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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 2

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu

i konsultacja protetyka gratis!

W lutym specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 3

W³aœnie powstaje tam

strop na poziomie – 1, wcze-

œniej wykonano wszystkie

niezbêdne œciany szczelino-

we i barety, które stanowi¹

pojedyncze fragmenty œcian

szczelinowych i s¹ zwykle

stosowane jako podpory tym-

czasowe s³upów, w stropowej

metodzie budowy podziemi

budynków, czy te¿ innych

podziemnych obiektów, wy-

konywanych w³aœnie w tech-

nologii œcian szczelinowych.

Przypomnijmy, ¿e w po³o-

wie grudnia po³o¿ono ostatni

fragment górnej p³yty. Ewe-

nementem w tym przypadku

jest kszta³t p³yty.

Budowa metra:

hektolitry betonu
Siarczyste mrozy nie przeszkadzaj¹ budowniczym

II linii metra, prace pod ziemi¹ przebiegaj¹ bez ¿adnych

problemów. Styczeñ to m.in. wytê¿one prace na stacji

Rondo ONZ.

Strop eliptyczny

W³aœnie taki kszta³t, elip-

tyczny, ma górna p³yta stacji

Rondo ONZ. Eliptyczny strop

to spore wyzwanie dla bu-

downiczych. Wymaga nie-

standardowych rozwi¹zañ i

nieco d³u¿ej trwaj¹ prace

przygotowawcze do jego wy-

lania. Najpierw musia³ po-

wstaæ nietypowo wyprofilo-

wany szalunek i szczególne,

dopasowane doñ zbrojenie.

Konieczna  by³a nie lada pre-

cyzja, bowiem pracownicy

mieli tu do czynienia ze spor¹

iloœci¹ krzywizn i ró¿nic po-

ziomów p³aszczyzny stropu.

Wyroby w naszych skle-

pach pochodz¹ od sprawdzo-

nych dostawców z ró¿nych

regionów Polski. Produkty

wêdliniarskie s¹ produkowa-

ne z wysoce wyselekcjono-

wanego miêsa wieprzowego,

cielêcego i wo³owego, peklo-

wane z dodatkiem natural-

nych przypraw oraz odpo-

wiednio wêdzone – dymem

olchowym, bukowym lub ja-

³owcowym bez konserwan-

tów, wed³ug starych receptur

i wieloletniej tradycji – z

uœmiechem na twarzy opo-

wiada w³aœciciel sklepów –

pan Grzegorz ¯y³owski.

Asortyment naszych skle-

pów uzupe³niamy wybornym

pieczywem, nabia³em, sze-

rok¹ gam¹ przetworów, gar-

ma¿erk¹, miodami i innymi

rarytasami najwy¿szej jakoœci.

Nasi dostawcy nie stosuj¹

¿adnych barwników, wype³nia-

czy i dodatków chemicznych.

Posiadamy równie¿ w asor-

tymencie produkty bezglute-

nowe. Tradycyjne metody

produkcji u naszych dostaw-

ców po³¹czone s¹ z dba³o-

œci¹ o wysokie standardy hi-

Poznaj smak tradycji
Nadbu¿añskie smaki to sklepy, które powsta³y z zami-

³owania do wielowiekowej polskiej tradycji wêdliniarskiej.

W³aœciciele - Grzegorz i Janina ¯y³owscy - podkreœlaj¹

swoje zami³owanie do naturalnych, ekologicznych i

zdrowych produktów ¿ywieniowych, co urzeczywistniaj¹

w doborze produktów do sklepów na terenie Warszawy.

gieniczne, stosowane w

krajach Unii Europejskiej -

zapewnia pan Grzegorz.

W naszych sklepach udo-

skonalono te¿ now¹ formê

sprzeda¿y w postaci sk³ada-

nia zamówieñ na wybrane

produkty, które mo¿na ode-

braæ w wygodnej dla zama-

wiaj¹cego porze. Dowozimy

równie¿ zamówienia na

¿yczenie naszych klientów

do domu.

Serdecznie zapraszamy na

zakupy do naszych sklepów

na terenie Warszawy:

ul. Floriañska 3

Praga Pó³noc

ul. ¯elazna 54

Wola

ul. Bukowiñska 12

Mokotów

Wkrótce planujemy

otwarcie nowych sklepów w

Warszawie i poszerzenie

ich asortymentu w produkty,

kusz¹ce swoim wykwintnym

smakiem.

Szukasz miejsca na spotkanie z przyjació³mi?

Chcesz zorganizowaæ spotkanie rodzinne lub firmowe?

Nie wiesz gdzie ogl¹daæ wa¿ne wydarzenia sportowe?

Zapraszamy do restauracji Pierwsza Liga

ul. Jagielloñska 26 (budynek Kina Praha)

tel. 22 343 03 45, www.restauracja1liga.pl

e-mail: restauracja1liga@cafeuaktorow.pl

8 lutego zapraszamy na „Bal Przebierañców”.

Start o godz. 20:00. Bawimy siê do bia³ego rana!

Koszt 60 z³/osobê.

To przykre, ¿e wci¹¿ mamy

do czynienia ze zwyk³ym

wandalizmem i bezinteresow-

nym wy¿ywaniem siê têpych

osi³ków na tym, co stanowi

przecie¿ nasze wspólne do-

bro, za co wszyscy p³aciliœmy

z w³asnych podatków. O ile

jeszcze w czasach komuny

mog³o to stanowiæ – trochê na

si³ê, ale zawsze - przejaw

walki tych „nas” z tymi „ony-

mi”, o tyle teraz mo¿na to

naj³agodniej okreœliæ mianem

zadymiarstwa, wandalizmu i

bezmyœlnoœci. Szczytem s¹

zniszczenia w windach – zde-

molowane urz¹dzenia elek-

troniczne steruj¹ce szybami.

Trzeba bêdzie wymieniæ

kosztowne podzespo³y, co

potrwa kilka tygodni. Do tego

czasu, aby dostaæ siê na

przystanek „dwójki”, podró¿-

ni bêd¹ musieli pokonywaæ

50 schodów, czêsto zasypa-

nych œniegiem i oblodzonych.

Szczególnie trudne bêdzie to

dla osób starszych, niedo³ê¿-

nych, zaœ dla matek z wóz-

kami i dla niepe³nosprawnych

- niewykonalne. Brudna wia-

ta przystankowa z tablic¹ na

Pierwszy tydzieñ

z „dwójk¹”
21 stycznia, w mroŸny poranek, ruszy³y po Moœcie

Pó³nocnym „dwójki”. I jak to czasem bywa – d³ugie ocze-

kiwanie nie przek³ada siê na bezwarunkowe zadowolenie.

Niektórzy podró¿uj¹cy tramwajem byli mocno rozczaro-

wani. Pseudograffiti na œcianach przejœæ podziemnych,

nie dzia³aj¹ce windy, brudne wiaty przystankowe.

Praga okiem historyka ar-

chitektury jest przez swe nie-

uporz¹dkowanie dzielnic¹

pe³n¹ zaskoczeñ. Zachowa-

³o siê tutaj wiele cennych bu-

dynków, charakterystycznych

dla przedwojennej Warszawy,

np. Dom Akademicki Studen-

tów ̄ ydów przy ul. Sierakow-

skiego z nowoczesnymi na

owe czasy rozwi¹zaniami i

niespotykanym detalem ele-

wacji, czy monumentalny bu-

dynek Dyrekcji PKP.

Przed 1914 rokiem most

Poniatowskiego po stronie pra-

skiej wybiega³ w pustkê, tere-

ny zupe³nie niezagospodaro-

wane, co œwiadczy o perspek-

tywicznym planowaniu urbani-

zacji stolicy. Do 1915 roku, kie-

dy Rosjanie wyszli z miasta,

Warszawa dusi³a siê wewn¹trz

wybudowanego przez nich

pierœcienia fortyfikacji. Uwolnio-

ne od sztucznych zakazów za-

budowy miasto mog³o wów-

czas odetchn¹æ. Postanowiono

je powiêkszyæ o 100%, ale nie

odbywa³o siê to jednak ¿ywio-

³owo. Og³oszono konkurs, w

wyniku którego ju¿ w nastêp-

nym roku powsta³ nowoczesny

plan regulacyjny – tworzony

przez grupy specjalistów ró¿-

nych bran¿, opracowuj¹ce po-

szczególne tematy (zabytki,

geografia, komunikacja itd.).

Przy moœcie Poniatowskie-

go np. przewidywano teren

wystawowy, wyznaczono tak-

POSUL (nie tylko)

o praskim modernizmie
Mimo mroŸnych oznak zimy, wyk³ad profesor architek-

tury Anny Dybczyñskiej-Bu³yszko „Praski modernizm

1918-1938” zgromadzi³ t³umy s³uchaczy Praskiego

Samozwañczego Uniwersytetu Lataj¹cego.

¿e dwie osie urbanistyczne

maj¹ce wzmocniæ rolê Placu

Weteranów 1864 roku przy

Moœcie Kierbedzia. Place i

ulice kszta³towano wed³ug

form geometrycznych. Plano-

wane ulice mia³y prowadziæ

na Wschód jako przed³u¿enie

Mostu Kierbedzia oraz na

Pó³noc (przez Park Praski i

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

♦♦♦♦♦ Wykonamy ka¿d¹ grza³kê  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¯arówki

♦♦♦♦♦ Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

♦♦♦♦♦ Gniazda i wy³¹czniki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Baterie

♦♦♦♦♦ Przed³u¿acze  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rury PCV i puszki

♦♦♦♦♦ Torebki strunowe  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Oprawa prac

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

♦♦♦♦♦ Piecz¹tki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wydruki i ksero 19 gr.

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-14.00

Rozliczamy PITy - 30 z³
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MONTA¯

DRZWI • OKNA

tel. 22 679-23-41

600-925-147

ul. Radzymiñska 116

Obecnie Spo³eczna Rada

Kombatancka jest reprezen-

tantem ponad 1500 wetera-

nów wojny, zamieszka³ych na

Pradze Pó³noc, wywodz¹-

cych siê z ró¿nych formacji:

¿o³nierzy Wrzeœnia 1939

roku, w tym – obroñców Pra-

gi, Targówka i Bródna w sk³a-

dzie 20 Kresowej Dywizji Pie-

choty; ¿o³nierzy Polskich Si³

Zbrojnych na Zachodzie (lot-

nicy, cichociemni i pancernia-

cy gen. Maczka); ¿o³nierzy

Wojska Polskiego, którzy

przeszli szlak bojowy od Le-

nino do Berlina; uczestników

podziemnego wojska, ¿o³nie-

rzy ró¿nych formacji konspi-

racyjnych, partyzantów i po-

wstañców warszawskich oraz

uczestników tajnego naucza-

nia, wiêŸniów hitlerowskich

obozów koncentracyjnych i

Dzieci Zamojszczyzny.

Rada prowadzi dzia³alnoœæ

w 3 dziedzinach: historyczno-

patriotycznej, socjalnej i infor-

macyjno-edukacyjnej. Jest

inicjatorem, wykonawc¹ lub

wspó³organizatorem przed-

siêwziêæ, które utrwali³y miej-

sca walk i pamiêci narodowej

oraz uczestników tych zda-

rzeñ, m.in.: odrestaurowania

symbolicznej mogi³y po-

wstañców warszawskich pra-

wobrze¿nej Warszawy na

Cmentarzu Bródnowskim;

ustawienia kamienia i tablicy

pami¹tkowej oraz nazwania

jednego ze skwerów Pragi

imieniem p³k. ¯urowskiego,

dowódcy Powstania War-

szawskiego na Pradze; wpi-

su do rejestru zabytków bu-

dynku telekomunikacji, tzw.

Ma³ej Pasty przy ul. Brzeskiej

– jedynego pami¹tkowego

obiektu, zdobytego i przez

d³u¿szy czas bronionego

przez powstañców praskich.

Z inicjatywy rady wróci³a

tradycja organizowania uro-

czystoœci œwi¹t narodowych

przy krzy¿u – pomniku „Cudu

nad Wis³¹” przy ul. Wysockie-

go oraz w miejscach pamiêci

na terenie Pragi. W szko³ach

podstawowych organizowa-

ne s¹ konkursy historyczne,

których tematami by³y m.in.:

powstanie i dzia³alnoœæ Armii

Krajowej oraz pañstwa pod-

ziemnego w czasie okupacji;

tajne nauczanie jako forma

walki o wyzwolenie; udzia³

spo³ecznoœci prawobrze¿nej

Warszawy w wojnie polsko-

bolszewickiej 1921 roku.

Rada zorganizowa³a konkurs

malarski „Moja Ojczyzna”, w

którym uczestniczy³o 16 m³o-

dych twórców. Zainicjowa³a i

jest wspó³organizatorem uro-

czystoœci patriotyczno-arty-

Kombatanci razem
Spo³eczna Rada Kombatancka przy Urzêdzie Dzielnicy

Praga Pó³noc dzia³a od 10 lat. W jej sk³ad wchodzi 13

przedstawicieli organizacji z terenu tej dzielnicy: Zwi¹zku

Kombatantów RP i B. WiêŸniów Politycznych, Œwiatowego

Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK, Zwi¹zku Powstañców Warszawskich,

Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, Zwi¹zku Sybiraków,

Zwi¹zku Ludowego Wojska Polskiego, Zwi¹zku ̄ o³nierzy

Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Pamiêci Gen. Berlinga

i Jego ̄ o³nierzy, a tak¿e Towarzystwa Przyjació³ Warszawy

Oddzia³ Praga.

stycznych „Sztafeta pokoleñ”,

z udzia³em m³odzie¿y pra-

skich gimnazjów i liceów (w

4 edycjach uczestniczy³o ok.

500 osób). Równie¿ z inicja-

tywy rady odbywaj¹ siê co-

roczne uroczystoœci Dnia

Weterana.

Starania rady zaowocowa-

³y uchwa³¹ Rady Warszawy

z maja 2008 roku, powo³uj¹-

cej Przychodniê Komba-

tanck¹ przy Szpitalu Praskim

oraz „Program zdrowotny dla

kombatantów”, finansowane

przez bud¿et miasta, poza

NFZ. Dzia³alnoœæ socjalna

rady koncentruje siê na pro-

blemach zdrowotnych kom-

batantów, pomocy material-

nej najbardziej potrzebuj¹-

cym oraz integracji œrodowisk

kombatanckich.

„Aktywna dzia³alnoœæ Spo-

³ecznej Rady Kombatanckiej,

jej osi¹gniêcia, uznanie œro-

dowisk kombatanckich i in-

nych – s¹ i by³y mo¿liwe dziê-

ki apolitycznoœci, wspó³pracy

z w³adzami dzielnicy, osobi-

stego zainteresowania pro-

blemami œrodowisk komba-

tanckich przez kolejnych

przewodnicz¹cych rady i bur-

mistrzów dzielnicy, klimatowi

wspierania przez urz¹d orga-

nizacji pozarz¹dowych i – co

najwa¿niejsze – uznania i

szacunku dla kombatantów-

weteranów” – podsumowa³

przewodnicz¹cy Spo³ecznej

Rady Kombatanckiej p³k dr

in¿. Czes³aw Lewandowski

na jubileuszowym spotkaniu

25 stycznia.

K.

XXXV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Ju¿ w trakcie sesji, na

wniosek zarz¹du, uzupe³nio-

no porz¹dek obrad o projek-

ty uchwa³ w sprawie pierw-

szej w tym roku korekty bu-

d¿etu: powierzenia zarz¹do-

wi dzielnicy przeprowadzenia

przetargu i wy³onienia dzier-

¿awców nieruchomoœci zabu-

dowanych o powierzchni po-

nad 1000 m2 na okres do 20

lat przy ulicach Ratuszowej 6,

Objazdowej 2 i 11 Listopada

13/15 i wyst¹pienia do m.st.

Warszawy z inicjatyw¹ likwi-

dacji Technikum Uzupe³niaj¹-

cego nr 23 przy ulicy Objaz-

dowej 3 i Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego dla Doros³ych

przy Burdziñskiego 4. Okaza-

³o siê, ¿e zgodne poszerze-

nie przez radnych porz¹dku

obrad nie skutkuje jednomyœl-

noœci¹ w ich podejmowaniu,

a brak trójki radnych potrafi

zmieniæ obraz najbardziej

przewidywalnych g³osowañ.

Rada nie potrafi³a wydaæ wer-

dyktu miêdzy innymi w spra-

wach korekty bud¿etu, wynik

g³osowania 10 do 10 spowo-

dowa³o, ¿e projekt zarz¹du

nie uzyska³ akceptacji rad-

nych. Rada mimo dwukrotne-

go g³osowania nie wyrazi³a

opinii co do skargi na zarz¹d,

nie zdo³a³a bowiem zdobyæ

wiêkszoœci ani wersja o uzna-

niu skargi za zasadn¹, ani o

jej nieuznaniu.

Najbardziej istotny punkt

porz¹dku obrad, czyli ustale-

nie stawek czynszu, wywo³a³

krótk¹ dyskusjê pomiêdzy

radnymi Lisieckim a Tonder¹,

czy wprowadzaæ na Pradze

ró¿ne stawki bazowe, czy te¿

nie. Radni, maj¹c œwiado-

moœæ, ¿e realna stawka czyn-

szu zale¿y od stanu technicz-

nego konkretnej nieruchomo-

œci podjêli decyzjê, ¿e na ca-

³ym terenie Pragi bêdzie - tak

jak dotychczas - obowi¹zy-

wa³a jedna tzw. strefa miej-

ska, a to oznacza, ¿e czyn-

sze w budynkach komunal-

nych pozostan¹ bez zmian.

Rada zgodnie zag³osowa³a

za wyst¹pieniem do Rady

m.st. Warszawy o likwidacjê

dwóch szkó³, bêd¹cych czê-

œciami zespo³ów placówek z

tej racji, i¿ od kilku lat nie ma

w nich uczniów i istniej¹ tylko

na papierze. Podobnie jedno-

myœlnie upowa¿niono zarz¹d

do poszukiwania dzier¿aw-

ców nieruchomoœci, które od

kilku lat nie mog¹ znaleŸæ

nowego gospodarza.

Atmosfera nieco siê o¿ywi³a

w trakcje interpelacji i zapytañ

miêdzy innymi o przygotowania

w dzielnicy do akcji „zima w

mieœcie”, ale tylko na krótko,

bowiem ch³ód w sali obrad

urzêdu dzielnicy nie zachêca³

do przed³u¿ania polemik.

DCH

Zimno parali¿uje
Pierwsza w tym roku sesja na Pradze Pó³noc w swoim

pierwotnym porz¹dku obrad mia³a jedynie dwa punkty.

Ustalenie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i

rozpatrzenie skargi jednego z mieszkañców na dzia³anie

zarz¹du dzielnicy.

POSUL (nie tylko)

o praskim modernizmie
tereny obecnych osiedli Pragi

I i II). Plan by³ na tyle szcze-

gó³owy, ¿e wyznacza³ zarów-

no linie regulacyjne, wzd³u¿

których musia³y byæ stawiane

fasady budynków, jak i miej-

sca posadzenia drzew oraz

ich uk³ad (np. dwa szpalery

wzd³u¿ zabudowy Placu We-

teranów). Miasto projektowa-

no wówczas z punku widze-

nia pieszych. Dlatego zaczy-

nano od wyznaczenia placów

i bulwarów spacerowych. Dla

pieszych s¹ istotne zarówno

szpalery drzew, jak te¿ pod-

cienia i przebicia pozwalaj¹-

ce na schowanie siê przed

deszczem, czy skrócenie dro-

gi. St¹d w projekcie szerokie

bulwary obsadzone zieleni¹,

m.in. w pasie pomiêdzy ul.

Wileñsk¹ a Al. Solidarnoœci

oraz wygodne skróty. PóŸniej

w podobny sposób myœlano o

mieœcie w socrealizmie.

Obecnie patrzenie na miasto

z punktu widzenia pieszego

wraca jako trend rozwojowy

urbanistyki europejskiej.

W okresie miêdzywojen-

nym awangarda funkcjonali-

styczna zanegowa³a zastane

myœlenie, koncentruj¹c siê nie

na pieszym, ale na ruchu i

komunikacji - na samocho-

dzie. W kszta³towaniu odbio-

ru przestrzeni zacz¹³ domino-

waæ rytm, a nie jak dot¹d de-

tal. Wygl¹d budynków w

znacznie wiêkszym stopniu

podporz¹dkowano ich funkcji,

a fasady sta³y siê proste, bar-

dziej surowe w formie. O ile

jednak modernizm w architek-

turze przyniós³ wiele cennych

osi¹gniêæ, to z jego wp³ywu

na urbanistykê wynik³y liczne

dzisiejsze problemy miast.

Ograniczenie mo¿liwoœci

rozwoju w Warszawie XIX

wieku wymusi³o koniecznoœæ

wiêkszego zagêszczenia za-

budowy. Powsta³ specyficzny

rodzaj kamienicy, zale¿ny w

znacznym stopniu od rozmia-

ru modu³ów parcelacyjnych

zadekretowanych przez mia-

sto. Modu³ o szerokoœci 21-

22 metrów odpowiada³ jednej

kamienicy z podwórkiem i

dwiema oficynami. Od ulicy

znajdowa³a siê reprezenta-

cyjna brama i takie¿ mieszka-

nia na pierwszym piêtrze, z

widokiem na ulicê. Im wy¿ej,

tym standard mieszkañ by³

ni¿szy. Gorsze mieszkania

znajdowa³y siê tak¿e w po-

dwórzu. Zabudowê pod³u¿n¹,

wzd³u¿ ulicy, determinowa³y

przede wszystkim wzglêdy

konstrukcyjne, czyli maksy-

dokoñczenie ze str. 1 malna mo¿liwa rozpiêtoœæ

belek stropowych.

Dopiero w latach 30. XX

wieku zaczê³y powstawaæ

pierwsze budynki o konstruk-

cji ¿elbetowej, która pozwa-

la³a na znacznie swobodniej-

sze planowanie przestrzeni

wnêtrz.

G³ównym pomieszczeniem

w tradycyjnym mieszkaniu

by³a przechodnia jadalnia,

która dzieli³a funkcje repre-

zentacyjne od gospodarczych.

Do czêœci gospodarczej pro-

wadzi³y osobne, kuchenne

schody. Z biegiem czasu zre-

zygnowano z drugiej klatki

schodowej, a i jadalnia prze-

stawa³a tak¿e pe³niæ dominu-

j¹c¹ rolê w mieszkaniu. My-

œl¹c o standardzie ówczesnej

zabudowy warto pamiêtaæ, ¿e

wiele z powstaj¹cych przed

wojn¹ mieszkañ wyposa¿ano

jedynie w ubikacjê, co i tak sta-

nowi³o postêp w stosunku do

wspólnych ubikacji na piêtrze,

b¹dŸ XIX-wiecznych wychod-

ków w podwórzu.

W latach 20. budynki

mieszkalne realizowa³y tak¿e

agendy pañstwowe, np. Fun-

dusz Kwaterunku Wojskowe-

go. Prowadzi³ on inwestycje

mieszkaniowe na terenie ca-

³ego kraju, które powsta³y w

zaledwie cztery lata, co by³o

ogromnym przedsiêwziê-

ciem. Architektom okreœlano

tylko podstawowe parametry

zabudowy (wielkoœæ miesz-

kania uzale¿niano od stopnia

wojskowego), pozostawiaj¹c

woln¹ rêkê w projektowaniu.

Takie mieszkania dla ofice-

rów, o wielkoœci oko³o 90 m2,

z jadalni¹ w centrum, posta-

³y np. przy ul. Ratuszowej.

Na praskim brzegu, na Sa-

skiej Kêpie, powsta³o te¿ naj-

bardziej udane po³¹czenie

domu jednorodzinnego z wie-

lorodzinnym. Mo¿na tu zna-

leŸæ niskie budynki z zaled-

wie dwoma mieszkaniami na

piêtrze, w pe³ni oddzielonymi

klatk¹ schodow¹, zapewnia-

j¹ce mieszkañcom maksi-

mum intymnoœci.

Praga ciekawi i zaskakuje.

To wci¹¿ ta sama Warszawa,

ale bez politycznego piêtna

lewego brzegu.                Kr.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 3, 4, Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza

na dzieñ 22 lutego 2013 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

na najem miejsc postojowych w hali gara¿owej

przy ul. Jagielloñska 47 L, Bia³ostocka 51

i gara¿y Grodzieñska 34

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenie: o konkursie wywieszone jest od dnia

21.01.2013 r.; na tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w

jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl;

na budynkach z miejscami, postojowymi, gara¿ami

wyznaczonym do konkursu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u

p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale

Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-
duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

rozk³ad jazdy, nosz¹c¹ œlady
œwiadomych zniszczeñ. Za-
bazgrane œciany tuneli pod-
ziemnych i ekranów dŸwiêko-
ch³onnych – oto dzie³o na-
szych wspó³obywateli. Nó¿
otwiera siê w kieszeni.

Zarz¹d Dróg Miejskich, któ-
ry niebawem przejmie nadzór
nad tras¹ Mostu Pó³nocnego
i jej utrzymaniem, uspokaja,
¿e wszystkie napisy i malun-
ki na wiatach i w tunelach
oraz na ekranach dŸwiêko-
ch³onnych zostan¹ usuniête,
ale trzeba z tym poczekaæ do
wiosny. Koszty z pewnoœci¹
bêd¹ spore. W ubieg³ym roku
usuwanie graffiti w ca³ej War-
szawie – mycie, zamalowy-
wanie, odœwie¿anie elewacji
-poch³onê³o niebagateln¹
kwotê 1 mln z³! A mo¿na ma-
lowaæ legalnie. Tak, tak, s¹
takie miejsca. Ich listê mo¿-
na znaleŸæ na stronie Zarz¹-

du Dróg Miejskich, mo¿na je
równie¿ znaleŸæ na ulicach
Warszawy – s¹ oznakowane
dobrze widocznymi tabliczka-
mi, z wizerunkiem niebieskie-
go pojemnika z farb¹ w
sprayu na ¿ó³tym tle.

Powróæmy do „dwójki”. Je-
œli chodzi o sam tramwaj, pod-
ró¿ni s¹ zachwyceni: – Na ra-
zie jeŸdzi siê jak salonk¹, za-
wsze jest miejsce siedz¹ce, w
œrodku jest bardzo cicho, na
zewn¹trz zreszt¹ te¿, to chy-
ba zas³uga dobrego torowiska
i nowoczesnych wagonów.
Jedyny mankament, ¿e tak
krótko siê jedzie. Dziwiê siê
bardzo, ¿e ludzie protestowali
przeciwko poci¹gniêciu tej li-
nii dalej, do Winnicy. Przecie¿
tramwaj jest cichy, nie emitu-
je spalin. To najbardziej eko-
logiczny œrodek lokomocji –
mówi mieszkanka Bia³o³êki.

Liniê nr 2, od stacji metra
M³ociny do Myœliborskiej, ob-

Pierwszy tydzieñ z „dwójk¹”
dokoñczenie ze str. 1 s³uguj¹ dwukierunkowe wa-

gony swing duo. Czym siê
ró¿ni swing duo od zwyk³ego
swinga? Duo jest wyposa¿o-
ny w drzwi po obu stronach
sk³adu i dwie kabiny motorni-
czego na obu jego koñcach.
Dziêki temu pojazd zmienia
kierunek jazdy bez koniecz-
noœci zawracania na pêtli.
Motorniczy przesiada siê po
prostu z jednej kabiny do
drugiej. „Dwójka” kursuje co
5 minut w szczycie i co 7,5
minuty poza szczytem.

O ile z samego tramwaju
mieszkañcy Bia³o³êki s¹ za-
dowoleni, o tyle z powi¹za-
nych z jego kursowaniem
zmian komunikacyjnych ju¿
znacznie mniej: – Komu
wpad³o do g³owy, ¿eby zmie-
niaæ trasê autobusu 516?
Doje¿d¿a³ do ̄ erania i komu
to przeszkadza³o? Teraz do-
je¿d¿a do przystanku tego
tramwaju, który tak napraw-

XLI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Projekt pierwszej uchwa³y
dotyczy³ zaopiniowania pro-
jektu uchwa³y Rady Warsza-
wy w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
rejonu ulic: G³êbockiej i Mal-
borskiej. Tematem tym Rada
Targówka i Rada Warszawy
zajmowa³y siê ju¿ w roku
2009 i 2012. Przedstawion¹
24 stycznia wersjê pozytyw-
nie zaopiniowa³a komisja in-
frastruktury, inwestycji i
ochrony œrodowiska. Pytania
na sesji dotyczy³y g³ównie
wysokoœci tzw. dominant,
wydzielenia dzia³ki pod pu-
bliczn¹ szko³ê i przedszkole
oraz drogi, obs³uguj¹cej tak-
¿e obiekty oœwiatowe. Za
przyjêciem uchwa³y g³osowa-
³o 15 radnych, 4 by³o przeciw,
5 wstrzyma³o siê od g³osu.

Tematem drugiej uchwa³y
by³ zamiar likwidacji niektó-
rych szkó³, wchodz¹cych w
sk³ad Zespo³u Szkó³ im. Pio-
tra Wysockiego przy ul. Od-
row¹¿a 75: Szko³y Policeal-
nej nr 44, CXIII Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego, Technikum
Elektryczno-Mechanicznego
nr 2 dla Doros³ych (z dniem
31 sierpnia 2013 r.) oraz li-
ceum profilowanego (z dniem
31 sierpnia 2014 r.). Zamiar
pozytywnie zaopiniowa³y:
rada pedagogiczna i rada ro-
dziców tej placówki oraz ko-
misja oœwiaty rady Targówka.
Wiceburmistrz S³awomir An-
tonik uzasadnia³ projekt
uchwa³y brakiem naboru do
klas I od dwóch lat, a do tech-

nikum dla doros³ych – od lat
kilkunastu oraz nowelizacj¹
ustawy o systemie oœwiaty.
Wyjaœnia³, ¿e nie oznacza to
likwidacji szkó³ sensu stricte,
lecz „kosmetykê”, by szko³a
funkcjonowa³a zgodnie z
prawem. W g³osowaniu
uchwa³ê popar³o 15 radnych,
1 by³ przeciw, 3 wstrzyma³o
siê od g³osu.

Jeszcze bli¿ej jednomyœl-
noœci by³o przy podejmowa-
niu trzeciej uchwa³y: 21 – za,
1 – wstrzyma³ siê od g³osu
w sprawie zmiany za³¹czni-
ka dzielnicowego do bud¿e-
tu m.st. Warszawy na rok
2013. Zmiany dotycz¹: do-
datkowych œrodków, prze-
znaczonych do dyspozycji
dzielnicy w wysokoœci 860
141 z³ (m.in. na realizacjê
kilku projektów w ramach
Programu „Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie”) oraz przesuniê-
cia czêœci œrodków zaplano-
wanych na 2014 rok - na re-
alizacjê w roku 2013 zadañ:
„Zagospodarowanie terenów
zieleni wzd³u¿ Kana³u Bród-
nowskiego wraz z budow¹
zbiornika retencyjno-rekre-
acyjnego” i „Zagospodaro-
wanie terenów zieleni wzd³u¿
Kana³u Drewnowskiego”);
przeniesienie z zadania „Bu-
dowa sali gimnastycznej z
modernizacj¹ LO przy ul.
Oszmiañskiej” œrodków na
budowê oœwietlenia w ul.
Malborskiej (110 000 z³) i w
ul. Rzewiñskiej (158 757 z³).

W interpelacjach jako
pierwsza zabra³a g³os Ma³go-

rzata Kwiatkowska, która za-
prosi³a radnych do wspó³pra-
cy z powo³an¹ 9 lat temu
spo³eczn¹ rad¹ komba-
tanck¹. Mi³osz Stanis³awski
nawi¹za³ do swej interpela-
cji w sprawie kosztów orga-
nizacji WOŒP na Targówku i
funkcjonowania innych orga-
nizacji. Burmistrz Grzegorz
Zawistowski przytoczy³ frag-
ment odpowiedzi na tê inter-
pelacjê; wymieniono tam kil-
ka organizacji, którym za-
rz¹d Targówka udziela po-
parcia, m.in.: Polski Zwi¹zek
Niewidomych, „Amazonki”,
Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Od-
dzia³ Bródno Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy.

Na pytanie Micha³a Jamiñ-
skiego o zabezpieczenie te-
renu przy Kanale Bródnow-
skim w rejonie ul. Malborskiej
wiceburmistrz poinformowa³,
¿e na ukoñczeniu s¹ przygo-
towania do przetargu na te-
ren skweru. Drugim tematem,
poruszonym przez radnego
by³y wolno ¿yj¹ce zwierzêta
na Targówku: bobry, dziki,
³osie i zwi¹zane z tym zagro-
¿enia. O zajêcie siê t¹ spraw¹
zarz¹d Targówka ponownie
zwróci siê do Biura Ochrony
Œrodowiska oraz do Lasów
Miejskich.

Urszula Suzdalcew upo-
mnia³a siê o odœnie¿anie ulic
Targówka Fabrycznego.
Krzysztof Miszewski zapyta³
o sytuacje GKS i GKP Targó-
wek. Jacek Rybak, do wymie-
nionych ju¿ wolno ¿yj¹cych
zwierz¹t na Targówku, doda³
³osie. „To nie zwierzêta tu
przysz³y; to my przyszliœmy
do nich” – ta refleksja Jacka
Duczmana zamknê³a temat i
ca³¹ sesjê.

K.

Zagospodarowanie,

zmiany, zwierzêta
Sesjê 24 stycznia prowadzi³ przewodnicz¹cy Zbigniew

Poczesny, g³osy liczy³ Mi³osz Stanis³awski. Na wniosek

zarz¹du dzielnicy, do porz¹dku dziennego wprowadzo-

no projekt trzeciej uchwa³y. Obrady trwa³y nieco ponad

dwie godziny; by³yby krótsze, gdyby wszyscy radni

uczestniczyli w posiedzeniach komisji i o wyjaœnione tam

kwestie nie pytali na sesji.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Budowa metra:

hektolitry betonu
Kiedy szalunki i zbrojenia
by³y gotowe, rozpoczê³o siê
betonowanie – jak dotych-
czas najwiêksze, ci¹g³e beto-
nowanie na tej budowie. Po-
ch³onê³o 2300 m3 zaprawy.

I druga nietypowa operacja
na tej stacji – wykop by³
wykonywany, kiedy tunele
by³y ju¿ wykopane, a strop
gotowy. St¹d koniecznoœæ
wzmocnienia tuneli przecina-
j¹cych korpus stacji dodatko-
wymi, metalowymi elementa-
mi, zabezpieczaj¹cymi kolej-
ne sekcje. Po wykonaniu za-
bezpieczeñ, tarcze zesz³y na
poziom –1 i ruszy³y do pracy,
wydobywaj¹c na powierzch-
niê 13 tys. m3 ziemi. Na tym
poziomie (4,5 metra pod zie-
mi¹) zosta³ wylany tzw. chu-
dy beton. Dla zainteresowa-
nych – fachowa nazwa chu-
dego betonu to beton podk³a-
dowo-wyrównawczy. Zapra-
wa jest nienoœna, co ozna-

cza, ¿e charakteryzuje siê
ma³¹ wytrzyma³oœci¹ na œci-
skanie. Chudy beton najczê-
œciej s³u¿y jako warstwa pod-
k³adowa pod fundamenty i
jest uk³adany w wykopie, bez-
poœrednio na gruncie. Zazwy-
czaj jego warstwa ma gru-
boœæ od 10 do 15 cm grubo-
œci. I ciekawostka – w jego
sk³adzie gros stanowi ¿wir, w
jednym m3 jest go 1400 kg,
podczas gdy cementu jest
150 kg, piasku 650 kg  i wody
190 litrów.

Tory odstawcze przy

Rondzie Daszyñskiego

Na g³êbokoœci 15 metrów
trwaj¹ prace na stacji Rondo
Daszyñskiego. To wielki
obiekt d³ugoœci 400 metrów,
wliczaj¹c tory odstawcze. W
zachodniej czêœci tego pod-
ziemnego placu sk³ady metra
bêd¹ w przysz³oœci oczeki-
waæ na w³¹czenie siê do ru-
chu, bêd¹ poddawane drob-
nym remontom, bêd¹ tu rów-
nie¿ zawracaæ.

P³yta fundamentowa torów
odstawczych, bêdzie jedno-
czeœnie t¹ p³yt¹, która za-
mknie ca³y 400-metrowy,
podziemny obiekt. W
przededniu ostatniej dekady
stycznia by³a wykonana w
50%. Ka¿da z 42 sekcji p³yty
fundamentowej jest wykony-
wana osobno i ³¹czona z po-
zosta³ymi dopiero, gdy zasty-
gnie beton. Dlaczego tak w³a-
œnie przebiega ten proces?

Sekcje p³yty s¹ bardzo du¿e
– ka¿da liczy sobie 7 metrów.
P³yta bêdzie na sta³e podpar-
ta prostopad³oœciennymi s³u-
pami noœnymi, które zast¹pi¹
tymczasowe barety. S³upy na
ró¿nych poziomach maj¹ ró¿-
ne wymiary. Kondygnacja –1
to s³upy o wymiarach 60 x
120 cm, kondygnacja –2 to
s³upy o wymiarach 60 x 90
cm. S³upy ju¿ s¹ budowane,
docelowo bêdzie ich 124.
Rozpoczêto prace przy kon-
strukcji noœnej peronu, po-
wstaj¹ dwie klatki schodowe
z wyjœciami ewakuacyjnymi.
Zakoñczono zamykanie
tymczasowego otworu tech-
nologicznego od strony to-
rów po³udniowych, trwa za-
mykanie otworu od strony
torów pó³nocnych.

Po praskiej stronie ...

trwaj¹ gor¹czkowe prace
przygotowawcze do startu
tarcz TBM – Wis³y I i Wis³y II.
Oba urz¹dzenia, lekko przy-
sypane œniegiem, znajduj¹
siê ju¿ na stacji Dworzec Wi-
leñski, na samym dnie swo-
ich do³ków startowych. Przy-
pominamy, ¿e obie wyrusz¹
w kierunku stacji Stadion.
Zamontowano ju¿ ich g³owi-
ce dr¹¿¹ce. To dopiero po-
cz¹tek. Znacznie wiêcej cza-
su zajmie monta¿ blisko stu-
metrowych modu³ów zaple-
cza technicznego ka¿dej z
tarcz.

(egu)

dê jeŸdzi znik¹d i donik¹d.

Nie ka¿dy przecie¿ potrzebu-

je dostaæ siê do metra. Dla

mnie ta zmiana oznacza co-

dzienny horror w dramatycz-

nie zat³oczonym w godzi-

nach szczytu 509, bo muszê

siê dostaæ na ¯erañ. Prze-

cie¿ mo¿na by³o stworzyæ

now¹ liniê kursuj¹c¹ do mo-

stu – denerwuje siê miesz-

kaniec Odkrytej. Niestety, nie

jest to takie proste; na nowe

linie nie ma œrodków i trzeba

tak zmieniaæ trasy kursowa-

nia starych linii, by to siê ZTM

op³aca³o, a ¿e pasa¿er na

tym ucierpi ...?

ZTM zastrzega, ¿e bêdzie

siê przygl¹daæ zmianom ko-

munikacyjnym i ¿e nie jest to

ostatnie s³owo, zaœ pewne

modyfikacje s¹ mo¿liwe.

(egu)
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XII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora jest
wydarzeniem nieporównywalnym do innych organizowanych
dla Seniorów. To nie tylko œwiêto muzyki, œpiewu i tañca w
Warszawie na Targówku, to równie¿ wyj¹tkowy lutowy week-
end, na który czekamy ca³y rok, kiedy mo¿emy spotkaæ siê z
naszymi Przyjació³mi z ró¿nych regionów Polski i z zagrani-
cy, w nowych strojach, bardzo czêsto na tê okazjê szytych,
poznaæ ich nowy, wielokrotnie zaskakuj¹cy, program.

Oczywiœcie element rywalizacji wystêpuje, czyli ko³o
napêdowe ca³ego Festiwalu, ale czy jest najwa¿niejszy?
Wystêpy oceniaæ bêdzie wybitne jury - osoby ze œwiata
muzyki: prof. Krzysztof Kusiel-Moroz - przewodnicz¹cy,
Joanna Rawik i prof. Andrzej Banasiewicz.

Mamy nadziejê, ¿e tegoroczny Festiwal, podobnie jak jego
dotychczasowe edycje, wniesie wiele ciekawych aspektów
do ¿ycia kulturalnego Seniorów, nast¹pi wymiana doœwiadczeñ,
zrodz¹ siê nowe znajomoœci.

¯yczymy wszystkim uczestnikom powodzenia, wiele satys-
fakcji i radoœci z uczestnictwa w Festiwalu. Czekamy na Was”
– Taida Za³uska - koordynator.

XII Festiwal Chórów, Kabaretów

i Zespo³ów Seniora - 2 i 3 lutego

Mali Einsteini
Temat: Ciœnienie wody i powietrza.

Na warsztatach dowiemy siê, co to jest ciœnienie, dlaczego
wieloryby wypuszczaj¹ fontannê z grzbietu i jak sprawiæ, by
przedmioty lewitowa³y, wykorzystuj¹c ciœnienie powietrza.
Wykonamy szereg eksperymentów badaj¹c, doœwiadczaj¹c
i poznaj¹c ciœnienie. Zrobimy lewituj¹c¹ pi³eczkê oraz zwa-
riowane okulary do picia.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-10 lat.

Sobota 16 lutego 2013: godz. 11.20-12.00 I grupa (4-6 lat)
i godz. 12.10-12.50 II grupa (7-10 lat).

Koszt: 30 z³.

Grupa max 15 osób. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

Pracownia ceramiki
Warsztaty ceramiczne obejmuj¹ naukê rêcznego formowania

z gliny podstawowymi technikami: z plastra, z wa³eczków, z
bry³y. Wszystkie prace wypalane s¹ w piecu ceramicznym.
Uczestnicy sami szkliwi¹ i dekoruj¹ swoje dzie³a. Prócz
lepienia rêcznego ucz¹ siê tak¿e toczenia z gliny na
elektrycznym kole garncarskim. Ka¿dy mo¿e spróbowaæ
swoich si³ tworz¹c wazony, miski czy kubki.

Zajêcia: œroda

Dzieci (od 5 lat) godz. 17.30-19.00,

M³odzie¿ i doroœli 19.10-20.40.

Pierwsze zajêcia 13 lutego 2013. Ju¿ prowadzimy zapisy.

Cena 120 z³/m-c. Op³ata za luty: 90 z³.

Warsztaty prowadzi Pracownia Caramel: 

Anna Weiner-Borowiecka i Kacper Borowiecki

DK Zacisze zaprasza

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 3, 4, 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w
najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza

na dzieñ 26 lutego 2013 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

i

na dzieñ 5 marca 2013 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

NA NAJEM KOMUNALNYCH  LOKALI  U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu,
przetargu wywieszone s¹ od dnia 24.01.2013 r., na
tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i
Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na
lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu mo¿na
uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,
tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Stanowisko Klubu Ruchu Palikota Warszawa Targówek

w sprawie stacji miejskich rowerów

W zwi¹zku z planowanym na kwiecieñ br. uruchomieniem
w naszej dzielnicy systemu wypo¿yczalni rowerów miejskich
Veturilo, Klub Ruchu Palikota Warszawa Targówek zwraca
uwagê, aby rozmieszczenie stacji rowerów zapewni³o dostêp-
noœæ do nich mo¿liwie najwiêkszej liczbie mieszkañców oraz
objê³o w sposób równomierny ca³¹ dzielnicê. St¹d znane ju¿
lokalizacje w miejscach: skrzy¿owanie ul. Kondratowicza i ul.
Rembieliñskiej, Urz¹d Dzielnicy Targówek oraz Rondo ¯aba
nie budz¹ zastrze¿eñ. W oparciu o zebrane od mieszkañców
opinie zwracamy uwagê, ¿e nale¿y:

- rozwa¿yæ przeniesienie stacji przy Domu Kultury Zacisze
w rejon skrzy¿owania ul. Radzymiñskiej i ul. M³odzieñczej –
jest to miejsce o zdecydowanie wiêkszym natê¿eniu ruchu,
³¹cz¹ce rozbudowuj¹cy siê Lewinów i Zacisze z pozosta³¹
czêœci¹ dzielnicy, miejsce objête monitoringiem;

- zlokalizowaæ stacjê nr 5 w Parku Wiecha w okolicach Te-
atru Rampa – jedna stacja na Targówku Mieszkaniowym przy
Rondzie ¯aba nie zaspokoi potrzeb mieszkañców, zw³asz-
cza ¿e wiêksza ich czêœæ korzysta z komunikacji w kierunku
centrum Warszawy ul. Radzymiñsk¹, a w kierunku Bródna –
ul. œw. Wincentego od wysokoœci ul. Ko³owej (a wczeœniej od
ul. Handlowej), ponadto teren przed Teatrem Rampa jest
monitorowany (nowe kamery zamontowane w roku 2012 w
systemem rejestracji obrazu);

- rozwa¿yæ lokalizacjê stacji nr 6 na terenie Targówka
Fabrycznego i Elsnerowa, tak aby i mieszkañcom tej czêœci
naszej dzielnicy stworzyæ mo¿liwoœæ korzystania z rowerów
miejskich;

- w przypadku niemo¿noœci znalezienia optymalnego miej-
sca dla stacji nr 6 na terenie Targówka Fabrycznego i Elsne-
rowa zlokalizowaæ ow¹ stacjê w rejonie Domu Kultury Œwit
lub pêtli autobusowej na ul. Krasnobrodzkiej.

W imieniu mieszkañców wyra¿am nadziejê, ¿e ww. uwagi
zostan¹ wziête pod uwagê jako g³os w dyskusji na rzecz naj-
lepszych rozwi¹zañ dla mieszkañców naszej dzielnicy.

Magdalena Janiak-Jaskó³owska

przewodnicz¹ca Klubu Ruchu Palikota Warszawa Targówek

Veturilo

na Targówku

Prawnik radzi

W opisanej przez Pana sy-
tuacji, tj. sporz¹dzenia aktu
notarialnego, dokumentuj¹-
cego sprzeda¿ nieruchomo-
œci, mo¿liwe jest zobowi¹za-
nie siê nabywcy do poddania
siê egzekucji z aktu notarial-
nego w przypadku braku za-
p³aty ceny nabycia w okreœlo-
nym terminie. Zapis ten
znacznie u³atwi Panu docho-
dzenie nale¿noœci, gdy¿ nie
musi Pan wytaczaæ powódz-
twa o zap³atê. Wystarczy, ¿e
akt notarialny zostanie za-
opatrzony przez s¹d w klau-
zulê wykonalnoœci. W tym
celu nale¿y z³o¿yæ do s¹du
w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania d³u¿ni-
ka, wniosek o nadanie takiej
klauzuli. Do wniosku nale¿y
do³¹czyæ uwierzytelniony
odpis aktu notarialnego. W
Pana przypadku konieczne
jest równie¿ wskazanie, ¿e
zobowi¹zanie zosta³o czê-
œciowo wykonane. Adnotacja
o tym fakcie znajdzie siê w

treœci klauzuli. Na rozpozna-
nie wniosku s¹d ma 3 dni. Po
uzyskaniu klauzuli wykonal-
noœci mo¿e Pan z³o¿yæ do
komornika wniosek o wsz-
czêcie egzekucji, wskazuj¹c
z jakiego maj¹tku egzekucja
ma byæ prowadzona (np. z
nieruchomoœci, rachunków
bankowych, wynagrodzenia
itp.). Musi Pan mieæ jednak
œwiadomoœæ, ¿e istnienie za-
pisu o poddaniu siê egzeku-
cji, co prawda znacznie u³a-
twia i przyspiesza wszczêcie
egzekucji, ale nie mo¿e sta-
nowiæ gwarancji spe³nienia
œwiadczenia, poniewa¿ d³u¿-
nik mo¿e okazaæ siê niewy-
p³acalny.

Podstawa prawna: Ustawa

z dnia 17 listopada 1964 r. -

Kodeks postêpowania cywilne-

go (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

tel. 500-020-048

kancelaria@leximus.pl

Egzekucja z aktu

notarialnego
Pó³ roku temu sprzeda³em nieruchomoœæ. W akcie

notarialnym nabywca zobowi¹za³ siê do zap³aty ceny do

1 wrzeœnia 2012 r. Do tej pory zap³aci³ tylko 1/3 ca³ej kwoty.

W akcie znajduje siê klauzula, w której nabywca podda³

siê egzekucji z tego aktu. Czy taki zapis coœ mi w ogóle

daje? Jak odzyskaæ pieni¹dze?                       Grzegorz P.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Robi¹c zakupy, zmierz bezp³atnie ciœnienie krwi!

Do 15 lutego, w sklepie Kaufland przy ulicy Mehoffera 84, bêdzie

mo¿na bezp³atnie zmierzyæ ciœnienie krwi oraz zasiêgn¹æ porad dotycz¹-

cych profilaktyki schorzeñ uk³adu sercowo-naczyniowego, w ramach ogól-

nopolskiej kampanii spo³ecznej „Ciœnienie na ¿ycie”.

Prawid³owa wartoœæ ciœnienia têtniczego powinna mieœciæ siê w przedziale pomiê-

dzy 120/80 - 139/89 milimetrów s³upa rtêci (mm Hg). Wszelkie odchylenia od tych

wskaŸników wymagaj¹ konsultacji z lekarzem. Akcja ma na celu przekonanie Pola-

ków do potrzeby dbania o swoje zdrowie. Ka¿dy wykonany pomiar ciœnienia to z³o-

tówka przekazana przez sponsora na rzecz Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu!

Pomiary ciœnienia bêd¹ siê odbywaæ na specjalnie utworzonym stoisku przy kasach.

Pomiaru mo¿na dokonaæ codziennie w godz. 9-20 (poniedzia³ek-pi¹tek) i 9-19 (niedziela).

„Obsesja” to spektakl poru-

szaj¹cy w nietypowy sposób

tematykê dyskryminacji. Zespó³

Teatru Remus zebra³ w nim au-

tentyczne historie – œwiadectwa

osób, które doœwiadczy³y agre-

sji na tle rasowym. Z tymi przej-

muj¹cymi historiami kontrastu-

je piêkno odleg³ych kultur, obec-

ne w warstwie muzycznej i cho-

reograficznej. W spektaklu ak-

torzy Teatru Remus wykonuj¹

tradycyjne wielog³osowe pieœni

z ró¿nych zak¹tków œwiata: Ma-

roka, Ugandy, Korsyki, W³och,

Brazylii i krajów ba³kañskich.

Zespo³owi towarzysz¹ wybitni

zagraniczni artyœci: irañski wir-

tuoz perskiego fletu ney – Mo-

hammad Rasouli, japoñski tan-

cerz butoh – Rui Ishihara oraz

Hana Umeda – aktorka wyko-

nuj¹ca tradycyjny japoñski ta-

niec Nihon Buyo.

Tytu³ nawi¹zuje do historii

marokañskiego artysty, zna-

nego jako Malik, który pod-

czas stypendialnego pobytu

w Polsce zosta³ brutalnie po-

bity: „Po tym zdarzeniu (…)

wci¹¿ rozgl¹dam siê nerwo-

wo, myœlê o tym, ¿e za chwi-

lê ktoœ mo¿e mnie zaatako-

waæ. To ju¿ jest obsesja”.

Spektakle w Warszawie:

6 lutego (premiera) oraz 7 i 9

lutego, a tak¿e 18-24 marca,

godz. 19.00, ul. Targowa 80

(kamienica w podwórzu,

trzecie podwórko, II piêtro).

WSTÊP WOLNY!

Rezerwacja miejsc:

teatr.remus@wp.pl

Spektakl zrealizowano ze

œrodków Europejskiego Fun-

duszu na Rzecz Integracji

Obywateli Pañstw Trzecich

oraz z bud¿etu pañstwa.

Oficjalna strona:

http://www.teatrremus.pl/

http://www.facebook.com/teatrremus

„Obsesja” w Remusie
Teatr Remus zaprasza na premierê spektaklu „Obsesja”

w re¿yserii Katarzyny Kazimierczuk.
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www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

Ka¿de miejsce tworz¹ lu-

dzie, w tym wypadku to pe-

dagodzy z ogromn¹ pasj¹ i

doœwiadczeniem, stawiaj¹cy

na pierwszym planie dobro

s³uchacza i podchodz¹cy do

ka¿dego indywidualnie, co

niew¹tpliwie jest cech¹ wy-

ró¿niaj¹c¹ tê szko³ê poœród

konkurencji. Centrum Kszta³ce-

nia Zacisze to pierwsza na

prawym brzegu Wis³y pla-

cówka oœwiatowa, mieszcz¹-

ca Liceum Ogólnokszta³c¹ce,

Szko³ê Policealn¹ dla Doro-

s³ych, a tak¿e prowadz¹ca

Kwalifikacyjne Kursy Zawo-

dowe oraz  szkolenia i kursy.

Kursy zawodowe oraz

szkolenia prowadzone przez

wykwalifikowan¹ kadrê to

szansa na lepsz¹ pracê oraz

mo¿liwoœæ rozwoju talentu i

zainteresowañ.

Kursy Zawodowe prowa-

dzone przez Centrum

Kszta³cenia Zacisze daj¹

mo¿liwoœæ zdobycia wyma-

rzonego zawodu i samoreali-

zacji. Szko³a poprzez urucho-

mienie Liceum Ogólnokszta-

³c¹cego dla Doros³ych i Kur-

sów Eksternistycznych daje

szansê zdobycia wykszta³ce-

nia œredniego osobom bez

wzglêdu na ich wiek, tym sa-

mym zwiêkszaj¹c ich mo¿li-

woœci na znalezienie pracy.

Polityk¹ szko³y jest kszta³ce-

nie na najwy¿szym poziomie.

Szko³a nie jest traktowana

przez za³o¿ycieli tylko jak fir-

ma, lecz tak¿e jako mo¿liwoœæ

dawania szansy innym, dlate-

go te¿ koszty nauki s¹ zdecy-

dowanie konkurencyjne.

- Szko³y Policealne s¹

szko³ami przeznaczonymi dla

absolwentów szkó³ œrednich.

Aby zostaæ przyjêtym do

szko³y policealnej, konieczne

jest posiadanie wykszta³cenia

œredniego, ale nie jest wyma-

gany zdany egzamin matural-

ny. W naszych szko³ach ofe-

rujemy bardzo bogaty tema-

tycznie program nauczania,

obejmuj¹cy wiele ró¿nych kie-

runków i specjalizacji. Szko³a

jednoroczna daje tytu³ specja-

listy, natomiast dwuletnia -

technika - mówi Lidia D¹bro-

wa, za³o¿ycielka CK Zacisze,

pedagog i nauczyciel przed-

miotów specjalistycznych.

Zaplecze dydaktyczne

Centrum Kszta³cenia Zacisze

to cztery sale, w tym jedna

przygotowana specjalnie do

zajêæ z fryzjerstwa, wiza¿u i

kosmetyki. Zaplecze jest na

tyle du¿e, ¿e od przysz³ego

miesi¹ca zostan¹ uruchomio-

ne kursy jêzyka rosyjskiego,

angielskiego, francuskiego

oraz niemieckiego. Kursy

prowadzone bêd¹ przez do-

œwiadczonych lektorów, przy-

gotowanych do pracy zarów-

no z doros³ymi, jak i z dzieæ-

mi. Obecnie prowadzone s¹

intensywne kursy zawodowe.

Kursy zawodowe to kursy

prowadzone wed³ug autor-

skich programów nauczania,

opracowane na podstawie

d³ugoletniego zawodowego

doœwiadczenia kadry prowa-

dz¹cej. W ofercie CK Zacisze

znajduj¹ siê m.in. szkolenia z:

- prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej,

- obs³ugi komputera, two-

rzenia stron www, grafiki

komputerowej,

- masa¿u, kosmetyki, die-

tetyki czy wiza¿u.

Ostatnio, wychodz¹c na-

przeciw problemom eduka-

cyjno-wychowawczym we

wspó³czesnej szkole, wpro-

wadzone zosta³y tak¿e kursy

doszkalaj¹ce, skierowane do

nauczycieli i pedagogów, aby

mogli jeszcze lepiej wykony-

waæ swoj¹ pracê.

- W Centrum Kszta³cenia

Zacisze ka¿dy mo¿e znaleŸæ

coœ dla siebie. Nasze kursy

skierowane do tych, którzy

poszukuj¹ miejsca na rynku

pracy, chc¹ podnieœæ swoje

kwalifikacje, rozpocz¹æ

w³asn¹ dzia³alnoœæ lub po

prostu chc¹ zdobyæ zawód.

We wspó³pracy z War-

Nie ma dla nas rzeczy niemo¿liwych

- nawet nieloty nauczymy lataæ!
Praga Pó³noc sta³a siê bogatsza o nowe miejsce. Przy

ulicy Tu¿yckiej 2 (róg Radzymiñskiej) powsta³o Centrum

Kszta³cenia Zacisze, miejsce, którego misj¹ jest u³atwie-

nie dostêpu do edukacji mieszkañcom prawobrze¿nej

Warszawy.

szawsk¹ Izb¹ Rzemieœlnicz¹

przygotowujemy do egzami-

nów czeladniczych i mi-

strzowskich w zawodzie fry-

zjer. Stawiamy na praktyczn¹

naukê zawodu, preferujemy

ma³e grupy kursowe, tak

¿eby ka¿dy z uczestników

wyniós³ z przekazywanej wie-

dzy jak najwiêcej - mówi Iza-

bela Milik, dyrektor Szko³y.

Centrum Kszta³cenia

ZACISZE to nie tylko szko³a,

to prê¿nie dzia³aj¹ca firma,

której nadrzêdnym celem jest

dobro s³uchacza, czyli takie

przygotowanie go do zawodu,

aby to nie on szuka³ pracy,

lecz by pracodawcy zabiegali

o niego wiedz¹c, której szko-

³y jest absolwentem. Bêdzie

to mo¿liwe dziêki wykwalifiko-

wanej kadrze wyk³adowców,

którzy zdobywali ju¿ doœwiad-

czenie na niejednej uczelni i

w niejednej szkole. Maj¹c do

dyspozycji ró¿norakie pomo-

ce naukowe i stosuj¹c niekon-

wencjonalne, ciekawe meto-

dy nauczania, sprawi¹ oni, ¿e

nikt nie bêdzie ¿a³owa³ decy-

zji zapisania siê w poczet s³u-

chaczy tej szko³y.

Odpowiedzialnoœæ spo-

³eczna za³o¿ycieli Centrum

Szkolenia Zacisze sprawi³a,

¿e w najbli¿szych planach ma

tak¿e powstaæ przy szkole

fundacja, której dzia³ania

bêd¹ skierowane w stronê

przeciwdzia³ania patologiom

spo³ecznym oraz polepsze-

niu dostêpu do edukacji.

Wiêcej informacji mo¿na

uzyskaæ na stronie internetowej

www.ckzacisze.edu.pl lub

dzwoni¹c na nr tel. 22 678-60-56,

sekretariat@ckzacisze.edu.pl.

Micha³ Lassota

Zaczê³a grupa taneczna

TAZARO MINI, potem œpie-

wa³o troje absolwentów, chór

szkolny, dwie uczennice klas

VI; uczniowie klas VI i V za-

prezentowali swe umiejêtno-

œci gry na skrzypcach, klar-

necie i akordeonie; by³ taniec

nowoczesny w wykonaniu

TAZARO, piosenki zespo³u

Czad – bliski, choæ daleki
Piêæ lat temu w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddzia³ami

Integracyjnymi przy ul. Balkonowej 2/4 narodzi³a siê

tradycja wspierania akcji UNICEF na rzecz dzieci z krajów,

dotkniêtych ubóstwem, g³odem, wojn¹. 23 stycznia w

tej szkole odby³ siê koncert charytatywny „Razem dla

dzieci w Czadzie”, z udzia³em uczniów, absolwentów i

nauczycieli. W programie by³y solowe i grupowe wystêpy

taneczne, wokalne i instrumentalne.

SYLABA, wystêp Klubu M³o-

dego Europejczyka i „Weso-

³ej Gitary”. „Szukaj mnie” –

zachêca³a œpiewaj¹co Mag-

dalena Lewandowska – na-

uczycielka; „Ma³e têsknoty”

wspomina³a jej kole¿anka

Katarzyna Hartman. Koncert

zakoñczy³ siê dynamicznym

akcentem w wykonaniu gru-

py tanecznej TAZARO.

Zbierane podczas koncer-

tu darowizny i dochód ze

szkolnego kiermaszu rozma-

itoœci przekazane zosta³y na

rzecz g³oduj¹cych dzieci w

Czadzie. Dyrektor UNICEF

POLSKA, Marek Krupiñski

nazwa³ ten kraj „ostatnim

miejscem na ziemi, gdzie co

chwilê umiera dziecko”. Po-

dziêkowa³ za w³¹czenie siê w

szlachetn¹ akcjê i wrêczy³

dyrektor SP 42 Annie Nadol-

skiej dyplom „Podziêkowanie

za zaanga¿owanie w dzia³a-

nia UNICEF na rzecz dzieci

w najbiedniejszych krajach

œwiata”. Za wspieranie tych

dzia³añ uhonorowany zosta³

statuetk¹ i honorowym tytu-

³em Przyjaciela Szko³y.

Dyrektor Anna Nadolska

podziêkowa³a artystom i ich

opiekunom oraz Katarzynie

Spoczyñskiej-Król, która od 5

lat koordynuje w szkole akcje

UNICEFu: „Tylko dziêki jej

zaanga¿owaniu szko³a w³¹-

cza siê do wszystkich akcji,

prowadzonych przez UNI-

CEF. Pani Kasia jest otwar-

ta, lubi zachêcaæ dzieci i do-

ros³ych do pomocy drugiemu

cz³owiekowi”

K.

Spektakl powsta³ jako

owoc warsztatów teatralnych,

realizowanych w ramach pro-

gramu Warszawskie Inicjaty-

wy Edukacyjne. Pomys³o-

dawc¹ projektu i warsztatów

by³ Simon Blaschko z Funda-

cji „Graj”. Uczniowie decydo-

wali, kogo chc¹ graæ, co ich

interesuje w bohaterze.

Czym dla uczestników by³

udzia³ w spektaklu? „Nauczy-

³am siê wspó³pracowaæ z in-

nymi, pomimo tego, czy kogoœ

lubiê, czy nie. Otworzy³am siê

na œwiat i sta³am siê bardziej

odwa¿na i mniej wstydliwa” –

mówi Milena Kurdej, scenicz-

na Emma; Robert Cz³apski

(Jack): „Ten projekt da³ mi to,

¿e poczu³em siê jak prawdzi-

wy aktor i jestem z tego za-

dowolony”. Jako „Przyjació³ki”

wyst¹pi³y: Katarzyna D³ugosz

(„Udzia³ w projekcie spowo-

dowa³, ¿e jestem œmielsza”) i

Justyna O³ówka („Nauczy³am

siê zwalczaæ tremê”). „Ten

projekt nauczy³ mnie pracy w

grupie. By³o ciekawie i ko-

micznie” - ocenia Iryna Baty-

iowska (Hermiona). Mateusz

Zieliñski (Kane): „Nauczy³em

siê byæ buszmanem”; Bartek

Piotrowski (Joker): nauczy³em

siê pewnoœci siebie, odwagi

pracy w grupie”. Maciek Len-

czewski (COCO): „Nauczy-

³em siê nie baæ publicznoœci”.

„Bohater w papuciach” to

pocz¹tek pracy grupy. Simon

Blaschko zapewnia: „Bêdzie-

my kontynuowaæ wspó³pracê”.

Gimnazjum nr 31 powsta-

³o w 1999 roku. 16 maja 2005

roku szkole nadano imiê Rot-

mistrza Witolda Pileckiego.

Obecnie znajduje siê tu 8

oddzia³ów, w tym 3 klasy in-

tegracyjne. Jest 84 uczniów

ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, 33 – z orze-

czeniem. W bie¿¹cym roku

realizowane bêd¹ ciekawe

inicjatywy edukacyjne: Szkol-

ny Klub Mediatorów „Bez

konfliktów” Renaty Nowak,

Klub M³odego Odkrywcy Ali-

ny Rozmus, „Sztuka to gra

cnót” Ma³gorzaty Laszeckiej

i „Zareklamuj dobro”, którego

autorem jest dyrektor Gimna-

zjum nr 31 Artur ¯uchowski.

Dziêki podpisanej 9 stycznia

umowie ze Stowarzyszeniem

Sportowym „Jocker” m³o-

dzie¿ bêdzie mia³a bezp³atne

zajêcia sportowe, na terenie

szko³y uruchomiona zostanie

si³ownia.

28 maja 2012 roku po raz

pierwszy obchodzono Dzieñ

Patrona. Odby³ siê tak¿e I

Turniej im. Rotmistrza Witol-

da Pileckiego. W ogólnopol-

skim biegu o puchar tego pa-

trona, uczniowie Gimnazjum

nr 31 zdobyli 3 medale. W

ramach wolontariatu gimna-

zjaliœci odwiedzaj¹ hospi-

cjum, prowadzone przez

ksiê¿y Marianów. Z inicjaty-

wy uczniów, w ubieg³ym roku

zorganizowano I konkurs wie-

dzy o samorz¹dzie terytorial-

nym, w którym wziê³y udzia³

wszystkie gimnazja z Pragi

Pó³noc. Konkurs bêdzie po-

wtórzony w roku bie¿¹cym.

K.

Szko³a z inicjatyw¹
Nad spektaklem „Bohater w papuciach” pracowali

od wrzeœnia 2012 roku. Premiera odby³a siê 6 grudnia

w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9. Na ostatnie

przedstawienie, 11 stycznia br., zaproszono liczne grono

goœci, wœród nich Zofiê Pileck¹-Obtu³owicz i Andrzeja

Pileckiego – dzieci patrona szko³y, rotmistrza Witolda

Pileckiego oraz przedstawicieli w³adz dzielnicy Praga

Pó³noc, Fundacji „Graj”, Biura Edukacji, kombatantów

z Szarych Szeregów.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

ZIMOWE IMPRESJE

Combat - sztuki i sporty walki dla m³odzie¿y

(gimnazjum, liceum)

4-6 lutego (poniedzia³ek-œroda), godz. 16.00-17.30.

Sztuki i sporty walki, podstawy karate, kobudo, jiu jitsu i kick

boxingu, a tak¿e elementy samoobrony „Combat”. Zapewniamy

akcesoria, ochraniacze i inne pomoce do zajêæ. Zajêcia

poprowadzi: Andrzej Nowaczuk shihan (profesor) sztuk walki,

V dan, uczestnik Mistrzostw Œwiata i Pucharu Œwiata Karate,

trener mistrzów Polski, Europy i Œwiata Karate. Koszt: 50 z³.

Intensywny kurs tañca dla m³odzie¿y

(gimnazjum i liceum)

4-8 lutego (poniedzia³ek-pi¹tek), godz. 18.00-19.15

Tañce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeñski,

quickstep, latynoamerykañskie - samba, cha-cha, rumba,

jive oraz tañce dyskotekowe, rock’n’roll, salsa. Prowadzi:

Robert Kulesza. Cena: 75 z³.

Intensywny kurs tañca dla doros³ych

4-8 lutego (poniedzia³ek-pi¹tek), godz. 19.30-21.00

Tañce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeñski,

quickstep, latynoamerykañskie - samba, cha-cha, rumba,

jive oraz tañce dyskotekowe, rock’n’roll, salsa. Prowadzi:

Robert Kulesza. Cena: 120 z³.

Na pow¿sze imprezy nie prowadzimy rezerwacji miejsc.

Wpisanie na listê uczestników nast¹pi w chwili dokonania

op³aty. Zwroty za wczeœniej dokonane op³aty – stosuje siê

Regulamin imprez biletowanych (sekretariat DK „Zacisze”,

www.zacisze.waw.pl).



6  nowa gazeta praska

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, nauczyciel,

matura, egzaminy gimnazjalne,

dojazd 22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

DOŒWIADCZONY t³umacz z

j. angielskiego, 691-199-144

J.NIEMIECKI pe³ny zakres

507-302-548

NAUKA keyboard, fortepian

nauczycielka 502-935-459

NIEMIECKI, doœwiadczenie,

mo¿liwy dojazd, 602-748-254

POLSKI 602-678-811

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CHWILÓWKI, po¿yczki bez

BIK, szybko i dyskretnie,

tel. 784-989-536

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

FUTRA, szycie, przeróbki,

renowacje, wymiana

podszewek, tel. 516-504-469

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

mini og³oszenia

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 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

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

30 i 31 stycznia

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 lutego

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 JAMES A. CABELAS

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MIESZKANIA, lokale

wykoñczê, wyremontujê,

du¿e doœwiadczenie -

niedrogo, 882-836-741

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZERÓBKI, poprawki

krawieckie (pn.-sob. 8-21)

792-554-914

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

REMONTY, adaptacje,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 24.01.2013 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/1/13 dotycz¹cy

przeznaczenia do wydzier¿awienia na okres

3 lat, nieruchomoœci po³o¿onej na terenie Parku

Bródnowskiego o pow. 100 m2, stanowi¹cej

czêœæ dz. ew. 26/23 z obr. 4-08-13.

Schronisko nie jest miej-

scem, w którym powinna

umieraæ jakakolwiek istota.

Marzymy o tym, by bezdom-

ne zwierzêta choæ pod koniec

¿ycia mog³y przekonaæ siê,

czym jest kochaj¹cy dom. Nie

pozwólmy, by umiera³y sa-

motne, wciœniête w k¹t beto-

nowego wiêzienia.

Nie wiemy, ile czasu im zo-

sta³o, byæ mo¿e to ich ostat-

nie miesi¹ce, tygodnie, a na-

wet dni. To bardzo wa¿ne, by

swoje ostatnie chwile spêdzi-

³y otoczone troskliw¹ opiek¹ i

czu³oœci¹.

One nie maj¹ szans na

zwyk³¹ adopcjê. Szukamy

niezwyk³ych osób, które po-

œwiêc¹ swój czas i podaruj¹

ciep³y k¹t zwierzêciu u kre-

su ¿ycia. Nasza fundacja po-

kryje koszty jego utrzymania

i leczenia.

Jeœli czujesz, ¿e mo¿esz

daæ jakiemuœ zwierzakowi

dom na do¿ycie i chcesz

„Ostatnia przystañ” - podaruj bezdomnemu

zwierzakowi dom na do¿ycie…
Projekt „Ostatnia Przystañ” Fundacji Psiegrane Marzenia

powsta³ po to, by nieuleczalnie chore i stare zwierzêta

mog³y godnie do¿yæ swoich ostatnich dni.

Potrzebna pomoc dla babci Saby
Kochani, ogromnie Was prosimy o pomoc dla tej niewielkiej, oko³o 13-letniej biedulki. Jest

bardzo ³agodn¹, spokojn¹ suni¹, toleruje inne psy. S³abo ju¿ widzi i zdarza jej siê na coœ

wpaœæ. Ma nowotwór i podobno s¹ te¿ jakieœ przerzuty, wiêc chcemy zabraæ j¹ do dobrego

weterynarza i porobiæ badania, by sprawdziæ, czy mo¿emy jej jeszcze pomóc zdrowotnie.

Jednak w tej chwili najpilniejsze jest zapewnienie jej

poczucia bezpieczeñstwa i serdecznej opieki, zatem Saba

potrzebuje domu, choæby tymczasowego, najlepiej w War-

szawie lub bliskich okolicach. Mo¿emy op³acaæ jej leczenie

oraz wy¿ywienie.

Byæ mo¿e, suczce zosta³o ju¿ niewiele ¿ycia, dlatego tym

wa¿niejsze jest, by czu³a siê w tym czasie kochana i szczêœliwa.

Mo¿na te¿ wesprzeæ leczenie Saby, wp³acaj¹c darowiznê

na konto - Rachunek bankowy (BOŒ Bank):

98 1540 1287 2049 5713 2976 0001

kontakt: 505-112-525, psiegrane@gmail.com

uzyskaæ wiêcej informacji,

prosimy o kontakt:

Fundacja

„Psiegrane Marzenia”

tel. 505-112-525,

psiegrane@gmail.com

www.psiegranemarzenia.pl

Bardzo prosimy tak¿e o wspar-

cie finansowe lub rzeczowe.

Rachunek bankowy (BOŒ

Bank): 98 1540 1287 2049

5713 2976 0001

Dziêki Pañstwa pomocy

wiêcej opuszczonych zwie-

rz¹t znajdzie swoj¹ przystañ

na ostatnie chwile.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, po¿egnaliœmy Prymasa

Józefa Glempa. Ostatniego z

prymasów Polski, którego

drzwi praktycznie siê nie za-

myka³y. Przed wejœciem o

spodnie wycierali buty rodacy

malowani swoj¹ ideologi¹ od

czerwonego do bia³ego kolo-

ru. Czas sporu narodowego

jest zawsze najlepszym cza-

sem dla arbitra.

Na tamten czas byliœmy

naprawdê razem. A jak nas

pogodzono - widaæ po obec-

nym Sejmie.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa – zima w pe³ni. Chcia³bym

poœwiêciæ kilka s³ów  zagro¿e-

niom dla zwierz¹t w tej najtrud-

niejszej porze roku. Wspieraj-

my schroniska. ZawoŸmy cie-

p³e ko³dry, ubrania do wyœcie-

³ania bud. Zawsze przyda siê

s³oma i siano tam, gdzie zna-

laz³y azyl konie. Powiadamiaj-

my stra¿e miejskie i urzêdy

gminne o obecnoœci zwierz¹t

bezdomnych. Ka¿dy rodzaj

bezdomnoœci to mo¿liwoœæ za-

marzniêcia. Zwierzakom prze-

bywaj¹cym na sta³e na ze-

wn¹trz zapewnijmy dostêp do

wody o temperaturze pokojo-

wej i such¹ karmê wzbogacon¹

o p³ynny t³uszcz.

Z analizy przypadków kli-

nicznych w miesi¹cach zimo-

wych wynika, ¿e najczêstszym

objawem s¹ wymioty.

Przypad³oœæ ta mo¿e wyni-

kaæ z wielu przyczyn.

Pierwsz¹ z nich jest angina.

Zapalenie gard³a i migda³ów

podniebiennych bêdzie powo-

dowa³o bolesne prze³ykanie.

Czêsto proces prze³ykania

odbywa siê na raty, co widaæ

po charakterystycznych ru-

chach g³owy przypominaj¹-

cych ptasie gody.

Drug¹ przyczyn¹ jest zapale-

nie ¿o³¹dka i jelit. Picie zimnej

wody, lizanie œniegu i zjadanie

zamarzniêtej strawy powoduje

zaburzenie ukrwienia œluzówki

przewodu pokarmowego i na-

mno¿enie siê w nadmiarze bak-

terii warunkowo chorobotwór-

czych. W okresach odwil¿y

zwiêksza siê aktywnoœæ wirusów

gastroenterogennych. Zapalenie

przewodu pokarmowego skutku-

je upoœledzeniem procesów tra-

wienia. Dlatego do wymiotów

do³¹cza siê biegunka.

Trzeci¹ przyczyn¹ wymiotów

s¹ zatrucia. Wyrzucanie resz-

tek jedzenia i koœci  przez okna

bloków i kamienic jest zmor¹

estetyczn¹, ale te¿ stanowi za-

gro¿enie biologiczne. Spaceru-

j¹ce psy chêtnie korzystaj¹ z

tego obrzydliwego bonusu.

Wielokrotnie zamarzniête i od-

mro¿one odpady s¹ jak broñ

biologiczna. Wszystkie przy-

czyny wymagaj¹ konsultacji

medycznej. Czêœæ z nich jest

ukryta du¿o g³êbiej, ale o tym

w nastêpnym wydaniu NGP.

Zima

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

Kto przygarnie KAJTKA?

Witaj, jestem Kajtek. Tak mnie nazwano dwa lata temu. Wcze-

œniej mia³em dom. Bywa³o w nim raz lepiej, raz gorzej, a¿

któregoœ dnia mój pan mnie kopn¹³. Raz, drugi, trzeci... A

potem wyrzuci³ mnie za drzwi. Tak po prostu, po 10 latach

wspólnego ¿ycia! Wyobra¿asz to sobie?

Akurat by³a zima, mróz. D³ugi czas b³¹ka³em siê po okolicy:

zbity, przemarzniêty, g³odny i samotny jak ...pies. Spa³em w

jamie, któr¹ sobie wygrzeba³em w le¿¹cej ko³o ulicy zaspie œnie-

gu. W koñcu, kiedy myœla³em ju¿, ¿e umrê, znalaz³a mnie tam

pewna dziewczyna i zabra³a ze sob¹. Mia³em rozciêt¹ powiekê

i by³em bardzo chory, ale wzi¹³em siê w garœæ i wyzdrowia³em.

Dziewczyna znalaz³a mi miejsce w psim przytulisku i minê³y

ju¿ dwa lata, od kiedy tu mieszkam. Mam co jeœæ (a kocham

jeœæ!) i towarzystwo wielu kumpli. Jednak czegoœ mi brakuje.

A w³aœciwie kogoœ. Marzê o cz³o-

wieku, którego móg³bym mieæ tyl-

ko dla siebie. Mo¿e i nie jestem

piêkny, ale za to szczerze poko-

cham tego kogoœ i bêdê jego

wiernym przyjacielem.

Czekam w przytulisku w Piasecznie

ko³o Warszawy. Jeœli chcia³byœ

mnie poznaæ i mo¿e zabraæ do

domu, zadzwoñ: 888 066 402.
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Rada wielu

W ostatnich wyborach samorz¹dowych

najwiêksza partia opozycyjna (PiS) nie

by³a w stanie wystawiæ swojego kandy-

data na prezydenta stolicy. W koñcu po-

par³a kandydata niezale¿nego, Czes³awa

Bieleckiego. Postaæ zacn¹ i ciekaw¹, ale

nijak nie nadaj¹c¹ siê do startu w wybo-

rach. Skoñczy³o siê wynikiem Bieleckie-

go ni¿szym ni¿ PiS i wygran¹ Hanny

Gronkiewicz-Waltz w pierwszej turze.

Sk¹d ta krótka ³awka? Perfekcyjny me-

chanizm negatywnej selekcji. Pisowiec ma

zawdziêczaæ elekcjê ³asce prezesa, a nie woli

wyborców. Byæ mo¿e, na wyborcz¹ walkê z

obecn¹ prezydent miasta odwa¿y siê wy-

razisty i z pewnoœci¹ ideowy polityk, szef

warszawskiego PiS, Mariusz Kamiñski. De-

cyzja o starcie w wyborach na prezydenta

miasta by³aby aktem odpowiedzialnoœci po-

litycznej i odwagi. Mog³aby te¿ uratowaæ

wizerunek PiS jako partii nie licz¹cej siê w

d¹¿eniu do realnej w³adzy. Jednak wyrazi-

stoœæ Kamiñskiego skazuje go na wynik w

granicach maksymalnie 15-20%.

Podobny problem ma SLD. W Warsza-

wie teoretycznie móg³by stan¹æ w wybor-

cze szranki Ryszard Kalisz. Topniej¹cego

elektoratu lewicowego raczej nie przeko-

na³by swoim z³otym jaguarem i kawioro-

wym stylem, ale zag³osowa³aby na niego

czêœæ elektoratu PO.

Czy wiêc Hanna Gronkiewicz-Waltz

bêdzie rz¹dziæ trzeci¹ kadencjê? Czy

naprawdê nie ma z kim przegraæ?

Uwa¿am, ¿e mieszkañcy Warszawy s¹

zmêczeni upolitycznieniem samorz¹du.

Jak wszyscy Polacy, maj¹ te¿ doœæ podzia-

³u kraju pomiêdzy PiS a PO z przybudów-

kami. Stwarza to szansê, ¿eby prezyden-

tem stolicy zosta³ samorz¹dowiec. Dobrze

oceniany polityk lokalny. Kompetentny w

swojej dziedzinie, a nie dyletant ograny w

telewizyjnym okienku.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Praska Wspólnota Samorz¹dowa

(Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa)

Ratusz miejski ma kolejny problem, któ-

ry zrzucili mu na g³owê parlamentarzyœci.

Parlament 1 lipca 2011 r. uchwali³ ustawê

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i

porz¹dku w gminach. Niektóre jego arty-

ku³y, szczególnie te wywo³uj¹ce rewolucjê

w œmieciowym œwiatku, wchodz¹ w ¿ycie z

dniem 1 lipca br. Do tej pory by³o tak, ¿e

zarz¹dca/w³aœciciel nieruchomoœci, podpi-

suj¹c umowê z firm¹ wywozow¹, bra³ pod

uwagê proponowany mu koszt za wywóz,

mobilnoœæ firmy czy dodatkowe us³ugi, jak

dezynsekcja pojemników.

Zgodnie z nowym prawem w³aœciciel/

zarz¹dca nie bêdzie mia³ najmniejszego

wp³ywu na to kto, ani w jaki sposób wy-

wiezie œmieci z jego terenu. Wszystko za

niego za³atwi¹ miejscy urzêdnicy. Ustawa

zobowi¹za³a samorz¹dy do podjêcia sze-

regu decyzji w sprawie. Miêdzy innymi, na

ile frakcji powinny byæ segregowane œmie-

ci, ile razy w tygodniu powinny byæ wywo-

¿one pojemniki lub worki z odpadami i

wreszcie najtrudniejsz¹ decyzjê, ile za tê

us³ugê bêd¹ p³acili mieszkañcy oraz w jaki

sposób œrodki te bêd¹ naliczane. Ustawo-

dawca przewidzia³ cztery sposoby nalicza-

nia kwot: od gospodarstwa, od liczby

mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nie-

ruchomoœæ, iloœci zu¿ytej wody z danej nie-

ruchomoœci i powierzchni lokalu mieszkal-

nego. Nie przewidzia³ mo¿liwoœci sposobu

mieszanego. Ratusz do tematu podszed³

bardzo asekuracyjnie. Obowi¹zywa³a za-

sada tajne przez poufne i do ostatniej chwi-

li ma³o osób zna³o ca³oœciowy kszta³t pro-

ponowanych rozwi¹zañ.

Pierwsze podejœcie do problemu nast¹-

pi³o na sesji 17 stycznia. Podjêto wtedy

uchwa³y w sprawie okreœlenia szczegó³o-

wego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug

w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od w³aœcicieli nieruchomoœci w m.st.

Warszawie i zagospodarowania tych od-

padów i regulamin utrzymania czystoœci i

porz¹dku na terenie miasta sto³ecznego

Warszawy. Nie ustalono tylko jednego -

ile za to wszystko bêd¹ p³aciæ mieszkañcy.

Pierwsze pog³oski mówi¹ce o 45 z³otych

od gospodarstwa lub 80 groszy od m2 wy-

wo³a³y falê nieprzychylnych komentarzy

i ratusz od razu siê wycofa³. Problem jed-

nak pozosta³ i rada bêdzie zmuszona do

tematu podejœæ raz jeszcze. Trudno bowiem

mieszkañcom p³ac¹cym dziœ 8-10 z³ za-

liczki od osoby miesiêcznie bêdzie przyj¹æ

podwy¿kê 100 lub 200% bez wzglêdu na

to, jak kochaj¹ przyrodê i wkurzaj¹ ich

sterty œmieci w lasach i rowach oraz dzi-

kie wysypiska, co ma znikn¹æ po wejœciu

w ¿ycie ustawy, bo jak wszyscy maj¹ p³a-

ciæ, to po co podrzucaæ œmiecie. Tak  wiêc

drodzy zarz¹dcy/w³aœciciele na dzieñ 1 lip-

ca warto wypowiedzieæ dotychczasowe

umowy z firmami odbieraj¹cymi wasze

œmiecie, bowiem mo¿ecie zap³aciæ podwój-

nie. Warto te¿  przygotowaæ siê do segre-

gacji œmieci - unikniemy wtedy podwy¿ki

o 40%. Niestety, jak by to ratusz liczy³,

nie unikniemy podwy¿ki tak w ogóle.

Ile - zobaczymy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Œmieciowy problem

Ju¿ wkrótce Warszawa mo¿e przypomi-

naæ Neapol. Niestety, jednak nie ze wzglê-

du na imponuj¹c¹ historiê, wspania³e za-

bytki, rzesze turystów, czy chocia¿by szeœæ

linii metra, ale z powodu… œmieci. Stolica

po³udniowych W³och od kilku lat sta³a siê

znana przede wszystkim z bezradnoœci w

sprz¹taniu miasta i wywo¿eniu z niego od-

padów, które tonami zalegaj¹ na ulicach

tego wspania³ego miasta. Podobnie mo¿e

byæ ju¿ wkrótce u nas, choæ tam spowodo-

wane jest to dzia³aniami mafii, a u nas -

niekompetencj¹ urzêdników.

Od 1 lipca tego roku wchodzi w ¿ycie

nowy system zbierania odpadów, w myœl

którego bêdziemy musieli segregowaæ

œmieci. Pocz¹tkowo na trzy rodzaje: szk³o,

odpady wtórne sta³e (papier, karton, me-

tale, plastik) oraz tzw. zmieszane, czyli

resztki jedzenia itp. W³aœcicielem posegre-

gowanych œmieci bêdzie miasto i to ono

odbierze z naszych œmietników odpady za

poœrednictwem wybranych przez siebie

firm, które zostan¹ nam narzucone. Po-

segregowane œmieci nie bêd¹ ju¿ wrzuca-

ne do jednej œmieciarki, co do tej pory do-

prowadza³o segreguj¹cych do wœciek³oœci,

a nastêpnie wywo¿one oddzielnie do

miejsc, gdzie bêd¹ utylizowane i przetwa-

rzane. Za to wszystko przyjdzie nam jed-

nak zap³aciæ i to s³ono. Ile dok³adnie - jesz-

cze nie wiadomo, bo Warszawa nie wy-

bra³a jak dot¹d metod naliczania op³aty

œmieciowej, choæ podobnie jak wszyscy inni

mia³a na to czas do koñca ubieg³ego roku.

Mo¿liwe s¹ 4 scenariusze poboru: od ilo-

œci zu¿ytej wody, liczby osób w gospodar-

stwie domowym, powierzchni mieszkania,

b¹dŸ od ka¿dego gospodarstwa domowe-

go jako sztuki. Dot¹d w³adze Warszawy

proponowa³y, ¿eby liczyæ albo od metrów,

albo po równo od ka¿dego gospodarstwa

domowego. W przypadku metrów mog³o-

by to byæ nawet 90 z³ (proponowano nali-

czanie tylko do 120 m2), w drugim 45 z³

od mieszkania. Ka¿de z tych rozwi¹zañ

oznacza co najmniej kilku - a nawet kil-

kunastokrotny wzrost op³aty, bo dziœ

mieszkañcy bloków p³ac¹ np. 6,5 z³ od

osoby! Ma³o tego, op³aty te bêd¹ jeszcze

o 40% wy¿sze w przypadku, gdy nasze

œmieci nie bêd¹ odpowiednio posegrego-

wane. Przy czym nie bêdzie to sprawdza-

ne indywidualnie, ale zbiorczo. Czyli - je-

¿eli w bloku mieszka 100 rodzin, to ka¿-

da musi segregowaæ œmieci. Je¿eli jedna

rodzina wrzuci do pojemników zbiorczych

odpady nieposegregowane, to wszyscy zo-

stan¹ ukarani kar¹ pieniê¿n¹ i zwiêksze-

niem op³aty œmieciowej. Krótko mówi¹c,

odpowiedzialnoœæ zbiorowa. Kolejne w¹t-

pliwoœci budzi czêstotliwoœæ wywo¿enia po-

szczególnych rodzajów œmieci – odpady

wielkogabarytowe np. stare kanapy bêd¹

przy œmietniku sta³y przez miesi¹c, bo

maj¹ byæ zabierane tylko raz na 30 dni.

Jeszcze rzadziej ma byæ wywo¿ona trawa

i liœcie z trawników, a te przecie¿ kosi siê

czêœciej ni¿ kilka razy w roku. Takich w¹t-

pliwoœci jest du¿o wiêcej.

Póki co najwa¿niejsze jest, jak¹ meto-

dê naliczania op³at za œmieci rz¹dz¹ca sto-

lic¹ Platforma Obywatelska nam narzuci.

Stanie siê to dopiero na sesji Rady Miasta

w lutym, czyli ledwo 4 miesi¹ce przed

wejœciem w ¿ycie systemu! A przecie¿

urzêdnicy musz¹ jeszcze wybraæ w prze-

targu firmy, które bêd¹ odbieraæ od nas

œmieci, a potem te firmy musz¹ siê jesz-

cze do tego przygotowaæ. Czy zd¹¿¹ z tym

wszystkim do 1 lipca? Szczerze mówi¹c

w¹tpiê, a wtedy warszawiacy bêd¹ mogli

na w³asne oczy przekonaæ siê, jak wygl¹-

da Neapol, w którym na ulicach zalegaj¹

tysi¹ce ton œmieci.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Neapol

Przewrotny tytu³ dzisiejszego felieto-

nu nawi¹zuje, rzecz jasna, do s³ynnej in-

scenizacji wystawianej na Broadwayu w

latach 40. XX wieku i przeniesionej na

du¿y ekran w 1951 r. z brawurowymi

kreacjami Marlona Brando i Vivien Le-

igh. Film ten na trwa³e zapisa³ siê w hi-

storii œwiatowego kina i nie traktowa³ o

autobusie, lecz o tramwaju je¿d¿¹cym po

ulicach Nowego Orleanu. Podobnie dzieñ

21 stycznia 2013 r. przejdzie niew¹tpli-

wie do wspó³czesnej historii Warszawy.

W³aœnie tego dnia, po latach oczekiwa-

nia, planowania i realizacji, po raz pierw-

szy na Bia³o³êkê zawita³a nowa forma ko-

munikacji miejskiej w postaci transportu

szynowego. Mowa oczywiœcie o oddanej

do u¿ytku linii tramwajowej prowadz¹-

cej ze stacji Metro M³ociny przez Most im.

Marii Sk³odowskiej-Curie do tymczasowej

pêtli Stare Œwidry w s¹siedztwie komisa-

riatu policji przy ul. Myœliborskiej. Po uro-

czystym otwarciu mostu w marcu ubie-

g³ego roku i poszerzeniu wiaduktów nad

Kana³em ̄ erañskim, do historii przeszed³

równie¿ problem porannych i popo³udnio-

wych korków. Wraz z wjazdem tramwa-

ju na Tarchomin, mieszkañcy otrzymali

kolejn¹ opcjê szybkiego przeprawienia

siê na druga stronê Wis³y. Najnowocze-

œniejsze dwustronne i dwukierunkowe

sk³ady linii nr 2 mkn¹ w 7 minut do sta-

cji metra na M³ocinach.

Jak wiadomo, zamys³em w³adz miasta

by³o i wci¹¿ jest otwarcie linii na trasie M³o-

ciny-Winnica. Jednak ze wzglêdu na opro-

testowanie przez mieszkañców przebiegu

koñcowego odcinka tej trasy i 2 rozbie¿-

ne warianty jej zakoñczenia, dokumenta-

cja w tej chwili przygotowywana jest przez

ZTM od nowa i przy sprzyjaj¹cych warun-

kach mo¿na liczyæ na zakoñczenie inwe-

stycji w po³owie 2014 r., a mo¿e nieco póŸ-

niej. Na pocieszenie pojawi³a siê informa-

cja, ¿e kolejne odcinki linii bêd¹ oddawa-

ne etapowo, tj. najprawdopodobniej naj-

pierw do ul. Œwiatowida, potem do Myœli-

borskiej, Æmielowskiej, Mehoffera i wresz-

cie do Winnicy. Jednak ten pierwszy etap

z pêtl¹ zaraz za mostem, choæ wiadomo,

¿e tymczasowy, wzbudzi³ wiele kontrower-

sji wœród pasa¿erów.

Zarzut wo¿enia powietrza na obecnej

trasie obali³a ju¿ Pani Prezydent Hanna

Gronkiewicz-Waltz twierdz¹c s³usznie, ¿e

we wspó³czesnych œrodkach komunikacji

powinno byæ w miarê luŸno, a czasy pe-

erelowskiego podró¿owania niczym sar-

dynki w beczce dawno ju¿ minê³y. Nie-

stety jednak w tej beczce z miodem jest

jednak ³y¿eczka dziegciu. Zarz¹d Trans-

portu Miejskiego postanowi³ bowiem po-

majstrowaæ nieco przy obecnych trasach

Autobus zwany po¿¹daniem

autobusów i u³atwiæ dowo¿enie pasa¿e-

rów do tramwaju. Zmniejszono czêstotli-

woœci kursowania linii ekspresowych „E”,

wprowadzono liniê 214 stoj¹c¹ w godzi-

nach szczytu w korku na Œwiderskiej.

G³ównym grzechem ZTM i bol¹czk¹

mieszkañców, zw³aszcza Nowodworów,

by³a zmiana trasy popularnej linii 516

³¹cz¹cej ¯erañ z Nowodworami w³aœnie,

a przy okazji komunikuj¹cej pasa¿erów

z poczt¹, szko³¹ i ratuszem. Lawina pro-

testów, która spad³a ze strony niezado-

wolonych mieszkañców ma swoje uzasad-

nienie. Odciêcie od wêz³a przesiadkowe-

go na ¯eraniu i za³o¿enie, ¿e mieszkañ-

cy Tarchomina kieruj¹ siê tylko w stronê

metra by³o b³êdem. Dwie przesiadki aby

dostaæ siê do Szpitala Bródnowskiego, to

zdecydowanie za du¿o. Dlatego te¿ w naj-

bli¿szych dniach odbêdzie siê spotkanie

w³adz Bia³o³êki z ZTM, przedmiotem któ-

rego bêd¹ wnioski mieszkañców i próba

znalezienia jak najlepszego rozwi¹zania

problemów komunikacyjnych po pojawie-

niu siê tramwaju.

Pragnê wiêc zapewniæ mieszkañców, ¿e

bêdê monitorowa³ i na bie¿¹co informo-

wa³ zarówno o sprawach postulatów od-

noœnie rozk³adów jazdy, jak i postêpach

prac przy budowie kolejnych odcinków li-

nii tramwajowej wg³¹b Tarchomina. Jak siê

s³usznie potwierdza, co kraj to obyczaj. W

Nowym Orleanie lat 50. po¿¹daniem by³

tramwaj, a w Bia³o³êce XXI wieku po¿¹da-

niem jest… autobus nr 516. No i oczywi-

œcie pêtla tramwaju na Winnicy.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

W³adze Warszawy przeprowadzi³y son-

da¿ na temat przysz³oœci Pomnika Polsko-

Radzieckiego Braterstwa Broni. Sonda¿

zosta³ wykonany w ramach ankiet tzw.

Barometru Warszawskiego, czyli doœæ so-

lidnie pod wzglêdem metodologicznym, i

wykaza³, ¿e 72 procent warszawiaków

chce pozostawienia pomnika na Placu Wi-

leñskim. Klucz do sukcesu sympatyków

polsko-radzieckiego braterstwa broni tkwi

w pytaniu, jakie umieszczono w ankiecie.

Brzmia³o ono: „Czy pana/pani zdaniem

pomnik »czterech œpi¹cych« powinien po-

zostaæ na swoim obecnym miejscu lub w

jego pobli¿u, czy mo¿e zostaæ przeniesio-

ny w zupe³nie inne miejsce?” Nic dziwne-

go, ¿e niemal trzy czwarte ankietowanych

nie mia³o w¹tpliwoœci: œpi¹cych nale¿y

pozostawiæ w spokoju.

Nazwê „czterech œpi¹cych” lud praski

uku³, by, mówi¹c o wa¿nym punkcie orien-

tacyjnym dzielnicy, nie kalaæ sobie ust

Polsko-Radzieckim Braterstwem. Jest w

niej i dowcip, i lekcewa¿enie dla Brater-

stwa, choæ ja osobiœcie wola³em inne, rów-

nie ludowe okreœlenie tego¿ obiektu - „Po-

mnik Obserwatorów Powstania Warszaw-

skiego”. Umieszczenie nazwy „œpi¹cych”

w pytaniu ankietowym, szczególnie gdy

zosta³o ono skierowane do mieszkañców

ca³ego miasta, z których wielu nigdy nie

by³o na Pradze, jest nadu¿yciem. To tak,

jakby w sonda¿u preferencji partyjnych

zapytaæ o poparcie dla „Partii skutecznie

rz¹dz¹cej Polsk¹” i „Partii radykalnych

oszo³omów”, a potem interpretowaæ wy-

niki jako poziom poparcia dla PO i PiS.

Ug³askiwanie nazwy jest wbrew natu-

rze pomnika. Pomniki maj¹ s³u¿yæ utrwa-

laniu pamiêci. Lud wymyœli³ „œpi¹cych” po

to w³aœnie, by zaprzeczyæ to¿samoœci po-

mnika, który postawiono, nie pytaj¹c

mieszkañców miasta o zdanie. Dziœ po-

mnik powinien albo znikn¹æ z przestrzeni

publicznej, albo utrwalaæ pamiêæ. Zapro-

jektowany przez radzieckiego oficera i

odlany z metalu uzyskanego ze zdobycz-

nej niemieckiej amunicji, zespó³ figur

¿o³nierskich wielkiej wartoœci artystycznej

bowiem nie ma.

Ma jednak to¿samoœæ. Tam, gdzie znaj-

dowa³ siê napis „Chwa³a bohaterom Armii

Radzieckiej, towarzyszom broni, którzy

oddali swe ¿ycie za wolnoœæ i niepodleg³oœæ

narodu polskiego”, mo¿na umieœciæ infor-

macjê o pobliskich miejscach wiêzienia i

tortur polskich patriotów, organizowanych

przez towarzyszy broni postaci z pomni-

ka. By³o tych miejsc akurat w pobli¿u po-

mnika niema³o. W czasach, w których nikt

siê ju¿ niczego nie wstydzi, sympatycy

polsko-radzieckiego braterstwa broni te¿

siê wszak tego wstydziæ nie bêd¹. Po wyj-

œciu Armii Radzieckiej z Polski mog¹ ju¿ o

tym mówiæ swobodnie, nie godz¹c w Bra-

terstwo Broni.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

To¿samoœæ pomników

Nowy prezydent

Warszawy
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Karnawa³ w Wenecji mo¿-

na porównaæ tylko do karna-

wa³u w Rio de Janeiro. Tra-

dycje tej najstarszej w Euro-

pie zabawy ulicznej siêgaj¹ XI

wieku. Karnawa³ w Wenecji

jest wyj¹tkowy i niepowtarzal-

ny – tak jak nieporównywal-

na z ¿adnym innym miastem

jest Wenecja, ze wzglêdu na

jej niezwykle po³o¿enie na

setkach wysepek oraz histo-

riê, nierozerwalnie zwi¹zan¹

z morzem, lagun¹, wielkim

handlem i gondolami.

W czasie karnawa³u to nie-

zwyk³e miasto staje siê jesz-

cze bardziej tajemnicze. Po

kana³ach i mostach kr¹¿¹

przebrane w dziwaczne stro-

je postacie w maskach. To

w³aœnie wenecjanie wymyœlili

bale maskowe. Maska po-

zwala staæ siê nierozpozna-

walnym, a w Wenecji, gdzie

domy stoj¹ tak blisko, ¿e

przez okno mo¿na s¹siado-

wi z naprzeciwka podaæ rêkê

- skrycie siê za mask¹ by³o

nader po¿¹dane. W karnawa-

le wenecjanie pozwalali sobie

czasem na zachowania, któ-

re nie licowa³y ze statusem

spo³ecznym i dobrymi oby-

czajami. Biedni przebierali siê

za bogatych, a bogaci z ko-

lei, w ¿ebraczych ³achma-

nach, oddawali siê plebej-

skim uciechom. Z Wenecj¹

zwi¹zana jest postaæ Casa-

novy, po¿eracza serc niewie-

œcich wszech czasów, nato-

miast najs³awniejsi kochan-

kowie œwiata, Romeo i Julia,

dziêki Szekspirowi, rozs³awi-

li poblisk¹ Weronê.

Przymknijmy na chwilê

oczy i wyobraŸmy sobie tam-

ten œwiat. Z mg³y wy³aniaj¹

siê zarysy starych domów i

pa³aców. Po kana³ach sun¹

wysmuk³e gondole, w których

siedz¹ zakochane pary, a

gondolierzy nuc¹ romantycz-

ne piosenki. Strojna orkiestra

gra do tañca. I tak za spraw¹

naszej wyobraŸni, jak rów-

nie¿ za spraw¹ Kameralnej

Orkiestry „Romantica” i

gwiazd polskiej sceny mu-

zycznej, roztañczona wenec-

ka noc nasta³a w Bia³o³êce.

Organizatorzy koncertu

karnawa³owego, który odby³

siê w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury 20 stycznia, stworzyli

niepowtarzaln¹ atmosferê

weneckiego balu. W progra-

mie królowa³y melodie w³o-

skie. Us³yszeliœmy najpiêk-

niejsze arie i duety operetko-

we oraz musicalowe, rytmicz-

ne tarantelle i romantyczne

serenady w wykonaniu zna-

komitych solistów: znanej z

wystêpów w Filharmonii Dow-

cipu Waldemara Malickiego

sopranistki Renaty Drozd,

Najbardziej wyszukany i ekskluzywny bal na œwiecie

odbywa siê w Wenecji. Zainspirowany s³ynnym Balem

Do¿ów, Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zorganizowa³

20 stycznia koncert karnawa³owy w stylu weneckim.

mezzosopranistki Anety

£ukaszewicz, oraz tenorów –

Piotra Rafa³ko i Ryszarda

Wróblewskiego. Obaj tenorzy

znakomicie zaprezentowali

siê w strojach weneckich gon-

dolierów w repertuarze pieœni

neapolitañskich. „O sole mio”

musieli bisowaæ kilkakrotnie.

Wyst¹pi³a te¿ para tañca to-

warzyskiego, Martyna Lewan-

dowska i Pawe³ Kostrzewa.

Dodatkowych wra¿eñ arty-

stycznych dostarczyli nam

aktorzy bia³o³êckiego Teatru

Dzia³añ Twórczych pod kie-

rownictwem Anety Muczyñ,

przedstawiaj¹c fragmenty

dramatu Romea i Julii, a

wczeœniej rozdaj¹c widzom

piêknie wykonane weneckie

maski. Artystom towarzyszy-

³a Kameralna Orkiestra Ro-

mantica. Koncert prowadzi³a

Anna Barañska-Wróblewska.

Ukoronowaniem wieczoru

by³o wykonanie przez

wszystkich solistów s³ynnej

arii „Libbiamo ne’lieti calici” z

opery „Traviata” Giuseppe

Verdiego i pokaz ogni sztucz-

nych przed budynkiem Bia³o-

³êckiego Oœrodka Kultury.

Organizatorzy karnawa³owej

imprezy zapraszaj¹ ju¿ na na-

stêpny koncert, utrzymany w

Karnawa³owy bal wenecki na Bia³o³êce
zupe³nie innym stylu. 4 lutego

o godz. 19 na bia³o³êckiej sce-

nie wyst¹pi¹ wirtuozi polskiego

jazzu Andrzej Jagodziñski i Ja-

nusz Strobel oraz znakomita

wokalistka Anna Stankiewicz,

w koncercie zatytu³owanym

„Trzeba marzyæ”. Przed rozpo-

czêciem koncertu odbêdzie siê

wernisa¿ fotografii Zygmunta

Dru¿bickiego „Jazz – portrety

interpretowane”.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki


