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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

BARC

Zdumiewaj¹ca
niekonsekwencja SKO
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze, zapewne w
wyniku ataku amnezji, utrzyma³o w mocy zaskar¿on¹
decyzjê œrodowiskow¹ dotycz¹c¹ zgody na wybudowanie
na obrze¿ach Bia³o³êki 35-piêtrowych wie¿owców, nie
pomn¹c, ¿e kiedyœ ju¿ tê decyzjê uchyli³o.
O tej sprawie pisaliœmy ju¿ oraz gara¿e i parkingi w podwielokrotnie, a dotyczy ona ziemiach.
dwóch 118-metrowych buTaki projekt by³by dobry w
dynków, które w pobli¿u pro- centrum miasta, ale w okolijektowanego skrzy¿owania cy, gdzie przewa¿a zabudoulicy Modliñskiej i Œwiatowi- wa jednorodzinna oraz osieda chce zbudowaæ firma dla domów wielorodzinnych
BARC. Wie¿owce, o 10 me- nie przekraczaj¹cych cztetrów wy¿sze od hotelu Novo- rech kondygnacji, trochê
tel (dawne Forum), mia³yby szokuje. Tym bardziej, ¿e
byæ posadowione na wspól- niedaleko, wzd³u¿ ulicy Lenym szeœciopiêtrowym postu- œnej Polanki, biegn¹cej brzemencie, w którym znalaz³yby giem zalesionej skarpy,
siê powierzchnie handlowe i rosn¹ zabytkowe dêby. Te
biura. W sumie budynki mia- jednak okolicznoœci nie przedokoñczenie na str. 7
³yby pomieœciæ 600 mieszkañ

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Zdrowe
naczynia
Wszyscy wiemy, co robi chirurg ogólny, ortopeda, coraz wiêcej s³yszymy o neuro- i kardiochirurgii. Ale chirurg naczyniowy? Z tym ju¿ gorzej. A przecie¿ ca³y nasz
organizm pokryty jest sieci¹ naczyñ: ¿y³ i têtnic, a od ich
prawid³owego funkcjonowania zale¿y nie tylko zdrowie,
ale i ¿ycie. O chorobach naczyñ i metodach ich leczenia
rozmawiamy z dr med. Maciejem Sybilskim z oddzia³u
chirurgii naczyniowej Szpitala Praskiego.
Wasz zespó³ przeniós³ zespó³ do otwarcia tu oddziasiê na Pragê z renomowa- ³u. W centrum Pragi zapotrzenego szpitala MSWiA. Tu bowanie na tego rodzaju diagnostykê i leczenie jest barjest lepiej?
S¹ tu bardzo dobre warun- dzo du¿e.
Niewiele wiemy o choroki dla zabiegów chirurgii naczyñ: doskonale wyposa¿ona bach naczyñ…
Choroby naczyñ mo¿na
sala operacyjna, tomograf
komputerowy wysokiej jako- najogólniej podzieliæ na te,
œci, pozwalaj¹cy na dobre które dotycz¹ têtnic i te, któobrazowanie naczyñ, czyli re zwi¹zane s¹ z ¿y³ami. Potzw. angio-TK. Jest te¿ apa- nad 90% problemów zwi¹zarat do badañ angiograficz- nych z têtnicami to mia¿d¿ynych i zabiegów wewn¹trzna- ca. G³ównie dotyczy to koñczyniowych. To sk³oni³o nasz czyn dolnych i przejawia siê
ich niedokrwieniem; zmiany
jednak mog¹ wystêpowaæ w
NAUKA
ró¿nych têtnicach na przyJÊZYKÓW k³ad szyjnych, zaopatruj¹OBCYCH
cych mózg w krew. Dochowww.mowisz-masz.pl
dzi wtedy do zwê¿eñ, które
nie zdiagnozowane i leczodla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
ne, mog¹ z kolei doprowabardzo ma³e grupy
dziæ do udarów i zaburzeñ
zajêcia indywidualne i w parze
neurologicznych.
przygotowanie do matury
Jakie objawy powinny
profesjonalni lektorzy
budziæ nasz niepokój?
ul. Remiszewska 1 (Targówek)
Jest ich wiele i nie sposób
tel: 22 679 55 33, 663 741 860 wymieniæ wszystkich. Podokoñczenie na str. 3

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Puszki z puszek
W Polsce zu¿ywamy ju¿ blisko 3 mld aluminiowych
puszek rocznie, na ca³ym œwiecie zu¿ywa siê ich 190 mld.
Na statystycznego Polaka przypada oko³o 75 puszek.
Depczemy po piêtach Anglikom, którzy spo¿ywaj¹ rocznie zawartoœæ 100. Daleko nam do Amerykanów, którzy
konsumuj¹ to, co znajduje siê w 450 puszkach.
Puszka to jeden z cudów nie napojów. Jej zalet¹ jest
XX wieku, który zmonopolizo- wygoda w transportowania wa³ przede wszystkim rynek nie t³ucze siê – i magazynonapojów. Jest stosunkowo waniu – poprzez kszta³t i
m³odym wynalazkiem. Naro- mo¿liwoœæ piêtrowego ustadzi³a siê w latach 60. w USA. wiania idealnie wype³nia
Aluminiowa puszka jest este- przestrzeñ.
Puszka bez wad?
tyczna, atrakcyjna wizualnie
i ³atwa do zadrukowania bez
Niezupe³nie. Produkcja
u¿ycia etykiet. Jest lekka, aluminium prowadzi do wyumo¿liwia szybkie sch³adzadokoñczenie na str. 5

Departament
Propozycji
na Pradze
Do goœcinnej kawiarni Sens Nonsensu przy Wileñskiej
zawita³ Departament Propozycji – forum prezentacji pomys³ów w ramach festiwalu „Warszawa w budowie”, zorganizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Swoje projekty dla Pragi móg³ zg³osiæ ka¿dy – profesjonalista czy amator, aktywista, teoretyk, organizacja czy wolny strzelec, odpowiadaj¹c na pytanie postawione przez
organizatorów: Jak „przeprojektowaæ” Warszawê, by
¿ycie w niej sta³o siê lepsze?
Wiêkszoœæ zg³oszonych nego pa³acyku na rogu ul.
propozycji, w mniejszym lub Œrodkowej i Strzeleckiej wpawiêkszym stopniu, dotyczy³a d³a grupa architektów, artyrewitalizacji spo³ecznej. stów, socjologów, spo³eczniCzêœæ z nich to koncepcje nie ków podczas miêdzynarodonowe, które jednak wci¹¿ nie wej akcji „The Knot”, która
mog¹ siê przebiæ przez barie- odby³a siê w tym w³aœnie
miejscu w lipcu ubieg³ego
rê niemo¿noœci.
Na wstêpie Dom Kultury roku. Wtedy to na dwa tygo„Praga” zaimprowizowa³ wy- dnie udostêpniono ogród arstêp dziewczynek ucz¹cych tystom z ca³ego œwiata. Od
siê gry na bêbnach. Z tym te¿ rana do nocy odbywa³y siê tu
by³a zwi¹zana propozycja. m.in. warsztaty dla dzieci z
Na zajêcia na D¹browszcza- okolicy, koncerty, wyk³ady.
ków przychodz¹ tylko dzieci Poza tym, w trakcie akcji poz Nowej Pragi. Aleja Solidar- wstawa³ projekt rewitalizacji
noœci i linia kolejowa stano- zrujnowanego pa³acyku, któwi¹ trudn¹ do pokonania ba- ry znalaz³ swoj¹ kontynuacjê.
rierê. Podobne zajêcia mo¿- Uczestnicy warsztatów za³ona by organizowaæ dla dzieci ¿yli grupê „Precel”, czyli Prana Starej Pradze, gdyby zna- skie Centrum Rewitalizacji
laz³ siê tam odpowiedni lokal. Spo³ecznej oraz zorganizoKoncepcja bardziej lokal- wali w listopadzie 2010 konnych oœrodków kultury dla lo- ferencjê poœwiecon¹ projekkalnej spo³ecznoœci zaczyna towi rewitalizacji Pa³acyku
wygrywaæ z ide¹ jednego, Konopackiego. Mog³yby siê
centralnego domu kultury. tam znaleŸæ funkcje socjalnoTak¹ propozycj¹ jest spo³ecz- kulturalne: przedszkole s¹ny projekt zagospodarowania siedzkie, otwarta restauracja
Pa³acyku Konopackiego. Na (z mo¿liwoœci¹ organizowapomys³ o¿ywienia XIX-wieczdokoñczenie na str. 2
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Departament Propozycji na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

nia np. warsztatów kulinarnych), pralnia publiczna,
warsztat rowerowy, szko³a
rzemios³, inkubator idei.
Szalenie wa¿ne dla spo³ecznoœci jest otwarcie na sta³e ogrodu przy pa³acyku. Do
tej pory dzia³o siê to tylko incydentalnie. Byæ mo¿e by³oby
to mo¿liwe pod warunkiem
zapewnienia sta³ej opieki nad
terenem. Zarysowa³y siê jednak spore rozbie¿noœci, tak w
kwestii szacunkowej kwoty
adaptacji budynku, jak i mo¿liwoœci pozyskania na ten cel
œrodków zewnêtrznych. Koszty oszacowa³ rzeczoznawca
dla Biura Funduszy Europejskich – trudno z tym dyskutowaæ, jednak kwota 20 mln autorom koncepcji, w tym czynnym architektom i urbanistom,
wydaje siê wci¹¿ zbyt wysoka. Wyliczyli, ¿e nie musia³aby ona przekroczyæ 7 mln.
Pa³acyk zosta³ w latach 20.
zakupiony przez miasto na
cele spo³eczne i tak powinno
pozostaæ. Katarzyna £êgiewicz, wiceburmistrz dzielnicy
stwierdzi³a, ¿e nie ma mo¿liwoœci sfinansowania tej inwestycji z jakichkolwiek miejskich
lub dzielnicowych funduszy,
nieop³acalne jest te¿ sugerowane przez stronê spo³eczn¹
partnerstwo publiczno-prywatne. Sprzeda¿, choæ wci¹¿ rozwa¿ana, te¿ raczej nie wchodzi w grê. Mo¿liwe bêdzie skorzystanie z funduszy europejskich, ale w kolejnej perspektywie finansowej, czyli od
2014. Te informacje sta³y jednak w sprzecznoœci z danymi
uzyskanymi na zesz³otygodniowym spotkaniu dot. Pa³acyku w Urzêdzie Marsza³kowskim. Pa³acyk zg³oszono do
programu „Jessica” umo¿liwiaj¹cego pozyskanie d³ugoletnich po¿yczek na rewitalizacjê obiektów zabytkowych w
miastach. Pani burmistrz podkreœla³a, ¿e powinno to byæ
miejsce otwarte, s³u¿¹ce
mieszkañcom, ale daj¹ce siê
utrzymaæ, np. centrum aktywizacji kobiet praskich – dla
mam z dzieæmi.
Tomasz Peszke z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów” przedstawi³ koncepcjê zagospodarowania M³yna Michla na potrzeby spo³eczno-kulturalne.
Koncepcja jest prac¹ dyplomow¹ arch. Karola Langie.
Na tym terenie mia³oby siê
znaleŸæ m.in. centrum kultury, mediateka, centrum sportu, a tak¿e obiekty komercyj-

ne, sklepy. Projekt zawiera
te¿ alternatywny przebieg
planowanej Trasy Œwiêtokrzyskiej oraz zmiany jej parametrów tak, aby by³a to ulica miejska, a nie trasa przelotowa. Obecnie przyjêty projekt zagra¿a zabytkowemu
budynkowi m³yna, a tak¿e
czêœci jedynego w tej okolicy
parku przy ul. Kawêczyñskiej.
Pani burmistrz zgodzi³a
siê, ¿e przebieg trasy powinien byæ inny. Zapewni³a te¿,
¿e trwaj¹ rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Byæ
mo¿e znajdzie tu sw¹ siedzibê szko³a wy¿sza o profilu
artystycznym. Wraz z powstaniem „centrum kreatywnoœci” przy ul. Targowej Praga sta³aby siê dzielnic¹ kreatywn¹ – rozmarzy³a siê Kataryna £êgiewicz.
Obie koncepcje zagospodarowania obiektów zabytkowych nie powsta³y wczoraj,
s¹ dyskutowane po raz kolejny, a tymczasem same zabytki niszczej¹. Pa³acyk Konopackiego grozi zawaleniem.
Zarz¹d Gospodarowania Nieruchomoœciami, zarz¹dzaj¹cy tymi nieruchomoœciami,
nie ma odpowiednich œrodków ani pomys³u na ich skuteczne zabezpieczenie. Tak¿e niewystarczaj¹c¹ troskê
wykazuj¹ s³u¿by Sto³ecznego Konserwatora Zabytków.
A kto, jak nie w³adze miasta,
powinien dbaæ o zabytki?
Podobno wszystko rozbija
siê o pieni¹dze. Bud¿et dzielnicy nie pozwala na stworzenie
funduszu remontowego. Mog³yby go zasilaæ œrodki ze
sprzeda¿y niektórych nieruchomoœci, ale wp³ywy z tego tytu³u s¹ zbyt ma³e w stosunku do
potrzeb. Przeznaczony do
sprzeda¿y budynek przy Targowej 21 rzeczoznawca wyceni³
jedynie na 2 mln z³otych. St¹d
rozterki i dramatyczne wybory.
Kolejn¹ propozycjê dla
Pragi przedstawi³a Marlena
Happach ze Stowarzyszenia
Odblokuj, zrzeszaj¹cego architektów, urbanistów, projektantów, grafików, socjologów,
dla których miasto jest fascynuj¹cym polem analiz i interwencji, mog¹cych wp³ywaæ
na poprawê jakoœci ¿ycia.
Przypomnijmy, ¿e Marlena
Happach jest laureatka drugiej nagrody za pracê „Wileñska - twój kawa³ek miasta” w
ramach polskiej edycji architektonicznego konkursu EUROPAN 2010. Jak podejrzewali sceptycy – nagrody rozdano, a projekty od³o¿ono na

pó³kê. Jednak sami laureaci
nie sk³adaj¹ broni. Wspólnie
z mieszkañcami przygotowali
niskokosztowe projekty czterech praskich podwórek: przy
Równej 21, Œrodkowej 12.
Stalowej 27 i Naczelnikowskiej 50. Pozyskali te¿ sponsorów – Fundacjê Batorego,
Centrum Komunikacji Spo³ecznej oraz przedsiêbiorców.
Dziêki temu mo¿na by³o na
podwórkach przeprowadziæ
warsztaty dla mieszkañców
oraz dla m³odych architektów
z kraju i zagranicy, opracowaæ projekty i przeprowadzaæ
ich realizacjê. W wyniku dzia³añ przygotowawczych powsta³y niebanalne pomys³y
na o¿ywienie przestrzeni podwórek. Przy Równej np. zaaran¿owano j¹ jako wnêtrze
nieistniej¹cego ju¿ domu,
przy Stalowej zastosowano
podzia³ pod wzglêdem wieku,
zaœ podwórko przy Naczelnikowskiej od g³oœnej ulicy
maj¹ oddzieliæ gabiony, czyli
kosze ze stalowej siatki wype³nione kamieniami, które
mo¿na ustawiaæ jedne na
drugich w formie muru.
Wybrano podwórka, na
których jest du¿o dzieci, a po
s¹siedzku dzia³aj¹ Ognisko
Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”,
Stowarzyszenie „Serduszko
dla dzieci” oraz stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Spo³ecznej Praga Pó³noc. Dziêki temu praca z
mieszkañcami jest prowadzona na bie¿¹co, a wypracowane wspólnie koncepcje
s¹ zgodne z ich potrzebami.
Co jednak najwa¿niejsze –
projekty, dziêki zapewnionemu finansowaniu, maj¹ realne szanse na realizacjê.
Zagospodarowania podwórek dotyczy tak¿e program Zielone Podwórka
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich. Tu g³ówny nacisk po³o¿ono na aktywizacjê samych mieszkañców. We
wspó³pracy z nimi studenci
SGGW wykonali projekty kilkunastu podwórek. Brak finansowania spowodowa³ jednak, ¿e wielu mieszkañców
siê zniechêci³o. Nie pomóg³
sprawie fakt, ¿e przygotowane przez Zarz¹d Gospodarowania Nieruchomoœciami
projekty podwórek, na które
uzyskano dofinansowanie z
Biura Ochrony Œrodowiska, w
wiêkszoœci nie bior¹ pod
uwagê wykonanej dot¹d pracy, a czêsto s¹ sprzeczne z
potrzebami mieszkañców.
Na spotkaniu projekt REBLOK, dotycz¹cy rewitalizacji blokowisk przedstawili
te¿ goœcie z Targówka: wiceburmistrz Krzysztof Miko³ajski oraz Hanna NowakRadziejowska.
Sw¹ propozycjê twórczego
radzenia sobie z problemami
goœcie z Targówka zaadresowali szczególnie do urzêdników z innych dzielnic.
Z obserwacji, ¿e tzw. twarda rewitalizacja, czyli renowa-

cja budynków, nie wystarcza
do integracji spo³ecznej
mieszkañców, wyros³a potrzeba czerpania z najlepszych
wzorców radzenia sobie z tym
problemem. St¹d pomys³ miêdzynarodowej konferencji z
udzia³em goœci z Berlina oraz
warsztatów z udzia³em mieszkañców. Oswajaæ blokowisko
mo¿na na wiele sposobów –
przez pokazy filmów na dachu, obserwacje nieba przez
teleskop, wspólne sadzenie
kwiatów. Mieszkañcy tworzyli
te¿ np. projekty pocztówki z
Targówka.
W wyniku tych dzia³añ we
wspó³pracy z Towarzystwem
Inicjatyw Twórczych „ê” urz¹d
dzielnicy pozyska³ z Unii Europejskiej fundusze na kolejne projekty. W Parku Bródnowskim w³aœnie powstaje
recyklingowa instalacja artystyczna dla dzieci. S¹ prowadzone rozmowy z sieci¹
IKEA, potencjalnym partnerem strategicznym do dalszych dzia³añ. Na sta³e ma
pozostaæ kino na dachu. St¹d
te¿ modelowe konsultacje
spo³eczne prowadzone we
wszystkich dzielnicach przez
Centrum Komunikacji Spo³ecznej, na Targówku dotyczy³y wypracowania spójnej
strategii spo³eczno-kulturalnej dla dzielnicy.
Na koniec Antoni D¹browski ze Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich zg³osi³ potrzebê turystycznego o¿ywienia Pragi,
natomiast architekt Maciej
Czeredys propozycjê powrotu do przedwojennych wzorców budownictwa spo³ecznego. Dowodzi³, ¿e koszt metra
kwadratowego mieszkania,
wraz z zakupem gruntu, to ok.
3300 z³. Reszta to zarobek
dewelopera. Zak³adamy, ¿e
w mieœcie inwestycja deweloperska jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹, natomiast oferta mo¿liwoœci powinna byæ szersza,
skierowana do ludzi o ró¿nym
statusie maj¹tkowym. Wymaga³oby to realnego wsparcia
dla inicjatyw non-profit, którego obecnie nie ma i wiêkszej
wra¿liwoœci spo³ecznej, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.
Dyskusja po przedstawieniu wszystkich propozycji
zmierza³a w kierunku koniecznoœci zmian prawnych
oraz wypracowania rzetelnej
strategii dla Pragi. Rozmowy
w kuluarach trwa³y do póŸnego wieczora.
Departament Propozycji
zaprasza na kolejne spotkania w dzielnicach:
12.10 na Ursynów, do
Klubokawiarni „Ursynoff”,
ul. Szolc-Rogoziñskiego 1,
19.10 na ¯oliborz, do klubokawiarni Coco de Oro,
ul. Potocka 14,
26.10 na Bia³o³êkê, do
Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, ul. Vincenta van
Gogha 1,
zawsze o 19.00.
Kr.

PRALNIA WODNO-CHEMICZNA
magiel i pranie dywanów
ul. Krasnobrodzka 11 (Bródno)
czynna w godz. pn.-pt. 9-19, sob. 9-12

Koty wœród ludzi
W zwi¹zku z sygna³em od Czytelniczki z Pragi, opiekuj¹cej siê bezdomnymi kotami, zwróciliœmy siê o informacje do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc.
W tej dzielnicy ¿yje ok. powo³ana ustawa daje mo¿1400 bezdomnych kotów, liwoœci wszczêcia postêpoktórymi bezinteresownie wania wobec osób, które znêopiekuje siê ok. 120 karmicie- caj¹ siê nad zwierzêtami poli. S¹ to osoby o ró¿nych za- przez œwiadome zamykanie
wodach i wykszta³ceniu; ich w pomieszczeniach, bez
³¹czy je to, ¿e maj¹ du¿o hu- mo¿liwoœci wydostania siê –
manizmu, duchowej g³êbi – w ten sposób skazuj¹ je na
mówi Piotr Banaszkiewicz, œmieræ z g³odu i pragnienia.
naczelnik WOŒ.
Wszelkie dzia³ania, podjêOsobom i wspólnotom te przez zarz¹dców nieruchomieszkaniowym WOŒ prze- moœci, jak te¿ osoby opiekukazuje po¿ywienie dla kotów, j¹ce siê wolno ¿yj¹cymi koa na okres zimy przekazuje tami, powinny odbywaæ siê z
budki, które u³atwiaj¹ zwie- zachowaniem zasad wspórzêtom przetrwanie. Na wnio- ³¿ycia spo³ecznego: tak, by
sek opiekunów koty s¹ kiero- nie stwarzaæ uci¹¿liwoœci dla
wane do lecznicy weteryna- mieszkañców, a jednoczeryjnej przy ul. Igañskiej, gdzie œnie, zgodnie z wymogiem
zwierzêta s¹ leczone oraz ustawowym, humanitarnie
poddawane kastracji, odroba- traktowaæ zwierzêta.
czaniu; po operacji przez kilW Biurze Ochrony Œrodowika dni pozostaj¹ w azylu przy ska Urzêdu m.st. Warszawy
placówce.
funkcjonuje Wydzia³ ds. ZwiePiotr Banaszkiewicz po- rz¹t (tel. 22 257 92 45), a w
twierdza, ¿e ostatnio œrodki na Stra¿y Miejskiej m.st. Warszadokarmianie kotów zosta³y wy dzia³aj¹ specjalistyczne
ograniczone. Wydzia³ podj¹³ Eko Patrole (tel. 986). O postarania o wsparcie ze strony moc w sprawach zwierz¹t
ró¿nych fundacji, by w okre- mo¿na siê zwróciæ tak¿e do
sie zimowym karmiciele ko- sto³ecznych organizacji pozatów dostali suchy prowiant i rz¹dowych, których statutopuszki. Apeluje tak¿e do rad- wym celem dzia³ania jest
nych o zwiêkszenie w bud¿e- ochrona zwierz¹t. Informacje o
cie dzielnicy œrodków na opie- tych organizacjach mo¿na uzykê nad zwierzêtami i ptakami. skaæ w Wydziale ds. Zwierz¹t.
Jak sytuacja kotów wygl¹da
Sprawy z terenu Pragi Pów œwietle prawa i w praktyce? ³noc mo¿na zg³aszaæ do
Od 2005 roku Urz¹d m.st. Wydzia³u Ochrony ŒrodowiWarszawy prowadzi dzia³a- ska. który mieœci siê przy ul.
nia, zwi¹zane z opiek¹ nad K³opotowskiego 15, lokal nr
wolno ¿yj¹cymi kotami, w 6, wejœcie po prawej stronie
celu ograniczenia i kontroli budynku Urzêdu Pragi Póich populacji. Wa¿nym aspek- ³noc. Przed wizyt¹ warto potem tych dzia³añ s¹ zabiegi rozumieæ siê telefonicznie
kastracji, a dodatkowo ich (numery: 22 59 00 091), poodpchlenie, odrobaczenie i niewa¿ pracownicy WOŒ
szczepienie (w tym – przeciw- wiele obowi¹zków wykoko wœciekliŸnie), a w przypad- nuj¹ w terenie, poza biurem.
ku chorób – leczenie.
K.
Koty wolno ¿yj¹ce to zwierzêta dzikie, które w myœl ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierz¹t, z póŸniejMa³a poligrafia
szymi zmianami, stanowi¹
i elektrogrzejnictwo
dobro ogólnonarodowe i powinny mieæ zapewnione wa• Ksero
runki rozwoju i swobodnego
bytu. Stanowi¹ one sta³y ele• Bindowanie
ment ekosystemu miejskiego,
• Foliowanie
a ich obecnoœæ w budynkach,
• Piecz¹tki
w zdecydowany i naturalny
sposób zapobiega obecnoœci
w 5 minut - 35 z³
i rozmna¿aniu siê gryzoni (my• Dorobimy
szy i szczurów), które mog¹
byæ potencjalnym Ÿród³em
ka¿d¹ grza³kê
niebezpiecznych chorób.
Koty wolno ¿yj¹ce nie s¹
zwierzêtami bezdomnymi; w
zwi¹zku z tym nie wolno ich
wy³apywaæ, wywoziæ ani
utrudniaæ im bytowania w
danym miejscu. Utrudnianie
lub zamykanie dostêpu do ich
ul. Z¹bkowska 13
naturalnych schronieñ w terenie zabudowanym, jakim s¹
(róg Brzeskiej)
przede wszystkim piwnice,
www.termek.pl
jest niehumanitarne. Dlatego

TERMEK
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Zdrowe naczynia
dokoñczenie ze str. 1

wiem o najczêstszych, a przy
tym czêsto Ÿle diagnozowanych. Bardzo czêstym objawem problemów naczyniowych jest np. tzw. chromanie
przystankowe. Bardziej obrazowo nazywa siê to po angielsku: choroba ogl¹daj¹cych
wystawy. Rzecz w tym, ¿e ból
zmusza pacjenta do czêstego zatrzymywania siê. Udaje
wtedy, ¿e ogl¹da wystawy, by
nie budziæ zainteresowania
innych. Gdy zg³osi siê z t¹
dolegliwoœci¹ do lekarza
pierwszego kontaktu, zdiagnozowanie przyczyny jest
proste – wystarczy zbadaæ
têtno na stopach. Jeœli wystêpuje jego deficyt, powinien
dostaæ skierowanie do naszej
poradni. Diagnostyka obrazowa, przede wszystkim dobrze

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

wykonane badanie ultrasonograficzne, da gwarantowan¹
odpowiedŸ, jakie powinno
byæ dalsze postêpowanie –
czy wystarczy leczenie zachowawcze, czy konieczna
jest interwencja chirurgiczna.
Nie bez powodu podkreœlam
„dobrze wykonane badanie
usg”. Aparat do badania
mo¿e kupiæ ka¿dy, i to nawet
niez³ej jakoœci. Ale jakoœæ
aparatu to jedno, a drugie –
o co ju¿ bardzo trudno – to
umiejêtnoœci przeprowadzaj¹cego badanie. Na szczêœcie, tu mamy doskona³ych
diagnostów.
S¹dzê, ¿e wiêkszoœæ czytelników problemy naczyniowe kojarzy z ¿ylakami.
Owszem, wiele osób cierpi na ¿ylaki koñczyn dolnych.
Nie oznacza to wcale, ¿e
musz¹ wystêpowaæ charakterystyczne poszerzenia ¿y³,
by zg³osiæ siê do lekarza. Takie objawy, jak uczucie ciê¿koœci nóg, obrzêki, skurcze
nocne s¹ zdecydowanym
wskazaniem do zainteresowania siê swoimi naczyniami.
Nie leczone mog¹ doprowadziæ do powa¿nych powik³añ
w postaci zakrzepicy lub zakrzepowego zapalenia ¿y³
g³êbokich i owrzodzeñ podudzi. Warto podkreœliæ, ¿e w
leczeniu, oprócz operacji,
bardzo du¿e znaczenie ma

tryb ¿ycia i przyzwyczajenia.
Znakomite efekty daje leczenie kompresyjne – uciskowe.
Przez odpowiednie banda¿owanie lub poñczochy mo¿na
nawet wygoiæ owrzodzenia
podudzi!
Ostatnio w mediach bardzo reklamowane s¹ preparaty, rozwi¹zuj¹ce problem
„ciê¿kich nóg”. Czy uwa¿a
je Pan za skuteczne?
Stosowanie preparatów
zawieraj¹cych diosminê (to
nazwa chemiczna, handlowe
mog¹ byæ ró¿ne) jako jedynego sposobu leczenia jest wysoce nieskuteczne, podobnie
jak wszelkiego rodzaju ¿elów
lub maœci. Przynosz¹ efekty
tylko doraŸnie.
Zabiegi chirurgii naczyniowej maj¹ wielkie zastosowanie u pacjentów dializowanych. Na czym to
dok³adniej polega?
To ca³kiem du¿¹ grupa pacjentów chirurgów naczyniowych. Rzecz w tym, ¿e dla
ka¿dego dializowanego pacjenta ogromne znaczenie
ma mo¿liwoœæ skutecznego i
wielokrotnego pod³¹czania
do tzw. sztucznej nerki. Chirurdzy naczyniowi proponuj¹
pacjentom dializowanym wytworzenie przetok ¿ylno-têtniczych specjalnie do dializ,
pozwalaj¹cych na efektywn¹
dializê.

Zapewne wszyscy czytelnicy czekaj¹ na ostatni
akord – budz¹ce grozê têtniaki. To te¿ zakres dzia³ania chirurgów naczyniowych. Co to jest têtniak?
To wrzecionowate albo
workowate uwypuklenie têtnicy. Tak jak balon, mo¿e
pêkn¹æ - mówi dr Sybilski. –
Nie wiadomo, sk¹d siê bierze. Zdaniem naukowców,
przyczyny jego powstania
mog¹ byæ bardzo ró¿ne:
mog¹ go wywo³ywaæ zmiany mia¿d¿ycowe, zmiany degeneracyjne naczyñ wynikaj¹ce z procesów starzenia,
ale istnieje tak¿e wersja, ¿e
przyczyny mog¹ byæ infekcyjne. I do tego ostatniego
bardzo bym siê sk³ania³. Nie
nale¿y na s³owo „têtniak” od
razu umieraæ ze strachu! Od
czasu, gdy niemal powszechne sta³o siê badanie
ultrasonograficzne, zaczêto
wykrywaæ bezobjawowe têtniaki jamy brzusznej, podkolanowe i biodrowe. Tacy pacjenci s¹ pod nasz¹ kontrol¹:
oceniamy, z jak¹ dynamik¹
têtniak roœnie. Badania œwiatowe mówi¹, ¿e gdy osi¹gnie
œrednicê ok. 5,5 centymetra,
nale¿y go operowaæ. Do tego
stosowane s¹ nowoczesne
techniki wewn¹trznaczynio-

we. Za pomoc¹ cewników
wprowadza siê do têtnicy
specjalny stent z pow³ok¹ z
goreteksu lub poliestru, który jak gdyby wy³¹cza go z
przep³ywu, automatycznie
uniemo¿liwiaj¹c pêkniêcie.
Zabieg jest niebolesny, a ryzyko powik³añ – niewielkie.
Nie nale¿y przesadzaæ,
szukaæ u siebie objawów choroby. Trzeba jednak byæ czujnym i w razie potrzeby –
wzi¹æ od lekarza pierwszego
kontaktu skierowanie.
Nasza poradnia chorób
naczyñ mieœci siê w budynku A (stary budynek, wejœcie od Placu Weteranów).
Obecnie przyjmujemy 3
razy w tygodniu, docelowo
bêdzie to 5 razy – raz po
po³udniu. Od zapisu do wizyty mija na ogó³ nie wiêcej ni¿ dwa tygodnie.
Telefon do poradni:
(22) 619 63 09, (22) 555 11 85.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

4 nowa gazeta praska

Przybêdzie œcie¿ek rowerowych
Mieszkañcy miast zachodniej Europy ju¿ dawno przekonali siê, ¿e podró¿owanie
rowerem niesie za sob¹ szereg korzyœci. Ich tropem poszliœmy równie¿ my – warszawiacy. Nasze dokonania
budowie œcie¿ek rowerowych w dalszym ci¹gu jednak s¹ znikome. Jak dot¹d
klap¹ okaza³o siê wielkie
przedsiêwziêcie, którym to
mia³ byæ po³¹czenie Pragi
Pó³noc z Targówkiem drog¹
dla rowerów. Mimo i¿ œcie¿ka rowerowa fizycznie ju¿ istnieje, to oddanie jej rowerzystom do u¿ytku mo¿na nazwaæ tylko po³owicznym sukcesem. Ca³a trasa mia³a
przebiegaæ od skrzy¿owania
ul. Radzymiñskiej z Kraœnick¹, a¿ do Al. Solidarnoœci z Sierakowskiego. Na
pe³n¹ œcie¿kê rowerow¹,
³¹cz¹c¹ wyznaczone punkty
przyjdzie nam najprawdopodobniej zaczekaæ jeszcze kilka lat. Faktem jest, ¿e dopiero po zakoñczeniu robót budowlanych, zwi¹zanych z
budow¹ drugiej linii metra,
bêdzie mo¿na dokoñczyæ
projekt zwi¹zany z oddaniem
do u¿ytku pe³nej œcie¿ki rowerowej na tym odcinku.
Jedna œcie¿ka nie skoñczona, a ju¿ budujemy drug¹
Agata Choiñska z Zarz¹du
Miejskich Inwestycji Drogo-

wych podkreœla, ¿e budowa
œcie¿ki rowerowej wzd³u¿ ulicy Jagielloñskiej ju¿ siê rozpoczê³a. Dok³adnie 7 wrzeœnia
2011 r. Zak³ad Remontów i
Konserwacji Dróg rozpocz¹³
budowê tej trasy, ma ona przebiegaæ od Ronda Starzyñskiego, a¿ do ul. Cyryla i Metodego. Rzecznik prasowy ZMID
zaznacza ponadto, ¿e inwestycja ma zostaæ oddana do
u¿ytku w przysz³ym roku. Pozosta³e plany dotycz¹ce rozbudowy infrastruktury rowerowej na terenie Warszawy wydaj¹ siê byæ bardzo optymistyczne. Jedn¹ z takich propozycji mo¿e byæ zaplanowanie wybudowania drogi rowerowej na nowo powstaj¹cym
Moœcie Pó³nocnym. Tak dynamicznego rozwoju ekologicznych œcie¿ek rowerowych lewobrze¿na czêœæ Warszawy
nie mia³a jeszcze w swojej historii. W parze z du¿¹ podwy¿k¹ ceny biletów (do 2014 r.
maj¹ podro¿eæ o 100% wzglêdem ceny z dnia 15 sierpnia
2011 r.), mo¿na spodziewaæ
siê rosn¹cego zainteresowania kupnem rowerów przez
mieszkañców stolicy.
Bia³o³êka jest cichym liderem wœród rowerowych dzielnic, znajduj¹cych siê po prawobrze¿nej stronie Warszawy,
a w swoim asortymencie ma
prawie 27 km œcie¿ek rowerzy-

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
12 paŸdziernika (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a
Sybiraków, godz. 18.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów Ko³o nr 5 - Zacisze.
15 paŸdziernika (sobota) godz. 11.00 - „Z wizyt¹ w pracowni
artysty” - Majka Kiesner zaprasza. Miejsce: Warszawa,
ul. 11 listopada 22. Wstêp wolny.
15 paŸdziernika (sobota) godz. 17.00 - uroczyste
rozstrzygniêcie XIII edycji konkursu „Ogród moje hobby”,
wrêczenie nagród oraz wystawa fotografii. Organizator:
Rada Osiedla Zacisze, partner: Dom Kultury „Zacisze”.
16 paŸdziernika (niedziela) godz. 17.00 - Malarstwo
i grafika - Zejda i Antoni Fa³at. Wystawa czynna do
13 listopada. Wstêp wolny.
17-22 paŸdziernika (poniedzia³ek-sobota) - Urodzinowe
warsztaty muzyczne zespo³u „Zaciszañska Nuta” w
Myczkowcach nad Solin¹.
19 paŸdziernika (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny
dla Seniorów. Wstêp 12 z³.
22 paŸdziernika (sobota) godz. 11.00-14.00 - „Sobota dla
Ma³ych i Du¿ych”: „Studio Portretu”, paŸdziernika, op³ata
20 z³, obowi¹zuj¹ zapisy.
22 paŸdziernika (sobota) godz. 19.00-24.00 Rock’n’rollowe party. W programie: muzyka na ¿ywo
i muzyka mechaniczna z lat 50. i 60. Koncert zespo³u
PAVULON TWIST i pokaz rock’n’rolla. Wstêp 35 z³.
W cenie: gor¹ca muzyka i gor¹ce danie.
23 paŸdziernika (niedziela) godz. 16:00-18:00 - Bal dla
dzieci HALLOWEEN. Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 7
lat na zabawê w œwiecie czarnej magii. Mile widziane
kostiumy filmowych postaci grozy, baœniowych stworów
i czarnych charakterów lub s³odkich duszków. Gwarantujemy
œwietn¹ przygodê. Bilet wstêpu 20 z³.
26 paŸdziernika (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny
dla Seniorów. Wstêp 12 z³.
26 paŸdziernika (œroda) godz. 18.45 - „W zaciszu s³awy” gie³da osobowoœci i inicjatyw artystycznych. Wstêp wolny.
27 paŸdziernika (czwartek) godz. 17.30 - „Do Ciebie wo³am,
Cz³owieku” koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu
Zespo³u „Zaciszañska Nuta” poœwiêcony Janowi Paw³owi II
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leœnej.

stów. Najd³u¿szy ci¹g³y pas w
tej dzielnicy ma 7,5 km i znajduje siê na ul. Modliñskiej (od
ul. Kowalczyka do Aluzyjnej).
Drugim, równie imponuj¹cym
d³ugoœci¹ 7 km pasem rowerowym jest œcie¿ka znajduj¹ca siê w pasie Marywilska –
Bia³o³êcka. Jednak te dwie
potê¿ne œcie¿ki rowerowe nie
s¹ najpiêkniejszymi w Warszawie. Do budowy tej pierwszej,
podobnie jak przy budowie
œcie¿ki rowerowej przy ul. Radzymiñskiej – Al. Solidarnoœci
– pos³u¿y³ asfalt. Z drugiej jednak strony najwa¿niejszy jest
fakt, i¿ drogi rowerowe powstaj¹, a to z jakiego surowca, przestaje mieæ znaczenie.
Targówek dysponuje 13 km
pasem przeznaczonym do jazdy na rowerze. Na terenie tej
dzielnicy znajduje siê 10 œcie¿ek rowerowych. Kluczowymi z
racji po³o¿enia s¹: wspomniana wczeœniej œcie¿ka znajduj¹ca siê przy ul. Radzymiñskiej
(d³ugoœæ 3,15 km) oraz Odrow¹¿a (na trasie: Rondo ¯aba –
Budowlana 1,45 km).
Praga Pó³noc na swój rozkwit w tej dziedzinie musi jeszcze zaczekaæ. Wszystko wskazuje jednak, ¿e po zakoñczeniu prac budowlanych zwi¹zanych z budow¹ metra, rowerzyœci dostan¹ swoj¹ wymarzon¹ trasê rowerow¹, która to
bêdzie kolejnym krokiem do
poszerzania oferty dla ludzi
dbaj¹cych o zdrowie, a poœrednio równie¿ o œrodowisko.
RD

Prawnik radzi

Niewa¿noœæ umowy a zwrot prowizji

Prowadzê dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami. Ustali³em, niestety bez
zachowania formy pisemnej, ¿e bêdê poœredniczy³ w nabyciu przez powoda lokalu za wynagrodzeniem w wysokoœci
3% wartoœci kupowanego przez powoda lokalu. Zosta³a podpisana umowa wstêpna kupna-sprzeda¿y lokalu. Wystawi³em fakturê na kwotê 6000 z³, która mia³a stanowiæ prowizjê
„z tytu³u wykonanej us³ugi poœrednictwa przy nabyciu lokalu mieszkalnego”. Tego dnia zap³acono mi kwotê 6000 z³.
Ostatecznie odst¹piono jednak od zawarcia umowy sprzeda¿y lokalu i za¿¹dano ode mnie zwrotu kwoty 6000 z³. Czy
powinienem j¹ oddaæ?
Mateusz S.
Zgodnie z art. 180 ust. 3 œmie. Wedle art. 78 k.c. do zaustawy o gospodarce nieru- chowania pisemnej formy
chomoœciami zakres czynno- czynnoœci prawnej wystarcza
œci poœrednictwa w obrocie z³o¿enie w³asnorêcznego podnieruchomoœciami okreœla pisu na dokumencie obejmuumowa poœrednictwa, przy j¹cym treœæ oœwiadczenia woli.
czym umowa ta wymaga for- Nie jest dokumentem obejmumy pisemnej pod rygorem nie- j¹cym oœwiadczenia woli fakwa¿noœci. W art. 73 § 1 k.c. tura. Nie spe³nia wymogu z³osformu³owano zasadê, ¿e je- ¿enia oœwiadczeñ w formie pi¿eli ustawa zastrzega dla czyn- semnej z³o¿enie oœwiadczeñ
noœci prawnej formê pisemn¹, ustnie, a nastêpnie sporz¹dzeczynnoœæ dokonana bez za- nie dokumentu, z którego pochowania zastrze¿onej formy œrednio mo¿e wynikaæ, ¿e
jest niewa¿na wtedy, gdy usta- wczeœniej z³o¿ono oœwiadczewa przewiduje rygor niewa¿no- nia ustnie. Samo oœwiadczeœci. Umowa, któr¹ Pan zawar³, nie w chwili wyra¿ania woli
mia³a byæ bez w¹tpienia musi przybraæ formê pisemn¹.
umow¹ poœrednictwa. Nie zo- Oznacza to, ¿e umowa posta³a jednak zawarta na pi- œrednictwa, o której Pan mówi,
jest niewa¿na. Z przedstawionego przez Pana stanu fakLABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
tycznego wynika, ¿e kwota,
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
jak¹ Pan otrzyma³, stanowi

œwiadczenie nienale¿ne.
Zgodnie bowiem z art. 410 § 2
k.c. œwiadczenie jest nienale¿ne miêdzy innymi wówczas,
gdy czynnoœæ prawna zobowi¹zuj¹ca do œwiadczenia by³a
niewa¿na i nie sta³a siê wa¿na po spe³nieniu œwiadczenia.
Z kolei z art. 405 w zwi¹zku z
art. 410 § 1 k.c. wynika, ¿e ten,
kto otrzyma³ nienale¿ne œwiadczenie, jest obowi¹zany je
zwróciæ w naturze, a gdyby to
nie by³o mo¿liwe, powinien
zwróciæ wartoœæ œwiadczenia.
Skoro umowa poœrednictwa
jest niewa¿na, to na jej podstawie nie mog¹ Panu przys³ugiwaæ ¿adne prawa, w tym do
wynagrodzenia, dlatego te¿
otrzyman¹ kwotê powinien
Pan zwróciæ klientowi.
Podstawa prawna: Ustawa z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741),
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964
r. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).
Pawe³ Jankowski
radca prawny
Kancelaria Prawna Leximus
tel. 505-930-811
kancelaria@leximus.pl
radcajankowski@gmail.com

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

Problemy zdrowotne wczeœniaków na Mazowszu
6 proc. urodzonych na Mazowszu dzieci to wczeœniaki. 70 proc. z nich dotykaj¹ powa¿ne, przewlek³e choroby uk³adu oddechowego, wywo³ane przez wirus RS
(p³ucny). Mazowiecka konsultant w dziedzinie neonatologii opracowa³a dla samorz¹dów program profilaktyki zaka¿eñ wczeœniaków tym wirusem. To jeden z tematów konferencji „Matka i dziecko na Mazowszu – problemy perinatologiczne”, zorganizowanej przez Wydzia³ Zdrowia urzêdu wojewódzkiego. Problemem jest
te¿ niewystarczaj¹ca opieka medyczna nad kobietami
w ci¹¿y.
Na Mazowszu w 2010 r. na 63 tys. urodzeñ, liczba przedwczesnych wynios³a ok. 3,5 tys. 245 noworodków wa¿y³o
poni¿ej 1 kg. Prze¿ywalnoœæ wczeœniaków wynosi od 10%
w 23 tygodnia ci¹¿y do 98% w 35 t.c., zale¿nie od wieku
ci¹¿owego i wysokospecjalistycznego poziomu opieki. 15%
wczeœniaków wykazuje du¿e zaburzenia rozwoju narz¹dów
zmys³ów, oœrodkowego uk³adu nerwowego oraz uk³adu oddechowego. Przedwczesny poród wi¹¿e siê czêsto z 4-5
miesiêcznym pobytem na oddziale noworodkowym. Dzieci
te maj¹ niedojrza³y uk³ad odpornoœciowy, czêsto nie mog¹
byæ jeszcze karmione mlekiem matki. W póŸniejszym okresie zmagaj¹ siê z licznymi powik³aniami, wymagaj¹c ponownej, czêsto wielokrotnej, hospitalizacji. Przyczynami wczeœniactwa, oprócz czynników genetycznych i rozwojowych,
s¹ równie¿ warunki socjoekonomiczne i œrodowiskowe np.
stres lub ciê¿ka praca. Niezwykle wa¿ne jest ograniczenie
negatywnych konsekwencji wczeœniactwa i ich wp³ywu na
jakoœæ ¿ycia tych dzieci, obci¹¿enie rodzin, a tak¿e ekonomicznych skutków dla opieki zdrowotnej – powiedzia³ Jacek
Koz³owski, wojewoda mazowiecki. W województwie tylko
40% samorz¹dów zapewnia dostêp do programów profilaktycznych oraz badañ dla matki i dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zak³ada on obni¿enie wskaŸników wczeœniactwa, umieralnoœci oko³oporodowej, noworodkowej i niemowlêcej (priorytet 7.).

Wirus p³ucny RS (respiratory syncytial virus) wystêpuje powszechnie, roznosi siê drog¹ kropelkow¹, u doros³ych powoduje zwyk³e przeziêbienie. U dzieci jest przyczyn¹ chorób
uk³adu oddechowego (zapalenia p³uc, oskrzelików a tak¿e
ucha œrodkowego). Atakuje oko³o 70% wczeœniaków, które
s¹ 10-krotnie bardziej nara¿one, ni¿ niemowlêta urodzone o
czasie. Zaka¿enia w tej grupie maj¹ czêsto ciê¿ki przebieg,
skutkuj¹c pobytem na oddzia³ach intensywnej terapii, tlenoterapi¹, nawrotami choroby, a nawet œmierci¹. Najczêstszym
krótkotrwa³ym powik³aniem jest bezdech, d³ugotrwa³ymi –
dusznoœci i astma oskrzelowa. Na RSV nie ma szczepionki,
jedyn¹ dostêpn¹ form¹ profilaktyki jest dostarczenie przeciwcia³ (paliwizumabu) w czasie sezonu zaka¿eñ (od paŸdziernika do marca). Ograniczaj¹ one o ok. 55% czêstotliwoœæ
pobytu niemowl¹t na oddzia³ach pediatrycznych, co zmniejsza liczbê dni spêdzonych przez nie w szpitalu, w tym na
oddzia³ach intensywnej terapii.
Prof. Maria Borszewska-Kornacka, mazowiecka konsultant w dziedzinie neonatologii, opracowa³a program rozszerzenia profilaktyki zaka¿eñ RSV. Celem g³ównym jest zmniejszenie liczby zaka¿eñ oraz ciê¿kich powik³añ u dzieci z grup
ryzyka. Niemowlêta urodzone przed 31 tygodniem ci¹¿y,
które w sezonie zachorowañ nie ukoñczy³y 6 miesiêcy oraz
urodzone przed 33 tygodniem – chore na dysplazjê oskrzelowo-p³ucn¹ (przewlek³a choroba p³uc), które w sezonie nie
ukoñczy³y 1 r.¿., otrzyma³yby przez jeden sezon 5 comiesiêcznych dawek paliwizumabu. Koszt programu (leku i wizyt lekarskich) dla niemowl¹t nieobjêtych programem NFZ
pokrywa³yby samorz¹dy.
Podczas konferencji „Matka i dziecko na Mazowszu – problemy perinatologiczne” omówiono przyczyny i skutki wczeœniactwa, profilaktykê szczepieñ ochronnych oraz wyniki badañ pilota¿owych w zakresie utworzenia banku mleka kobiecego na Mazowszu.
Ivetta Bia³y
rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego
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Puszki z puszek
dokoñczenie ze str. 1

czerpywania siê zasobów
rudy aluminium (boksytu),
które – co oczywiste – s¹ nieodnawialne. Procesy technologiczne, podczas których
powstaj¹ produkty z glinu,
m.in. puszki, s¹ niezwykle
energoch³onne. Kilogram
aluminium (odpowiednik 67
puszek 0,33 l lub 53 puszek
0,5 l) wyprodukowanego z
rudy, wymaga 20 razy wiêcej energii ni¿ wyprodukowanie 20 kajzerek (1 kg). Technologia wytwarzania aluminium z boksytu wi¹¿e siê
równie¿ z innymi zagro¿eniami dla œrodowiska – zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby, g³ównie zwi¹zkami fluoru.
Aluminiowe puszki to jednak wymierne zyski, jeœli zostan¹ poddane recyklingowi.
S¹ surowcem wtórnym, w
ca³oœci poddaj¹cym siê odzyskowi. Bez strat i praktycznie
w nieskoñczonoœæ. Recykling
aluminiowego cudu, w porównaniu z produkcj¹ glinu z boksytu, pozwala zmniejszyæ zanieczyszczenie powietrza o
95% i wody o 97%. Zapotrzebowanie na energiê jest
mniejsze o 95%. Przetworzenie 1 tony puszek pozwala
zaoszczêdziæ 4 tony boksytu! Generalnie produkcja glinu z puszek jest o 60% tañsza ni¿ produkcja tego metalu z rud aluminium.
Puszki do hut
W Szwajcarii i Finlandii
powtórnie wykorzystuje siê
90% puszek, œrednia europejska wynosi 55% - 60%
(wedle ró¿nych Ÿróde³), Polska osi¹gnê³a ju¿ bardzo dobry wynik powy¿ej 70%.
Wiêkszoœæ polskich puszek
trafia do recyklingu poza granicami naszego kraju, odbiorem zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy. Przetapianie
puszek jest mo¿liwe w nielicznych piecach metalurgicznych w Europie. Technologicznym wyzwaniem jest w
tym przypadku gruboœæ aluminiowej blachy. Œciany puszek s¹ cienkie, wewn¹trz
powlekane specjalnym lakierem, na zewn¹trz zadrukowane. Polskie puszki trafiaj¹
g³ównie do pieców w Wielkiej
Brytanii. Za puszkowy z³om
mo¿na uzyskaæ w skupie
cenê nawet lekko ponad 4 z³.
Droga puszek do hut, zak³adów przetwórstwa czy te¿
eksporterów przebiega w kilku etapach. W punkcie skupu s¹ sprawdzane na obec-

noœæ stalowych elementów –
uchwytów do otwierania dekli. Magnesy sprawnie wychwytuj¹ stalowe czêœci.
Puszki s¹ równie¿ oczyszczane z innych odpadów. Z
punktów skupu trafiaj¹ do
eksporterów lub bezpoœrednio do producentów, gdzie s¹
ponownie poddawane zabiegowi od³awiania stali przy
u¿yciu magnesów i jeszcze
raz starannie czyszczone na
specjalnych sitach. Aluminiowy z³om jest zgniatany i formowany w brykiety. W takiej
postaci trafia do hut i przetwórni aluminium czy te¿ na
eksport. W hutach i zak³adach wyspecjalizowanych w
przetwarzaniu puszek s¹ one
przetapiane na pe³nowartoœciowe aluminium, z którego
powstaj¹ kolejne puszki. I tak
niemal w nieskoñczonoœæ.
Ekolodzy pow¹tpiewaj¹
Zachwytów nad aluminiow¹ puszk¹ – now¹ czy te¿
z odzysku - nie podzielaj¹
ekolodzy. Wedle ich wyliczeñ
oszczêdnoœci wynikaj¹ce z
recyklingu tej¿e s¹ ¿adne,
bowiem energoch³onnoœæ,
materia³och³onnoœæ i poziom
zanieczyszczeñ podczas produkcji „nowego” aluminium s¹
tak wysokie, ¿e recykling obni¿aj¹cy te wartoœci w granicach 90% nie jest ¿adnym
zyskiem.
Wyprodukowanie jednej
tony aluminium, to zapotrzebowanie na energiê 280 GJ
(giga d¿uli). Produkcja 1 tony
szk³a butelkowego to wydatek energetyczny oko³o 10
GJ. Ekolodzy dowodz¹ w obrazowy sposób – gdyby energiê potrzebn¹ na wyprodukowanie jednej puszki o pojemnoœci 0,33 l zamieniæ na ropê
naftow¹ i wlaæ do tej¿e puszki, wype³ni³aby ona 1/4 jej
pojemnoœci.
I kolejne wyliczenia. Do
produkcji tony aluminium –
poza wspomnianymi ju¿
przez nas 4 tonami boksytu
– potrzeba znacz¹cych iloœci
wapna, ³ugu sodowego, kriolitu, fluorku glinu, wêgla i oko³o 400 m3 wody. Nie mo¿na
równie¿ zapomnieæ o sporej
iloœci ska³y p³onnej (ska³a
p³onna - nieu¿yteczna przemys³owo ska³a, eksploatowana ze z³o¿a wraz z pozosta³oœciami kopaliny, przyp.
red.), powstaj¹cej w czasie
odkrywkowego górnictwa
boksytów. Jeœli zsumujemy
te wszystkie wartoœci, iloœæ
wyprodukowanych odpadów, która przypada na pro-

dukcjê jednej tony aluminium
siêga 10 -15 ton. Wykorzystywane do naszych porównañ wytwarzanie szk³a butelkowego wymaga nieco ponad 1 tony surowców i 12 m3
wody. Recykling aluminiowych puszek jest brudn¹
technologi¹, mo¿e nie tak
brudn¹ jak produkcja „nowego” aluminium, podczas której powstaj¹ m.in. ogromne
iloœci tzw. czerwonego b³ota
(2 tony na ka¿d¹ tonê wytworzonego aluminium). Czerwone b³oto jest mieszanin¹
pozosta³oœci boksytów, wapnia i ³ugu sodowego.
Dodatkowo w trakcie procesu technologicznego przepuszcza siê silny strumieñ
pr¹du elektrycznego przez
substancjê chemiczn¹ z³o¿on¹ z tlenku glinu, ciek³ego
kriolitu oraz fluorku glinu. Powstaj¹ce w wyniku tego procesu zanieczyszczenia to
m.in. toksyczne fluorki, powoduj¹ce degradacjê biologiczn¹ wód, zaburzenia
uk³adu kostnego w organizmach zwierzêcych, a tak¿e
w organizmie cz³owieka. W
trakcie procesu powstaj¹
równie¿ wielopierœcieniowe
wêglowodory aromatyczne,
mog¹ce prowadziæ do zmian
nowotworowych i wad genetycznych, a tak¿e py³ wêglowy, tlenek i dwutlenek wêgla
oraz dwutlenek siarki.
Wszystkie te zwi¹zki przyczyniaj¹ siê do powstawania
kwaœnych deszczów i generuj¹ efekt cieplarniany. Zagro¿enia opisane powy¿ej

NFZ

nych odpadów na ka¿d¹
tonê odzyskanego aluminium. I ostatni, ale nie mniej
wa¿ny, argument ekologów –
napoje z aluminiowych puszek nie smakuj¹ tak dobrze,
jak te same napoje ze szklanych butelek.
W naszym cyklu poszukujemy sposobów na odpady.
Poszukujemy równie¿ w
miarê czystych technologii
ich przetwarzania, odzysku
i recyklingu. Jak dot¹d uda³o siê to ze œrednim powo-

dzeniem. Skoro mamy ju¿
na rynku aluminiowe puszki, to warto pokusiæ siê o ich
recykling. Oszczêdnoœci,
które wykazaliœmy – pomimo
zastrze¿eñ ekologów – s¹
jednak spore. Segregujmy
wiêc aluminiowe puszki,
wrzucaj¹c je do ¿ó³tych pojemników wystawianych na
naszych osiedlach lub do
¿ó³tych toreb foliowych, dostarczanych przez firmy odbieraj¹ce nasze odpady.
El¿bieta Gutowska

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

Turbinowe Rondo Starzyñskiego

Kilka lat temu przy okazji budowy estakad maj¹cych
usprawniæ ruch na Obwodnicy Œródmiejskiej, przebudowano tak¿e samo rondo. Projekt nie by³ jednak w³aœciwie przemyœlany, bowiem w efekcie jego realizacji znacznemu pogorszeniu uleg³o bezpieczeñstwo, zarówno pieszych, jak i kierowców.
Jak ju¿ pisaliœmy, w staty- znalaz³o siê na pierwszym
stykach policyjnych za zesz³y miejscu w Warszawie wœród
rok, Rondo Starzyñskiego skrzy¿owañ z najwiêksz¹
liczb¹ wypadków, w tym tak¿e œmiertelnych. Niechlubne
statystyki, skargi organizacji
spo³ecznych, mieszkañców i
interpelacje radnych w koñcu
spowodowa³y, ¿e rondo zowww. fonem.waw.pl
sta³o przebudowane na turbinowe. Zmiana organizacji ruod poniedzia³ku do pi¹tku
chu polega tu na ograniczew godz. 8-16
(obok apteki Cefarm)
niu sytuacji kolizyjnych – w
przeciwieñstwie do zwyczajnego ronda, na rondzie turbinowym nie ma mo¿liwoœci
zmiany pasa ruchu. Ust¹pie-
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towarzysz¹ produkcji „nowego” aluminium, ale zanieczyszczenia powstaj¹ i w
trakcie recyklingu puszek.
Nie s¹ one wykonane z czystego aluminium. Wewn¹trz
znajduje siê lakierowana pow³oka, zaœ na zewn¹trz ró¿nego rodzaju nadruki. By
usun¹æ owe pow³oki i nadruki trzeba zastosowaæ wysoce toksyczne technologie.
Ekolodzy dowodz¹, ¿e podczas recyklingu dochodzi do
powstania pó³ tony toksycz-

22
22 618-88-84
618-88-84

nie pierwszeñstwa nastêpuje tylko przy wjeŸdzie na rondo, po czym w ¿adnym punkcie na samym rondzie lub
przy zjeŸdzie z niego nie wystêpuj¹ punkty kolizyjne z innymi pojazdami.
Powsta³ tak¿e postulowany azyl dla pieszych i rowerzystów na po³udniowym wlocie ul. Jagielloñskiej, a tym
samym wyeliminowano tworzenie przez kierowców dzikiego drugiego pasa ruchu,
co by³o szczególnie niebezpieczne. Widaæ, ¿e na razie
spowolni³o to dojazd od po³udnia ul. Jagielloñsk¹.
Poszerzono tak¿e azyl po
stronie pó³nocnej, zawê¿aj¹c
wyj¹tkowo niebezpieczny wylot skrzy¿owania w tym kierunku do dwóch pasów ruchu.

Po wprowadzeniu zmian w
zauwa¿alny sposób ruch na
samym rondzie sta³ siê bardziej p³ynny i spokojniejszy.
Czy to rozwi¹zanie sprawdzi
siê na d³u¿ej? Czas poka¿e.
Poprawa bezpieczeñstwa
na Rondzie Starzyñskiego jest
jednak elementem szerszych
przygotowañ do komunikacyjnej rewolucji na Pradze zwi¹zanej z budow¹ metra.
15 paŸdziernika ma nast¹piæ przek³adane od miesiêcy
zamkniêcie dla ruchu indywidualnego skrzy¿owania ul.
Targowej i Al. Solidarnoœci
oraz Mostu Œl¹sko-D¹browskiego. Ruch samochodów z
terenu Nowej Pragi bêdzie
kierowany w³aœnie przez
Rondo Starzyñskiego na
Most Gdañski.
Kr.
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BOK otwarty na nowe pomys³y
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury istnieje od 1997 roku. Po nag³ej œmierci pierwszego dyrektora Tomasza S³u¿ewskiego w maju 2011, w wyniku rozpisanego w lipcu konkursu,
wy³oniono nowe kierownictwo tej zas³u¿onej dla dzielnicy instytucji. O artystycznej
wizji lokalnego centrum kultury i planach na przysz³oœæ rozmawiamy z now¹ dyrektor
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury Ann¹ Barañsk¹-Wróblewsk¹.
- Obejmuje Pani Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury po 14 latach
kierownictwa Tomasza S³u¿ewskiego. Czy bêdzie Pani

kontynuowaæ jego zamys³y,
model instytucji kultury, który on stworzy³, czy ma Pani
zupe³nie inn¹ wizjê BOK-u?

Anna Barañska-Wróblewska
Z wykszta³cenia artysta - muzyk (altowiolistka), mened¿er
i animator kultury, pedagog - nauczyciel mianowany. Z zami³owania - konferansjer, scenarzysta, re¿yser koncertów
oraz scenograf i kostiumolog. Producent koncertów i widowisk muzycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie, w klasie altówki prof. B. Sroczyñskiego, Studium Pedagogicznego oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego na Podyplomowych Studiach Mened¿erskich dla twórców, artystów i animatorów
kultury. Uczestniczy³a w licznych miêdzynarodowych kursach orkiestrowych.
Przez wiele lat pracowa³a na stanowisku prowadz¹cego
grupê altówek w Teatrze „Roma” w Warszawie oraz w Filharmonii Lubelskiej i Orkiestrze Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Jest zwi¹zana wspó³prac¹ artystyczn¹ z wieloma
orkiestrami symfonicznymi i teatrami muzycznymi w Polsce.
Odby³a liczne tournée zagraniczne po Europie (w tym z
Jose Carrerasem w 1993 r. po Szwecji), Japonii i Kanadzie.
Prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ solistyczn¹. Gra³a koncerty z
najwybitniejszymi artystami polskimi i zagranicznymi.
Od 15 lat pracuje w Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. nr
4 im. Karola Kurpiñskiego w Warszawie, ucz¹c gry na skrzypcach, altówce i prowadz¹c zespo³y kameralne (jej uczniowie s¹ laureatami wielu konkursów solowych i zespo³owych).
Od piêciu lat jest pomys³odawc¹, dyrektorem artystycznym
i wspó³organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej dla uczniów szkó³ muzycznych I i II st. „Od MoCarta do Mozarta” pod artystycznym patronatem „Grupy MoCarta”. Jest pomys³odawc¹, za³o¿ycielem i dyrektorem Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica” dzia³aj¹cej pod patronatem
burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
W latach 2006-2011 by³a dyrektorem Impresariatu Artystycznego PROSCENIUM zajmuj¹cego siê m.in. organizacj¹
koncertów i spektakli operowych, operetkowych, musicalowych, symfonicznych i edukacyjnych. Jest równie¿ pomys³odawc¹ i producentem wielu wydarzeñ kulturalnych m.in.: koncertów edukacyjnych „W Królestwie Muzyki” oraz koncertów
promuj¹cych m³ode talenty pt. „Nasza duma i przysz³oœæ”.
Najnowszym jej autorskim pomys³em jest stworzenie „Romantycznej Sceny Gwiazd” skupiaj¹cej wokó³ siebie zespó³
wspania³ych œpiewaków oraz artystów instrumentalistów wspólnie tworz¹cych niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju koncerty promuj¹ce w romantycznym stylu lekk¹ muzykê klasyczn¹.
W lipcu 2011 r. w wyniku konkursu, zosta³a wybrana na
dyrektorem Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury w Warszawie
i stanowisko to piastuje od 1 sierpnia 2011 r.

Swoj¹ wizjê oraz koncepcjê funkcjonowania i rozwoju
BOK-u opieram na w³asnej
wiedzy, wieloletnim doœwiadczeniu jako artysty-muzyka,
aktora – amatora, animatora
i menad¿era kultury, dyrektora Impresariatu i Bia³o³êckiej
Orkiestry Romantica oraz na
obserwacji dotychczasowych
dzia³añ naszego oœrodka z
pozycji zwyk³ego mieszkañca Bia³o³êki. Zale¿y mi na
tym, aby BOK by³ nie tylko
nowoczesn¹ instytucj¹ ze
wzglêdu na swoj¹ architekturê, ale przede wszystkim, by
spo³ecznoœæ mog³a go oceniaæ za prowadzon¹ innowacyjnie dzia³alnoœæ merytoryczn¹, artystyczn¹, edukacyjn¹, wychowawcz¹ i bardzo
wysoki oraz wszechstronny
poziom œwiadczonych us³ug
na rzecz œrodowiska.
Dlatego moja wizja dzia³alnoœci oœrodka kultury nie jest
zbyt odleg³a od poprzednio
realizowanej przez BOK, niemniej na pewno j¹ rozszerza,
aktualizuje, unowoczeœnia
oraz zmusza do realizacji statutowo zapisanych: misji, celów i sposobów dzia³ania.
Bardzo chcia³abym zapraszaæ do wspó³pracy wybitnych profesjonalnych artystów z ró¿nych dziedzin sztuki i animacji, aby tym samym
podnosiæ poziom realizowanych przez BOK przedsiêwziêæ artystycznych. Cieszê
siê równie¿ na spotkania z
artystami-amatorami, którzy
maj¹ wielkie i bardzo ciekawe pasje, a swoimi umiejêtnoœciami i talentami czêsto
dorównuj¹ zawodowcom.
Kolejnym elementem mojej
wizji jest bezpoœrednia praca
ze znakomitymi ludŸmi, czyli
z fachow¹ i dobr¹ kadr¹, zapalonymi i sympatycznymi instruktorami, którzy pracuj¹ z
wielkim sercem i oddaniem na
rzecz naszej lokalnej kultury.
Dziêki temu, ¿e mam wielokierunkowe wykszta³cenie i
wszechstronne zainteresowania artystyczne, a mój dotychczasowy dorobek twórczy jest potwierdzeniem, ¿e
mo¿na ³¹czyæ ró¿ne dzia³ania artystyczne w jedn¹ ca³oœæ, to stanowiê gwarancjê,
¿e w swojej pracy nie bêdê
preferowaæ tylko jednej dziedziny sztuki. Oœrodek kultury
powinien byæ otwarty na wielu twórców i artystów oraz
zaspokajaæ ró¿ne gusta
mieszkañców.
- Czym wed³ug Pani powinien byæ wspó³czesny
oœrodek kultury: miejscem
edukacji i rozrywki dla dzieci i m³odzie¿y, miejscem realizacji imprez organizowanych przez wydzia³ kultury
dzielnicy, czy te¿ scen¹ teatraln¹ i koncertow¹, na
któr¹ zapraszani s¹ uznani
artyœci?

Na to pytanie czêœciowo
ju¿ odpowiedzia³am przed
chwil¹, ale z chêci¹ dodam,
¿e nowoczesny i wspó³czesny oœrodek kultury powinien
byæ wg mnie instytucj¹ z
ogromnym potencja³em spo³ecznym, od którego zale¿y
kszta³t lokalnej kultury w Polsce. Powinien byæ ¿ywym
miejscem, które stymuluje lokaln¹ aktywnoœæ, a swoj¹
dzia³alnoœci¹ ³¹czy odleg³e
sobie grupy: czyli m³odzie¿ ze
starszymi, urzêdników ze
zwyk³ymi obywatelami, bogatych i biednych, uprzywilejowanych i dyskryminowanych.
Osoby przychodz¹ce do
oœrodka kultury powinny aktywnie tworzyæ kulturê, a nie
tylko j¹ „konsumowaæ”. Oœrodek kultury tak naprawdê powinien byæ postrzegany jako
w³asnoœæ spo³ecznoœci lokalnej, ma byæ ca³kowicie otwarty i nie powinien faworyzowaæ
tylko jednej formy dzia³alnoœci artystycznej.
Dziêki nowoczesnej dzia³alnoœci BOK-u, Bia³o³êka
ma szanse têtniæ ¿yciem artystycznym i obudziæ z letargu spo³ecznoœæ mieszkaj¹c¹ na tym terenie, która
traktuje swoje miejsce zamieszkania jak „prowincjê”
kulturaln¹. W³adze dzielnicy
i wydzia³ kultury we wspó³pracy z BOK ju¿ niejednokrotnie udowodni³y, ¿e na
Bia³o³êce jest zapotrzebowanie na powrót do korzeni
oraz na czerpanie z polskiego dziedzictwa kulturowego.
To w³aœnie w tej drugiej co
do wielkoœci dzielnicy Warszawy powinna istnieæ instytucja kultury – czyli Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, której
podstawowym zadaniem jest
wspieranie lokalnych twórców i ich inicjatyw artystycznych oraz organizowanie
wspania³ych wydarzeñ kulturalnych z udzia³em po³¹czonych si³ ruchu amatorskiego
z wybitnymi aktorami, artystami - œpiewakami, dyrygentami, i instrumentalistami
mieszkaj¹cymi w³aœnie na
Bia³o³êce. S¹ oni chlubn¹ i
niewykorzystan¹ do tej pory
wizytówk¹ Bia³o³êki!
Dzia³alnoœæ BOK-u powinna byæ zatem wa¿nym czynnikiem integruj¹cym spo³ecznoœæ Bia³o³êki tym bardziej,
¿e mieszkañcami tej dzielnicy s¹ przede wszystkim ludzie m³odzi, dobrze wykszta³ceni, nastawieni na sukces i
osi¹gniêcie wysokiego statutu materialnego. Daj¹ oni Bia³o³êce szansê rozwoju, dlatego te¿ warto podejmowaæ
wysi³ek, by uznali swoj¹ dzielnicê za miejsce, w którym
chce siê mieszkaæ, pracowaæ
i wypoczywaæ korzystaj¹c z
bogatej propozycji kulturalnej.
I ja na pewno ten potencja³
wykorzystam.
- Jakie nowe pomys³y
i projekty chce Pani realizowaæ?
W praktyce o w³¹czeniu
nowych elementów do ofer-

ty programowej decyduje ich
splot. Najlepiej jak podejmuje siê próby ³¹czenia lokalnych potrzeb z tym, co ju¿
zosta³o stworzone. Program
nowoczesnego oœrodka kultury powinien zatem siê
zmieniaæ bardzo dynamicznie, a nie byæ przepisywany
z roku na rok. Dlatego teraz
bardzo intensywnie pracujê
- razem z moim zespo³eminstruktorów i animatorów nad opracowaniem nowego
i ciekawego repertuaru na
sezon artystyczny 2011/
2012. Mamy na szczêœcie
mnóstwo pomys³ów, które,
mam nadziejê, usatysfakcjonuj¹ mieszkañców nie tylko
Bia³o³êki! Nie chcê tutaj zag³êbiaæ siê w ich omawianie,
bo zajê³oby to nam mnóstwo
czasu, ale odsy³am Pañstwa
na nasz¹ stronê internetow¹
www.bok.waw.pl. Gwarantujê, ¿e nasze nowe propozycje i projekty bêd¹ skierowane do ró¿nych wiekowo odbiorców i ju¿ wkrótce bardzo
Pañstwa zaskocz¹. Na pewno bêdzie w czym wybieraæ.
- Czy bêdzie wiêcej koncertów muzyki klasycznej?
To pytanie jest mi najczêœciej zadawane zapewne z
racji mojego wykszta³cenia.
Mogê na nie odpowiedzieæ
krótko, ¿e bêdzie wiêcej koncertów muzyki klasycznej.
Ale tak, odpowiadaj¹c, w mojej g³owie rodzi siê kolejne pytanie – co to znaczy wiêcej,
jeœli takich koncertów nie by³o
prawie wcale? Je¿eli w repertuarze BOK-u pojawi³o siê
zaproszenie na koncert z
dziedziny muzyki klasycznej,
to by³ to koncert zorganizowany przez burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka i wydzia³ kultury, a nie przez BOK, chocia¿ w tej instytucji taki koncert siê odbywa³ i BOK by³
jego wspó³organizatorem.
W tym roku w BOK-u odby³y siê raptem dwa koncerty promuj¹ce muzykê klasyczn¹, chocia¿ zapotrzebowanie na nie jest bardzo
du¿e, o czym zawsze œwiadczy³a olbrzymia frekwencja i
aplauz publicznoœci. W ankiecie przeprowadzonej w poprzednim roku jeszcze przez
dyr. Tomasza S³u¿ewskiego
ankietowani wyraŸnie wskazywali, ¿e najbardziej zainteresowani s¹ udzia³em w³aœnie w takich koncertach.
Dlatego s¹dzê, ¿e bardzo
wa¿nym elementem kszta³towania osobowoœci artystycznych i pewnych wzorców kulturowych powinien byæ powrót
do klasycznych oraz podstawowych form wychowania
poprzez sztukê, czyli oprócz
teatru pojawienie siê na jednakowych prawach w dzia³alnoœci BOK-u równie¿ muzyki,
jako równorzêdnej dziedziny
artystycznej, która niestety
przez ostatnie lata zosta³a
prawie ca³kowicie wyparta z
dzia³alnoœci tej instytucji.
- Czy bêd¹ kontynuowane cykle spektakli muzycz-

nych dla dzieci, chodzi mi
przede wszystkim o cykl
„W Królestwie Muzyki”?
Jak najbardziej – tak! Ten
cykl koncertów edukacyjnych
wymyœlony przeze mnie dwa
lata temu na proœbê dyr. Tomasza S³u¿ewskiego, a realizowany we wspó³pracy ze
znakomit¹ scenarzystk¹, re¿yserk¹ i aktork¹ - Ew¹ Szaw³owsk¹ oraz pianistk¹ –
Monik¹ Polaczek-Przestrzelsk¹, z udzia³em wspania³ych artystów oraz dzieci i
m³odzie¿y ze szkó³ muzycznych, baletowych, ognisk
muzycznych i domów kultury, cieszy³ siê w poprzednich
sezonach artystycznych bardzo du¿¹ popularnoœci¹ ma³ych i trochê wiêkszych odbiorców. By³o mi bardzo mi³o,
jak w podsumowaniu zesz³orocznej dzia³alnoœci BOK-u,
na ³amach Artboku dyr. T.S³u¿ewski umieœci³ listê najlepiej
„sprzedawanych” imprez i
moje koncerty edukacyjne
znalaz³y siê na 7. i 8. pozycji,
zaraz po Januszu Radku,
Michale Bajorze, „Piwnicy
pod Baranami” i „Starym dobrym ma³¿eñstwie”, wyprzedzaj¹c tym samym wszystkie
pozosta³e biletowane realizacje BOK-u. Nasuwa siê zatem jeden wniosek, ¿e „Królestwo muzyki” jest bardzo
dobr¹ ofert¹ edukacyjno-kulturaln¹ dla dzieci i nie widzê
powodu, dla którego mia³oby
przestaæ byæ realizowane
przez BOK. Powiem nawet
wiêcej, ¿e chcê zg³osiæ koncerty edukacyjne „W Królestwie Muzyki”, ju¿ w tej chwili
jako pomys³odawca, organizator i dyrektor BOK-u, do
Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej, jako
przyk³ad innowacyjnej edukacji artystyczno-muzycznej dla
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
- W Bia³o³êce nie ma kina
(poza pokazami letnimi).
Czy przewiduje Pani stworzenie czegoœ w rodzaju
dyskusyjnego klubu filmowego, w którym prezentowa³oby siê np. ciekawe filmy europejskie, jako alternatywê dla multipleksów z
typowym amerykañskim
repertuarem?
Mia³am taki plan i nawet
przedstawiliœmy na ³amach
ostatniego Artboku tak¹ ofertê, skierowan¹ do naszych
mieszkañców. Jednak okaza³o siê, ¿e propozycja tego rodzaju spotkañ w postaci dyskusyjnego klubu filmowego
nie znalaz³a odpowiedniego
odzewu w œrodowisku, a
szkoda… Ja siê mimo to nie
poddajê i mam w najbli¿szych
planach spotkanie z osobami,
które chcia³yby i mog¹ wprowadziæ do naszego oœrodka
ciekawe projekcje filmowe.
Mam szczer¹ nadziejê, ¿e
uda nam siê wspólnie o¿ywiæ
Bia³o³êkê równie¿ filmowo.
- Jest Pani za³o¿ycielk¹ i
dyrektorem Bia³o³êckiej Orkiestry Romantica, muzykiem i organizatork¹ koncertów, które publicznoœæ
bia³o³êcka tak bardzo polubi³a. Mam nadziejê, ¿e nie
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zrezygnuje Pani z kierowania orkiestr¹ i dzia³alnoœci
artystycznej. Nasuwa siê
jednak pytanie, czy uda siê,
nawet czasowo, pogodziæ
te wszystkie funkcje?
Funkcjê dyrektora Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury
sprawujê od dwóch miesiêcy,
natomiast artyst¹ by³am, jestem i bêdê bez wzglêdu na
to, jak potocz¹ siê moje losy
w nowym miejscu pracy. Dlatego te¿, ze wzglêdu na objêcie nowego stanowiska zamknê³am tylko dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, jak¹ by³o prowadzenie impresariatu. Wcale to jednak nie znaczy, ¿e nie
mogê byæ zapraszana i braæ
udzia³u w koncertach jako indywidualny artysta i pe³niæ
jednoczeœnie funkcji honorowego dyrektora Bia³o³êckiej
Orkiestry Romantica, orkiestry, któr¹ wymyœli³am, stworzy³am i finansujê prywatnie
razem z moim mê¿em ju¿ od
piêciu lat. A poniewa¿ nasz¹
ide¹ jest promowanie g³ównie
bia³o³êckich, wspania³ych artystów, st¹d patronat nad zespo³em obj¹³ cztery lata temu
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
pan Jacek Kaznowski. Wydaje mi siê, ¿e nie ma w tym nic
z³ego, jeœli artyœci we wspó³pracy z urzêdem robi¹ coœ,
co przynosi rozg³os dzielnicy
w której mieszkaj¹. Dlatego
nadal planujemy, oprócz wielu koncertów dawanych przez
Orkiestrê Romantica na terenie ca³ego kraju i Warszawy,
graæ równie¿, a mo¿e przede
wszystkim koncerty dla
mieszkañców Bia³o³êki. Na
pytanie - czy uda mi siê pogodziæ wszystkie te funkcje –
odpowiadam, ¿e na pewno mi
siê uda, bo mam tak¹ naturê, ¿e im dysponujê mniejsz¹
iloœci¹ czasu, tym wiêcej udaje mi siê zrobiæ. Wszystko
polega na dobrej organizacji
pracy. Teraz mam podwójn¹
motywacjê i mobilizacjê si³,
ale jest to dla mnie bardzo
kulturotwórcze i szalenie rozwijaj¹ce dzia³anie, które traktujê jako wielkie wyzwanie i
misjê do spe³nienia. Mówi¹c
krótko – ja po prostu bardzo
lubiê swoj¹ pracê i cieszê siê,
¿e mogê byæ dyrektorem –
artyst¹.
- Jak zamierza Pani anga¿owaæ artystów spoza Bia³o³êki? Czy artyœci sami siê
zg³aszaj¹, kto ich wybiera?
Czy istnieje jakaœ „rada
programowa”? Czy publicznoœæ ma w tej sprawie
coœ do powiedzenia, np. w
formie jakichœ konsultacji?
Anga¿owanie artystów
odbywa siê u nas wielokierunkowo. Jedni artyœci zg³aszaj¹ siê sami, innych my
wyszukujemy, s³uchaj¹c m.in.
podpowiedzi publicznoœci lub
sugerujemy siê aktualnymi
trendami. Konsultujemy równie¿ propozycje repertuarowe
z burmistrzem i wydzia³em
kultury naszej dzielnicy oraz
bierzemy pod uwagê g³osy i
sugestie ró¿nych stowarzyszeñ, fundacji, a tak¿e indywidualnych mieszkañców
Bia³o³êki. Na razie nie powo³a³am ¿adnej rady programo-

wej, poniewa¿ najpierw muszê poznaæ osoby, które
ewentualnie widzia³abym w
tej radzie, a na to potrzebujê
trochê wiêcej czasu ni¿ dwa
miesi¹ce. Póki co, moimi bezpoœrednimi doradcami s¹
wszechstronnie wykszta³ceni
artystycznie wspaniali instruktorzy zatrudnieni w BOKu, a g³os decyduj¹cy mam ja.
Tak jak ju¿ wspomnia³am
wczeœniej, w zesz³ym roku
by³a przeprowadzana wœród
mieszkañców Bia³o³êki ankieta dotycz¹ca w³aœnie oceny
oferty kulturalnej BOK-u i równie¿ na jej podstawie opracowujemy dobór naszego repertuaru i artystów. W nowej
ofercie skupimy siê przede
wszystkich na promocji wielokierunkowej lokalnej kultury oraz artystów mieszkaj¹cych na Bia³o³êce.
- W dobie kryzysu i ciêæ
bud¿etowych na kulturê
ciê¿ko bêdzie prowadziæ ciekaw¹ dzia³alnoœæ. Sk¹d chce
Pani pozyskiwaæ œrodki na
funkcjonowanie BOK-u?
Rzeczywiœcie, nadesz³y bardzo ciê¿kie czasy dla kultury.

Nie doœæ, ¿e i tak nasze pañstwo zawsze bardzo ma³y procent bud¿etu przeznacza³o na
kulturê, to teraz jeszcze przyjêto ustawy bij¹ce w artystów i
instytucje kultury. Nie bêdê jednak dalej rozwijaæ tego tematu, bo nie lubiê narzekaæ. Staram siê myœleæ pozytywnie i
dostrzegam nawet w z³ych sytuacjach i chwilach tzw. dobr¹
stronê medalu. I tak np. Bia³o³êka posiada oœrodek kultury,
ale s¹ dzielnice nawet w Warszawie, w których nie ma ani
jednego takiego miejsca. Mo¿na tak ci¹gn¹æ ten temat w nieskoñczonoœæ i porównywaæ siê
z innymi, co maj¹ a czego nie
maj¹, jak to innym jest dobrze,
a nam Ÿle.
Ja cieszê siê, ¿e w Urzêdzie
Dzielnicy Bia³o³êka pracuj¹
osoby, którym kultura jest bardzo bliska i które robi¹ wszystko, aby Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury móg³ z roku na rok
przetrwaæ oraz mia³ mo¿liwoœæ
realizacji swoich statutowych
celów i misji. Jestem teraz
przys³owiowym krawcem, który „tak kraje, jak mu materii staje”. Ale od czego jest pomys³o-

woœæ i nasza wyobraŸnia?
Przez to, ¿e nie ma za du¿o
pieniêdzy, musimy siê wysiliæ
twórczo, aby zacz¹æ wymyœlaæ
tak¹ ofertê kulturaln¹, która
wygl¹da na bogat¹, ale jest w
miarê mo¿liwoœci tania.
Proszê siê nie martwiæ.
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
przetrwa kryzys finansowy,
bo ma w sobie bardzo du¿y
potencja³ ludzki. Proszê pamiêtaæ, ¿e to nie mury tworz¹
dom, ale ludzie którzy w nim
mieszkaj¹. Tak te¿ jest z
nami. Nie zawsze na stole
musi byæ szynka, aby przyjêcie siê uda³o. Czêsto wystarczy zwyk³y chleb ze smalcem, ale podany z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ i sercem. Nasz Bia³o³êcki Oœrodek Kultury jest
miejscem, do którego w imieniu swoim oraz moich pracowników wszystkich bardzo
serdecznie zapraszam. Gwarantujemy Pañstwu wielkie
uczty duchowe i kulturalne za
niewielkie pieni¹dze.
Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê wielu sukcesów w realizacji planów artystycznych.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

SPO£ECZNE
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO
UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA
tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl
Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,
by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,
w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,
hiszpañskiego i francuskiego
Zapewniamy:
- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,
- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,
- ma³e grupy jêzykowe,
- naukê w kameralnych klasach,
- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,
- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,
- sta³¹ opiekê psychologa,
- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych
z nauczycielem,
- fakultety z ka¿dego przedmiotu,
- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.
Szczegó³ów szukaj na stronie:
www.3slo.pl
NISKIE CZESNE! SZKO£A Z TRADYCJAMI! 100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Ruszy³a przebudowa pêtli
przy ul. Skarbka z Gór
Sukcesem zakoñczy³y siê rozmowy Dzielnicy z prywatnymi
inwestorami w sprawie przebudowy pêtli przy ul. Skarbka z Gór
i budowy ³¹cznika Skarbka z Gór z ul. Magiczn¹. Prace rozpocze³y siê 8 paŸdziernika i potrwaj¹ do koñca paŸdziernika. Niestety planowane roboty budowlane wymagaj¹ tymczasowego
zamkniêcia przejazdu miêdzy ulicami Skarbka z Gór i Magiczn¹.
Dojazd z os. Derby do ul. G³êbockiej bêdzie mo¿liwy ul. Berensona.
Po zakoñczeniu prac Dzielnica w porozumieniu z ZTM-em planuje wprowadzenie kilku zmian w komunikacji w rejonie os. Derby:
- przystanek OS. DERBY 01 dla linii 204 i 304 obowi¹zuje
jako przystanek dla wysiadaj¹cych,
- uruchomiony zostaje przystanek OS. DERBY 52 zlokalizowany na
ul. Skarbka z Gór w kierunku pó³nocnym za wyjazdem z pêtli. Przystanek obowi¹zuje jako przystanek dla wsiadaj¹cych dla linii 204 i 304.
- zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanku OS. DERBY 02.
Po zakoñczeniu remontu i wykonaniu naprawy nawierzchni ul. Skarbka z Gór planujemy równie¿ wjazd na os. Derby
autobusu 527, przystanek koñcowy tej linii zlokalizowany by³by na pêtli przy ul. Skarbka z Gór. Zachêcamy mieszkañców
do podzielenia siê swoimi uwagami na temat planowanych
zmian na adres: kosultacje@bialoleka.waw.pl

Zdumiewaj¹ca niekonsekwencja SKO
dokoñczenie ze str. 1

szkodzi³y urzêdnikom z Biura Ochrony Œrodowiska wydaæ deweloperowi jednego z
kluczowych dokumentów w
drodze do otrzymania pozwolenia na budowê, to jest
pozytywnej decyzji œrodowiskowej. Warto przypomnieæ
losy tej decyzji.
19 stycznia 2009 r. Biuro
Ochrony Œrodowiska wyda³o
decyzjê uwarunkowañ œrodowiskowych nr 48/OŒ/2009, z
której wynika³o, ¿e nie widzi
przeszkód, aby w tej czêœci
Bia³o³êki, niedaleko starego
drzewostanu, stanê³y dwie
wie¿e. Po odwo³aniu wniesionym przez Stowarzyszenie
Mieszkañców ul. Mehoffera w
Obronie Miru Domowego,
Wspólnotê Mieszkaniow¹
Nieruchomoœci Poetów 10C,
Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”, Stowarzyszenie
Ekologiczne „Œwiatowid” oraz
indywidualnych mieszkañców okolicznych domów, decyzja ta zosta³a 10.09.2009 r.
uniewa¿niona przez Samo-

rz¹dowe Kolegium Odwo³awcze (SKO), które nakaza³o
ponownie rozpatrzeæ sprawê
przez organ I instancji.
BARC poskar¿y³ siê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. 17.06. 2010 r.
WSA oddali³ skargê firmy
BARC na decyzjê SKO. Na
to BARC znów siê odwo³a³,
tym razem do Naczelnego
S¹du Administracyjnego. Biuro Ochrony Œrodowiska zamiast poczekaæ na wyrok
s¹du, 9.11.2010 r. wyda³o
decyzjê nr 963/OŒ/2010 o
œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody „na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie budynków wysokoœciowych o funkcji
mieszkalno - us³ugowo - gara¿owej w rejonie ulic Poetów
i Modliñskiej”, czyli inaczej na
dwie wie¿e.
Od tej „drugiej” decyzji
BOŒ tak¿e zosta³o wniesione odwo³anie przez Stowarzyszenie Mieszkañców ul.
Mehoffera w Obronie Miru
Domowego, Wspólnotê

Mieszkaniow¹ Nieruchomoœci Poetów 10C oraz stowarzyszenia ekologiczne do
SKO. Odwo³uj¹cy argumentowali, ¿e dla planowanego
przedsiêwziêcia wydano decyzjê ju¿ po raz drugi i nie
wyjaœniono zarzutów kierowanych przez nich do pierwszej decyzji. G³ównie chodzi³o jednak o to, ¿e Biuro
Ochrony Œrodowiska, wydaj¹c pozytywn¹ dla inwestora
decyzjê, nie wziê³o pod uwagê postanowieñ Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
przewiduj¹cym w tym rejonie
zabudowê nie wy¿sz¹ ni¿ 20
m nad poziom terenu.
13 wrzeœnia 2011 r. SKO
wyda³o decyzjê, w której postanowi³o utrzymaæ w mocy
zaskar¿on¹ decyzjê organu I
instancji. Orzekaj¹cy, a w³aœciwie orzekaj¹ce z Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego chyba zapomnia³y
o swoim poprzednim uniewa¿nieniu decyzji BOŒ, co

mia³o miejsce we wrzeœniu
2009 r. Zdumiewa równie¿
fakt, ¿e SKO tym razem nawet nie napomknê³o o poprzednim orzeczeniu.
W swojej decyzji SKO nie
odnosi siê merytorycznie do
wyroku s¹du w sprawie przestrzegania Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
zw³aszcza jeœli chodzi o wysokoœæ i intensywnoœæ zabudowy, chocia¿ przytacza ten
wyrok. Twierdzi, ¿e planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane bêdzie na terenie dla
którego istnieje obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i
jest zgodne z tym planem. W
uzasadnieniu swojego orzeczenia SKO zupe³nie pomija
fakt, ¿e plan miejscowy z
2002 r. zosta³ sfa³szowany i
jest na to dowód w postaci
publikacji w Nowej Gazecie
Praskiej. Dla Kolegium wi¹¿¹cy jest tekst planu og³oszony w Dzienniku Urzêdowym,
a „teksty zamieszczane w

gazetach nie posiadaj¹ ¿adnego znaczenia prawnego”.
Ca³a nadzieja w szybkim
uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy (który
zreszt¹ podzielony zosta³ na
dwie czêœci). Kiedy bêdzie
uchwalony nowy plan miejscowy, decyzja SKO straci
racjê bytu. Uchwalenie pierwszej czêœci planu przewidziane jest na prze³om roku 2011/
2012. Tylko szybkie jego
uchwalenie zapobiegnie realizacji niedorzecznych pomys³ów inwestora.
J.
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Dobrze ROCK-owali!
Przez dwa dni, 7 i 8 paŸdziernika, Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury by³ œwiatowym centrum dobrego rocka! A to za
spraw¹ szóstej edycji Festiwalu Gara¿owych Zespo³ów
Rockowych, zorganizowanego przez Fundacjê AVE przy
wspó³pracy z bia³o³êckim Wydzia³em Kultury i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Impreza, której celem jest
prezentacja pozytywnego oblicza muzyki rockowej i oba-

lanie stereotypów, zwi¹zanych z rockmanami, cieszy
siê nies³abn¹cym powodze-

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miasta St. Warszawy Dzielnica Bia³o³êka, z³o¿onego dnia
27 wrzeœnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie sieci energetycznej na dzia³kach ew. nr
100/3 i 100/4 z obr. 4-17-10 w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi bez nazwy w³¹czonej do ul. Insurekcji dla zasilenia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego po³o¿onego
na dzia³ce ew. nr 22 z obr. 4-17-10 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Biurze
Obs³ugi Mieszkañców.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,
pok. 307) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
Przyjêcia interesantów w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, bezpoœrednio
(pokój 307) i telefonicznie (22 51-03-198): poniedzia³ki
w godz. 10:00-16:00 i czwartki 13:00-16:00.

niem. Do udzia³u spoœród kilkudziesiêciu zg³oszeñ zakwalifikowano blisko 40 m³odzie¿owych kapel z ró¿nych
czêœci Polski, graj¹cych rozmaite odmiany rocka – od klasycznych ballad po mocny
metal.
- Dziêki „Dobrej Stronie
Rocka” mo¿na zobaczyæ, jakie nastroje panuj¹ w gara¿ach – mówi Bart³omiej
W³odkowski, szef Fundacji
AVE i organizator imprezy. –
Jest to równie¿ okazja, ¿eby
za darmo pos³uchaæ naprawdê niez³ych kapel z ró¿nych
nurtów muzycznych. W tym
roku zaskoczy³a mnie grupa,
która ostre gitarowe riffy ³¹czy
z brzmieniem orkiestry symfonicznej.
Na gali fina³owej jurorzy –
redaktor Marek Wiernik, multiinstrumentalista Zbigniew
¯ak i wokalista Grzegorz Bociañski - podkreœlali, ¿e poziom kapel „poszybowa³ w
górê”. W stosunku do poprzednich edycji znacznie
wiêcej by³o zespo³ów, które
maj¹ realn¹ szansê zaistnieæ
na profesjonalnym rynku muzycznym. Dlatego oprócz
trzech miejsc i wyró¿nieñ
zdecydowano siê na przyznanie grand prix, które przypad³o w udziale raszyñskiej kapeli „Niepotrzebni mog¹
odejœæ”.
Na zakoñczenie zagra³a
œl¹ska kapela „Katolika
Front”. - Chocia¿ nasz festiwal nie ma charakteru imprezy chrzeœcijañskiej i otwarty
jest na wszystkich muzyków,
niezale¿nie od pogl¹dów i
wyznania, jako gwiazdê zaprosiliœmy zespó³, który wykonuje utwory biblijne, bardzo
zaanga¿owane ze wzglêdu
na ich wysoki poziom muzyczny – podkreœla W³odkowski. – „Katolika Front” to
nie tylko chrzeœcijañskie
przes³anie, ale przede
wszystkim kawa³ znakomitej,
mocnej muzyki.

FuRDA zaprasza
Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniêtych
Autyzmem FuRDA, rozpoczê³a od paŸdziernika warsztaty teatralne zatytu³owane
„Twórcze niedziele – Wspólne doœwiadczenie
rzeczywistoœci w laboratorium teatru”.
Zajêcia teatralno-terapeutyczne skierowane
s¹ do nastolatków dotkniêtych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju takimi jak zespó³ Aspergera, w wieku 11-14 lat oraz ich rodzin. Warsztaty prowadzone s¹ w oparciu o
metodê dramy z akcentem na zaanga¿owanie i
integracje rodziny uczestnicz¹cego dziecka jako
rodzinnego sposobu wspólnego spêdzania czasu. Ich celem jest pobudzenie komunikatywnoœci, interaktywnoœci i wyobraŸni spo³ecznej
dziecka przez zainteresowaniem go teatrem i
sztuk¹ oraz praca nad emocjami i rozwojem
osobowym oraz komunikacj¹ ca³ej rodziny.
W samej Warszawie rodzi siê co roku 300
dzieci z ca³oœciowymi zaburzeniami niepe³nosprawnoœci co daje liczbê 3600 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 2400 m³odzie¿y szkolnej. Jak wyjaœnia Beata Jaszczur, pomys³odawczyni projektu i mama trzynastoletniego
Tomka z zespo³em Aspergera – „Pomys³ zor-

ganizowania tego typu warsztatów jest odpowiedzi¹ na znikom¹ iloœæ ofert terapeutycznych dla nastolatków dotkniêtych autyzmem,
w szczególnoœci dla osób niezamo¿nych gdy¿
niewiele rodzin mo¿e pozwoliæ sobie na korzystanie z odp³atnej pomocy.”
Fundacja pracuje tak¿e nad nowym projektem - zajêciami zatytu³owanymi „Przyjaciel potrzebny od zaraz”. „Bêdzie to grupa wsparcia
dla rodziców oparta na zasadach samopomocy. Zamierzamy spotykaæ siê we w³asnym gronie, co tydzieñ lub w miarê potrzeby, aby wymieniaæ siê doœwiadczeniami i informacjami, ale
te¿ aby odpocz¹æ i zrelaksowaæ siê. W tym czasie nasze dzieci, zarówno autystyczne jak i
zdrowe, bêd¹ siê integrowaæ i bawiæ pod okiem
doœwiadczonych i wykwalifikowanych opiekunek” – opowiada Magdalena Osêka, prezes
fundacji i mama autystycznego Maksymiliana.
Zajêcia prowadzone s¹ w Klubie Osiedlowym Jadwisin tzw. Stokrotka przy Al.
Krakowskiej 274 w Warszawie.
Wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na na stronie fundacji www.furda.pl lub na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/FuRDA/125721354175498

Uczestnicy podkreœlali profesjonalne przygotowanie
imprezy. – Œwietne foldery
festiwalowe, prezentuj¹ce
wszystkie kapele, otwarte
jury, pomocni wolontariusze,
dobrze u³o¿ony program, naprawdê pokaŸna pula nagród,
no i do tego pami¹tkowe koszulki! Ma³o kto organizuje
rockowe imprezy z takim rozmachem – mówi Maciek z kapeli z Bartoszyc.
Zaskakuj¹cy by³ równie¿
fina³. Bart³omiej W³odkowski,
szef Fundacji AVE, w podziêkowaniu za wspó³pracê, wrêczy³ nowej dyrektor BOK-u
Annie Barañskiej-Wróblewskiej kapelusz z… gitar¹ elektryczn¹ z sugesti¹, ¿e bêdzie
znakomcie pasowa³ jako scenografia, jeœli prowadzona
przez dyrektorkê Bia³o³êcka
Orkiestra Romantica zdecyduje siê na wykonanie koncertu… rockowego. O dziwo,
pomys³ zosta³ kupiony, pad³y
nawet konkretne deklaracje.
Jeœli wszystko siê powiedzie
przysz³oroczna VII edycja
„Dobrej Strony Rocka” bêdzie
wydarzeniem nieprzeciêtnym, na które ju¿ teraz Czytelników zapraszamy.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
BARC WARSZAWA S.A. ul. Œwietojerska 5/7, 00-236
Warszawa, z³o¿ony dnia 22 wrzeœnia 2011 r. i uzupe³niony
dnia 5 paŸdziernika 2011 r., w sprawie o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowle sieci kanalizacyjnej oraz sieci
wodoci¹gowej na dz. nr ew. 47/84,28/3 z obrêbu 4-01-09
przy ul. Winoroœli/Modliñskiej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoja uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

Nowy zawód
Przygl¹damy siê zawodowi, który staje siê coraz popularniejszy – trendsetterowi. W siedzibie VIAMODA,
przy ulicy Paca na Pradze zaprezentowano program
studiów, w ramach których mo¿na nauczyæ siê, jak
prognozowaæ trendy.
Czy ka¿dy mo¿e zostaæ Prognozowanie trendów nie
jest zadaniem ³atwym, bo
trendsetterem?
- Mam wra¿enie, ¿e w Pol- mog¹ one pojawiæ siê w ró¿sce prognozowanie trendów nych miejscach. Opisa³ to
ca³y czas traktuje siê jak wró- inny socjolog, Georgie Sim¿enie z fusów – mówi Kinga mel. Wed³ug jego „Socjologii
Miller, kierownik studiów Pro- mody”, dawniej trendy mia³y
gnozowanie trendów w ob- charakter kaskadowy: by³y
szarach mody i designu, na narzucane spo³eczeñstwu
warszawskiej uczelni Colle- przez najwy¿sze klasy i wargium Civitas. Studia te ist- stwy, choæby rz¹dz¹cych. W
niej¹ dziêki wspó³pracy uczel- momencie, gdy ca³e spo³eni z prask¹ firm¹ VIAMODA czeñstwo dopasowywa³o siê
– Tymczasem za granic¹ jest do tej mody, klasa rz¹dz¹ca
to powa¿na czêœæ researchu, wprowadza³a coœ nowego,
maj¹ca swoj¹ metodologiê i aby odró¿niæ siê od t³umu. W
warsztat badawczy – dodaje. tej chwili trendy powstaj¹ w
Podobna sytuacja by³a ju¿ ró¿nych miejscach: zarówno
kilkanaœcie lat temu. – Wte- klasach wy¿szych, jak i ni¿dy z du¿ym dystansem pod- szych, w mieœcie i na wsi.
chodzi³o siê do bran¿y spod Przyk³adem mo¿e byæ choæznaku public relations. Dziœ by obecna jeszcze kilka lat
ka¿dy z nas mo¿e ³atwo za- temu moda na muzykê spod
obserwowaæ, jak ogromne znaku disco polo, która zostaznaczenie ma PR i jak gwa- ³a wypromowana przez œro³townie wkroczy³ w ró¿ne ga- dowiska osób pochodz¹cych
³êzie gospodarki – dodaje z ma³ych miasteczek.
Neurony lustrzane decyMiller.
Zidentyfikuj trendy, bo to duj¹ o trendach
- Neurony lustrzane w nasiê mo¿e op³aciæ!
- Identyfikacja trendów po- szym mózgu odpowiadaj¹ za
maga trenowaæ nasze myœle- to, ¿e chcemy upodobniæ siê
nie – mówi Robert Kostka- do innych, robiæ to, co przez
Zawadzki, socjolog i tren- innych jest uznane za dobre i
dwatcher. – Ci, którzy zajmuj¹ w³aœciwe - t³umaczy Robert
siê obserwowaniem i progno- Kostka-Zawadzki. – Ale w
zowaniem trendów to osoby, pewnym momencie symboktóre nie zadowalaj¹ siê in- liczna zupa pomidorowa,
formacj¹, ¿e teraz sytuacja na któr¹ jemy, zaczyna nam siê
rynku jest dobra i korzystna. nudziæ i pcha nas do zmiany.
Oni wiedz¹, ¿e za jakiœ czas Wtedy powstaj¹ nowe, czêpojawi siê coœ nowego, co sto zaskakuj¹ce, trendy –
zmieni sytuacjê, a w obliczu dodaje.
Przyk³adem nowego trennowych informacji mo¿e siê
okazaæ, ¿e pope³nili b³¹d. Za du mo¿e byæ to, co niedawno
wszelk¹ cenê chc¹ go wiêc trendwatcherom uda³o siê
unikn¹æ – t³umaczy socjolog. zaobserwowaæ we Francji. –

W pewnym momencie bardzo popularne wœród Francuzek by³o noszenie ze sob¹ w
ci¹gu dnia, poza skórzan¹
torebk¹, papierowej torby, z
jak¹ zwykle wychodzimy z
eleganckiego sklepu z ubraniami. W niej trzyma³y one
butelkê wody mineralnej czy
s³u¿bowe dokumenty – mówi
Kinga Miller. – Ten trend dostrzegli pracownicy firmy
Chanel, która na rynek wprowadzi³a skórzan¹ torebkê
wygl¹daj¹c¹ na pierwszy rzut
oka identycznie jak ta papierowa. By³a jednak wykonana
ze stuprocentowej skóry –
opowiada.
Prognozowanie trendów
nie tak m³ode!
Prognozowanie trendów
ma ju¿ swoj¹ historiê. – Zaczê³o siê ono w 1800 roku,
kiedy jedna z fabryk tekstylnych we Francji zaczê³a produkowaæ tak zwane karty kolorów, na których zaznacza³a, które barwy s¹ najpopularniejsze wœród klientów –
mówi Marlena Woolford, prowadz¹ca firmê Inspiration
Trend Analysis. – Potem w
1915 roku, tak¿e we Francji,
powsta³o inne przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê tym profesjonalnie. To Textile Cole
Association, czyli firma, która zebra³a dwadzieœcia cztery najpopularniejsze kolory i
tylko ich u¿ywa³a. A ju¿ w latach szeœædziesi¹tych rz¹d
francuski utworzy³ agendê
zajmuj¹c¹ siê prognozowaniem trendów. To rozwija siê
bardzo szybko – podsumowuje Marlena Woolford.
Pozostaje pytanie, czy ktoœ
odwa¿y siê prognozowaæ, jak
d³ugo zawody trendsettera
czy trendwatchera bêd¹ trendy? Z tego, co mówi¹ sami
zainteresowani, ich umiejêtnoœci mog¹ byæ wykorzystywane w wielu bran¿ach.
Micha³ Dobro³owicz

Noga w £apê
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Czym jest zwierzê?

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦wesela ♦bankiety
♦przyjêcia okolicznoœciowe ♦130 z³./osobê

Kilka pytañ z okazji Œwiatowego Dnia Zwierz¹t
W europejskiej tradycji etyki nie poœwiêcano im wiele
miejsca. Jeœli ju¿, postrzegano je zwykle, podobnie jak
ca³y œwiat przyrody, w kategoriach ekonomicznych, jako
surowce, z których cz³owiek
ma prawo dowolnie czerpaæ
i dowolnie je wykorzystywaæ.
Korzenie tych postaw tkwi¹ w
judaizmie i chrzeœcijañstwie,
które „obdarzy³y” cz³owieka
pochodz¹c¹ od Boga dusz¹,
co kategorycznie oddziela³o
go od reszty stworzenia i czyni³o go w³adc¹, nie podlegaj¹cym ¿adnym ograniczeniom. Pogl¹d ten osi¹gn¹³
najbardziej radykalny wyraz
w XVII-wiecznej filozofii Kartezjusza, który zwierzêtom
odmówi³ nawet œwiadomoœci.
Mia³y byæ one jakoby wy³¹cznie automatami, bez zdolnoœci prze¿ywania emocji, bólu,
cierpienia. Tak te¿ je praktycznie traktowano, przeprowadzaj¹c np. okrutne doœwiadczenia i zabiegi na
¿ywych zwierzêtach /wiwisekcja/. XVIII-wieczna racjonalistyczna filozofia Oœwiecenia, której jesteœmy spadkobiercami, nie zmieni³a tej postawy. Dopiero ¿yj¹cy w XIX
w. Artur Schopenhauer odwa¿y³ siê og³osiæ, i¿ prawdziw¹
moralnoœæ obra¿a stwierdzenie, ¿e „zwierzêta s¹ rzeczami i mog¹ byæ traktowane
jako œrodki” i ¿e „cz³owiek nie
ma obowi¹zków wobec ¿adnych innych istot prócz ludzi”.
Sformu³owa³ te¿ myœl, ¿e
„okrutne obchodzenie siê ze
zwierzêtami przytêpia w cz³owieku wspó³czucie dla cierpienia, a przez to os³abia wrodzon¹ sk³onnoœæ oddaj¹c¹
us³ugi innym ludziom”. Zatem
do g³osu dosz³a empatia, która powinna wyznaczaæ normy
postêpowania wobec wszystkich ¿ywych stworzeñ. Postawê tê rozwin¹³ kolejny wybitny myœliciel i lekarz Albert
Schweitzer, który w swoich
dzie³ach stworzy³ zasadê czci
dla ka¿dego ¿ycia. Opiera³a
siê ona na przekonaniu, ¿e
wbrew hierarchii wyznaczonej przez ludzi wartoœæ ma
ka¿de ¿ycie, tak¿e robaka
czy roœliny. Ostro wystêpowa³
przeciwko cierpieniom zwierz¹t w hodowli, przy rozrywkach typu rybo³ówstwo, polowanie czy walki byków, w
medycznych eksperymentach. Sprzeciwia³ siê rabunkowej eksploatacji i bezmyœlnemu niszczeniu œwiata roœlinnego oraz przyrody nieo¿ywionej staj¹c siê prekursorem wspó³czesnej ekologii.
Pod wp³ywem tych idei i
rozwoju nauk przyrodniczych
powoli i nie bez oporu zmienia siê nasza œwiadomoœæ i
wra¿liwoœæ. Zaczyna do nas
docieraæ, ¿e zwierzêta prze¿ywaj¹ podobne do nas emocje, a nawet myœl¹, ucz¹ siê,
pracuj¹ i tworz¹ struktury
spo³eczne. Czy mamy zatem
moralne prawo traktowaæ je
jak przedmioty? W odpowie-

dzi na to pytanie powsta³y
akty prawne bior¹ce zwierzêta pod ochronê, rozwija siê
ruch na rzecz ich wyzwolenia
spod ludzkiej tyranii. Niezwykle g³êboki i przekonuj¹cy
wyraz tej idei znajdujemy w
dziele œwiatowej s³awy etyka
Petera Singera, którego
ksi¹¿kê „Wyzwolenie zwierz¹t” gor¹co polecam uwadze
czytelników. W preambule
Ustawy ochronie zwierz¹t
czytamy: „Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê
i opiekê”. Czy zatem jest dobrze? Jak ten szlachetny i
s³uszny zapis ma siê do praktyki dnia codziennego? Otó¿
nijak. Los zwierz¹t jest wci¹¿
straszny, bo ich status ogranicza siê w zasadzie do zaspokajania ci¹gle rosn¹cych
konsumpcyjnych potrzeb ludzi. Pos³u¿ê siê pewn¹ ilustracj¹. Kiedyœ podczas ogl¹dania wystêpów pewnego
kabaretu us³ysza³am ze sceny zdanie, ¿e „zwierzêta te¿
maj¹ swoje pragnienia i plany na przysz³oœæ”. Kwestiê tê
wypowiedzia³ bohater skeczu
bêd¹cy rzeŸnikiem i prze¿ywaj¹cy wewnêtrzne rozterki.
Widownia skwitowa³a to
gromkim œmiechem, mnie
¿art wyda³ siê okrutny i gorzki. Bo nawet jeœli zwierzêta
nie maj¹ planów w takim znaczeniu jak my, to na pewno
maj¹ pragnienia, têsknoty i
potrzeby. ¯eby nie byæ g³odnym i spragnionym, ¿eby siê
nie baæ, ¿eby czuæ siê dobrze
i bezpiecznie. Ustawa mówi,
¿e maj¹ prawo do dobrostanu, czyli zaspokojenia naturalnych ¿yciowych potrzeb, a
dla ludzi, którzy na to nie pozwalaj¹, przewiduje kary.
Rzeczywistoœæ szydzi z tych
zapisów, bo zgodnie z nimi
musia³yby zostaæ ukarane
ca³e armie winnych.
No tak, bo o ile w miarê
chêtnie wystêpujemy przeciwko z³emu traktowaniu
psów i kotów, czêsto zapominamy, ¿e na nich nie koñczy
siê œwiat zwierz¹t. Zwierzêta
to tak¿e hodowane na miêso
i skóry œwinie, krowy, kury,
norki, lisy, karpie… To tak¿e
liczni przedstawiciele dzikiego ¿ycia, resztkami si³ próbuj¹cego siê broniæ przed bezwzglêdn¹ ekspansj¹ ludzi. To
ogromne rzesze stworzeñ
drêczonych i gin¹cych na
nasze ¿yczenie lub przynajmniej za naszym milcz¹cym
przyzwoleniem. Pozwolê sobie postawiæ garœæ pytañ.
Jak siê ma dobrostan
œwini, zmuszonej ca³e ¿ycie
spêdziæ w boksie, w którym
nie mo¿e siê nawet obróciæ,
w truj¹cych oparach gnojowicy zalegaj¹cej zbiorniki pod
krat¹ pod³ogi? Czy nie jest
nieustaj¹c¹ tortur¹ ¿ycie nioski, dziel¹cej klatkê o powierzchni jednego metra kwadratowego z kilkunastoma

innymi kurami? I czy dziwne
jest, ¿e umêczone ptaki wyrywaj¹ sobie pióra, rani¹ siê i
zadziobuj¹? Jak siê pañstwu
podoba los zwierz¹t futerkowych, ca³e krótkie ¿ycie zamkniêtych w ciasnych klatkach i obdzieranych ze swojej piêknej skóry dla zaspokojenia g³upiej ludzkiej pró¿noœci? Czy uwiêzione w przemys³owych fermach zwierzêta nie potrzebuj¹ ruchu, kontaktu z natur¹, s³onecznego
œwiat³a? Co czuje krowa, której odbiera siê dziecko niemal¿e zaraz po jego narodzinach? Czy podobnie jak ludzka matka nie cierpi bólu z
powodu jego straty? Dlaczego nie mówimy naszym ma³ym dzieciom, ¿e kotlety na
ich talerzu to zabite prosiaczki, ciel¹tka, kurczaki, czyli
równie¿ dzieci? Czy sami w
le¿¹cych na sklepowych pó³kach produktach potrafimy
jeszcze dostrzec zwierzêta?
Czy nie jest okrutne niszczenie naturalnych siedlisk zwierz¹t dziko ¿yj¹cych? Gdzie
maj¹ siê podziaæ sarny, dziki
i zaj¹ce, ptaki, ¿aby i motyle,
których las wyciêto, ³¹kê zamieniono w pole kukurydzy,
a bagno wysuszono, by ich
miejsce zajê³y betonowe blokowiska, drogi, kopalnie,
obiekty przemys³owe? Czy
mo¿na nazwaæ sportem pójœcie do czyjegoœ domu i
strzelanie do jego bezbronnych mieszkañców, jak to
czyni¹ myœliwi? Jak ocenimy
chwytanie zwierz¹t w niewo-

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl
lê, by w obcym, nieprzyjaznym œrodowisku s³u¿y³y nikczemnym „rozrywkom”?
Czy ktoœ z pañstwa zechce
sam sobie odpowiedzieæ na
te pytania, choæ mo¿e to
sprawiæ przykroœæ? Podobnych mo¿na mno¿yæ bez liku,
na koniec zaœ spytaæ samego siebie: czy jestem odpowiedzialna/odpowiedzialny
za morze krzywdy wyrz¹dzanej zwierzêtom? Ja twierdzê,
¿e odpowiedzialny jest ka¿dy
z nas, kto w jakikolwiek sposób z niej korzysta. Zadam
wiêc jeszcze jedno pytanie:
czy nie warto zrezygnowaæ z
wybuja³ych apetytów i wzorców, zmieniæ styl ¿ycia i dietê, ograniczyæ potrzeby oparte na wyzysku zwierz¹t, by
uwolniæ je od bólu i cierpienia? Zdajê sobie oczywiœcie
sprawê, ¿e niezupe³nie jest to
mo¿liwe, bo w œwiecie przyrody jedne gatunki ¿yj¹ kosztem drugich. Jednak wszyscy
poprzez swoje indywidualne
wybory mo¿emy mieæ wp³yw
na to, by koszty ludzkiej cywilizacji nie by³y tak ogromne i przera¿aj¹ce. By oczywista prawda, ¿e zwierzê nie
jest rzecz¹, znalaz³o w naszym œwiecie realne odbicie.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 12 ust. 1 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 24 listopada 2011 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
Og³oszenie o przetargu wywieszone bêdzie od
dnia 17.10.2011 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:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy
Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalu
wyznaczonym do przetargu.
Informacje dotycz¹ce 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.

Szlachetna
Paczka
Do³¹cz do ekstraklasy wœród wolontariuszy!
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI to dru¿yna marzeñ. A raczej od
spe³niania marzeñ – w ca³ej Polsce pomagaj¹ ubogim rodzinom wygraæ z
bied¹. Zagraj w tym meczu
razem z nami! Zostañ wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI w swojej
miejscowoœci.
SZLACHETNA PACZKA to
ogólnopolski program pomocy ubogim rodzinom. Wolontariusze docieraj¹ do rodzin
w potrzebie i w³¹czaj¹ je do
projektu staj¹c siê opiekunem
wybranej rodziny i dbaj¹c o
to, by otrzyma³a ona jak najlepsz¹ pomoc.
Pomagaj¹c z Paczk¹
- wygrywasz!
Jako wolontariusz Paczki
mo¿esz sprawiæ, ¿e do najbardziej potrzebuj¹cych dociera konkretna pomoc – nie
chodzi o to, ¿eby daæ im to,
czego zbywa, ale przygotowaæ pomoc trafiaj¹c¹ w potrzeby konkretnych cz³onków.
To wyj¹tkowy wolontariat, bo
masz tak¿e moc spe³niania
marzeñ!
- Na liœcie potrzeb pana
Zbigniewa, który traci³ wzrok,
wpisaliœmy dyktafon - opowiada Maciek, wolontariusz z
Krakowa - Mia³ wielkie, niezrealizowane marzenie chcia³ napisaæ ksi¹¿kê.
Ale dla pana Zbigniewa od
dyktafonu cenniejszy by³
czas poœwiêcony mu przez
wolontariusza - To by³ cud.
To, ¿e jakaœ obca osoba
mnie znalaz³a i zupe³nie bezinteresownie zainteresowa³a
siê moim ¿yciem. W tych
m³odych ludziach, wolontariuszach by³ taki niesamowity zapa³ - wzrusza³ siê pan
Zbigniew.
To Ty mo¿esz zagraæ w
tej dru¿ynie
Do dru¿yny SuperW s¹
zaproszeni wszyscy, którzy
chc¹ m¹drze pomagaæ!
Sama chêæ pomagania to
jednak za ma³o – poszukiwane s¹ osoby pe³noletnie, wytrwa³e w d¹¿eniu do celu i
samodzielne w dzia³aniu.
Gotowe wejœæ w trudny œwiat
biedy i kreatywnie pomagaæ
potrzebuj¹cym.
W dru¿ynie SZLACHETNEJ PACZKI gra Jerzy Dudek, który do przygotowania
paczki zachêci³ Ronaldo i
Real Madryt. Paczki dla potrzebuj¹cych zrobili m.in. para
prezydencka Anna i Bronis³aw Komorowscy, siostry

Radwañskie, rodzina Stuhrów i Czes³aw Œpiewa.
W ca³ej Polsce bêdzie
dzia³aæ 8000 wolontariuszy,
zorganizowanych w 400 rejonów we wszystkich województwach. Wœród nich jest
miejsce dla Ciebie!
Zasady tej gry
Na podstawie ankiety przeprowadzanej podczas spotkania do projektu wybierane
s¹ tylko takie rodziny, które
¿yj¹ w biedzie nie z w³asnej
winy, nie s¹ roszczeniowe.
Opis sytuacji rodzin i lista ich
konkretnych potrzeb trafia do
anonimowej internetowej
bazy, z której korzystaj¹ darczyñcy – osoby przygotowuj¹ce paczki dla poszczególnych rodzin.
Wolontariusz jest przewodnikiem w robieniu paczki,
podpowiada, w jakim rozmiarze powinny byæ buty dla
dzieci i co sprawi szczególn¹
radoœæ ich mamie.
W dniu fina³u akcji to wolontariusz dostarcza paczkê rodzinie, jako jedyny mo¿e zobaczyæ emocje towarzysz¹ce
rozpakowywaniu prezentów i
póŸniej opowiedzieæ o nich
darczyñcom. To tak¿e dziêki
jego relacji darczyñcy mog¹
poczuæ niesamowit¹ radoœæ z
m¹drego pomagania!
Projekt SZLACHETNA
PACZKA jest w tym roku organizowany po raz jedenasty.
Wartoœæ przekazywanej pomocy z roku na rok roœnie,
tylko w 2010 wynios³a ona
ponad 10 mln z³.
- By³em œwiadkiem tak
wielu cudów – opowiada o
ubieg³orocznej Paczce ks.
Jacek WIOSNA Stryczek,
prezes Stowarzyszenia
WIOSNA realizuj¹cego projekt - Ma³a dziewczynka wyci¹ga z pude³ ró¿ne rzeczy.
Nagle zastyga, gdy w jej rêku
znajduje siê… majonez. Dla
siedmioletniego ch³opca rarytasem okazuje siê puszka
kukurydzy – w zachwycie
biega z ni¹ po pokoju.
SprawdŸ, czy w twoim
mieœcie dzia³a rejon SZLACHETNEJ PACZKI i do³¹cz
do niego jako wolontariusz. Je¿eli w twojej miejscowoœci nie dzia³a jeszcze Paczka – mo¿esz zostaæ Liderem, zebraæ
w³asn¹ dru¿ynê SuperW i
zorganizowaæ pomoc dla
najbardziej potrzebuj¹cych
w twojej okolicy.
WejdŸ na www.superw.pl
i zg³oœ siê ju¿ dziœ!

10 nowa gazeta praska

mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI – korepetycje
i przygotowanie do egzaminów.
Bia³o³êka, Nowodwory, tel.
501 301 595
ANGIELSKI – profesjonalnie
Nowodwory, Tarchomin,
Bia³o³êka, tel. 500 214 057
ANGIELSKI, przygotowanie
do matury, konwersacja, tanio
22 811-04-58
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka,
500-402-645
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
NIEMIECKi doœwiadczona
nauczycielka, ka¿dy zakres
692-248-090
SZKO£A MUZYCZNA CASIO
- Tarchomin, Gitara, Akordeon,
Keyboard, Flet, tel. 511 486 484
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
dermatolog, krioterapia,
dermatoskopia, ginekolog,
laryngolog, psychiatra
REHABILITACJA - po udarze
mózgu, z³amaniach, urazach
i inne 692-248-090
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRANIE pierza i puchu
(poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
OPONY 195/60 R15 produkcja
VI.2011, cena 800 z³,
601-315-916
NIERUCHOMOŒCI
WYNAJMÊ kawalerkê
(25m 2) ul. Bródnowska,
515-433-207
INNE
A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i
bez zbêdnych formalnoœci.
Provident: 600 400 295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu 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 wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 paŸdziernika
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 22 782-48-88, 602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Szklana pogoda a urny
Proszê Szanownych Pañstwa, s³uchaj¹c muzyki Piotra Czajkowskiego pomyœla³em, ¿e przez wieki naszym
dziadkiem do orzechów by³y
Niemcy i Rosja. Wejœcie Polski do Unii Europejskiej przesunê³o Polskê z roli orzecha
na funkcjê ramienia.
Wybory da³y naszemu spo³eczeñstwu mo¿liwoœæ postawienia na w³aœciwe ramiê.
Mam nadziejê, ¿e poszliœcie
licznie do urn i postawiliœcie
na w³aœciwe osoby. Ka¿da
w³adza wraz z hierarchami od
urzêdowego wyznania przypomina dziadka. Obyœmy nie
byli orzechami we w³asnym
domu... Nastêpna okazja za
4 lata. Zobaczymy, jak szybko bêd¹ opadaæ uniesione
polityków ogony i ocierania w
œwietle kamer. Co oznacza
polityczna mi³oœæ do Ojczyzny i narodu - proszê czytaæ
dalej.
Pisz¹c te s³owa nie znam
jeszcze wyników wyborów.
Za oknem piêkna z³ota jesieñ.
Oprócz czynnoœci lekarskich
zajmujê siê doborem diet dla
swoich pacjentów. W ostatnim tygodniu kilku w³aœcicieli
kotów zaobserwowa³o wyraŸny wzrost apetytu. Co to
oznacza? Czy zwierzêta i roœliny s¹ meteorologami?
Tak. Moim zdaniem - wyœmienitymi. Dziêki podgl¹daniu zachowañ otaczaj¹cych
nas gatunków, a tak¿e siebie,
mo¿emy przewidzieæ nadchodz¹ce zjawiska pogodowe.
Wzrost apetytu mo¿e sugerowaæ nadejœcie fali ch³odu. Królem przepowiedni jest
niedŸwiedŸ. Jego aktywnoœæ
kulinarna jest dobr¹ miar¹
ostroœci i d³ugoœci zimy.
U zwierz¹t domowych
zmniejsza siê wypadanie
sierœci. Zwiêkszenie wypadania sierœci zapowie nadchodz¹ce ciep³o.
Pojawienie siê wê¿y i ¿mij
poza obszarem kryjówek,
niezale¿nie od pogody, to
pewne trzêsienie ziemi. Œlimaki na œcianach domów i na
drzewach to zapowiedŸ d³u¿ej trwaj¹cych opadów.
Œwierszcze œwierszcz¹
czêœciej, kiedy jest i ma byæ
cieplej. Ktoœ obliczy³, ¿e liczba cykniêæ w ci¹gu 14 sekund
plus czterdzieœci to aktualna
temperatura w stopniach
Fahrenheita.
Przed deszczem tulipany
zamykaj¹ kielichy kwiatów,
a na drzewach w powiewach wiatru widaæ jaœniejsze – spodnie czêœci liœci.
Przed deszczem tak¿e ni¿ej lataj¹ jaskó³ki. Deszcz
wystêpuje w okresie spadku ciœnienia atmosferycznego. Owadom wtedy trudniej lataæ, wiêc s¹ bli¿ej
gruntu. Niskie ciœnienie powoduje wiêksz¹ emisjê zapachów z ludzi i zwierz¹t,
wtedy owady s¹ bardziej
napastliwe. Potwierdzaj¹ to

konie, nerwowo potrz¹saj¹ce grzywami.
Mimo strug deszczu pojawiaj¹ce siê paj¹ki dadz¹ nam
nadziejê na poprawê pogody.
Podobnie psy drzemi¹ce na
plecach. Skulone zaœ, w pozycji embrionu – wiadomo.
Koty wylizuj¹ce swoje futra
przepowiadaj¹ ³adn¹ pogodê.
W cieple w³osy trac¹ wilgoæ.
Poprzez ocieranie i g³askanie
cia³o zwierzaka ³aduje siê
pr¹dem jak akumulator. Po
przekroczeniu progowego
wolta¿u dotyk lub g³askanie
pupila doprowadza do iskrowych wy³adowañ na d³oni
g³aszcz¹cego i w³osach kota.

Aby bezkonfliktowo odprowadziæ ³adunki pr¹du, koty zwil¿aj¹ sierœæ i ocieraj¹ siê o
domowe „piorunochrony”.
którymi te¿ s¹ nasze nogi.
Widzicie sami. Te miauki
przymilanki i uniesione ogony niewiele maj¹ wspólnego
z mi³oœci¹ do cz³owieka.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 9S, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu
- decyzji nr 80/CP/2011 z dnia 29 wrzeœnia 2011 r.
umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 7/5 z obrêbu 4-04-01;
6/3, 9/20, 9/21 z obrêbu 4-04-23 przy ul. Fletniowej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony
dnia 26 wrzeœnia 2011 r.
- decyzji nr 81/CP/2011 z dnia 29 wrzeœnia 2011 r.
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
linii kablowej SN oraz s³upa linii napowietrznej SN
na dz. nr ew. 37/3 z obrêbu 4-16-03, budowa linii
kablowej SN oraz budynku stacji transformatorowej
na dz. nr ew. 42/12, 42/14, 43/1, 43/13, 42/11, 34/1,
43/14 z obrêbu 4-16-04 przy ul. Olesin, Kobia³ka
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora - RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul.
Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanego
przez p. Andrzeja Ludwiniaka ZUP Eltech, z³o¿ony
dnia 17 czerwca 2011 r. i skorygowany dnia
29 czerwca 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno
zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ
istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem
odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce
to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Wstêpne wyniki wyborów do Sejmu
z okrêgu warszawskiego nr 19
(dane z wtorku rano):
Platforma Obywatelska
1. Donald Tusk
2. Ma³gorzata Kidawa-B³oñska
3. Jacek Vincent-Rostowski
4. Joanna Fabisiak
5. Marcin Œwiêcicki
6. Roman Kosecki
7. Alicja D¹browska
8. Micha³ Szczerba
9. Ligia Krajewska
10. Marcin Kierwiñski
11. Leszek Jastrzêbski

Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. Jaros³aw Kaczyñski
2. Mariusz Kamiñski
3. Ma³gorzata Gosiewska
4. Adam Kwiatkowski
5. Artur Górski
6. Przemys³aw Wipler
Ruch Palikota
1. Janusz Palikot
2. Wanda Nowicka
Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Ryszard Kalisz

Œwiate³ko w tunelu
J¹kanie to bardzo tajemnicza przypad³oœæ, przez wielu uwa¿ana za nieuleczaln¹
chorobê. Podczas kontaktu z osobami j¹kaj¹cymi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e j¹kanie jest
jak kameleon. Czasem bardzo widoczne, czasem w ogóle niezauwa¿alne, ukryte w
myœlach, izolacji od otoczenia, niezrealizowanych sytuacjach, ci¹g³a obawa przed wyjœciem do ludzi.
nia j¹kania. Wa¿nym momentem jest podjêcie decyzji o rozpoczêciu terapii. Uwierzyæ, ¿e moja przypad³oœæ jest do pokonania. Kurs, poprzedza konsultacja z trenerem, na której wyjaœnia siê szczegó³owo
przebieg terapii. Zajêcia odbywaj¹ siê w
grupach. Przez 8 dni æwicz¹ wszystkie elementy potrzebne do p³ynnego mówienia.
Trening odbywa siê w oœrodku oraz centrum
miasta, gdzie pod nadzorem prowadzi siê
rozmowê np. ze sprzedawc¹ czy przechodniami. Po kursie podstawowym, uczestnik
terapii porozumiewa siê w swoim otoczeniu now¹ mow¹ bez j¹kania. Jest w sta³ym
kontakcie z trenerem. Po dwóch tygodniach
przyje¿d¿a na kolejny etap nauki. Poznaje
techniki up³ynnienia mowy, uczy siê rozbudowywaæ zdania oraz u¿ywaæ poprawnej
intonacji. Dzieci przyje¿d¿aj¹ na zajêcia ze
swoimi rodzicami.
Metoda nowej mowy zosta³a wymyœlona
przez prof. Liliê Arutyunian z Moskwy. Autorka wprowadzi³a do terapii technikê mówienia
z rêk¹. Specjalne, p³ynne, dyskretne ruchy
palców pozwalaj¹ zsynchronizowaæ wszystkie elementy nowej mowy. Dziêki d³oni osoba nie musi myœleæ o tym jak mówiæ, to rêka
automatycznie uruchamia utrwalony system.
Terapia trwa od kilku do kilkunastu miesiêcy,
w tym czasie uczestnik powinien u¿ywaæ noOtoczenie ocenia tylko j¹kanie widoczne, wej mowy w ka¿dej sytuacji. Nie trzeba wymówi¹c o kimœ, kto bardzo siê j¹ka, ma na konywaæ ¿mudnych æwiczeñ w domu, powtamyœli widoczne jego objawy. J¹kanie ukryte rzaj¹c te same sekwencje sylab. Najwa¿niejtrudno zauwa¿yæ i skojarzyæ z problemem szym æwiczeniem jest rozmawianie z ludŸmi
mowy. Nieodbieranie telefonu, wyrêczanie siê w okreœlony sposób i prze³amanie bariery
bliskimi w celu za³atwienia sprawy, zamienia- wstydu. W pocz¹tkowym okresie terapii nowa
nie wyrazów lub ca³ych zdañ, niezadowole- mowa charakteryzuje siê wolniejszym temnie z mowy, staje siê ciê¿kim kamieniem do pem mówienia, z czasem zdania s¹ coraz
przeniesienia w codziennym ¿yciu.
p³ynniejsze.
Mowa pozwala cz³owiekowi rozwijaæ siê,
Ksi¹¿ka „Œwiate³ko w tunelu” to najnowsza
zdobywaæ wiedzê, wymieniaæ siê doœwiad- pozycja o nowej mowie i j¹kaniu. Zawiera auczeniami, nawi¹zywaæ nowe znajomoœci, pra- tentyczne rozmowy z osobami które przez
cowaæ w zespo³ach.
wiele lat zmaga³y siê z ciê¿kim j¹kaniem, dziœ
W miejscach takich jak np. szko³a, j¹kaj¹- wykorzystuj¹c now¹ mowê wykonujê ró¿ne
cy siê wychodzi na osobê z zahamowanym profesje. Pani profesor Arutyunian dzieli siê
rozwojem intelektualnym. Kiedy np. nauczy- swoimi doœwiadczeniami 60 lat pracy z osociel zadaje proste pytanie, a cz³owiek stoi na bami j¹kaj¹cymi, odkrywa tajemnicê powstaœrodku klasy i nie potrafi odpowiedzieæ, ca³a nia skutecznej metody pokonania j¹kania. To
wiedza i inteligencja chowa siê za zas³on¹ doskona³y poradnik dla rodziców, nauczyciej¹kania. Wielokrotnie zdarza siê, ¿e osoba, li i osób dotkniêtych j¹kaniem. Autor ksi¹¿ki
która siê j¹ka, ma s³abe oceny w szkole. W jest uczniem prof. Arutyunian. Sam wygra³
wiêkszoœci przypadków nie jest to jednak spo- walkê z j¹kaniem. Jest nauczycielem nowej
wodowane brakiem wiedzy, lecz tym, ¿e dana mowy.
osoba odpowiada „nie wiem” wybieraj¹c l¿ejSam j¹ka³em siê przed ponad 20 lat.
sze wyjœcie, przerywaj¹ce ogromy stres przed Wiem, jak ciê¿ko ¿yæ, gdy nie mo¿na p³ynblokiem i lêkiem przed wyœmianiem. 22 paŸ- nie powiedzieæ zdania w sytuacji, kiedy ma
dziernika w Œwiatowy dzieñ j¹kaj¹cych siê, to du¿e znaczenie. Od ponad dziesiêciu lat
warto wspomnieæ o metodzie nowej mowy, u¿ywam nowej mowy realizuj¹c swoje maktóra trwale pozwala zast¹piæ j¹kanie p³ynn¹ rzenia. Mogê z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ,
mow¹.
¿e by³a to najlepsza inwestycja w moim
Nauka nowej mowy jest mo¿liwa w ka¿- ¿yciu. Nie warto czekaæ na cud, trzeba sadym wieku. Niezale¿nie od stopnia nasile- memu go wybudowaæ.

Prosto z mostu
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Jak na Euro
W poniedzia³ek 17 paŸdziernika 2011 r. poczujemy
siê wreszcie jak podczas
Euro 2012. Nie, nie bêdzie
¿adnego meczu pomiêdzy
pos³em PiS Janem Tomaszewskim a pos³em PO Romanem Koseckim. W poniedzia³ek, po piêciu latach przygotowañ, system transportowy Warszawy osi¹gnie mniej
wiêcej taki stan, w jakim
przedstawiaæ siê bêdzie podczas mistrzostw Europy w pi³ce
no¿nej, a nawet po nich.
G³ówny wêze³ komunikacyjny miasta, oparty na drogach wlotowych z pó³nocy,
zachodu i po³udnia, na Lotnisku Fryderyka Chopina, na
dworcu kolejowym Warszawa
Centralna i na g³ównym dworcu autobusowym PKS, znajduje siê w Warszawie lewobrze¿nej. Od Stadionu Narodowego, na którym odbywaæ
siê bêd¹ mecze, jest oddzielony Wis³¹, która nawet w
czerwcu jest nie do przebycia wp³aw. Dlatego w³adze
miasta urozmaic¹ kibicom
wszystkie inne sposoby dotarcia do Stadionu. Dojazd
przez dwa z trzech najbli¿szych mostów bêdzie praktycznie niemo¿liwy, gdy¿ trasy Mostu Œl¹sko-D¹browskiego i Mostu Œwiêtokrzyskiego bêd¹ zablokowane z
powodu budowy metra. Jak

siê dowiadujemy, trzecia
przeprawa, trasa Mostu Poniatowskiego, ma byæ na czas
mistrzostw zamkniêta dla ruchu ko³owego i przeznaczona wy³¹cznie dla pieszych.
Gdyby ktoœ chcia³ skorzystaæ z któregoœ mostu bardziej
odleg³ego od centrum, powinien wiedzieæ, ¿e nie na wiele
siê to zda. Dotarcie do Stadionu od strony obu mostów na
pó³nocy bêdzie utrudnione ze
wzglêdu na zamkniêcie dla
ruchu poprzecznej Alei Solidarnoœci. Dojazd jest mo¿liwy
wy³¹cznie od po³udnia - przez
Wa³ Miedzeszyñski i uliczki
willowej Saskiej Kêpy. Hanna
Gronkiewicz-Waltz zrezygnowa³a, niestety, z budowy
wszystkich okolicznych obwodnic, jeszcze dwa lata temu
figuruj¹cych w rz¹dowym programie Euro 2012.
Ktoœ powie - pani prezydent postawi³a na komunikacjê zbiorow¹. Otó¿ wbrew kolorowym folderkom pokazywanym w³adzom UEFA, metro na pewno nie dowiezie kibiców na Stadion. Chyba, ¿e
w 2013 r. Jest jednak po tej
samej stronie rzeki co Stadion Narodowy - du¿y dworzec kolejowy Warszawa
Wschodnia, nawet ca³kiem
blisko. Pewnie ju¿ siê Pañstwo domyœlaj¹, ¿e mimo
obietnic rozmaitych polity-

ków, nie jest i nie bêdzie na
Euro w ca³oœci odremontowany, nawet w takim zakresie,
co Dworzec Centralny. Przebudowano jedynie budynki.
Wed³ug zapewnieñ pracowników PKP, mo¿liwe jeszcze
jest „odmalowanie przejœæ
podziemnych i za³atanie
wiêkszych dziur na peronach”. Oby.
Najbli¿ej Stadionu Narodowego, pomiêdzy Mostem
Œwiêtokrzyskim a Mostem
Poniatowskiego, znajduje siê
most kolejowy, tzw. œrednicowy. Dla pewnoœci, by nie
chcia³ z niego skorzystaæ
¿aden desperat, most zosta³
wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci na rok
zas³oniêty wielkimi p³achtami. Na p³achtach wkrótce
maj¹ pojawiæ siê reklamy. W
koñcu mamy na Euro jakoœ
zarobiæ.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Po wyborach 2011
Ka¿da kampania wyborcza
nosi cechy indywidualizmu.
W ka¿dej pojawiaj¹ siê inne
cechy przewodnie. Dobrze
jest, gdy spór prowadzony
jest o wartoœci, a nie o symbole. Wszystkie ugrupowania
w tej kampanii odwo³ywa³y
siê do przysz³oœci: Razem
zrobimy wiêcej. Polacy zas³uguj¹ na wiêcej. Jutro bez
obaw, to klasyczne tego przyk³ady. Po wprowadzeniu
przez kodeks wyborczy parytetów p³ci na listach wa¿nym
elementem tegorocznej kampanii by³y kobiety i ich udzia³
w ¿yciu publicznym. Jak zwykle, wiele mówi³o siê o gospodarce. W kontekœcie ogólnoœwiatowego kryzysu z wypowiedzi polityków nie wynika³o, ¿e zdarzenia te mog¹ dotkn¹æ nasz kraj. Raczej mówiono o konsumpcji ni¿
oszczêdzaniu. Z uwag¹ obserwowa³em, jak najwiêksze
partie walcz¹ o lew¹ stronê i
œrodek sceny politycznej. To
zmia¿d¿y³o SLD. Retoryczne
wygibasy libera³a Tuska i
cynika Palikota piêknie
wspó³gra³y z ³agodn¹
twarz¹ socja³a Kaczyñskiego
– istna sielanka. Tylko ¿e po
wyborach znów bêdzie na
no¿e. Tak na marginesie, by³y
to pierwsze wybory, w których
nie by³o debaty g³ównych liderów obaj panowie nie kwa-

pili siê do niej, bowiem w jej
trakcie opad³yby zas³ony.
Istotn¹ cech¹ tych wyborów, bardziej ni¿ poprzednich,
by³a sonda¿omania. Politycy,
a szczególnie media, ¿ywi³y
siê sonda¿ami ka¿dego dnia.
Takiego rozrzutu „badañ” nie
pamiêtam od lat. PO skaka³o
od 30 do 45%. PiS w niektórych publikacjach wygrywa³ z
PO. Nowinka na scenie politycznej - Palikot - od niebytu
politycznego (poni¿ej 5%)
wskakiwa³ na pud³o wyborcze z trzecim wynikiem, aspiracje do tego miejsca miewa³o te¿ PSL (w najlepszym
sonda¿u, który widzia³em,
ponad 12%). Sta³ym jednak
pretendentem by³o SLD, któremu te¿ zdarza³y siê gorsze
notowania - na poziomie 6%.
¯adnych szans nie dawano
roz³amowcom z PiS - PJNowi, PPP i Nowej Prawicy
Korwina-Mikke. Nikt nie próbowa³ tak naprawdê prognozowaæ rozk³adu miejsc w Senacie ze wzglêdu na nowy
jednomandatowy podzia³
okrêgów. Nie przebi³a siê do
opinii publicznej inicjatywa
prezydentów du¿ych miast
Obywatele do Senatu, która
tak szybko jak siê zapali³a,
tak zgas³a ze wzglêdu na
brak jednoœci programowej,
bowiem co mo¿e ³¹czyæ lewicowego prezydenta Krakowa

Majchrowskiego z wroc³awskim libera³em Dutkiewiczem. Tak zwani kandydaci
niezale¿ni zdobyli 7 mandatów, a przedstawiciele PO 60.
Wyniki z 95% komisji w skali
kraju podane bladym poniedzia³kowym œwitem - PO
39%, PiS 30%, Ruch Palikota 9,9%, PSL 8,6%, SLD
8,2%. Na Pradze Pó³noc PO
uzyska³a ponad 12500 g³osów, PiS ponad 10100, Ruch
Palikota ok. 3700, SLD ponad
2600, PJN 1100 a PSL 548.
PS. Wszystkim, którzy pomogli nam w kampanii wyborczej i g³osowali na Sojusz
Lewicy Demokratycznej,
serdecznie dziêkujemy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Malarskie Konfrontacje II: Sztuka bez dogmatyzmu
Drug¹ wystawê z zainicjowanego przez Fundacjê
Artbarbakan cyklu „Konfrontacje”, otwart¹ 7 paŸdziernika w Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9 mo¿na
podsumowaæ s³owami jednego z jej uczestników,
Marcina Cabaka: „Sztuka jest polem wolnoœci, i tak
powinno pozostaæ”.

Za³o¿eniem cyklu „Konfrontacje” jest prezentacja
ró¿nych postaw twórczych i
ró¿nych tendencji w malarstwie. Podczas otwartej 7
paŸdziernika drugiej wystawy
z tego cyklu w Galerii N’69
spotka³o siê dwóch artystówmalarzy: Marcin Cabak i Marek Grabowski. Pierwszy reprezentuje malarstwo realistyczne, drugi – abstrakcjê.
Marcina Cabaka, który wystawia³ ju¿ swoje prace w Galerii N’69 znamy jako œwietnego pejza¿ystê. Okaza³o siê,
¿e maluje nie tylko pejza¿e.
W Galerii na Tarchomiñskiej
zaprezentowa³ akty.
Urodzony w 1970 r. w Nowym S¹czu, Marcin Cabak
ukoñczy³ studia na wydziale
malarstwa Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie – dyplom pod kierunkiem prof.
Zbigniewa Gostomskiego
(malarstwo sztalugowe) oraz
prof. Janusza Stannego (ilustracja). Podczas studiów, a
tak¿e póŸniej, zwi¹zany by³ z
grup¹ wychowanków prof.
Ludwika Maci¹ga, wybitnego
przedstawiciela malarstwa
realistycznego. To zawa¿y³o
na jego artystycznych pogl¹-

dach. Jak sam mówi, w swoich pracach poszukuje w³asnych rozwi¹zañ dla malarstwa opartego na tradycyjnych wartoœciach warsztatowych i formalnych.
Maluje g³ównie pejza¿e, ale
od kilku lat pracuje tak¿e nad
aktami. Powsta³ ju¿ cykl 150
rysunków oraz kilkanaœcie
prac olejnych w tej tematyce.
- Ukazywanie nagoœci jest
dla mnie pretekstem do pokazania intymnoœci w niezwyk³ej relacji malarz – modelka,
sytuacji pe³nej psychicznych,
emocjonalnych i sensualnych
napiêæ – mówi artysta.
Modelkami s¹ najczêœciej
osoby znajome, ³atwiej wtedy nawi¹zaæ ten rodzaj relacji, w której obie strony czuj¹
siê swobodnie. Malarz niczego nie narzuca, nie ustawia.
Najlepsze pozy dziewczyny
przybieraj¹ same.
- Akt to trudny temat –
mówi Marcin Cabak – wszyscy intuicyjnie znaj¹ przecie¿
budowê cz³owieka i ka¿dy
b³¹d jest czytelny.
Prezentowane w Galerii
N’69 akty malowane s¹ technik¹ oleju na tekturze. Artysta przedstawi³ te¿ kilka
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œwietnych rysunków wykonanych tuszem.
- Realizm mnie prowadzi –
wyjaœnia artysta. – Malujê realistycznie, bo mam oparcie w
naturze. Nie mogê siê zgubiæ.
Nawet jak zab³¹dzê, znajdê
zawsze podpowiedŸ w naturze. Choæ malarstwo moje
sam nazywam „realistycznym”, to prywatnie jestem
wrogiem jakiegokolwiek dogmatyzmu, zw³aszcza w sztuce. Uwa¿am, ¿e ka¿de malarstwo, ka¿da twórczoœæ jest w
pewnym stopniu abstrakcj¹.
Malarstwo to wyjêcie przedmiotu z natury i przedstawienie go na papierze czy p³ótnie. Moim zdaniem nie ma
podzia³u na malarstwo realistyczne i abstrakcyjne. Jedyny podzia³, jaki mo¿e byæ, to
na malarstwo dobre i z³e.
Mimo ¿e wg Marcina Cabaka podzia³y w malarstwie
s¹ sztuczne, oddzielne, w
drugiej czêœci Galerii N’69
zobaczyliœmy zupe³nie inne
przedstawienie œwiata. Organizatorzy umieœcili tam obrazy Marka Grabowskiego. Ten
uznany malarz, rzeŸbiarz i
poeta, ur. w 1955 r. w Sosnowcu, uzyska³ dyplom z
wyró¿nieniem w 1990 roku w
PWSSP w Poznaniu. Jest
cz³onkiem Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Ma na swoim koncie
szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce,
Chinach, Kanadzie, Niemczech, USA i na Ukrainie.
Jego prace znajduj¹ siê w
zbiorach prywatnych w Europie, USA, Kanadzie i Australii.
Pozbawione wszelkich
cech ilustracyjnoœci, abstrakcyjne malarstwo Marka Grabowskiego nie stara siê naœladowaæ natury, raczej zaprasza widza na wêdrówkê po
bezkresach wyobraŸni i emocji. Wielk¹ si³¹ jego obrazów
s¹ barwy, na jednych wywa-

¿one, utrzymane w jednej tonacji, na innych - mocne, kontrastowe. Artysta pos³uguje
siê ciekaw¹ technik¹. Swoje
obrazy czêsto przemalowuje,
nak³ada kolejne warstwy farby, przez co uzyskuje gêst¹,
z³o¿on¹ fakturê p³ótna.
Wœród tych pok³adów farb,
z zakamarków kolorowych
poci¹gniêæ pêdzla wy³ania
siê czasem pejza¿ miejski,
czasem twarz – abstrakcjê
ka¿dy przecie¿ odczytuje na
swój sposób. Artysta sam
wprowadza niekiedy do swoich sugestywnych obrazów
elementy miejskiej, ulicznej
rzeczywistoœci. S¹ to napisy
imituj¹ce graffiti.
Ciekawe jest to, ¿e Marek
Grabowski nale¿¹c do Stowarzyszenia Akwarelistów
otrzyma³ miêdzynarodowe
nagrody w dziedzinie malarstwa realistycznego. Tak wiêc
przemawia nie tylko jêzykiem
abstrakcji, ale spe³nia siê w
ró¿nych typach malarstwa.
I mo¿e w³aœnie fakt ten
przemawia za stwierdzeniem
Marcina Cabaka, ¿e nie powinno byæ podzia³u na malarstwo abstrakcyjne i realistyczne i ¿e nazwa cyklu „Konfrontacje” jest z³a, gdy¿ w sztuce
nie ma konfrontacji, ale tylko

relacje. Jakby tego nie nazwaæ, zawsze istnia³y twórcze
spory artystów, stanowi¹c
wa¿ny element ¿ycia artystycznego. Dlatego uwa¿am,
¿e cykl Fundacji „Artbarbakan” „Konfrontacje” jest œwietnym pomys³em. Takie spotkania artystów ró¿nych opcji s¹
bardzo potrzebne i inspiruj¹ce, i dla artystów, i dla widzów.

Druga wystawa z cyklu
„Konfrontacje”, wspó³finansowanego przez m.st. Warszawa, prezentuj¹ca malarstwo
Marcina Cabaka i Marka Grabowskiego w Galerii N’69
przy ul. Tarchomiñskiej 9
czynna jest do 28.10.2011 w
œrody, czwartki i soboty, w
godz. 11.00 -16.00.
Joanna Kiwilszo

Patroni naszych ulic

Micha³ Wac³aw Ossowski (1863-1886)
Czeladnik szewski i dzia³acz Socjalno Rewolucyjnej
Partii „Proletariat” (tzw. Pierwszy, albo Wielki Proletariat)
jest patronem ulicy na Targówku Mieszkaniowym.
Urodzony w Warszawie s.
Ossowski, wczeœnie osieroJana, stanu szlacheckiego. To cony przez rodziców, ¿y³ w
pochodzenie spo³eczne nie nêdzy. W 1884 pozna³ Piotra
jest niczym dziwnym dla dzia- Paw³a D¹browskiego, czelad³acza robotniczego w tamtym nika szewskiego, który za³aczasie. Bardzo wiele rodzin twi³ mu pracê w warsztacie
drobnej zaœciankowej szlach- szewskim. D¹browski by³ ju¿
ty osiedli³o siê w Warszawie, wtedy cz³onkiem „Proletariatu”
szukaj¹c chleba, i trafi³o w oraz jego „Dru¿yny Bojowej”,
szeregi rodz¹cej siê klasy ro- tj. grupy maj¹cej likwidowaæ
botniczej. Nie przypadkiem zdrajców i szpicli. Przekona³
mocno zaznaczyli siê w dzie- Ossowskiego do idei socjalijach wszelkiego typu organi- stycznych i uczestnictwa w
zacji robotniczych – maj¹c tra- „Proletariacie”. Ossowski
dycjê bycia wolnym obywate- wst¹pi³ te¿ do „Dru¿yny Bojolem, szczególnie byli uczule- wej” i 7 VIII 1884 (z pomoc¹
ni na upoœledzenie spo³ecz- D¹browskiego, który go os³ane. Zapewne dzia³a³a te¿ tra- nia³) zasztyletowa³ zdrajcê i
dycja walki z caratem, w któ- prowokatora – by³ego cz³onrej szlachta zaœciankowa w ka partii wspó³pracuj¹cego z
carsk¹ policj¹ polityczn¹.
XIX w. bra³a aktywny udzia³.

Nastêpnie zaopatrzony w
pieni¹dze i list polecaj¹cy wyjecha³ do £odzi, gdzie miejscowy dzia³acz „Proletariatu”
H. Gostkiewicz za³atwi³ mu
pracê w zawodzie szewca.
Nied³ugo potem zwierzy³ siê
nowo poznanemu znajomemu
J. Mazurkiewiczowi, nie wiedz¹c, ¿e ten jest zdrajc¹. 23
VIII w £odzi zosta³ aresztowany razem z Gostkiewiczem.
Przyzna³ siê do znajomoœci z
D¹browskim, co naprowadzi³o ¿andarmeriê na sprawê zabójstwa. Aresztowany D¹browski jednak twardo w toku
œledztwa wypiera³ siê wszystkiego (ostatecznie skazano go
na katorgê). Tymczasem
Ossowskiego przewieziono do
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (tam by³o wiêzienie
œledcze dla wiêŸniów politycz-

nych), gdzie przyzna³ siê do
zarzucanego mu zabicia
szpicla, obci¹¿y³ te¿ w œledztwie D¹browskiego. Ostatecznie jednak tê czêœæ zeznañ
odwo³a³, zeznaj¹c, ¿e sam dokona³ zamachu. Jako terrorystê przekazano go Wojskowemu S¹dowi Okrêgowemu. S¹dzony w procesie 29 proletariatczyków (1885) na sali s¹dowej zachowywa³ siê godnie.
Zosta³ skazany na œmieræ, po
wyroku z³o¿y³ podanie o ³askê
do cara, które odrzucono.
Powieszony 28 I 1886 na stokach Cytadeli Warszawskiej.
Tomasz Szczepañski
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