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w Nowej Gazecie Praskiej
Docieraj z nami
do tysiêcy klientów

Nak³ad 25 000 egz.

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949
Budowa II linii metra

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 733-494-773
czynne 9-20

 nowoczesna protetyka
sobota 9-14
 protezy natychmiastowe
 natychmiastowa naprawa protez

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

O bud¿ecie
w Muzeum Pragi
W miniony czwartek w Muzeum Warszawskiej Pragi odby³o
siê kolejne spotkanie w ramach cyklu wokó³ rewitalizacji,
tym razem poœwiêcone bud¿etowi partycypacyjnemu
i wp³ywie tego narzêdzia na aktywnoœæ mieszkañców.
W panelu dyskusyjnym, udzia³ wziêli prawdziwi
który poprowadzi³ przewodni- weterani bud¿etu: Karolina
cz¹cy dzielnicowego zespo³u Krajewska (mieszkanka
ds. BP na Pradze w minionej Œliwic, zwi¹zana z Zielonym
edycji, Krzysztof Michalski z Mazowszem) oraz Piotr
PSM „Micha³ów” (mieszkaniec Stryczyñski (mieszkaniec
Szmulek, autor wielu zwyciêskich Nowej Pragi, reprezentuj¹cy
projektów, m.in. ods³oniêtej Towarzystwo Przyjació³ Pragi),
niedawno Praskiej Alei S³aw) a tak¿e urzêdnicy dzielnicowi
(Karol Szyszko z urzêdu
STOMATOLOGIA dzielnicy) i miejscy (Justyna
Piwko z Centrum Komunikacji
PROMOCJA
Spo³ecznej, które odpowiada
za bud¿et partycypacyjny
- wype³nienia
w Warszawie). Wœród zgro- korony porcelanowe
madzonej publicznoœci, jak
- protezy elastyczne
zwykle, nie zabrak³o miesz- protezy szkieletowe
kañców Pragi, w tym osób,
ul. Jagielloñska 3 które g³osowa³y i sk³ada³y
w poprzednich
tel. 22 619-99-99 projekty
edycjach bud¿etu.
509-878-869
Spotkanie rozpoczê³o siê
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
od syntetycznej prezentacji

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 2

Zawalony strop
Stra¿ po¿arna ewakuowa³a mieszkañców kamienicy
przy ulicy Brzeskiej 13. W niedzielê, 15 paŸdziernika,
w jednym z lokali zawali³ siê strop. Dwie rodziny noc z
niedzieli na poniedzia³ek spêdzi³y w hotelu.
To kolejna praska kamienica,
- Pêk³a belka stropowa
której fatalny stan daje o sobie pomiêdzy lokalem na parterze
znaæ groŸnym wydarzeniem. a piwnic¹. W mieszkaniu, na
Dopiero co pisaliœmy o zawa- szczêœcie, nikogo nie by³o.
leniu siê dachu kamienicy Podjêliœmy decyzjê o ewakuacji
przy Bródnowskiej 16 (budynek wszystkich lokatorów kamienicy,
ten w³aœnie zosta³ rozebrany), a na miejsce wezwaliœmy
a ju¿ w nastêpnym domu, tym nadzór budowlany - poinforrazem w czteropiêtrowej mowa³ Marek Mo¿d¿onek ze
kamienicy przy Brzeskiej 13, sto³ecznej stra¿y po¿arnej,
nie wytrzyma³y pamiêtaj¹ce która zosta³a niezw³ocznie
pocz¹tki ubieg³ego stulecia wezwana na miejsce zdarzenia.
konstrukcje.

Znaleziska
archeologiczne
Elastyczne
protezy nylonowe

Po praskiej stronie budowy II linii metra Maria pokona³a
ju¿ ponad 100 metrów tunelu w swojej marszrucie z
przysz³ej stacji Szwedzka do Dworca Wileñskiego. Tymczasem Anna wci¹¿ jest poddawana pracom serwisowym.
Po stronie wolskiej, na przysz³ej stacji Ksiêcia Janusza,
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
budowniczowie rozpoczêli prace na poziomie -2.
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
W komorze startowej dla tarcz skoñczony jest wykop
za technologiê now¹.
wstêpny o objêtoœci niemal 9 tys. m3. Wed³ug planu
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
tarcze dr¹¿¹ce rusz¹ st¹d w lutym przysz³ego roku.
rozwi¹zaniem.
Dziœ cofniemy siê w czasie unieszkodliwionego, jak siê
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
za spraw¹ znalezisk archeolo- przypuszcza, przez obroñców
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
gicznych, na które napotykaj¹ Warszawy we wrzeœniu 1939.
proteza wygina siê.
budowniczowie II linii metra. Eksperci przypisuj¹ te fragPacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
Znaleziska te s¹ nadzorowane menty do czo³gu nale¿¹cego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
przez ekspertów Muzeum do 4. Dywizji Pancernej gen.
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
Powstania Warszawskiego Georga Hansa Reinhardta,
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
i Pañstwowego Muzeum szturmuj¹cej stolicê od strony
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
Archeologicznego. W planach Woli i Ochoty. Na budowie
protezy tradycyjnej.
jest ekspozycja owych arte- przysz³ej stacji M³ynów buJednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
faktów archeologicznych na downiczowie odnaleŸli maskê
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
jednej ze stacji II linii metra, przeciwgazow¹, bagnety i
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoju¿ po zakoñczeniu budowy. he³m wojskowy. W innym
duj¹ uczuleñ.
Na razie trafiaj¹ one do PMA miejscu wykopano kolbê kaJeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gai tam mo¿na je ogl¹daæ.
rabinu. Przy stacji M³ynów
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
Ludzkie szcz¹tki i elementy znaleziono butelki na medystronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
dokoñczenie na str. 5
czo³gu
Artur Pietrzyk
Smutn¹ pami¹tk¹ z okresu
Rolety wewnêtrzne
II wojny œwiatowej s¹ ludzkie
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
plisy, ¿aluzje, moskitery
szcz¹tki, które zostan¹ portg i naprawa protez
chowane z honorami po doRolety zewnêtrzne
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
konaniu niezbêdnych badañ.
www.superdentysta.com.pl
(monta¿ gratis!)
Najœwie¿szym znalezi22 676-59-56, 608-519-073
tel. 600-925-147
skiem napotkanym przez
Myœliborska
104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
22 679-23-41
budowniczych przy stacji Ksiêcia Janusza na Górczewskiej
s¹ ko³o napêdowe i fragment
g¹sienicy, pochodz¹ce z
niemieckiego czo³gu panzerkamfwagen I, ostrzelanego i
- To jest miejsce, gdzie mo¿na
W poprzednim numerze pisaliœmy o decyzji likwidacji
bazaru przy ulicy Namys³owskiej i planach przeniesienia kupiæ wszystko i to o wiele
weekendowej gie³dy na parking przy ulicy Jagielloñskiej, taniej ni¿ gdzie indziej – mówi¹
oczyszczony uprzednio z samochodów w pi¹tek wieczorem. mieszkañcy pobliskiego bloku
Dzisiaj wracamy do tej sprawy, przytaczaj¹c opinie mieszkañców. przy ulicy Namys³owskiej 6A.
- Mo¿na tu kupiæ w przystêpnej
Zlokalizowane przy ulicy dzia³a tu tzw. gie³da, na której
Namys³owskiej targowisko ist- handluje siê - poza ¿ywnoœci¹ cenie zupe³nie niezniszczone
nieje od wielu lat. Ma sta³ych, - równie¿ tekstyliami, zabawkami, ubranka dzieciêce, bo przecie¿
wiernych klientów, którzy nie produktami chemii gospodarczej, dzieci szybko z nich wyrastaj¹ –
wyobra¿aj¹ sobie zakupów w ksi¹¿kami i innymi rzeczami, dodaje babcia kilkorga wnucz¹t.
innym miejscu. W weekendy nowymi i u¿ywanymi.
dokoñczenie na str. 3
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Jeszcze w sprawie Bazaru Namys³owska

Inspektor nadzoru budowlanego podj¹³ decyzjê o
czasowej ewakuacji dwóch
rodzin - mieszkañców lokalu
na parterze, a tak¿e ich s¹siadów z pierwszego piêtra,
którzy najbli¿sz¹ po zdarzeniu
noc musieli spêdziæ w hotelu.
Reszta, czyli 12 osób, wróci³a
do swoich mieszkañ.
- Nie powinno byæ zagro¿enia dla budynku i innych
lokali. Oprócz pêkniêtej belki
i gruzowiska w piwnicy, nie
widaæ innych uszkodzeñ.
Pod³oga w mieszkaniu nie
zawali³a siê, widaæ tylko lekkie
pochylenia. Do czasu usuniêcia
gruzu, piwnica zostanie przez
nas zamkniêta i zabezpieczona
dokoñczenie na str. 6

O bud¿ecie w Muzeum Pragi
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poœwiêconej czterem dotychczasowym edycjom BP z praskiej
perspektywy, któr¹ wyg³osi³
Krzysztof Michalski. W swoim
wyst¹pieniu Michalski zwróci³
m.in. uwagê na kwestie spadaj¹cej frekwencji wœród osób
g³osuj¹cych, która po czêœci
wynika³a ze zmian w sposobie
g³osowania (od trzeciej edycji
karty papierowe musz¹ byæ
sk³adane osobiœcie), a z
drugiej z opóŸnieñ b¹dŸ braku
realizacji zwyciêskich projektów
z poprzednich edycji. Ponadto
wskaza³, jakie projekty wybieraj¹
mieszkañcy Pragi najchêtniej
(zielone, poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo na drodze, rowerowe i kulturalne), tym samym
podpowiadaj¹c w³odarzom
dzielnicy, na czym pra¿anom
najbardziej zale¿y. Na zakoñczenie przypomnia³ najwa¿niejsze realizacje wykonane w
ramach BP na Pradze w
ostatnich latach.
Punktem wyjœcia do dalszej
dyskusji by³o pytanie o sposoby
na zwiêkszenie zainteresowania

mieszkañców Pragi bud¿etem
partycypacyjnym. Swoimi doœwiadczeniami i pomys³ami
podzielili siê autorzy zwyciêskich
projektów z wczeœniejszych
edycji. Karolina Krajewska,
autorka m.in. projektu „300
drzew dla Pragi” zwróci³a uwagê
na zasiêg terytorialny (obejmowa³
ca³¹ Pragê, a tym samym
ka¿dy mieszkaniec móg³ poczuæ
jego efekty). Ponadto przypomnia³a o niestandardowych
sposobach promocji, np. pisaniu
kred¹ na œcie¿kach rowerowych hase³ informuj¹cych, ¿e
dziêki oddanym g³osom jest
szansa na dodatkowe œcie¿ki.
Z kolei Piotr Stryczyñski, autor
takich projektów, jak sieæ WIFI,
stacja Praga czy psi park na
Stalowej, zwróci³ uwagê na
koniecznoœæ ws³uchiwania siê
w g³osy mieszkañców, którzy
mog¹ staæ siê ambasadorami
BP w swoich œrodowiskach.
Oboje projektodawcy zwracali
równie¿ uwagê na potrzebê
dodatkowej promocji idei BP
wœród mieszkañców, szczególnie
ze strony urzêdu dzielnicy.

Wywo³any do tablicy Karol
Szyszko z urzêdu dzielnicy
zapewnia³, ¿e w³adzom zale¿y
na zwiêkszeniu aktywnoœci
mieszkañców w ramach BP,
ponadto poinformowa³, ¿e
w³adze dzielnicy bêd¹ stara³y siê
szukaæ dodatkowych œrodków,
by rozwin¹æ niektóre zrealizowane tylko czêœciowo projekty
(chodzi³o m.in. o dodatkowe
oœwietlenie dla psiego skweru).
Z kolei Justyna Piwko z CKS
wspomnia³a, ¿e ta jednostka
monitoruje na bie¿¹co stan realizacji projektów (i w przypadku
kwestii spornych interweniuje),
ponadto zapowiedzia³a przygotowanie w najbli¿szym czasie
kodeksu dobrych praktyk w
zakresie BP do stosowania
przez urzêdników.
Uczestnicy dyskusji zgodzili
siê, ¿e mimo ró¿nych opóŸnieñ
i problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem BP w Warszawie,
warto uczestniczyæ w tym procesie i realizowaæ swoje pomys³y.
Okazj¹ do tego bêdzie m.in.
kolejna, pi¹ta edycja, która
startuje w paŸdzierniku. CIM

Czemu radna pyta o stowarzyszenie?
Reprezentuj¹ca w Radzie Miasta Pragê Pó³noc i Bia³o³êkê
radna PO, Gabriela Szustek, zwróci³a siê do prezydent Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz z zapytaniem o udzielenie informacji
dotycz¹cej dzia³alnoœci Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich.
W datowanym na 27 wrzeœnia br. piœmie radna pyta, na
jakiej podstawie ta organizacja dzia³a, ilu zrzesza cz³onków
oraz czy jest zarejestrowana. Swoje wyst¹pienie koñczy
zapytaniem o legalnoœæ dzia³ania i umocowanie prawne
osób wystêpuj¹cych w imieniu stowarzyszenia.
Na pierwszy rzut oka takie (zapis z oœwiadczenia w rubryce
pytania wydaj¹ siê byæ zasadne. „miejsce zatrudnienia, stanoRadny ma przecie¿ prawo wisko lub funkcja”).
pytaæ o interesuj¹ce go kwestie,
Prac¹ radnej Szustek w ZGN
dotycz¹ce ró¿nych obszarów zainteresowa³ siê równie¿ jeden
funkcjonowania miasta. W¹t- z praskich samorz¹dowców,
pliwoœci budzi jednak pytanie sk³adaj¹c do ratusza zawiadoo tê konkretn¹ organizacjê, mienie o podejrzeniu z³amania
która w ostatnich miesi¹cach przez radn¹ kodeksu wyborczewielokrotnie zwraca³a siê do go. Chodzi o kwestiê ³¹czenia
w³adz Warszawy o podjêcie mandatu z funkcj¹ kierownicz¹
dzia³añ kontrolnych w praskim w dzielnicowym ZGN (o sprawie
ZGN. Jej petycje trafia³y równie¿ donios³y w minionym tygodniu
do radnych z Pragi Pó³noc. media). Sama radna t³umaczy,
A w³aœnie w praskim ZGN ¿e pe³nienie przez ni¹ mandatu
zatrudniona jest Gabriela radnej z prac¹ w ZGN nie
Szustek, o czym mo¿e przekonaæ koliduje ze sob¹, poniewa¿ nie
siê ka¿dy, kto przeczyta jej kieruje pracami tej jednostki, ani
oœwiadczenie maj¹tkowe te¿ nie jest osob¹ zastêpuj¹c¹
publikowane co roku w Biule- dyrektora (w œwietle przepisów
tynie Informacji Publicznej. art. 24 ustawy o samorz¹dzie
Zgodnie z oœwiadczeniem, gminnym – przyp. red.).
z³o¿onym przez radn¹ w kwietniu
Fakt pracy radnej w miejskiej
br., jest ona zatrudniona w praskim jednostce bud¿etowej, jak¹ jest
ZGN na stanowisku kierownika ZGN, budzi jednak w¹tpliwoœci

Zagadki, piosenki, spacery - czyli rodzinne gry miejskie
Szukacie pomys³u na sobotni¹ zabawê z dzieæmi na
Pradze? Lubicie spêdzaæ czas aktywnie z ca³¹ rodzin¹?
Zapraszamy na kolejn¹ edycjê gry „Tajemnice Biblioteki”.
To zabawa dla ca³ej rodziny - zagadki dla maluchów,
relaks dla zapracowanych rodziców i sporo frajdy dla
dziadków! Udzia³ mo¿e wzi¹æ ka¿dy, sam lub w zespole.
Gry miejskie organizowane s¹ przez Bibliotekê Publiczn¹
im. ks. Jana Twardowskiego. Scenariusz dzia³añ przygotowa³a
znana z wielu dzia³añ artystyczno-edukacyjnych kompania
artystyczna I co by³o dalej za³o¿ona przez Krystynê Bocheñsk¹
i Nataliê Leszczyñsk¹ – prywatnie oczywiœcie mieszkanki Pragi.
W edycji jesiennej na trasie graczy znajdzie siê m.in. Muzeum
Chleba i Pracownia Ko³der, a w finale gry uczestnicy tradycyjnie
ju¿ spotkaj¹ siê z zaprzyjaŸnionym bajarzem lub bajark¹.
Akcja pierwszej gry umiejscowiona jest na Szmulkach
(21 paŸdziernika 2017, start z Biblioteki dla Dzieci i M³odzie¿y
nr 59 na ul. Radzymiñskiej 50 o godz. 11.00), akcja kolejnej
nawi¹zywaæ bêdzie do historii Parku Sto Pociech i obejmowaæ
okolice Parku Praskiego (start 28 paŸdziernika 2017 r. o godz.
11.00 z Biblioteki dla Dzieci i M³odzie¿y nr 50 na ul. Skoczylasa 9).
Szczegó³owe informacje pod nr telefonu 22 8184900 lub mailowo:
bdz59@bppn.waw.pl . Wstêp wolny. Iloœæ miejsc ograniczona.

natury etycznej, zwa¿ywszy,
¿e to miejscy radni decyduj¹
np. o kwestiach bud¿etowych,
wp³ywaj¹cych równie¿ na
funkcjonowanie ZGN. A zgodnie
ze starorzymsk¹ zasad¹, nikt
nie powinien byæ sêdzi¹ we
w³asnej sprawie.
Red.

Jak zainteresowaæ radnych infrastruktur¹?
Wydawa³oby siê, ¿e to temat interesuj¹cy wszystkich –
komisja infrastruktury jest najliczniejsz¹ spoœród wszystkich
dzia³aj¹cych w ramach pracy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc.
Tymczasem na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc (o czym ju¿ pisaliœmy) przewodnicz¹cy
komisji infrastruktury przedstawi³ dane, pokazuj¹ce skalê
absencji radnych na posiedzeniach tej komisji. Apelowa³
o poprawê frekwencji lub rezygnacjê z uczestnictwa w
komisji, ostatecznie powo³uj¹c siê na mo¿liwoœæ odwo³ania
nieuczestnicz¹cych w jej pracach radnych przez Radê
Dzielnicy. Tak du¿a absencja powoduje brak kworum, co
parali¿uje prace.
Przewodnicz¹cy zgodzi³ siê komunikacji publicznej ca³ego
daæ ostatni¹ szansê na pierw- obszaru dzielnicy pomiêdzy
szym powakacyjnym posiedzeniu mostami: Gdañskim i Œl¹skokomisji. I rzeczywiœcie, zjawi³o siê D¹browskim. Przewodnicz¹cy
13 z 15 cz³onków, jednak radoœæ komisji Piotr Pietruszyñski
by³aby przedwczesna - czêœæ stwierdzi³, ¿e blisko 1000 zenajwidoczniej tylko z³o¿y³a branych przez mieszkañców
podpisów pod petycj¹ za
podpis na liœcie obecnoœci...
Rozpatrzono sprawê petycji ponownym wyd³u¿eniem linii
mieszkañców okolicy Pl. Hallera 125 œwiadczy o tym, ¿e jest to
za przywróceniem kursowania problem dla wielu mieszkañców
autobusowej linii 125, która istotny. Przeg³osowano bez
zapewnia³a im bezpoœredni uwag stanowisko popieraj¹ce
dojazd do placówek ochrony przywrócenie linii 125.
Przy prezentacji zwyciêskiego
zdrowia i szkó³. Przedstawiciel
Zarz¹du Transportu Miejskiego projektu k³adki pieszo-roweroargumentowa³, ¿e linia zosta³a wej przez Wis³ê frekwencja w
wyd³u¿ona do Pl. Hallera tylko szeregach komisji ju¿ znacznie
na czas budowy centralnego spad³a, a przedmiotem zainteodcinka II linii metra, kiedy ul. resowania czêœci radnych sta³
Targowa by³a wy³¹czona z ruchu. siê g³ównie trwaj¹cy w³aœnie
Obecnie skrócona 125 koñczy mecz pi³ki no¿nej. Przedstawiciel
bieg przy Stadionie Narodowym, zwyciêskiej firmy Schuesslerco jest wynikiem konsultacji spo- Plan omówi³ projekt i opowie³ecznych. Wzburzenie miesz- dzia³ o jego powstaniu, podkrekañców wzbudzi³o stwierdzenie, œlaj¹c przede wszystkim rolê
¿e ZTM d¹¿y te¿ do eliminowa- projektantów z Londynu. Nie
nia dubluj¹cych siê linii, w tym wspomnia³ jednak, ¿e autork¹
wypadku z tramwajem 6, którym koncepcji powstania k³adki w
mo¿na dojechaæ do obecnej tym miejscu by³a uczestnicz¹ca
pêtli 125 przy Stadionie... W tak¿e w jego zespole, obecna
ostrych s³owach wytykano pro- na sali, Ma³gorzata Dembowska.
blemy w wygodnym dostêpie do Poniewa¿ wylot ul. Karowej oraz

Okrzei po praskiej stronie s¹
wzglêdem siebie przesuniête,
oœ mostu na 400 metrach jego
d³ugoœci bêdzie siê ³amaæ w
dwóch miejscach. Znajd¹ siê
tam atrakcyjne punkty widokowe
z ³awkami. K³adka ma bardzo
oszczêdny wygl¹d, aby nie zas³aniaæ widoku na inne mosty
stolicy. Radnych szczególnie
interesowa³o, w jaki sposób
k³adka bêdzie w³¹czona w uk³ad
drogowy po praskiej stronie. W
przyjêtym po dyskusji stanowisku
postuluj¹ zmiany, pozwalaj¹ce
na bezpieczne poruszanie siê
na rowerze czy per pedes
tak¿e po przekroczeniu Wis³y.
Powinna umo¿liwiaæ to planowana przebudowa skrzy¿owania ul.
Okrzei z Wybrze¿em Szczeciñskim, ale dostêpne do tej pory
projekty tej inwestycji mocno
faworyzowa³y samochody.
Tak¿e na samej Okrzei, wyj¹tkowo nieprzyjaznej dla pieszych,

powinny powstaæ szersze
chodniki i pasy rowerowe.
Obecny projekt k³adki ma
charakter koncepcyjny. Dok³adne
rozwi¹zania bêd¹ wypracowane
dopiero na etapie opracowania
projektu wykonawczego. Rozpoczêcie budowy ma nast¹piæ
w 2019 roku.
W nastêpnym punkcie zebrania, dotycz¹cym pomys³u
Tramwajów Warszawskich
utworzenia jednego przystanku
tramwajowego zamiast obecnie dwóch: PIMOT i Batalionu
Platerówek, po wyjœciu kolejnych radnych kworum zosta³o
zerwane, w zwi¹zku z czym
przewodnicz¹cy przerwa³ posiedzenie, które bêdzie kontynuowane w innym terminie.
Poruszane na posiedzeniu
komisji tematy by³y ciekawe i
wa¿ne dla mieszkañców, tylko
jak zainteresowaæ nimi radnych?
Kr.

Zaproszenie
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Krajobrazu zapraszamy
na spacer krajobrazowy: Moja Wis³a. Mój krajobraz. Spacer
odbêdzie siê w sobotê 21 paŸdziernika w obszarze Natura 2000
Dolina Œrodkowej Wis³y. Lokalizacja spaceru nie jest przypadkowa, poniewa¿ rok 2017 to równie¿ Rok Wis³y. Bêdzie to wiêc
szansa na odkrywanie tajemnic Królowej Polskich Rzek.
Podczas spaceru bêdzie mo¿na poznaæ historiê kszta³towania
siê krajobrazu wiœlanego, dowiedzieæ siê o naturalnych i antropogenicznych przekszta³ceniach warszawskiego odcinka Doliny Wis³y, a
tak¿e zastanowiæ nad znaczeniem Wis³y dla mieszkañców Warszawy.
Przewodnikiem bêdzie Przemys³aw Pasek z Fundacji Ja Wis³a.
Zapraszamy w sobotê 21 paŸdziernika o godzinie 11:00 zbiórka przy Moœcie Gdañskim przed wejœciem do warszawskiego ZOO od strony Wybrze¿a Helskiego (parking). Wiêcej
na temat organizacji spaceru krajobrazowego i Dnia krajobrazu
w za³¹czonym materiale i na naszej stronie www.gdos.gov.pl.

do slackingu, czyli chodzenia
nowa gazeta
praska 3
po linie, jedna z radnych

Jeszcze w sprawie Bazaru Namys³owska
dokoñczenie ze str. 1

Niestety, dni bazaru i gie³dy
s¹ policzone, gdy¿ zgodnie z
decyzj¹ miasta, na tym terenie
ma powstaæ nowoczesny
oœrodek sportowo-rekreacyjny.
Na spotkaniu informacyjnym,
które odby³o siê 28 wrzeœnia
w Centrum Wielokulturowym
przy Placu Hallera zakomunikowano, ¿e gie³da przy

Namys³owskiej ma dzia³aæ
do 5 listopada, po czym, w
okrojonej formie, ma byæ
przeniesiona na parking przy
ulicy Jagielloñskiej, na wysokoœci
Placu Hallera.
Pomys³ jest taki: w tygodniu,
do pi¹tku wieczorem, przy
ulicy Jagielloñskiej bêdzie
dzia³a³ parking, jak do tej
pory. W pi¹tek w godzinach

REZONANS BIOMAGNETYCZNY
Najnowsza technologia w bezinwazyjnej diagnostyce
ca³ego organizmu.
Za jego pomoc¹ wykonuje siê diagnostykê stanu
zdrowia ca³ego organizmu: szybk¹ ocenê niedoboru
witamin, minera³ów, hormonów, aminokwasów,
enzymów, poziomu cukru we krwi i cholesterolu,
obecnoœci metali ciê¿kich oraz prawid³owego dzia³ania
poszczególnych organów strategicznych - trzustki,
nerek, œledziony, mózgu, uk³adu kr¹¿enia etc.
Koszt badania 120 z³ (cena promocyjna).
Zapisy tel. 507 257 824.

O co chodzi z kaloryferem
na Pradze?
W ramach Street Art Doping 2017 na praskiej kamienicy
przy Równej 9 powsta³ kolejny mural przedstawiajacy wielki,
przeskalowany kaloryfer. Notabene, obiekt westchnieñ
wielu mieszkañców komunalnych praskich kamienic.
Autorem dzie³a pt. „Opór” jest hiszpañski artysta Escif.
Escif jako jeden z nielicznych artystów na œwiecie skupia siê
tylko na pracy na ulicy, czy s¹ to murale, czy niewielkie prace.
Jak twierdzi, przeniesienie ich do galerii zabi³oby jego sztukê.
Nale¿y do grona twórców zaanga¿owanych. Na ulicach rodzinnej
Walencji znajduj¹ siê dziesi¹tki jego dzie³, realizowanych
czêsto nielegalnie, poruszaj¹cych wa¿ne tematy spo³eczne,
zawieraj¹cych inteligentn¹ krytykê kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Escif s³ynie z przeskalowanych przedmiotów, które
maluje na œcianach budynków. Escif wnikliwie pozna³ historiê
dzielnicy i miasta, odwiedzi³ m.in. Muzeum Pragi i Muzeum
Powstania Warszawskiego, du¿o spacerowa³ i obserwowa³,
zanim zacz¹³ pracê.
- Warszawska dzielnica Praga by³a jednym z oœrodków oporu
podczas drugiej wojny œwiatowej . Niektóre budynki w tej dzielnicy
maj¹ historiê wypisan¹ na swoich œcianach, widzimy na nich
dziury po kulach oraz bombach. Te budynki przetrwa³y okupacjê
nazistów, potem okupacjê sowieck¹ a teraz musz¹ zmierzyæ
siê z nowa okupacj¹ - kapitalizmem, który poprzez rewitalizacjê
tego obszaru, próbuje zniszczyæ stare fasady i rozpocz¹æ
proces gentryfikacji. „Opór” ma zagrzewaæ do stawiania oporu
wobec globalizacji i przetrwania, tak jak wielki kaloryfer
pozwala uporaæ siê z ciê¿k¹ zim¹. – wyjaœnia Escif.
Jednak interpretacji jest znacznie wiêcej. – Podczas pobytu
artysty rozmawialiœmy du¿o o sytuacji geopolitycznej w
Europie. Dla mnie tê pracê mo¿na te¿ odczytywaæ w skali
makro, to praca na temat bezpieczeñstwa energetycznego,
„Opór” to rzecz na temat Nord Stream 2 – mówi Przemek
Dziub³owski z Fundacji Do Dzie³a! – Ale ka¿dy mo¿e tê pracê
interpretowaæ na swój sposób.
Zachêcamy te¿ do odwiedzenia czasowej galerii Fundacji Escape Rooms (do 31.10) przy Nowogrodzkiej 46, prezentuj¹cej dzie³a artystów prze³amuj¹cych w swojej twórczoœci
sztuczn¹ barierê pomiêdzy street artem a g³ównym nurtem
sztuki wspó³czesnej. Na wystawie zobaczymy prace artystów:
Cekas, Monstfur, Tomasz Górnicki, Nawer, Lump, Simpson i
Wybuch Wielki. Kuratorem jest Jan Sêtowski. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ: czw-pt 17-21, sb-nd 13-21. Finisa¿: 31.10.2017
(wtorek) godz. 19. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków
M.St. Warszawy.
BBJ,PD

fot Maciej Kruger/Street Art Doping

wieczornych, mieszkañcy
pobliskich bloków bêd¹ musieli
usun¹æ swoje samochody,
aby zwolniæ na czas weekendu
miejsce handluj¹cym. Je¿eli
ktoœ tego nie zrobi, pojazdy
maj¹ byæ odholowywane.
Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e
sytuacja taka bêdzie stwarzaæ
liczne konflikty. Poza tym
jakoœ nikt nie pomyœla³, gdzie
mieszkañcy ulicy Jagielloñskiej bêd¹ parkowaæ swoje
auta w dni wolne od pracy.
Co wiêcej, w przysz³ym roku
ma byæ otwarta dodatkowa
brama do Ogrodu Zoologicznego,
w³aœnie w tych okolicach,
od strony Placu Hallera.
Odwiedzaj¹cym ZOO, przede
wszystkim w soboty i w niedziele, trzeba zatem zapewniæ
miejsca do parkowania. Czy
problem ten rozwi¹zany bêdzie
kosztem pozosta³ego tam
jeszcze pasa zieleni?
Tydzieñ temu, w poniedzia³ek,
odby³o siê spotkanie z kupcami.

Nie s¹ zadowoleni z proponowanych zmian. Zreszt¹ nikt
nie jest zadowolony: ani
w³adze dzielnicy Praga-Pó³noc,
ani mieszkañcy obu zainteresowanych ulic.
- Okolice Placu Hallera to
w du¿ej mierze dzielnica
starszych ludzi – zwracaj¹
uwagê mieszkañcy ulicy
Namys³owskiej. – Oni nie
pojad¹ na zakupy do supermarketu. S¹ przyzwyczajeni
przyjœæ tu z wózeczkiem, pochodziæ miêdzy budkami. Ten
bazarek to dla nich miejsce
spotkañ i mo¿liwoœæ kontaktu
z ludŸmi.
Miasto jest jednak nieprzejednane. Nie zgadza siê nawet na pozostawienie bardzo
okrojonej czêœci bazaru na
dawnym miejscu, ani na
odroczenie zmian, twierdz¹c,
¿e inwestycja polegaj¹ca na
modernizacji Oœrodka „Namys³owska” Aktywna Warszawa
i tak jest opóŸniona.

Roztaczaj¹c wspania³¹
wizjê maj¹cego powstaæ przy
Namys³owskiej centrum sportowego z basenami krytymi i
odkrytymi, z si³owni¹, salami
do fitnessu, saun¹ i spa, z
lodowiskiem, wykorzystywanym
zamiennie jako rolkowisko, ze
œciankami wspinaczkowymi,
skateparkiem oraz z urz¹dzeniami

m.st. Warszawy powiedzia³a,
¿e bêdzie ono s³u¿y³o pra¿anom do „realizacji swoich
pasji”.
Ciekawe, jak bêdzie realizowa³
tu swoje pasje przeciêtny
praski emeryt, dla którego
zakupy na Bazarze Namys³owska s¹ jednym z elementów
pasjonuj¹cego wi¹zania koñca
z koñcem.
Joanna Kiwilszo

4 nowa gazeta praska

Masz prawo do reklamacji
- wybierz œwiadomie miêdzy rêkojmi¹ a gwarancj¹
Ruszy³a trzecia edycja kampanii „Masz prawo”. Tym
razem Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
podpowiada, w jaki sposób dochodziæ swoich praw, gdy
nowo zakupiony towar psuje siê albo ma wady, których
w momencie zakupu nie by³o widaæ.
- Ponad po³owa spraw, z roszczeñ w przypadku, gdy
którymi zwracaj¹ siê do nas zakupiona rzecz oka¿e siê
konsumenci dotyczy zakupów wadliwa: gwarancja i rêkojmia.
rozmaitych towarów: butów, Kampania skupia siê na ró¿sprzêtu gospodarstwa domo- nicach miêdzy nimi i podpowego, sprzêt elektronicznego, wiada na co zwróciæ uwagê
mebli, samochodów i innych dokonuj¹c wyboru miêdzy rê– mówi Ma³gorzata Rothert, kojmi¹ a gwarancj¹. Rzecznik
Miejski Rzecznik Konsumentów obserwuje, ¿e czêstym Ÿród³em
w Warszawie i dodaje - 3/4 problemów jest brak wiedzy
spraw zwi¹zanych z kupionymi konsumentów czy te¿ jej
towarami dotyczy reklamacji: niedostatecznoœæ w zakresie
konsumenci skar¿¹ siê, ¿e przys³uguj¹cych trybów resprzedawcy nie uznaj¹ ich klamacyjnych - Konsumenci
zasadnych reklamacji albo po prostu nie wiedz¹, ¿e maj¹
uznaj¹ je, ale rozpatruj¹ nie- a¿ dwie œcie¿ki reklamacji
zgodnie z oczekiwaniami wadliwego towaru i nierzadko
konsumentów, a czêsto te¿ godz¹ siê na tryb zapropononiezgodnie z prawem. Celem wany przez przyjmuj¹cego
kampanii informacyjnej „Masz reklamacjê. Nie zawsze jest
Prawo” jest uœwiadomienie to tryb najlepszy.
Konsument powinien
konsumentom, ¿e istniej¹ dwa
niezale¿ne tryby dochodzenia wiedzieæ przede wszystkim, ¿e:

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Nocna i œwi¹teczna opieka
zdrowotna w Warszawie
W paŸdzierniku br. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych (tzw. ustawa o sieci szpitali),
ustanawiajaca nowe zasady korzystania ze œwiadczeñ
nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej.
W Warszawie poradê lekarza w nocy i œwiêta mo¿na
otrzymaæ w 22 placówkach - nie tylko w szpitalach, ale tak¿e w
przychodniach (tabela z adresami i telefonami w za³¹czniku).
Nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna to œwiadczenia w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia nastêpnego
oraz ca³odobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nag³ego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia
pacjent mo¿e udaæ siê po pomoc do dowolnego punktu nocnej i
œwi¹tecznej opieki zdrowotnej, niezale¿nie od tego, gdzie
mieszka, i do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
z³o¿y³ swoj¹ deklaracjê.
Dy¿uruj¹cy lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
telefonicznie.
Bemowo - Przychodnia ul. W.Czumy 1, 22 664-58-97, 22 888-29-21
Bia³o³êka - Przychodnia ul. Milenijna 4, 22 519-33-41, 660-624-290
Bielany - Szpital Bielañski ul. Ceg³owska 80, 22 569-01-84
Mokotów - Przychodnia ul. A. Malczewskiego 47a, 22 250-28-01
Mokotów - Przychodnia ul. Che³mska 13/17, 22 250-28-01
Ochota - Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego” ul. S. Banacha 1a, 22 250 28 01
Praga-Po³udnie - Szpital Dzieciêcy ul. Niek³añska 4/24, 22 250-28-01
Praga-Po³udnie - Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59, 22 51-52-535
Praga-Pó³noc - Szpital Praski al. Solidarnoœci 67, 22 250-28-01
Rembertów - Przychodnia „Petra Medica” ul. Gawêdziarzy 18, 22 113-97-84
Œródmieœcie - Przychodnia ul. Stawki 2, 22 536-97-75
Œródmieœcie - Szpital Solec ul. Solec 99, 22 625-05-23, 22 536-97-75
Œródmieœcie - Przychodnia ul. Poznañska 22, 22 525-12-62, 22 536-97-75
Targówek - Szpital Bródnowski ul. L. Kondratowicza 8, 22 326-57-17,
22 679-88-60, 22 749-10-10, 668-330-910
Ursus - Przychodnia pl. Czerwca 1976r., 22 250-28-01
Ursynów - Przychodnia ul. E. Romera 4, 22 643-04-97, 602-680-196
Wawer - Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2, 22 473-52-45
Weso³a - Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Jana Paw³a II 25, 22 773 -83-23
Wilanów - Przychodnia ul. Wiertnicza 81, 22 250 -28-01
W³ochy - Przychodnia ul. Cegielniana 8, 22 113-90-50
Wola - Przychodnia ul. Leszno 17, 22 632-41-30
¯oliborz - Przychodnia ul. K. Szajnochy 8, 22 832-44-36

* Na kupiony towar, który
okaza³ siê wadliwy, zawsze
przys³uguje mu rêkojmia.
Trwa ona przez 2 lata
(przy rzeczach u¿ywanych
okres rêkojmi mo¿na skróciæ
umow¹, jednak nie mo¿e
byæ on krótszy ni¿ rok).
Warunki rêkojmi s¹ okreœlone w przepisach prawa,
a przedsiêbiorca nie mo¿e
ich zmieniaæ na niekorzyœæ
konsumenta.
* Paragon nie jest niezbêdny
do z³o¿enia reklamacji, ale
jako dowód zakupu u³atwia
skorzystanie z rêkojmi. Konsument, który go nie posiada,
mo¿e w inny sposób wykazaæ
kiedy, co i od kogo kupi³
(potwierdzeniem mog¹ byæ
np. wydruki z karty p³atniczej,
e-maile).
* Gwarancja jest dodatkow¹, dobrowoln¹ umow¹
proponowan¹ przez gwaranta
(mo¿e byæ nim producent,
importer lub sprzedawca).
Gwarant samodzielnie ustala
jej warunki, a wiêc zakres
swojej odpowiedzialnoœci i
zasady dochodzenia roszczeñ.
Karta gwarancyjna mo¿e
wiêc zawieraæ np. informacjê,
¿e gwarant nie odpowiada
za szkody mechaniczne, jego
dzia³anie w przypadku usterki
to naprawa towaru, bez mo¿liwoœci wymiany na nowy
model lub zwrotu pieniêdzy.
* Konsument, który otrzyma³ kartê gwarancyjn¹ na
zakupiony towar, ma wiêc
uprawnienia zarówno z rêkojmi, jak i z gwarancji.
Mo¿e sam wybraæ z której
drogi chce korzystaæ. Przed
dokonaniem wyboru warto
zapoznaæ siê z warunkami
gwarancji.
* Warunki gwarancji mog¹
zatem byæ mniej korzystne od
regulacji ustawowych zwi¹zanych z rêkojmi¹, ale mo¿e te¿
daæ konsumentowi dodatkowe

korzyœci, np. trwaæ d³u¿ej
ni¿ rêkojmia. Warto wybraæ
gwarancjê je¿eli jest korzystniejsza ni¿ rêkojmia albo je¿eli
up³yn¹³ ju¿ termin odpowiedzialnoœci sprzedawcy wynikaj¹cy z rêkojmi a gwarancja
nadal obowi¹zuje.
* Reklamacjê z rêkojmi
nale¿y sk³adaæ u sprzedawcy,
a z gwarancji w miejscu
wskazanym w warunkach
gwarancji (najczêœciej jest
to punkt serwisowy lub
sklep, w którym towar zosta³
sprzedany).
* Z treœci reklamacji musi
jasno wynikaæ jak¹ wadê ma
towar, jakie jest ¿¹danie
konsumenta i z którego
uprawnienia chce skorzystaæ. Konsument sk³adaj¹cy
u sprzedawcy reklamacjê z
rêkojmi, powinien dopilnowaæ, ¿eby sprzedawca korzystaj¹cy z druku reklamacyjnego nie zaznaczy³ w
nim opcji „gwarancja”. Taka
adnotacja mo¿e bowiem,
wbrew woli konsumenta,
skierowaæ reklamacjê na
tryb gwarancyjny.
Trzecia ods³ona kampanii
„Masz prawo” potrwa do
koñca listopada. Bêdzie
prowadzona za poœrednictwem
citylights na przystankach
autobusowych, billboardów
na stacjach metra, spotów
wyœwietlanych w komunikacji
miejskiej – tramwajach,
autobusach, Szybkiej Kolei
Miejskiej oraz w urzêdach
dzielnic. Materia³y edukacyjne mieszkañcy znajd¹
równie¿ w ZOZach, szpitalach miejskich i OSiRach.
Elementem kampanii bêd¹
te¿ spotkania informacyjne
prawników Miejskiego
Rzecznika Konsumentów
w centrach handlowych.
Na stronie internetowej
rzecznika www.konsument.um.warszawa.pl
mieszkañcy stolicy mog¹
zapoznaæ siê z bogatym
materia³em na temat
praw konsumentów w
poszczególnych segmentach
rynku.

Spo³ecznicy ze Szmulek
wnioskuj¹ o pomniki
przyrody na Pradze
Praga Pó³noc jest jedyn¹ dzielnic¹ Warszawy, która
nie mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem na swoim terenie
pomnika przyrody. Nie oznacza to jednak, ¿e brakuje tutaj
tworów przyrody, kwalifikuj¹cych siê do nadania takiego
statusu. S¹ o tym przekonani mieszkañcy i spo³ecznicy
z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”
aktywnie dzia³aj¹cego od kilku lat na praskich Szmulkach
i Micha³owie, którzy wyst¹pili do w³adz dzielnicy z wnioskiem
o objêcie ochron¹ dziewiêciu cennych drzew znajduj¹cych
siê na terenie dzielnicy.
Wniosek dotyczy zieleni gatunku znajduj¹cy siê przy
przyulicznej. Jak mówi¹ ulicy Targowej, czy szpaler
gazecie Krzysztof Michalski ogromnych topól przy ulicy
i Janusz Nowakowski z Kijowskiej. Ze wzglêdu na swój
PSM Micha³ów, dodatkow¹ wiek, rozmiar oraz kontekst
ochron¹ maj¹ zostaæ objête historyczny, wszystkie te
cenne drzewa, znajduj¹ce siê drzewa kwalifikuj¹ siê do ich
w pasie drogowym praskich objêcia dodatkow¹ ochron¹.
ulic, w tym pamiêtaj¹cy czasy
Kibicujemy tej inicjatywie i
Napoleona (a byæ mo¿e i RzeŸ bêdziemy o jej wynikach na
Pragi) d¹b szypu³kowy w Alei bie¿¹co informowaæ naszych
JO
Solidarnoœci, inny okaz tego czytelników.

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

Sesja Rady Dzielnicy Targówek

Debata o DPS
Inicjatorem nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Targówek,
która odby³a siê 4 paŸdziernika, by³ radny Grzegorz
Golec. Pod wnioskiem o zwo³anie sesji podpisa³o siê
9 radnych klubu PiS. Tematem obrad by³ dom pomocy
spo³ecznej dla doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. W projekcie Stanowiska w tej sprawie
Rada wyst¹pi³a do zarz¹du Dzielnicy Targówek, by w ci¹gu
30 dni wskaza³ lokalizacjê pod budowê tej placówki.
Zaproszona na sesjê Ligia nale¿¹ce do m.st. Warszawy,
Szczepaniak, prezes Katolickiego jak i nieruchomoœci Skarbu
Stowarzyszenia Niepe³no- Pañstwa administrowane m.in.
sprawnych poinformowa³a w przez (KOWR) na terenie
swoim wyst¹pieniu, ¿e Stowa- dzielnicy Targówek. Wniosek
rzyszenie od 10 lat stara siê o lokalizacji dotyczy budowy
dzia³kê na ten cel „Zwracamy siê domu pomocy spo³ecznej dla
z proœb¹ do panów z zarz¹du osób doros³ych z niepe³nodzielnicy i radnych o inicjatywê sprawnoœci¹ intelektualn¹ na
znalezienia dzia³ki /…/ Mo¿li- terenie dzielnicy Targówek.
woœæ otrzymania na terenie
Zwracamy siê z wnioskiem
PGR dzia³ki na cele spo³eczne o wpisanie budowy DPS w
z przeznaczeniem na DPS trybie pilnym do WPF.
da poczucie bezpieczeñstwa
Uzasadnienie: Rada m.st.
rodzicom o przysz³oœæ naszych Warszawy podjê³a Stanowisko
dzieci./…/ Nie chcemy s³uchaæ, nr 43 w sprawie utworzenia
¿e to zadanie miasta. Jeœli domu pomocy spo³ecznej w
miasto – to prosimy pana bur- dzielnicy Targówek (druk nr
mistrza o wyst¹pienie z pismem 1381) dla doros³ych osób z
do pani prezydent Warszawy, niepe³nosprawnoœci¹ intelektuale i do pani premier oraz mini- aln¹. Aby miasto st. Warszawa
stra Micha³kiewicza. /…/ Jeœli mog³o rozpocz¹æ prace nad
nie wyst¹picie z takimi pisma- budow¹ domu pomocy spo³eczmi, to prosimy zarz¹d Dzielnicy nej, niezbêdne jest wskazanie
Targówek o zakupienie dzia³ki lokalizacji, gdzie inwestycja
na dom pomocy spo³ecznej dla mog³aby powstaæ.
ludzi pokrzywdzonych przez
Na terenie dzielnicy Targólos, najstarszych, niepe³no- wek a¿ 49 rodzin deklaruje
sprawnych. DPS, o który siê zainteresowanie powstaniem
domagamy. Miasto sto³eczne takiego domu. Niewystarczaj¹Warszawa jest gotowe wybudowaæ ca liczba miejsc prowadzi do
i prowadziæ dzia³alnoœæ jako umieszczenia warszawiaków
zadanie w³asne” /.../ Rodzice potrzebuj¹cych opieki w oœrodnie chc¹ czekaæ na dzia³ki kach znajduj¹cych siê innych
wskazane przez dzielnicê: powiatach. Stanowi to szczególnie
Majowa 2 bez ogrodu, nie du¿e utrudnienie dla rodziców
spe³niaj¹ca warunków zgodnie doros³ych osób z niepe³noz rozporz¹dzeniem. Obci¹¿ona sprawnoœci¹ intelektualn¹, którzy
wieloma spadkobiercami Majowa 4, bêd¹c w zaawansowanym wieku,
ma³y ogród dla 40 osób i za- po wielu latach sprawowania
plecze. Wed³ug nas nie spe³nia opieki niejednokrotnie sami jej
warunków. /…/ Starzy rodzice potrzebuj¹. W zwi¹zku powy¿prosz¹ o dzia³kê na terenie szym budowa domu pomocy
PGR, poniewa¿ chc¹, aby DPS, spo³ecznej jest konieczna, aby
który powstanie na Targówku, zabezpieczyæ los osób, które ze
by³ z ogrodem i odpowiednim wzglêdu na stopieñ niepe³nozapleczem, zgodnie z rozpo- sprawnoœci i nisk¹ samodzielrz¹dzeniem”.
noœæ potrzebuj¹ ca³odobowego
W dyskusji zabrali g³os radni, wsparcia. Ponadto sytuacje
m.in.: Micha³ Jamiñski, Alicja ¿yciowe powoduj¹ koniecznoœæ
¯ebrowska, Witold Harasim, oddania osoby niepe³nosprawJacek Rybak, Tomasz Cichocki, nej w momencie, gdy opiekun,
Pawe³ Bruszewski z DKDS, jego stan zdrowia nie pozwala
Grzegorz Golec. Obszernych na czasowe zajmowanie siê t¹
wyjaœnieñ udziela³ burmistrz osob¹. Rodzice i opiekunowie
Targówka S³awomir Antonik: doros³ych osób niepe³nosprawDzielnicy nie s¹ znane poczyna- nych czêsto s¹ ju¿ w podesz³ym
nia KSN w sprawie utworzenia wieku. Sprawa jest niezwykle
CDPS sprzed 22 listopada wa¿na, aby pokrzywdzeni przez
2016 roku. Nie znamy faktów los mieszkañcy niezdolnych
i nie byliœmy informowani o do samodzielnej egzystencji
staraniach Stowarzyszenia. Dla znaleŸli dom opieki w³aœnie na
nas sprawa zaczê³a siê od Targówku.
pisma z 22 listopada 2016 roku.
Maj¹c na uwadze powy¿sze,
Radni otrzymali wykaz 17 dzia³añ Rada Dzielnicy Targówek
Urzêdu i Rady w tej sprawie.
wnioskuje aby zarz¹d Dzielnicy
Dyskusja na sesji trwa³a Targówek wyznaczy³ dzia³kê
ponad 3 godziny. Grupa pod spe³niaj¹c¹ warunki zabudowy
przewodnictwem Grzegorza dla domu pomocy spo³ecznej
Golca przygotowa³a Stanowisko dla doros³ych osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
nastêpuj¹cej treœci:
Oczekujemy, ¿e sprawa bêdzie
Rada Dzielnicy Targówek
wystêpuje do Zarz¹du Dzielnicy rozwi¹zana szybko a budowa
Targówek, aby w porozumieniu niezwykle wa¿nej dla osób niez Prezydent m.st. Warszawy pe³nosprawnych i ich rodzin
wraz z Rad¹ m.st. Warszawy domu pomocy spo³ecznej bêdzie
pilnie wskaza³ mo¿liwe lokali- realnym wsparciem dla ich trudnej
zacje pod budowê domu po- sytuacji w jakiej siê znajduj¹.
mocy spo³ecznej dla osób z
W g³osowaniu Stanowisko
niepe³nosprawnoœci¹ intelek- popar³o 18 radnych, nie by³o
tualn¹ na Targówku, bior¹c g³osów przeciwnych ani
K.
pod uwagê zarówno grunty wstrzymuj¹cych siê.

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
Tradycyjnie w pierwsz¹ sobotê paŸdziernika, uczniowie
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 73,
wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym, obchodzili
„Dzieñ Pieczonego Ziemniaka”. By³y zabawy, konkursy
i pokaz sprawnoœci psów policyjnych.

Piknik rodzinny z pieczonym
ziemniakiem w roli g³ównej
zorganizowany zosta³ w szkole
przy Bia³ostockiej ju¿ po raz
pi¹ty. „Dzieñ Pieczonego
Ziemniaka” to impreza, która
œwietnie wpisuje siê w praskie
tradycje, wœród których poczesne miejsce zajmuj¹ gor¹ce
ziemniaczane pyzy na Bazarze
Ró¿yckiego.
7 paŸdziernika na szkolnym
dziedziñcu mo¿na by³o delektowaæ siê pieczonymi, co
prawda nie w ognisku lecz
na grillu ziemniakami, które
przyrz¹dza³ Mateusz Gessler,
w³aœciciel restauracji „Warszawa
Wschodnia” a jednoczeœnie
tata jednego z uczniów. Ziemniaczane menu uzupe³nia³y
pyszne, zdrowe sa³atki, owoce
i kompot. Tego dnia jednak
ziemniaki i inne warzywa nie
by³y tylko smacznym daniem.
Podczas imprezy powsta³y z
nich istne cuda – bardzo
pomys³owe rzeŸby, z których
najciekawsze ozdobi³y parapety okien szkolnej sto³ówki.
Na uczestników pikniku
czeka³y liczne atrakcje: gry i

zabawy sprawnoœciowe, takie
jak wyœcigi w workach, skoki
przez skakankê czy przerzucanie pi³ki, umieszczonej w
kocu, a tak¿e malowanie buzi
oraz robienie tzw. gniotków,
czyli relaksuj¹cych zabawek
z baloników nape³nionych
m¹k¹ i ozdobionych kolorow¹
w³óczk¹.
Ogromnym powodzeniem
wœród dzieci cieszy³a siê
œcianka wspinaczkowa, która
na szkolnym boisku znalaz³a siê
za spraw¹ Szko³y Jêzykowej
The Lemon Tree. Du¿o œmiechu i radoœci wywo³ywa³y
zmagania uczestników du¿ej
gry planszowej, tzw. twistera,
polegaj¹cej na umieszczaniu
d³oni lub stopy w miejscu
wskazanym przez sêdziego.
Utrzymaæ przy tym równowagê
– to nie lada wyczyn!
Na „Dzieñ Ziemniaka” do
szko³y przyjechali te¿ specjalni
goœcie. Stra¿acy zaprezentowali
strój, w którym wyje¿d¿aj¹ na
akcjê i sprzêt gaœniczy. Nie
brakowa³o chêtnych do zobaczenia z bliska wyposa¿enia
wozu stra¿ackiego.

Budowa II linii metra

Znaleziska
archeologiczne
dokoñczenie ze str. 1

kamenty, stanowi¹ce pozosta³oœci po przedwojennej
aptece G³owackich. Wykopano
tak¿e piecyk, który najprawdopodobniej by³ wykorzystywany
w przedwojennej kawiarni
lub barze.
Carska kopiejka i kufelek
sederowy
W pobli¿u przysz³ej stacji
P³ocka znaleziono granat artyleryjski z czasów Powstania
Listopadowego, carsk¹ kopiejkê

z 1880 i koñsk¹ podkowê.
Praski odcinek budowy II linii
metra obfitowa³ w znaleziska
ceramiczne. Wykopano a¿
dwieœcie fragmentów XVIIwiecznych naczyñ, szklany
kufelek sedarowy, s³u¿¹cy do
spo¿ywania napojów podczas
pierwszego wieczoru ¿ydowskiego œwiêta Pesach, zwanego wieczorem sederowym.
Na Targówku budowniczowie
trafili na XVIII lub XIX-wieczn¹
kulê armatni¹.
(egu)

Du¿¹ atrakcj¹ by³ te¿ pokaz
sprawnoœci psów policyjnych.
Szko³ê Podstawow¹ nr 73 odwiedzi³o dwóch funkcjonariuszy
Komendy Sto³ecznej z psami
przeszkolonymi w Su³kowicach,
jedynym w Polsce oœrodku
tresury psów policyjnych.
- Ozzi jest ze mn¹ rok – mówi
starszy sier¿ant Krzysztof
Miszczuk. – Razem tworzymy
sprawny i skuteczny zespó³.
Psy policyjne i ich przewodnicy
tropi¹ przestêpców, szukaj¹
zaginionych i narkotyków.
- To normalna, codzienna
s³u¿ba, nie tak sensacyjna, jak
w serialu „Komisarz Alex”, ale
równie trudna i wymagaj¹ca
od psa pe³nego pos³uszeñstwa – dodaje sier¿ant
Przemys³aw Król.
Pe³en wra¿eñ Dzieñ Pieczonego Ziemniaka zakoñczy³y wystêpy klas 1-3. Trzeba
dodaæ, ¿e tê sympatyczn¹
imprezê co roku organizuje

Dyrekcja Szko³y nr 73 wraz z
nauczycielami i rodzicami
uczniów, przy wspó³pracy z
organizacjami pozarz¹dowymi,
Galeri¹ Wileñsk¹ i parafi¹
katedraln¹ œw. Floriana
Mêczennika i œw. Micha³a
Archanio³a, której proboszcz,
ks. Bogus³aw Kowalski by³
fundatorem kolorowych baloników do modelowania zwierz¹t.
W tym roku w czasie œwiêta
ziemniaka zbierane by³y podpisy
popieraj¹ce starania rodziców
o stworzenie zatoki postojowej
przed szko³¹, w celu umo¿liwienia dowozu dzieci. Chodzi o
wyznaczenie czterech miejsc
postojowych, w tym jednego
dla osób niepe³nosprawnych
(w koñcu jest to szko³a z
oddzia³ami integracyjnymi).
Obecnie takich miejsc postojowych nie ma, a rodzice nêkani
s¹ przez stra¿ miejsk¹ co
najmniej raz w tygodniu.
Joanna Kiwilszo
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Szeœæ klinik bêdzie realizowaæ program
zap³odnienia in vitro
W czwartek, 12 paŸdziernika, komisja konkursowa
og³osi³a wyniki w postêpowaniu na wybór realizatorów
programu zdrowotnego dotycz¹cego operacji sztucznego
zap³odnienia metod¹ in vitro.
Na realizatorów programu zostali wybrani nastêpuj¹cy
oferenci (lista wed³ug kolejnoœci z³o¿enia ofert):
1. Centrum Bocian sp. z o.o. sp. k.
ul. Akademicka 26, 15-267 Bia³ystok
2. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.
pl. S. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa
3. FertiMedica Centrum P³odnoœci sp. z o.o. sp. k.
ul. J.P. Woronicza 31 lok. 8U, 02-640 Warszawa
4. Invimed-T sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
5. Invicta sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdañsk
6. Przychodnia Lekarska „nOvum” Katarzyna Kozio³, Piotr
Lewandowski sp.j., ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa
Miejski konkurs ofert na realizacjê programu polityki
zdrowotnej nosi nazwê „Sto³eczna kampania na rzecz
wspierania osób dotkniêtych niep³odnoœci¹ z wykorzystaniem
metod zap³odnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”.
Rada Warszawy przyjê³a program w czerwcu 2017 r., bêdzie
on funkcjonowa³ w latach 2017-19.
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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. 516-630-068
MATEMATYKA - nauczycielka
udziela korepetycji
tel. 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA
ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
ROLETY dzieñ, noc 514-165-445
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYKOÑCZENIA, remonty,
profesjonalnie - niedrogo
882-836-741
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
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
SPRZEDAM
SPRZEDAM eleganckie
dwupoziomowe mieszkanie,
139 m2, 5 pokoi, Bia³o³êka,
602-315-457

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

Ciemny lud i czarne bilbordy
Proszê Szanownych Pañstwa
jesteœmy i bêdziemy ciemnym
ludem dopóki, dopóty nie odnajdziemy naszych korzeni. Naszym brzemieniem i zmor¹ jest
zamiana pierwotnego poczucia
w³asnej wartoœci, osobistej
dumy, poczucia si³y, to¿samoœci,
kultury, wierzeñ nawet nazwy
pañstwa Lechia na niewolnictwo
i wieczn¹ siermiêgê odzyskiwania
na krótkie chwile wolnoœci,
zaprowadzania demokracji,

stawiania filarów pañstwa
dla wszystkich obywateli. Aby
odzyskaæ, trzeba wiedzieæ co
siê mia³o, a tymczasem mamy
rzeczywistoœæ ciemnego ludu
i czarnych bilbordów.
Rz¹dowe wciskanie kitu i
lanie wody skojarzy³em z laniem wody do misek naszych
kocich i psich przyjació³. A co
tam mo¿na znaleŸæ? Du¿o
dobrego i du¿o z³ego. Woda to
podstawowy sk³adnik cia³a

Otwarcie ¿³obka przy Ksi¹¿kowej

Dobra wiadomoœæ dla rodziców: od poniedzia³ku dzia³a nowy
¿³obek na Bia³o³êce. Do koñca paŸdziernika na Bia³o³êce
dostêpnych bêdzie ³¹cznie 500 nowych miejsc opieki dla
najm³odszych warszawiaków w publicznych ¿³obkach.
Poniedzia³ek, 16 paŸdzier- 6,7 tysi¹ca dzieci – mówi³ W³onika, to pierwszy dzieñ dla 150 dzimierz Paszyñski, wiceprezydzieci w nowym ¿³obku przy dent stolicy, podczas otwarcia
ulicy Ksi¹¿kowej.
¿³obka przy ul. Ksi¹¿kowej.
plisy, ¿aluzje, moskitiery
- To ju¿ 59. publiczny ¿³obek
Bia³o³êka na pocz¹tku paŸPROMOCJA na okna 40%
w naszym mieœcie, a 34. wybu- dziernika uruchomi³a oddzia³y
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
dowany od 2006 roku. Konse- ¿³obkowe dla 50 maluszków
kwentnie ka¿dego roku zwiêk- w nowo wybudowanym przedK Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
szamy liczbê miejsc w ¿³obkach, szkolu przy ul. Skarbka z Gór.
N
u opiekuna dziennego, czy te¿ Dziœ swój pierwszy dzieñ przetel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
wykupuj¹c miejsca w ¿³obkach ¿ywa 150 dzieci w nowym
niepublicznych. W sumie, z tych ¿³obku przy ul. Ksi¹¿kowej.
www.drzwiokna.waw.pl
ró¿nych form, korzysta ponad Do koñca miesi¹ca otwarte
zostan¹ te¿ pozosta³e dwa
¿³obki – przy ul. Krzy¿ówki
oraz ul. Truskawkowej (ka¿dy
oferuj¹cy po 150 miejsc).
ELWIRA - srebrzysta ksiê¿niczka. Sama delikatnoœæ i ³agodnoœæ.
Dotychczas dzielnica mia³a 171
Suczka subtelna w zachowaniu, zachowuj¹ca nieœmia³y dystans
miejsc w publicznych placówkach.
Do tego miasto wykupowa³o
do wydarzeñ i zjawisk wokó³. Elwira jest bardzo m³odziutk¹
w tej dzielnicy 160 miejsc w
suni¹, lecz w swoim m³odym ¿yciu przesz³a ju¿ wiele biedy i
¿³obkach niepublicznych.
poniewierki. St¹d bierze siê jej nieœmia³oœæ i jeszcze drobny
Wszystkie nowe placówki
brak zaufania do obcych. Elwira ma œwietne relacje z innymi
by³y realizowane w formule
psami. Chêtnie przytuli siê do jakiejœ mi³ej rodziny lub singla i za
„zaprojektuj i wybuduj”. ¯³obki
okazane serce odwzajemni siê wielkim przywi¹zaniem. Elwira
przy ulicach: Krzy¿ówki, Ksi¹¿mia³a operacjê przedniej ³apki, z³amanej w skomplikowany
kowej oraz Truskawkowej to
sposób. Chodzi jednak u¿ywaj¹c tej ³apki i wszystko wskazuje
parterowe budynki, ka¿dy z 6
na to, ¿e bêdzie coraz lepiej. Elwira czeka na dom. Tel: 604 531 952.
oddzia³ami, wielofunkcyjn¹
sal¹, zapleczem kuchennym i
pomieszczeniami sanitarnymi.
W placówkach s¹ te¿ pomieszczenia do æwiczeñ terapeutycznych.
Ka¿dy ¿³obek kosztowa³ nieco
ponad 6 mln z³. Oddzia³y
¿³obkowe w przedszkolu przy
Skarbka z Gór mieszcz¹ siê
na parterze jednopiêtrowego
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, budynku. Ca³y obiekt kosztowa³
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a 9,4 mln z³.
Wszystkie ¿³obki ju¿ od
w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej na wszystkich poziomach energii duchowej likwii wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe, duj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu przekroczenia ich progu ciesz¹
która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. oko najm³odszych mieszkañców
Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to - sale s¹ przestronne i kolorowe,
i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or- manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie a zakupione zabawki wspieraj¹
rozwój psychoruchowy oraz
ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.
LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu poznawczy dzieci.
Budynki bêd¹ korzysta³y z
chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych odnawialnych Ÿróde³ energii
(pompy ciep³a i kolektory s³oneczne),
- prostacie, problemach hormonalnych
co wpisuje siê w miejsk¹ politykê
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach ochrony œrodowiska.
reumatycznych
Placówki mieszcz¹ce siê przy
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
ulicach: Truskawkowej, Ksi¹¿komigrenie,
wej i Krzy¿ówki, zosta³y objête
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych projektem „¯³obek dla malucha
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
szans¹ - na powrót do aktywnoPrzyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿ œci zawodowej rodzica” wspó³fiwizyty domowe czy w innych wybranych nansowanym z Europejskiego
przez pacjenta miejscachw dniach:
Funduszu Spo³ecznego w ramach
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 paŸdziernika Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 listopada
2014-2020. Oznacza to, ¿e do
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
tych ¿³obków przyjmowane s¹
pod numerami tel.: 22 679-22-47,
dzieci, których rodzice obecnie nie
605 324 865, 605 177 007.
pracuj¹ i chc¹ powróciæ na rynek
Wiêcej informacji:
pracy po urlopach macierzyñwww.filipinskieuzdrowienia.pl
skich, rodzicielskich, wychowaw-

• 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.

ssaków. Do tego wspania³y
rozpuszczalnik. Uogólniaj¹c,
mo¿na by rzec, ¿e ja i mój
pies to dwa wory kolagenowe,
wype³nione roztworami ró¿nych
rzeczy, wsparte stela¿em z
fosforanu wapnia. Pañstwo te¿
nie odbiegacie w budowie od
mojego psa. Aby nasze wory
egzystowa³y obok siebie d³ugo
i szczêœliwie, nie mo¿e w nich
byæ niczego za du¿o ani niczego
za ma³o. Wory maj¹ za zada-

nie utrzymywaæ biologiczn¹
harmoniê, czyli homeostazê.
Zwierzêta na wolnoœci czyni¹
to odruchowo, opieraj¹c swoj¹
egzystencjê na doœwiadczeniu
poprzednich pokoleñ i zasadach
w³asnego gatunku. Zwierzêta
gospodarskie i nasi pupile
zale¿¹ od wody, jakiej im dostarczymy. Co piszczy w wodzie, to
temat nastêpnych felietonów.
Badania wody pitnej i spo¿ywczej
s¹ bardzo powierzchowne.
Solidniej zbadane zagro¿enia nie
s¹ publikowane lub ukrywane.
Wiêkszoœæ zabiegów chirurgicznych, jakie ostatnio przeprowadzam, to usuniêcia
nowotworów u psów i kotów.
Powietrze, pokarm i woda.
Musimy wybraæ, co lejemy
zwierzakom, z tego co nam lej¹
i co sami sobie lejemy.

Kto przygarnir Elwirê

czych lub pozostaj¹ poza rynkiem
pracy jako osoby bezrobotne.
Dziêki 15 mln z³ z unijnych funduszy,
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 5 nowych
¿³obków otrzyma³o œrodki finansowe

na wyposa¿enie i dzia³alnoœæ
placówek. Szczegó³owe informacje
na temat zapisów i uczestnictwa
w projektach s¹ dostêpne na
stronie www.zlobki.waw.pl<http://
www.zlobki.waw.pl>.
JK

WeŸ udzia³ w fachowej konsultacji
z darmowymi badaniami na zawartoœæ t³uszczu
i kwasowoœæ w organizmie.
Chcesz zmieniæ swoje ¿ycie?
Umów siê na spotkanie, to nic nie kosztuje!
Tel. 602 267 377.

Zawalony strop
dokoñczenie ze str. 1

- poinformowa³ rzecznik prasowy Pragi Pó³noc Karol
Szyszko.
Jak zapewni³, jedna z
ewakuowanych rodzin ma
przyznane ju¿ inne mieszkanie.
- Czterokondygnacyjna
kamienica jest w z³ym stanie.
Nie mo¿emy jej wyremontowaæ
ze wzglêdu na roszczenia -

podsumowa³ rzecznik Pragi
Pó³noc.
Dodajmy, ¿e kamienica przy
Brzeskiej 13 ujêta jest w gminnej ewidencji zabytków. W poniedzia³ek pracownicy Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami mieli usuwaæ gruz z piwnicy w zawalonej czêœci domu.
O godzinie 10 nie by³o tam
nikogo ze s³u¿b miejskich. JK

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ
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Spo³eczny obserwator

Praga tonie w œmieciach
„Przepe³nione kontenery w altanach
œmietnikowych, œmieci wysypuj¹ce siê z
koszy ulicznych, dzikie wysypiska wzd³u¿
linii kolejowych, przy gara¿ach, w podwórkach
kamienic, stare meble zalegaj¹ce niemal na
ka¿dej posesji, puste butelki po alkoholu w
bramach, œmieci i psie odchody na trawnikach i ulicach. Tak na co dzieñ wygl¹da
œmieciowa rzeczywistoœæ na Pradze. Czy
nasza dzielnica utonie w œmieciach?”.
Takim opisem zaczyna³ siê jeden z moich
felietonów dla NGP sprzed dwóch lat. Z
perspektywy czasu mogê tylko stwierdziæ,
¿e by³ to felieton proroczy, a na postawione
wówczas pytanie ze smutkiem muszê dziœ
odpowiedzieæ twierdz¹co. Tak, proszê
Pañstwa, Praga tonie w œmieciach. Przypomniany na pocz¹tku obraz widzimy na co
dzieñ na naszych ulicach, skwerach i w podwórkach. Jest nawet gorzej, a symbolem
ba³aganu s¹ zalegaj¹ce od miesiêcy sterty
œmieci przy budynkach spó³dzielczych przy
Targowej (jako pok³osie s¹siedzkiego konfliktu). Do tego smutnego obrazu dodaæ

nale¿y pochodne zaœmiecenia - szczury
(tak, Praga jest najbardziej zaszczurzon¹ z
dzielnic Warszawy) i pluskwy.
Kto ponosi winê za ten stan rzeczy? W
zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy – my
mieszkañcy (wiele osób wci¹¿ niestety nie
wie, do czego s³u¿y kosz na œmieci, ¿e do
wywiezienia gabarytów, czy œmieci budowlanych nale¿y zamówiæ specjalny kontener),
ale te¿ urzêdnicy (tu szczególnie doskwiera
chaos kompetencyjny – okazuje siê, ¿e za
jedn¹ ulicê odpowiada ZPTP, za inn¹ ZOM,
a za kolejn¹ jeszcze inna jednostka) i
oczywiœcie firmy zajmuj¹ce siê wywozem
odpadów. Pal szeœæ, czy robi¹ to regularnie,
ale krew zalewa mieszkañca, gdy widzi, ¿e
za³oga œmieciarki przeci¹ga przepe³niony
kontener, z którego wypadaj¹ œmieci i ich
ju¿ nie zbiera. A te ostatnie ubijane
warstwowo przy altanach budynków
komunalnych s¹ znakomit¹ po¿ywk¹ dla
szczurów oraz ca³ej masy paso¿ytów.
Czy staramy siê zaradziæ problemowi
zalegaj¹cych odpadów? Na pewno trzeba

Praski folwark

Kosztowne z³udzenia
Reprywatyzacja warszawska szokuje
coraz wiêcej mieszkañców. Na Pradze
Pó³noc w latach 1997-2016 zwrócono ponad 70 nieruchomoœci, ponad 1800 lokali
komunalnych. To tylko budynki zwrócone
zgodnie z Dekretem o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
z paŸdziernika 1945 roku, zwanego Dekretem Bieruta. Aktualnie w roszczeniach
jest ponad 300 kolejnych. Jak wa¿ne s¹
zatem prace nad now¹ ustaw¹ reprywatyzacyjn¹! Ile krzywd, tragedii ludzkich
dotknê³o mieszkañców naszej dzielnicy.
Bardzo czêsto brak podstawowych warunków do normalnej egzystencji; odciêty
dop³yw energii elektrycznej, odciêty
dop³yw bie¿¹cej wody, wysokie stawki
czynszu czy wrêcz dzia³ania zagra¿aj¹ce
bezpieczeñstwu. To jedna strona, ta najwa¿niejsza! Ale jest i druga strona. Zgodnie
z Zarz¹dzeniem 1777/2008 Prezydenta
m.st. Warszawy, burmistrzowie dzielnic
oraz dyrektorzy zak³adów gospodarowania
nieruchomoœciami zostali zobowi¹zani do
przekazywania w³aœcicielom w posiadanie
budynków, dotychczas administrowanych
przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. Przekazania dokonywa³ w naszej
dzielnicy, zgodnie z zarz¹dzeniem, wy³¹cznie
ZGN, w formie protoko³u zdawczo-odbiorczego, zawieraj¹cego postanowienia,

dotycz¹ce ewentualnego rozliczenia nak³adów
poniesionych na remonty i modernizacje,
wykraczaj¹ce poza zakres napraw bie¿¹cych.
Zastanawiaj¹ce jest, w ilu przypadkach
wydatki te zosta³y uznane przez w³aœcicieli,
a ile z kolei by³o wyp³at dla w³aœcicieli
z tytu³u odszkodowania za bezumowne
korzystanie przez m.st. Warszawa w
okresie 10 lat z konkretnych nieruchomoœci?
Odszkodowania ze œrodków publicznych!
Ile razy pó³nocnopraski ZGN dokona³
wydatków na poziomie 400 tys. z³ w skali
roku modernizuj¹c budynek, aby w kolejnym
przekazaæ go w³aœcicielowi bez zwrotu tych
nak³adów? Pytania te ujê³am w z³o¿onej
interpelacji radnego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w ci¹gu 21 dni
powinniœmy uzyskaæ odpowiedzi.
Zarz¹dzanie zasobem komunalnym
m.st. Warszawy w dzielnicy to zadanie
statutowe ZGN Praga Pó³noc, w którym
zatrudnionych jest 211 osób. Do tematu
kadr odniosê siê w kolejnym felietonie,
przy okazji omówienia bud¿etu na 2018
rok. Faktem niezaprzeczalnym jest, ¿e za
dobór kadr odpowiada dyrektor jednostki.
My mieszkañcy mamy prawo oczekiwaæ
rzetelnej, profesjonalnej i szybkiej obs³ugi.
¯enuj¹ce jest, aby spraw¹ np. wywozu
œmieci czy gabarytów zajmowa³ siê zastêpca
burmistrza dzielnicy czy zastêpca dyrektora

Prosto z mostu

Maszyny i ludzie
W jakimœ opracowaniu wyczyta³em
niedawno, i¿ jednym z zawodów, które
wskutek automatyzacji zanikn¹ w
nieodleg³ej przysz³oœci, jest zawód
bibliotekarza. To oczywiœcie œwiadczy o
poziomie pracy nie tyle bibliotekarzy,
co autorów takich prognoz, którzy maj¹
blade pojêcie o tym zawodzie i zapewne
wyobra¿aj¹ sobie, ¿e bibliotekarza
móg³by zast¹piæ automat podaj¹cy
ksi¹¿ki, podobnie jak w animowanej
bajce „Listonosz Pat i wielki œwiat”
roboty zast¹pi³y listonoszy, co musia³o
zakoñczyæ siê katastrof¹. Jak ksi¹¿ek
nigdy nie zast¹pi¹ w pe³ni elektroniczne
czytniki, tak bibliotek-czytelñ z ich
atmosfer¹ mini-centrum kultury nie
zast¹pi ¿aden komputer. A w ka¿dym
razie - nie powinien.

Piszê to na kilka dni przed ods³oniêciem tablicy poœwiêconej Janinie Englert legendarnej praskiej bibliotekarce, d³ugoletniej dyrektor Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy Dzielnicy Praga Pó³noc, która
w 1935 r. za³o¿y³a pierwsz¹ w Warszawie
dzielnicow¹ czytelniê naukowej - by³a to I
Czytelnia Naukowa przy ul. Wileñskiej.
Pani Janina prowadzi³a j¹ konspiracyjnie
nawet w czasie okupacji. Uratowa³a
ksiêgozbiór przed Niemcami i ponownie
uruchomi³a placówkê ju¿ w listopadzie
1944 r. By³a pionierem nowoczesnego
bibliotekarstwa. Lekcje biblioteczne, wystawy dla okolicznych mieszkañców, sta³e
spotkania z uczniami - to wszystko dzia³o
siê na Pradze ju¿ przed wojn¹. Nie bardzo
sobie wyobra¿am, w jaki sposób pracê
takich osób mog³yby zast¹piæ maszyny.

pochwaliæ wielu œwiadomych mieszkañców.
Pozostawieni z zalegaj¹cymi od tygodni
œmieciami samym sobie, w akcie desperacji
wrzucaj¹ zdjêcia œmietników na profile w
mediach spo³ecznoœciowych i tym samym
alarmuj¹ decydentów. Ci ostatni, wywo³ani
do tablicy, obiecuj¹ interwencje, podejmuj¹
dzia³ania ad hoc, chwal¹ siê pismami do
w³adz miasta. I dobrze. Taka jest rola
reprezentantów mieszkañców. W koñcu
bior¹ za to pieni¹dze i to niema³e (œrednia
dieta radnego to rocznie ok. 20 tys. z³).
Tyle, ¿e potrzebne jest dzia³anie systemowe.
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy urzêdy
przez wiele miesiêcy nie s¹ w stanie
„dogadaæ siê”, kto odpowiada za który
fragment ulicy. Podobnie niedopuszczalna
jest sytuacja, gdy na budynku komunalnym codziennie przebywa zatrudniona
przez administracjê do sprz¹tania posesji
osoba, która przymyka oko na zalegaj¹ce
od wielu dni sterty œmieci przy altanach
œmietnikowych. Do jej obowi¹zków nale¿y
reakcja na taki stan rzeczy, choæby poprzez
wykonanie telefonu do prze³o¿onego. Czas
wyjœæ zza biurek! Czas zinwentaryzowaæ
zasób, skontrolowaæ liczbê koszy na
poszczególnych posesjach czy faktyczn¹
czêstotliwoœæ ich wypró¿niania przez
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Koalicja strachu
firmy, z którymi miasto ma podpisane
kontrakty!
Inaczej bêdzie tak jak jest, a jedyne
dzia³ania bêd¹ podejmowane dopiero po
wpisie mieszkañca na Facebooku, przy
okazji s¹siedzkich akcji sprz¹tania Pragi,
czy w ramach bud¿etu partycypacyjnego,
gdy zdeterminowani mieszkañcy (jak
ni¿ej podpisany) z³o¿¹ projekt na 250
nowych koszy na œmieci dla praskich
ulic (maj¹ stan¹æ w tym roku).
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

ZGN. Sprawy, wydawaæ by siê mog³o
prozaiczne i proste, bêd¹ce w gestii
administratorów czy kierowników administracji na Pradze Pó³noc s¹ rozwi¹zywane
w œwietle kamer telewizyjnych czy poprzez
portale spo³ecznoœciowe. A mo¿e kolejny
problem praskiego ZGN? Tym razem z³e
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, które
powinno byæ dzia³aniem usprawniaj¹cym
jakoœæ i wydajnoœæ pracy. Przypomnijmy:
jakoœæ i wydajnoœæ s¹ dziœ g³ównymi wyznacznikami sukcesu lub niepowodzeniem
przedsiêbiorstwa.
Systematycznie wzrasta iloœæ negatywnych opinii na temat dzia³alnoœci ZGN w
dzielnicy Praga Pó³noc. Brak nale¿ytej
starannoœci w realizacji zadañ statutowych,
nieterminowa realizacja pod³¹czeñ do
miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
z³a jakoœæ prac remontowych, nierzetelne
konserwacje, obcesowa obs³uga interesantów,
przewlek³oœæ w dzia³aniu, zalegaj¹ce
nieczystoœci, robactwo - to tylko niektóre
zastrze¿enia, najbardziej odczuwane
przez mieszkañców. Pozosta³e wynikaj¹ z
dokumentów, chocia¿by niezrealizowane
inwestycje!
Widz¹ mieszkañcy, widzi zarz¹d
dzielnicy, który zg³asza problemy do
ratusza, a urzêdnicy wiedz¹ swoje. Jest
dobrze! Co nam to przypomina?
P.S Mieszkañcom, którzy przes³ali
swoje uwagi - bardzo dziêkujê. Jako radna
podejmê stosowne dzia³ania. Pozosta³ych
mieszkañców zapraszam do wspó³pracy.

PiS grzebie we wszystkim. Wygl¹da na
to, ¿e tej formacji nic siê nie podoba. Nie
podoba siê Konstytucja i system prawny,
który z niej wynika (na razie poza ich zasiêgiem, ale marzenia kolejnej kadencji i
wiêkszoœci konstytucyjnej pozostaj¹). Nie
podoba³ siê z Trybuna³ Konstytucyjny, wiêc
go ubezw³asnowolniono - nadal próbuje
siê zdeformowaæ system s¹downictwa,
oddaj¹c go pod kontrolê polityków. Nie

Œledzê za to pilnie doniesienia mediów
o postêpach prac nad samochodami
kierowanymi bez pomocy cz³owieka. To
jest coœ, czego Warszawa bardzo potrzebuje
- automatycznych kierowców autobusów.
Je¿d¿ê codziennie autobusem do pracy
i mam ju¿ doœæ pokrzykiwañ pasa¿erów
do kierowcy: „Teraz, teraz jedŸ w prawo!”
albo: „Skrêæ za tym autobusem!” Niestety,
pasa¿erowie lepiej znaj¹ trasê ni¿ kierowca
mojego autobusu. To siê nie zdarza zawsze.
To siê zdarza czasami, wystarczaj¹co
jednak czêsto, by optymistyczne raporty
o stanie komunikacji publicznej w stolicy
zakwalifikowaæ do kosza na œmieci.
Zainteresowanym przedstawicielom
Zarz¹du Transportu Miejskiego chêtnie
przeka¿ê szczegó³y - kto, kiedy i gdzie.
PS. Janina Englert zmar³a dziesiêæ lat
temu. Do¿y³a piêknego wieku niemal
104 lat. Ods³oniêcie jej tablicy na
kamienicy przy ul. Floriañskiej 12
nast¹pi 24 paŸdziernika o godzinie 15.00
- razem z drug¹ tablic¹ w tym samym

miejscu, poœwiêcon¹ ³¹czniczkom AK
postrzelonym 2 sierpnia 1944 r. na
Floriañskiej: Zeni Olejnik (zginê³a na
miejscu) i Zosi Brzostowskiej (straci³a
nogê).
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Obecnie rz¹dz¹cy nasz¹ dzielnic¹
pokazali nam siê ju¿ z ró¿nych stron,
niekoniecznie tych dobrych. Manipulacje
wynikami wyborów, skrêcanie demokracji,
brak kompetencji w zasadzie do wszystkiego,
czego siê dotkn¹ czy awanturnictwo to dla
koalicji PO-IMB chleb powszedni. Teraz do
tej listy doszed³ jeszcze strach. Od kilku
posiedzeñ Rada Dzielnicy nie jest w stanie
procedowaæ punktów merytorycznych, bo
radni wykazuj¹ siê godn¹ podziwu
kreatywnoœci¹ w wymyœlaniu sposobów,
maj¹cych na celu unikniêcie dyskusji
dotycz¹cej finansów dzielnicy czy zaawansowania prac na budowie placówek
oœwiatowych. Jakby tego by³o ma³o, w
porz¹dku ostatniej sesji pojawi³ siê
wniosek o odwo³anie zastêpcy burmistrza, komisarza Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marcina Adamkiewicza.
Marcinowi jak dot¹d nie uda³o siê z niczego
zas³yn¹æ poza jednym - zapracowa³ sobie
na miano rzeŸnika bia³o³êckiej zieleni.
Radni koalicyjni przyszli na sesjê i wyszli
zaraz po otwarciu posiedzenia. Brak
czasu? Raczej cyniczna gra obliczona na
niedopuszczenie do otwarcia publicznej,
merytorycznej dyskusji na kolejny temat,
ujawniaj¹cy fatalny poziom zarz¹dzania
dzielnic¹. Przewodnicz¹cy rady ju¿ trzykrotnie zabiega³ o wprowadzenie kwestii
bud¿etowych do porz¹dku obrad. Za ka¿dym razem wniosek przepada³ g³osami
PO-IMB. 10 paŸdziernika radni PO-IMB
posunêli siê jeszcze dalej i zerwali sesjê.
Wyszli, uniemo¿liwiaj¹c radzie dalsze
procedowanie. Ponadto, na cztery w³aœciwe
komisje tylko jedna zaopiniowa³a zmiany
bud¿etowe, bo wszystkie pozosta³e s¹ pod
kontrol¹ koalicji PO-IMB i nie zajê³y siê
w ogóle problemem. Trzeba siê obawiaæ
najgorszego. Jako ¿e dyskusja mo¿e doprowadziæ tylko do ujawnienia jeszcze

wiêkszej iloœci zaniedbañ czy kolejnych
nieprawid³owoœci, radni koalicyjni mog¹
próbowaæ ju¿ do koñca kadencji blokowaæ
dyskusjê o bud¿ecie czy wycince drzew. Bo
niby dlaczego maj¹ liczyæ siê z opozycj¹
lub g³osem mieszkañców, skoro pomocn¹
d³oñ zawsze poda Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz, tak jak ostatnio,
obsadzaj¹c ponownie na sto³kach zarz¹du
osoby odpowiedzialne za obecne problemy
Bia³o³êki. A¿ przykro patrzeæ, jak dzielnica
z perspektywami zamienia siê w dzielnicê
z zapóŸnieniami. Placówki oœwiatowe nie
powsta³y, nowe ulice zosta³y wpisane
w harmonogram na nieokreœlone lata
przysz³e, a projekt nowej galerii handlowej
zosta³ oddany walkowerem bez œwiadczeñ
barterowych na rzecz dzielnicy. Bia³o³êka
mia³a szansê staæ siê przyk³adem nowej
jakoœci. Dziœ mamy tu zarz¹d komisaryczny i jeden niew¹tpliwy wielki sukces –
sukces utrzymania siê przy w³adzy
PO-IMB.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Prawo i Sprawiedliwoœæ

Ch³odnym okiem

Grabarze
wierzê, ¿e prezydent Duda wybija siê na
niepodleg³oœæ, gra tak jak mu Prezes ka¿e.
Zdeformowano system oœwiaty i nadzór
kuratoryjny - nowa podstawa programowa cofa poziom edukacji o dziesiêciolecia.
Wprowadzono tylnymi drzwiami rozwi¹zania, pozwalaj¹ce na powszechn¹ inwigilacjê obywateli bez zgody i wiedzy s¹du,
nie mówi¹c ju¿ o zainteresowanym nawet
po jej zakoñczeniu. Dokonano skoku
kadrowego na spó³ki Skarbu Pañstwa –
zap³acimy za to wszyscy, bowiem kadry
te s¹ sowicie wynagradzane, a odbije siê
to w kosztach us³ug, które p³acimy.
Wymieniono kadry kierownicze Wojska
Polskiego, Stra¿y Granicznej, Policji, a
nawet Stra¿y Po¿arnej. Oby nie spad³y na
nas ¿adne nieszczêœcia - ostatnie nawa³nice
pokaza³y, ¿e najlepiej nie jest. Wprowadzono ograniczenia w obrocie ziemi¹, przy
okazji czyszcz¹c kadrowo Agencj¹ Modernizacji Rolnictwa - niektórzy rolnicy do dziœ
czekaj¹ na zaleg³e dop³aty. Wejœcie w ¿ycie
ustawy o zmianach w ochronie zdrowia
spowoduje, ¿e wielu z nas zderzy siê
boleœnie z now¹ rzeczywistoœci¹. Termin
wizyty listopad…. przysz³ego roku
us³ysza³em ostatnio w jednej z rejestracji.
O dewastacji œrodowiska naturalnego,
czego symbolem jest wycinka puszczy,
nawet mi siê pisaæ nie chce. Stosunki
polityczne z s¹siadami s¹ na dnie. Powoli
stajemy siê ponownie „chorym cz³owiekiem
Europy”. S³owa „kultura polityczna” chyba
nie ma w jêzyku politycznym PiS. Œwiat
jest dla nich czarno-bia³y „Kto nie z
Mieciem, tego zmieciem”. ¯eby nie wiem

jak stara³ siê prezes Radiokomitetu,
przepraszam publicznej TV Jaros³aw
Kurski, to zaklinanie i kreowanie przez
niego nierzeczywistoœci nie spowoduje, ¿e
Wojska Obrony Terytorialnej odzyskaj¹
wrak smoleñski, a RP stanie siê potêg¹
gospodarcz¹ w Europie.
Grzebanie trwa, ostatnio na tapecie
jest ordynacja wyborcza. G³upio by by³o
dokonaæ tak „wa¿kich” zmian i daæ siê
ograæ w prosty sposób przy urnie wyborczej przez suwerena. Trzeba wiêc zmieniæ
zasady gry i zwiêkszyæ swoje szanse
poprzez korzystne dla PiS rozwi¹zania,
by nie zostaæ pogrzebanym. Temat - ze
wzglêdu na swoja wagê - bêdê jeszcze
eksplorowa³ w przysz³oœci.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
PS. Bardzo serdecznie dziêkujê za
s³owa uznania, które sp³ynê³y na mnie
w zwi¹zku z ostatnim felietonem „Misio”.
Pisanie „Wiechem” nie jest proste. Cieszê
siê, ¿e siê Pañstwu podoba³o.

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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