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 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Czynsze i remont
Kawêczyñskiej - c.d.
23 wrzeœnia odby³o siê kolejne posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, na którym powrócono do tematu czynszów w lokalach u¿ytkowych oraz
do remontu ul. Kawêczyñskiej.
Poprzednio do tematu re- sobie pracê, posadawiaj¹c j¹
montu Kawêczyñskiej przygoto- tam, gdzie mu by³o wygodniej,
wana by³a tylko strona spo³ecz- nie zwa¿aj¹c na zachowanie
na, tym razem zaproszono jednolitej linii z wiat¹ ju¿ stoj¹c¹.
przedstawicieli projektanta –
Zapewniono, ¿e usuwanie
Transprojektu Gdañskiego i ³awek z najbardziej kontrowerwykonawcy. Praskie Stowarzy- syjnych lokalizacji jest w toku.
szenie Mieszkañców „Micha- Postawiono je pierwotnie bez³ów” przedstawi³o podsumowa- poœrednio pod oknami niskich
nie aktualnego stanu prac i parterów. Co ciekawe, projekzg³osi³o do przyjêtych rozwi¹- tanci bronili tego rozwi¹zania.
zañ wci¹¿ liczne zastrze¿enia.
Jednak najwiêkszy sprzeciw
Oprócz zg³aszanych poprzed- mieszkañców budzi³o u³o¿enie
nio, do listy dopisano
tak¿e „kocich ³bów” na wjazdach bra,
nowe uchybienia. Zle umiejsco- mowych. W tej sprawie, jak
wiono np. now¹ wiatê przystan- zapewnia³ burmistrz Jaros³aw
kow¹ na pêtli tramwajowej pod Sarna, trwa korespondencja z
dokoñczenie na str. 2
bazylik¹. Wykonawca u³atwi³

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A
tel. 22 392 05 67
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
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TERMEK

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Praga II niezbudowana
Jednym z wydarzeñ, wieñcz¹cych wystawê „Praski MDM”
w Muzeum Warszawskiej Pragi, by³ wyk³ad Ewy Kalnoj
Ziajkowskiej pt. „Tereny dzisiejszej Pragi II w planach
urbanistów i architektów miêdzywojnia”. Prezentowane
materia³y zosta³y odnalezione w ró¿nych archiwach miejskich
podczas sporz¹dzania wytycznych konserwatorskich do
planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Pragi II.
Dokumenty przedwojenne wsta³ym wczeœniej, ulica Tars¹ bardzo niekompletne i roz- gowa mia³a byæ zakoñczona
proszone, dlatego do prawdzi- zielonym bulwarem mniej wiêwych ciekawostek dociera siê cej pomiêdzy dzisiejsz¹ ulic¹
Brechta a Placem Hallera.
czêsto przypadkiem.
Ju¿ w 1916 roku powsta³ pod Choæ nie by³ to oficjalny plan
kierunkiem Miko³aja To³wiñskie- zagospodarowania, inne
go szkic wstêpny planu regula- przedwojenne projekty przecyjnego, opracowany przez
dokoñczenie na str. 2
Ko³o Architektów. Zak³ada³ on
m.in. likwidacjê Dworca WileñNAUKA
skiego i powstanie tam zieloneJÊZYKÓW
go bulwaru. Linia kolejowa miaOBCYCH
³a zostaæ skrócona. Umo¿liwiwww.mowisz-masz.pl
³oby to po³¹czenie obu czêœci
Pragi, do dziœ skutecznie oddla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
dzielonych przez tory.
bardzo ma³e grupy
Biuro ds. regulacji i zabudozajêcia indywidualne i w parze
wy miasta w gêsto zabudowanej Warszawie przewidywa³o
przygotowanie do matury
du¿o terenów zielonych. W
profesjonalni lektorzy
planie datowanym na 1925
ul. Remiszewska 1 (Targówek)
rok, a prawdopodobnie po-

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

GTC buduje w Bia³o³êce
Jak dobrze pójdzie, w 2015 roku, tu¿ przed Gwiazdk¹,
mieszkañcy Bia³o³êki rusz¹ po zakupy do nowego centrum
handlowego. Galeria Handlowa Bia³o³êka bêdzie budowana
przez firmê Globe Trade Centre. Na spotkaniu z mieszkañcami
Bia³o³êki, 3 paŸdziernika, inwestor zaprezentowa³ projekt
obiektu, zniewalaj¹cego piêknem i intryguj¹cego nowoczesnoœci¹ rozwi¹zañ.
Globe Trade Centre jest Hitachi, Deloitte, Cinema City,
potentatem na rynku dewelo- H&M.
perskim, na którym jest obecWizualizacja projektu cenny od 20 lat. Dzia³a w 10 kra- trum handlowego nie mo¿e nie
jach Europy, wybudowa³ nieru- zachwycaæ. Bêdzie to z pewchomoœci o ³¹cznej powierzch- noœci¹ jedna z piêkniejszych
ni blisko 1 mln m2. Najemcami realizacji Globe Trade Centre.
nieruchomoœci wybudowanych Niejednolita bry³a budynku, z
przez firmê s¹ m.in.: HP, IBM, przenikaj¹cymi siê przestrzeLUX MED, Raiffeisen Bank,
dokoñczenie na str. 3

Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe
tel. 22 392 76 19

Idzie zima,
dro¿eje ciep³o
Ka¿dego roku, w trakcie sezonu grzewczego, powraca na
nasze ³amy temat kaloryferów. A to w kontekœcie rozliczania
op³at wed³ug podzielników ciep³a, a to w kontekœcie rozliczania rycza³tem, ale zawsze w kontekœcie Spó³dzielni
Mieszkaniowej Bródno.
Pojêcie sezon grzewczy zornie. Z pewnoœci¹ jest
wraz z upadkiem komunizmu znacznie dro¿ej, z pewnoœci¹
trafi³o do lamusa. Nie ma ju¿ trzeba p³aciæ dodatkowo za
sezonu grzewczego, który nie- powierzchnie wspólne, np. za
odwo³alnie i dla wszystkich ogrzewanie na klatkach schozbiorczo rozpoczyna³ siê 15 dowych. Z tym nikt nie polemipaŸdziernika i koñczy³ 15 zuje. Mamy kapitalizm i za
kwietnia. No i mo¿e wcale nie wszelkie formy w³asnoœci trzeby³o tak Ÿle? Mo¿e szkoda, ¿e ba wnosiæ okreœlone op³aty.
znalaz³ siê w lamusie? Dziœ
O tym, ¿e kiedy p³aci siê za
panuje w tym wzglêdzie ca³ko- ogrzewanie rycza³tem tylko powita dowolnoœæ. Jedni maj¹ zornie jest jak dawniej, przeciep³o ju¿ po wyst¹pieniu kona³ siê na w³asnej skórze jepierwszych ch³odnych nocy, den z mieszkañców SM Bródinni czekaj¹, szczêkaj¹c zêbadokoñczenie na str. 8
mi, na wyst¹pienie pierwszych
mrozów, które s¹ has³em do
w³¹czenia centralnego ogrzewania. Niektórzy z pewnoœci¹
têskni¹ za wyznaczonym oduœ
Din fotel
górnie sezonem grzewczym,
y
a
cj ln ci
bowiem w³¹czanie grzejników
spe la dzie
d
w ich budynkach przysparza
im wy³¹cznie stresów. Jeœli bowiem dysponuj¹ dobrodziejstwem – w¹tpliwym – w postaci
podzielników ciep³a, krêc¹ termostatami, by zap³aciæ jak najul. Œw. Wincentego 101/1
mniej, a i tak p³ac¹ – ich zdatel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
niem – za du¿o. Jeœli p³ac¹ rywww.gold-clinic.pl
cza³tem, pozornie wszystko
jest jak dawniej, ale tylko po-

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI

Polski bank
na Targówku
We wtorek 2 paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ oddania
do u¿ytku Oddzia³u Warszawskiego Banku Spó³dzielczego
na osiedlu Targówek. Oddzia³ zlokalizowano w nowo
wybudowanym bloku przy ulicy Ossowskiego 9. To
dwudziesta placówka Banku.
Bezpoœrednio po wyzwoleWarszawski Bank Spó³dzielczy (WBS Bank) - znany daw- niu Warszawy, dzia³acze SBO
niej jako Spó³dzielczy Bank przyst¹pili do odgruzowywania
Ogrodniczy - dzia³a od 1925 lokalu mieszcz¹cego siê przy
roku. To jedyny rdzennie war- Al. Jerozolimskich 49, a w
szawski bank spó³dzielczy, kwietniu 1945 r. Bank wznowi³
dzia³aj¹cy w stolicy. Towarzy- dzia³alnoœæ.
WBS Bank specjalizuje siê
szy³ warszawiakom przez
wszystkie lata. Jedynie tragicz- w obs³udze finansowej mane skutki Powstania Warszaw- ³ych i œrednich przedsiêskiego spowodowa³y, ¿e w biorstw, gospodarstw rolnych,
paŸdzierniku 1944 r. Bank by³ klientów indywidualnych oraz
zmuszony ewakuowaæ siê do jednostek samorz¹du terytodokoñczenie na str. 3
Grodziska Mazowieckiego.
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Czynsze i remont Kawêczyñskiej - c.d.
dokoñczenie ze str. 1

konserwatorem zabytków. Pod
znakiem zapytania pozostaje
te¿ zast¹pienie stoj¹cego na
wysokoœci bazyliki betonowego zawalidrogi okr¹g³ym stylizowanym s³upem og³oszeniowym. Niestety, betonowa
œcianka znajduje siê tu¿ za
lini¹ graniczn¹ inwestycji.
Projekt remontu ulicy Kawêczyñskiej ju¿ po wszystkich
uzgodnieniach zawiera³ doœæ
istotne zmiany. Wprowadzono
np. kamienne p³yty u³atwiaj¹ce poruszanie siê na rowerze,
zrezygnowano te¿ z przystanku „wiedeñskiego” przy Wojnickiej. Nie przesuniêto go tak¿e w kierunku ul. Z¹bkowskiej,
o co wnioskowali mieszkañcy
podczas konsultacji spo³ecznych. Projektantom stwarza³o
to powa¿ny problem z odwodnieniem, natomiast tramwajarzom ta lokalizacja kolidowa³a
z wjazdem do zajezdni. Wydaje siê jednak, ¿e decyduj¹cy w
tej sprawie by³ g³os Zarz¹du
Transportu Miejskiego, który
rozwa¿a ca³kowit¹ likwidacjê
przystanku „Wojnicka”.
Zwê¿enie chodnika przy
Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej, zbyt jasne lampy, czy
brak wy¿szej roœlinnoœci t³umaczono obowi¹zuj¹cymi
przepisami, okreœlaj¹cymi wymiary skrajni drogi, stopieñ
doœwietlenia drogi danej klasy
ruchu czy zasady sadzenia
roœlinnoœci w miejscu poprowadzenia infrastruktury podziemnej (kable, rury itp.). Co
jednak, jeœli mimo zastosowania licznych przepisów, ostateczny efekt budzi powa¿ne
zastrze¿enia mieszkañców, a
wrêcz utrudnia im ¿ycie?

Tylko czêœciowo rozstrzygniêto te¿ zagadkê znikaj¹cej
kostki brukowej. Kostkê z
wjazdów do bram wykonawcy
za zgod¹ konserwatora przek³adali na torowisko, uzupe³niaj¹c istniej¹ce tam ubytki. Z
kolei kamieñ polny odkryty pod
asfaltem ulicy Kawêczyñskiej
u³o¿ono w bramach, zapewne
oszczêdzaj¹c na dodatkowych
wydatkach. Nowa g³adka kostka kamienna zosta³a za to zastosowana na... miejscach
parkingowych przy Wy¿szej
Szkole Mened¿erskiej.
Za organizacjê ruchu, w tym
dopuszczenie na zabytkowym
brukowanym odcinku ograniczenia prêdkoœci do 50 km/h, podczas gdy na pozosta³ej czêœci
ulicy i najbli¿szym jej s¹siedztwie
obowi¹zuje ograniczenie do 30
km/h, odpowiada miejski in¿ynier
ruchu. Praskie Stowarzyszenie
Micha³ów wystosowa³o do niego
pismo w tej sprawie, domagaj¹c
siê ujednolicenia prêdkoœci do 30
km/h i weryfikacji iloœci znaków
drogowych. Na wyremontowanej
Kawêczyñskiej stanê³o ich teraz
kilkadziesi¹t.
Uzyskano te¿ zapewnienie
odwrotnego zamocowania barierek przy szkole muzycznej,
aby ostre zakoñczenia nie zagra¿a³y dzieciom.
Powrócono tak¿e do tematu
czynszów za lokale u¿ytkowe.
Obecnie co pi¹ty lokal bêd¹cy
w zasobach dzielnicy pozostaje nie wynajêty. A¿ 148 z nich
jest wy³¹czonych z u¿ytkowania ze wzglêdu na z³y stan budynków, w których siê znajduj¹.
Burmistrz Jaros³aw Sarna dowodzi³, ¿e puste lokale u¿ytkowe to nie tylko specyfika Pragi.
W Œródmieœciu takich lokali jest

o pó³ procenta mniej. Win¹ za
ten stan burmistrz obarcza³ te¿
samych przedsiêbiorców, którzy w porê nie informuj¹ o swoich k³opotach. Windykacja sta³a siê teraz rygorystyczna – ju¿
po dwóch miesi¹cach ZGN reaguje na brak nale¿noœci, st¹d
problem sta³ siê bardziej widoczny. W³adze dzielnicy wol¹,
¿eby lokale pozostawa³y puste
w obawie, ¿e obni¿ka cen wynajmowanych obecnie lokali
spowoduje koniecznoœæ ich
obni¿enia tak¿e w ju¿ wynajmowanych. To myœlenie zosta³o
skrytykowane przez obecnych,
którzy podnosili potrzebê dzia³añ bardziej elastycznych. Do
przemyœlenia jest, zdaniem
burmistrza Sarny, rozwi¹zanie
zastosowane w Poznaniu,
gdzie do momentu wy³onienia
docelowego najemcy, lokale s¹
wynajmowane po kosztach organizacjom spo³ecznym i na
cele kultury. Ten pomys³ te¿
wzbudzi³ zastrze¿enia: mo¿e
on dotyczyæ tylko lokali w pe³ni
sprawnych, które nie wymagaj¹, jak w przypadku wiêkszoœci zasobów na Pradze, ogromnych inwestycji remontowych.
Zarz¹d dzielnicy uwa¿a, ¿e
kwestiê czynszów nale¿y rozpatrywaæ obszarowo – innej
wysokoœci powinny byæ na Targowej czy Z¹bkowskiej, inne w
mniej atrakcyjnych miejscach.
Podwy¿ki o kilkaset procent, na
które skar¿¹ siê przedsiêbiorcy, dotyczy³y tylko tych z nich,
którym nie podnoszono ich od
lat. Zdaniem burmistrza tam,
gdzie robiono to sukcesywnie,
najczêœciej podwy¿ek nie by³o.
Na Pradze s¹ nadal najni¿sze
stawki w mieœcie, nawet 5,45
z³/m2. Po dwóch nieudanych
przetargach mo¿na przyst¹piæ
do negocjacji stawki, o czym
przedsiêbiorcy czêsto nie
wiedz¹. Z tymi wyjaœnieniami
polemizowali zarówno radni,
jak i mieszkañcy, podkreœlaj¹c,
¿e tak¿e atrakcyjnoœæ lokali na
Pradze jest du¿o ni¿sza.
Wymiana opinii nie przynios³a ¿adnych wi¹¿¹cych ustaleñ. Rozstrzygniêcia w sferze
wysokoœci czynszów le¿¹ bowiem w gestii Rady Warszawy.
Kr.

Sport niejedno ma imiê
W ramach projektu „Sport niejedno ma imiê...” 24, 25, 26 wrzeœnia zorganizowano
3 wejœcia na Stadion Narodowy. Ka¿dy mia³ szansê poczuæ siê jak kibic, zwiedziæ szatniê,
w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali siê Cristiano Ronaldo czy Robert
Lewandowski. M³odzie¿ pozna³a trasy, którymi poruszaj¹ siê fani pi³ki w czasie meczu,
odwiedzi³a strefê i lo¿ê VIP, przekona³a siê jak pracuj¹ dziennikarze w czasie imprez.
Fotorelacja z wizyty na Fanpage projektu https://www.facebook.com/gim31waw?fref=ts
W paŸdzierniku przygotowano kolejne atrakcje:
- 9 paŸdziernika - spotkanie m³odzie¿y z dzielnicy praskiej ze znanym dziennikarzem TVN Turbo
a zarazem wielkim pasjonatem wyœcigów samochodowych oraz motoryzacji - Adamem Kornackim.
Pan Adam ods³oni kulisy pracy na planie zdjêciowym TVN Turbo oraz opowie o pocz¹tkach swojej
kariery, zdobytym doœwiadczeniu oraz zawodowych planach na przysz³oœæ. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udzia³u w projekcie. Mo¿e i w Was tkwi ¿y³ka sportowa do motoryzacji...?
- 16 paŸdziernika - spotkanie i trening z Justyn¹ Marciniak i Jakubem G³¹bem - aktualnymi
mistrzami œwiata w Karate Tradycyjnym. Wydarzenie uatrakcyjni profesjonalny pokaz sztuk
walki sportowców, którzy zaprezentuj¹ nam jak wygl¹da mistrzowska samoobrona. Zainteresowanych t¹ dyscyplin¹ sportu zapraszamy na stronê internetow¹ klubu www.karate.pl
- 29 paŸdziernika - wyjœcie na pierwsze warsztaty taneczne do DUENDE Dance Studio,
szczegó³y na stronie http://www.studioduende.pl/
- w ostatnim tygodniu paŸdziernika - zwiedzanie Stadionu Legii podczas treningu pi³karzy.
Szczegó³y o planowanych wydarzeniach na stronach internetowych:
http://www.gimnazjum31waw.ehost.pl/ , http://www.fundacja-amicus.pl/

Praga II niezbudowana
dokoñczenie ze str. 1

wa¿nie staraj¹ siê respektowaæ za³o¿enia tej koncepcji.
Wielu z tych projektów nie zrealizowano zapewne z powodu
kryzysu 1929 roku oraz zmian
priorytetów w obliczu zbli¿aj¹cej siê wojny.
W miejscu dzisiejszego
Skweru ¯urowskiego np. mia³
powstaæ kompleks gimnazjum
¿eñskiego. Odst¹piono od niego mimo du¿ego zaawansowania projektu i wa¿nego pozwolenia na budowê.
Na obszarze pomiêdzy Targow¹, 11 Listopada, In¿yniersk¹ i Ratuszow¹ planowano wybudowanie Zak³adu Po³o¿niczego Œw. El¿biety. Autorem projektu by³ W³adys³aw
Boroñski. W tym pokaŸnym
kompleksie mia³a siê znajdowaæ zarówno szko³a dla po³o¿nych, internat, jak i miejsce
pobytu i resocjalizacji dla samotnych matek. W tym samym
miejscu w 1938 roku wybudowano jednak gmach Technikum Mechanicznego. Od strony dzisiejszego „Orlika” i pawilonów z warzywami wzd³u¿
D¹browszczaków, mia³a powstaæ spo³eczna szko³a.
Wiele ze zrealizowanych na
Pradze projektów powsta³o w
ramach Funduszu Kwaterunku
Wojskowego. Na ul. Ratuszowej powsta³ budynek dla oficerów z rodzinami. By³y to mieszkania licz¹ce niemal 100 metrów, wygodnie urz¹dzone i
solidnie wykonane z myœl¹ o
ich rotacyjnym charakterze.
Budynek przy D¹browszczaków 4 zaprojektowano w 1932
roku jako dom mieszkalny dla
podoficerów. Od pocz¹tku jednak mia³ on opiniê architektury niskiej jakoœci ze wzglêdu na
brak przewietrzania. Mieszkania dla podoficerów oferowa³y
te¿ budynki powsta³e na terenie dzisiejszej Pragi I. Pocz¹tkowego projektu nie zrealizowano tam jednak w ca³oœci.
Podobnie przy ul. 11 Listopada 15 powsta³ budynek maj¹cy byæ czêœci¹ wiêkszej ca³oœci. Podoficerom mia³ s³u¿yæ
tak¿e dom przy Starzyñskiego
12, obecnie zagro¿ony wyburzeniem z powodu kolizji z planowanymi rozwi¹zaniami drogowymi. Mieszkania liczy³y
tam 55 metrów, ale zastosowano doœæ dziwny sposób doœwietlenia ciemnych ³azienek,
tworz¹c rodzaj szybów wpuszczaj¹cych œwiat³o s³oneczne
do znajduj¹cych siê w nich
³azienkowych okienek.
W dzisiejszym Parku Praskim, u zbiegu Ratuszowej i
Jagielloñskiej, tak¿e planowano budowê ca³ego kompleksu
budynków dla wojskowych, w
ramach Funduszu Kwaterunku
Wojskowego.
Mapa z 1931 roku przedstawia nieprzyjêty plan zagospodarowania przestrzennego obszaru koszar, czyli okolic dzisiejszego Pl. Hallera. Zak³adano tam budowê domów tylko do

trzech kondygnacji, du¿o zieleni, terenów edukacyjnych i rekreacyjnych. Z kolei odnaleziona mapa z lat 1936-40 przewiduje dla tych terenów nadal
przeznaczenie wojskowe. W
latach 30. si³a wojska by³a
ogromna. Œwiadczy o tym odnaleziona bogata korespondencja miêdzy miastem a Ministerstwem Spraw Wojskowych i Ministerstwem Poczty, które planowa³y budowê Instytutu Telei Radiotechnicznego przy ul.
Ratuszowej. Budynek zamkn¹³by ul. Targow¹, czemu sprzeciwia³o siê miasto, odwo³uj¹c
siê do planu z 1925 roku oraz
koncepcji poprowadzenia metra, które na pó³noc mia³o dalej
biec ulic¹ Jagielloñsk¹. Linia
metra na starej Pradze mia³a
byæ prowadzona w œladzie dziœ
projektowanej Trasy Tysi¹clecia. Ostatecznie oba ministerstwa postawi³y na swoim i budynek Instytutu stan¹³. Przed
wojn¹ zd¹¿ono wybudowaæ tylko czêœæ œrodkow¹, z g³ównym

wejœciem. Autorem projektu by³
Stanis³aw Odyniec-Dobrowolski, tworz¹cy budynki u¿ytecznoœci publicznej, czêsto w³aœnie
dla poczty. Rozpoczêt¹ budowê
dokoñczyli Niemcy.
Po wojnie zagospodarowaniem Pragi II mieli siê zaj¹æ
Szymon i Helena Syrkusowie,
awangardowi, modernistyczni
architekci, autorzy czêœci projektów domów na Pradze I. Ich
pomys³y zak³ada³y wyburzenia
ca³ych kwarta³ów starej zabudowy. Nowa mia³a byæ rozrzucona nieregularnie w zieleni.
K³óci³o siê to jednak z doktryn¹
socrealizmu w architekturze,
który doszed³ wówczas do swej
kulminacji. Sporz¹dzenie planów powierzono ostatecznie
pracowni Jerzego Giejsztora.
Archiwa z pewnoœci¹ kryj¹
jeszcze wiele dokumentów,
pozwalaj¹cych lepiej poznaæ
ewolucjê w myœleniu o rozwoju Pragi na przestrzeni lat, które wci¹¿ czekaj¹ na odkrycie.
Kr.

Bli¿ej Szanajcy
W cyklu „Zapomniani patroni praskich ulic” 24 wrzeœnia
odby³o siê spotkanie przy popiersiu Józefa Szanajcy, w 74.
rocznicê jego œmierci. W klimat tamtych czasów wprowadzi³o
zebran¹ m³odzie¿ i doros³ych rozdawane wszystkim zdjêcie
Patrona oraz piosenka „A mnie jest szkoda lata” – z ostatniego filmu przedwojennej Polski, a tak¿e stylowy, elegancki
strój przewodnika Mieczys³awa Janiszewskiego. „Warto wiedzieæ, ¿e Warszawa to miasto nie tylko tych, co tu siê urodzili
i ¿yj¹ – ale wszystkich Polaków w kraju i za granic¹” – przekonywa³ przewodnik. Przypomnia³ najwa¿niejsze wydarzenia
z historii miasta, od czasów osadnictwa do najbardziej
tragicznych wydarzeñ XX wieku, m.in. wrzeœnia 1939 roku.
Nastrój tych dni przybli¿y³o nagranie jednego z ostatnich
przemówieñ prezydenta stolicy Stefana Starzyñskiego ze
s³owami: „Chcia³em, by Warszawa by³a wielka...”.

Radosna piosenka o Grzeœku by³a t³em dŸwiêkowym opowieœci o Józefie Szanajcy ¿o³nierzu. Jako m³ody architekt
wygra³ kilka konkursów. Wraz
z Wac³awem Lachertem stworzy³ w architekturze kierunek funkcjonalizm. Wymyœli³ takie
udogodnienia, jak rega³o-pó³ki,
suwaki do przesuwania drzwi
czy „krzes³o wstawiane w krzes³o”, umo¿liwiaj¹ce znaczne
ograniczenie powierzchni i objêtoœci tych mebli – bardzo
przydatne np. na pok³adzie i w
kajutach statków.
Józef Szanajca – ¿o³nierz,
architekt, zgin¹³ 24 wrzeœnia
1939 roku. Nie wiemy, gdzie jest
pochowany. Tym znakiem zapytania przewodnik zakoñczy³ opo-

wieœæ o Patronie. Wiedzê o nim
mo¿na uzupe³niæ, odwiedzaj¹c
wystawê w Bibliotece Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego
przy ul. W. Skoczylasa 9.
Zachêt¹ do udzia³u w nastêpnych spotkaniach z tego
cyklu bêdzie zapewne przeprowadzony konkurs z nagrodami, zawieraj¹cy powa¿ne i
¿artobliwe pytania, np. o kostkê Bauma, szapoklak i nobliwego, eleganckiego dyrektora.
W spotkaniu wziêli udzia³
uczniowie z Gimnazjum nr 30
przy ul. J. Szanajcy, Szko³y
Geodezyjnej i Liceum nr 50 im.
Ruy Barbosa.
Spotkanie zorganizowa³a
Fundacja Odnowy Warszawskiej Pragi.
K.
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Polski bank na Targówku
GTC buduje w Bia³o³êce

dokoñczenie ze str. 1

niami, bêdzie mocno doœwietlona, bowiem przeszklone bêd¹
zarówno jej œciany, jak i dach.
Galeria – jak deklaruj¹ projektanci – ma byæ otwarta na zewn¹trz, oœwietlona i dobrze widoczna w nocy. W jej wnêtrzu,
z racji czêœciowo przeszklonego dachu, równie¿ ma byæ jasno i przestronnie. Wêdruj¹ce

po lœni¹cej posadzce wnêtrza
galerii b³yski s³oñca, dodadz¹
dynamiki wnêtrzu. Na dachu
przewidziane s¹ zielone aran¿acje - najprawdziwsze ogrody
i – uwaga – 500 miejsc parkingowych. Ogólna powierzchnia
obiektu to 64 tys. m2 na piêciu
kondygnacjach, z czego dwie
bêd¹ kondygnacjami podziemnymi, co znacz¹co utrudni budowê - bia³o³êckie grunty nie
nale¿¹ do ³askawych dla budowniczych. Zysk jest jednak
wart zachodu, bowiem znajdzie
siê tu 2 tys. miejsc parkingowych i rampy roz³adunkowe dla
przysz³ych kupców i dostawców us³ug, co zdecydowanie
ograniczy uci¹¿liwoœci dla okolicznych mieszkañców. 11 sal
kinowych zajmie blisko 5 tys. m2,
restauracje ok. 2 tys. m2. Czas
realizacji inwestycji - 22 miesi¹ce - bêdzie nie lada wyzwaniem
dla przysz³ego wykonawcy,
zwa¿ywszy, ¿e budowana bê-

dzie równie¿ ca³a sieæ drogowa wokó³ galerii, wraz z przebudow¹ skrzy¿owania ulic
Œwiatowida i Modliñskiej. Jaka
jest skala inwestycji, widaæ najlepiej, kiedy spojrzy siê na jej
koszty, które – gdyby centrum
budowa³a dzielnica – poch³onê³yby ca³kowity, dwuletni
bud¿et Bia³o³êki.
(egu)

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
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Verticale • Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
i¿ w dniu 6 wrzeœnia 2013 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek
Prezydenta m.st. Warszawy, zosta³a wydana decyzja nr 416/ZRID/2013 zatwierdzaj¹ca
projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej
polegaj¹cej na kompleksowej budowie ul. Daniszewskiej obejmuj¹cej rozbudowê
skrzy¿owania z ul. Szlacheck¹ w zakresie: budowy trzywlotowego skrzy¿owania
o szerokoœci jezdni 6,0 – 7,0 m, budowy chodnika i œcie¿ki rowerowej, budowy
odwodnienia poprzez skrzynie rozs¹czaj¹ce oraz budowy oœwietlenia, na terenie
dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów nr:
• 199/1 (wydzielona z dz. ew. nr 199) obrêb 4-07-03;
• 201/1 (wydzielona z dz. ew. nr 201) obrêb 4-07-03;
• 79, 47/2, 47/5 (wydzielona z dz. 47/1) obrêb 4-07-05,
• 48/4, 48/5 obrêb 4-07-05
w Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, tablica og³oszeñ, w godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ek
800 - 1800, czwartek - pi¹tek w godz. 800 - 1600).
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem
organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia. Na podstawie art. 49
Kpa dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci objêtej niniejsz¹
decyzj¹, wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania
zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami
dla Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

dokoñczenie ze str. 1

rialnego. Dzia³a w Warszawie,
a tak¿e w przyleg³ych miejscowoœciach: Markach, Radzyminie, Wo³ominie, Koby³ce,
Starych Babicach, B³oniu
i Kampinosie.
Na terenie Pragi – powiedzia³ podczas uroczystoœci
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej dr Waldemar Rolewski – WBS Bank jest obecny
od 88 lat. Wraz ze zmian¹ warunków gospodarczych, od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, rozwija siê wspólnie z rzemieœlnikami i przedsiêbiorcami, którzy powierzaj¹ mu swoje
oszczêdnoœci i korzystaj¹ z
jego pomocy kredytowej. W
obecnej chwili jest bankiem
nowoczesnym, z szerok¹
ofert¹ dla wszystkich grup
klientów – zarówno ka¿dego
przedsiêbiorstwa, osób prywatnych, rolników, a tak¿e
jednostek samorz¹dowych.
WBS-Bank systematycznie
zwiêksza swoje mo¿liwoœci, a
dziêki wspó³pracy ze Zrzeszeniem Banku Polskiej Spó³dzielczoœci, w którym stowarzyszonych jest 365 banków
spó³dzielczych, mo¿e udzielaæ kredytów w skali niezbêdnej dla funkcjonowania nawet
bardzo du¿ych firm. W grupie
tej Bank znajduje siê aktualnie na 8. miejscu pod wzglêdem wielkoœci sumy bilansowej, która jest podstawowym

miernikiem aktywnoœci i wielkoœci banków. Nasz Bank
mo¿e bez obaw konkurowaæ
z ka¿d¹ instytucj¹ finansow¹
obecn¹ na rynku.
Jako cechê szczególn¹
Banku. prezes Zarz¹du dr
Czes³aw Swacha wymieni³
polskie pochodzenie jego funduszy w³asnych, potocznie
zwanych kapita³ami banku,
które w pe³ni zabezpieczaj¹
powierzone mu lokaty. Krótki
te¿ jest, ze wzglêdu na
sp³aszczon¹ strukturê, czas
potrzebny w³adzom Banku na
podjêcie wa¿nych dla klientów decyzji. Prostsze te¿ s¹
wymagane przy decyzjach
kredytowych stosowane w
nim procedury. Cech¹ charakterystyczn¹ banków spó³dzielczych jest stosowana
przez nie zasada tzw. kwadratowego pieni¹dza, co
oznacza, ¿e wypracowany
przez bank zysk nie jest
transferowany poza obszar
dzia³ania banku, czêsto za
granicê lecz pozostaj¹c na
miejscu, zwiêksza jego fundusze. To oznacza jednoczeœnie, i¿ z powrotem s³u¿¹
klientom. W ten sposób lokalny pieni¹dz pozostaj¹cy w
dyspozycji Banku nie opuszcza lokalnego rynku finansowego i s³u¿y lokalnemu wzrostowi gospodarczemu.
Z racji uruchomienia Oddzia³u przy ulicy Ossowskiego Bank przygotowa³ dla

mieszkañców dzielnicy szereg atrakcyjnych propozycji,
z którymi mo¿na siê zapoznaæ osobiœcie w Oddziale
lub na stronie internetowej
Banku.
W uroczystoœci wziêli udzia³
m.in.: burmistrz Targówka
S³awomir Antonik wraz z
ca³ym Zarz¹dem Dzielnicy,
prezes Banku Polskiej Spó³dzielczoœci Tomasz Mironczuk,
cz³onek Zgromadzenia
Ogólnego KRS i prezes RSM
Praga Andrzej Pó³rolniczak,
szefowie Policji w dzielnicy
nadkomisarze: Hubert
Bia³ogrodzki i Mariusz
Kaszowicz, przedstawiciele
s³u¿by zdrowia oraz dzia³aj¹cych na Targówku stowarzyszeñ. Bank reprezentowali:
prezes WBS Banku dr Czes³aw
Swacha i przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej dr Waldemar
Rolewski oraz dyrektor
Oddzia³u Marek Zborowski.
Do odwiedzenia placówki
mieszkañców i przedsiêbiorców Targówka, z okazji
otwarcia Oddzia³u, zespó³
The-Warsaw-Dixielanders
zachêca³ tradycyjnymi standardami jazzowymi z Nowego
Orleanu i Chicago.
Oddzia³ Targówek oczekuje na klientów i osoby
zainteresowane ofert¹ Banku
codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od
10.00 do 18.00.
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„Czajka” bierze wszystko
Decyzj¹ w³adz województwa mazowieckiego Warszawa
nie bêdzie musia³a zap³aciæ ponad miliarda z³otych op³at
podwy¿szonych za zanieczyszczanie wód. To w g³ównej
mierze zas³uga efektu ekologicznego, uzyskanego przez
modernizacjê i rozbudowê Oczyszczalni Œcieków „Czajka”,
co pozwoli³o na anulowanie naliczanych op³at.
Jeszcze w 2005 r. tylko 30 stali. Na terenie oczyszczalni,
proc. œcieków wytworzonych która po rozbudowie zajmuje 52
przez aglomeracjê warszawsk¹ ha, przyby³y najnowoczeœniejsze
poddawanych by³o procesowi obiekty i instalacje, w tym:
oczyszczania. Dziœ do Czajki, któ- - 6 osadników wstêpnych, ka¿dy
ra jest jedn¹ z najnowoczeœniej- o œrednicy 50 m
szych instalacji tego typu w Eu- - 10 reaktorów biologicznych o
ropie oraz oczyszczalni Po³udnie, wymiarach 101 x 54 m (potrafia 100% œcieków. Dziêki ter- wierzchnia boiska pi³karskiego)
minowemu zakoñczeniu budowy i g³êbokoœci 8 m
oczyszczalni œcieków i podsta- - 20 osadników wtórnych o
wowych inwestycji w zakresie in- œrednicy 48 m
frastruktury kanalizacyjnej, marsza³ek województwa umorzy³ - 2 balonowe zbiorniki biogazu
(najwiêksze na œwiecie zbiorniki
Warszawie 1 004 830,70 z³.
wykonane w tej technologii)
Wymagany przez Komisjê
Europejska efekt ekologiczny w - 3 pompownie œcieków i 2 suzakresie oczyszczania œcieków pernowoczesne stacje dezodow aglomeracji oraz w zakresie ryzacji powietrza odci¹ganego
gospodarki osadowej ustalono z obiektów technologicznych.
Œredni przep³yw zmodernizona dzieñ 31 grudnia 2013 r.
Czajka osi¹gnê³a wymagany wanej i rozbudowanej oczyszczalni wzrós³ niemal dwukrotnie
efekt ju¿ w po³owie 2012 r.
tys. m3 do ponad 435 tys.
W niespe³na cztery lata od z 240
m3 na dobê. Obecnie „Czajka”
grudnia 2008 roku (rozpoczêcie
przyjmuje najwiêksz¹ iloœæ œcierobót budowlanych) do czerwca
ków wœród polskich oczyszczalni
2012 (przejêcie œcieków z lewei jest zaliczana do grona najwiêkgo brzegu miasta), powsta³a
szych tego typu obiektów w Eupraktycznie od podstaw „Czajka”
ropie. Œciekami oczyszczanymi
– najnowoczeœniejsza w Polsce
przez „Czajkê” w ci¹gu 7,5 mieoczyszczalnia œcieków. Rozbusi¹ca mo¿na wype³niæ Jezioro Zedowa zak³adu wraz z budow¹
grzyñskie, którego objêtoœæ wyStacji Termicznej Utylizacji Osanosi 94 mln m3. Jednoczeœnie jadów Œciekowych i uk³adu przekoœæ œcieków oczyszczonych w
sy³owego œcieków kosztowa³a
tym zak³adzie spe³nia wszystkie
ok. 3 mld z³otych. By³a to druga restrykcyjne normy oraz przepipod wzglêdem skali – po budo- sy krajowe i unijne, nawet w wywie metra – inwestycja infra- padku zaostrzenia ich w przysz³ostrukturalna w Warszawie.
œci. Tylko w pierwszej po³owie
W okresie najintensywniej- 2013 roku „Czajka” usunê³a ze
szych prac na placu budowy œcieków blisko 4000 ton azotu i
przebywa³o 1000 robotników, prawie 500 ton fosforu. Dziêki zasta³o 21 dŸwigów (tyle, co przy stosowaniu supernowoczesnej
budowie Stadionu Narodowego). technologii, do œrodowiska natuZu¿yto 218 tys. m3 betonu, czyli ralnego nie przedosta³a siê masa
czterokrotnie wiêcej ni¿ do budo- tych szkodliwych pierwiastków,
wy Pa³acu Kultury. U³o¿ono 60 która mog³aby wype³niæ 2 d³ugie
km rur; usuniêto ok. 850 tys. m3 poci¹gi towarowe. Dziêki realizaziemi (taka masa mieœci siê na cji ca³ej inwestycji efekt ekologiczponad 10 000 ciê¿arówek), w ny, czyli zak³adany poziom emiobiekty wmurowano 24 tys. ton sji zanieczyszczeñ, zosta³ osi¹-

gniêty, a wszystkie œcieki powstaj¹ce w stolicy odprowadzane do
kanalizacji s¹ oczyszczane w
stopniu zgodnym z obecnymi wymaganiami prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej. WyraŸnie odczuwalny jest korzystny
wp³yw na œrodowisko naturalne –
poprawi³a siê jakoœæ wody w Wiœle oraz z Ba³tyku.
Podczas projektowania
oczyszczalni postawiono na
nowoczesnoœæ i ekologiê.
Wskutek fermentacji osadu
œciekowego powstaje 30 000 m3
biogazu, który podczas spalania w specjalnych gazogeneratorach, produkuje tzw. zielon¹
energiê, wykorzystywan¹ na
potrzeby oczyszczalni.
W zwi¹zku z wykonywaniem
zadania w terminie, marsza³ek

województwa na przestrzeni lat
2002-2012, odracza³ op³aty podwy¿szone, których ³¹czna wysokoœæ to ponad miliard z³. Ponadto w wyniku realizacji zadañ inwestycyjnych nast¹pi³a istotna
poprawa stanu œrodowiska naturalnego, a w szczególnoœci
czystoœci wód i gleby, co w konsekwencji prze³o¿y³o siê na poprawê warunków przyrodniczych i zdrowotnych mieszkañców aglomeracji warszawskiej.
Obecnie Warszawa nie zanieczyszcza œrodowiska naturalnego œciekami, które sieci¹ kanalizacyjn¹ trafiaj¹ do oczyszczalni
œcieków „Czajka”, „Po³udnie” i
„Pruszków”, gdzie s¹ oczyszczane do poziomu zgodnego z
obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami. Terminowa realizacja
przedsiêwziêcia, dziêki któremu
usuniêto przyczynê ponoszenia
op³at podwy¿szonych, umo¿liwi³a umorzenie ca³ej kwoty.

Kto przygarnie Beso?
Mam na imiê Beso, jestem ok. rocznym piêknym rudym kocurkiem (wykastrowanym). W
m³odym kociêstwie mia³em wypadek, ale nie pamiêtam co siê sta³o (czy ktoœ mnie potr¹ci³,
czy wyrzuci³ z samochodu). Znaleziono mnie zim¹ na poboczu z zakrwawionym noskiem.
Gdyby nie pomoc dobrych ludzi, nie wiem co by siê ze mn¹ sta³o. W maju 2013 r. przeszed³em szerok¹ diagnostykê w Warszawie i okaza³o siê, ¿e w wyniku tego wypadku dozna³em
kilku urazów. Trochê mnie ograniczaj¹, ale nie przeszkadzaj¹ w codziennym ¿yciu.
Mam niedoczynnoœæ tarczycy, padaczkê (muszê dostawaæ trzy razy dziennie lek pp.
dziêki temu nie mam ju¿ od pó³ roku ataków). Nie s³yszê i mam ograniczone pole widzenia.
Mimo to doskonale sobie radzê w domu i jestem grzeczny. Korzystam z kuwety, lubiê siê
bawiæ troszkê pobiegaæ, powygl¹daæ za okno. Mogê zamieszkaæ z psem przyjaznym kotu.
Nie wiem czy dogadam siê z innym kotem ze wzglêdu na moje fizyczne ograniczenia.
Aktualnie mieszkam w domu tymczasowym u starszej Pani (73 lata), która nied³ugo nie
bêdzie siê mog³a mn¹ zajmowaæ. Mój los
jest niepewny. Proszê o ciep³y dom sta³y
lub tymczasowy. Osoba, która zaopiekuje
siê mn¹, nie zostanie bez pomocy. Bêdzie mia³a zapewnione dla mnie leki, odpowiednie jedzenie, ¿wirek, op³acone wizyty u weterynarza. Tel. 602-135-886.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie z § 3, 4, 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w
najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)
og³asza
na dzieñ 12 listopada 2013 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
i
na dzieñ 14 listopada 2013r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone s¹ od dnia 9.10.2013 r. i do przetargu od dnia
10.10.2013 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w
jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl,
Dzielnicy Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami www.zgn-praga-pn.waw.pl
oraz na lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu mo¿na uzyskaæ
u p. Iwony Michalak Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23,
p. 15 tel. 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.

XLIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Pod
znakiem
szkó³
Atrakcje na Kowelskiej

19 paŸdziernika, w godzinach 10.00-16.00 LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego organizuje ju¿ po raz drugi „PIKNIK u MARSZA£KA”. Na terenie boiska i placu szkolnego przy ul. Kowelskiej 1 zaprezentuj¹ siê grupy rekonstrukcyjne i historyczne, m.in.: Grupa Historyczna Niepodleg³oœæ, która odtwarza czasy Powstania Warszawskiego.
O godzinie 13.00 goœcie pikniku bêd¹
Wœród cz³onków tej grupy s¹ absolwenci
LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego, a swoj¹ mogli tak¿e pos³uchaæ Kapeli Praskiej i przyobecnoœci¹ chc¹ upamiêtniæ 69. rocznicê bo- pomnieæ sobie dawne warszawskie szlagiery. Organizatorzy przygotowali tak¿e mnóhaterskiego czynu warszawiaków.
stwo atrakcji dla dzieci: dmuchane zamki,
trampoliny, malowanie buziek, stoiska z
wat¹ cukrow¹ i zabawkami, konkursy. Stowarzyszenie Sie-je zorganizuje warsztaty ornitologiczne. Najm³odsi naucz¹ siê tak¿e budowaæ karmniki dla ptaków, dowiedz¹ siê,
jak udzielaæ pierwszej pomocy, jak prawiNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
d³owo przechodziæ przez jezdniê.
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
Bêd¹ równie¿ pokazy tañca towarzyskiego
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
i sportowego, koncerty instrumentalne i wokalpoz. 647 j.t. ze zm.)
ne. Poniewa¿ od wrzeœnia LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce otworzy³o klasy mundurowe-poliZarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
cyjn¹ i wojskow¹, wspó³partnerami pikniku s¹
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
wojsko i policja. Wœród atrakcji pojawi siê m.in.:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,
namiot medyczny i uzbrojenie si³ specjalnych,
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 2 sierpnia 2013 r. i zmieniony
wykorzystywane obecnie przez nasz¹ armiê w
dnia 12 wrzeœnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Afganistanie, bêdzie mini miasteczko ruchu dropolegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej w
gowego, byæ mo¿e na Kowelsk¹ zawitaj¹ te¿
psy tropi¹ce. Na scenie pojawi¹ siê utalentowaulicach: Sortowej, Mielnickiej, M³awskiej, Landwarowskiej, G³ównej, Szawelskiej,
ni m³odzi ludzie - artyœci amatorzy – uczniowie
Przyrzecze na dz. nr. ew.
LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego, podopieczni
• 59/6, 59/16 z obrêbu 4-01-25
œwietlic œrodowiskowych z Pragi – Pó³noc, czyli
• 1/7, 1/15, 65/9, 65/10, 65/1, 65/6, 65/3, 65/12, 65/11, 50/3, 50/4, 50/5, 50/10, 50/6,
wspania³y zespó³ Hope 4 Street .
50/7, 50/8, 50/9, 45/8, 45/3, 45/1, 45/5, 45/9, 45/6, 65/7, 57/13, 57/14, 57/16, 57/18,
Organizatorzy siêgn¹ tak¿e do dawnych tra57/21, 57/15, 57/17, 57/19, 57/20, 57/1, 57/25, 57/27, 57/30, 57/31, 57/22, 57/23, 57/24,
dycji dzielnicy, dlatego w ofercie gastronomicznej
pojawi¹ siê flaki i pyzy rodem z dawnego Ró¿y57/26, 57/5, 57/6, 57/7, 57/28, 57/29, 163/9, 163/5, 163/12, 163/14, 163/3, 163/7, 25/3,
ca, serwowane przez Kawiarniê Stara Praga i
25/6, 25/5, 25/4, 25/7, 48/5, 48/6, 48/1, 48/3, 48/7, 48/8, 48/9, 77/20, 77/19, 77/21,
Szynk Praski, a m³odzie¿ i rodzice z Pi³sudskiego
77/22, 77/26, 77/27, 77/29, 77/28, 77/8, 77/25, 77/9, 16/2, 17, 19/3, 179 z obrêbu 4-01-26
planuj¹ na ten dzieñ festiwal s³odkoœci oraz wyw Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
bory Najs³odszej i Najs³odszego czyli autorów
Pouczenie
najlepszych wypieków cukierniczych, które bêd¹
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie
do degustacji dla wszystkich goœci. Goœciæ bêdziemy tak¿e Fundacjê Kuroniówka, które w ramach
14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
akcji „Zupa - Dar Serca” bêdzie serwowaæ legenMieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz
darn¹ ju¿ „kuroniówkê” i zbieraæ fundusze na jazapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
d³odajniê dla najubo¿szych na Pradze.
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
Serdecznie zapraszamy na Piknik u Marw godz. 13.00-16.00.
sza³ka wszystkich mieszkañców Pragi wraz
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszez rodzinami. Czeka na Pañstwa mnóstwo
nia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
atrakcji – przewidujemy tak¿e wspólne ogniUrzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty
sko, pieczenie kie³basek, ziemniaków. Bêd¹
ukazania siê zawiadomienia.
równie¿ niespodzianki. Do zobaczenia 19
paŸdziernika na Kowelskiej.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Kolejna sesja przebiega³a pod znakiem pakietu uchwa³
oœwiatowych.
Zmian wymagaj¹ obwody na- etatami dla pracowników admistêpuj¹cych gimnazjów: 121, nistracji i obs³ugi placówki.
122, 123, 124, 125 i 164. WszystDzia³añ formalno – prawnych
ko to w zwi¹zku z rozwojem dziel- wymaga równie¿ buduj¹ca siê
nicy i budow¹ nowych osiedli Szko³a Podstawowa przy G³êmieszkaniowych. Wprowadzone bockiej 66. Zakoñczenie inwezmiany zosta³y sporz¹dzone w stycji nast¹pi w 2014, st¹d przyoparciu o dane demograficzne i - st¹pienie do zak³adania szko³y,
co siê z tym wi¹¿e - o prognozo- która bêdzie liczyæ docelowo 40
wan¹ liczbê uczniów w poszcze- oddzia³ów, dla 1 tys. uczniów.
gólnych gimnazjach. Jeden z za- Szko³a bêdzie dysponowaæ 120
³¹czników tej uchwa³y formu³uje etatami nauczycielskimi i 35 etadodatkowo akt za³o¿ycielski dla tami administracyjnymi. W tym
Gimnazjum 121 im. Wojciecha samym mniej wiêcej czasie zakoñczy siê budowa Szko³y PodZawadzkiego przy P³u¿nickiej.
Zmianie ulegaj¹ równie¿ ob- stawowej przy Ceramicznej 11,
wody szkolne nastêpuj¹cych st¹d wyst¹pienie bia³o³êckich
podstawówek: 31, 110, 112, 118, radnych do Rady Warszawy z
154, 231, 257, 314, 342, 344 i wnioskiem o powo³anie szko³y.
buduj¹cych siê szkó³ przy Cera- Bêdzie ona obs³ugiwaæ 800
micznej i G³êbockiej. Jeden z za- uczniów w 32 oddzia³ach. Dla tej
³¹czników do uchwa³y formu³uje szko³y w strukturze zatrudnienia
akt za³o¿ycielski dla Szko³y Pod- przewidziano 76 etatów pedagostawowej nr 31 im. Kard. Stefa- gicznych i 29 administracyjnych.
W programie sesji znalaz³a siê
na Wyszyñskiego, przy Kobia³ki.
Kolejna uchwa³a dotyczy³a równie¿ uchwa³a dotycz¹ca
powo³ania filii Szko³y Podsta- zmian w bud¿ecie dzielnicy na
wowej z Oddzia³ami Integracyj- 2013. Zmiany dotyczy³y tym ranymi nr 342 im. Jana Marcina zem wzrostu dochodów placówek
Szancera, przy Strumykowej 21 oœwiatowych w zwi¹zku z wynaja. Uchwa³a ma zwi¹zek z reali- mem pomieszczeñ firmom zezacj¹ nowej inwestycji oœwiato- wnêtrznym. W przypadku szkó³
wej. Budowa Szko³y Podstawo- podstawowych jest to wzrost o 40
wej przy Topolowej 15 zakoñ- tys. z³. Dodatkowe 2 tys. z³ otrzyczy siê w przysz³ym roku. Trze- mano w postaci darowizny. Œrodki
ba wiêc przyst¹piæ do dzia³añ te zostan¹ wykorzystane na zaformalno-prawnych, maj¹cych kup wyposa¿enia, œrodków czyna celu realizacjê procedury stoœci, na op³acenie rachunków
uruchomienia od 1 wrzeœnia za energiê elektryczn¹, na us³ugi
2014 nowej placówki. Ze wzglê- serwisowe, a tak¿e na zakup wydu na to, ¿e buduj¹ca siê szko- k³adziny antypoœlizgowej. Za
³a nie bêdzie mia³a du¿ej hali kwotê 10 tys. z³ zakupiona zostasportowej i zaplecza sportowe- nie kserokopiarka.
Dochody gimnazjów z tytu³u
go zdecydowano, ¿e stanie siê
fili¹ Szko³y Podstawowej z Od- wynajmu pomieszczeñ wzrosn¹
dzia³ami Integracyjnymi nr 342. o 20 tys. z³. Œrodki te zostan¹
Filia bêdzie liczy³a docelowo 20 przeznaczone na wynagrodzeoddzia³ów, przeznaczonych dla nia bezosobowe, zakup wyposa500 uczniów. Szko³a bêdzie ¿enia, œrodków czystoœci i op³adysponowaæ 70 etatami - 50 cenie rachunków za energiê
(egu)
etatami pedagogicznymi i 20 elektryczn¹.

Zdrowie psychiczne w Programie
Od paŸdziernika 2011 roku realizowany jest Warszawski Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2011-2015. W marcu 2012 roku wprowadzono informacje o 12
Centrach Zdrowia Psychicznego. Ich liderami s¹ dyrektorzy podmiotów leczniczych dla
dzielnic: ¯oliborza – Bielan, Szpitala Bielañskiego, Bemowa, Woli – Œródmieœcia, szpitala
Wolskiego, Ochoty – W³och – Ursusa, Ursynowa – Wilanowa, Mokotowa, Wawra – Weso³ej,
Rembertowa – Pragi Po³udnie, Bia³o³êki – Pragi Pó³noc, Targówka. W dziedzinie pomocy
specjalistycznej, dotycz¹cej zdrowia psychicznego, nie obowi¹zuje rejonizacja; mo¿na zg³aszaæ
siê do wszystkich placówek w swoim mieœcie i na terenie kraju.
Jak dzia³aj¹ Centra w dzielnicach, gdzie dociera nasza gazeta, zapytaliœmy dyrektorów
Samodzielnych Zespo³ów Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego.
- Poradnia Zdrowia Psychicz- oraz leczenie œrodowiskowe NFZ w poradniach ju¿ istniej¹cych i oddziale dziennym.
nego przy ulicy Jagielloñskiej 34 (wspó³praca z Drewnic¹).
powsta³a w 1953 roku, jako jedW poradniach tych zatrudW ramach Centrum wspó³prana z pierwszych placówek lecz- nionych jest 12 lekarzy psy- cujemy z podmiotami leczninictwa otwartego w Warszawie - chiatrów, 18 terapeutów i psy- czymi realizuj¹cymi zadania
mówi dyrektor SZPZLO Praga chologów, 5 pielêgniarek, 1 psychiatrycznej opieki zdroPó³noc Alina Chrabo³-Sura. Do pracownik socjalny.
wotnej na terenie funkcjonodziœ z us³ug tej poradni korzystaj¹
Przyjmujemy ponad 26 ty- wania Centrum (ZOZ-y Targópacjenci z dzielnic Praga-Pó³noc, siêcy pacjentów rocznie. Kon- wek i Bia³o³êka oraz Szpitale
Targówek, Bia³o³êka (ok. 51% po- trakt z NFZ nie zabezpiecza Bródnowski i Drewnica).
rad) oraz spoza (ok. 49% porad). zapotrzebowania na wymieWzorcowy oddzia³ dzienny
Poradnia cieszy siê ogromnym nione us³ugi. Niezap³acone psychiatryczny mo¿e byæ wizyzaufaniem pacjentów.
nadwykonania tylko za pierw- tówk¹ opisanej dzia³alnoœci.
ZOZ Praga-Pó³noc ju¿ wcze- sze pó³rocze 2013 roku to kwo- Gabinety terapeutyczne, pokoje do rozmów indywidualnych,
œniej realizowa³ zadania z zakre- ta ponad 200 tysiêcy z³otych.
su ochrony zdrowia psychiczneSytuacja ta jasno pokazuje, sala gimnastyczna do terapii
go, zanim wprowadzono war- ¿e istnieje pilna potrzeba prze- ruchowej, sala do terapii roszawski program. Dziêki dobrej znaczenia dodatkowych œrod- dzinnej oraz zaplecze kuchenwspó³pracy z Biurem Polityki ków na leczenie psychiatrycz- ne stanowi¹ bazê mo¿liw¹ do
Zdrowotnej Urzêdu m.st. War- ne. W celu poprawy dostêpno- wykorzystania przy leczeniu
szawy budynek przy ul. Jagiel- œci i zmniejszenia nierównoœci 30 pacjentów równoczeœnie.
loñskiej 34 zosta³ wyremonto- w dostêpie do ró¿nych form
Mamy nadziejê, ¿e w NFZ
wany i dzia³aj¹ w nim poradnie psychiatrycznej opieki zdrowot- znajd¹ siê œrodki finansowe, któCentrum Zdrowia Psychiczne- nej, ZOZ Praga – Pó³noc podj¹³ re pozwol¹ na pe³ne wykorzystago: poradnia zdrowia psychicz- dzia³ania, aby uruchomiæ dwie nie przygotowanych powierzchnego dla doros³ych, poradnia dodatkowe poradnie - zespó³ ni i wykwalifikowanej kadry mezdrowia psychicznego dla dzie- leczenia œrodowiskowego i le- dycznej, aby Warszawski Proci i m³odzie¿y, oddzia³ dzienny czenia substytucyjnego meta- gram Ochrony Zdrowia Psypsychiatryczny dla doros³ych, donem oraz podj¹³ dzia³ania w chicznego móg³ byæ realizowaporadnia leczenia uzale¿nieñ celu zwiêkszenia kontraktu z ny zgodnie z za³o¿eniami.
Poradni Zdrowia Psychicznego
na Rembieliñskiej wykonaliœmy
1360 œwiadczeñ, w tym 913 w
ramach kontraktu z NFZ i 450
dodatkowych, których zap³atê
negocjujemy z NFZ.
Poradnia leczenia uzale¿nieñ,
wspó³pracuj¹ca z Biurem Polityki i Projektów Spo³ecznych m.st.
Warszawy, zrealizowa³a 105 godzin diagnostycznych, 75 godzin
porad lekarskich, 150 godzin
porad terapeutycznych, 210 godzin porad instruktora uzale¿nieñ
(indywidualna porada trwa pó³
godziny, grupowa, œrednio dla 10
osób – oko³o godziny). To œwiadczy o skali potrzeb. Wartoœæ
umowy w skali roku to ok. 100
tysiêcy z³otych; za po³owê tej
kwoty œwiadczenia zosta³y wykonane w pierwszym pó³roczu br.
Czas oczekiwania na wizytê
u psychologa to ok. 3 miesiêcy.
Co mog³oby skróciæ ten okres?
Na pewno – wiêksza iloœæ lekarzy psychiatrów na rynku pracy.
ZOZ Targówek chêtnie zatrudni
dodatkowy personel w tym za-

kresie. Jeszcze wiêkszy problem jest w przypadku psychiatrów dla dzieci: lekarze preferuj¹
pracê z osobami doros³ymi ni¿
z dzieæmi, bo w przypadku ma³ych pacjentów praca jest trudniejsza, oczekiwania – wiêksze.
Na Targówku mamy jeszcze
mo¿liwoœci w zakresie zespo³ów œrodowiskowych; jeden
jest na Suwalskiej 11. Zgodnie
z planem, mog³yby powstaæ
jeszcze dwa: w przychodni na
ul. Remiszewskiej i w otwartej
w 2010 roku przychodni na ul.
Balkonowej, gdzie s¹ dobre
warunki lokalowe. Realizacja
uwarunkowana jest zwiêkszeniem kontraktu z NFZ.
Dyrektor Marcin Jakubowski
wyra¿a nadziejê, ¿e po 2-3 latach
„chudych”, w 2014 roku NFZ bêdzie wyp³aca³ œrodki finansowe
za nadwykonania i sytuacja siê
poprawi. Uchwa³ê Rady Warszawy o przyjêciu Warszawskiego
Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego uwa¿a za krok w
dobrym kierunku.
K.

Micha³ów z Kapel¹

W samo po³udnie zagra³a Kapela Praska. Piosenka
o 25-leciu orkiestry, do której s³owa i muzykê napisa³
jej lider Czes³aw Jakubik,
nie pozosta³a bez echa. Podziêkowania i ¿yczenia od
zarz¹du dzielnicy Praga Pó³noc z³o¿y³ muzykom burmistrz Piotr Zalewski, potem
przedstawiciele Liceum im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Towarzystwa Cyklistów, Klubu Kolarskiego „Legia”. Œpiewaj¹co i tañcz¹co
uczci³y jubilatkê „Praskie
Ma³mazyje”. Wszyscy zgodnie zaœpiewali „Sto lat!” i
konsumowali urodzinowe
torty.
„Wspania³a, spontanicznie przez pra¿an zorganizowana uroczystoœæ – wspomina Czes³aw Jakubik. Byliœmy mile zaskoczeni. Coœ
piêknego!”.
K.

- W mojej ocenie sytuacja na
Targówku i Pradze Pó³noc –
Bia³o³êce w stosunku do reszty Warszawy nie jest z³a – powiedzia³ dyrektor SZPZLO
Warszawa Marcin Jakubowski.
Na Targówku mamy Szpital
Bródnowski, mamy te¿ szpital
w Drewnicy. Te placówki, blisko
po³o¿one, s³u¿¹ pomoc¹
mieszkañcom trzech dzielnic w
zakresie zdrowia psychicznego. ZOZ Targówek i ZOZ Praga-Pó³noc maj¹ poradnie zdrowia psychicznego. Na Targówku poradnia znajduje siê w
przychodni przy ul. Rembieliñskiej. Tam udzielamy porad lekarskich, diagnostycznych i
konsultacyjnych. Prowadzimy
te¿ terapiê indywidualn¹ i sesje grupowe. Na Rembieliñskiej
jest te¿ poradnia leczenia uzale¿nieñ. Chcielibyœmy mieæ
wiêkszy kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Zwiêkszone œrodki na pewno by³yby
wykorzystane. Widaæ to po
„nadwykonaniach”. Do dziœ w

Kolorowo, g³oœno i radoœnie by³o w sobotê 28 wrzeœnia na
placu przed Bazylik¹ NSJ na Kawêczyñskiej, gdzie odbywa³y
siê Dni Micha³owa, organizowane przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców Micha³ów. Zaczê³o siê od pokazów i rajdu
pojazdów zabytkowych, potem by³ spacer ornitologiczny,
zwiedzanie Muzeum Chleba, wyprzeda¿ s¹siedzka, warsztaty
ogrodnicze grupy Sie-Ja, konkursy Stowarzyszenia Ptaki
Polskie. Nie zabrak³o atrakcji dla dzieci i ofert lokalnych przedsiêbiorstw oraz Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej.
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ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyñskiego - Zastêpcê Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, z³o¿ony dnia 16 wrzeœnia 2013 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u ulgi
DN – 1,60m, ³¹cz¹cego rów Brzeziñski z Kana³em Bródnowskim i modernizacji rowu
Brzeziñskiego w km 1+930 – 2+188 wraz z realizacj¹ niezbêdnej infrastruktury na dz. nr.
ew. 5 z obrêbu 4-07-04 w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
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, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00.
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.

LII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Od sportu do oœwiaty
„Dziœ œwiêto sportu” – te s³owa pad³y na pocz¹tku sesji,
któr¹ 26 wrzeœnia poprowadzi³ wiceprzewodnicz¹cy rady
Maciej Jankiewicz. Po raz pierwszy w historii dzielnicy
Kapitu³a Rady m.st. Warszawy przyzna³a Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „Zdrowy Targówek” wyró¿nienie „Za
zas³ugi dla Warszawy”. Wiceburmistrz Wac³aw Kowalski
przedstawi³ dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia klubu, który od 12
lat organizuje ró¿norodne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y, m.in.
zawody zapaœnicze (równie¿ rangi mistrzowskiej) i zawody
w koluchstylu (Puchar Polski Seniorów i Seniorek oraz
Mistrzostwa Warszawy Dzieci). Zawodnicy tego klubu zdobyli
wiele tytu³ów Mistrzów Polski i Europy, byli powo³ywani w
sk³ad kadry Mazowsza i narodowej. W zajêciach uczestniczy
m³odzie¿ z Targówka, Pragi Pó³noc, Œródmieœcia i ¯oliborza.
We wspó³pracy z Urzêdem 550 z³ œrodki na wprowadzenie proDzielnicy Targówek i RSM Pra- jektu unijnego „Zawodowiec, czyli
ga Klub uczestniczy w zajê- program przygotowuj¹cy do bycia
ciach profilaktycznych. Wspól- dobrym w swoim zawodzie” burnie z VIII Ogrodem Jordanow- mistrz S³awomir Antonik wyjaœni³,
skim i Dzielnicowym Oœrodkiem ¿e dotyczy to wy³¹cznie m³odziePomocy Spo³ecznej organizu- ¿y, ucz¹cej siê w trybie dziennym.
je kolonie letnie, obozy sportoPo d³ugiej dyskusji, uchwa³ê o
we, uczestniczy w akcjach lato zmianie za³¹cznika przyjêto jednoi zima w mieœcie. £¹czy wiele myœlnie, 23 g³osami. Zapisano w
w¹tków, by promowaæ sport.
niej m.in.: zwiêkszenie o 1 961 308
Podczas sesji odznaczenie i z³ œrodków dla szkó³ podstawolegitymacjê „Zas³u¿ony dla War- wych, o 1 688 369 z³ dla przedszawy” prezesowi UKS „Zdrowy szkoli o 1 184 241 z³ na gimnazja,
Targówek” Romanowi Soroczyñ- 239 776 z³ na œwietlice szkolne.
skiemu wrêczy³ Pawe³ Lech,
Nie by³o chêtnych do dyskusji
przewodnicz¹cy komisji sportu o projekcie uchwa³y w sprawie
Rady Warszawy. Dziêkuj¹c za
wyst¹pienia o podjêcie dzia³añ,
zaszczytne wyró¿nienie prezes
zmierzaj¹cych do opracowania
podziêkowa³ w³adzom RSM „Praga”, wiceburmistrzowi Wac³awo- miejscowego planu zagospodarowi Kowalskiemu i wydzia³owi wania przestrzennego rejonu ulic
oœwiaty urzêdu Targówka. Powiedzia³ te¿ „Mamy coraz wiêcej
chêtnych do zapasów”. Wynajmowane pomieszczenia w bloku
mieszkalnym przy ul. Heleny Junkiewicz 8, nie wystarczaj¹. W staraniach o wiêkszy lokal pomaga
Dariusz Klimaszewski.
Po tym uroczystym akcie radni przyjêli protokó³ z poprzedniej
sesji i zajêli siê projektem uchwa³y o zmianie za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2013. Szeœæ komisji zaopiniowa³o projekt pozytywnie;
komisja sportu i rekreacji wnios³a
uwagê, ¿e œrodki na OSiR s¹ niewystarczaj¹ce. Równie¿ w dyskusji pad³y pytania o OSiR. Dyrektor Pawe³ Michalec wyjaœni³, ¿e
w zwi¹zku z niedoborem œrodków, od pocz¹tku bie¿¹cego roku
OSiR funkcjonuje w ograniczonym zakresie; w porównaniu z innymi warszawskimi oœrodkami ta
placówka ma najni¿sz¹ dotacjê.
Na pytanie, zwi¹zane z autopoprawk¹, w której zwiêkszono o 37

Ko³owa i Handlowa, pozytywnie
zaopiniowanej przez komisjê infrastruktury, inwestycji i ochrony
œrodowiska. Chodzi m.in. o utrzymanie funkcji rekreacyjno-kulturalnej tego obszaru. Uchwa³ê popar³o 21 radnych, 1 by³ przeciw.
Wykonanie uchwa³y powierzono
zarz¹dowi dzielnicy Targówek.
Najwiêcej pytañ i w¹tpliwoœci
wywo³a³ punkt, dotycz¹cy organizacji roku szkolnego 2013/2014 w
kontekœcie wytycznych Biura Edukacji m.st. Warszawy. Zmiany w
ustawie o systemie oœwiaty tu¿
przed rozpoczêciem roku szkolnego nie da³y placówkom czasu na
wprowadzenie reorganizacji, wynikaj¹cych z uchwa³y Rady Warszawy, np. op³atê za pobyt dziecka w
przedszkolu po godz. 13. obni¿ono z 2,86 z³ do 1 z³; liczba godzin
dodatkowych, organizowanych
przez placówki przedszkolne nie
mo¿e przekraczaæ 2 godzin na oddzia³; zajêcia musz¹ byæ realizowane przez osoby maj¹ce kwalifikacje nauczyciela, zatrudnione na zasadach zgodnych z pensum.
Radni otrzymali pisemn¹ informacjê o organizacji ¿ywienia
w szko³ach Targówka. Burmistrz S³awomir Antonik odpowiada³ na pytania m.in. w sprawie zajêæ z rytmiki, sposobu
prowadzenia kuchni w poszczególnych szko³ach. Za swoiste
podsumowanie mog¹ pos³u¿yæ
s³owa burmistrza: „W edukacji,
od lat, trudno przewidzieæ, co
bêdzie dobre. Zobaczymy, jak
to bêdzie dzia³a³o”.
K.

Wolontariusze pomagaj¹
Procter & Gamble, firma oferuj¹ca takie marki jak Gillette,
Ariel, Always czy Pampers, nawi¹za³a wspó³pracê z organizacj¹ pozarz¹dow¹ Habitat for Humanity, która walczy z ubóstwem mieszkaniowym i zapobiega bezdomnoœci. Celem
wspó³pracy jest budowa, remonty oraz sprz¹tanie domów w
kilkunastu krajach na ca³ym œwiecie, w tym w Polsce. Pierwszy
projekt jest w³aœnie realizowany na Targówku Fabrycznym.
W czasie przygotowywania tego numeru NGP, przy budynku
na rogu ul. Naczelnikowskiej i Bir¿añskiej pracowa³a 12-osobowa
ekipa wolontariuszy – pracowników Procter&Gamble, po szkoleniu
bhp. Wszyscy ubrani byli w kombinezony, kaski, maski i rêkawice.
Pod kierownictwem inspektora wykonywali prace przy ocieplaniu
budynku: ods³oniêcie fundamentu, oczyszczenie i zagruntowanie
mas¹ bitumiczn¹, przyklejenie 2 warstw papy termozgrzewalnej,
wykonanie izolacji termicznej z p³yt styropianowych, u³o¿enie folii
kube³kowej, zasypanie i zagêszczenie; po zakoñczeniu tych prac
za³o¿ona zostanie opaska ¿wirowa. Mieszkañcy doceniaj¹ pracê
wolontariuszy. Dwie panie z parteru udostêpni³y lokale na przebieralniê, jadalniê i zaplecze socjalne.
To ju¿ trzecia ekipa, wykonuj¹ca proste prace budowlane. Na
wiosnê kolejne dwie ekipy zbuduj¹ w pobli¿u plac zabaw. W
projekcie bierze udzia³ ponad 50 wolontariuszy P&G.
K.
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, egzamin szóstoklasistów, gimnazjalny,
maturalny 609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel,
22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LICEUM Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych, kursy maturalne,
22 299-08-87, 693-809-073
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
NIEMIECKI, doœwiadczenie,
dojazd, 602-748-254
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
ABCK Zarz¹dzanie
Nieruchomoœciami
www.abck.pl 530-530-330
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEKODERY DVBT. Naprawa
DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,
szybkie terminy. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 17-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne, chwilówki.
Kredyt hipoteczny - bez
przedstawienia dochodów,
bez sprawdzaia w BIK, BIG.
Zadzwoñ 534-538-504
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444
PRZYJMIEMY zlecenia na
sprz¹tanie biur, wspólnot
mieszkaniowych, drobnych
napraw 515-943-649
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654

Green Hunters zatrudni osoby do pracy
na stanowisku Pracownik Serwisu Sprz¹taj¹cego
Miejsce pracy: Praga Pó³noc. Wymagana dyspozycyjnoœæ
i sumiennoœæ. Jako Zak³ad Pracy Chronionej aktywizujemy
równie¿ osoby niepe³nosprawne. Zainteresowanych prosimy
o kontakt w godzinach 8:00 - 16:00 pod nr tel. 607 401 576.

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48
PRACA
OPIEKA ma³ych psów, warunki
domowe 796-450-686
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.,
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 26 sierpnia 2013 r., skorygowany
dnia 5 wrzeœnia 2013 r. i uzupe³niony dnia 13 wrzeœnia 2013 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Chudoby na odcinku od ul. Zdziarskiej do HP za ostatnim
projektowanym przy³¹czem wodoci¹gowym wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
techniczn¹ na dz. nr. ew.
• 1, 5/10, 5/9, 6/19, 7/10, 36/1, 14/19, 15/6, 23/11, 25/3, 36/2, 35/1, 8/11, 9/10, 10/9,
11/7, 11/8, 12, 13/5, 18, 19 z obrêbu 4-16-21
• 54/2, 54/1, 33/45, 33/3, 34, 35/6, 56 z obrêbu 4-16-22
• 11/1 z obrêbu 4-16-23
w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
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, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00.
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.

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

Czas honoru dla zwierz¹t c.d.
Proszê Szanownych Pañstwa, i wysz³o
na moje. Program red. Sekielskiego potwierdzi³ moje widzenie skandalicznej
„opieki nad zwierzêtami” w Polsce. Kolejny wysyp dewiantów w habitach potwierdzi³ koniecznoœæ izolacji ich od spo³eczeñstwa. WyprowadŸmy religiê ze
szkó³. Pieni¹dze przeznaczmy na wyjazdy do zachodnich stolic, niech dzieci i m³odzie¿ wreszcie zobacz¹, jak mo¿na normalnie ¿yæ i nie baæ siê o godnoœæ. Ustawa o „ochronie zwierz¹t” doprowadza do
wzrostu bezpañskoœci i defraudacji. Jest
do poprawki, drodzy pos³owie. W niewielu
kwestiach zgadzam siê z Jaros³awem Kaczyñskim. Aliœci obecnoœæ w referendum
uwa¿am za akt szacunku dla demokracji. PO ju¿ przegra³a osob¹ p. Waltz. PIS
szczêœliwy z kolejnej przepychanki. Przegraæ czy wygraæ demokratycznie to nie
dyshonor. Przekonajmy siê, ilu jest logicznie myœl¹cych.
Wróæmy do honoru zwierz¹t.
Zwierzê, jak i cz³owiek, odczuwa wszelakie emocje, w tym cierpienie. Jako za-

le¿nemu od cz³owieka, z mocy prawa nale¿y siê mu poszanowanie, ochrona i opieka, w tym prawo do godnej œmierci. Czy
takie sformu³owanie mog³oby siê znaleŸæ
w nastêpnej wersji ustawy? W niektórych
krêgach kulturowo-religijnych d³ugo bêdziemy czekali na realizacjê takiej deklaracji. W ostatniej awanturze, w kolejnym
temacie zastêpczym o ubój rytualny wykazaliœmy ko³tunizm. Czy zwierzê zostanie zabite u nas czy za granic¹ nadal nie
zmienia opcji udrêczenia.
Ubój rytualny mia³ sens w erze przedlodówkowej i przedzamra¿arkowej. W lodówce religii jest najmniej, ale kap³ani zalecali t¹ metodê ze wzglêdów sanitarnych.
W dzisiejszych ubojniach zwierzêta te¿ s¹
wykrwawiane, ale czas uœmiercenia jest jak
najkrótszy. Ka¿dy zakaz jest aktem braku chêci rozwi¹zania problemu. Chcia³bym, aby Sejm odwo³a³ jak najwiêksz¹
iloœæ ustaw zakazuj¹cych. Chcia³bym, aby
wraz z rz¹dem i koœcio³ami przyj¹³ postawê Green Peace. Postawi³ na ci¹g³e ujawnianie faktów i edukacjê. Je¿eli m³odzi wy-

znawcy Moj¿esza i Allaha bêd¹ widzieli,
jak pozyskuje siê miêso do ich potraw, to
mo¿e z czasem przyszli duchowni wyka¿¹
m¹droœæ naszego Papie¿a, który wprawdzie po 500 latach, ale przyzna³ racjê Galileuszowi. Uk³onem nazwa³bym listy episkopatów krajów chrzeœcijañskich w intencji praw zwierz¹t do godnej œmierci. Jak
znam ¿ycie, odpowiedŸ by³aby na pocz¹tku jedna. Aliœci pokazywanie poprzez
szko³y, uczelnie i media prawdy obywatelom polskim innych wyznañ skruszy³oby
sumienie w globalnym wymiarze. Chyba,
¿e zabraknie pr¹du.

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

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
PGNiG SPV4 Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
reprezentowane przez £ukasza Nejmana, z³o¿ony dnia 19 wrzeœnia 2013 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia Lc=38 mb. i przy³¹cza na cz. dz. nr. ew. 27/3 z obrêbu 4-17-02 w
ul. Wadowickiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
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, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00.
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.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany
przez p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿ony dnia 12 sierpnia 2013 r. i uzupe³niony dnia
10 wrzeœnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Sn, nn w rejonie ul.
Dorodnej/Modliñskiej na dzia³kach ew. nr 139, 137/2, 137/3 z obrêbu 4-06-33 oraz 1/12,
16/1, 16/2, 1/13 z obrêbu 4-06-09 w 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, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00.
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.

Prosto z mostu

Lewa strona medalu

Sens kreta

W jak wariaci

W awanturze o wywieszenie
na stacjach metra plakatów jednej z partii, bior¹cej udzia³ w
kampanii referendalnej, moj¹
uwagê przyku³ pewien szczegó³. Ogólnie, chodzi³o o to, ¿e
spó³ka Metro Warszawskie odmówi³a przyjêcia zwyk³ego zlecenia reklamowego na zasadach komercyjnych (przed referendum, inaczej ni¿ przy okazji wyborów, nie ma ¿adnych
bonifikat, darmowych emisji telewizyjnych ani innych temu podobnych udogodnieñ dla
uczestników kampanii). Spó³ka
zmieni³a zdanie dopiero po nag³oœnieniu sprawy w mediach.
Krzysztof Malawko, rzecznik firmy wyjaœnia³ wtedy: „Okaza³o
siê, ¿e decyzjê o zablokowaniu
reklam podjê³y same agencje
po mailu od naszego pracownika, który zrobi³ to samowolnie
bez konsultacji z kimkolwiek.”
Pewnie nigdy nie poznamy
nazwiska tego pracownika, niew¹tpliwie sympatyka PO. Kilka
miesiêcy temu prasa opublikowa³a listê dzia³aczy Platformy pozatrudnianych przez Hannê Gronkiewicz-Waltz; obejmowa³a ona
kilkadziesi¹t nazwisk. Ale to nie
wszystko. Oprócz dzia³aczy, dziê-

ki partii pracê w ratuszu i przyleg³ych instytucjach znalaz³y niezliczone rzesze nieznanych nam
cz³onków rodzin i innych protegowanych jakiegoœ radnego czy
przewodnicz¹cego dzielnicowej
organizacji partyjnej. To nie dzia³acze, lecz dopiero oni s¹ przyczyn¹ niebywa³ego spuchniêcia
miejskiej administracji w ostatnich
latach. I autor maila zapewne te¿
jest jedn¹ z takich osób.
Po co partia zatrudnia w urzêdzie dzia³acza – wiadomo: dzia³acz musi z czegoœ ¿yæ, a czêsto od ukoñczenia studiów politologicznych nie pozna³ ¿adnej
uczciwiej pracy. Dlaczego jednak zatrudnia siê osobê nieznan¹ partyjnym liderom? Historia z odmow¹ zamieszczenia
opozycyjnej reklamy w metrze
pokazuje, ¿e partii siê to op³aca. Dzia³acz czêsto nie mo¿e
sobie pozwoliæ na tak¹ akcjê –
bo jest znanym dzia³aczem. A
krewny czy znajomy, o innym ni¿
dzia³acz, a wiêc anonimowym
nazwisku, mo¿e wiêcej. Jest
prawdziwym kretem, jak w amerykañskich filmach szpiegowskich. Przesiedzi za biurkiem
bezczynnie kilka lat, a¿ trafi siê
okazja, by odwdziêczyæ siê partii

za zatrudnienie. Czasem w formie maila, a czasem w formie
pisma z piecz¹tk¹. Czasem to
wyjdzie na jaw, a czasem nie...
Tak dzia³a nasze miasto,
upartyjnione do ostatniego zakamarka urzêdu. Nie jest ³atwo to
zmieniæ i nie liczê, ¿e odwo³anie
Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum od razu to spowoduje. Ale sprawi, ¿e jej nastêpcy
bêd¹ siê troszeczkê baæ. Dlatego, drogi Czytelniku, w niedzielê 13 paŸdziernika idŸ i zag³osuj.
Pamiêtaj, ¿e pu³apka, jak¹
na Ciebie zastawiono, polega
na tym, ¿e zostaj¹c w domu,
g³osujesz na Hannê Gronkiewicz-Waltz.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Referendum to nie wybory
Referendum w sprawie odwo³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz
ze stanowiska prezydenta m.st.
Warszawy ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê. Powiedziano i napisano na
ten temat ju¿ ca³e tomy. Przytoczono zasady g³osowania, argumenty za i przeciw urzêduj¹cemu
prezydentowi, argumenty za i
przeciw udzia³owi w g³osowaniu.
Dlatego nie chcia³bym siê skupiaæ
na merytorycznych kwestiach
siedmioletnich dokonañ prezydentury, choæ s¹ one na tyle du¿e,
¿e w powojennej Polsce trudno
wskazaæ bardziej skutecznego
prezydenta Warszawy. Otó¿ tak
to ju¿ jest niefortunnie zorganizowane, ¿e referendum w sprawie
odwo³ania jakiegoœ organu w³adzy jest g³osowaniem o charakterze negatywnym. Czyli jest na
kartce pytanie o to, czy jesteœ za
odwo³aniem np. prezydenta. I jak
nakazuje logika oraz dowodzi historia, na takie referendum wybieraj¹ siê g³ównie przeciwnicy urzêduj¹cych w³adz. W Elbl¹gu przeciwko g³osowa³o 96% osób, w
£odzi 95%, a w Czêstochowie
94% elektoratu opowiedzia³o siê
przeciwko prezydentowi miasta.
W³aœnie tutaj le¿y ca³a ró¿nica
pomiêdzy wyborami a referendum. Wybory, jak sama nazwa
wskazuje, polegaj¹ na wyborze
danej osoby spoœród kilku czy kilkudziesiêciu. Referendum personalne zaœ jest swego rodzaju plebiscytem poparcia dla jednej konkretnej osoby. Wybory s¹ niejako
czteroletnim kontraktem zawieranym przez prezydenta z mieszkañcami, a referendum jest jedynie mo¿liwoœci¹ prawn¹ odwo³ania na wypadek specjalnych okolicznoœci. Na przyk³ad w Olsztynie referendum znakomicie siê
sprawdzi³o, gdy odwo³ano prezydenta oskar¿onego o mobbing i
wykorzystywanie swojej podw³adnej. Z jednej strony dobrze,
¿e taka furtka istnieje, ale z drugiej - przy niskim progu wymaganej frekwencji - daje mo¿liwoœæ
destabilizacji sytuacji w mieœcie

bez specjalnego powodu. Taki
w³aœnie przypadek mamy w Warszawie, gdzie rok przed koñcem
kadencji obywatelska akcja burmistrza Ursynowa zbierania podpisów przeciwko swojemu pracodawcy przerodzi³a siê w polityczny happening, którego nie wiadomo ju¿ kto jest organizatorem, bo
wszyscy miêdzy sob¹ siê k³óc¹ i
obrzucaj¹ b³otem. Odpryski tego
b³ota niestety spadaj¹ na mieszkañców, którzy stoj¹ przed dylematem, co z tym fantem zrobiæ.
Jak podj¹æ decyzjê czy iœæ na referendum, czy nie iœæ? Skoro zewsz¹d s³ychaæ g³osy, ¿e wybory i
referenda to œwiêta demokracji, to
nie wypada nie pójœæ. Tyle, ¿e wybory w terminie konstytucyjnym to
rzeczywiœcie œwiêto demokracji i
wrêcz nale¿y na nie chodziæ, a
referendum to jeszcze niedoskona³a forma udoskonalenia wyborów. Niedoskona³a, bo dyskusyjna jest wysokoœæ frekwencji, czyni¹ca takie referendum wa¿nym.
Dlatego rozwa¿ane s¹ propozycje podwy¿szenia progu z 3/5 na
co najmniej 4/5 liczby g³osuj¹cych
w wyborach danego organu i to
w I turze. Jest to istotne dlatego,
¿e przy dogrywkach, tam, gdzie
decyduje II tura, frekwencja jest
znacznie mniejsza ni¿ w I turze i
w referendum odwo³uj¹cym organ, wystarczy stosunkowo niska
frekwencja, aby siê ono powiod³o.
W obecnym porz¹dku urzêduj¹c¹
w³adzê naj³atwiej obroniæ nisk¹
frekwencj¹. Jest jednak sposób,
aby frekwencja nie by³a orê¿em
w rêku polityków. Bowiem gdyby
pytanie referendalne by³o postawione w sposób: „Czy jesteœ za
pozostaniem X lub Y na stanowisku prezydenta”, wówczas o
nisk¹ frekwencjê nikt by nie zabiega³. To zwolennicy odwo³ywanego prezydenta ruszyliby licznie
do urn, przeciwnicy równie¿ byliby mocno zmobilizowani. W efekcie frekwencja mog³aby byæ wy¿sza ni¿ w wyborach. Przez taki
zabieg z odwróceniem pytania referendum mia³oby charakter po-

Tytu³ felietonu zapo¿yczy³em
z komentarza Jacka ¯akowskiego w Gazecie Wyborczej,
poniewa¿ idealnie oddaje on to,
co o niektórych uczestnikach
referendalnej hucpy myœlê.
Referenda, podobnie jak wybory, s¹ jednym z narzêdzi budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
S¹ bezpoœredni¹ form¹ udzia³u
obywateli w sprawowaniu w³adzy
oraz podejmowaniu decyzji. Moja
partia zawsze zachêca³a do korzystania z tego prawa i sam te¿ nigdy nie opuœci³em ¿adnego g³osowania. Niestety, w ostatnim czasie referenda lokalne sta³y siê elementem walki politycznej. Zamiast
decydowania w nich o kluczowych
dla mieszkañców sprawach, dotycz¹ wy³¹cznie odwo³ywania wójtów, burmistrzów i prezydentów - i
to na rok przed wyborami. Tak¹ sytuacjê mamy w szeregu miast: w
Warszawie, W³oc³awku, S³upsku,
Wadowicach, E³ku i wielu innych.
Nie negujê prawa obywateli do podejmowania równie¿ takich decyzji, ale zwracam uwagê na intencje inicjatorów tych referendów.
Referendum w Warszawie jest
elementarnym przyk³adem wykorzystywania tego narzêdzia do
walki politycznej. I to nie walki
niezadowolonych obywateli z
w³adz¹, jak twierdzili jego organizatorzy, ale do walki jednej partii
politycznej z drug¹ – Prawa i
Sprawiedliwoœci z Platform¹ Obywatelsk¹. Jest to wojna na tyle
bezpardonowa, ¿e PiS zdecydowa³ siê w niej do zawi¹zania egzotycznej koalicji z Warszawsk¹
Wspólnot¹ Samorz¹dow¹, Ruchem Palikota, Solidarn¹ Polsk¹
i œrodowiskami Gazety Polskiej.
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Ma³o tego, partia Jaros³awa Kaczyñskiego nie zawaha³a siê siêgn¹æ po symbolikê zwi¹zan¹ z tak
wa¿nym dla warszawiaków wydarzeniem historycznym, jak Powstanie Warszawskie. Próba zaw³aszczenia litery „W” – kryptonimu godziny wybuchu Powstania
jest w mojej ocenie skandaliczna
i niestosowna. Prawo i Sprawiedliwoœæ wraz ze swoimi satelitami próbuje wywo³aæ w Warszawie
kolejne powstanie. Na taki dyskurs polityczny nie mo¿e byæ zgody. Chyba nie o to chodzi³o tym
wszystkim, którzy pod wnioskiem
referendalnym siê podpisali.
Podzielam opiniê tysiêcy warszawiaków, ¿e Hanna Gronkiewicz-Waltz i Platforma Obywatelska przestali rz¹dziæ naszym
miastem dobrze. Krytycznie oceniam szereg decyzji godz¹cych
w mieszkañców stolicy, podejmowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Dlatego SLD chce
zast¹piæ Hannê GronkiewiczWaltz i Platformê Obywatelsk¹ w
sprawowaniu w³adzy w Warszawie i mam nadziejê, ¿e tak siê
stanie po przysz³orocznych wyborach samorz¹dowych. Nie mo¿emy przecie¿ dopuœciæ, aby do
rz¹dów w stolicy powróci³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, bo rz¹dy tej
partii ju¿ raz doprowadzi³y do
zapaœci inwestycyjnej miasta.
Nie chcê, aby IV RP odrodzi³a siê
w stolicy naszego pañstwa.
Platforma Obywatelska pozytywnie odpowiedzia³a na postulaty programowe zg³oszone trzy tygodnie temu przez SLD. Wyst¹piliœmy miêdzy innymi o rozwi¹zanie problemu lokatorów z reprywatyzowanych kamienic, zmianê

Janosikowego, zwiêkszenie liczby
miejsc w przedszkolach i ¿³obkach, wyrównanie dysproporcji w
rozwoju dzielnic, wstrzymanie likwidacji szkó³ i zwolnieñ nauczycieli, zaprzestanie komercjalizacji
publicznej s³u¿by zdrowia, przywrócenie 50% zni¿ki na bilety komunikacji miejskiej dla emerytów,
przeznaczenie dodatkowych œrodków na remonty zasobu komunalnego i uregulowanie stanów prawnych gruntów spó³dzielni warszawskich. Realizacja naszych
postulatów mo¿e rozwi¹zaæ najwa¿niejsze problemy naszego
miasta i Platforma Obywatelska
siê do tego zobowi¹za³a. Dlatego
Sojusz Lewicy Demokratycznej
postanowi³, ¿e decyzjê o udziale
w referendum i sposobie g³osowania pozostawia do uznania naszym wyborcom i sympatykom,
mieszkañcom Warszawy. Mam
nadziejê, ¿e podejm¹ j¹ nie tylko
zgodnie z w³asn¹ ocen¹ w³adz
miasta, ale równie¿ intencji i politycznych celów tytu³owych inicjatorów referendum. Ja po raz pierwszy g³osowaæ nie pójdê. Nie chcê,
aby Warszaw¹ rz¹dzili wariaci. Nie
chcê obudziæ siê 14 paŸdziernika
w Warszawie Jaros³awa Kaczyñskiego i Antoniego Macierewicza.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Gry i gierki
zytywny, a wiadomo, ¿e to co pozytywne zawsze jest lepsze od
negatywnego, mo¿e z wyj¹tkiem
testów antydopingowych, bo z
ci¹¿owymi ju¿ mo¿e byæ ró¿nie.
Podsumowuj¹c, pragnê zapewniæ osoby maj¹ce dylemat
konstytucyjny, ¿e brak uczestnictwa w referendum o charakterze
plebiscytu nie jest dzia³aniem
przeciwko demokracji. Natomiast
osoby maj¹ce dylemat moralny,
zapewni³ prymas Polski Józef Kowalczyk stwierdzaj¹c, ¿e absencja w referendum to nie grzech. A
kto jak kto, na grzechach to prymas siê zna. Dlatego drodzy i szanowni mieszkañcy, 13 paŸdziernika zostañcie w domach albo wyjedŸcie na dzia³kê, pospacerujcie
w parkach. Ju¿ za rok wybierzmy
siê wszyscy t³umnie na wybory.
Mieszkañcy Bia³o³êki do lokali wyborczych pojad¹ nowoczesnym
tramwajem, mieszkañcy Pragi
Pó³noc po oddaniu g³osu wsi¹d¹
w metro i wst¹pi¹ na kawê na Nowym Œwiecie, a mieszkañcy Targówka zrelaksuj¹ siê w piêknym
Parku Bródnowskim. Wtedy tak
naprawdê rozliczmy pani¹ prezydent Hannê Gronkiewicz-Waltz z
ca³okszta³tu bogatej w pozytywne wydarzenia kadencji.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Tematowi warszawskiego referendum poœwiêci³em ju¿ jeden z
felietonów w sierpniu br. Wtedy
okreœli³em to wydarzenie mianem
bezsensownego. Zdania nadal
nie zmieniam. Jaki jest sens kreowania wydarzenia, które nie
przyniesie ¿adnego przesilenia na
warszawskiej scenie politycznej?
PO do koñca przysz³ego roku jak
jest, tak pozostanie u w³adzy, bez
wzglêdu na to, czy Warszaw¹ bêdzie rz¹dzi³a wybrana przez
mieszkañców w 2010 prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz czy
mianowany/a przez premiera Tuska komisarz, referendum nie dotyka Rady Warszawy, w której PO
i tak ma bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ.
Rzecz jednak nie w tym. Baczni
obserwatorzy ¿ycia politycznego w
naszym kraju zapewne zauwa¿yli
ró¿norakie manewry w wielu œrodowiskach. Nie jest dzie³em przypadku, ¿e œrodowiska prawicy zaplanowa³y referendum w koñcówce kadencji samorz¹dowej w roku
poprzedzaj¹cym wybory do euro
parlamentu, a nastêpnie samorz¹dowe, parlamentarne i prezydenckie. Nie jest dzie³em przypadku, ¿e
na tydzieñ przed referendum koñczy ¿ywot Ruch Palikota, by zapewne odrodziæ siê w nowej formule „centrolewicowej prawicy”.
Uznano zapewne, ¿e po trzech latach bez ¿adnej kampanii elektorat siê uœpi³ i warto go pobudziæ.
Warszawa, tak jak poprzednio Podkarpacie, Elbl¹g i kilka pomniejszych miast ma byæ poligonem, na
którym PiS sprawdzi swoje gry,
strategie i has³a wyborcze. Na Podkarpaciu PiS nie musia³ nawet

mocno siê wysilaæ. W Warszawie,
podobnie jak w Elbl¹gu, wykorzystano przed bitw¹ harcowników. W
tej roli wystêpuje zawsze ochoczo
Ruch Palikota w Warszawie, maj¹cy wsparcie burmistrza Ursynowa. Ró¿ne jedynie by³y has³a. PiS
w Warszawie posun¹³ siê nawet do
wykorzystania retoryki powstañczej. Dla nich 13 paŸdziernika to
godzina „W”. Zebrali za te gierki
niez³e ciêgi medialne. Ja ze swej
strony przypominam, ¿e Powstanie
sukcesem siê nie zakoñczy³o,
przelano tylko morze krwi. Dziœ
przelewany jest jedynie atrament,
którym jedna i druga strona próbuje obsmarowaæ przeciwników. Niezrozumia³a dla mnie jest strategia
PO, która - schowana w okopach wzywa swoich zwolenników do
biernoœci wyborczej, zamiast tu, w
Warszawie, która do niedawna
uznawana by³a za bastion PO,
wezwaæ do czynnej obrony swojej
prezydent. Hanna GronkiewiczWaltz w 2010 roku, uzyskuj¹c
345737 g³osów, wygra³a w pierwszej turze. Niezwykle trudno jest
przedstawiaæ obozowi pani prezydent racje na swoj¹ obronê, nie nag³aœniaj¹c jednoczeœnie idei referendum. Po drugiej stronie tytularni inicjatorzy referendum przechodz¹ samych siebie, by termin
referendum nag³oœniæ.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
nie daje siê wmieszaæ w tê awanturê. Próby podejmowane s¹ ³asz¹ siê, strasz¹ i obra¿aj¹.
Wszyscy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
elektorat SLD mo¿e przewa¿yæ
szalê w jedn¹ lub drug¹ stronê.
Przoduj¹ w tych dzia³aniach nie-

stety ludzie, którzy wywodz¹ siê z
naszego œrodowiska i którzy bardzo liczyli na nasze œlepe poparcie. Œlepi s¹ jednak ci, którzy chc¹
spowodowaæ, by w Warszawie, na
b³êdach PO zbudowa³a siê potêga PiS. Lekcja w Elbl¹gu powinna
wiele nauczyæ. SLD domaga siê
odpowiedzi od w³odarzy Warszawy, jaka jest szansa realizacji naszych lewicowych postulatów programowych. Pytamy o reprywatyzacjê, zmniejszenie dysproporcji w
rozwoju dzielnic, o nak³ady na
edukacjê i s³u¿bê zdrowia, miejsca w przedszkolach, komunikacjê miejsk¹, ceny biletów, zwroty
kamienic itp. Wszystkie te sprawy,
które uwieraj¹ warszawiaków. Naszemu elektoratowi nie chcemy
narzucaæ, czy ma iœæ do referendum i jak ma g³osowaæ. Prawdziwe wybory bêd¹ za rok. Wtedy wezwiemy do g³osowania na kandydatów SLD. Dziœ uwa¿am, ¿e odpowiedŸ Platformy lub jej brak na
zadane przez nas pytania lewicowy elektorat winien wzi¹æ sobie do
serca i 13 paŸdziernika post¹piæ
zgodnie z w³asn¹ ocen¹ sytuacji.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Idzie zima, dro¿eje ciep³o
dokoñczenie ze str. 1

no: – Mój roczny rycza³t za dostarczane ciep³o wynosi 1703
z³ i tê kwotê p³acê bez szemrania. Dwa lata temu pojawi³o
siê pierwsze kuriozum. W koñcu roku otrzyma³em pismo od
firmy Ista, która rozlicza ciep³o
w moim budynku i w innych budynkach spó³dzielni i która dostarczy³a do zdecydowanej
wiêkszoœci mieszkañ podzielniki ciep³a. W piœmie informowano mnie o koniecznoœci dokonania dodatkowej wp³aty na
kwotê 1200 z³, z racji wzrostu
kosztów dostarczanego czynnika grzewczego. Powiem
szczerze, ¿e szlag mnie trafi³.
Sk¹d mam wzi¹æ tak¹ kwotê?
Jestem osob¹ niepe³nosprawn¹, o niskich dochodach.
To by³a moja pierwsza reakcja.
Potem pojawi³o siê pytanie. Na
jakiej podstawie ¿¹da siê ode
mnie dodatkowej op³aty? P³acê przecie¿ rycza³t na ogólnych zasadach ustalonych
przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ i potwierdzonych odpowiedni¹ uchwa³¹. Odwo³a³em
siê od decyzji, powo³uj¹c siê
na brak podstawy prawnej i
moje odwo³anie zosta³o przyjête. Nie zap³aci³em ani grosza
ponad rycza³t. W nastêpnym
roku sytuacja siê powtórzy³a,
znów siê odwo³a³em i znów
przyjêto moje odwo³anie. W
tym roku sytuacja ponownie
siê powtórzy³a, ale fina³ by³
inny. Moje odwo³anie nie da³o
po¿¹danego efektu. Mam zap³aciæ i ju¿. Nikt nie poda³ mi
podstawy prawnej, na jakiej
podjêto decyzjê o dop³acie.
Wzros³y koszty ogrzewania,
mam zap³aciæ 1100 z³ dodatkowo i basta. Wiem, ¿e moimi
pieniêdzmi zamierza siê ³ataæ
jakieœ niedobory i mam œwiadomoœæ, ¿e zapewne w tym
procederze nie jestem jedyny.
Przypuszczam, ¿e takie pisma
otrzyma³o wielu lokatorów spoœród tych, którzy œwiadomie
nie przyjêli rzekomego dobrodziejstwa w postaci podzielników ciep³a. Nie zamierzam siê
poddaæ i bêdê dalej walczy³ o
swoje – mówi nasz Czytelnik,
mieszkaniec jednego z bloków
pozostaj¹cych w zasobach SM
Bródno.
A oto fragment odpowiedzi
administracji na pismo Czytelnika: (...) Jednoczeœnie administracja informuje, ¿e ostatnie
dwa sezony grzewcze 2010/
2011 i 2011/2012 decyzj¹ dyrektora osiedla lokale nieopomiarowane by³y rozliczane do
wysokoœci wniesionych zaliczek, zgodnie z paragrafem 8
punkt 5 (Regulaminu indywidualnego rozliczania z u¿ytkownikami lokali kosztów energii
cieplnej, zu¿ywanej do ogrzewania lokali i przygotowania
ciep³ej wody w zasobach SM
Bródno, przyp. red.). Jednak z
uwagi na rosn¹ce koszty centralnego ogrzewania odst¹piono od ulgowego traktowania
u¿ytkowników lokali nieopomiarowanych, jako niesprawiedliwego wzglêdem pozosta³ych u¿ytkowników posiadaj¹cych podzielniki kosztów
ogrzewania (...).
Na pró¿no by szukaæ
uchwa³ spó³dzielni na jej stronie internetowej. Prawo do
wgl¹du w nie maj¹ jedynie
cz³onkowie spó³dzielni, dysponuj¹cy kontem i loginem.
Przeciêtny œmiertelnik, w tym
przypadku NGP, jako przedstawicielka czwartej w³adzy
nie ma szans zweryfikowaæ
podstawy prawnej, na jakiej

¿¹da siê dop³at do ogrzewania dla tzw. odbiorców rycza³towych. Nie mamy powodu,
by nie wierzyæ Czytelnikowi,
który twierdzi, ¿e takiej podstawy nie ma. Potwierdza to
równie¿ pismo administracji,
którego fragmenty cytowaliœmy wczeœniej. Podstaw¹
prawn¹ jest ewidentne widzimisiê administracji. Ton pisma
jest taki, ¿e ka¿e nam podejrzewaæ i¿ tzw. nieopomiarowani bêd¹ karani dop³atami,
prawem kaduka. Tak jakby
wystarczaj¹c¹ kar¹ nie by³ rycza³t w wysokoœci 120% kwoty op³at za ogrzewanie dla
mieszkania konsumuj¹cego
najwiêcej ciep³a w danym budynku. Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e nie ma ¿adnego wymogu prawnego, który zmusza³by kogokolwiek do montowania w lokalu podzielników
ciep³a.
W kontekœcie braku dostêpu do uchwa³ SM Bródno
mamy - jak siê okazuje - wyj¹tkowe szczêœcie, ¿e mo¿emy
przypomnieæ czytelnikom, na
jakiej podstawie p³ac¹ za ciep³o rycza³towcy. W posiadanie
uchwa³y dotycz¹cej tej m.in.
kwestii weszliœmy kilka lat
temu, kiedy jeszcze do uchwa³
SM Bródno mieli dostêp wszyscy odwiedzaj¹cy stronê spó³dzielni. Przypominamy wiêc,
¿e jest to uchwa³a nr 32/2009
Rady Nadzorczej SM z dnia
26.10.2009 w sprawie przyjêcia tekstu jednolitego regulaminu indywidualnego rozliczania z u¿ytkownikami lokali
kosztów energii cieplnej, zu¿ywanej do ogrzewania lokali i
przygotowania ciep³ej wody w
zasobach SM Bródno. W czêœci „D” regulaminu czytamy, ¿e
op³aty na pokrycie kosztów zu¿ywanej energii cieplnej w lokalach nieopomiarowanych,
czyli pozbawionych lokalowych liczników ciep³a, a œciœlej
op³aty zaliczkowe kosztów
zmiennych c.o. „ustala siê na
podstawie poniesionych kosztów poprzedniego rozliczenia
sezonu grzewczego w wysokoœci 1,2 (czyli 120% - przyp.
red.) kosztów ciep³a na 1 m2
lokalu o najwiêkszym zu¿yciu
ciep³a w danym budynku, z
uwzglêdnieniem wspó³czynnika korekcyjnego”.
Lokatorzy spó³dzielni pytali nas przed kilkoma laty, sk¹d
wziê³o siê owe 120% i dlacze-

go jest to akurat 120% dla
mieszkania konsumuj¹cego
najwiêcej ciep³a i czy ma to
byæ jakaœ forma kary za nieza³o¿enie lokalowych liczników ciep³a. Pytaliœmy wówczas o tê kwestiê Barbarê
Sa³aciñsk¹, g³ówn¹ ksiêgow¹
Osiedla Toruñska, SM Bródno. Oto co m.in. nam powiedzia³a: „(...) Wszyscy lokatorzy byli uprzedzeni indywidualnymi pismami, skierowanymi przez spó³dzielniê do ka¿dego z nich, ¿e w³¹czamy siê
do systemu pomiarowo - rozliczeniowego przy u¿yciu
zgodnych z norm¹ europejsk¹
podzielników kosztów ogrzewania i lokalowych liczników
ciep³a. Ka¿dy z lokatorów
mia³ zagwarantowany bezp³atny monta¿ tego ostatniego urz¹dzenia. Kilkakrotnie
przesuwaliœmy w czasie termin ostatecznego monta¿u
tych urz¹dzeñ tak, ¿eby wszyscy zd¹¿yli to uczyniæ. Czêœæ
osób zrezygnowa³a œwiadomie, twierdz¹c, ¿e rycza³t bêdzie dla nich bardziej op³acalny, choæ uprzedzaliœmy, ¿e
bêdzie dro¿ej, czêœæ osób pomimo monitów - nie udostêpni³a nam lokali. Kiedy
przysz³o do p³acenia okaza³o
siê, ¿e jest problem. A przecie¿ uprzedzaliœmy. (...) Rycza³t musia³ byæ ustalony wed³ug jakichœ zasad, bowiem
nie³atwo jest teraz liczyæ zu¿yte ciep³o w lokalach pozostaj¹cych poza systemem.
Pozostaje mi tylko - ze smutkiem - stwierdziæ, ¿e lokatorzy rycza³towi maj¹ problem
trochê na w³asne ¿yczenie”.
Do sprawy bêdziemy z pewnoœci¹ powracaæ, bowiem
dzwonili do nas równie¿ lokatorzy „podzielnikowi” narzekaj¹cy na horrendalne rachunki.
(egu)

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 430 z³
- protezy acetalowe
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Linoryty Mirona i obrazy Piotra ¯aczka
Fundacja Artbarbakan wznowi³a po wakacyjnej przerwie,
trwaj¹cy od kwietnia projekt „Artystyczna Tarchomiñska 2013”
wystawami prac Miros³awa D³ugosza - Mirona i Piotra ¯aczka.
Obecna od 2003 roku na pra- siêciu wystawach zbiorowych w
skim brzegu Fundacja Artbarba- kraju i za granic¹, jak równie¿ pokan, jako jedna z niewielu orga- nad 80 wystaw indywidualnych i z
nizacji skupiaj¹cych artystów, od grup¹ Niezale¿ni’69, g³ównie w
dziesiêciu lat nieprzerwanie dzia- Niemczech i w Szwecji.
³a na terenie Pragi-Pó³noc, orgaW ramach pi¹tej wystawy z cyklu
nizuj¹c wystawy, warsztaty i ak- „Artystyczna Tarchomiñska 2013” w
cje popularyzuj¹ce polsk¹ sztukê Galerii N’69 artysta zaprezentowa³
wspó³czesn¹. Najpierw w Mellinie prace graficzne. Po raz pierwszy
Sztuki, maj¹cej swoj¹ siedzibê uda³o siê zgromadziæ w jednym miejpocz¹tkowo przy Bia³ostockiej, a scu ponad 20 jego linorytów, wykonastêpnie przy Brzeskiej, oraz w nanych w latach 1970-1990.
otwartej w 2005 roku Galerii N’69
W twórczoœci Mirona grafika
przy Tarchomiñskiej 9, odby³o siê odgrywa³a zawsze bardzo wa¿n¹
w ci¹gu tych dziesiêciu lat sze- rolê. Pocz¹tkowo by³a sposobem
reg niezapomnianych wystaw, na zarejestrowanie wystawianych
koncertów i spektakli teatralnych. i sprzedawanych pierwszych dziel
Projekt „Artystyczna Tarcho- malarskich, póŸnej sta³a siê inspimiñska 2013”, wspó³finansowany racj¹ do dalszych kompozycji. Zaprzez m.st. Warszawa - Dzielnicê wsze by³a efektem g³êbokich
Praga-Pó³noc, to kolejna inicjaty- przemyœleñ i, jak mówi sam artywa Fundacji Artbarbakan na rzecz sta, dope³nieniem jego malarstwa.
o¿ywienia kulturalnego Pragi. ZaWœród prezentowanych linok³ada on, pocz¹wszy od kwietnia rytów zwraca uwagê cykl grafik
tego roku realizacjê oœmiu wystaw ilustruj¹cych poezje Ryszarda
oraz towarzysz¹cych im spotkañ Sobieszczañskiego. „Miêdzy naz artystami. Do udzia³u w przed- dziej¹ a przeznaczeniem”, „Dwu
siêwziêciu zaproszono artystów z stron zjednanie” to tytu³y niektóró¿nych œrodowisk twórczych. rych prac, nadane przez Mirona,
Przed wakacjami w Galerii N’69 odzwierciedlaj¹ce filozoficzny
goœcili: Irena Czy¿ewicz-Cieœlak, charakter wierszy. Na tych i inWieslaw Sawicki, Marek Konat- nych grafikach, zarysy twarzy
kowski i Pawe³ Cabanowski. Po- ludzkich czy postaci, czêsto nawakacyjn¹ turê otworzyli Miros³aw k³adaj¹ siê na siebie i przenikaj¹,
D³ugosz-Miron i Piotr ¯aczek.
tworz¹c symboliczne obrazy.
Urodzony w 1946 r. w Warsza4 paŸdziernika otwarta zosta³a
wie Miros³aw D³ugosz-Miron za- w Galerii N’69 kolejna wystawa w
czyna³ od wystawiania swoich ramach projektu „Artystyczna Tarprac na murach Barbakanu. PóŸ- chomiñska”, prezentuj¹ca grafiki i
niejszy wspó³za³o¿yciel Warszaw- malarstwo Piotra ¯aczka. Urodzoskiej Grupy Malarzy Niezale¿ni’69, ny w 1966 roku artysta ukoñczy³
Wolskiej Integracji Artystycznej studia na Wydziale Grafiki waroraz Fundacji Artbarbakan, ma na szawskiej ASP. Bra³ udzia³ w wielu
swoim koncie udzia³ w kilkudzie- wystawach indywidualnych i zbio-

rowych w kraju i za granic¹. Jest
laureatem wielu nagród, w tym I
Nagrody Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego w konkursie „Obraz z Mazowsza” w 2004 roku.
Na obecnej wystawie artysta zaprezentowa³ kilkanaœcie prac graficznych i kilka malarskich. W obu
przypadkach to sztuka mocno zdyscyplinowana, konsekwentna w
swoich zamierzeniach, naœladuj¹ca
porz¹dek w przyrodzie. Inspiracj¹
artysty jest bowiem chêæ znalezienia ³adu we wszechœwiecie i w ¿yciu.
Grafiki wykonane s¹ w autorskiej technice. To bardziej malowanie przy pomocy grafiki, ni¿ „normalna” grafika. Zwykle grafik przygotowuje swój obraz bezpoœrednio
na matrycy, w przypadku linorytu –
z linoleum, ¿adnych poprawek ju¿
nie robi. Piotr ¯aczek natomiast
pracuje na odbitkach, stosuj¹c na
nich ró¿ne wariacje. Matryca jest
tu tylko punktem wyjœcia, a praca
wykonywana jest ju¿ na papierze.
Wygl¹da jak namalowany obraz. Z
kolei czarno-bia³e prace malarskie
przypominaj¹ grafiki.
- Malujê te¿ kolorowe widoki z okna i pejza¿e – mówi Piotr
¯aczek – ale one nie oddaj¹
tego, co mnie tak naprawdê
nurtuje w ¿yciu. To te¿ s¹ pejza¿e, tylko uproszczone.
Wernisa¿ uœwietni³a wykonaniem kilku rosyjskich romansów
Nina Czerkies.
Osoby zainteresowane
obejrzeniem graficznych obrazów i malarskich grafik Piotra
¯aczka proszone s¹ o telefoniczny kontakt z Fundacj¹ Artbarbakan – tel. 501 013 835
lub 500 791 681. Wystawa
czynna jest do 18 paŸdziernika.
Joanna Kiwilszo

