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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20
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Wiktor Szczêsny
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tel. 22 243 95 92, 606 910 993

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy nylonowe

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

De facto opozycyjny klub

radnych Prawa i Sprawiedliwoœci,

maj¹cy doœæ autorytarnego

stylu zarz¹dzania dzielnic¹,

zaplanowa³ procedurê odwo³ania

- najpierw Anny Majchrzak (PO),

przewodnicz¹cej rady, a na-

stêpnie ca³ego zarz¹du, maj¹c

wsparcie radnych niezrzeszo-

nych i o dziwo - trzech radnych

Platformy Obywatelskiej. Oto

14 radnych, którzy wnioskowali

o zwo³anie nadzwyczajnej

sesji: Prawo i Sprawiedliwoœæ -

Wiktor Klimiuk, Dariusz Ostrowski,

Zofia Suska, Piotr Gozdek, Piotr

Oracz, radni niezrzeszeni -

Marcin Adamkiewicz, Piotr

Basiñski, Piotr Cieszkowski,

Mariola Olszewska, Wojciech

Tumasz i Filip Pelc oraz trójka

radnych wywodz¹cych siê z

Platformy Obywatelskiej: Ewa

Gajewska, Marcin Korowaj i

Joanna Rabiczko.

Sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bunt w twierdzy PO
Niewielu zapewne przypuszcza³o, ¿e w platformerskiej

Bia³o³êce dojdzie do tak spektakularnych wydarzeñ, jakie

mia³y miejsce podczas nadzwyczajnej sesji rady, która

zosta³a zwo³ana na 22 wrzeœnia pod pretekstem omówienia

trudnych zagadnieñ dotycz¹cych bia³o³êckiej oœwiaty.

Zwierzêta, ptaki

i … ksi¹¿ki
Na terenie ZOO otwarty zosta³ obiekt, jakiego nie by³o w

75-letniej historii Ogrodu. W pobli¿u pawilonu z ¿yrafami

i kawiarenki stanê³a czerwona budka z ksi¹¿kami i logo

Rotary. 22 wrzeœnia ten Przystanek Ksi¹¿ka (BookStop)

uruchomili dzia³acze Klubu Rotary Warszawa Józefów

wraz z dyrektorem ZOO dr. Andrzejem Kruszewiczem.

W œrodê 7 paŸdziernika o godz. 18.00 w sali konferencyjnej

Urzêdu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 (na

parterze) odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji Rad

Dzielnic Targówek, Praga Pó³noc i ¯oliborz, zajmuj¹cych siê

inwestycjami i infrastruktur¹, dotycz¹ce budowy Mostu i Trasy

Krasiñskiego. Na spotkaniu obecny ma byæ tak¿e prezydent

Jacek Wojciechowicz oraz przedstawiciele ZMID-u, którzy

maj¹ przedstawiæ „stan aktualny planowanej inwestycji”. Po

zapowiedzi aktualizacji projektu o rzetelne konsultacje, jakich

zabrak³o 7 lat temu, wyst¹pili mieszkañcy ¯oliborza i Pragi

Pó³noc oraz organizacje spo³eczne. Prezydent Wojciechowicz

obieca³ skonsultowanie projektu w paŸdzierniku br. Obecne

spotkanie ma na celu okreœlenie stanowisk radnych i miesz-

kañców poszczególnych dzielnic do tej inwestycji.            Kr.

Trasa Krasiñskiego

na Targówku

„Pomys³em BookStopu

zainteresowa³ nas Andrzej

Cieœlawski z warszawskiego

klubu City. To on „sprzeda³” nam

ideê i pomys³ oraz dostarczy³

potrzebn¹ dokumentacjê.

Wszyscy cz³onkowie klubu

od razu zaakceptowali ten

pomys³. Pierwszy BookStop

ufundowany przez macierzysty

klub Andrzeja stoi od roku w

Konstancinie, my szukaliœmy

dla naszego odpowiedniej

lokalizacji w Warszawie” –

wspomina Angelika Prze-

Ÿdziek, prezydent klubu.

Pomocny okaza³ siê Wojciech

Lejwoda, cz³onek klubu,

w³aœciciel kawiarenki Przy

¯yrafiarni, który z³o¿y³ propo-

zycjê dyrektorowi Andrzejowi

Kruszewiczowi. Pomys³ Przy-

stanku Ksi¹¿ka w ZOO bardzo

Historia praskich rodów

Ju¿ 31 sierpnia 1799 roku

publicznoœæ warszawska uj-

rza³a Józefa Elsnera prowa-

dz¹cego operê „Drzewo

Diany” J. Martiniego w Teatrze

Narodowym, mieszcz¹cym

siê przy placu Krasiñskich,

gdzie kompozytor obj¹³ sta-

nowisko dyrektora muzyki.

Czeka³ go ogrom obowi¹z-

ków, zwi¹zanych z wystawia-

niem oper. On decydowa³ o

wyborze repertuaru oraz o

przydziale ról, jak równie¿ by³

odpowiedzialny za przygoto-

wanie chóru i orkiestry. On te¿

musia³ przez trzy godziny w

Rodzina Elsnerów cz. 2
W poprzednim numerze przedstawiliœmy losy syna œl¹skiego

stolarza i wytwórcy instrumentów muzycznych, Józefa

Antoniego Elsnera, który z Grodkowa przez Wroc³aw,

Wiedeñ, Brno i Lwów przyby³ w 1799 r. do Warszawy. W

drugiej czêœci tej historii dowiemy siê, jak m³ody kompozytor

zosta³ dyrektorem muzycznym Teatru Narodowego i

rektorem Konserwatorium, a tak¿e, jakiego fortelu u¿y³,

aby osi¹œæ wraz z rodzin¹ w podwarszawskim Elsnerowie.

tygodniu prowadziæ lekcje

œpiewu z ka¿dym solist¹, a

trzeba zauwa¿yæ, ¿e ówczeœni

dokoñczenie na str. 4
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Zwierzêta, ptaki

i … ksi¹¿ki
dokoñczenie ze str. 1

siê spodoba³. „Propozycjê

przyj¹³em z wielkim entuzja-

zmem – potwierdza dyrektor.

- Szacunek dla ksi¹¿ki mam

od dziecka: mama pracowa³a

w drukarni, ojciec – introligator,

ze starych ksi¹¿ek robi³ w

domu cudeñka, które czêsto

czyta³em. Moim marzeniem

by³o napisaæ w ¿yciu choæ

jedn¹ ksi¹¿kê. Napisa³em

dwadzieœcia i ci¹gle mam

niedosyt…. Nie znam w Polsce

ogrodu zoologicznego, który

mia³by Przystanek Ksi¹¿ka.

U nas jest teraz szansa, by

przeczytane ksi¹¿ki przekazaæ

innym i skorzystaæ z tych,

które ktoœ przeczyta³.”

Jak korzystaæ z tej oferty?

Regulamin zachêca, by po

wybraniu interesuj¹cej

ksi¹¿ki czytaæ j¹ na pobliskiej

³awce, a gdy zabraknie cza-

su – wzi¹æ do domu; przy

kolejnej wizycie w ZOO po-

³o¿yæ na poprzednim miejscu

lub przynieœæ w zamian inn¹

pozycjê. Ksi¹¿ka ma s³u¿yæ

tak¿e innym czytelnikom,

wiêc nie nale¿y jej niszczyæ,

robiæ notatek itp.

Pan Marcin z kawiarenki

Przy ¯yrafiarni obserwuje

spore zainteresowanie

ksi¹¿kami w czerwonej bud-

ce wœród odwiedzaj¹cych

ogród, a tak¿e pracowników

ZOO. Sam wypo¿yczy³

„Puszczê Mazowieck¹” i

„Mokrad³a Mazowieckie”,

chce wzbogaciæ ksiêgozbiór

dzie³ami Marka H³aski.

BookStop w ZOO zosta³

w ca³oœci sfinansowany

(ok. 11,5 tys. z³) przez Klub

Rotary Warszawa Józefów

z darowizn, zbieranych w

ramach OPP. Projekt wpisuje

siê w miêdzynarodowy program

„Literacy”, który ma na celu

propagowanie czytelnictwa

na ca³ym œwiecie oraz walkê

z analfabetyzmem.

             K.

XIII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Zwracaj¹c siê do radnych

Jan Pietrzak uzna³ za rzecz

haniebn¹, ¿e przez 25 lat nie-

podleg³oœci nie znalaz³a siê

w³adza, która dostrzeg³aby

brak w przestrzeni miejskiej

takiego pomnika. Podjêto

wiêc dzia³ania oddolne. W

internecie ponad 1000 osób

z Polski i zagranicy podpisa³o

siê pod t¹ inicjatyw¹, zbiera-

ne s¹ te¿ cegie³ki i wp³aty na

za³o¿one w tym celu konto.

£uk ma powstaæ ca³kowicie

ze œrodków prywatnych i siê

samofinansowaæ.

Rozwa¿ane s¹ trzy mo¿liwe

lokalizacje dla ³uku triumfal-

nego: Plac na Rozdro¿u, oœ

saska oraz oba brzegi Wis³y

na wysokoœci Pragi – ³uk mia³by

je spinaæ. Tê ostatni¹ kon-

cepcjê pozytywnie zaopinio-

wa³a komisja infrastruktury.

Wyró¿ni³ j¹ te¿ Jan Pietrzak,

jako najdalsz¹ od komercji

zarzucanej projektowi na osi

saskiej, gdzie mia³oby siê

znaleŸæ centrum handlowe.

Na razie s¹ to luŸne koncep-

cje. Nad ich ukonkretnieniem

maj¹ pracowaæ architekci i

urbaniœci - inicjatorzy podob-

no zainteresowali sw¹ ide¹

Warszawski Oddzia³ SARP.

Stanowisko popieraj¹ce

wniosek, w zwi¹zku ze zbli-

¿aj¹c¹ siê du¿ymi krokami

setn¹ rocznic¹ Bitwy War-

szawskiej 1920 roku, rada

przyjê³a jednog³oœnie.

Sporo zmian zasz³o w sk³a-

dach komisji. Ze stanowiska

przewodnicz¹cego komisji

bezpieczeñstwa, prawa i sa-

morz¹du ust¹pi³ Wojciech

Nastula z PiS. Na jego miejsce

powo³ano Mariusza Borow-

skiego z SLD, szefuj¹cego tej

komisji w minionej kadencji.

Do³¹czyli do niej tak¿e:

Ireneusz Tondera z SLD oraz

Marcin D¹browski z PO. Po

kilku kolejnych roszadach –

g³ównie rezygnacjach z prac

w poszczególnych komisjach,

omówiono zmiany w za³¹czni-

ku bud¿etowym dla dzielnicy.

Pieni¹dze z odszkodowañ

przeznaczono m.in. na li-

kwidacjê awarii w lokalach

komunalnych. Zapewniono

te¿ œrodki m.in. na ³awki na placu

zabaw przy Kawêczyñskiej,

dodatkow¹ zieleñ, stypendia

socjalne, bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ

Domu Kultury Praga. W ramach

zakupów interwencyjnych w

urzêdzie zostan¹ wymienione

wys³u¿one ksera. W¹tpliwoœci

radnych wzbudzi³a planowana

budowa sauny suchej przy

basenach na Jagielloñskiej,

poniewa¿ z informacji zarz¹dcy

obiektu wynika³o, ¿e w miej-

scu jej lokalizacji przecieka

strop. Po burzliwej dyskusji

komisja bud¿etu zaopiniowa³a

zmiany pozytywnie, nie inaczej

post¹pi³a ca³a Rada.

Ireneusz Tondera zarzuci³

zarz¹dowi haniebnie niskie

wykorzystanie œrodków inwe-

stycyjnych na ten rok. Prze-

suniêcia bud¿etowe dotycz¹

ma³ych inwestycji, a du¿e le¿¹

– grzmia³ radny opozycji. W imie-

niu zarz¹du na pytania radnych

w tej sprawie odpowiada³a p.o.

naczelnika wydzia³u infrastruk-

tury Agnieszka Zawistowska.

Rzeczywiœcie, s¹ problemy z

realizacj¹ niektórych projektów,

zw³aszcza dotyczy to zwyciê-

skich projektów rowerowych w

bud¿ecie partycypacyjnym. Ich

realizacja poch³onie kilkakrotnie

wy¿sze kwoty ni¿ zak³adano.

Czêœæ zadañ w tym zakresie

przejmie Zarz¹d Dróg Miejskich,

czêœæ najprawdopodobniej

Zarz¹d Miejskich Inwestycji

Drogowych. Tak czy inaczej,

szansa na realizacjê wszyst-

kich zadañ, zapisanych w

projektach z bud¿etu partycy-

pacyjnego w tym roku raczej

nie bêdzie mo¿liwa. W zakresie

bie¿¹cych inwestycji dzielnicy,

w tej chwili przygotowano du¿o

projektów remontów i moderni-

zacji przedszkoli oraz boisk

szkolnych, ale w wiêkszoœci z

nich nie rozpoczê³y siê jeszcze

prace. W dyskusji zwrócono te¿

uwagê na problemy z firm¹

Veolia, maj¹c¹ przy³¹czaæ

praskie budynki do sieci

ciep³owniczej. Koordynacja

inwestycji dzielnicowych jest

czêsto utrudniona przez brak

nale¿ytej informacji ze strony

tej firmy. Problem ten wynikn¹³

tak¿e z powodu znacznie

wiêkszej liczby budynków do

pod³¹czenia sieciowego w tym

roku ni¿ w latach ubieg³ych.

„Veolia odmawia pod³¹czenia

kolonii Œliwice, bo im siê to nie

op³aca. Ze SPEC-em rozmowy

by³y trudne, ale z Veoli¹ jest

jeszcze trudniej – takie s¹

skutki prywatyzacji SPEC-u” –

podsumowa³ temat burmistrz

Lisiecki.

Przeg³osowano regulamin

komisji mieszkaniowej oraz

przyjêto sprawozdanie z pracy

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,

przy czym komisja bud¿etu

zaopiniowa³a wniosek pozy-

tywnie, a komisja polityki

spo³ecznej – negatywnie.

Przyjêto tak¿e stanowisko w

sprawie upamiêtnienia króla

W³adys³awa IV. Pierwotny

wniosek radnego Tondery do-

tyczy³ co prawda postawienia

pomnika, ale przysta³ on na

formê skromniejsz¹, zapropo-

nowan¹ przez  komisje kultury

i infrastruktury. Inn¹ formê ni¿

zak³ada³ to wnioskodawca,

przyjê³o te¿ stanowisko doty-

cz¹ce utworzenia strefy p³at-

nego parkowania na Pradze

Pó³noc w okolicach metra. Po

przejœciu przez komisjê infra-

struktury stanowisko dotyczy-

³o ju¿ postulowanej budowy

parkingu park&ride na Pradze

Pó³noc. Piotr Pietruszyñski

zapowiedzia³, ¿e bêdzie pró-

bowa³ dalej przeforsowaæ swój

pierwotny pomys³. Miejsca

parkingowe s¹ zajmowane na

wiele godzin przez przyjezd-

nych. Przeg³osowano tak¿e

stanowisko w sprawie organi-

zacji ruchu na ul. Szwedzkiej,

zak³adaj¹ce ograniczenie po-

ruszania siê t¹ ulic¹ pojazdów

ciê¿szych ni¿ 5 ton. Podobno

tym razem s¹ realne szanse na

wprowadzenie tego zakazu.

Powa¿n¹ kontrowersjê wy-

wo³a³a te¿ sprawa wycinki

drzew przy ul. 11 Listopada,

w ramach modernizacji linii

tramwajowej. Wyjaœnieñ udziela³

naczelnik wydzia³u ochrony

œrodowiska Piotr Banaszkiewicz.

Wszystkie wnioski o wycinkê

by³y odpowiednio umotywowa-

ne, poparte wczeœniejszymi

uzgodnieniami bran¿owymi. O

zieleni pomyœlano na samym

koñcu ³añcucha uzgodnieñ,

kiedy w grê wchodzi³a ju¿ tylko

jej wycinka. Wydzia³ ochrony

œrodowiska w takiej sytuacji nie

móg³ nie wydaæ zgody, choæ do

koñca sprzeciwia³ siê skali

ingerencji w zieleñ. Bezskutecznie.

Po wyciêciu pierwszych drzew

okoliczni mieszkañcy zabloko-

wali dalsz¹ wycinkê. Pomog³a

te¿ interwencja nowego Pe³no-

mocnika ds. Rewitalizacji Pragi,

Jacka Grunt-Mejera. Okaza³o

siê, ¿e jednak nie wszystkie

drzewa trzeba wycinaæ. Jest

to tak¿e dobry przyk³ad na

nieskutecznoœæ zawiadamiania

strony spo³ecznej o planowanych

wycinkach drzew. Informacje

o postêpowaniach s¹ za-

mieszczane na ogólnopolskim

Ekoportalu, gdzie interesuj¹ce

treœci bardzo trudno znaleŸæ.

Do informacji o tym postêpowa-

niu nikt zawczasu nie dotar³.

Decyzj¹ burmistrzów, aby

unikn¹æ podobnych sytuacji,

inwestycje prowadzone przez

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc

bêd¹ w pierwszej kolejnoœci

konsultowane pod k¹tem ich

ingerencji w zieleñ.

              Kr.

£uk triumfalny i znikaj¹ce drzewa
Posiedzenie zwo³ano wczeœnie, na godzinê 15.00, ze

wzglêdu na zapowiedziane uczestnictwo w niej Jana Pietrzaka,

promuj¹cego inicjatywê budowy w Warszawie ³uku trium-

falnego dla upamiêtnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
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Gwarantujemy:

• Bezpieczn¹ i legaln¹ pracê

• Transport, mieszkanie, wy¿ywienie

• Ca³odobowe wsparcie opiekuna kontraktu

Zapraszamy do naszego oddzia³u w Warszawie,

ul. Brzeska 2

501 356 229

506 289 039

Sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bunt w twierdzy PO
Sesja przebiega³a zgodnie z

planem. Radni zg³osili wniosek

dotycz¹cy odwo³ania przewod-

nicz¹cej Anny Majchrzak, który

zgodnie z procedur¹ bêdzie

móg³ byæ g³osowany dopiero

na kolejnej sesji, burmistrz Piotr

Jaworski przedstawi³ informacjê

dotycz¹c¹ bia³o³êckiej oœwiaty i

nagle, tu¿ przed interpelacjami

i wolnymi wnioskami przewod-

nicz¹ca og³osi³a przerwê w

sesji, bez ¿adnego racjonalnego

powodu. Przerwa wci¹¿ trwa.

14 radnych z³o¿y³o wnio-

sek o zwo³anie kolejnej sesji

nadzwyczajnej. Do dnia, w

którym oddajemy do druku

to wydanie NGP, radni nie

otrzymali ¿adnej odpowiedzi

na z³o¿ony wniosek.

O przyczyny utraty zaufania

do zarz¹du dzielnicy pytamy

Wiktora Klimiuka, radnego PiS:

Autorytarny styl zarz¹dzania

sprawami dzielnicy jest dla nas

nie do przyjêcia. Zostaliœmy

wybrani, by s³u¿yæ mieszkañcom.

Zarz¹d nie ws³uchuje siê w ich

g³os i uprawia swoist¹ propa-

gandê sukcesu. Wszystkie

wnioski opozycji s¹ odrzucane,

nastêpnie, po jakimœ czasie, lekko

zmodyfikowane s¹ prezentowane

jako wnioski Platformy Oby-

watelskiej. W tym momencie

sytuacja jest patowa, bowiem

nie ma reakcji na nasz wniosek

dotycz¹cy zwo³ania kolejnej sesji.

Mamy wiêkszoœæ potrzebn¹ do

odwo³ania przewodnicz¹cej

Anny Majchrzak i nie ukrywam,

¿e bêdziemy równie¿ zmierzaæ

do odwo³ania zarz¹du. Mamy

kilka ekspertyz prawnych mó-

wi¹cych o tym, ¿e pomimo og³o-

szenia przerwy w sesji nic nie

stoi na przeszkodzie, by zwo-

³aæ nastêpn¹. Precedens w tej

kwestii stworzy³a na Ursynowie

sama Platforma Obywatelska.

Sesja w koñcu musi zostaæ

zwo³ana, bowiem rady dzielnic

w najbli¿szym czasie musz¹

zaopiniowaæ bud¿et.

O komentarz do sytuacji

poprosiliœmy tak¿e Marcina

dokoñczenie ze str. 1 Korowaja, lidera radnych, którzy

opuœcili klub Platformy Obywa-

telskiej. Zapowiedzia³ on, ¿e

równie¿ zag³osuje za odwo³a-

niem przewodnicz¹cej Anny

Majchrzak: „Zawsze uwa¿a³em,

¿e harmonijny rozwój dzielnicy

ma miejsce wtedy, gdy burmistrz

i zarz¹d wspó³dzia³aj¹ z radnymi

i s³uchaj¹ potrzeb mieszkañców.

Tymczasem obecna w³adza nie

liczy siê z nikim, nawet z radnymi

z w³asnego ugrupowania. Ci,

którzy siê zbuntowali, zdegusto-

wani s¹ nie tylko stylem, w jakim

PO rz¹dzi na Bia³o³êce, utr¹caj¹c

wszystkie inicjatywy spo³eczne,

ale tak¿e brakiem merytorycz-

nych dzia³añ. Dba siê przede

wszystkim o PR. Ale np. o to, by

metro dochodzi³o na Bia³o³êkê,

burmistrz Jaworski nie umia³ ju¿

odpowiednio zadbaæ.

Moim suwerenem s¹ miesz-

kañcy i to dziêki nim otrzyma³em

mandat radnego, a to zobowi¹zuje.

Niezale¿noœæ zawsze budzi

kontrowersje establishmentu

politycznego. Dosta³o mi siê za

koncepcjê budowy pla¿y na

Bia³o³êce, si³owni plenerowych

street workout, pikniku historycz-

nego, czy ostatnio zg³oszonego

wniosku do bud¿etu obywatel-

skiego na remont skateparku.

Ale przyzwyczai³em siê ju¿ do

tego, trzeba nauczyæ siê z tym

¿yæ i robiæ swoj¹ robotê, bo po

owocach nas poznaj¹.”

Jakie owoce przyniesie kolejna

sesja, kiedy siê odbêdzie, czy

bêdziemy mieæ nowy zarz¹d – oto

pasjonuj¹ce pytania, na które na

razie nie ma odpowiedzi. Jedno

jest pewne – oaza politycznego

spokoju, jak¹ by³a dotychczas

Bia³o³êka, to ju¿ przesz³oœæ.

PS. W momencie oddawania

tego numeru NGP do druku

dowiedzieliœmy siê, ¿e XII zwy-

czajna sesja Rady Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³a zwo³ana na

6 paŸdziernika, na godzinê 12.

W porz¹dku obrad znalaz³ siê

m.in. punkt dotycz¹cy odwo³a-

nia Anny Majchrzak z funkcji

przewodnicz¹cej rady.

El¿bieta Gutowska

Cel konkursu by³ jeden –

doceniæ swoich wspó³pra-

cowników za ich dokonania

i zaufanie, jakim obdarzyli

firmê. Promedica24 wie, ¿e

ich opiekunki i opiekunowie

to wyj¹tkowe osoby. Firma

chcia³a pokazaæ ich historie

innym. „Czasem ¿ycie pisa³o

niesamowite scenariusze i

warto siê nimi podzieliæ.

Pokazaæ innym, ile serca,

cierpliwoœci i pasji Ci ludzie

wk³adaj¹ w swoj¹ pracê, jak

ta praca zmieni³a ich ¿ycie” -

mówi £ukasz Puci³owski,

prezes zarz¹du Promedica24.

Konkurs by³ okazj¹ do

podsumowania swojej wspó³pra-

cy z Promedica24 i opowiedzenia

historii „o tym, jak to siê zaczê-

³o...”. Zorganizowany zosta³

we wszystkich krajach, gdzie

firma rekrutuje opiekunów,

czyli w Polsce, Rumunii, Bu-

³garii i na S³owacji. Jury przy-

zna³o prawie 100 nagród.

Zwyciêzcy otrzymaj¹ liczne

nagrody rzeczowe i co naj-

wa¿niejsze – mo¿liwoœæ

opublikowania wygranych

konkursowych historii.

W ci¹gu 10-letniej dzia³alnoœci

firmy, do pracy w roli opiekuna

seniorów z Promedica24

wyjecha³o do Niemiec, Anglii

lub Polski ponad 23 tysi¹ce

osób. Swoje us³ugi œwiadcz¹

dla ponad 16 tysiêcy klientów.

Pracê tê w wiêkszoœci po-

dejmuj¹ panie, które s¹

empatyczne i chc¹ pomagaæ

innym. W przesz³oœci zajmowa³y

siê w³asnymi rodzicami lub

dziadkami. Po trzymiesiêcznym

kontrakcie wiele pañ kontynuuje

jednak swoj¹ pracê, widz¹c

mo¿liwoœæ atrakcyjnych za-

robków czy rozwoju kariery

zawodowej. Firma prowadzi

dla nich szkolenia jêzykowe,

kompleksowe szkolenia z

zakresu opieki podstawowej

i opieki nad osobami

starszymi.

Warto wspomnieæ, ¿e

Promedica24 od momentu

decyzji o podjêciu wspó³pracy

bardzo dba o bezpieczeñstwo

i opiekuje siê pracownikami,

którzy decyduj¹ siê na podjêcie

kontraktów. Za³atwia wszystkie

formalnoœci, op³aca sk³adki,

oferuje dodatkowe ubez-

pieczenie oraz transport i

zamieszkanie. Do wszystkich

pracowników podchodzi indy-

widualnie, starannie dobieraj¹c

kontrakty do kwalifikacji.

Wiêcej informacji o konkursie

wraz z regulaminem oraz lista

zwyciêzców znajduje siê na stronie

internetowej https://promedica-

24.com.pl/aktualnosci/konkurs-

promedica24-moja-historia

„Moja Historia”
Promedica24, europejski lider us³ug opiekuñczych,

zorganizowa³a dla swoich pracowników konkurs „Moja

Historia”. Szansê na nagrody i publikacjê w³asnych

opowiadañ otrzyma³o kilka tysiêcy ludzi, którzy œwiadcz¹

us³ugi opiekuñcze w Niemczech, Anglii oraz Polsce.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Tymczasem trwaj¹ spotkania,

inicjuj¹ce prace nad powo³aniem

dzielnicowej Praskiej Rady Se-

niorów. Odby³y siê ju¿ dwa takie

spotkania, na których opracowano

projekt statutu i omówiono

zakres dzia³añ przysz³ej Rady.

Na kolejne dwa spotkania za-

praszamy 21 paŸdziernika do

Szko³y Podstawowej nr 127 przy

ul. Kowieñskiej 12/20 oraz 18

listopada br. do Gimnazjum Nr 30

przy ul. Szanajcy 17/19. Oba

spotkania odbêd¹ siê o godz. 17.00.

Rada Seniorów ma uaktywniæ

starszych mieszkañców dzielnicy

i w³¹czyæ ich do ¿ycia lokalnej

spo³ecznoœci. Wiedza i do-

œwiadczenie starszych osób jest

cennym uzupe³nieniem zapa³u

i pomys³owoœci m³odszych

cz³onków spo³ecznoœci lokalnej.

Rada bêdzie mia³a charakter

doradczy, konsultacyjny i inicja-

tywny. Zapraszamy seniorów do

w³¹czenia siê w jej powstanie.

Przewidziane ukonstytuowanie

siê Rady Seniorów to styczeñ

przysz³ego roku.                 bbj

Praska Dzielnicowa Rada Seniorów
1 paŸdziernika, w Œwiatowym Dniu Seniora, ju¿ po raz

kolejny praski OPS zorganizowa³ Piknik Seniora na Placu

Hallera, tradycyjnie – przy fontannie. Pomimo wczesno-

jesiennej pogody, zabawa by³a gor¹ca, wyst¹pi³ zespó³

„Ca³a Praga Œpiewa” dzia³aj¹cy przy Dziennym Domu

Pomocy przy Brzeskiej 4, Kabaret DDP w ods³onie „Oblicza

mi³oœci”, potañcówka przy ulubionej muzyce z lat m³odoœci

oraz ma³e co nieco dla pod³adowania akumulatorów, ser-

wowane przez pracowników praskiego OPS. Tañce trwa³y

do póŸnego wieczora, goœæmi seniorów byli: burmistrz

Pawe³ Lisiecki oraz zastêpca burmistrza Dariusz Wolke.
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Rodzina Elsnerów cz. 2
œpiewacy – chórzyœci i z nie-

wielkimi wyj¹tkami soliœci, nie

znali nut, wiêc aby nauczyæ

ich partii, kapelmistrz musia³

przez ca³¹ lekcjê przygrywaæ

im na skrzypcach i na forte-

pianie. Oczywiœcie, do obo-

wi¹zków kapelmistrza nale-

¿a³o tak¿e dyrygowanie nie

tylko na przedstawieniach

operowych, ale i na innych,

np. dramatu czy komedii,

gdy¿ muzyk¹ wype³niano

tak¿e przerwy miêdzy aktami

przedstawienia. Równocze-

œnie, jednym z g³ównych za-

dañ dyrektora muzyki by³a

praca kompozytorska. Teatr

musia³ mieæ swego „nadwor-

nego” kompozytora, zapew-

niaj¹cego ci¹g³¹ zmiennoœæ

repertuaru.

Elsner sprawowa³ funkcjê

dyrektora muzyki Teatru

Narodowego przez 25 lat,

pocz¹tkowo samodzielnie, a

od 1810 roku wspólnie z pe-

³ni¹cym obowi¹zki „drugiego

dyrektora muzyki”, Karolem

Kurpiñskim. Pierwsz¹ war-

szawsk¹ kompozycj¹ Elsnera,

która zreszt¹ odnios³a wielki

sukces, by³a opera „Su³tan

Wampun”, grana 27 razy,

kilka sezonów z rzêdu. Nie

mniejszym powodzeniem

cieszy³a siê nastêpna opera

Elsnera, pt. „Mieszkañcy

Kamkatal” z librettem Ludwika

Dmuszewskiego. A¿ 37 razy

grane by³o „widowisko ze

œpiewem” „Siedem razy je-

den”, równie¿ ze s³owami

Dmuszewskiego.

Do sukcesów wystawia-

nych przez Elsnera oper

przyczynia³o siê perfekcyjne

przygotowanie orkiestry oraz

wykszta³cenie szeregu no-

wych œpiewaczek, do czego

mia³ podobno niezwyk³y dar.

Wœród swoich uczennic zna-

laz³ sobie nawet ¿onê. 23

czerwca 1802 r., w koœciele

Najœwiêtszej Marii Panny na

Nowym Mieœcie zawar³ swój

drugi zwi¹zek ma³¿eñski z

Karolin¹ Drozdowsk¹, córk¹

cenionej i lubianej aktorki z

trupy Bogus³awskiego, Petro-

neli Drozdowskiej. Karolina

mia³a w chwili œlubu 18 lat.

Obdarzona piêknym, aczkol-

wiek niezbyt silnym g³osem,

graj¹ca nieŸle na fortepianie,

przystojna i piêknej postawy,

zajmie w niedalekiej przy-

sz³oœci przoduj¹ce miejsce

wœród polskich œpiewaczek

operowych.

Mimo wielu obowi¹zków,

Elsner nie poprzesta³ na czyn-

noœciach przypisanych dyrek-

torowi muzycznemu teatru.

Na prze³omie 1802/03 roku

za³o¿y³ pierwsz¹ w Warsza-

wie sztycharniê nut, w której

w ci¹gu kilku lat wyda³ szereg

publikacji nutowych, m.in.

24 numery miesiêcznika pt.

„Wybór piêknych dzie³ mu-

zycznych i pieœni polskich”,

zawieraj¹cy utwory wokalne i

instrumentalne, na który og³osi³

w prasie prenumeratê. 8 kwiet-

nia 1803 roku warszawskie

dzienniki donosi³y: „pierwsze

arkusze „Wyboru” ju¿ wysz³y

spod prasy i ¿e one ka¿dy

prenumeruj¹cy za okazanym

kwitem odebraæ mo¿e”.

W uznaniu zas³ug dla kultury

polskiej, 17 listopada 1805 r.,

Elsner zosta³ przyjêty do

Warszawskiego Towarzystwa

Przyjació³ Nauk. W ten sposób

zaliczono go do elity umys³owej

polskiego spo³eczeñstwa,

bowiem w szeregach powsta-

³ego w 1800 roku Towarzystwa

znalaz³y siê takie wybitne

osobistoœci polskiego Oœwie-

cenia, jak Stanis³aw Staszic,

Julian Ursyn Niemcewicz,

Samuel Bogumi³ Linde,

Stanis³aw Kostka Potocki

czy bracia Jan i Jêdrzej

Œniadeccy.

Cz³onkostwo w TPN zobo-

wi¹zywa³o. W 1806 roku roz-

pocz¹³ Elsner pracê na tere-

nie nowo powsta³ej Resursy

Muzycznej, która skupia³a

muzyków i mi³oœników muzy-

ki w celu o¿ywienia ruchu

koncertowego stolicy. Inicja-

torem Resursy by³ poeta,

muzyk i malarz niemiecki E.

T. A. Hoffmann, przebywaj¹cy

wówczas w Warszawie jako

pruski urzêdnik. Resursa

dzia³a³a krótko, bowiem 27

listopada 1806 roku wesz³y do

Warszawy wojska Napoleona

dowodzone przez marsza³ka

Joachima Murata i tym

samym skoñczy³y siê w

Warszawie rz¹dy pruskie.

Hoffmann, podobnie jak

reszta urzêdników pruskich,

wyjecha³. Pozostaniem w

Warszawie Elsner zaskarbi³ sobie

sympatiê i zaufanie Polaków.

Odt¹d sta³ siê autorytetem w

¿yciu muzycznym stolicy.

Niemal od pierwszych chwil

wkroczenia do Warszawy

wojsk francuskich zespó³ Teatru

Narodowego pod wodz¹

Elsnera mia³ pe³ne rêce ro-

boty. Elsner skomponowa³

muzykê do tekstu „dramy

lirycznej” pt. „Andromeda”

napisanej przez Ludwika

Osiñskiego na czeœæ Napo-

leona, który w grudniu 1806 r.

zapowiedzia³ odbudowê

pañstwa polskiego. Treœæ

opery zawiera³a aluzje do

wybawienia Andromedy-Polski

przez Perseusza-Napoleona.

Premiera opery, na której

cesarz nie by³ obecny, odby³a

siê 14 stycznia 1807 roku.

Napoleon wys³ucha³ opery

dopiero cztery dni póŸniej,

œledz¹c jej przebieg za po-

moc¹ drukowanego tekstu w

jêzyku francuskim. Wydaje

siê, ¿e nie wywar³a ona na

nim wiêkszego wra¿enia,

skoro nie wspomnia³ o tym w

prywatnej korespondencji.

Tym niemniej, nazajutrz po

przedstawieniu rozkaza³ wy-

p³aciæ obu autorom dzie³a

600 napoleonów w z³ocie.

Pieni¹dze te jednak nigdy nie

dotar³y do r¹k obdarowanych.

W okresie Ksiêstwa War-

szawskiego (1807-1815)

g³ównym oœrodkiem pracy

Józefa Elsnera pozostawa³

Teatr Narodowy, a g³ówn¹

domen¹ twórczoœci – opera.

Poza wymienionymi wczeœniej,

do dzie³, które przynios³y mu

rozg³os nale¿y opera „Leszek

Bia³y”, skomponowana w

1809 roku do libretta Dmu-

szewskiego oraz, powsta³a

ju¿ po upadku Ksiêstwa,

opera „Król £okietek” (1818 r.).

Równoczeœnie z kompono-

waniem zajmowa³ siê teori¹

muzyki, czego wynikiem by³y

prace: „Rozprawa o metrycz-

noœci i rytmicznoœci jêzyka

polskiego” (1818) oraz „Roz-

prawa o melodii i œpiewie”

(1830).

Zaanga¿owa³ siê równie¿ w

organizowanie szkolnictwa

muzycznego i coraz wiêcej

czasu poœwiêca³ pracy peda-

gogicznej. By³ inicjatorem po-

wstania Towarzystwa Muzyki

Religijnej i Narodowej, które w

koœciele pijarów urz¹dza³o

niedzielne i œwi¹teczne koncerty.

Mia³o te¿ kszta³ciæ nauczycieli

muzyki, organistów i œpiewa-

ków. Od 1815 roku wyk³ada³

w Szkole Dramatycznej przy

Teatrze Narodowym przedmiot

„muzyka i œpiewanie”. W 1817

roku wed³ug jego projektu

otwarto tzw. Szko³ê Elemen-

tarn¹ Muzyki i Sztuki Drama-

tycznej. Na bazie tej szko³y

w 1821 roku rozpoczyna

dzia³alnoœæ Instytut Muzyki i

Deklamacji, przemianowany w

1826 roku na Szko³ê G³ówn¹

Muzyki, czyli Konserwatorium.

Elsner naucza³ tam kontra-

punktu i kompozycji.

Józef Elsner wykszta³ci³

wielu znanych muzyków,

takich jak Józef Stefani, Piotr

Weinert, Tomasz Nidecki,

Ignacy Dobrzyñski, Antoni

Or³owski czy Józef Krogulski.

W pamiêci pokoleñ zapisa³ siê

jednak przede wszystkim jako

nauczyciel i odkrywca talentu

Fryderyka Chopina, który by³

uczniem Konserwatorium w

latach 1826-1829. Na koniec

nauki, w lipcu 1829 roku,

Elsner da³ mu znamienn¹

ocenê: „Szczególna zdatnoœæ,

geniusz muzyczny”.

Na czasy Ksiêstwa War-

szawskiego przypad³y szczê-

œliwe zmiany w ¿yciu osobi-

stym Józefa Elsnera: w 1811

roku ponownie zosta³ ojcem

córki Emilii. Tymczasem w

¿yciu zawodowym zaczê³y

siê k³opoty. Na skutek konflik-

tów z Karolem Kurpiñskim,

w 1824 roku Elsner zosta³

usuniêty ze stanowiska dy-

rektora w Teatrze Narodowym.

W konserwatorium te¿ nie

wszystko uk³ada³o siê po

myœli kompozytora. W 1827

roku straci³ posadê rektora i

dosta³ polecenie opuszczenia

zajmowanego mieszkania. Z

„Sumariusza” wiemy, jak wybrn¹³

z tego ostatniego k³opotu:

otó¿ sam ulokowa³ siê w

pojedynczym pokoju-klasie,

gdzie postanowi³ odbywaæ

lekcje, a rodzinê wys³a³ pod

Warszawê, gdzie ju¿ od kilku

lat dzier¿awi³ od rz¹du ma³y

maj¹teczek, „miêdzy Markami,

Grodziskiem, a Warszaw¹ we

œrodku le¿¹cy”, zwany El-

snerowem.

O Elsnerowie nie mamy

zbyt du¿o wiadomoœci. Wyda-

je siê, ¿e pocz¹tkowo pe³ni³

on funkcjê letniska. W „Suma-

riuszu” Elsner nazywa swoje

gospodarstwo „ma³¹ wiejsk¹

zagrod¹”. Dziœ trudno stwier-

dziæ, jak du¿y by³ to maj¹tek.

Wiadomo, ¿e w 1877 roku

folwark Elsnerów sk³ada³ siê

z 5 domów drewnianych i

zamieszkany by³ przez 44

mieszkañców. Jak wygl¹da³

za ¿ycia kompozytowa –

nie wiemy. Zród³a podaj¹

natomiast, ¿e w 1830 roku

Elsnerów zosta³ strawiony

przez po¿ar. Jak pisze kom-

pozytor: „w ten sposób przez

40 lat pracy zebrany maj¹tek

w mgnieniu oka straci³em”.

Widocznie jednak uda³o

siê go odbudowaæ, skoro w

1839 roku Elsner poczyni³

starania o uzyskanie prawa

w³asnoœci do dzier¿awionej

posiad³oœci i swoj¹ monu-

mentaln¹ kompozycjê, orato-

rium „Mêka Pana Naszego

Jezusa Chrystusa” zadedy-

kowa³ carowi Miko³ajowi I.

Dziêki temu otrzyma³ prawo

w³asnoœci i na dodatek kosz-

towny pierœcieñ brylantowy.

Ostatnie lata swojego d³ugie-

go (85 lat) ¿ycia spêdzi³ ju¿,

otoczony rodzin¹, w swoim

Elsnerowie.

By³ aktywny do ostatnich

chwil. Pomimo ataku apo-

pleksji (udar mózgu), którego

dozna³ w 1845 roku i w wyniku

którego mia³ sparali¿owan¹

praw¹ czêœæ cia³a, w tym

praw¹ rêkê, komponowa³,

zapisuj¹c nuty lew¹ rêk¹. 23

czerwca 1852 roku sfery

muzyczne Warszawy zorga-

nizowa³y uroczysty jubileusz

50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

Elsnera i Karoliny Drozdow-

skiej. Ceremonia odby³a siê

w tym samym koœciele, w

który brali œlub (Nawiedzenia

NMP na Nowym Mieœcie). Z

tej okazji wrêczono Elsnerom

pami¹tkowy medal. Kilka

tygodni póŸniej, 12 lipca 1852

roku Karolina umar³a.

Elsnerów by³ œwiadkiem

równie¿ radosnych wydarzeñ:

narodzin wnuczek i prawnu-

ków Józefa Elsnera. Córka

jego Emilia wysz³a za m¹¿ za

Ludwika Nideckiego, brata

jednego z uczniów Elsnera,

kompozytora Tomasza Nidec-

kiego. W 1834 roku z tego

zwi¹zku urodzi³a siê córka

Ludwika Sylwestra Klara,

która z kolei wysz³a za pocho-

dz¹cego z Warki urzêdnika

skarbowego w Warszawie,

Wincentego Ryszarda Kostec-

kiego. W grudniu 1853 roku

przysz³a na œwiat ich pierwsza

córka, Klara Emilia Katarzyna.

Chrzest odby³ siê 28 marca

1854 roku. Z zachowanego

dokoñczenie ze str. 1

wpisu w ksiêdze parafialnej

koœcio³a œw. Jakuba na

Pradze wynika, ze rodzicami

chrzestnymi dziewczynki

byli: Józef Elsner i jego córka

Emilia Nidecka oraz Stanis³aw

Moniuszko i Rozalia Osiñska.

Fakt, ¿e poproszono Moniuszkê

na chrzestnego ojca pierwszej

prawnuczki Elsnera, dowodzi

dobrych stosunków ³¹cz¹cych

obu kompozytorów.

Niestety, nied³ugo po

chrzcinach, 18 kwietnia 1854

roku, Józef Elsner zmar³ w

Elsnerowie. Pozostawi³ nie-

zwykle bogaty dorobek kom-

pozytorski, m.in. 33 msze, 4

oratoria i pasje, 45 oper i in-

nych dzie³ scenicznych oraz

90 pieœni solowych i chóral-

nych. Pochowany zosta³ na

Cmentarzu Pow¹zkowskim

(kwatera 159).

Cdn.

Joanna Kiwilszo

80 domków dla owadów na Pradze Pó³noc
Rozpoczê³y siê prace przy nowym, przysz³orocznym

bud¿ecie partycypacyjnym. W ubieg³ym tygodniu ukonsty-

tuowa³ siê Zespó³ ds. bud¿etu partycypacyjnego na rok 2017.

Na ukoñczeniu s¹ ju¿ projekty realizowane w roku bie¿¹cym,

pochodz¹ce z pierwszej edycji bud¿etu. Zakoñczono projekt

„Domki dla skrzydlatych, pasiastych przyjació³ (budki dla

po¿ytecznych owadów zapylaj¹cych roœliny)”, w ramach

którego rozmieszczono na terenie dzielnicy Praga-Pó³noc 80

domków dla owadów. Czêœæ domków umieszczono w ogrodach

przedszkolnych, umo¿liwiaj¹c tym samym prowadzenie

zajêæ edukacyjnych dla dzieci. Og³oszony zosta³ przetarg

na remont czêœci architektonicznej wybiegu dla miœków przy

Alei Solidarnoœci. NajpóŸniej na pocz¹tku grudnia, czynna

bêdzie bezp³atna sieæ wi-fi w miejscach publicznych, wybranych

przez mieszkañców Pragi-Pó³noc w g³osowaniu internetowym,

które odby³o siê na pocz¹tku roku.
Emilia z Elsnerów Nidecka, druga córka Józefa Elsnera

Historia praskich rodów

Plac Hallera, nieformalny salon Pragi II doczeka³ siê

swojego œwiêta. Zarzad i Rada Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy zapraszaj¹ w najbli¿sza sobotê, 10 paŸdziernika,

od godz. 14:00. W programie folklor warszawski i praski w

postaci zespo³ów Praskie Ma³mazyje i Warszawskiej Kapeli

Zdzis³awa Patera z Chmielnej, Czessband, konkursy, a na

pocz¹tek pokaz ¿onglerki. A wieczorem, oficjalne Otwarcie

Kluboteatru "Dzika Strona Wis³y".

14:00-14:30 Pokazy ¿onglerki

14:30-15:30 Praskie Ma³mazyje

15:30-17:00 Warszawska Kapela Zdzis³awa Patera z Chmielnej

17:00-18:00 Czessband

18:00-18:30 Konkursy

19:00 Otwarcie Kluboteatru „DZIKA STRONA WIS£Y”

Wspó³organizatorem imprezy jest Dom kultury Praga, a partnerem

„Fundacja Zakochana Warszawa”. Wstêp wolny.                          bbj

Dzieñ placu Hallera

Willa Œwiêtochowskiego - zabytkiem
Praga zyska³a kolejny zabytek - decyzj¹ Nr 948/2015 Mazowiecki

Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisa³ do rejestru zabytków

budynek przy Kawêczyñskiej 39 zwany „will¹ Œwiêtochowskiego”.

Kameralny budynek, który znajduje siê obecnie w podwórzu

kamienicy czynszowej pod tym adresem, zosta³ wzniesiony przez

budowniczego K. Relicha dla Feliksa Œwiêtochowskiego i jego

¿ony Marii w 1903 roku. Willa, która przez wiele lat mieœci³a

mieszkania komunalne, zachowa³a pierwotny uk³ad przestrzenny

i „malowniczy i niepowtarzalny wyraz plastyczny” i to pomimo

przyt³oczenia ciê¿kimi gabarytami s¹siednich kamienic.       bbj

Grób Józefa Elsnera na warszawskich Pow¹zkach
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Prawda jest taka, ¿e czêœæ

kó³ przetoczono ju¿ do 1/4 ich

za³o¿onej ¿ywotnoœci. Ko³a,

które maj¹ s³u¿yæ osiem lat,

s¹ ju¿ niemal kompletnie

zu¿yte. By zweryfikowaæ wi-

nowajcê zniszczeñ, Metro

Warszawskie przeprowadzi³o

na II linii testowe przejazdy

porównawcze sk³adów alstom

metropolis. Wnioski z testu s¹

takie, ¿e poci¹gi metropolis nie

generuj¹ ¿adnych zniszczeñ i

nie wystêpuje interakcja miêdzy

podwoziem a torowiskiem.

Ponadto zlecono naukowcom

z Politechniki Warszawskiej

pracê naukow¹, w której

przeprowadzono badania

materia³owe szyn i kó³, bada-

nia analityczne uk³adu biego-

wego, jego dynamiki oraz

wpisywania siê wagonów,

wózków i zestawów ko³owych

w torowisko. Na jednym z

wózków zamontowano ka-

merê do szybkich rejestracji.

Wnioski z tego badania

wskazuj¹, ¿e torowisko jest w

normie, natomiast ko³a sk³adów

inspiro maj¹ przekroczone

naprê¿enia zewnêtrzne, zaœ

zawieszenie pierwszego

stopnia ma dwukrotnie

Spór o inspiro
Trwa spór spó³ki Metro Warszawskie z firm¹ Siemens,

producentem nowych poci¹gów inspiro, kursuj¹cych

ju¿ na obu liniach metra. Na czym polega problem? Ko³a

w sk³adach je¿d¿¹cych na II linii zu¿ywaj¹ siê w tempie

kosmicznym, zaœ na I linii, po wprowadzeniu inspiro, w

równie b³yskawicznym tempie niszcz¹ siê szyny. Spór

ju¿ opar³ siê o s¹d. Czy dowiemy siê, kto zawini³ lub co

zawini³o? Na razie Metro Warszawskie upiera siê, ¿e winne

s¹ tzw. wózki nowych sk³adów inspiro, zaœ przedstawiciele

Siemensa kategorycznie twierdz¹, ¿e to wykluczone.

wiêksz¹ sztywnoœæ pod³u¿n¹,

co daje efekt w postaci

nadmiarowej interakcji miêdzy

ko³em i szyn¹ oraz nietypowe

wpisywanie siê w torowisko.

Przedstawiciele Siemensa

zanegowali ekspertyzê i

zwrócili siê do s¹du o

wyznaczenie niezale¿nego

eksperta. Twierdz¹, ¿e nie-

typowe zu¿ycie kó³ wynika

z niew³aœciwego profilu toro-

wiska i nieodpowiedniego

materia³u u¿ytego do jego

wykonania.

W grê wchodz¹ równie¿

niebagatelne pieni¹dze, bo-

wiem jak twierdzi Siemens,

wymiana kó³ w oœmiu sk³a-

dach, w których by³oby to

konieczne, stanowi koszt

ponad 12 mln z³. Metro

Warszawskie upiera siê, ¿e w

sk³adach inspiro niew³aœciwa

jest konstrukcja tzw. wózka.

Niezale¿ny ekspert wyzna-

czony przez s¹d na wniosek

Siemensa ju¿ pracuje, jed-

nak¿e druga strona sporu

ma co do niego powa¿ne

zastrze¿enia, które wyrazi³a

ju¿ w s¹dzie, proponuj¹c

innego bieg³ego, na co s¹d

siê nie zgodzi³. Siemens,

zaprzeczaj¹c potencjalnym

wadom konstrukcyjnym

sk³adów inspiro, powo³uje siê

na d³ugoletni¹ tradycjê firmy

– 160-letnie doœwiadczenie

w produkcji œrodków trans-

portu, ponad 700 sprzedanych

na ca³ym œwiecie poci¹gów,

którymi podró¿uje 8 milionów

pasa¿erów dziennie, zaœ in-

kryminowane przez Metro

Warszawskie wózki Siemensa

w liczbie dziewiêciu tysiêcy

s¹ obecnie eksploatowane

na ca³ym œwiecie.

Metro Warszawskie nie

chce kontynuowaæ sporu w

s¹dzie. Przedstawiciele ope-

ratora warszawskiej kolei

podziemnej i przedstawiciele

Siemensa zamierzaj¹ jakoœ

siê dogadaæ. Wygl¹da na to,

¿e ktoœ czegoœ nie dopatrzy³.

Trudno bêdzie w tym sporze

uzgodniæ jak¹œ jednolit¹ dia-

gnozê, skoro ka¿da ze stron

upiera siê przy swoim.

(egu)

Na co zwróciæ uwagê w informacji o stanie swojego konta

w ZUS? Co przyniesie elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Jak poruszaæ siê po w³asnym profilu na Platformie Us³ug

Elektronicznych? – na te i wiele innych pytañ ka¿dy ubezpie-

czony uzyska informacje podczas „Dni Ubezpieczonego” w

ZUS, które potrwaj¹ od 7 do 9 paŸdziernika.

„Dni Ubezpieczonego” to organizowana ju¿ od kilku lat

akcja informacyjno-edukacyjna, skierowana do ubezpieczonych.

Ubezpieczeni to g³ównie osoby na etatach, czy umowach

zleceniu. Niestety, te osoby rzadko interesuj¹ siê ubezpie-

czeniami spo³ecznymi… tak d³ugo, jak nie musz¹ skorzystaæ

z jakiegoœ œwiadczenia lub dopóki nie dowiedz¹ siê, ¿e

brakuje odprowadzanych za nich sk³adek.

Podczas „Dni Ubezpieczonego” ZUS ma przekonaæ klientów,

dlaczego warto monitorowaæ stan swojego konta w ZUS, i

¿e mo¿na to zrobiæ ³atwo i wygodnie przez Platformê Us³ug

Elektronicznych (PUE).

W czasie Dni Ubezpieczonego eksperci ZUS czekaj¹ na klientów

do godziny 17.00 w placówkach na warszawskiej Pradze oraz w

Nowym Dworze Mazowieckim, Wo³ominie, Otwocku i Legionowie.

W dniach 7 i 8 paŸdziernika od godz. 15.00 ZUS zaprasza

równie¿ na bezp³atne szkolenie „Informacja o stanie konta

ubezpieczonego”, które odbêdzie siê w siedzibie II Oddzia³u

ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbiñskiej 25.

ZUS zaprasza ubezpieczonych

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

9 X (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

10 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).

Temat: Atrament i pêdzel czyli o sztuce Chin. Godz. 11.00-13.00.

Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.

* Mali Einsteini – temat: Chromatografia - dlaczego liœcie zmieniaj¹

kolor jesieni¹? Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku

4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata

30 z³ lub karnet 100 z³.

* Deko Planer – warsztaty designu dla nastolatek. Powstanie

nowoczesny designerski przedmiot o wysokim walorze

artystycznym. Godz. 14.00-16.30. Op³ata 70 z³.

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.

10 X (sobota) godz. 18.00 - Stanis³awa Celiñska – recital z okazji

otwarcia sezonu kulturalnego 2015/16. Sk³ad zespo³u: Wojtek

Olszewski - fortepian, Kuba Frydrych - gitara, Krzysztof Samela

- kontrabas, Janusz Muraszko - akordeon, Tomasz Lisiecki - wiolonczela,

Maciej Muraszko - perkusja. Bilety: 25 z³. Liczba miejsc ograniczona.

12 X (poniedzia³ek) godz. 10.00 - „Jesienne spotkania filmowe”

wyk³ad dla seniorów. Zaprasza DK Zacisze oraz Stowarzyszenie

Pracownia Filmowa „COTOPAXI”.

14 X (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski czyli ciekawe tematy

dla aktywnych mê¿czyzn i kobiet wszystkich pokoleñ.

Wstêp wolny. W programie: koncert w wykonaniu Dariusza

Tutki i Marty Sayed, wyk³ad z zakresu kardiologii, jubileusz

dziesiêciolecia tygodnika „Idziemy”, promocja ksi¹¿ki.

17 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* „Joga dla Ciebie i krêgos³upa” – otwarte zajêcia hatha jogi dla

pocz¹tkuj¹cych, ju¿ æwicz¹cych, dla osób z dolegliwoœciami

krêgos³upa, wyk³ad, rozmowa, zdrowy poczêstunek. Godz. 12.00-14.00.

Prowadzenie Magdalena Adamiak. Wstêp wolny. Obowi¹zuj¹ zapisy!

* Maskotka-zawieszka – warsztaty rêcznego szycia dla dzieci.

Godz. 10.00. Op³ata 15 z³.

* Mali Einsteini – temat: Jak powstaje papier? Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 100 z³.

* Modelarstwo dla najm³odszych i trochê starszych. Wykonywanie

modeli plastikowych i malowanie figurek. Godz. 10.00-13.00.

Op³ata: 15 z³ + w³asny model lub 40 z³ z modelem.

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doro-

s³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.

18 X (niedziela) godz. 17.00 - „Kolorowe historie” wystawa

malarstwa Dzianisa Barsukowa. Wernisa¿ uœwietni koncert muzyki

bia³oruskiej. Wystawa czynna do 6 listopada. Wstêp wolny.

18 X (niedziela) godz. 17.00 - Koncert muzyki bia³oruskiej w

wykonaniu zespo³u UnicoDuo w sk³adzie Nadie¿da Podszipkina

i Alena Sergeenko. Koncert towarzyszy otwarciu wystawy.

18-25 X - „European Dance Choreography” projekt realizowany

we Francji z udzia³em sekcji BreaKids z DK Zacisze.

21 X (œroda) godz. 14.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.

23-30 X - „Dance For Peace” projekt realizowany na £otwie z

udzia³em Klubu Boogie Rock z DK Zacisze.

23 X (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

24 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).

Temat: Sztuka dalekiej Afryki. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³

* Mali Einsteini – temat: Archeologia ko³a podbiegunowego.

Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³

24 X (sobota) godz. 14.00 - 10-lecie zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta”. Obowi¹zuj¹ zaproszenia.

25 X (niedziela) - Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja projektu „Warsztaty wokalne, taneczne i teatralne

dla zespo³u Abrakadabra”. Weekendowe warsztaty finanso-

wane s¹ z warszawskiego Funduszu Animacji Kultury.
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³. Tel.

668 681 916

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

WYKOÑCZENIA, remonty,

profesjonalnie, niedrogo,

692-352-356

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

PRACA

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

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

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,

ju¿ po pierwszej wizycie u niego

ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa - coming out ksiêdza

Krzysztofa Charamsy z Waty-

kanu jest prze³omem w ods³a-

nianiu góry lodowej, o której i

tak wszyscy wiedz¹. Wreszcie

ktoœ odwa¿y³ siê powiedzieæ

prawdê i zacz¹æ ¿yæ po swoje-

mu w ramach prawa. Jak¿e to

inna postawa ni¿ z³apany, po-

wiedzmy za.... rêkê arcybiskup

Weso³owski. Warto, naprawdê

warto ¿yæ uczciwie, ale dok¹d

zmierzamy - zapraszam poni¿ej.

4 paŸdziernika obchodzimy

Œwiatowy Dzieñ Zwierz¹t

ustanowiony na konwencji

ekologicznej we Florencji 1931.

Pierwszy raz zorganizowany

w Polsce ju¿ w 1993 roku.

Wbrew pozorom œwiêto powi¹-

zane jest z Koœcio³em poprzez

osobê œw. Franciszka z Asy¿u.

Jest wielkim niezagospodaro-

wanym obszarem. Aliœci nie

s³yszymy zbyt wiele z ust

ksiê¿y i hierarchów. Obecny

papie¿ odœwie¿a nam postaæ

tego wybitnego patrona zwie-

rzaków i ruchów ekologicznych.

Dlaczego zwracam Pañstwa

uwagê? Otó¿ po raz kolejny

ujawniono akt z³a i patologii

w czystej postaci. Suka przy-

wi¹zana ³añcuchem gdzieœ

w lesie, karmi¹ca swoje

szczeniêta. Po oburzeniu

przychodzi refleksja - dlaczego?

OdpowiedŸ jest prosta. Ob³udne

prawo œwieckie i moralno-

religijne potêguje ob³udê i

patologiê. Potwierdzeniem tej

tezy jest statystyka policji. W

2003 roku liczba postêpowañ

wszczêtych to 1187, liczba

przestêpstw stwierdzonych -

845, wykrywalnoœæ 64,8%,

liczba podejrzanych - 450.

W roku 2014 odpowiednio

2214, 1483, 58%, 806. Iloœæ

schronisk w 2003 roku - 142.

W roku 2014 -183. Iloœæ wy³a-

panych zwierz¹t w 2006 -

75000 kosztem 45 milionów z³.

W 2014 roku wy³apano 86000

zwierz¹t za 163 miliony z

bud¿etów gmin. Teraz tytu³

felietonu powinien byæ zrozu-

mia³y. Oczywiœcie, wszystko w

ramach prawa, pokropione

niegazowan¹ wod¹.

PS. Pierwszym krokiem, ale

milowym, by³oby znakowanie

i rejestrowanie wszystkich

psów i kotów.

4 paŸdziernika,

dro¿ej, gorzej

1. PRAWO

Wszystkie ptaki wystêpuj¹-

ce w/na budynkach (a tak¿e

nietoperze) s¹ pod ochron¹,

zatem automatycznie chronio-

ne s¹ równie¿ ich gniazda i

schronienia. Dla inwestorów

prac budowlanych oznacza

to obowi¹zek odtworzenia

siedlisk, które musia³y byæ

podczas tych dzia³añ zniszczo-

ne. Wynika to z kilku aktów

prawnych, a bezpoœrednio z

ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu

szkodom w œrodowisku i ich

naprawie. Nak³ada ona na

inwestorów (czyli np. spó³dziel-

niê lub wspólnotê mieszka-

niow¹) obowi¹zek naprawienia

szkód wyrz¹dzonych w œro-

dowisku.

Istotne jest, ¿e na zniszczenie

tych siedlisk, nawet poza okre-

sem lêgowym, trzeba uzyskaæ

zezwolenie Regionalnej Dy-

rekcji Ochrony Œrodowiska

(zgodnie z rozporz¹dzeniem

Ministra Œrodowiska z dnia 6

paŸdziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierz¹t).

Zezwolenie to okreœla, w

jakim terminie bêdzie mo¿liwe

zniszczenie siedlisk (na pewno

nie w okresie lêgów i tylko wtedy,

B³êkitnoocy skrzydlaci s¹siedzi
Do redakcji NGP zg³osi³a siê mieszkanka bloku przy

ul. Turmonckiej na Targówku. ¯ali³a siê na skrzynki lêgowe

dla ptaków, które wed³ug niej nieprawid³owo powieszono

na budynku po pracach ocieplaj¹cych. By³am, obejrza³am,

wyjaœniam poni¿ej.

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

Pan Krówek to m³odziutki kotek - ok 3-4 miesiêczny. Zosta³ porzucony

w lesie. Zaczepia³ ludzi i chodzi³ za nimi. Za jedn¹ pani¹ poszed³ do domu.

Nie móg³ tam zostaæ, bo wybra³ sobie dom z 6 psami :) Ale dziêki mi³ej

pani, która siê o niego zatroszczy³a trafi³ do nas.

Maluszek ma koci katar i œwierzba w uszach. Zaczêliœmy leczenie.

Szukamy ju¿ domu, który bêdzie kontynuowa³ zalecenia weterynarza.

Krówcio jest przesympatycznym kocurkiem. Typ ugniatacza i mruczaka.

Bardzo pro ludzki. Jeszcze nie sprawdzany w stosunku do innych zwierz¹t.

Przebywa w Warszawie.

Kontakt: 518-693-658

Kto przygarnie Krówka

gdy nie ma alternatywy), oraz

sposób i zakres zrekompenso-

wania szkód, co w praktyce

oznacza powieszenie skrzynek

lêgowych. Brak zezwoleñ, o których

mowa, powoduje naruszenie

prawa i grozi zastosowaniem

sankcji okreœlonych w ustawie o

ochronie przyrody.

2. ZASADA

Dla ptaków œciœle zwi¹zanych

z budynkami, takich jak jerzyki,

wróble, kawki, trzeba powiesiæ

budki na budynku, najlepiej w

tych samych miejscach, gdzie

dotychczas znajdowa³y siê

gniazda. Mamy wtedy najwiêk-

sze prawdopodobieñstwo, ¿e

ptaki je zaakceptuj¹ i zasiedl¹.

O lokalizacji budek powinien

zdecydowaæ znaj¹cy sprawê

ornitolog, w praktyce zwykle

odbywa siê to na drodze

wspólnych ustaleñ z w³aœcicie-

lem/administratorem budynku.

3. CEL I ZNACZENIE

Kawka (Corvus monedula),

najmniejszy z przedstawicieli

miejskich krukowatych, nale¿y

do gatunków ptaków gniazduj¹-

cych w bezpoœrednim s¹siedz-

twie cz³owieka, na terenie miast

niemal wy³¹cznie w budynkach.

Ich siedliska mo¿na znaleŸæ we

wnêtrzach stropodachów, do

których wchodz¹ przez otwory

wentylacyjne pod dachem, w

rozmaitych szczelinach elewa-

cji, np. za rurami spustowymi i

rynnami, pod blacharsk¹ ob-

róbk¹ dachów (ew. parapetów),

przy balkonach i loggiach.

Kawki s¹ integraln¹ czêœci¹

przyrody miasta i kraju, odgrywaj¹

wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu

ekosystemu, m.in. efektywnie

redukuj¹ liczebnoœæ owadów, w

tym szkodników roœlin. Pe³ni¹

te¿ swoist¹ rolê s³u¿by sanitar-

nej miasta, zbieraj¹c i zjadaj¹c

odpadki pozostawione przez

cz³owieka. S¹ to ptaki stadne

i towarzyskie, z bogatym

systemem ¿ycia spo³ecznego,

niezwykle inteligentne i ³atwo

nawi¹zuj¹ce bliski, silny kontakt

emocjonalny z cz³owiekiem.

Bardzo rodzinne, dobieraj¹ siê

w pary na ca³e ¿ycie i troskliwie

opiekuj¹ swoimi dzieæmi.

Swoim partnerom ofiarowuj¹

wiernoœæ i wzruszaj¹c¹ czu³oœæ,

niezale¿nie od tego, jak d³ugo

¿yj¹ w ma³¿eñskim zwi¹zku.

Moglibyœmy braæ z nich przyk³ad

w okazywaniu uczuæ.

Niestety, w wielu miastach

Europy kawka jest ju¿ na

listach ptaków zagro¿onych

wyginiêciem. Równie¿ w Polsce

z roku na rok zmniejsza siê jej

populacja, g³ównie wskutek

remontów lub ociepleñ, podczas

których niszczone s¹ jej miejsca

lêgowe. Tworzenie nowych,

bezpiecznych miejsc gniazdo-

wania jest obecnie g³ównym

sposobem jej ochrony.

 W bloku na Turmonckiej

kilkanaœcie budek dla kawek

rozmieszczono na dwóch

szczytowych œcianach nad

ostatni¹ kondygnacj¹ i kilka

na jednym z kominów. Kawki

do czasu ocieplenia bloku

gniazdowa³y w³aœnie w stropo-

dachu, który po pracach zosta³

dla nich zamkniêty; dlatego

budki powieszono na wysoko-

œci otworów wentylacyjnych,

s³u¿¹cych przedtem ptakom za

wejœcia. Ornitolog uzna³, ¿e ta

lokalizacja przyniesie sukces

w zasiedleniu budek.

S¹siedztwo kawek nie jest

specjalnie uci¹¿liwe dla ludzi.

Wiêksz¹ aktywnoœæ g³osow¹

wykazuj¹ krótko: na pocz¹tku

swojego sezonu lêgowego, w

marcu, kiedy znosz¹ materia³

gniazdowy i w po³owie czerwca,

kiedy m³ode wychodz¹ z gniazd.

Da siê wytrzymaæ, zw³aszcza,

¿e przecie¿ ptaki „ha³asowa³y”

te¿ dotychczas, wiêc mieszkañ-

cy bloku nie powinni odczuwaæ

zmiany na gorsze.

Obserwujemy, ¿e kawki, którym

uniemo¿liwiono dostêp do

gniazd, chc¹c siê do nich dostaæ

wyskubuj¹ œcianê i robi¹ w niej

du¿e i g³êbokie dziury. Wiemy

te¿, jak cierpliwie i z wielk¹ de-

terminacj¹ potrafi¹ pracowaæ

nad kratkami zamykaj¹cymi

otwory w stropodachu, gdzie

by³y ich siedliska. Najczêœciej

ich wysi³ek przynosi rezultaty,

zamkniête drzwi do domu zostaj¹

wywa¿one. Dlatego w³aœnie

budki powieszone blisko miejsc

dotychczasowego gniazdowania

de facto ochroni¹ elewacjê

przed zniszczeniem.

Na koniec gor¹co zapraszam

do przeczytania niezwykle

ciekawej ksi¹¿ki Konrada Lo-

renca „Rozmowy ze zwierzêtami”.

Nie¿yj¹cy ju¿ autor by³ naukow-

cem, zoologiem, znakomitym

badaczem i popularyzatorem

wiedzy o zwierzêtach, twórc¹

nowoczesnej etologii.  W 1973 r.

otrzyma³ nagrodê Nobla. W

wymienionej ksi¹¿ce ogromnie

zajmuj¹co opowiada o ró¿nych

zwierzêtach. Szczególn¹ rolê

w tych opowieœciach zajmuj¹

b³êkitnookie kawki.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

Sprostowanie

Piosenkê „Miasto moje, a w nim...” œpiewali wiceburmistrzowie:

Dariusz Wolke i Dariusz Kacprzak, radni: Adriana Jara i Jacek

Wachowicz oraz Norbi. Za pomy³kê w artykule „Atrakcji moc”

przepraszam.                                                                           K.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Spo³eczny obserwator

Lewa strona medalu

W dzielnicy pod wzglêdem me-

rytorycznym niewiele siê dzieje.

Co prawda, na ostatniej sesji rad-

ny Mariusz Borowski z SLD zosta³

wybrany przewodnicz¹cym komi-

sji bezpieczeñstwa, prawa i samo-

rz¹du, a rada przyjê³a dwa projek-

ty moich stanowisk w sprawach

uczczenia króla W³adys³awa IV,

który nada³ prawa miejskie Pradze

i drugiego w sprawie budowy

parkingów dla coraz wiêkszej

iloœci samochodów na Pradze, wiêc

pozwolê sobie niniejszy felieton

poœwiêciæ tzw. du¿ej polityce.

15 wrzeœnia o pó³nocy min¹³

termin rejestracji list w wyborach do

parlamentu. Do ostatnich chwil

trwa³a w niektórych komitetach

nerwówka. W rezultacie wymóg

zebrania ponad 5000 podpisów w

ponad dwudziestu jeden okrêgach

wyborczych spe³ni³o osiem komi-

tetów. Nie uda³o siê to m.in. os³a-

wionemu Stonodze i konkurencji

Zjednoczonej Lewicy. 25 paŸdziernika,

za niespe³na 20 dni, 30 milionów

uprawnionych do g³osowania w

godzinach 7-21 bêdzie mia³o mo¿-

liwoœæ opowiedzenia siê, jak wizja

kraju ich oczarowa³a. W takich bo-

wiem kategoriach mogê rozpatrywaæ

to, co p³ynie dziœ z ust polityków

PO - partii rz¹dz¹cej i prowadz¹cej

w sonda¿ach PiS. Poziom mojego

zaufania do tych obietnic równa

siê zero. Dziwne jest to, ¿e przed

ka¿dymi wyborami próbuje siê

przewracaæ ka¿dy funkcjonuj¹cy

lepiej lub gorzej system o 180 stopni.

Dziœ z ust PO s³yszymy o likwidacji

sk³adek na ZUS i NFZ, podatkach

na poziomie 10%, darmowych

lekach, wyd³u¿eniu urlopów wy-

chowawczych itp. Kilka lat temu

s³yszeliœmy razy 3, 15 czyli PIT

15%, CiT15% i podatek liniowy

15%. I co z tego wysz³o? Nic. Dziœ

te has³a odgrza³a Nowoczesna z

królem libera³ów Ryszardem Petru,

którego bogata kampania owiana

jest finansow¹ tajemnic¹. PiS jest

konsekwentny w swoich obietni-

cach od lat, tzn. obiecuje wszyst-

kim wszystko, a przede wszystkim

zmianê modelu funkcjonowania

pañstwa. Nie bardzo wiadomo, co siê

za tym kryje. S³yszymy o podejmo-

waniu razem wyzwañ, budowaniu

wspólnoty i tego typu slogany.

Ma byæ inaczej ni¿ za PO. Z

konkretów mo¿na wy³owiæ zamiar

powo³ania dwóch kolejnych woje-

wództw, czyli zwiêkszenia admini-

stracji i cofniêcie reformy emerytal-

nej. To ostatnie postuluje tak¿e

Zjednoczona Lewica, ku której chyli

siê moje serce. Zjednoczona pro-

ponuje tak¿e podniesienie p³acy

minimalnej do 2500 z³, wprowadzenie

minimalnej stawki godzinowej na

poziomie 15 z³ i likwidacjê umów

œmieciowych. PSL do ostatniej

kropli krwi broniæ bêdzie KRUS i

Listy zarejestrowane

Ile zap³ac¹ mieszkañcy za obronê sto³ków?

Dla wielu czytelników tytu³

dzisiejszego felietonu mo¿e

byæ nieco myl¹cy. Nie chodzi w

nim bynajmniej o dzia³ania re-

klamowe podejmowane przez

nasz¹ dzielnicê, by przyci¹-

gn¹æ inwestorów, turystów czy

nowych mieszkañców, ani te¿

o mityczny sektor kreatywny re-

prezentowany przez dzia³aj¹ce

na Pradze agencje reklamy i

PR. Wyjaœnienie jest o wiele

prostsze. Dziœ zajmiemy siê

reklam¹, tzw. outdoorow¹ (ze-

wnêtrzn¹), a w zasadzie takimi

jej narzêdziami, jak bilbordy,

banery, citylighty i siatki rekla-

mowe, których - czêsto mniej

lub bardziej legalnie umiesz-

czonych - pe³no na ulicach

polskich miast i miasteczek.

Nieobca reklamie outdooro-

wej jest równie¿ Praga. Przy

naszych ulicach stoj¹ bilbordy,

na zabytkowych kamienicach

wisz¹ banery i siatki, na ogro-

dzeniach p³otów ³atwo znaleŸæ

chaotycznie rozwieszone ba-

nery czy dykty. Wiesza ka¿dy –

deweloper, drobny rzemieœlnik,

szko³a, koœció³ czy inne jed-

nostki miejskie. Reklamowa

ingerencja w przestrzeñ pu-

bliczn¹, czyli nasz¹ wspóln¹,

nie tylko obni¿a estetykê miej-

sca (pewnie wielu z Pañstwa

bêd¹c za granic¹, szczególnie

w Niemczech, zada³o sobie

pytanie, dlaczego tam jest tak

³adnie, a u nas wszêdzie rekla-

moza), ale równie¿ pogarsza

bezpieczeñstwo, np. na skrzy-

¿owaniach, gdzie reklamy

skutecznie utrudniaj¹ kierowcom

widocznoœæ. Zag³êbiem reklam

na Pradze s¹ ulice: Targowa,

Z¹bkowska, Jagielloñska, Solidar-

noœci, Kosmowskiej. Wiêkszoœæ z

nich znajduje siê na obszarach

objêtych ochron¹ krajobrazu:

konserwatorsk¹ i w postaci

planów zagospodarowania

przestrzennego. To narzêdzia

prawne pozwalaj¹ce ograniczaæ

chaos reklamowy, ale ¿eby nie

by³o to martwe prawo, potrzeb-

ne s¹ zdecydowane dzia³ania

urzêdników odpowiedzialnych

za przestrzeñ publiczn¹. Przy-

k³adem inercji tych ostatnich jest

upstrzona reklamami z ka¿dej

strony monumentalna kamienica

przy Targowej 70. Wpisany do

rejestru zabytków budynek

znajduje siê na obszarze objêtym

od 2010 r. planem miejscowym.

Zgodnie z zapisami planu na

obiektach zabytkowych ¿adnych

reklam wieszaæ nie wolno.

Wizyta na miejscu pokazuje,

jak wygl¹da smutna praska

rzeczywistoœæ reklamowa.

Tymczasem, czekaj¹c na

przyjêcie przez w³adze Warsza-

wy przepisów wykonawczych

do tzw. ustawy krajobrazowej

(intencj¹ jej autorów by³o m.in.

ograniczenie chaosu reklamo-

wego w przestrzeni publicznej),

zachêcam do lektury „Wanny z

kolumnad¹”, œwietnej ksi¹¿ki

Filipa Springera, poœwiêconej w

du¿ej mierze tematyce opisanej

w dzisiejszym felietonie.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

kpsm@interia.pl

Reklam¹ Praga stoi

Burmistrz Bia³o³êki Piotr Jawor-

ski (PO) utraci³ zaufanie nie tylko

mieszkañców, ale i wiêkszoœci

radnych. Przepe³nione szko³y i

przedszkola, brak metra na Bia-

³o³êkê (obiecywanego w kampanii

wyborczej przez polityków PO),

infrastruktura nieprzystaj¹ca do

potrzeb mieszkañców wielkich

osiedli budowanych szybko i w

nieprzemyœlany sposób (co skut-

kuje np. s³abym ciœnieniem wody

w kranach na wy¿szych piêtrach),

astronomiczne kwoty wydawane

na lokaln¹ prasê (Echo Bia³o³êckie)

promuj¹c¹ pana burmistrza –

to tylko niektóre z powodów, dla-

czego pilnie potrzebne s¹ zmiany

w zarz¹dzie dzielnicy.

Aby odwo³aæ burmistrza, naj-

pierw nale¿y pozbawiæ funkcji

przewodnicz¹c¹ rady Annê Maj-

chrzak (PO). Wniosek w tej

sprawie zosta³ z³o¿ony na sesji

w dn. 22 wrzeœnia, podpisa³a siê

pod nim grupa 8 radnych (popie-

raj¹cych zmiany jest jednak wiêcej

- pod ostatnim wnioskiem o

sesjê nadzwyczajn¹ dotycz¹c¹

tej samej kwestii podpisa³o siê

ju¿ 14 radnych na 23). W tym

momencie partia rz¹dz¹ca,

rêkami pani przewodnicz¹cej,

rozpoczê³a dzia³ania, które ko-

lokwialnie mo¿na okreœliæ jako

„obrona sto³ków”, nie zwa¿aj¹c

przy tym na dobro dzielnicy.

Przewodnicz¹ca przerwa³a

wci¹¿ odbywaj¹c¹ siê (22 wrzeœnia)

sesjê, og³aszaj¹c przerwê na

czas nieokreœlony. Jest to sztuczka

proceduralna, poniewa¿ zgodnie z

przepisami przewodnicz¹c¹ rady

odwo³uje siê na kolejnej sesji po

tej, na której z³o¿ono wniosek o

jej odwo³anie. A skoro sesja, na

której taki wniosek siê pojawi³,

jeszcze formalnie trwa, to nie

mo¿na rozpocz¹æ nastêpnej sesji,

na której odwo³anie by nast¹pi³o

(przynajmniej taka jest interpretacja

PO). Podobn¹ sytuacjê mieliœmy

kiedyœ na Pradze Pó³noc, gdzie

przewodnicz¹ca rady chowa³a siê

w szafie, aby tylko nie dopuœciæ do

wznowienia sesji. Ciekawe, czy

pani Anna Majchrzak pójdzie w

œlady partyjnej kole¿anki…

Sztuczki prawne pani prze-

wodnicz¹cej (której partyjnym

prze³o¿onym jest burmistrz Piotr

Jaworski) ju¿ doprowadzi³y do

tego, ¿e radni nie mogli g³oso-

waæ nad zmianami w bud¿ecie

Bia³o³êki na 2015 rok, poniewa¿

nie mog³a siê odbyæ sesja

Tu¿ przed koñcem kadencji

Sejm uchwali³ ustawê o zwi¹z-

kach metropolitalnych. Ustawa

zosta³a przyjêta 25 wrzeœnia

2015 r., choæ do Sejmu wp³ynê³a

w sierpniu 2013 r. Ju¿ 1 paŸdzier-

nika 2015 r. - w cztery dni robo-

cze póŸniej! - rozpatrzy³ j¹ Senat,

wnosz¹c jedenaœcie poprawek,

którymi ma siê zaj¹æ Sejm na

swojej ostatniej sesji w tej kaden-

cji, 8 lub 9 paŸdziernika. Tempo

naprawdê ekspresowe.

Zwi¹zek metropolitalny to

nowy twór administracyjny,

maj¹cy zrzeszaæ gminy i powiaty

skupione w metropolii, takiej

jak metropolia warszawska -

rozci¹gaj¹ca siê praktycznie od

Grodziska Mazowieckiego do

Wo³omina i od Legionowa do

Piaseczna. Oczekuje siê, ¿e

zwi¹zek bêdzie koordynowa³

zagospodarowanie przestrzenne,

budowê nowych dróg oraz orga-

nizacjê publicznego transportu

zbiorowego. Brak takiej koordy-

nacji pomiêdzy Warszaw¹ i

s¹siaduj¹cymi z ni¹ gminami

odczuwamy boleœnie co krok.

To kolejne podejœcie parla-

mentu do tego tematu. Poprzed-

nie rozbija³y siê o sposób finan-

sowania zwi¹zku oraz - je¿eli

tylko pojawia³y siê ekstra pieni¹-

dze na ten cel - o minimaln¹

wielkoœæ aglomeracji, dla której

mo¿na utworzyæ zwi¹zek. Po

rozpoczêciu prac nad ustaw¹

zawsze pojawiali siê lobbyœci miast

i miasteczek udowadniaj¹cy, ¿e

ich gród równie¿ zas³uguje na

miano metropolii, a w œlad za

tym na dotacjê. Ustawodawca

przewidywa³ okreœlon¹ pulê

œrodków finansowych na ten cel,

gdy wiêc liczba przewidywa-

nych metropolii lawinowo ros³a,

ustawa traci³a sens i prace nad

ni¹ zawieszano.

Tak mo¿e byæ i tym razem.

Odk¹d pamiêtam, urbaniœci

twierdzili, ¿e w Polsce mamy

trzy metropolie z prawdziwego

zdarzenia: Warszawê, Trójmiasto

i centrum Górnoœl¹skiego Okrêgu

Przemys³owego. Tymczasem

Sejm przyj¹³, ¿e obszarem metro-

politalnym mo¿e byæ miasto wraz

z przyleg³oœciami zamieszka³e

przez co najmniej 500 000 miesz-

kañców. Senat tê poprzeczkê

obni¿y³ nawet do 350 000. Pó³

miliona mieszkañców ma metro-

polia radomska, je¿eli zaliczyæ do

niej Przysuchê i Szyd³owiec, a

senack¹ poprzeczkê pokonuje bez

trudu sam Radom z otaczaj¹cym

go powiatem. Krótko mówi¹c,

metropolie nam obrodz¹ - a przy-

pominam, ¿e od tego s³owa po-

chodzi termin „metro”. Ale, skoro

w Radomiu jest lotnisko...

Zwiêkszaj¹c liczbê potencjalnych

metropolii, Senat radykalnie

obci¹³ dla nich œrodki. W sejmowej

wersji ustawy z 25 wrzeœnia

podstawowym Ÿród³em docho-

dów zwi¹zku metropolitalnego

mia³ byæ 5-procentowy udzia³

we wp³ywach z podatku docho-

dowego od osób fizycznych

(PIT). Dla samej Warszawy

jest to kwota rzêdu 400 mln z³

rocznie. Senat zamieni³ udzia³

w PIT, niezale¿ny od kaprysów

rz¹du, na uznaniow¹ dotacjê z

bud¿etu pañstwa „maksymalnie

180 mln z³”.

Ciekaw jestem, czy Sejm

bêdzie w stanie te poprawki -

zabójcze dla i tak s³abej ustawy

- odrzuciæ, skoro 25 wrzeœnia

przeciwko ustawie g³osowa³

klub PSL, a PiS wstrzyma³ siê

od g³osu. Cdn.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Ustawa o zwi¹zkach metropolitalnych - odc. 1
Nikt Wam tyle nie da, co kan-

dydat obieca. Oczywiœcie, przed

wyborami. Pretendenci do funk-

cji publicznych obiecuj¹ bowiem

wszystkim wszystko. Nie tylko na

wyrost, ale czêsto niedorzecznie,

najwyraŸniej nie maj¹c chyba

pojêcia, jakie s¹ kompetencje

pos³a, a jakie na przyk³ad radne-

go. Blisko rok temu niektórzy

kandydaci na radnych – nawet

dzielnicowych – zapewniali, ¿e po

zwyciêstwie rozwi¹¿¹ wszystkie

problemy Warszawy. Dziœ mówi¹,

¿e teraz zreperuj¹ wszystko, co

w Polsce dzieje siê z³ego. Tylko

przez ten rok nie zrobili dla

swoich wyborców niczego kon-

struktywnego. Oczywiœcie nie

wszyscy, bo czêœæ jest dla stolicy

naprawdê nadziej¹ i mam nadziejê,

¿e to ich wyborcy za trzy tygodnie

doceni¹. I ¿e to oni zajm¹ siê

wreszcie tym, z czym mimo

obietnic przez lata nie potrafili

poradziæ sobie rz¹dz¹cy.

Przede wszystkim reprywaty-

zacj¹, bo to dziœ najwiêksza bo-

l¹czka stolicy. Byliœmy ju¿ o krok

od jej rozwi¹zania, gdyby nie kom-

pletnie niezrozumia³a i szkodliwa

dla naszego miasta decyzja pre-

zydenta Komorowskiego. Jedna z

ostatnich jakie podj¹³, ale chyba

najwa¿niejsza, z której go zapa-

miêtamy. Niestety, niezbyt mi³o.

Zafundowa³ miastu ciê¿ki orzech

do zgryzienia, a tysi¹com ludzi

dalsz¹ obawê o dach nad g³ow¹,

który mog¹ straciæ na rzecz „spad-

kobierców” by³ych w³aœcicieli.

Cudzys³ów u¿yty nieprzypadkowo.

Kolejna sprawa to Janosikowe,

o którym ostatnio trochê przesta³o

siê mówiæ. Mimo obietnic war-

szawskich parlamentarzystów

problem pozosta³ nierozwi¹zany

i Warszawa z Mazowszem dalej

musz¹ oddawaæ setki milionów

z³otych na wspieranie kogoœ

innego, mimo ¿e po op³aceniu

daniny województwo jest w gorszej

sytuacji od obdarowanego.

Mieszkalnictwo. Najwy¿szy czas

na narodowy program budownictwa

mieszkaniowego, który zapewni

lokal dla ka¿dego. Nie na w³asnoœæ,

ale wynajmowany od gminy, za

przystêpne pieni¹dze i w innym

standardzie, ni¿ ten praski, bez

toalet, ur¹gaj¹cy podstawowym

standardom ¿ycia ludzkiego.

Praca. Wbrew pozorom i w

Warszawie jest o ni¹ trudno.

Zw³aszcza stabiln¹, bez umów

œmieciowych i ogl¹dania siê za

plecy na wyœcig szczurów. Pracê

dla m³odych – i to nie tylko tych

po studiach, bo nie wszyscy mog¹

i musz¹ byæ przecie¿ dyrektorami.

Móg³bym wymieniaæ dalej

godzinami, ale przecie¿ Pañ-

stwo najlepiej wiedz¹, czego w

naszym mieœcie potrzeba. Mam

nadziejê, ¿e wiedz¹ to równie¿

kandydaci na pos³ów. Ci ze

Zjednoczonej Lewicy na pewno tak.

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

Czego od pos³ów nam trzeba

zaplanowana na dzieñ 25 wrze-

œnia. Jest to dzia³anie skrajnie

nieodpowiedzialne, mog¹ce

mieæ negatywne skutki finansowe

dla Bia³o³êki. I jeszcze dobitniej

to pokazuje, ¿e ludzie, dla któ-

rych stanowiska s¹ wa¿niejsze

od dobra w³asnej dzielnicy,

powinni jak najszybciej odejœæ.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki”

dop³at bezpoœrednich z Unii; o Ku-

kizie, który w objêciach narodowców

stacza siê w polityczny niebyt,

wiêcej pisaæ nie warto. Pozostaje

jeszcze nieznana Partia Razem

oraz nieœmiertelny Korwin Mikke.

Nic o ich zamierzeniach nie wiem,

wiêc nie bêdê siê wym¹drza³.

Nie jest tajemnic¹, na jakie

ugrupowanie oddam g³os. Poro-

zumienie siê kilku jak¿e ró¿nych

ugrupowañ lewicowych uwa¿am

za du¿y sukces. Po raz pierwszy

lewica z pod znaku SLD idzie do

wyborów z szeroko pojêt¹ lewic¹

spo³eczn¹. Wyrazem tego jest

choæby nasza lista warszawska,

któr¹ otwieraj¹: Barbara Nowac-

ka z TR i Katarzyna Maria Pie-

karska z SLD. W czo³ówce jest

przedstawiciel ruchów LGBT

Krystian Legierski i niedawna

kandydatka na prezydenta War-

szawy Joanna Erbel. Zamyka j¹

jak zwykle barwny Piotr Gadzi-

nowski. Jest na kogo g³osowaæ.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Gruntownie zmodernizowana

trasa S-8 zbli¿y³a do wschodniej

Warszawy, szczególnie ̄ oliborz

i Bielany. W ci¹gu nieca³ych

15 minut mieszkañcy tych

dzielnic mog¹ szybko i wy-

godnie dojechaæ samochodami

do centrum FACTORY. Na

Szybko do FACTORY Annopol
Po modernizacji trasy S-8 od wêz³a Pow¹zkowska do

wêz³a Modliñska czas podró¿y do centrum outletowego

FACTORY Annopol znacznie siê skróci³. Z dzielnic: ̄ oliborz,

Bielany czy Bia³o³êka przez zmodernizowan¹ trasê dojedziemy

do FACTORY szybciej ni¿ w 15 minut. Z Ochoty i Bemowa ten

sam dystans pokonamy w mniej ni¿ 20 minut. Dziêki s¹siaduj¹cej

z FACTORY stacji kolejowej Warszawa Toruñska podró¿

poci¹giem z centrum Warszawy zabierze nam tylko 15 minut.

modernizacji trasy skorzystaj¹

równie¿ mieszkañcy Bia³o³êki

oraz Bródna. Ich podró¿ do

FACTORY ANNOPOL zaj-

mie nie wiêcej ni¿ 10 minut,

poniewa¿ korki zwi¹zane z

remontem trasy po jej otwo-

rzeniu siê skoñczy³y.

Skróci³a siê tak¿e droga do

pokonania komunikacj¹ miejsk¹.

Z wiêkszoœci pó³nocno-wschod-

nich dzielnic stolicy mo¿na w

mniej ni¿ 30 minut dojechaæ do

centrum FACTORY autobusem.

Ciekawym rozwi¹zaniem mo¿e

byæ tak¿e wypad na zakupy

poci¹giem. Z dworca i stacji metra

Warszawa – Gdañska przejazd

poci¹giem Kolei Mazowieckich

potrwa zaledwie 15 minut.

Szczegó³owe czasy dojazdu

pokazuje za³¹czona infografika.

Ka¿dej doby przez most Grota

Roweckiego przeje¿d¿a ok. 150

tysiêcy samochodów. Jest to

najruchliwsza przeprawa przez

Wis³ê w Warszawie i w ca³ej Polsce.

FACTORY Annopol jest po-

³o¿onym najbli¿ej œródmieœcia

centrum wyprzeda¿owym stolicy.

Mo¿na w nim wybraæ markowe

ubrania i dodatki wœród 103

salonów outletowych, zarówno

polskich jak i œwiatowych

topowych marek, m.in. Smyk,

Guess, Tommy Hilfiger, Mustang,

Nike, Reserved, Mohito, Cropp,

House, Kazar, Lee Cooper, Levi’s,

Cross Jeans, Big Star, Tom Tailor,

i Digel w cenach obni¿onych

zawsze od 30% do 70%. Na

klientów czeka du¿y parking

na 845 miejsc z wydzielonymi

miejscami dla: rodzin z dzieæmi

i dla osób niepe³nosprawnych.

W centrum dzia³a zewnêtrzna

strefa zabaw i mini kino dla

dzieci. W ci¹gu dwóch lata od

otwarcia centrum outletowe

zyskuje na popularnoœci. W

zesz³ym roku liczba jego

klientów wzros³a o 33%.

FACTORY Annopol w liczbach

19 700 - tyle metrów kwa-

dratowych liczy powierzchnia

FACTORY Ursus

845 - tyle miejsc parkingowych

liczy parking dla goœci centrum

113 - liczba sklepów w centrum outlet

70 - tyle procent licz¹ wybrane

przeceny markowych ubrañ

33 - o tyle procent wiêcej klientów

zrobi³o zakupy w FACTORY

Annopol w 2014 roku.

Gry odbywa³y siê na po-

wierzchni 1/4 pe³nowymiarowego

boiska Oœrodka Sportu i Rekre-

acji przy ul. £abiszyñskiej 20.

Rolê spikera z du¿ym zaan-

ga¿owaniem pe³ni³ Mateusz

Narloch. Z ³awek wokó³ stadio-

nu zawodników dopingowali

cz³onkowie rodzin.

„To pierwszy turniej. Mam na-

dziejê, ¿e w kolejnych latach bêd¹

nastêpne” – powiedzia³ dyrektor

OSiR Targówek Jacek Pu¿uk,

witaj¹c dru¿yny, rodziców, sêdziów,

szefów klubów i trenerów oraz

senatora Marka Borowskiego.

Pierwsz¹ bramkê w pierwszym

meczu Polonia - UKS Bia³e

Or³y strzeli³ zawodnik Polonii

Szymon Todzia.

Po 5 kolejkach w grupie

starszej klasyfikacja by³a

nastêpuj¹ca: I miejsce - UKS

Talent Targówek - 13 pkt,

(bramki 14:2), II – FCB Escola

Varsovia - 12 pkt (rekordowa

iloœæ bramek: 32:2), III - MKS

Polonia - 7 pkt (8 : 3), IV Legia

– 7 pkt. (11:11), V - UKS Bia³e

Or³y - 4 pkt. (7:12), V I – UKS

Junak – 0 pkt. (0:39).

W dru¿ynach z rocznika

2008 I miejsce zdoby³a Legia

- 15 pkt. (bramki 27:1), II – FCB

Escola Varsovia - 12 pkt.

(20:4), III – UKS Bia³e Or³y – 6

pkt. (11:7), IV – UKS Talent

Targówek- 6 pkt. (10:14), V –

UKS Junak – 6 pkt. (10:14), VI

– OSiR Targówek – 0 pkt. (0:38).

Zdobywcy miejsc: I, II, III otrzy-

mali puchary, medale upominki i

nagrody; pozostali - nagrody.

Obserwuj¹cych mecze trenerów

poproszono o wytypowanie

Targówek Cup 2015
6 dru¿yn z rocznika 2007 i 6 z rocznika 2008; system rozgrywek „ka¿dy z ka¿dym”;

za wygrany mecz - 3 punkty, za remis - 1 punkt, przegrana - zero punktów. Wed³ug takich

zasad rozgrywany by³ 3 paŸdziernika Turniej Pi³ki No¿nej Targówek Cup 2015, który

honorowym patronatem obj¹³ wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski.

najlepszych zawodników. Na

tej podstawie statuetkami

wyró¿niono: najlepszych

pi³karzy: Paw³a Czukowskiego

(2007) i Szymona Rusina

(2008); najlepszych bramkarzy:

Adama Litwiniaka (2007) i

Mateusza Majewskiego (2008)

oraz  królów strzelców: Micha³a

Korbê (2007) i Adriana Wnuka

(2008).

Wszyscy uczestnicy turnieju

otrzymali pami¹tkowe medale

i upominki.

Senator Marek Borowski

ufundowa³ nagrodê specjaln¹

dla Dawida Kryszkiewicza

oraz nagrodê dla najlepszego

obroñcy Leona Ziêtka (2007).

Nagrody dla 2 najlepszych dru¿yn

przekaza³ Dariusz Klimaszew-

ski dzia³acz samorz¹dowy i

spó³dzielczy z Targówka.

„Jesteœmy pierwszy sezon

na terenie OSiRu Targówek

– powiedzia³ nam dyrektor

Akademii Pi³karskiej Legii

Warszawa Ernest Waœ. Nasi

podopieczni – ch³opcy i

dziewczynki od 3. roku ¿ycia

– zabawy z pi³k¹ maj¹ w 8

oœrodkach w Warszawie.”

Turniej spotka³ siê z ogromnym

uznaniem wojewody Jacka

Koz³owskiego, który obserwowa³

rozgrywki i wrêcza³ medale i

nagrody. Za dobr¹ organizacjê

turnieju pochwali³ Oœrodek

Sportu i Rekreacji Wies³aw

Wilczyñski, za³o¿yciel i w³aœci-

ciel Szko³y FC Barcelona

Escola Varsovia, która w

Warszawie ma 11 obiektów, w

tym – w³asny, na Bia³o³êce.

Po zakoñczeniu turnieju roze-

grany zosta³ mecz, w którym

przedstawiciele urzêdu dzielnicy

Targówek, OSiRu i radni zmie-

rzyli siê z przedstawicielami Ma-

zowieckiej Jednostki Wdra¿ania

Programów Unijnych. Zwyciê¿y³

pierwszy zespó³ wynikiem 3:2.

Poczêstunek uczestnikom

turnieju, pizzê o ró¿nych smakach,

ufundowa³a Restauracja Pizza

Hut przy ul. £abiszyñskiej 25.

K.

Na mocy porozumienia zawartego 12 stycznia

2012 roku miêdzy m.st. Warszaw¹ i Okrêgow¹

Izb¹ Radców Prawnych w Warszawie, w celu

poprawy dostêpnoœci do pomocy prawnej dla

mieszkañców stolicy, którzy znajduj¹ siê w trudnej

sytuacji materialnej, radcowie prawni udzielaj¹

nieodp³atnych porad prawnych. Porady s¹ udzielane

w ramach dzia³aj¹cego przy Okrêgowej Izbie

Radców Prawnych w Warszawie - Centrum

Pomocy Prawnej Pro Bono dla mieszkañców

m.st. Warszawy. Wczeœniej (od 2008 r.) porady

takie by³y udzielane w Urzêdach Dzielnic m.st.

Warszawy, równie¿ na podstawie porozumienia

zawartego przez Prezydent m.st. Warszawy z

Dziekanem OIRP w Warszawie.

- Warszawie zale¿y na wysokim poziomie

udzielanych porad, z tego wzglêdu wspó³praca

zosta³a nawi¹zana z samorz¹dem radcowskim,

który zrzesza zawodowych pe³nomocników

daj¹cych gwarancjê profesjonalnego dzia³ania i

w³aœciwego poziomu ochrony prawnej miesz-

kañców zwracaj¹cych siê o pomoc prawn¹. –

mówi Hanna Gronkiewicz–Waltz, Prezydent

m.st. Warszawy. – Pomoc ta cieszy siê ogromnym

zainteresowaniem mieszkañców stolicy – od

podpisania porozumienia do wrzeœnia tego roku,

udzielono ponad cztery tysi¹ce porad.

Pomoc prawna udzielana jest osobom, które

nie mog¹ pokryæ kosztów odp³atnej porady

prawnej u radcy prawnego lub adwokata, w

Bezp³atna pomoc prawna
Warszawiacy w trudnej sytuacji materialnej mog¹ korzystaæ z bezp³atnych porad

prawnych udzielanych przez Okrêgow¹ Izbê Radców Prawnych.

szczególnoœci: osobom bezdomnym, osobom

ca³kowicie niezdolnym do pracy, osobom

posiadaj¹cym orzeczenie o znacznym albo

umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Œwiadczona pomoc prawna polega na udzieleniu

porady prawnej lub informacji prawnej w sprawach

cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa

rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeñ

spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

wskazaniu podmiotu lub organizacji w³aœciwych

do za³atwienia danej sprawy, w tym podmiotu

w³aœciwego do za³atwienia sprawy w drodze

mediacji lub polubownego rozstrzygniêcia;

udzieleniu pomocy w opracowaniu pisma do-

tycz¹cego kwestii prawnej, w tym pierwszego

pisma procesowego, wniosku o zwolnienie od

kosztów s¹dowych i wniosku o ustanowienie

pe³nomocnika z urzêdu, albo przygotowaniu

projektu takiego pisma. Oferowana bezp³atna

pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu

prawa karnego, karnoskarbowego, zwi¹zanych

z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,

spraw podatkowych. W celu ustalenia terminu

spotkania z prawnikiem, nale¿y zg³osiæ siê do

biura OIRP przy pl. Konstytucji 5, ewentualnie

skontaktowaæ siê telefonicznie (22 403-33-44).

W okresie od lutego 2012 r. do 22 wrzeœnia

2015 r. w ramach porozumienia udzielono ³¹cznie

4432 porad prawnych, rekordowym miesi¹cem

by³ paŸdziernik 2013 r., gdy udzielono ich 235.


