie jêzyka mówionego,

umiejêtnoœæ komunikacji oraz zajêcia praktyczne

przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

JÊZYK FRANCUSKI

Zajêcia (1 h) we wtorek:

godz. 9.30-10.30 - grupa pocz¹tkuj¹ca,

godz. 10.30-11.30 - grupa œredniozaawansowana.

Grupa max 13 osób. Lektor: Ludmi³a Suchocka.

Op³ata: 60 z³/m-c. Pozostali 120 z³/m-c.

W programie: gramatyka, s³ownictwo, odpowiednia

wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ komunikowania siê.

KLUB P£YWACKI

Zajêcia odbywaj¹ siê na P³ywalni „Polonez”,

Warszawa ul. £abiszyñska 20, zgodnie z

harmonogramem P³ywalni. Opiekun: Zofia Bohusz.

Op³ata: Pojedyncze zajêcia 5,50 z³ (P³ywalnia „Polonez”).

Gimnastyka w wodzie z instruktorem.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Zajêcia w œrodê: godz. 9.30-11; godz. 12-14.

Instruktor: Bogus³awa O³owska.

Op³ata: 34 z³/m-c (1,5 h), 45 z³/m-c (2 h).

Pojedyncze zajêcia 15 z³.

Pozostali 72 z³/m-c (1,5 h), 80 z³/m-c (2 h).

Pojedyncze zajêcia 25 z³. Materia³y w³asne.

Nauka poszczególnych technik malarskich

od podstaw: od malarstwa olejnego

przez pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek.

Indywidualny program nauczania dla pocz¹t-

kuj¹cych i zaawansowanych.

REKREACJA RUCHOWA

Zajêcia (45’) w œrodê, godz. 11.30-12.15.

Grupa min. 10 osób. Instruktor: Andrzej Nowaczuk.

Op³ata: 40 z³/m-c. Pozostali 50 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 15 z³.

Specjalnie do wieku i predyspozycji dobrane

æwiczenia aerobowe i relaksacyjne przy muzyce

polepszaj¹ce sprawnoœæ psychofizyczn¹.

TANIEC INTEGRACYJNY

Zajêcia (1 h) we wtorek, godz. 10.50-11.50.

Instruktor: Ewa Karasiñska-Gajo.

Op³ata: 50 z³/m-c. Pozostali 90 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 15 z³.

Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata:

klasycznych, ludowych, towarzyskich.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Zajêcia (1,5 h) we wtorek dwa razy w miesi¹cu,

godz. 9.30-11. Grupa min. 10 osób. Instruktor:

Andrzej Seta. Op³ata: 60 z³/m-c. Pozostali 100 z³/m-c.

Warsztaty dla wszystkich pasjonuj¹cych siê

fotografi¹, podczas których poznamy podstawy

fotografii, funkcje swojego aparatu, zasady

kompozycji i ekspozycji. Wspólne sesje

fotograficzne w plenerze.

WARSZTATY SOLISTÓW

Zajêcia (40’) indywidualne, termin do uzgodnienia

z instruktorem. Instruktor: Jan Czerwiñski.

Op³ata: 80 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 22 z³.

Pozostali 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 28 z³.

Warsztaty indywidualne œpiewu z zakresu interpretacji

piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.

WARSZTATY WOKALNE

Zajêcia (30’) indywidualne, termin do uzgodnienia

z instruktorem. Instruktor: Julia Greke-Patej.

Op³ata: 80 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 22 z³.

Pozostali 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 28 z³.

Warsztaty indywidualne œpiewu z zakresu interpretacji

piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.

WARSZTATY Z KOLORYSTYKI

Zajêcia (3 h) w pi¹tek raz w miesi¹cu, godz. 11-14.

Grupa 8-10 osób. Konsultantka wizerunku:

Agnieszka Jelonkiewicz.

Op³ata: 46 z³/m-c. Pozostali 100 z³/m-c.

Warsztaty dla pañ zainteresowanych podkreœleniem

swojej urody, pragn¹cych zdobyæ praktyczne

umiejêtnoœci niezbêdne do budowania eleganc-

kiego wizerunku seniora. Zajêcia wzbogacone

s¹ konsultacjami indywidualnymi, ka¿da z

uczestniczek bêdzie mieæ wykonan¹ analizê

kolorystyczn¹ oraz dobrane kolory do farbowania

w³osów i kolory kosmetyków do makija¿u.

„ZACISZAÑSKA NUTA”

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

Próby (2 h) we wtorek, godz. 13-15.

Instruktor: Jan Czerwiñski. Op³ata: 60 z³/semestr.

Zespó³ powsta³ w 2006 r. W swoim

repertuarze ma ponad 200 utworów o bardzo

zró¿nicowanej tematyce. Œpiewa po polsku,

serbsku, hebrajsku, rosyjsku, ukraiñsku,

bia³orusku. Wystêpuje w kraju i za granic¹.

„¯URAWIE” MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY

Próby (2 h) w czwartek, godz. 11-13.

Instruktor: Jan Czerwiñski. Op³ata: 60 z³/semestr.

Zespó³ powsta³ w 2012 r. W swoim repertuarze

ma m.in. piosenki patriotyczne, warszawskie,

ludowe, które œpiewa po polsku, serbsku, rosyjsku,

ukraiñsku, bia³orusku. Czêsto koncertuje

z zespo³em wokalno-estradowym „Zaciszañska

Nuta”. Wystêpuje w kraju i za granic¹.

ZESPÓ£ TEATRALNO-KABARETOWY

Próby (2 h) w poniedzia³ek, godz. 13.30-15.30.

Instruktor: Ma³gorzata Walczak.

Spotkania bezp³atne do XII 2016,

finansowane z Bud¿etu Partycypacyjnego.

Spotkania z ¿artem, œmiechem i piosenk¹

dla mi³oœników teatru i kabaretu.

Æwiczenia i zabawy z tekstem.

Przygotowanie autorskich przedstawieñ

kabaretowych.

Praca z mikrofonem.

Do koñca 2016 roku planowane s¹

nastêpuj¹ce wydarzenia:

Wrzesieñ

21 IX (œroda) godz. 18 - Wystêp Wojciecha

D¹browskiego w ramach Festiwalu Piosenki

Retro.

26-30 IX (poniedzia³ek-pi¹tek) godz. 10-15

- zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Domu Kultury „Zacisze”.

PaŸdziernik

3 X (poniedzia³ek) godz. 11 - Inauguracja

roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. 

Wyk³ad „Od samotnoœci do bliskoœci” prof.

Tadeusz Stêpieñ - profesor Szko³y G³ównej

Handlowej, wyk³adowca filozofii, logiki, religio-

znawstwa i wybranych zagadnieñ politologii. 

7 X (pi¹tek) godz. 11 - Wyjœcie kulturalno-

integracyjne. Warszawskie Filtry Miejskie

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A.

10 X (poniedzia³ek) godz. 11 - Wyk³ad „Turecki

sfinks”- Barbara Sieradzka - filolog, historyk

literatury, dziennikarka prasy, radia i telewizji.

14-16 X (czwartek-niedziela) - Udzia³ zespo³ów

wokalnych UTW DK Zacisze w Miêdzynaro-

dowym Festiwalu Muzyki Folklorystycznej

Seniorów w Mariampolu na Litwie.

17 X (poniedzia³ek) godz. 11 - Spektakl

„Oœwiadczyny” A. Czechowa Teatru „Zygzak”

z T³uszcza i spotkanie z aktorami.

24 X (poniedzia³ek) godz. 11 - Wyk³ad

„Œwiadomy/bezpieczny senior”- Referat

Profilaktyki Stra¿y Miejskiej m.st Warszawy.

Listopad

7 XI (poniedzia³ek) godz. 11 - Wyk³ad „Rola

witamin i suplementów diety i sk³adników

mineralnych w organizmie doros³ego cz³owieka”

- Ewa Ingielewicz - prezes i za³o¿ycielka

Kliniki Witaminowej.

10 XI (czwartek) godz. 11 - Telewizja Polska.

Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

14 XI (poniedzia³ek) godz. 11 - Wyk³ad

„Rudow³ose muzy”. Opowieœæ o Elisabeth

Siddall i Victourine Meurent” - dr Magda

Bialic - kostiumolog, historyk sztuki.

17 XI (czwartek) godz. 11 - Z artystyczn¹

wizyt¹ w Miejskim Domu Kultury w Koby³ce

„Namaluj mój œwiat…” wystawa pracowni

malarstwa UTW DK Zacisze w Galerii Miej-

skiego Domu Kultury, miejsce: Koby³ka, ul.

Aleja Jana Paw³a II 22. Spotkanie kabaretów

„Zgrana Paka” i Kabaretu Seniora z DK Zacisze.

21 XI (poniedzia³ek) godz. 11 - Wyk³ad „Co

wynika z wyborów prezydenckich w USA dla

polityki wewnêtrznej i zagranicznej Stanów

Zjednoczonych” - prof. dr hab. Longin Pastusiak.

Grudzieñ

1 XII (czwartek) godz. 11 - Teatr Narodowy.

Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

5 XII (poniedzia³ek) godz. 11 - Wyk³ad

„Zio³olecznictwo Zakonu Ojców Bonifratrów”

- Brat Jan.

12 XII (poniedzia³ek) godz. 11 - Wystêp

Kabaretu dla Seniorów. Wyk³ad „Kwiaty

moje hobby”- Bo¿ena Wiœniewska - florystka.

19 XII (poniedzia³ek) godz. 11 - Op³atkowe

spotkanie studentów UTW „Zacisze”.

Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.

STREFA INICJATYW

ROBIMY PODRÓ¯E

Spotkania raz w miesi¹cu, w œrodê godz.

18.00. Wstêp wolny. Prowadzi: Ewa Miszczak,

pomys³odawczyni Warszawskiej Grupy Wyjazdowej.

To seria spotkañ dla aktywnych warszawiaków,

zainteresowanych wspólnym podró¿owaniem.

Ka¿de spotkanie bêdzie sk³ada³o siê z dwóch czêœci:

merytorycznej, podczas której bêdzie okazja

dowiedzieæ siê, jak krok po kroku samodzielnie

zorganizowaæ podró¿ oraz integracyjnej.

To doskona³a okazja na poszerzenie swojego

grona znajomych, znalezienie towarzyszy do

wspólnego podró¿owania czy spêdzania

wolnego czasu oraz wyeliminowanie sytuacji

takich jak koniecznoœæ dop³aty do pokoju

jednoosobowego na wycieczkach organizo-

wanych przez biuro podró¿y.

A mo¿e komuœ z Was marzy³a siê daleka

wyprawa na w³asn¹ rêkê, ale zabrak³o kogoœ

doœwiadczonego, z kim by³oby ³atwiej?

Bez wzglêdu na powód, warto siê pojawiæ.

Udzia³ w tym spotkaniu mo¿e byæ pierwszym

krokiem na drodze do realizacji Waszych

podró¿niczych marzeñ.

KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania w pi¹tek raz w miesi¹cu, godz. 11-13.

Moderator: Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny.

Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem

w ¿yciu artystycznym i kulturalnym, nowymi

zjawiskami, publikacjami, poznaniem twórców,

animatorów i realizatorów wa¿nych inicjatyw

artystycznych w Warszawie i ca³ej Polsce.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

imienia Œw. Arcybiskupa

Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

Prezes Ko³a: Danuta Kominiak.

Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê w œrodê zgodnie

z ni¿ej podanym harmonogramem.

Terminy spotkañ w 2016 r.:

28 wrzeœnia, godz. 14 - Dzieñ Sybiraka.

26 paŸdziernika, godz. 14 - Spotkanie z m³odzie¿¹.

30 listopada, godz. 14 - Spotkanie patrio-

tyczno-muzyczne.

14 grudnia, godz. 12 - Spotkanie op³atkowe.

Terminy spotkañ w 2017 r.:

29 marca, godz. 14 - Spotkanie wspomnieniowe.

12 kwietnia, godz. 12 - Spotkanie wielkanocne.

31 maja, godz. 14 - Dzieñ Matki Sybiraczki.
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ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

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

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, 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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

PRACA

RZETELNE osoby do

obs³ugi nowoczesnego

WC - Warszawa Praga,

tel. 609-007-799

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego 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 w Azji i Europie.

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,

likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca

choremu oko³o 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 bezkr-

wawe 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.

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, drêtwieniu r¹k i nóg

Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?

- wizyta trwa 30 minut, przez które James zajmuje

siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem

wskazanych miejsc

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, jeœli sam

nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ

- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz

siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 wrzeœnia

1, 2, 3, 4, 5 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.

Sobota i niedziele telefony komórkowe.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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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www.drzwiokna.waw.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

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

EUROPARTNER II Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Paderewskiego 1C, 05-100 Nowy

Dwór Mazowiecki, reprezentowan¹ przez Krzysztofa Pajurê, z³o¿ony dnia 5 wrzeœnia 2016 r.

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

gazowej DN110 i DN 90 mm wraz z przy³¹czami gazu  DN 40 i D 25mm  na potrzeby zespo³u

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na dz. nr ew. 42, 112/5, 114, 91 z obr. 4-01-27 i

cz. dz. nr ew. 26 z obr. 4-01-03  oraz na  dz. nr ew. 1, 3/2  z obr. 4-01-07 przy ul. Sprawnej na

terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka

Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 sierpnia 2016 r. i

uzupe³niony dnia 1 wrzeœnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego na dz. nr ew. 13/5, 19 z obrêbu

4-01-04 przy ul. Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

- Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowana przez

Piotra Ziemniewicza, z³o¿ony dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej osiedlowej zasilaj¹cej

projektowan¹ zabudowê wielorodzinn¹ w rejonie ul. Marywilskiej – etap III, na dz. nr ew. 2

z obr. 4-06-11, dz. nr ew. 1, 2, 3 z obr. 4-07-08, dz. nr ew. 45, 47, 51/3, 50/1, 48, 6, 5, 44/8,

49/8, 49/7, 46/2, 49/6, 46/1, 44/9, 44/10, 49/5, 49/4, 43, 51/2, 37, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32,

31, 30/2, 49/3, 24/3, 49/2, 49/1, 17/2, 16/5, 14/3, 11/2, 10/4, 10/8 z obr. 4-07-01, dz. nr ew. 8/2,

8/3, 8/4, 8/5, 8/6 z obr. 4-07-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

- Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³ w Warszawie ul. Równoleg³a,

02-235 Warszawa, z³o¿ony 26 lipca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia

(max ciœnienie robocze MOP= do 0,5 MPa) na czêœci dz. ew. nr 14/19 z obrêbu 4-16-16 przy

ul. P³ochociñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Admini-

stracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowana przez

Piotra Ziemniewicza, z³o¿ony dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej osiedlowej na terenie

projektowanej zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Marywilskiej – etap IV, na dz. nr ew. 25

z obr. 4-07-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni

(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze

z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

(ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Proszê Szanownych Pañstwa, wszyscy

powstaliœmy z okruchów wszechœwiata,

z gwiezdnego py³u i wszyscy jesteœmy

kosmitami. Odró¿nia nas od nas... zawartoœæ

ciep³a i energii. Na jednych pada dobro

i s³oñce, drugich radoœæ i dowcip nie

rozœmiesza. Jesteœmy albo oœwietleni,

albo ciemni, co widaæ.

Pan Orban wprawdzie rozœmiesza³

nam prezesa, aliœci ten wizerunek nie

jest powodem do zachwytu i nie stanowi

opoki naszego narodowego bezpieczeñstwa,

ani narodowego rozwoju gospodarcze-

go. Pan Orban nie zapewni nam ciep³a

ani energii. Po raz pierwszy w historii

jesteœmy z Niemcami po jednej stronie.

Jest jasne, ¿e to nasza najwiêksza

korzyœæ i szansa. Niemcy w przeciwieñ-

stwie do Anglików, Francuzów i Rosjan

cechuje du¿o wy¿sza lojalnoœæ w stosunku

do sojuszników. Jeden jest warunek -

wspó³praca.

Wróæmy do toksyn wokó³ nas i naszych

zwierz¹t. Moim marzeniem jest pañstwowe

monitorowanie np. jak poziomu wód w

rzekach, zawartoœci dioksyn w powietrzu,

wodzie i glebach a tak¿e oznakowanie za-

wartoœci mykotoksyn w ka¿dym produkcie

spo¿ywczym, pochodz¹cym z Unii i dla Unii

Europejskiej. Podpowiadam, podpowiadam

to œmiertelnie wa¿ne. Zacznijmy od chleba!

Mój pierwszy pies pojawi³ siê w naszym

domu, kiedy mia³em 15 lat. Suczka do¿y³a

prawie osiemnastu lat, co nikogo specjalnie

nie dziwi³o, bo inne psy z s¹siedztwa do-

¿ywa³y podobnego wieku. Ka¿da rodzina

mia³a garnek dla pupila i dwie miski. Jako

doros³y cz³owiek zawsze mia³em i mam

przy lewej nodze wybitne i kultowe psiaki.

By³y wy¿³y, jamniki, saluki, mieszañce,

stada kotów, aliœci œrednia wieku i

przyczyny œmierci zaczê³y niepokoiæ.

Produkty tzw. miêkkie, czyli puszki

i saszetki, przechowywane w lodówce,

na krótko po otwarciu potwornie

œmierdzia³y.

Dlaczego nie legalizuje siê marihuany

leczniczej dla ludzi, a nie delegalizuje siê

trucizn dla naszych zwierz¹t?

Suche karmy dwieœcie lat wstecz opra-

cowali Anglicy po to, aby ich psy mia³y

po¿ywienie podczas dalekomorskich

podró¿y na statkach.

Po dotarciu na l¹d psiaki i koty

Brytyjczyków by³y karmione œwie¿ym,

zbilansowanym pokarmem. Moda i wygoda

zwyciê¿y³y. Z czasem jakoœæ pokarmów

zaczê³a gwa³townie siê obni¿aæ. Ame-

rykañska firma Pedigree Pal wycofa³a

certyfikat jakoœci „Pal” dla Polski i to, co

tonami zalega na pó³kach supermarketów

nazywa siê tylko Pedigree i z jakoœci¹

niewiele ma wspólnego. Poniewa¿ u

zwierz¹t poziom niep³odnoœci, nowotworów,

ciê¿kich dysfunkcji trzustki, w¹troby,

nerek i skóry jest bardzo wysoki, to

wi¹¿ê ten stan z podwy¿szeniem zawartoœci

dioksyn i mykotoksyn w otoczeniu i

po¿ywieniu. Korzystne by³oby wdro¿enie

monitoringu najgroŸniejszych toksyn

cywilizacji, a tak¿e poziomu promienio-

twórczoœci. Toksykolodzy ¿ycia codziennego

i Sanepid to najwiêksi przyjaciele naszych

zwierz¹t i naszego zdrowia. Z³oty medal

za zas³ugi dla obronnoœci kraju!

Na medal

Zaproszenie

LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mar-

sza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie przy

ul. Kowelskiej 1 z serdecznie zaprasza wszystkich

Mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy, a

szczególnie czytelników Nowej Gazety

Praskiej na VII Piknik u Marsza³ka, który

odbêdzie siê w sobotê 1 paŸdziernika, w go-

dzinach 11-14, na terenie boiska szkolnego.

Impreza bêdzie okazj¹ do zapoznania siê

ze specyfik¹ s³u¿b mundurowych, najnowocze-

œniejszymi technologiami, a tak¿e tradycj¹ orê-

¿a polskiego, a przede wszystkim szans¹, by

œwietnie siê bawiæ. Przygotowaliœmy mnóstwo

atrakcji dla dzieci i doros³ych – konkursy z na-

grodami, zamki dmuchane, s³odkoœci, pokazy

broni, gry podwórkowe. Bêdzie miasteczko

ruchu drogowego, odciski palców, pokazy stra-

¿ackie i wojskowe, wystêpy artystyczne oraz

pysznoœci kulinarne. Imprezie tradycyjnie

patronuje Nowa Gazeta Praska. Zapraszamy.
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Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Spo³eczny obserwator

Po ostatnich zawirowaniach w mieœcie

w sprawie reprywatyzacji mo¿na siê by³o

spodziewaæ przeniesienia wydarzeñ na

grunt praski. Sta³o siê to na sesji 15 wrze-

œnia. Jak zwykle, ca³oœæ przygotowana

fatalnie. Sesja zwo³ana na wniosek zarz¹du,

bez punktów umo¿liwiaj¹cych formaln¹

dyskusjê oraz wyra¿enie stanowiska.

Przyjœæ, wys³uchaæ, zag³osowaæ, zamkn¹æ

obrady to w skrócie planowany obraz

sesji. Lecz to jest Praga, tu nie ma to

tamto. Burmistrz Zab³ocki na wstêpie siê

zagalopowa³ i pope³ni³ wyst¹pienie w

punkcie „informacja prezydenta” choæ nie

on go reprezentowa³ na sesji. Przybyli

przedstawiciele ratusza nie mieli wiele

argumentów na obronê. Us³yszeliœmy

jako radni, ¿e po rozwi¹zaniu Biura

Gospodarowania Nieruchomoœciami

sprawy zwrotowe przejê³o Biuro Prawne i

wdra¿ane s¹ nowe procedury, maj¹ce

ukrócaæ praktyki nielegalnego przejmo-

wania nieruchomoœci. Oczywiœcie, nikt z

wyj¹tkiem ni¿ej podpisanego i radnego

Borowskiego nie artyku³owa³ niezasadnoœci

zwrotów nieruchomoœci w ogóle. Powoduj¹

one wiele nowych krzywd. Temat jest

szerszy. 16 wrzeœnia wesz³a w ¿ycie

ustawa ograniczaj¹ca mo¿liwoœæ zwrotów

nieruchomoœci przeznaczonych na cele

publiczne. Na Pradze zostanie usuniêta

przeszkoda w postaci roszczenia do

boiska na Bia³ostockiej 10/18 i po moich

naciskach na zarz¹d w trakcie debaty

bud¿etowej burmistrz Kacprzak publicznie

og³osi³, ¿e w przysz³orocznym bud¿ecie

pojawi siê zapis o budowie tam hali

sportowej (pojawi³a siê tak¿e kwota 6 mln

- zapamiêtujemy i zobaczymy).

Debata reprywatyzacyjna, ¿e j¹ tak

pozwolê sobie nazwaæ, na mój wniosek

zakoñczy³a siê przyjêciem stanowiska.

Przedstawi³ je radny Bielecki, a rada

przyjê³a jednog³oœnie. Co w nim czytamy?

¯¹damy pe³nej informacji od Prezydent

w sprawach roszczeñ na Pradze, oczeku-

jemy formalnego wstrzymania zwrotów

i wiêkszego upodmiotowienia w tych

sprawach w³adz dzielnicy. Mo¿e siê to

Pañstwu wydaæ dziwne, ale sprawy te

by³y od zawsze prowadzone przez mia-

sto z pominiêciem dzielnicy. Ta ostatnia

otrzymywa³a prawomocn¹ decyzjê do

wykonania. Sam burmistrz Zab³ocki by³

lekko zaskoczony informacj¹, ¿e za

czasów jego kadencji na Pradze zwróco-

no 6 kamienic, a za jego poprzednika

Lisieckiego (te¿ z PiS) szeœæ innych.

Punkty bud¿etowe na sesji nie budzi³y

wiêkszych emocji. Sesja koñczy³a siê po

czterogodzinnej debacie na pograniczu

quorum. Odnotowaæ nale¿y dalsze zmniej-

szanie wydatków inwestycyjnych, a co

szczególnie boli - przesuwanie na kolejne

lata inwestycji z bud¿etu partycypacyjne-

go. Obsuwa siê program ciep³o sieciowe w

budynkach komunalnych. Trwa czyszczenie

bud¿etu. Wszystkie dotychczasowe rezerwy

i oszczêdnoœci oraz pomniejsze wydatki s¹

likwidowane i przenoszone na p³ace w

oœwiacie. Nadal jednak prawie 6 milionów

z³otych brakuje. Niepokojê siê.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Niepokojê siê

„Dla ka¿dego z nas istnieje tylko

jedna rzeczywistoœæ – ukszta³towana przez

w³asne myœli, uczucia i postêpowanie!”

Reprywatyzacja odmieniana we wszystkich

przypadkach pojawia siê prawie codziennie

w mediach, prasie i internecie. W dzielnicy

Praga Pó³noc zosta³a równie¿ uwzglêdniona

podczas ostatniej XXV Nadzwyczajnej

Sesji Rady Dzielnicy. Na podstawie

ujawnianych sukcesywnie faktów, mo¿na

domniemywaæ, ¿e mo¿liwe s¹ nieprawid³o-

woœci w zakresie procesu prowadzonej w

ca³ej Polsce reprywatyzacji. Proceder ten

nie dotyczy wy³¹cznie ostatnich oœmiu

lat i dotkn¹³ równie¿ nasz¹ dzielnicê. Na

Pradze Pó³noc w latach 1997-2006 na

rzecz by³ych w³aœcicieli lub ich nastêpców

prawnych przekazano 12 nieruchomoœci,

w latach 2002-2006 kolejne 12 budyn-

ków, w latach 2007-2014 nastêpne 35, a

w latach 2015-2016 kolejne 13; razem

ok 1300 lokali mieszkalnych. Budynki w

naszej dzielnicy przekazywano zarówno

podczas rz¹dów SLD, PO, jak równie¿ PiS.

Czy istniej¹ jakiekolwiek przes³anki na

usprawiedliwienie braku podejmowanych

dzia³añ przez zarz¹d czy Radê Dzielnicy?

Na sesji us³yszeliœmy od przewodnicz¹ce-

go Rady: „Wielokrotnie podejmowaliœmy

temat w poprzedniej kadencji, ale co

opozycja mo¿e”.

Dlaczego zatem dopiero po prawie

dwóch latach od przejêcia w³adzy na Pradze

Pó³noc i prawie pó³ roku od podniesienia

tematu przez media, mimo bie¿¹cych

zg³oszeñ od organizacji lokalnych i

mieszkañców, koalicja rz¹dz¹ca na Pradze

Pó³noc (PiS i grupa samorz¹dowców)

pochyli³a siê nad tematem i zaprosi³a

przedstawicieli m.st. Warszawy dla wyja-

œnienia przebiegu procesu w dzielnicy?

Dlaczego tak póŸno z³o¿y³a zawiadomienie

do prokuratury? Prawie dwa lata, podczas

których przekazano kolejne 13 budynków.

Ile¿ rodzin prze¿y³o tragediê, a ile¿ rodzin

do dzisiaj boryka siê z nierozwi¹zanym

problemem mieszkaniowym. Dlaczego

dopiero teraz wypracowano oficjalne

stanowisko Rady Dzielnicy i wniosek o

wyraŸne dyspozycje z m.st. Warszawy?

Dlaczego dopiero w roku bie¿¹cym wyst¹-

piono o dodatkowe lokale komunalne,

przy tak du¿ym zmniejszeniu zasobu w

dzielnicy (oprócz zwrotu w³aœcicielom,

wiele budynków przekazano do ratusza

na tzw. TBS, na wiele budynków uzyskano

du¿¹ iloœæ decyzji PINB-u o natychmiasto-

wym wykwaterowaniu lokatorów – przyp.

autora)? Czy¿by kolejna „polityczna wojenka”,

czy mo¿e kolejny przejaw kszta³towania

œwiadomoœci politycznej mieszkañców,

a mo¿e kolejny przejaw manipulacji –

pytaj¹ mieszkañcy. Mamy poczucie

bezradnoœci i lekcewa¿enia przez w³adze

samorz¹dowe, ale to jest tu i teraz. Zoba-

czymy … ju¿ nied³ugo - dodaj¹. G³osy nie

s¹ zaskoczeniem i nie s¹ pojedyncze.

Kolejnym przyk³adem dzia³añ koalicji

rz¹dz¹cej na Pradze Pó³noc, okreœlaj¹cym

równie¿ jej stosunek do mieszkañców s¹

wybory do Rady Kolonii Z¹bkowska, które

… nie odby³y siê w terminie okreœlonym

uchwa³¹ Rady Dzielnicy. W przeddzieñ

wyborów w godzinach wieczornych zosta³y

na terenie osiedla rozwieszone og³oszenia

o ich odwo³aniu. Powo³ano Dzielnicow¹ i

Kolonijn¹ Komisjê Wyborcz¹, ka¿da 5-

osobowa z udzia³em  m.in. 3 radnych i 4

pracowników urzêdu. Od podjêtej przez

Radê Dzielnicy w styczniu br. – w bardzo

specyficznych okolicznoœciach - uchwa³y

mija 8 miesiêcy! Przeprowadzenie wyborów:

czy to a¿ tak trudne zadanie? Termin

wyborów zmieniano dwukrotnie. Nasuwa

siê pytanie: kto tym razem „wyrêczy³”

Radê Dzielnicy i podj¹³ decyzjê? Zgodnie

z & 5 i 6 Za³¹cznika nr 1 do Statutu Rady

Kolonii to w³aœnie Rada Dzielnicy sprawu-

je nadzór nad przebiegiem wyborów i w

jej kompetencji jest zarz¹dzenie wyborów.

Statut sobie, a rzeczywistoœæ sobie. Mimo

niefortunnego terminu zg³aszania kandy-

datur do Rady Kolonii - sierpieñ jest mie-

si¹cem urlopowym - mieszkañcy dope³nili

wymogu i z³o¿yli stosowne dokumenty, co

w niektórych przypadkach wi¹za³o siê ze

skróceniem wypoczynku. W odpowiedzi

potraktowano ich przedmiotowo. Brak

jakichkolwiek dodatkowych wyjaœnieñ

czy informacji.

Czy¿by kolejna obawa? A mo¿e sprawnie

dzia³aj¹ca rada mog³aby zapocz¹tkowaæ

proces „odpartyjnienia” dzielnicy? Co

siê dzieje z „dobr¹ zmian¹” na Pradze

Pó³noc?

Nie zapominajmy, ¿e pra¿anie po-

siadaj¹ coraz g³êbsze zrozumienie

rzeczywistoœci i coraz wiêksz¹ zdolnoœæ

rozró¿niania zjawisk, jak równie¿

umiejêtnoœæ obiektywnego os¹du!

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Reprywatywacja na Pradze

Nikt nie lubi œmieci w swoim otocze-

niu. Na Bia³o³êce nast¹pi³ prawdziwy

wysyp inicjatyw na rzecz czystoœci

œrodowiska, zarówno tych oddolnych,

jak i organizowanych przez dzielnicê.

Mog¹ byæ one inspiracj¹ równie¿ dla innych

dzielnic Warszawy.

„Bia³o³êckie Pogotowie Ekologiczne” to

przedsiêwziêcie Inicjatywy Mieszkañców

Bia³o³êki. Polega ono na udostêpnieniu

mieszkañcom numeru alarmowego (tel.

730-14-17-15), na który mo¿na zg³aszaæ

informacje o œmieciach znajduj¹cych siê w

danym miejscu. Zg³aszane jest to wówczas

odpowiednim s³u¿bom albo w³aœcicielom

terenu, który wymaga uporz¹dkowania.

Du¿ym echem odbi³a siê inicjatywa

radnego Filipa Pelca pn. „Zielony £añcu-

szek”. Zasady s¹ proste – osoba, która

otrzyma³a nominacjê, ma za zadanie

sprz¹tniêcie w ci¹gu 7 dni wybranego

rejonu Bia³o³êki, udokumentowania tego

filmikiem oraz nominowanie kolejnych

3-5 osób. Dziêki tej akcji mo¿liwe jest

oczyszczenie równie¿ tych terenów, które

nie s¹ pod zarz¹dem dzielnicy, a których

nikt nie sprz¹ta. Mo¿na powiedzieæ, ¿e

„Zielony £añcuszek” to ekologiczna

wersja popularnego w swoim czasie „Ice

Bucket Challenge”.

Z kolei 17 wrzeœnia zosta³a zorgani-

zowana przez wiceburmistrza Bia³o³êki

Marcina Adamkiewicza akcja „Wspólnie po-

sprz¹tajmy Bia³o³êkê”. Wziê³y w niej udzia³

zarówno organizacje pozarz¹dowe, jak i

radni dzielnicy. A przypomnijmy, ¿e 23

kwietnia br. mia³o ju¿ miejsce podobne

przedsiêwziêcie z okazji Œwiatowego Dnia Ziemi.

Cieszy fakt, ¿e tak wiele osób anga¿uje siê

w ró¿ne inicjatywy maj¹ce na celu uczynienie

swojego otoczenia czystszym i bardziej

przyjaznym mieszkañcom miejscem. Jednak

uwa¿am, ¿e najwiêkszym osi¹gniêciem

by³aby zmiana mentalnoœci ludzi. Œmieci nie

bior¹ siê znik¹d, ktoœ je zostawia. Dlatego

tak wa¿ne s¹ dzia³ania edukacyjne, zw³asz-

cza skierowane do dzieci i m³odzie¿y. S¹ to

dzia³ania ¿mudne i ma³o efektowne, ale w

d³ugim okresie na pewno najskuteczniejsze.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Ofensywa przeciw œmieciom

„Nowa toaleta zniszczona. Zaledwie

tydzieñ po otwarciu”, „Kolejna dewastacja

toalety w Parku Praskim”, „Za³atwianie

potrzeb w bramach i na klatkach schodowych”,

to tylko kilka tytu³ów i komentarzy inter-

netowych dotycz¹cych polityki sanitarnej

na Pradze Pó³noc. Trzeba nazwaæ rzeczy

po imieniu – zarówno czêœæ mieszkañców,

jak i sporo osób odwiedzaj¹cych Pragê

ma problem z za³atwieniem potrzeb

fizjologicznych w przestrzeni publicznej.

Na Pradze (i nie tylko) rolê toalety

publicznej najczêœciej pe³ni¹: bramy i

podwórka kamienic, klatki schodowe,

krzaki, drzewa czy kosze na œmieci

(czêsty widok w przejœciu podziemnym pod

Targow¹). Rzadziej poustawiane przy

g³ównych ulicach toi-toje (tutaj furorê robi

„s³awojka” przed Dworcem Wschodnim),

toaleta publiczna w Parku Praskim (w

ostatnich tygodniach po raz kolejny

nieczynna), czy ubikacje w metrze,

urzêdach lub galeriach handlowych.

Problem jest powa¿ny, o czym przekonaæ

siê mo¿na po ka¿dej imprezie masowej

organizowanej przez miasto czy dzielnicê,

a tak¿e w centrach rozrywki w okolicach

Wileñskiej, Z¹bkowskiej czy 11 Listopada.

Niemal ka¿dego wieczoru mo¿emy tam

spotkaæ osobników, najczêœciej p³ci

mêskiej, bez skrêpowania wydalaj¹cych z

siebie przed lokalami hektolitry wypitego

piwa i w ten sposób znacz¹cych teren.

Jak poradziæ sobie z tym problemem?

Oprócz nauki dobrych manier oraz

metody kija (mandaty Stra¿y Miejskiej)

potrzebna jest marchewka. Mog¹ ni¹

byæ nowe toalety publiczne w miejscach

najczêœciej odwiedzanych przez miesz-

kañców (parki, skwery). Powinny to byæ

toalety z obs³ug¹ (eksperyment toalety

automatycznej w Parku Praskim niezbyt

dobrze rokuje), regularnie sprz¹tane i

dostosowane do sanitarnych standardów

Zachodniej Europy. Potrzebne jest te¿ ich

dobre oznakowanie. Dziœ w przestrzeni

Pragi brakuje znaków wskazuj¹cych

drogê do najbli¿szej toalety. Dowieszenie

kilku szyldów czy umieszczenie w widocz-

nym miejscu informacji przy Muzeum

Pragi, Urzêdzie Dzielnicy lub Szpitalu

Praskim nie stanowi wydatku, który

nadszarpnie publiczne finanse. Czas wreszcie

zastosowaæ rozwi¹zania znane z innych

miast (np. £odzi), a nawet niektórych

dzielnic Warszawy (Ochota). To specjalne

klauzule wpisywane w umowach najmu

komunalnych lokali u¿ytkowych, na pod-

stawie których najemcy s¹ zobowi¹zani do

nieodp³atnego udostêpniania wszystkim

chêtnym toalet w danym lokalu. Na

drzwiach wejœciowych do takich lokali

pojawia siê odpowiednia naklejka infor-

muj¹ca, ¿e z toalety mo¿na korzystaæ za

darmo. Oczywiœcie, najemca te¿ na tym

zyskuje. Za udostêpnianie toalety na cele

publiczne czêsto mo¿e liczyæ na upusty

czynszowe. O ile mi wiadomo, na Pradze

jeszcze z tego rozwi¹zania nikt nie korzy-

sta³, a szkoda. Tym bardziej wiêc warto

korzystaæ ze sprawdzonych gdzie indziej

rozwi¹zañ.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Woñ uryny

na Pradze

Prosto z mostu

Wed³ug danych z „Warszawskiego

raportu rowerowego 2015”, opubliko-

wanego przez urz¹d m.st. Warszawy,

odsetek mieszkañców stolicy korzystaj¹cych

„prawie codziennie” z roweru systema-

tycznie spada od 2013 r. (2013: 8%, 2014:

5%, 2015: 4%). Spada równie¿ liczba osób

korzystaj¹cych z roweru „przynajmniej raz

w tygodniu” (2013: 21%, 2014: 14%,

2015: 13%). Roœnie za to liczba osób

korzystaj¹cych z roweru „mniej ni¿ raz

w miesi¹cu”.

Co ciekawe, wzrasta liczba osób, które

uwa¿aj¹, ¿e Warszawa jest miastem przy-

jaznym dla rowerzystów (2013: 43%,

2014: 64%, 2015: 70%). Te dane, wsparte

przez inne, na które nie ma ju¿ niestety

miejsca w felietonie (odsy³am do portalu

urzêdu miasta, gdzie „Raport” jest dostêp-

ny), jednoznacznie wskazuj¹, ¿e w³adze

Warszawy coraz wiêcej wysi³ku wk³adaj¹

zarówno w realne u³atwianie ¿ycia

rowerzystom, czyli w nak³ady na infra-

strukturê, jak i w dzia³ania promocyjne,

maj¹ce przekonaæ mieszkañców, i¿ rower

jest najlepszym œrodkiem poruszania siê

po mieœcie. Mimo tych usi³owañ, liczba

osób w Warszawie u¿ywaj¹cych roweru

jako codziennego œrodka komunikacji -

nieub³aganie spada.

Suma powy¿szych trendów oznacza

natomiast sukces dzia³añ promocyjnych:

coraz wiêcej osób uwa¿a, ¿e „wypada”

przyznaæ siê w ankiecie do jazdy na

rowerze. Rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu? Och,

na pewno kiedyœ na dzia³ce u znajomych

siê zdarzy³o, choæ dziœ dok³adnie nie

pamiêtam, kiedy...

Czy nale¿y siê tym martwiæ?

Niekoniecznie. Rowerowa in¿ynieria spo-

³eczna znacznie wyprzedzi³a rowerow¹

edukacjê. To oczywiœcie bardzo dobrze,

¿e powstaj¹ nowe œcie¿ki rowerowe, szkoda

tylko, ¿e czêstokroæ drepcz¹ po nich

piesi, a cykliœci mkn¹ chodnikiem obok.

To oczywiœcie bardzo dobrze, ¿e rowery

mo¿na przewoziæ komunikacj¹ miejsk¹,

szkoda tylko, ¿e dopiero ostatnio poja-

wi³a siê akcja informacyjna, i¿ rower

mo¿na wprowadziæ do autobusu czy

tramwaju tylko wtedy, gdy przeznaczo-

nego dla niego miejsca na œrodkowym

pomoœcie nie zajmuje wózek niepe³no-

sprawnego ani wózek dzieciêcy.

Ta ostatnia sprawa irytuje mnie

szczególnie. Rowerzyœci w autobusach

zagarniaj¹ przestrzeñ bezwzglêdnie i

bezmyœlnie. Niechêtnie ustêpuj¹ miejsca

wózkom, a je¿eli ju¿ to zrobi¹, ustawiaj¹

swój pojazd poœrodku przejœcia miêdzy

siedzeniami. Nie chodzi o to, ¿e rower

staje siê wtedy przeszkod¹ dla innych

pasa¿erów. Rower w przejœciu stanowi

ogromne zagro¿enie (wózek zreszt¹ te¿).

Proszê sobie wyobraziæ, jak zachowa siê

taka nieprzymocowana do niczego kupa

¿elastwa w momencie nag³ego hamo-

wania pojazdu. Nie wiem, czy szyba za

plecami kierowcy wytrzyma³aby to

uderzenie. Gdyby kierowca mia³ choæ

odrobinê wyobraŸni, natychmiast wypro-

si³by w³aœciciela wolno stoj¹cego roweru

z pojazdu. W sto³ecznej komunikacji

miejskiej tak siê jednak nie dzieje.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Mniej rowerów, wiêcej...
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