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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci

siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-

dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania

2008. Proponuje 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!
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20-lecie naszej dzia³alnoœci

zapraszamy
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ul. Targowa 2

tel. 22 618-40-50

www.demeter.com.pl
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,

Centrum Hal Targowych Marywilska 44

serdecznie zapraszaj¹

12 lutego (sobota) w godz. 13.00-17.00

na Rodzinny Karnawa³

z Kapel¹ Góralsk¹ Beskid

i teatrem dla dzieci „Krêcio³ek”

Centrum Hal Targowych, ul. Marywilska 44.

Wstêp wolny.

Ju¿ w pierwszych dniach

urzêdowania burmistrz Piotr

Zalewski otworzy³ now¹ in-

westycjê, jak¹ jest budowa

domów komunalnych na te-

Pracowity styczeñ zarz¹du

na Pradze-Pó³noc
Nowe w³adze Pragi-Pó³noc nie marnuj¹ czasu. Zaledwie

miesi¹c od powo³ania przez prezydent miasta sto³ecznego

Warszawy Hannê Gronkiewicz-Waltz zarz¹d dzielnicy ma

na koncie istotne osi¹gniêcia.

renie Golêdzinowa. Dziêki

dobrej wspó³pracy obecnych

w³adz dzielnicy z w³adzami

miasta, do listopada powsta-

nie tam 45 lokali. £¹cznie do

roku 2013 na terenie Golêdzi-

nowa planowane jest wybu-

dowanie 303 lokali. Do koñ-

ca bie¿¹cego roku zostanie

te¿ oddany budynek przy ul.

Bia³ostockiej (69 lokali). W

ramach kontynuacji rozpo-

czêtych projektów zosta³ te¿

Sztuka wed³ug

Paw³a Althamera

- Jak to siê sta³o, ¿e zmie-

ni³ Pan z³oty skafander ko-

smiczny na obozowy pasiak?

Rozs³awi³ Bródno œwiat³ami w oknach budynku na Kra-

snobrodzkiej na powitanie roku 2000; ukoñczy³ war-

szawsk¹ Akademiê Sztuk Piêknych; 20 lat temu mia³

pierwsz¹ wystawê w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, po-

tem prezentowa³ swe prace w kilkudziesiêciu miastach

w Polsce i za granic¹, m.in. w Gdañsku, Katowicach, Wro-

c³awiu, Berlinie, Bazylei, Chicago, Dublinie, Florencji,

Göteborgu, Jerozolimie, Londynie, Mediolanie, Moskwie,

Nowym Jorku, Pitttsburgu, Pradze, Wiedniu. W 2004 roku

zosta³ laureatem nagrody Vincenta Van Gogha, przyzna-

wanej artystom, których prace wyró¿niaj¹ siê wybitn¹

jakoœci¹ i krytycznym podejœciem do wspó³czesnego

œwiata. Mieszkaj¹cy na Targówku Pawe³ Althamer to we-

d³ug Stacha Szablewskiego, kuratora w Centrum Sztuki

Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski – jeden z kilku artystów,

dziêki którym polska sztuka sta³a siê zjawiskiem dostrze-

ganym w œwiecie.

Pawe³ Althamer – To by³

spontaniczna akcja, zainicjo-

O stalowni, od której po-

chodzi nazwa jednej z naj-

wa¿niejszych ulic Nowej Pra-

gi, gazeta pisa³a kilkakrotnie.

Jednak temat ten jest wci¹¿

aktualny. Agencja Mienia

Wojskowego, obecny w³aœci-

ciel licz¹cego 6,5 ha terenu

huty, zamkniêtego ulicami

Szwedzk¹, Stalow¹, Alej¹

Solidarnoœci i hal¹ supermar-

ketu „Tesco”, pragnie obiekt

sprzedaæ. Na razie bez skut-

ku. W grudniu ubieg³ego roku

odby³ siê trzeci przetarg. In-

westor, który wp³aci³ wadium,

wycofa³ siê w ostatniej chwi-

li. AMW twierdzi, ¿e nie do-

sz³o do kupna, poniewa¿ in-

westor nie podpisa³ oœwiad-

czenia, ¿e zapozna³ siê ze

wszystkimi warunkami trans-

akcji. Mo¿e jednak zapozna³

siê, a warunki wyda³y mu siê

zbyt ciê¿kie do spe³nienia?

Czêœæ bowiem budynków

dawnej stalowni wpisana jest

do rejestru zabytków, co

œwiadczy o jej œwietnej prze-

sz³oœci, ale zarazem mo¿e

byæ problemem dla przysz³e-

go nabywcy.

Warszawska Fabryka Sta-

li powsta³a w latach 1878-

1879. Wybudowa³o j¹ Towa-

rzystwo Akcyjne Warszaw-

skiej Fabryki Stali utworzone

przez spó³kê „Lilpop, Rau i

Loewenstein”, Towarzystwo

Urz¹dzeñ Górniczych ze Sta-

rachowic oraz Towarzystwo

„Rheinische Stahlwerke”.

K³opoty

praskiej stalowni
Historyczne dziedzictwo mo¿e byæ czasami k³opotli-

we. Tak jest w przypadku praskiej stalowni, której po raz

kolejny nie uda³o siê sprzedaæ, bo jej zabytkowy charak-

ter odstrasza potencjalnych nabywców.

Uroczyste otwarcie zak³a-

du nast¹pi³o 2 lipca 1879 r.

Pocz¹tkowo fabryka mia³a

Czêœæ z wa¿nych dla

mieszkañców dzia³añ Zwi¹-

zek Stowarzyszeñ Praskich

zawar³ w programie „Cztery

lata dla Pragi”, opracowanym

podczas przygotowañ do

przedwyborczych spacerów

po Pradze z kandydatami na

prezydenta i ich sztabami. Ma

on wskazaæ inwestycje i dzia-

³ania, które w mo¿liwie naj-

krótszym czasie doprowadz¹

wygl¹d Pragi do stanu, który

w oczach goœci EURO 2012

nie bêdzie kompromitowa³

w³adz stolicy. Program zak³a-

da powstanie Funduszu Re-

„Cztery lata

dla Pragi”
Podczas gdy dzielnicowi radni trwoni¹ czas dla Pragi

Pó³noc bezcenny, warto przypomnieæ jaki pomys³ na

dzielnicê ma strona spo³eczna.

witalizacji Pragi w kwocie sza-

cowanej na oko³o 950 mln z³

na lata 2011 – 2014 na budo-

wê przestrzeni publicznych i

obiektów u¿ytecznoœci pu-

blicznej (bez inwestycji dro-

gowych i transportowych).

Przyk³adowe, wa¿ne zda-

niem spo³eczników inwesty-

cje (wraz z szacunkowymi

kosztami) to miêdzy innymi:

Wykonanie projektu i realiza-

cja kompleksowej renowacji i

modernizacji ulicy Targowej i

Placu Wileñskiego, na odcin-

ku Ratuszowa – Kijowska, po
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Na 31 stycznia na Pradze

zosta³y zwo³ane równolegle

dwie sesje rady dzielnicy. By³

to dalszy ci¹g sporu pomiêdzy

blokami PO – SLD a PiS –

PWS. Elementem kluczowym

w sprawie jest radny £ukasz

M. wybrany z list PO, a obec-

nie popieraj¹cy PiS i PWS. Nie

by³oby zapewne przedmiotu

sporu, gdyby na radnym £uka-

szu M. nie ci¹¿y³y zarzuty

szanta¿u i pedofilii. Radni PO

i SLD odbieraj¹ radnemu

£ukaszowi M. moralne prawo

zasiadania w radzie z tej racji,

i¿ ukry³ przed opini¹ publiczn¹

fakt ci¹¿¹cych na nim zarzu-

tów w tej sprawie. Gdyby by³y

znane, zapewne £ukasz M. nie

znalaz³by siê na liœcie ¿adne-

go ugrupowania, a gdyby wy-

sz³y w trakcie kampanii - ¿aden

porz¹dny cz³owiek na niego

nie g³osowa³by. Zarzuty jednak

zosta³y ujawnione po tym, jak

£ukasz M. zosta³ wybrany rad-

nym, a nastêpnie wiceprze-

wodnicz¹cym praskiej rady i

cz³onkiem komisji mieszkanio-

wej. III sesja rozpoczê³a siê od

happeningu i happeningiem

siê zakoñczy³a. Radni PiS i

PWS, ubrani w bia³e koszulki

z napisem „mam obsesje prze-

rwaæ sesjê” kwestionowali

wszystko, nawet legalnoœæ se-

sji, na której wybrali siê do ko-

misji bud¿etu i mieszkaniowej.

Komisja mieszkaniowa, a w³a-

œciwie obecnoœæ w jej sk³adzie

radnego £ukasza M., sta³a siê

g³ównym przedmiotem sporu.

Wycofania z niej £ukasza M.

za¿¹da³ w imieniu wniosko-

dawców zwo³ania III sesji rad-

ny Ireneusz Tondera, przypo-

minaj¹c, ¿e cz³onkowie komi-

sji mieszkaniowej maj¹ dostêp

do danych wra¿liwych osób,

ubiegaj¹cych siê pomoc

mieszkaniowa z urzêdu dziel-

nicy. Podkreœli³ przy tym, ¿e

jest to minimum tego, co rada

dla przyzwoitoœci mo¿e zrobiæ

do czasu wydania ostatecz-

nych decyzji przez s¹dy (rad-

ny £ukasz M. przyzna³ siê do

winy i w ugodzie, zawartej  z

prokuratur¹, wyrazi³ zamiar do-

browolnego poddania siê ka-

rze). Po blisko godzinnym spo-

rze dosz³o do g³osowania, w

którym radni PiS i PWS, a tak-

¿e sam zainteresowany

£ukasz M., nie dopuœcili do

procedowania w tej sprawie.

£ukasz M. pozostaje wiêc na-

dal cz³onkiem komisji mieszka-

niowej. W odpowiedzi na takie

zachowanie radni SLD z³o¿yli

wniosek o przerwê w obradach,

która przez przewodnicz¹c¹

rady zosta³a zarz¹dzona.

Myliliby siê jednak wszyscy

s¹dz¹cy, ¿e by³ to koniec wy-

darzeñ tego dnia. Po opusz-

czeniu sali obrad przez rad-

nych PO i SLD, a tak¿e urzêd-

ników, pozosta³a grupa rad-

nych PiS i PWS przy udziale

£ukasza M. zaczê³a czyniæ

„demokracjê”. Za sto³em pre-

zydialnym zasiad³ zaprawio-

ny w happeningach radny

Jacek Wachowicz. (Przypo-

mnijmy, ¿e podobna sytuacja

mia³a miejsce na Pradze

Pó³noc w poprzedniej kaden-

cji samorz¹du. Równie¿ wte-

dy radny Jacek Wachowicz,

jako osoba nieuprawniona,

prowadzi³ obrady rady przez

ponad rok. Ostatecznie spór

kompetencyjny rozstrzygn¹³

s¹d, który uzna³, ¿e radni nie

mieli prawa wznowiæ sesji

przerwanej przez jej prze-

wodnicz¹c¹). „Odwo³ano”

przewodnicz¹c¹ El¿bietê Ko-

walsk¹-Kobus, wiceprzewod-

nicz¹c¹ Mariê Tonderê, ale

bêd¹cy pod oskar¿eniami

radny £ukasz M., dzielnie g³o-

suj¹cy wraz z kolegami z PiS

i PWS, zachowa³ swoje sta-

nowisko wiceprzewodnicz¹-

cego. „Odwo³ano” te¿ burmi-

strza Piotra Zalewskiego, a

tym samym ca³y zarz¹d dziel-

nicy. Dokonano te¿ „wybo-

rów”. Funkcjê przewodnicz¹-

cego dosta³ radny Jacek Wa-

chowicz. Radni PiS i PWS nie

znaleŸli jednak w dniu 31

stycznia chêtnego na posadê

burmistrza Pragi Pó³noc.

Nale¿y s¹dziæ, ¿e Jacek

Sasin, dotychczasowy faworyt

PiS na ten urz¹d, raczej przed

zbli¿aj¹cymi siê wyborami do

parlamentu nie bêdzie chcia³

byæ kojarzony z oskar¿onym

o szanta¿ i pedofiliê. Trudno

PiS-owi bêdzie znaleŸæ po-

rz¹dnego cz³owieka, który

podejmie siê tego zadania.

Zaraz po tych wydarzeniach

w sprawie wypowiedzia³ siê

wstêpnie ratusz, maj¹cy nad-

zór nad podejmowanymi

uchwa³ami przez rady dzielnic.

Wynika z tych enuncjacji, ¿e ta

czêœæ, w trakcie której odwo-

³ywano przewodnicz¹c¹ i za-

rz¹d, nie by³a sesj¹ w sensie

prawnym, a podjête wówczas

decyzje nie s¹ w myœl obowi¹-

zuj¹cych przepisów uchwa³a-

mi rady.                           DCH

III czy IX sesja?

OKULARY dla CIEBIE !!!

Z tym og³oszeniem:

BADANIE WZROKU GRATIS

BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU

- 50% NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”

CH TESCO ul. STALOWA 60/64

Tel. 531 531 818

pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

„Cztery lata

dla Pragi”
wybudowaniu II linii metra, na

wzór ulicy Œwiêtokrzyskiej

(koszt oko³o 50 mln z³); wy-

budowanie zaprojektowanych

dróg rowerowych i systemu

roweru miejskiego (koszt oko-

³o 50 mln z³.); renowacja 200

(50%) najcenniejszych zabyt-

kowych praskich kamienic

(koszt oko³o 300 mln z³.); wy-

konanie projektu i realizacja

Praskiego Parku Kultury i

Wypoczynku na terenie Par-

ku Praskiego i terenów nad-

wiœlañskich, w tym budowa

mostu pieszo-rowerowego

³¹cz¹cego ul. Ratuszow¹ ze

Starym Miastem (koszt oko³o

200 mln z³); wykonanie pro-

jektu i realizacja rewitalizacji

Bazaru Ró¿yckiego na wzór

wiedeñskiego Naschmarktu

(koszt oko³o 20 mln z³), reali-

zacja programów rewitalizacji

spo³ecznej - Zielone Podwór-

ka itp., (koszt oko³o 10 mln z³).

Za najwa¿niejsze inwestycje

komunikacyjne i dzia³ania go-

spodarcze dla Pragi Pó³noc w

najbli¿szych czterech latach

uznano m.in. realizacjê

wschodniego odcinka obwod-

nicy Œródmieœcia od Ronda

Wiatraczna do ronda ¯aba

oraz przeprojektowanie Trasy

Œwiêtokrzyskiej i Alei Tysi¹c-

lecia (ograniczenie szerokoœci

tych arterii i przepustowoœci

ruchu indywidualnego oraz

wprowadzenie preferencji dla

komunikacji zbiorowej); dokoñ-

czenie modernizacji Szpitala

Praskiego, przyspieszenie pro-

cesu zwrotu budynków objê-

tych roszczeniami i uregulowa-

nie sprawy roszczeñ (wykup),

a tak¿e przyspieszenie sprze-

da¿y lokali komunalnych.

Program jest dopracowywa-

ny i bêdzie przedstawiony w³a-

dzom miasta, zgodnie z przed-

wyborczymi obietnicami. Czy

ma choæ w czêœci szanse na

realizacjê i kto siê bêdzie mu-

sia³ wstydziæ za Pragê - przy-

sz³oœæ poka¿e.                    Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Stowarzyszenie Zielone

Mazowsze w latach 2008-

2009 kilkukrotnie kierowa³o

wnioski dotycz¹ce bezpie-

czeñstwa ruchu na rondzie, w

szczególnoœci wykonania azy-

lu pomiêdzy pasami ruchu sa-

mochodowego na przejœciu dla

pieszych i przejeŸdzie dla ro-

werów przez ul. Jagielloñsk¹

na po³udniowym wlocie ronda.

„Znaczna szerokoœæ jezd-

ni pozwala na bezproblemo-

we wykonanie szerokiego

azylu, nawet o szerokoœci 4

m, umo¿liwiaj¹cego zatrzy-

manie np. roweru z przy-

czepk¹. Zwracamy uwagê,

¿e mo¿liwe jest szybkie wy-

konanie azylu z modu³owych

konstrukcji prefabrykowa-

nych z tworzywa sztucznego,

przykrêcanych do jezdni przy

pomocy œrub i ko³ków rozpo-

rowych, bez koniecznoœci

opracowywania nowego pro-

jektu budowlanego.” – argu-

mentowali rowerzyœci.

ZDM jeszcze w 2008 roku

obieca³ wykonanie azylu, ale

obietnicy nie dotrzyma³. Po-

zosta³ te¿ g³uchy na kolejne

pisma. W zwi¹zku z zaistnia³¹

sytuacj¹ Stowarzyszenie Zie-

lone Mazowsze wyst¹pi³o do

prezydent Warszawy Hanny

Gronkiewicz-Waltz z oficjaln¹

skarg¹ na skandaliczne za-

niechanie ZDM w tej sprawie.

Kto s¹dzi³by, ¿e w Warszawie

najwy¿sz¹ trosk¹ zarz¹dców

dróg jest ¿ycie i zdrowie naj-

mniej chronionych – pieszych i

rowerzystów, ten bardzo by siê

pomyli³. NajwyraŸniej poœwiêca

siê ich dla p³ynnoœci ruchu, sa-

mochodów oczywiœcie.

Wed³ug deklaracji ZDM po-

prawa bezpieczeñstwa pie-

szych mia³a nast¹piæ w wyniku

przeprowadzonej trzy lata temu

przebudowy ronda. Ju¿ wów-

czas stowarzyszenie zwraca³o

uwagê na wady projektu, które

teraz siê mszcz¹. Po przebu-

dowie samochody rozwijaj¹

wiêksze prêdkoœci, piesi nie s¹

w ¿aden sposób chronieni, a

bezpieczne pokonanie jezdni

sta³o siê trudniejsze.

Wykonanie postulowanego

azylu umo¿liwi³oby pieszym i ro-

werzystom zatrzymanie i prze-

kraczanie jezdni „na dwie raty”

oraz zniechêci³oby kierowców do

niezgodnych z przepisami za-

chowañ, tj. rozwijania nadmier-

nych prêdkoœci i – co szczegól-

nie niebezpieczne – wyprzedza-

nia na przejœciu dla pieszych.

Interwencja dotyczy tylko jed-

nego wylotu ronda, najbardziej

obci¹¿onego ruchem pieszym,

ale z pewnoœci¹ obawy o w³a-

sne ¿ycie prze¿ywa ka¿dy, kto

przekracza przejœcie przez

pó³nocny wylot ronda, gdzie

rozpêdzone samochody maj¹

ju¿ po trzy szerokie pasy ruchu.

W normalnych warunkach nie-

mal codzienne st³uczki w tym

miejscu sk³oni³yby zarz¹dcê

drogi do zbadania sprawy i prze-

budowy jezdni w celu poprawy

bezpieczeñstwa. Biernoœæ

ZDM, tak¿e w obliczu wypad-

ków œmiertelnych pokazuje, ¿e

wci¹¿ bli¿ej nam do dzikiego

Wschodu ni¿ do europejskiej,

unijnej œredniej.                   Kr.

Rondo Starzyñskiego

niebezpieczne dla pieszych
Komenda Sto³eczna Policji poda³a dane, dotycz¹ce wy-

padków za rok 2010. Na rondzie Starzyñskiego odnoto-

wano w ubieg³ym roku 6 wypadków, w tym jeden œmier-

telny. Tym samym przez lata zaniedbañ zarz¹dcy drogi,

czyli ZDM, rondo Starzyñskiego awansowa³o na drugie

miejsce na niechlubnej liœcie najbardziej niebezpiecznych

skrzy¿owañ w Warszawie.

WESELA,   STYPY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

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
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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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

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

PROFSJONALNIE

• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach

- konsolidacyjny

- hipoteczny

- dla firm bez ZUS i US

• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25

- obok US Praga Pd.

tel. 22 494 30 95, 790 760 460

Od pocz¹tku stycznia na

placu budowy œnieg pokry-

wa³ wszystko grub¹

warstw¹, co uniemo¿liwia³o

prace na nasypach. Ela-

styczne zmiany w harmono-

gramie sta³y siê specjalno-

œci¹ tej budowy, wiêc wyko-

nywano inne prace m.in.

przy œcianie oporowej po-

miêdzy dwoma wiaduktami

po bielañskiej stronie. Ta

œciana bêdzie utrzymywaæ

nasyp. Równolegle trwa³y

roboty przy zbrojeniu pierw-

szego fragmentu p³yty mostu

na lewym brzegu Wis³y, przy

jego zachodnim przyczó³ku.

W tym samym czasie po-

wstawa³ fragment kana³u

zrzutowego, tu¿ obok przy-

czó³ka i pierwszej podpory.

Nad brzegiem Wis³y, przy

u¿yciu dŸwigów, ustawiano

na podporach ostatnie ju¿

fragmenty konstrukcji. Pozo-

sta³e bêd¹ podnoszone

przez si³owniki umieszczone

na konstrukcji ju¿ gotowych

podpór. Ca³y proces bêdzie

przebiega³ identycznie jak

po bia³o³êckiej stronie. O tej

technologii pisaliœmy w jed-

nym z naszych poprzednich

raportów. Wiadukt tramwajo-

wy zosta³ ju¿ wyposa¿ony w

balustrady.

Czas przenieœæ siê na bia-

³o³êck¹ stronê trasy Mostu

Pó³nocnego, gdzie powstaj¹

Kolejn¹, pi¹t¹ ju¿ sesjê,

radni rozpoczêli tradycyjnie -

od przyjêcia protoko³ów z po-

przednich. G³osowano nad

uchwa³¹ w sprawie przyspie-

szenia sporz¹dzania miejsco-

wego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego osiedla

Augustów. Radni zwrócili siê

po raz kolejny (pierwsza

uchwa³a dotycz¹ca przyst¹-

pienia do sporz¹dzenia planu

zosta³a podjêta 3 listopada

2010) z uchwa³¹ w tej kwestii

do Rady Warszawy i prezy-

denta stolicy. Sprawa jest pil-

na, bowiem inwestor, buduj¹-

cy osiedle domów jednoro-

dzinnych, we wstêpnej kon-

cepcji zagospodarowania te-

renu nie przewiduje ¿adnych

us³ug dla mieszkañców, ko-

rzystaj¹c z faktu, i¿ osiedle

Augustów nie ma miejscowe-

go planu. Inwestor przewidu-

je m.in. zaopatrzenie w wodê

z ujêæ w³asnych i odprowa-

dzanie œcieków do przydomo-

wych szamb – jednym s³o-

wem jak za króla Æwieczka.

Jednoczeœnie radni negatyw-

nie zaopiniowali wnioski inwe-

stora, dotycz¹ce warunków

zabudowy na tak du¿ym ob-

szarze – jest to 47 ha terenu.

Po zmianach w komunika-

cji miejskiej na Tarchominie i

Nowodworach, które nast¹pi-

³y w lipcu ubieg³ego roku w

zwi¹zku z postêpami prac

przy budowie Mostu Pó³noc-

nego, roœnie niezadowolenie

mieszkañców z nowego uk³a-

du linii autobusowych w tej

czêœci Bia³o³êki. Osoby nieza-

dowolone sk³ada³y krytyczne

opinie zarówno do ZTM, jak i

na rêce bia³o³êckich radnych.

Przeprowadzono konsultacje,

o których obszernie informo-

waliœmy i z których wynika

jednoznacznie koniecznoœæ

przywrócenia popo³udnio-

wych kursów linii E-8  i stwo-

rzenie dodatkowego przy-

stanku Park Kaskada 05, dla

linii ekspresowych w stronê

Bia³o³êki (E-4 i E-8), który

by³by równie¿ przystankiem

przesiadkowym z innych linii,

które przeje¿d¿aj¹ (bez za-

trzymania) obok stacji metra

Marymont. S¹ to m.in. linie

112, 156, 186, 414. Przysta-

nek Park Kaskada 05 by³by

tak¿e przystankiem zbior-

czym dla linii wyje¿d¿aj¹cych

z pêtli Marymont. Popo³udnio-

we kursy linii E-8 powinny siê

odbywaæ z czêstotliwoœci¹ co

6 minut, kosztem zmniejsze-

nia czêstotliwoœci kursowania

linii 508 z 3 do 6 minut.

Odpowiedni¹ uchwa³¹

uznano za bezzasadn¹ skar-

gê mieszkañca, dotycz¹c¹

naruszenia stanu posiadania

skar¿¹cego przez pracowni-

ków Zak³adu Gospodarowa-

nia Nieruchomoœciami, pod-

czas prowadzenia prac bu-

dowlanych. Sprawê wnikliwie

rozpatrywa³a Komisja Rewi-

zyjna Rady Dzielnicy. Po ana-

lizie przedstawionej doku-

mentacji i po wys³uchaniu

wyjaœnieñ stron, uznano, ¿e

nie dosz³o do naruszenia sta-

nu posiadania skar¿¹cego.

Kolejna uchwa³a to wniosek

do Rady Warszawy o zmianê

adresu przedszkola nr 414 z

dotychczasowego – Ostródz-

ka 175D, na Mariana Hemara

8. Jest to czysta formalnoœæ,

bowiem w maju 2009 nast¹-

pi³o urzêdowe nadanie nazwy

ulicy i zmiana adresu jest

prost¹ konsekwencj¹ zaistnie-

nia tego faktu.

Opiniowanie zmian nazew-

nictwa ulic znalaz³o siê w jed-

nej, zbiorczej uchwale. Nega-

tywnie zaopiniowano zmiany

nazewnictwa ju¿ istniej¹cych

ulic m.in. Michaela Faradaya

zamiast Micha³a Faradaya,

Natalii G¹siorowskiej-Gra-

bowskiej zamiast dotychcza-

sowej nazwy Natalii G¹sio-

rowskiej, gen. Marcina K¹t-

skiego, zamiast Marcina K¹t-

skiego, prymasa Miko³aja

Tr¹by w miejsce Miko³aja Tr¹-

by i Jozsefa Antalla zamiast

Józefa Antalla. Radni zgodzili

siê na te zmiany nazewnic-

twa, które wynikaj¹ z koniecz-

noœci dokonania korekty, ze

wzglêdu na niepoprawnoœæ

pisarsk¹ i ortograficzn¹ wy-

V sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wraca Augustów, poprawianie nazw ulic
stêpuj¹c¹ w nazwach ulic.

Tak wiêc ulica Naprze³aj zy-

ska nazwê Na prze³aj, ulica

Józefa Mehofera nie bêdzie

ju¿ mia³a b³êdu w nazwisku

patrona (Mehoffera), ulica

P³ochocimska zyska nazwê

P³ochociñska, zaœ Zubowiec-

ka stanie siê ¯ubowieck¹.

Bia³o³êccy radni uzupe³nili

sk³ad osobowy komisji oœwia-

ty, kultury i sportu o nowego

cz³onka – Annê Dziewulsk¹.

I ju¿ tradycyjnie g³osowano

nad zmianami w bud¿ecie na

2011, które dotyczy³y m.in.

zwiêkszenia o 426,7 tys. z³

planu dochodów wydzia³u

gospodarki gruntami i zwiêk-

szenia œrodków na remonty

w placówkach oœwiatowych o

986,7 tys. z³.

(egu)

Lutowy raport z TMP
O tym, ¿e pogoda nie rozpieszcza budowniczych

Mostu Pó³nocnego, piszemy niemal w ka¿dym naszym

raporcie z tej inwestycji. Wysoka fala na Wiœle, têgie

mrozy, obfite œniegi, ulewne deszcze – oto, z czym

borykaj¹ siê na co dzieñ pracuj¹cy przy budowie.

Ostatnie dni - ciep³e, niemal wiosenne daj¹ nadziejê

na znacz¹ce przyspieszenie prac.

w³aœnie trzy wiadukty. Sta-

lowe elementy konstrukcji

wiaduktu WD65 s¹ dosko-

nale widoczne dla kierow-

ców poruszaj¹cych siê Mo-

dliñsk¹, bowiem wiadukt

znajduje siê miêdzy jezdnia-

mi tej arterii. Oba przyczó³ki

wiaduktu s¹ ju¿ niemal go-

towe, powstaj¹ podpory –

czêœæ z nich jest ju¿ szalo-

wana i betonowana, czêœæ

ma dopiero przygotowane

zbrojenia. Kolejny wiadukt –

WD48 powstaje nad ulic¹

Obrazkow¹, przy u¿yciu

ogromnego dŸwigu nak³a-

dana jest nañ p³yta. Zachod-

ni przyczó³ek wiaduktu jest

ju¿ uzbrojony. Równolegle

trwaj¹ prace przy wiadukcie

nad Myœliborsk¹ – WD46.

Prace rozpoczê³y siê od

pó³nocnej jezdni wiaduktu.

Stanê³y rusztowania, kon-

strukcja zosta³a oszalowana

i rozpoczêto wykonywanie

zbrojenia p³yty wiaduktu.

Na plac budowy powróci-

my w marcu.

(egu)

Czytacie w³aœnie Pañstwo

premierowy felieton-reporta¿

ze spotkañ z mieszkañcami

Warszawy: Bia³o³êki i Pragi.

Ciekawe s¹ okolicznoœci jego

powstania. W ostatni¹ sobo-

tê, bêd¹c w drodze na spo-

tkanie z mieszkañcami ul.

Berensona na Bia³o³êce za-

dzwoni³em do Pani Redaktor

Tucholskiej. Pytanie, które mi

zada³a lekko zbi³o mnie z tro-

pu „Pan naprawdê jedzie na

spotkanie z mieszkañcami?

To proszê o tym pisaæ”. Bar-

dzo mnie to cieszy, bo uwa-

¿am, ¿e aby dobrze sprawo-

waæ swój mandat, muszê s³u-

chaæ potrzeb mieszkañców i

spotykaæ siê regularnie.

Poza dy¿urami w pierwszy

i trzeci wtorek ka¿dego mie-

si¹ca w pok. 2020 na 20 p.

PKiN, zawsze gdy jest po-

trzeba wybieram siê na „wi-

zje lokalne”. Nic nie zast¹pi

rozmowy bezpoœredniej, a

jak siê problem zobaczy na

w³asne oczy, ³atwiej szukaæ

jego rozwi¹zania. I tak by³o

na ul. Berensona. W jej koñ-

cowym fragmencie, przy gra-

nicy z Markami jest osiedle

przy Rzeczce. £adne, spo-

kojne… bez dojazdu od stro-

ny Bia³o³êki. Mieszkañcy

musz¹ jechaæ codziennie

naoko³o, przez ma³e uliczki

mareckich osiedli. Ul. Beren-

sona w tym miejscu istnieje

tylko na mapie, w rzeczywi-

stoœci jest rozje¿d¿on¹ ³¹k¹.

Mieszkañcy nie oczekuj¹

cudów, chcieliby tylko mieæ

swobodny dojazd. Klucz¹ w

drodze do osiedla kurierzy i

odwiedzaj¹cy, ale te¿ karet-

ki pogotowia i stra¿ po¿arna.

Razem z Agnieszk¹ Bo-

rowsk¹ – radn¹ dzielnicy,

podczas spotkania zobowi¹-

zaliœmy siê sprawdziæ mo¿-

liwoœci rozwi¹zania tymcza-

sowego i wyjaœnienia kwestii

prawnych, uniemo¿liwiaj¹-

cych wiêksz¹ inwestycjê.

Po skoñczonym spotkaniu

udaliœmy siê do mieszkañ-

ców na ul. K¹ty Grodziskie i

domu po³o¿onego przy rzece

D³ugiej, której wysoki stan

regularnie grozi zalaniem

okolicznych terenów. O tych

spotkaniach opowiem Pañ-

stwu ju¿ w kolejnym numerze

Nowej Gazety Praskiej.

Dariusz Dolczewski

Kto pyta - nie b³¹dzi

Prezenty za odpady
W dniach 7-11 lutego 2011 r. w Gimnazjum nr 124, im.

Polskich Noblistów, ul. Przytulna 3 trwa ekologiczny tydzieñ

z Miejskim Przedsiêbiorstwem Oczyszczania w Warszawie.

Codziennie, w godzinach 9:00-16:00 mieszkañcy Bia³o³êki

mog¹ wymieniæ odpady surowcowe na pomarañcze! Celem

akcji jest promocja idei recyklingu oraz szerzenie œwiadomo-

œci ekologicznej w zakresie selektywnej zbiorki odpadów.

Jedna osoba otrzyma pomarañcze, je¿eli przyniesie:

* 10 butelek lub s³oików szklanych

* lub 10 butelek lub kubeczków plastikowych  

* lub 10 puszek aluminiowych po napojach

* lub 10 kartonów po napojach (mleku, sokach...)

* lub 3 kg makulatury

Akcja ma zachêciæ, w szczególnoœci najm³odszych mieszkañ-

ców stolicy, do segregowania œmieci oraz dbania o czystoœæ

œrodowiska. Zebrane w ci¹gu tygodnia odpady zostan¹ podda-

ne recyklingowi. Dziêki temu materia³y w nich zawarte ulegn¹

powtórnemu przetworzeniu. Poprzez segregacjê odpadów ka¿-

dy z nas aktywnie uczestniczy w ochronie œrodowiska.

Skorzystaj z okazji i wymieñ odpady na pomarañcze!
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca

2006 r. w sprawie zasad wydzier¿awiania na okres do trzech lat, nieruchomoœci

miasta sto³ecznego Warszawy i nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, dla których organem

reprezentuj¹cym w³aœciciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

OG£ASZA KONKURS OFERT NA DZIER¯AWÊ GRUNTU NA OKRES DO 3 LAT

I ZAPRASZA DO Z£O¯ENIA PISEMNEJ OFERTY

NA DZIER¯AWÊ GRUNTU O POWIERZCHNI 280 m2

Z PRZEZNACZENIEM NA STACJÊ DYZTRYBUCJI GAZU

1. Grunt przeznaczony do dzier¿awy, stanowi czêœæ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki

ewidencyjnej nr 109 w obrêbie 4-18-06, po³o¿ony przy ulicy Batalionu Platerówek w Warszawie.

2. Grunt przeznaczony do wydzier¿awienia:

- przeznaczony jest na stacjê dystrybucji gazu, zgodnie z dotychczasowym sposobem

u¿ytkowania bez mo¿liwoœci wprowadzania zmian stanu istniej¹cego,

- na terenie dzia³ki znajduj¹ siê wszelkie urz¹dzenia potrzebne do prowadzenia dzia³alnoœci.

3. Warunki konkursu s¹ zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na dzier¿awê gruntu na

okres do 3 lat”. Oferty nie spe³niaj¹ce wymogów konkursu nie bêd¹ rozpatrywane.

4. Oferty na dzier¿awê gruntu nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc

Wydzia³ Infrastruktury przy ul. K³opotowskiego 15, w pokoju nr 536 (5 piêtro) od dnia

02.02.2011r. do dnia 22.02.2011r. do godz. 1200

5. Wywo³awcza wysokoœæ stawki miesiêcznego czynszu dzier¿awnego netto za 1m2

dzier¿awionego gruntu wynosi 8 z³.

6. Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na dzier¿awê gruntu

na okres do 3 lat. Za wa¿n¹ uznaje siê jedynie ofertê z³o¿on¹ na formularzu stanowi¹cym

za³¹cznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z za³¹cznikami, okreœlonymi w ww. Regulaminie.

Oferent mo¿e wype³niæ druk rêcznie (czytelnie) lub korzystaj¹c z komputera (maszyny do

pisania). Zmiana treœci wzoru oferty na dzier¿awê gruntu b¹dŸ nie za³¹czenie dokumentów,

o których mowa poni¿ej skutkuje odrzuceniem oferty.

Do oferty nale¿y za³¹czyæ obowi¹zkowo n/w dokumenty (w zale¿noœci od charakteru podmiotu):

1) podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹:

a. niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;

b. kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em dokumentu potwierdzaj¹cego prowadzenie

dzia³alnoœci gospodarczej z dat¹ wystawienia nieprzekraczaj¹c¹ 3 miesiêcy przed dat¹ z³o¿enia

oferty (zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub odpisu z KRS, itp.);

c. kopie potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³ami decyzji o nadaniu nr REGON i NIP;

d. w przypadku osób fizycznych rozliczaj¹cych siê w formie spó³ki cywilnej – aktualna umowa

spó³ki cywilnej wraz ze wszystkimi aneksami;

e. orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego

w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz z

kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;

f. w przypadku dzier¿awienia/najmowania innych gruntów b¹dŸ lokali u¿ytkowych od Miasta

Sto³ecznego Warszawy – pisemne oœwiadczenie o adresach najmowanych/dzier¿awionych

lokali/gruntów oraz o braku zaleg³oœci w op³atach z tytu³u dzier¿awy/najmu tych gruntów

b¹dŸ lokali;

2) podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej:

a. osoby fizyczne

- niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;

- pisemne oœwiadczenie o nie prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na dzieñ z³o¿enia

oferty (za³¹cznik nr 2 do oferty);

- pisemne zobowi¹zanie do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodnoœæ z orygina³ami

zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz decyzji o nadaniu nr REGON,

w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku konkursu (za³¹cznik nr 3 do oferty);

- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em Decyzji o nadaniu nr NIP;

- kopia dowodu osobistego oferenta,

- orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego

w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz

z kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;

b. inne podmioty

- niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;

- pisemne oœwiadczenie o nie prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na dzieñ z³o¿enia

oferty (za³¹cznik nr 2 do oferty);

- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em Decyzji o nadaniu nr REGON;

- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em odpisu z KRS – z dat¹ wystawienia

nieprzekraczaj¹c¹ 3 miesiêcy przed dat¹ z³o¿enia oferty. Je¿eli podmiot nie uzyska³

jeszcze wpisu do KRS – za³¹cza: statut, umowê lub akt za³o¿ycielski wraz z kopi¹ wniosku

o zarejestrowanie podmiotu z prezentat¹ s¹du; zobowi¹zanie do dostarczenia brakuj¹cego

dokumentu (za³¹cznik nr 3 do oferty);

- pisemne zobowi¹zanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodnoœæ z orygina³em

decyzji o nadaniu nr NIP w terminie 14 dni po zawarciu umowy dzier¿awy (za³¹cznik nr

4 do oferty);

- orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego

w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz

z kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;

7. Wype³nion¹ i podpisan¹ przez uprawnione osoby ofertê (wype³niony druk oferty wraz z

za³¹czonymi dokumentami) nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie formatu A4, ostemplowanej

b¹dŸ podpisanej w miejscu zaklejenia.

Na kopercie nale¿y umieœciæ:

•   napis „OFERTA – DZIER¯AWA GRUNTU STANOWI¥CEGO CZÊŒÆ DZIA£KI EW. NR 109

W OBRÊBIE 4-18-06 Z PRZEZNACZENIEM NA STACJÊ DYSTRYBUCJI GAZU”,

•   NAZWÊ OFERENTA.

9. Zainteresowani Oferenci (upowa¿nieni przedstawiciele oferenta) mog¹ wzi¹æ udzia³

w czêœci jawnej konkursu, która odbêdzie siê w dniu 22.02.2011r. o godz. 1215 w Wydziale

Infrastruktury przy ul. K³opotowskiego 15, pok. 540.

Dodatkowe informacje oraz druki potrzebne do z³o¿enia oferty mo¿na uzyskaæ

w Wydziale Infrastruktury tel.: (22) 59 00 124

Tym razem poruszymy te-

mat wypadków komunikacyj-

nych. Tym tematem równie¿

mog¹ siê zajmowaæ zawodo-

wo psycholodzy i psychotera-

peuci. Ma³o kto wie, ¿e na

skutek powa¿nego wypadku

komunikacyjnego, w którym

nasze ¿ycie lub ¿ycie na-

szych bliskich jest bezpoœred-

nio zagro¿one, mo¿e ujawniæ

siê u nas jedno z grupy za-

burzeñ lêkowych tzw. PTSD

(z angielskiego Posttrauma-

tic Stress Disorder) po polsku

- zespó³ stresu pourazowego.

CO TO JEST PTSD?

Z PTSD mamy do czynie-

nia, kiedy osoba nara¿ona

by³a na stresuj¹ce wydarze-

nie, wyj¹tkowo zagra¿aj¹ce

jej zdrowiu lub ¿yciu.

Kiedy wystêpuje uporczy-

we przypominanie sobie mo-

mentu wypadku lub zdarze-

Po wypadku samochodowym do psychologa
nia zagra¿aj¹cego ¿yciu na-

szemu lub naszych bliskich

(flashbacki).

Kiedy mamy do czynienia

z powracaj¹cymi snami

(koszmarami sennymi) doty-

cz¹cymi traumatycznego

wydarzenia.

Kiedy nasze samopoczu-

cie pogarsza siê w skutek

wspomnieñ traumatycznego

zdarzenia.

Kiedy unikamy lub wolimy

unikaæ okolicznoœci przypo-

minaj¹cych nam zdarzenie

traumatyczne.

Kiedy wystêpuje którykol-

wiek z poni¿szych objawów:

a) Czêœciowa lub ca³kowita

niezdolnoœæ odtworzenia oko-

licznoœci zdarzenia (wypadku).

b) Trudnoœci ze snem –

trudnoœci zasypiania lub/i bu-

dzenie siê w nocy.

c) Dra¿liwoœæ lub wybuchy

gniewu.

d) Trudnoœci z koncentracj¹.

e) Nadmierna czujnoœæ.

f) Wzmo¿ona reakcja za-

skoczenia – nag³a reakcja na

ha³as, dŸwiêk, ruch (np.

wzdrygniêcie ramion, pod-

skakiwanie na skutek niespo-

dziewanych dŸwiêków w na-

szym otoczeniu).

Na PTSD, jako nastêpstwo

traumatycznego wydarzenia,

zachorowaæ mo¿e ka¿dy.

Wp³ywa na to nasza p³eæ,

sytuacja rodzinna, odpornoœæ

na stres, wczeœniejsze do-

œwiadczenia.

Wygl¹da to bardzo powa¿-

nie, pocieszaj¹ce jest jednak,

¿e bardzo szybko mo¿na siê

z tego zaburzenia wyleczyæ.

Poddaæ siê trzeba terapii o

skomplikowanej nazwie Me-

toda Przed³u¿onej Ekspozycji.

CO TO JEST METODA

PRZED£U¯ONEJ EKSPOZYCJI?

Przed³u¿ona ekspozycja

jest jedn¹ z form terapii po-

znawczo-behawioralnej. Pro-

gram ten by³ nagrodzony w

2001 nagrod¹ Departamentu

Zdrowia i Opieki Spo³ecznej

w Stanach Zjednoczonych i

zosta³ rekomendowany jako

wzorcowy, wskazany do roz-

powszechnienia, program le-

czenia. Jego autorka Edna

Foa za stworzenie tej metody

zosta³a wybrana jako jedna ze

100 najbardziej wp³ywowych

osób na œwiecie roku 2010

wed³ug magazynu TIME.

Terapia t¹ metod¹ trwa

oko³o 12-15 tygodni (razem

12-15 sesji), po których na-

stêpuje ponowna ocena sta-

nu psychicznego, zakoñcze-

nie lub w razie potrzeby zmia-

na i kontynuacja leczenia. A

jej skutecznoœæ wynosi a¿

80%. Co znaczy, ¿e 80% pa-

cjentów z objawami PTSD

przed leczeniem, koñczy te-

rapiê jako zdrowi ludzie.

Jeœli masz wiêc wy¿ej wy-

mienione objawy i w Twoim

¿yciu wydarzy³o siê coœ, co

odpowiada definicji traumy,

polecamy poddaæ siê opisanej

przez nas metodzie leczenia.

Agata Pêkacz www.ctik.pl

dokoñczenie ze str. 1

Pracowity styczeñ zarz¹du

na Pradze-Pó³noc
uruchomiony przetarg na

ostatni etap remontu Liceum

Ogólnokszta³c¹cego im. W³a-

dys³awa IV.

Mimo skomplikowanej sy-

tuacji, która zaistnia³a w Ra-

dzie Dzielnicy, nowy zarz¹d

opracowuje wieloletni¹ stra-

tegiê dla Pragi-Pó³noc, ma-

j¹c¹ obejmowaæ tematykê

rozwoju infrastruktury, spo-

³eczn¹, oœwiatow¹ i kultu-

raln¹. Strategiczny plan dla

Pragi zostanie opracowany

przy wspó³udziale partnerów

spo³ecznych. Plany w³adz

dzielnicy maj¹ na celu pomoc

w rozwi¹zywaniu problemów

spo³eczno-lokalowych, dziê-

ki realizacji nowych i konty-

nuacji rozpoczêtych zadañ z

zakresu inwestycji, remontów

i rewitalizacji.

Poprawie jakoœci ¿ycia

mieszkañców s³u¿¹ te¿ inne

inwestycje dzielnicowe. Ru-

szy³y w³aœnie prace zwi¹za-

ne z rozpoczêciem moderni-

zacji ulicy Kawêczyñskiej

oraz doposa¿enia 73 budyn-

ków w instalacjê centralnego

ogrzewania w ramach projek-

tu „Ciep³o sieciowe w budyn-

kach komunalnych” realizo-

wanego przez ZGN.

Nowe w³adze przyjê³y

dzielnicowy program „Zima w

Mieœcie 2011”, z którego w

okresie nadchodz¹cych ferii

zimowych skorzysta ponad

500 dzieci.

Po zatwierdzeniu progra-

mu przyst¹piono do podpisy-

wania stosownych umów z

opiekunami.

Zarz¹d sukcesywnie roz-

patruje wnioski o pomoc

mieszkaniow¹, które (nieste-

ty powolnie) nap³ywaj¹ z Ko-

misji Mieszkaniowej. Miesz-

kañcy dzielnicy obs³ugiwani

s¹ na bie¿¹co.

Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc

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:

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez p. Andrzeja Grzeœkiewicza,

z³o¿ony dnia 26 stycznia 2011 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie dwóch wolnostoj¹cych stacji

transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV wraz z liniami

kablowymi SN 15 kV, nn 0,4 kV przy ul. Talarowej,

Ceramicznej, Produkcyjnej na dzia³kach ew. nr 44/2,

44/1, 58, 57/2, 57/3, 62 z obrêbu 4-03-06 na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska

197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Uchwa³a Zjazdu Dzielnicowego SLD Praga Pó³noc

z dnia 5 lutego 2010 roku

w sprawie aktualnej sytuacji w dzielnicy

Sojusz Lewicy Demokratycznej Praga Pó³noc z niepoko-

jem obserwuje próby wywo³ania chaosu i zamieszania w

pó³nocnopraskim samorz¹dzie. G³osami mieszkañców wy-

bory wygra³a tu Platforma Obywatelska, uzyskuj¹c najwy¿-

sze poparcie i wprowadzaj¹c do Rady Dzielnicy najwiêksz¹

liczbê - dziewiêciu radnych, co pozwoli³o jej na kontynu-

acjê koalicyjnej wspó³pracy z SLD na rzecz Pragi. Nieste-

ty, z demokratycznym wyborem mieszkañców dzielnicy nie

potrafi³y pogodziæ siê: Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz Pra-

ska Wspólnota Samorz¹dowa. Po wyborze nowych w³adz

Rady Dzielnicy, PiS i PWS postanowi³y uniemo¿liwiæ po-

wo³anie Zarz¹du Dzielnicy sk³adaj¹cego siê z przedstawi-

cieli PO i SLD i wybraæ w jego miejsce w³asny z czo³owym

politykiem Prawa i Sprawiedliwoœci na czele. Uwa¿amy,

¿e celem tego mia³o byæ tylko i wy³¹cznie zdobycie pozycji

do politycznej walki z prezydent Warszawy Hann¹ Gron-

kiewicz-Waltz, która toczy³aby siê kosztem Pragi i jej miesz-

kañców.

Na konflikt polityczny na³o¿y³ siê równie¿ skandal zwi¹za-

ny z ujawnieniem wœród praskich radnych cz³owieka oskar-

¿onego o szanta¿ i posiadanie treœci pornograficznych z

udzia³em nieletnich. Informacja ta wstrz¹snê³a prask¹ opi-

ni¹ publiczn¹ i nadszarpnê³a zaufanie do radnych jako osób

maj¹cych siê cieszyæ nieposzlakowan¹ opini¹. Z tego wzglê-

du Kluby PO i SLD wezwa³y radnego £ukasza M. do rezy-

gnacji z funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady dzielnicy i zrze-

czenia siê mandatu radnego. Niestety, apel ten zosta³ za-

blokowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Pra-

skiej Wspólnoty Samorz¹dowej, które stanê³y w obronie

radnego, gdy¿ jest on im arytmetycznie niezbêdny do walki

z zarz¹dem dzielnicy i prezydentem Warszawy.

Sojusz Lewicy Demokratycznej uwa¿a takie postêpowa-

nie za skrajnie amoralne i nie przystaj¹ce funkcjonariu-

szom publicznym. Dziwi nas zw³aszcza postawa przed-

stawicieli Prawa i Sprawiedliwoœci, którzy dot¹d byli zwo-

lennikami wykluczania z ¿ycia publicznego osób dopusz-

czaj¹cych siê ³amania prawa. Dlatego Sojusz Lewicy De-

mokratycznej stanowczo domaga siê od wszystkich ugru-

powañ zasiadaj¹cych w Radzie Dzielnicy Praga Pó³noc

wspólnego dzia³ania na rzecz pozbawienia £ukasza M.

mandatu radnego, gdy¿ jego obecnoœæ ur¹ga wizerunko-

wi praskiego samorz¹du. Jednoczeœnie zwracamy siê o

jak najszybsze uzgodnienia miêdzyklubowe i powo³anie

komisji Rady Dzielnicy tak, aby mog³a ona wreszcie funk-

cjonowaæ normalnie dla dobra mieszkañców Pragi.

1 lutego w siedzibie firmy

Herrenknecht, w miejscowo-

œci Schwanau (Niemcy) za-

koñczy³ siê odbiór technicz-

ny tarczy TBM. Ta sama fir-

ma przygotowuje tarcze dla

potrzeb budowy warszaw-

skiego metra.

- Wybrana  przez nas tech-

nologia tubingu jest pierw-

szym, tak du¿ym projektem,

w zakresie kanalizacji na ska-

lê krajow¹. Œrednica ze-

wnêtrzna tunelu wyniesie a¿

5,35 m. Wewn¹trz poprowa-

dzone zostan¹ dwie nitki ko-

Tarcza dla „Czajki”
Tunele II linii metra dr¹¿one bêd¹ przez tarcze. Ich œred-

nica wyniesie 6,3 m. Podobna, aczkolwiek mniejsza tar-

cza zostanie niebawem przywieziona do Warszawy w czê-

œciach. Wydr¹¿y ona tunel pod Wis³¹, w którym u³o¿one

zostan¹ kolektory prowadz¹ce z lewobrze¿nej czêœci

miasta ku oczyszczalni „Czajka” w Bia³o³êce. Tarcza ma

5,35 m œrednicy. Wa¿y 42 t, a ca³e urz¹dzenie 510 t.

lektorów o œrednicy 1,6 m.

Ca³kowita d³ugoœæ tunelu

wyniesie ponad 1300 m –

podkreœli³ Adam Chwieduk,

cz³onek zarz¹du MPWiK.

Urz¹dzenie TBM zostanie

przetransportowane w czê-

œciach przez kilkanaœcie sa-

mochodów ciê¿arowych. Ze

wzglêdu na wielkoœæ po-

szczególnych czêœci, opera-

cja ta jest nie lada wyzwaniem

logistycznym: ka¿dy transport

ponadgabarytowy wymaga

specjalnie wyznaczonych

tras, asysty pilota, jak równie¿

konwoju policji. Przyjazd

pierwszych elementów tarczy

TBM zaplanowany zosta³ na

23 lutego. Kolejne transporty

oraz monta¿ maszyny bêd¹

prowadzone sukcesywnie, a¿

do 5 kwietnia br. Wtedy te¿

ca³y kompleks osi¹gnie tzw.

status „ready to bore” (goto-

wy do pracy) i rozpocznie siê

wiercenie tunelu.

Wiercenie zacznie siê w

budowanym szybie starto-

wym przy ul. Œwiderskiej, a

zakoñczy siê w szybie przy ul.

Farysa (wêze³ Marymoncka).

Prace bêd¹ prowadzone

przez ca³¹ dobê, siedem dni

w tygodniu. W ci¹gu doby

powstawaæ bêdzie od 12 do

15 m tunelu.

- Doœwiadczenie PRG „Me-

tro” w tarczowej realizacji tu-

neli metra oraz kolektorów

pozwala mieæ przekonanie,

¿e temu zadaniu równie¿

sprostamy z po¿ytkiem dla

mieszkañców Warszawy. Bu-

dowa tunelu pod Wis³¹ do

oczyszczalni „Czajka” jest dla

nas presti¿owym wyzwaniem

ze wzglêdu na premierowe

wdro¿enie technologii TBM w

Polsce – powiedzia³ Marek

Gaertig, wiceprezes PRG

„Metro” sp. z o.o., lidera kon-

sorcjum wykonawczego.

Wykonanie uk³adu przesy-

³owego oraz rozbudowa i

modernizacja oczyszczalni

œcieków „Czajka” umo¿liwi

oczyszczanie œcieków z cen-

tralnej i pó³nocnej czêœci War-

szawy oraz s¹siaduj¹cych

gmin. Dziêki realizacji przed-

siêwziêcia przepustowoœæ

oczyszczalni wzroœnie niemal

dwukrotnie, a wszystkie œcie-

ki powstaj¹ce w mieœcie bêd¹

oczyszczone, co przyczyni siê

do znacz¹cej poprawy jakoœci

wody w Wiœle. Wed³ug pod-

pisanej umowy, prace budow-

lane zakoñcz¹ siê do 31 grud-

nia 2011 r.

ZIMA W MIEŒCIE 2011

NA PRADZE PÓ£NOC (14-25 lutego)

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU: czynne 7.30 - 16.30

Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 73,

ul. Bia³ostocka 10/18 (tel. 22 619 58 89)

Osoba odpowiedzialna: 14 - 18 lutego - Iwona Szymañska; 21 - 25 lutego - Marzena Mroziñska

Szko³a Podstawowa nr 127,

 ul. Kowieñska 12/20 (tel. 22 619 30 88)

Osoba odpowiedzialna: 14 - 25 luty - Magdalena Sztyler

- opieka wykwalifikowanej kadry; - dwa posi³ki dziennie; - wycieczki; - atrakcje; - zajêcia

sportowe; - turnieje w krêgle; - zajêcia taneczne.

DZIELNICOWY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

czynne 8.00 – 16.00

Hala Sportowa ul. Szanajcy 17/19, (tel: 22 619 11 20)

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Waldemar ¯ychowicz

Hala Sportowa, P³ywalnia ul. Jagielloñska 7, (tel: 22 619 50 31)

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Dorota Wajszczak

- gry zespo³owe: pi³ka koszykowa, pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, gry i zabawy ruchowe,

zajêcia korekcyjno- kompensacyjne, p³ywanie rekreacyjne, nauka p³ywania na kajakach

DOM KULTURY „PRAGA” czynne 8.00 – 16.00

ul. D¹browszczaków 2, (tel: 22 618 41 51)

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Tomasz Kaliñski

- warsztaty plastyczne w zakresie: rzeŸby, ko³o garncarskie, projekcje filmowe, dzia³alnoœæ pra-

cowni komputerowej i kawiarenki internetowej, przedstawienia teatralne, warsztaty bebniarskie.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. KSIÊDZA JANA TWARDOWSKIEGO

czynne 8.00 – 16.00

ul. Skoczylasa 9, (tel. 22 619 74 52)

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Janina Zakrzewska – Mas³owska

- zajêcia komputerowe, zabawy i konkursy edukacyjne, orgiami, pokazy filmowe, teatrzyki,

gry planszowe

Koordynator: Naczelnik Adam Kuszkowski,

Wydzia³ Sportu i Rekreacji, 22 59 00 135, adam.kuszkowski@praga-pn.waw.pl

Z-ca koordynatora: Podinspektor Krzysztof Celiñski,

Wydzia³ Sportu i Rekreacji, 22 59 00 237, krzysztof.celinski@praga-pn.waw.pl

UDZIA£ W AKCJI - BEZP£ATNY
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Sztuka wed³ug Paw³a Althamera
wana w Berlinie, podczas po-

¿egnalnego spotkania u Artu-

ra ̄ mijewskiego, który  w tym

mieœcie organizuje biennale.

Gdy zwiedzaliœmy Berlin, Ar-

tur pokaza³ mi kilka pami¹tek,

takich jak np. œlady po bun-

krze Adolfa Hitlera czy Mu-

zeum Terroru, odbudowane w

konwencji wspó³czesnej. By-

liœmy pe³ni wra¿eñ i wspo-

mnieñ, które poruszy³y nieco

uœpione traumy polskiej prze-

sz³oœci. Podczas kolacji do-

wiedzieliœmy siê, ¿e za dwa

dni w Warszawie rusza ma-

nifestacja neonazistów, w Pol-

sce zwanych narodowcami.

Artur zapyta³, czy nie mia³bym

jakiegoœ pomys³u, ¿eby prze-

prowadziæ dzia³anie wobec

tej manifestacji. WyobraŸnia

podsunê³a mi obraz, mo¿e

przeniesiony z jakiegoœ filmu,

b¹dŸ z historii, z innej rzeczy-

wistoœci albo z tej samej rze-

czywistoœci, lecz z innego

czasu: grupê id¹cych ulic¹ lu-

dzi, ubranych w obozowe pa-

siaki. Kolega zaakceptowa³

pomys³. Natychmiast zaczê-

liœmy siê kontaktowaæ telefo-

nicznie i mailowo z osobami,

które chcia³yby wzi¹æ udzia³

w takim marszu. Po powrocie

do Warszawy poszliœmy na-

wet na squoty, by nawi¹zaæ

kontakt z tzw. anarchistami –

m³odymi osobami, bardzo za-

anga¿owanymi politycznie,

które wybra³y squoty na miej-

sce spotkañ, a niektóre nawet

tam zamieszka³y. Przyjêli nas

¿yczliwie, ale powiedzieli, ¿e

maj¹ ju¿ swój pomys³, swoje

plany, przygotowywane od

miesiêcy. O dziwo, na spotka-

nie, które wyznaczyliœmy w

„Krytyce Politycznej” na dwie

godziny przed marszem neo-

nazistów, przysz³a ca³kiem

spora grupa – ok. 50 osób.

Przyjecha³a nawet nasza

przyjació³ka z Izraela, która

akurat by³a w Warszawie. W

naszej grupie mieliœmy - na-

zwijmy to ³adnie - dwóch

prawdziwych ¯ydów i praw-

dziwego Niemca - kuratora

mojej wystawy w Niemczech,

którego dziadkowie byli nazi-

stami. Wskoczy³ w pasiak bez

mrugniêcia okiem i wzi¹³

udzia³ w przemarszu. Mieli-

œmy te¿ wizytê dwóch samo-

zwañczych „pos³ów”, którzy

próbowali nas powstrzymaæ,

odwlec, byœmy nie szargali

imienia Marka Edelmana, by

ju¿ nie wracaæ do ikon pamiê-

ci – symboli cierpienia, by

tego nie ujawniaæ, nie poru-

szaæ. By³y chwile, gdy czu-

³em, ¿e - byæ mo¿e - wzi¹³em

na siebie niebywa³¹ odpowie-

dzialnoœæ… Nie by³a to akcja

z rozmys³em przygotowana,

d³ugo przemyœliwana. To by³o

dzia³anie bardzo spontanicz-

ne i bardzo niebezpieczne.

Mia³em jednak poczucie, ¿e

robimy coœ wa¿nego; najwa¿-

niejsz¹ z rzeczy, które ostat-

nio robi³em.

- Czy by³o to zetkniêcie

sztuki z polityk¹?

- Przede wszystkim – oka-

zanie wra¿liwoœci. Mogê na-

wet powo³aæ siê na religie. W

buddyzmie to zjawisko nazy-

wa siê wspó³odczuwaniem. W

chrzeœcijañstwie mo¿na zna-

leŸæ podobne gesty, zwane

mi³osierdziem albo mi³oœci¹

bliŸniego. Mogê powiedzieæ,

¿e z mi³oœci do nazistów zro-

biliœmy ten marsz, tak samo

jak z mi³oœci do wszystkich

pozosta³ych. By³ to gest

wspó³odczuwania. Wydaje mi

siê, ¿e artysta bardzo czêsto,

bardziej lub mniej œwiadomie,

kieruje siê emocjami; nie jest

w stanie nawet zrozumieæ

konsekwencji, które go do-

tkn¹; a jeœli zrozumie – to

bywa, ¿e ju¿ jest za póŸno.

Zdarza³o siê to bardzo daw-

no temu, zdarza siê i teraz.

Koñczy siê fal¹ konsekwencji,

których nie przewidywa³, a

które czêsto go przerastaj¹.

- Czy tego w³aœnie doœwiad-

czy³a Dorota Nieznalska?

- O niej pomyœla³em, to jest

nasza Matka Boska. Kiedyœ,

gdy dziewczyny z „Manify”

poprosi³y mnie, by zrobiæ

jak¹œ akcjê oœwieceniow¹ na

ulicy, zaproponowa³em pó³

¿artem, by wznieœæ figurê

Matki Boskiej Nieznalskiej. To

te¿ by³o spontaniczne: zanim

pomyœla³em, ju¿ mia³em wi-

zjê. Wydaje mi siê, ¿e za tak¹

prowokacj¹, skandalem – jest

g³êbsza myœl: wspó³odczu-

wanie nie tylko z sam¹ Do-

rot¹, ale te¿ z ca³¹ mas¹ lu-

dzi, którym przychodzi kon-

frontowaæ siê z fal¹ strachu,

z fal¹ nieœwiadomoœci.

- Co pokaza³ Pan na swej

pierwszej wystawie, 20 lat

temu?

- Pierwsz¹ znacz¹c¹, sa-

modzieln¹ i wa¿n¹ (ca³a od-

powiedzialnoœæ spada raczej

na mnie ni¿ na kuratora) by³a

wystawa w Muzeum Sztuki

Nowoczesnej w Warszawie.

Rozgl¹daj¹c siê po tej wysta-

wie mo¿na by³o przypusz-

czaæ, ¿e nic na niej nie poka-

za³em albo ¿e przenios³em

jakieœ fragmenty rzeczywisto-

œci, które dawa³y ludziom

wra¿enie, ¿e nic tam nie ma,

¿e idzie siê zwyczajnym ko-

rytarzem, kojarz¹cym siê z

komunalnym budynkiem

osiedla Za ¯elazn¹ Bram¹,

obstawionym rzêdem pale-

mek (po¿yczyliœmy je z Mini-

sterstwa Finansów, ¿eby

mieæ konkretn¹ ekspresjê)

Lamperie by³y zielone, du¿y

hol. Pierwsza wystawa, któr¹

traktowano jako przejœcie,

by³a jedn¹ z najwa¿niejszych

sal. By³o to doœwiadczenie

przejœcia: albo ktoœ to ju¿

„z³apa³” na tym etapie, albo

móg³ obejœæ ca³¹ wystawê, w

ogóle nie wiedz¹c, ¿e siê na

niej znajduje. Jedynym „klu-

czem” by³o zastosowanie

ciemni, czyli zupe³nie mrocz-

nego pomieszczenia. Ca³a

wystawa zorganizowana by³a

na planie krzy¿a. U¿y³em 2

pomieszczeñ, które kojarzy-

³em z niebem i piek³em. Nie-

bo – po prawej stronie od

ciemni, do której prowadzi³

ten zielony korytarz. By³a to

bardzo mi³a, ale obskurna

przestrzeñ z plastikowymi

bia³ymi krzes³ami i stolikami

oraz automatem do kawy

(taki neokapitalizm dla ubo-

gich). Po lewej stronie by³a

rekonstrukcja klubu, tak¿e z

meblami, wypo¿yczonymi z

Ministerstwa Finansów. Tam

wyk³adzina by³a czerwona,

sta³ telewizor; jak jest piek³o,

jest i telewizor – tak mi siê

wtedy kojarzy³o. Dla „wyjada-

czy” mog³o byæ do rozszyfro-

wania, ¿e w tej przestrzeni w

centralnym miejscu jest

zmrok – miejsce, gdzie podej-

mujemy decyzje, sk¹d  kieru-

jemy siê ku œwiat³u, wybiera-

my niebo b¹dŸ piek³o.

- Ju¿ wtedy wymaga³ Pan

od zwiedzaj¹cych aktywno-

œci intelektualnej i uczucio-

wej, nie dawa³ gotowego

„obrazu”?

- Nie. Wydaje mi siê, ¿e jest

wiele osób, które siê tym zaj-

muj¹. Wtedy czu³em, ¿e to,

co mnie napêdza, to jest two-

rzenie warunków doœwiad-

czenia – rodzaju „gry z inny-

mi”. Tak naprawdê, tê wysta-

wê robi³em dla siebie; by po

otwarciu drzwi zobaczyæ, czy

jeszcze dla kogoœ innego.

- Jak zaczê³a siê Pana

dzia³alnoœæ artystyczna w

œrodowisku lokalnym, na

Targówku?

- Od gestu pewnej œmia-

³oœci, odwagi, na któr¹ wielu

bardzo zdolnych artystów

zbiera siê ca³e ¿ycie; niektó-

rym nigdy nie udaje siê tego

dokonaæ. Jestem najbardziej

dumny, ¿e czasem tak¹ de-

cyzjê udawa³o mi siê podj¹æ.

Tak by³o z „Bródnem 2000”.

Na kserokopii zdjêcia zrobi-

³em symulacjê oœwiecenia

„2000”. Numer by³ namalo-

wany na moim bloku rêczny-

mi farbkami akwarelowymi. Z

takim malowid³em w forma-

cie A4 uda³em siê do urzêdu

gminy. To by³o zabawne: py-

tam na dy¿urce, gdzie mogê

z tym pójœæ, z kim porozma-

wiaæ? Panowie wys³ali mnie

„gdzieœ na górê”. Na jednym

z korytarzy znalaz³em pokój,

który kojarzy³ mi siê z kultur¹,

oœwiat¹ (w koñcu chodzi³o o

„oœwiecenie”). Zapuka³em.

Pani przyjê³a mnie nawet

¿yczliwie, wys³ucha³a projek-

tu; jej wzrok by³ jednak nie-

co mêtny. Pamiêtam: nie

czu³em, ¿e j¹ przekona³em.

Ju¿ wychodzi³em, gdy trafi-

³em na pana Jacka Bia³ka,

dyrektora Domu Kultury

„Œwit”. By³ zaintrygowany, co

niosê pod pach¹. Poprosi³ o

wprowadzenie w temat. I tak

siê zaczê³o.

- A wiêc wa¿n¹ rolê ode-

gra³ przypadek?

To by³o dosyæ zabawne. Po

kilku latach od tego momentu

otrzyma³em telefon od wice-

burmistrza Targówka Krzysz-

tofa Bugli z proœb¹ o spotka-

nie i rozmowê na temat rewi-

talizacji Parku Bródnowskie-

go. Podoba mi siê s³owo „re-

witalizacja”. Te¿ mia³em wte-

dy ochotê na rewitalizacjê wie-

lu rzeczy w swoim ¿yciu. Cze-

mu nie zacz¹æ od Parku? By-

³em tu¿ po wystawie w Mün-

ster, po ciekawym projekcie

Kaspra Keniga, dyrektora

muzeum w Kolonii. On wymy-

œli³ projekt, który nazwa³ „Pu-

blic sculpture”. Za³o¿enie by³o

takie, ¿e zaproszeni artyœci

dzia³ali w przestrzeni miej-

skiej, szeroko rozumianej –

publicznej, w pomieszcze-

niach b¹dŸ w terenie w obrê-

bie miasta. To mia³o ju¿ kilku-

nastoletni¹ (jeœli nie kilkudzie-

siêcioletni¹) tradycjê i uczyni-

³o Münster znanym miejscem

na œwiecie. Tam te¿ zrobi³em

projekt. Gdy tylko us³ysza³em

o Parku Bródnowskim, pomy-

œla³em: mo¿e nie ma co kom-

binowaæ, tylko przeszczepiæ

ten œwietny projekt na nasz

teren? I tak siê sta³o. Powsta³

Park RzeŸby, który z entuzja-

zmem przyjê³a Joasia Myt-

kowska, która kiedyœ praco-

wa³a w Fundacji Galeria Fok-

sal, a teraz jest dyrektorem

Muzeum Sztuki Wspó³czesnej

w Warszawie. Muzeum objê-

³o patronatem Park RzeŸby,

wspó³praca uk³ada siê bardzo

dobrze. Park RzeŸby uroczy-

œcie otwarto 21 czerwca 2009

roku. Znajduj¹ siê w nim 4 pra-
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CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH

- do 250 000 bez porêczycieli

- minimalny dochód 370 z³

- decyzja kredytowa w 5 minut

KREDYT KONSOLIDACYJNY:

Na sp³atê innych kredytów

Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹

Plus dodatkowa gotówka

Dla wszystkich do 20 000 z³

na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,

bez zaœwiadzeñ

W ofercie linie kredytowe:

- bez BIK

- bez zgody wspó³ma³¿onki/a

- bez uregulowanej s³uzby wojskowej

Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18

Znajdziesz nas:

ul. Targowa 66 paw. 31

22 499 87 09, 502 130 300

Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A

22 423 81 81, 500 037 177

ce: mój „Fragment raju”, zanu-

rzony w ziemi kalejdoskop

Olafura Eliassona z Islandii,

metaloplastyczna kula autor-

stwa Moniki Sosnowskiej z

Targówka i stalowy szeœcian

Rirkrita Tiravaniji z Tajlandii.

- Osobom starszym arty-

sta kojarzy siê z tym, ¿e za-

mkniêty w pracowni tworzy

dzie³o, potem wystawia je w

galerii. Na Pana przyk³adzie

widaæ, ¿e teraz sytuacja jest

inna: w projekcie, realizo-

wanym w przestrzeni pu-

blicznej aktywny udzia³ bie-

rze sam artysta oraz ludzie,

którzy mu towarzysz¹…

- Wydaje mi siê, ¿e obie

postawy wspó³istniej¹, zarów-

no w tym sensie, ¿e s¹ repre-

zentowane przez ró¿nych lu-

dzi, ale te¿ przeze mnie same-

go. Czasem pracujê w obsza-

rze zamkniêtym, który szum-

nie mo¿na nazwaæ studiem;

najczêœciej jest to warsztat

mojego ojca, gdzie pracujê i

robiê swoje rzeŸby. Nie prze-

szkadza mi to, wrêcz bardzo

pomaga, jak dla odmiany zro-

biê coœ zgo³a w inny sposób.

Czasem sobie u³atwiam, cza-

sem utrudniam; daje mi to

efekt, który rolnicy nazywaj¹

p³odozmianem, daje mi po-

czucie w miarê regularnie roz-

budzonej œwiadomoœci i wra¿-

liwoœci na otoczenie.

- Kogo do tej pory zapro-

si³ Pan do wspó³pracy?

- Jak pamiêtam, zaczyna-

³em od bezdomnych. Praco-

wa³em z nimi w Warszawie,

a tak¿e za granic¹. Bardzo

czêsto byli to Polacy. Najczê-

œciej zaprasza³em ich do krót-

kich akcji, proponowa³em im

innego rodzaju performance

ni¿ ten, którego dokonuj¹ co-

dziennie od wielu lat – wej-

œcie w œwiat sztuki i skorzy-

stanie z ekspresji, by skosz-

towali i zobaczyli, jak to sma-

kuje; potem mog¹ wróciæ do

swojej poprzedniej rutyny.

Pracowa³em te¿ z wykluczo-

nymi dzieæmi i m³odzie¿¹,

uchodz¹c¹ za „trudn¹” lub

„beznadziejnie trudn¹”, z za-

mkniêtych krêgów, oddzie-

lon¹ od reszty spo³eczeñ-

stwa. Pracowa³em równie¿

ze studentami, z artystami.

To, co teraz proponujê, to jest

ci¹g dalszy – namawianie do

tego, by ludzie ze sob¹ pra-

cowali, niezale¿nie od tego,

z jakich „departamentów” po-

chodz¹ i czym siê zajmuj¹.

Formu³a wspó³pracy wydaje

mi siê jak najbardziej na cza-

sie. W tej chwili mo¿na to

szumnie nazwaæ „warsztatami”.

- Owocem takiej wspó³pra-

cy by³ „Pan Guma” z ulicy

Stalowej. Podobno wêdro-

wa³ za granicê i wróci³.

- Pojecha³ do Brukseli – tam

siê odbywa³o spotkanie, pod-

czas którego - obrazowo mó-

wi¹c - bogate kraje zastana-

wia³y siê nad tym, jak dzia³aæ

w przypadku, gdy rytm œwia-

ta nie wszystkim stwarza po-

dobne szanse i jak pomóc

tym, którzy sobie  nie poradz¹

i przepadn¹. Chodzi³o g³ów-

nie o dzieci i m³odzie¿. Poje-

chali tam streetworkerzy, czyli

moi koledzy z Pragi, poniewa¿

Pan Guma by³ owocem takich

warsztatów z m³odzie¿¹. Za-

brali go jako przyk³ad udanej

wspó³pracy. Przez kilka dni

sta³ i przypomina³ nie tylko o

historii samego Pana Gumy,

ale te¿ o tym, co uda³o siê

dziêki etosowi pijaka w Pol-

sce, na Pradze: grupa m³o-

dych ludzi mia³a okazjê za-

znaæ pracy twórczej.

- Spe³nijmy obietnicê z

grudniowego numeru NGP,

¿e opowie Pan o realizowa-

nym w Niemczech projek-

cie „placu zabaw w koœcie-

le”, ³¹cz¹cym ambonê, kon-

fesjona³ i zje¿d¿alniê.

- To powsta³o w Akwizgranie

i trwa. Kilka dni temu dosta³em

potwierdzenie, ¿e brat Lucas,

czyli proboszcz koœcio³a œw.

El¿biety zgodzi³ siê, by obiekt,

który tam zostawiliœmy i który

w rzeczywistoœci jest placem

zabaw – móg³ zostaæ tak d³u-

go, jak to tylko mo¿liwe (mo¿-

na by powiedzieæ „nieskoñcze-

nie d³ugo”). Z tym wi¹¿e siê dla

mnie pewne wyzwanie: nie in-

teresuje mnie wstawienie

obiektu, który bêdzie sobie sta³

i siê marnowa³. Chcia³bym, by

ruszy³y ró¿nego rodzaju pomy-

s³y, które nazwaliœmy progra-

mami. Zadaniem tych progra-

mów jest aktywizowanie ludzi i

– co najbardziej ciekawe – re-

witalizacja programu samego

koœcio³a. Dzieci przychodz¹

dosyæ regularnie, bawi¹ siê na

zje¿d¿alni. Chcielibyœmy, by

mia³y tam mo¿liwoœæ poznawa-

nia religii œwiata, ale te¿ wza-

jemnego poznawania siebie

coraz lepiej; siebie - jako m³o-

dzi ludzie z ró¿nych zak¹tków

œwiata. W s¹siedztwie koœcio-

³a œw. El¿biety s¹ emigranci z

ca³ego œwiata. Chcemy te¿ daæ

szansê doros³ym, którzy próbo-

wali tam realizowaæ ró¿ne pro-

gramy. Wiêkszoœæ tamtejszej

spo³ecznoœci stanowi¹ Polacy;

oni troszcz¹ siê o koœció³,

chodz¹ na msze; reszta jest

ma³o zainteresowana. Jest tam

wyraŸny konflikt, który (jeœli nie

uda nam siê ta rewitalizacja)

doprowadzi to tego, ¿e koœció³

stanie siê grobowcem. Zapano-

wa³a moda, by w koœcio³ach

ustawiaæ urny z prochami.

- Nad czym Pan teraz

pracuje?

- Idea pracy wspólnej z ró¿-

nymi grupami ludzi jest moj¹

sta³¹ form¹ pracy. Mam teraz

zamiar przetestowaæ tê formê

w miejscach, gdzie konflikt

przybiera na sile. Nie zdradzê

tego miejsca, bo – póki co –

jest troszeczkê za wczeœnie.

Ciekawe jest, gdy ludzie za-

czn¹ siê zastanawiaæ, gdzie

siê takie miejsca znajduj¹.

Myœlê, ¿e to ju¿ zacz¹³em, ro-

bi¹c projekty z s¹siadami na

Bródnie, te¿ w terenie umiar-

kowanych konfliktów. Bardzo

wa¿ne wydaje mi siê wy³a-

wianie i rozpoznawanie kon-

fliktów, zanim przybior¹

groŸn¹ formê.

- Gdzie i kiedy mo¿na

obejrzeæ filmy, tzw. folie,

które zrobi³ Pan wspólnie z

Arturem ¯mijewskim?

- Kilka lat temu by³y w „Za-

chêcie”, teraz kr¹¿¹ po œwiecie.

- A kiedy zobaczymy je na

Targówku?

- Jestem otwarty. Mo¿emy

zrobiæ pokaz w Parku Bród-

nowskim lub w zwyk³ym kinie.

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Zofia Kochan

PS. Na zdjêciach: praca nad

placem zabaw w koœciele.

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:

- Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia

26 stycznia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie szko³y podstawowej przy ul. Ceramicznej na

dzia³kach ew. nr 42, 43, 41/2, 41/3, 44/2, 44/3 z obrêbu

4-03-06, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

- Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia

26 stycznia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie szko³y podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny

na dzia³ce ew. nr 10/3 z obrêbu 4-01-20, na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska

197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

przepisami, umowa o pracê

zawarta na czas okreœlony

przekraczaj¹cy jeden mie-

si¹c, która uleg³aby rozwi¹-

zaniu po up³ywie trzeciego

miesi¹ca ci¹¿y, ulega

przed³u¿eniu do dnia porodu.

Oznacza to, i¿ w dniu poro-

du rzeczywiœcie utraci Pani

status pracownika. W zwi¹z-

ku z tym, nie bêdzie przys³u-

giwa³o prawo do urlopu ma-

cierzyñskiego. Nie oznacza

to jednak, i¿ nie otrzyma Pani

zasi³ku macierzyñskiego.

Zgodnie bowiem z brzmie-

niem 30 ust.4 ustawy o

œwiadczeniach pieniê¿nych z

ubezpieczenia spo³ecznego

w razie choroby i macierzyñ-

stwa, ubezpieczonej zatrud-

nionej na podstawie umowy

o pracê na czas okreœlony

lub na czas wykonania okre-

œlonej pracy, z któr¹ umowa

o pracê, zgodnie z przedsta-

wionymi powy¿ej zasadami,

zosta³a przed³u¿ona do dnia

porodu – przys³uguje prawo

do zasi³ku macierzyñskiego

po ustaniu ubezpieczenia.

Oznacza to, ¿e pomimo utra-

ty statusu pracownika, wy-

p³acany bêdzie Pani zasi³ek

macierzyñski, który wynosiæ

bêdzie 100% podstawy jego

wymiaru.

Podstawa prawna: Ustawa

z dnia 26 czerwca 1974 r. ko-

deks pracy (Dz.U.98.21.94),

Ustawa z dnia 25 czerwca

1999 r. o œwiadczeniach pie-

niê¿nych z ubezpieczenia spo-

Prawnik radzi

Umowa na czas okreœlony a ci¹¿a
Jestem w czwartym miesi¹cu ci¹¿y. Mój pracodawca przed³u¿y³ mi umowê o pracê zawart¹

na czas okreœlony do dnia porodu. Martwiê siê jednak o mój urlop macierzyñski. Ostatnio

dowiedzia³am siê, ¿e w dniu porodu przestajê byæ pracownikiem. Czy to oznacza, ¿e nie

przys³uguje mi urlop macierzyñski i nie bêdzie mi przys³ugiwaæ zasi³ek?                 Monika W.

³ecznego w razie choroby i ma-

cierzyñstwa (Dz.U.99. 60.636).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. (22) 215-69-84, 698-22-19

500-020-048, 515-134-071

Dobre lokum czeka!

Wynajmê mieszkanie 47,5 m2, 3-pokojowe, na Targówku. Po³o¿o-

ne w 10-piêtrowym bloku, klatka schodowa i otoczenie budynku

monitorowane, windy, podjazd dla osób niepe³nosprawnych. W

pobli¿u sklepy, apteka, centra handlowe - Auchan - Leroy, Cen-

trum G³êbocka, M1. Miejsce doskonale skomunikowane z centrum

Warszawy - tramwaje i autobusy. Mieszkanie bezpoœrednio po re-

moncie, czêœciowo umeblowane - nowe meble w kuchni, ³azienka

z nowym bia³ym monta¿em, glazur¹ i terakot¹. W kuchni terakota

i glazura. Du¿y korytarz - na pod³odze terakota. Pokoje - panele.

Nowe okna PCV. Du¿y balkon. Do ceny za wynajem nale¿y doli-

czyæ op³aty licznikowe - pr¹d, gaz i woda. Tel. 604 59 67 58.

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

Naucz siê z nami Zarz¹dzaæ Kadrami!!!

Jesteœ m³od¹ osob¹ bezrobotn¹ lub bezrobotn¹ osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹?

Od d³u¿szego czasu bezskutecznie wysy³asz swoje CV?

Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje?

Zg³oœ siê do nas !!! Czekamy w³aœnie na Ciebie!!!

Fundacja „Normalna Przysz³oœæ” zaprasza bezrobotne osoby z niepe³nosprawnoœci¹ lub

pe³nosprawne osoby bezrobotne w wieku 15 - 25 lat do bezp³atnego udzia³u w projekcie

„Zarz¹dzanie kadrami - Szkolenie dla osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”.

Projekt obejmuje 60 godzinne szkolenie kadrowo-p³acowe oraz bezp³atny

miesiêczny sta¿ dla absolwentów szkolenia. Ponadto zapewniamy m.in. zwrot

kosztów dojazdu na szkolenie oraz materia³y szkoleniowe.

Szkolenie odbêdzie siê w dniach 28 marca – 8 kwietnia 2011 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia D¹browska: 794 158 705 lub

biuro@normalnaprzyszlosc.org.

Osoby zainteresowane udzia³em w  projekcie prosimy o nadsy³anie formularzy

zg³oszeniowych na adres: biuro@normalnaprzyszlosc.org lub faksem na

nr 22 213 87 46 do dnia 12 marca 2011 r. do godz. 16:00.

Projekt jest skierowany do mieszkañców Warszawy.

Przekazuj¹c 1% swojego podatku

na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ

wspierasz osoby z niepe³nosprawnoœci¹

w d¹¿eniu do samodzielnoœci

Nr KRS: 0000197482

Projekt „Zarz¹dzanie kadrami - Szkolenie dla osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym” jest

wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Cz³owiek

– najlepsza inwestycja
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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:

Firmy Us³ugowo Handlowej MAR-BUD Jan Soczewka,

ul. Siedlecka 163 Stok £¹cki, 08-110 Siedlce, z³o¿ony dnia

24 stycznia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej

na przebudowie istniej¹cej i budowie projektowanej

infrastruktury w pasie drogowym ul. Paw³a W³odkowica

(pompowni, gazoci¹gu, wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej ciœnieniowej oraz kabli NN i SN) na

dzia³kach ew. nr 1,2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8,

2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, cz. 3/2, 3/3, 3/5. cz.

3/6, cz. 3/9, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3 w obrêbie 4-07-11; cz.

218 w obrêbie 4-07-03; cz. 54/3 w obrêbie 4-07-06

przy ul. W³odkowica, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

9 II (œroda) godz. 10.00-13.00 - „Muzykalne serce oddam”

- bal integracyjny dla osób doros³ych niepe³nosprawnych.

Wspó³organizator: Stowarzyszenie Dzia³aj¹ce na Rzecz

Osób Niepe³nosprawnych HELP. Wstêp wolny.

9 II (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Sybiraków z m³odzie¿¹

i wnukami. Godz. 18.00 - Spotkanie emerytów i rencistów z

Ko³a nr 5 - Zacisze.

12 II (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.

12 II (sobota) - Walentynowy Bal Karnawa³owy dla doros³ych.

Zaproszenia do kupienia w Kawiarni DK Zacisze.

26-27 II (sobota-niedziela) - X Festiwal Chórów, Kabaretów

i Zespo³ów Seniora. Regulamin na www.zacisze.waw.pl w

zak³adce konkursy. Og³oszenie wyników 16 marca (œroda)

godz. 12.00.

Zima w mieœcie w DK „Zacisze”

Poniedzia³ek 14 lutego - „Walentynkowo” - warsztaty arty-

styczne dla dzieci. W programie: kwiaty na drucikach i origa-

mi, walentynkowe kartki 3D, mozaika ze szk³a, ca³uœne ¿abki,

bi¿uteria z modeliny, zak³adki do ksi¹¿ek dla zakochanych,

przygody kulinarne, decoupage, ping pong. Koszt: 10 z³.

Wtorek 15 lutego - „Doœwiadczalnie eksperymentalnie” -

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik. Przejazd ZTM.

Wyjazd godz. 10.00, powrót godz. 15.00. Liczba miejsc ogra-

niczona. Koszt: 12 z³.

Œroda 16 lutego - „Kolorowo zabawowo” - warsztaty arty-

styczne dla dzieci. W programie: „co to?” zwierzêta z plamy

tuszu, ba³wanki w technice kusudamy, malowanie na szkle,

mini zoo z tkaniny, sznurków, rafii, w³óczki, przygody kuli-

narne, ping pong. Koszt: 10 z³.

Czwartek 17 lutego - „Sielsko anielsko” – wycieczka autoka-

rowa. Warsztaty artystyczne w Mostówce. Du¿e drewniane

ptaki lub anio³y rêcznie malowane i lakierowane oraz serca z

dedykacj¹ dla najbli¿szych. Wyjazd godz. 9.00, powrót godz.

16.00. Zabieramy ze sob¹ drugie œniadanie. Na miejscu bêd¹

kie³baski z rusztu i picie. Odwiedzimy równie¿ sklepik z pa-

mi¹tkami, gdzie mo¿na kupiæ przedmioty do samodzielnego

zdobienia. Liczba miejsc ograniczona. Koszt: 50 z³.

Pi¹tek 18 lutego - „Zabawa na ca³ego” – wycieczka auto-

karowa. Wizyta w Fantasy Park i seans w kinie IMAX Sady-

ba Best Mall (film nowoœæ „Sea Rex”). Wyjazd godz. 10.00.

Powrót ok. 15.00. Liczba miejsc ograniczona. Kto bêdzie

chcia³, mo¿e po¿ywiæ siê w McDonalds. Koszt: 30 z³.

Prowadzimy ju¿ zapisy (=wp³aty) na „Zimê w mieœcie”. Liczba

miejsc jest ograniczona. Dzia³ania w ramach „Zimy w mieœcie”

s¹ dofinansowane przez Dom Kultury „Zacisze”.

Inaczej w ferie

Zarz¹d Transportu Miejskie-

go, jeszcze przed feriami zimo-

wymi (od 12 lutego) wprowadzi

zmiany, które u³atwi¹ podró¿o-

wanie mieszkañcom Pragi Po-

³udnie, Bia³o³êki i Targówka.

Podczas ferii zimowych (od 14

do 27 lutego) zwieszone zosta-

nie kursowanie niektórych linii

autobusowych, a linie tramwa-

jowe bêd¹ kursowa³y wed³ug

specjalnych rozk³adów jazdy.

Spe³niaj¹c liczne postulaty pasa-

¿erów dotycz¹ce uruchomienia do-

datkowych przystanków na trasie

linii ekspresowej E-5, ZTM podj¹³

decyzje o jej przekszta³ceniu w li-

niê przyspieszon¹ 407. Na trasie

zostan¹ uruchomione dodatkowe

przystanki: RONDO WASZYNG-

TONA 01, 02, STACJA KRWIO-

DAWSTWA 01, 04 i  SASKA 03, 04.

Na trasie linii 120, przy no-

wym osiedlu Regaty (na ul. Ko-

bia³ka przy skrzy¿owaniu z ul.

Frachtow¹ w kierunku Dworca

Wschodniego), zostanie uru-

chomiony dodatkowy sta³y

przystanek FRACHTOWA 01.

Uruchomienie tego przystanku

sta³o siê mo¿liwe dziêki wpro-

wadzeniu niezbêdnych zmian

w organizacji ruchu przez

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka.

Z powodu braku mo¿liwoœci

wyjazdu autobusów z pêtli przy

Centrum Handlowym Marki na ul.

Toruñsk¹, trasa objazdowa linii

112 przebiegaj¹ca od pêtli przy

CH Marki ulicami: Radzymiñsk¹

– M³odzieñcz¹ – Kondratowicza i

dalej do pêtli KAROLIN, zostanie

przyjêta jako trasa sta³a.

Na czas ferii zimowych (od 14

do 27 lutego) ZTM zawiesza kur-

sowanie linii autobusowych 304

i 315, nie bêdzie kursów linii 211,

305, 411, 501 i 521 oznaczonych

w rozk³adach symbolem „f” i tzw.

„wtyczek” oraz dodatkowych kur-

sów na liniach 163, 164 i 725.

Podczas ferii nie bêdzie kur-

sowa³a linia tramwajowa 46, a

linie 1, 9, 17, 18, 23, 24, 26,

33 i 44 pojad¹ wed³ug rozk³a-

dów specjalnych.

Bez zmian bêdzie kursowa-

³o metro. SKM i poci¹gi KM

bêd¹ kursowa³y wed³ug do-

tychczasowych rozk³adów.

Z Nowodworów

do przystanku SKM

12 lutego uruchomiona zo-

stanie nowa linia autobusowa

214. Mieszkañcy Nowodwo-

rów uzyskaj¹ szybki dojazd do

przystanku SKM w P³udach.

Nowa linia poprawi te¿ komu-

nikacjê na ul. Ordonówny. Uru-

chomienie linii 214 sta³o siê

mo¿liwe dziêki wybudowaniu

tymczasowej „zawrotki” dla au-

tobusów przy ul. Klasyków, w

pobli¿u zamkniêtego – z powo-

du budowy wiaduktu – przejaz-

du kolejowego.

Linia 214 bêdzie kursowa³a na

trasie: PKP P£UDY – Klasyków

– Modliñska – Mehoffera – Ordo-

nówny – Œwiatowida – NOWO-

DWORY. W godzinach szczytu

autobusy bêd¹ jeŸdzi³y co ok. 15

minut. Poza godzinami szczytu,

w soboty i œwiêta linia bêdzie kur-

sowa³a z czêstotliwoœci¹ co ok.

20 minut. Co wa¿ne, w miarê

mo¿liwoœci, rozk³ad jazdy 214 bê-

dzie skoordynowany z rozk³adem

linii kolejowej S9.

Nowa linia nie tylko bêdzie

dowozi³a mieszkañców Nowo-

dworów do przystanku kolejo-

wego. Poprawi tak¿e komuni-

kacjê na ul. Ordonówny, przy

której rozbudowywane s¹ osie-

dla mieszkaniowe. £¹czna licz-

ba kursów autobusów na tej

ulicy, w godzinach szczytu,

wzroœnie z 6 do 10. Poza

szczytem wzroœnie z 6 do 9 a

w soboty i œwiêta z 3 do 6.

Warto dodaæ, ¿e zapewni

tak¿e obs³ugê ul. Klasyków.

Kursuj¹ca tamtêdy linia 152 ma

zostaæ wycofana z tego odcin-

ka w zwi¹zku z planowanym

zamkniêciem ul. Fletniowej.

ZTM informuje
Bêdzie ona nieprzejezdna z

powodu budowy kanalizacji.

To nie koniec zmian planowa-

nych w tej czêœci Warszawy. 12

lutego – kursuj¹ca obecnie

przez ca³y tydzieñ linia 144 zo-

stanie zast¹piona przez liniê

302, która bêdzie jeŸdzi³a tylko

w dni powszednie. Trasa ani roz-

k³ad jazdy (w dni powszednie)

nie zmieni¹ siê. W zamian, w dni

wolne od pracy zostanie dwu-

krotnie zwiêkszona czêstotli-

woœæ kursowania linii 509 – z 20

do 10 minut. Wszystkie kursy li-

nii 509 bêd¹ obs³ugiwane przez

autobusy wielkopojemne. Nieza-

le¿nie od zwiêkszenia czêstotli-

woœci kursowania linii 509 w dni

wolne, w godzinach szczytu w

dni powszednie pojawi¹ siê na

niej tak¿e dodatkowe kursy.

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 59 ust 1

oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.

717 z 2003 r.).

zawiadamiam,

o zmianie wniosku z dnia 20 lipca 2010 r. przez inwestora

- Firmê Budowlan¹ „Marek Antczak”, reprezentowan¹

przez pe³nomocnika Rados³awa Tusiñskiego - z³o¿onej dnia

21.01.2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego na dzia³kach ew. nr 6/19, 36/1 z obrêbu

4-16-21 oraz 54/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 13, 23, 55/2, 55/6

z obrêbu 4-16-22 w rejonie ul. Chudoby, na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie, w zakresie wy³¹czenia dz. ew.

nr 1, 5/9, 5/10 z obrêbu 4-16-21 oraz dz. ew. nr 1/1, 56

z obrêbu 4-16-22 oraz zmiany za³¹cznika graficznego,

w zwi¹zku z opini¹ MPWiK nr D1/3335/ID/PK/5121/2010

z dnia 22 grudnia 2010 r.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (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:

- Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia

26 stycznia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie szko³y podstawowej przy ul. Ceramicznej na

dzia³kach ew. nr 42, 43, 41/2, 41/3, 44/2, 44/3 z obrêbu

4-03-06, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

- Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia

26 stycznia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej

na budowie szko³y podstawowej przy ul. Hanki

Ordonówny na dzia³ce ew. nr 10/3 z obrêbu 4-01-20,

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art.10 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

oraz art. 11d ust.5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz. U. z 2008 r.

Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.),

zawiadamiam

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

reprezentowanego przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka, z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Modliñskiej

197, w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej

na budowie ulicy Kiersnowskiego na odcinku od ulicy

Fleminga w kierunku torów kolejowych poprzez przebudowê

nawierzchni, budowê chodnika jednostronnego, budowa

sieci napowietrznej oœwietlenia oraz odwodnienia ulicy

poprzez studnie ch³onne w obrêbie 4-04-22 na terenie

dzia³ek nr 47/1, 48/7, 46/16-(proj. 46/27), 50/4-(proj.

50/6), 50/5-(proj. 50/8) w Warszawie. W nawiasach

podano numery dzia³ek po podziale.

W przypadku wydania, w wyniku postêpowania

administracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê

inwestycji drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹

siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia

niniejszego zawiadomienia oraz zg³aszania wniosków i

zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul.

Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: (22) 51-03-193,

pokój 301. (od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

8.00-16.00).
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Zalaliœmy œwiat oceanem

przemocy i okrucieñstwa.

Czuj¹ce istoty traktujemy jak

narzêdzia, zabawki, œmieci…

Powszechne i „normalne”

jest to, ¿e na polskiej wsi

ogromna wiêkszoœæ psów ca³e

¿ycie spêdza uwi¹zana krót-

kim ³añcuchem do atrapy budy,

bez mo¿liwoœci ruchu, uciecz-

ki przed upa³em czy mrozem.

Powszechne jest porzucanie

zwierz¹t, które siê znudzi³y.

Dobrze, jeœli w³aœciciel robi to

w sposób „humanitarny”, przez

oddanie do schroniska, ale

coraz czêœciej mamy do czy-

nienia z przypadkami, kiedy

pies jest wyrzucany na szosê

z pêdz¹cego samochodu czy,

jeszcze gorzej, „opiekun” przy-

wi¹zuje go w lesie do drzewa

odbieraj¹c wszelk¹ szansê na

ratunek i skazuj¹c na powoln¹

œmieræ w mêczarniach.

Gdy samochód potr¹ci zwie-

rzê na drodze, bardzo rzadko

zdarza siê, by kierowca tego

pojazdu lub inny uczestnik ru-

chu zatrzyma³ siê i udzieli³ po-

mocy. Zwykle nieszczêsna

ofiara le¿y d³ugimi godzinami

albo dniami na poboczu i umie-

ra w bólu z odniesionych ran,

odwodnienia, stresu, czasem

wrêcz zostaje rozje¿d¿ona

przez kolejne samochody.

Nie potrafimy w humanitar-

ny sposób rozwi¹zaæ proble-

mu bezdomnych zwierz¹t, za-

pewniæ im w³aœciwej opieki.

Zamiast tego nader czêsto

odbywa siê proceder zarabia-

nia na nich pieniêdzy, przy

aktywnym wspó³udziale osób

i organów powo³anych do

udzielania im pomocy. Co

chwila dowiadujemy siê o ko-

lejnym komercyjnym schroni-

sku, gdzie zwierzêta gin¹ ma-

sowo z g³odu, chorób i rozpa-

czy b¹dŸ zagryzaj¹ siê wza-

jemnie, bo w przepe³nionych

wielokrotnie boksach szalenie

wzrasta poziom agresji.

Wci¹¿ przeœladujemy dziko

¿yj¹ce koty, choæ dziêki nim

nie ma w naszych domach

gryzoni. Zamykamy zim¹ piw-

niczne okienka, skazuj¹c je na

zamarzniêcie, podk³adamy

truciznê, gnêbimy karmicieli.

Jakby tego by³o ma³o, od ja-

kiegoœ czasu, co i rusz, obie-

gaj¹ media wstrz¹saj¹ce infor-

macje o budz¹cych grozê

przypadkach przemocy i okru-

cieñstwa wobec zwierz¹t, ni-

czym nie usprawiedliwionych,

dokonanych z premedytacj¹.

Oto w domowym zaciszu

kilkuletni ch³opiec torturowa³

ma³ego, kota traktuj¹c go jak

szmacian¹ zabawkê, a jego

nastoletni brat filmowa³ to jako

œwietn¹ rozrywkê i dzie³o

umieœci³ w internecie.

Zamo¿ni rodzice sprawili ma-

³ej dziewczynce gwiazdkowy

prezent w postaci m³odej klaczy.

W wigilijny wieczór wsadzili

córkê na konia, który, wystra-

szony podró¿¹ i nowym miej-

scem, zerwa³ siê i poœlizgn¹w-

szy siê na lodzie upad³ z dziec-

kiem na grzbiecie. Dziewczyn-

ce nic siê nie sta³o, ale rodzi-

ce „za karê” skazali zwierzê na

œmieræ w rzeŸni.

Równie¿ w wigiliê Bo¿ego

Narodzenia nastoletni zwyrod-

nialcy oblali benzyn¹ i podpa-

lili kotkê, która umar³a w

strasznych mêczarniach.

Podobnie zosta³ potrakto-

wany pies, który zamkniêty w

boksie, nie móg³ ratowaæ siê

ucieczk¹.

Tu¿ za ogrodzeniem schro-

niska pracownicy znaleŸli po-

wieszone na drzewie dwie

m³ode suczki. Kat zada³ im

œmieræ w sposób wyrafinowa-

ny – wisz¹c na wspólnym

sznurze udusi³y siê wzajem-

nie, kiedy walczy³y o ¿ycie.

W dwóch ró¿nych miej-

scach dwóm psom (bernardyn

i owczarek niemiecki) urz¹-

dzono krwaw¹ egzekucjê -

zosta³y zar¹bane siekier¹.

W³aœciciel starego psa za-

prowadzi³ go na tory, gdzie

ufne, bezradne zwierzê zabi³

nadje¿d¿aj¹cy poci¹g.

Trzej m³odzi bandyci wziêt¹

ze schroniska suczkê husky

przywi¹zali do zderzaka samo-

chodu i ruszyli w szaleñcz¹ jaz-

dê, a¿ psu oderwa³a siê g³owa.

To wszystko wydarzy³o siê

naprawdê, choæ jest jak wyjê-

te z horroru. Budzi przera¿e-

nie, do jakiego bestialstwa

zdolny jest cz³owiek wobec

s³abszych, bezbronnych istot.

Bo nikomu siê nie poskar¿¹, bo

w wielu œrodowiskach panuje

przyzwolenie na wyrz¹dzanie

im krzywdy, a ustawowa ochro-

na prawna okazuje siê zupe-

³n¹ fikcj¹. Oprawców nie œciga

policja, a jeœli nawet zostan¹

wskazani, najczêœciej pozo-

staj¹ bezkarni. Za znêcanie siê

i zabicie zwierzêcia ze szcze-

gólnym okrucieñstwem kodeks

karny przewiduje karê pozba-

wienia wolnoœci do 2 lat. W od-

czuciu spo³ecznym jest to kara

œmiesznie niska w odniesieniu

do wagi i charakteru przestêp-

stwa. Ale i tak bodaj nigdy do-

t¹d ¿aden sêdzia jej nie wymie-

rzy³. Sprawy s¹ umarzane lub

koñczy siê na niewielkich

grzywnach, upomnieniach,

karach w zawieszeniu.

Nie dzia³aj¹ one ani odstra-

szaj¹co ani wychowawczo,

utwierdzaj¹ w potencjalnych

sprawcach poczucie bezkarno-

œci. Takie wyroki za czêsto trud-

ne do wyobra¿enia akty sady-

zmu wobec zwierz¹t przedsta-

wiciele wymiaru sprawiedliwo-

œci motywuj¹ zwykle „nisk¹

szkodliwoœci¹ spo³eczn¹” tych

czynów. Tymczasem badania

wskazuj¹, ¿e du¿a czêœæ

sprawców zbrodni wobec ludzi

ma na sumieniu wczeœniejsze

drêczenie i zabójstwa dokona-

ne na zwierzêtach.

Trudno powiedzieæ, czy

skala zjawiska roœnie, czy te¿

dzisiaj wiêcej takich historii

jest ujawnianych. Jedno jest

pewne: nie wystarczy ich na-

g³aœniaæ, by nie sta³y siê prze-

pustk¹ do po¿¹danej, swo-

iœcie pojêtej „s³awy”. Trzeba je

piêtnowaæ, œcigaæ i karaæ

sprawców, nie mo¿e byæ dla

nich ¿adnego pob³a¿ania.

Zwierzêta nie mog¹ same do-

magaæ siê zadoœæuczynienia

za wyrz¹dzane im z³o, to my

mamy moralny obowi¹zek byæ

ich rzecznikami. Nie przymy-

kajmy oczu na wyrz¹dzane im

krzywdy, nie bójmy siê za nimi

œwiadczyæ. W Polsce potrzeb-

ny jest szeroki ruch spo³ecz-

ny na rzecz zaostrzenia i eg-

zekwowania kar za przestêp-

stwa wobec zwierz¹t.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

Antoine de Saint-Exupéry („Ma³y Ksi¹¿ê”)

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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Psy i koty – zwierzêta domowe, towarzysz¹ce, przyjaciele. S¹ nam najbli¿sze spoœród

innych gatunków Ziemian. Ratuj¹ przed zerwaniem nasz¹ s³abn¹c¹ wiêŸ z natur¹. Obda-

rzaj¹ nas zaufaniem, bezwarunkow¹ mi³oœci¹ i oddaniem. Wnosz¹ w nasz¹ przestrzeñ cie-

p³o i radoœæ. W zamian za to jak¿e czêsto s¹ Ÿle traktowane, pogardzane, bite, g³odzone,

porzucane b¹dŸ wiêzione i bezwzglêdnie eksploatowane, w zale¿noœci od okolicznoœci.

Na zawsze jesteœ odpowiedzialny za to, co oswoi³eœ

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 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 o wydaniu:

- decyzji nr 4/CP/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w

sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji

ogólnosp³awnej przechodz¹cej w kanalizacjê sanitarn¹ na

terenie zespo³u mieszkaniowego, na dzia³kach nr ew. 305,

318, 319/1, 426/3, 426/4 z obrêbu 4-06-35; 47, 51/1, 5,

48, 46, 43, 37, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32, 31, 24/3, 17/2,

49 z obrêbu 4-07-01; 8/1, 11/17, 11/20, 14/4, 14/57 z

obrêbu 4-07-02 przy ul. P³ochociñskiej, Marywilskiej i

osiedlowej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek inwestora - BORDERS A-R Sp. z o.o., z³o¿ony dnia

26 paŸdziernika 2010 r., zawieszony dnia 23 listopada 2010 r.

i podjêty w dniu 6 grudnia 2010 r.

- decyzji nr 5/CP/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr 101/CP/2010

z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. ustalaj¹cej warunki i

szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na: budowie sieci

ciep³owniczej 2xDN350 w technologii preizolowanej wraz

z kanalizacj¹ teletechniczn¹ dla potrzeb zasilania w ciep³o

obszaru rozwojowego „Winnica” etap l - wzd³u¿ ul.

Œwiatowida na dzia³kach ew. nr 23/5, 22/4, 27/1, 19/2,

20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1 i 5/12 w obrêbie

4-01-13, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,

na wniosek inwestora Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa

Energetyki Cieplnej S.A. z³o¿ony dnia 8 grudnia 2010 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 zagospo-

darowaniu 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.

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci

lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z

dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ

istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty

nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za

poniesion¹ rzeczywista szkodê, wykupienia nieruchomoœci

lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli

wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ od

gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci

nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a,

prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie

mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci

(Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).

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).

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

ZIMA W MIEŒCIE 15 - 25 LUTEGO 2011

WARSZTATY DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

Warsztaty plastyczne - 15 i 22 lutego - wtorki - godz. 11-14

rzeŸba w glinie (do 15 osób, zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w

wieku 7-12 lat)

Warsztaty bêbniarskie - 15, 17, 22, 24 lutego - wtorki i

czwartki - godz. 14-16 (do 10 osób, zajêcia dla dzieci i m³o-

dzie¿y w wieku 7-16 lat)

Warsztaty rzeŸbiarskie - 16 i 23 lutego - œrody - godz. 16-18

m³odzie¿ niepe³nosprawna

Warsztaty plastyczne - 17 i 24 lutego - czwartki - godz. 11-14

masa solna (do 15 osób, zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w

wieku 7-12 lat)

Warsztaty teatralne - 17 i 24 lutego - czwartki - godz. 14-17

warsztaty zorganizowane we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem

Praktyków Dramy STOP-KLATKA (do 30 osób, zajêcia dla

m³odzie¿y gimnazjalnej)

Warsztaty garncarskie - 21 lutego - poniedzia³ek - godz. 11-14

(do 15 osób, zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-12 lat)

Warsztaty Pantomimy - 21, 22 lutego w godz. 15-17;

23 lutego w godz. 13-15 warsztaty dla m³odzie¿y gimnazjal-

nej i licealnej - prowadzenie NEIRO (Japonia). Warsztaty

prowadzone bêd¹ w jêz. angielskim.

Liczba miejsc ograniczona – zapisy w pok. 26

Warsztaty s¹ bezp³atne

INNE WYDARZENIA

16 lutego - œroda - godz. 14.00 - „Jak to by³o” - interaktywne

przedstawienie teatralne w wykonaniu Agencji Artystycznej Baj-

ka (do 90 osób, spektakl dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-14 lat)

18 i 25 lutego - pi¹tki - godz. 14.00-16.00 - Projekcje filmo-

we - do 90 osób, filmy dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-14 lat

15 i 22 lutego - wtorki - w godz. 11.00-12.30 - Karnawa³o-

we imprezy artystyczne - impreza z konkursami i nagroda-

mi w szkole podstawowej nr 127 (ul.Kowieñska)

17 i 24 lutego - czwartki - w godz. 11.00-12.30 - Impreza z kon-

kursami i nagrodami w szkole podstawowej nr 73 (ul.Bia³ostocka)

Kawiarenka internetowa - czynna codziennie w godzinach 12.00-16.00

szczegó³y na www.dkpraga.pl
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mini og³oszenia

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI, niemiecki -

okolica Ratusza Targówek

606 744 724

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

JÊZYK polski nauczycielka

725 480 337

SZKO£A muzyczna CASIO

naTarchominie - keybord,

gitara, akordeon, fortepian,

wokal - tel. 511-486-484

ZDROWIE I URODA

ODCHUDZANIE - skutecz-

nie 5kg/tydzieñ, dr E.Gmi-

trzuk Gabinet „Zdrowsze

¯ycie” 665-549-402;

www.odchudzanie-zdrowszezycie.pl

US£UGI

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory, naprawa

- dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, materacy, tapicerki

meblowej i samochodowej, (10

lat karcherem) 502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa,

monta¿ 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solid-

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

i  698-916-118

GLAZURA, malowanie,

g³adŸ, 692-386-426

HYDRAULIKA wodna,

kanalizacyjna, gazowa,

centralne ogrzewanie,

piece, us³ugi kominiarskie,

remonty, 696-321-228

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, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEGRYWANIE kaset VHS

na DVD 601-383-055

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

ZAK£AD œlusarski wykonuje:

kraty, balustrady, ogrodzenia,

wiaty, zabudowy balkonów,

drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.

22 679-60-81, 604-460-142

Z£OTA r¹czka 535-272-999,

22 619-44-40

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

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

MOTORYZACJA - KUPIÊ

JAPOÑSKI kilkuletni

516-533-487

KUPIÊ Fabiê lub Opla,

I w³aœciciel 506-871-924

SPRZEDAM

KRUSZYWO betonowe, za-

³adunek gratis, 883-364-352,

883-364-356

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-

kiego 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 naj-

lepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny

odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji

swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MAN-

GLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. 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 manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie 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 popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

ki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 lutego

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

NOWO OTWARTA

PRZYCHODNIA

NZOZ EZMED

- lekarze rodzinni

- lekarze specjaliœci

- badania laboratoryjne

- badania diagnostyczne

Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,

tel. 22 676-78-71

pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, nad szar¹ eminencj¹

polskiej polityki i gospodarki

zebra³y siê czarne chmury

plotek i niejasnoœci. Za me-

dialn¹  nijakoœæ trzeba kiedyœ

zap³aciæ. Niewidoczny dla na-

szej spo³ecznoœci wicepre-

mier Pawlak podejrzewany

jest przez ABW o ... niewa¿-

ne o co - wszystko siê wyja-

œni, albo zatuszuje.

Wiadomo, polityka przez

wiêksze lub mniejsze „p”. Ali-

œci cieszê siê, ¿e podniesio-

na zosta³a zas³ona nad tajno-

œci¹ jego poczynañ. Proszê

zauwa¿yæ, ¿e przedstawiciel

6% wyborców decyduje o sto-

pie ¿yciowej 94% i 100% spo-

³eczeñstwa, bêd¹c w totalnej

ciemnoœci dla reporterów.

Czy polska gospodarka za-

gl¹da tylko do gabinetów do-

wódców wiejskich remiz stra-

¿ackich? Jako wyborca

chcia³bym gospodarczego

wicepremiera widzieæ i s³u-

chaæ. Popieraæ lub nie zga-

dzaæ siê jak z widocznym,

wyra¿aj¹cym swoje pogl¹dy

czyli maj¹cym jak¹œ twarz i

osobowoœæ Januszem Pie-

chociñskim czy Eugeniuszem

K³opotkiem. £atwo byæ jê-

zyczkiem u wagi i gasiæ œwia-

t³o, nie p³ac¹c za nic. Z tym

siê zgodzê, ale nie na pozio-

mie wicepremiera. Czas na

zmiany.

Dziêki fonendoskopowi

mo¿emy os³uchiwaæ miêsieñ

sercowy. To cudowny twór.

Ciê¿ko pracuj¹cy narz¹d, ju¿

przed naszym i zwierz¹t na-

rodzeniem do ostatnich na-

szych chwil. W jego wnêtrzu

znajduje siê system zaworów,

zapobiegaj¹cych cofaniu siê

krwi. Zadaniem serca jest

systematyczne, w³aœciwe dla

ka¿dego gatunku, a tak¿e do

okolicznoœci ¿yciowej pompo-

wanie krwi, która przep³ywa-

j¹c przez narz¹dy dostarcza

¿yciodajne sk³adniki, a odbie-

ra zu¿yte i niepotrzebne. Do-

tyczy to tlenu, bia³ek, hormo-

nów, witamin, wszystkich ge-

nialnie zaprojektowanych

sk³adników cia³a.

Czasami w wywiadzie do-

wiadujemy siê, ¿e zwierzak

zaczyna siê nadmiernie mê-

czyæ. Jego aktywnoœæ spada.

Pojawia siê kaszel nocny lub

ekstytacyjny. Przy wiêkszym

wysi³ku pojawiaj¹ siê omdle-

nia po³¹czone z zasinieniem

jêzyka i œluzówek. Dla leka-

rza s¹ to wskazania do roz-

poczêcia analizy uk³adu kr¹-

¿enia. Najprostsze jest, oczy-

wiœcie, os³uchiwanie. S³yszal-

ne szmery zastawkowe po-

zwalaj¹ postawiæ diagnozê

wstêpn¹.

O skali uszkodzenia mo¿e

decydowaæ wprawne ucho

badaj¹cego, a tak¿e badanie

EKG, RTG oraz ultrasonogra-

fia. W przypadkach w¹tpli-

wych warto wykonaæ badanie

dodatkowe, poniewa¿ w nie-

wielkim procencie przypad-

ków prawid³owy szmer serco-

wy mo¿e byæ t³umiony przez

szmer oddechowy i sugero-

waæ nieistniej¹c¹ patologiê.

Dlaczego w sercu mo¿e

szemrzeæ? Otó¿, kiedy p³atki

zastawek spotykaj¹ siê w jed-

nej p³aszczyŸnie i szczelnie

blokuj¹ cofanie siê krwi, s³yszy-

my uderzenie p³ynu o zastaw-

ki, a uderzenie odbieramy jako

ton. „Bum”. W przypadku pa-

tologii, gdy krew siê cofa, jej

czêœæ przep³ywa z powrotem,

wywo³uj¹c wibracjê p³atków

zastawek s³yszaln¹ jako ton „f”.

Prawid³owy szmer odde-

chowy s³yszalny jest jako „f”,

dlatego ³atwo uznaæ go za

patologiczny szmer serca.

W pierwszych dniach mo-

jej pracy w grochowskiej kli-

nice dr Szulc podpowiedzia-

³a mi prosty sposób na

ustrze¿enie siê b³êdu. Nale-

¿y obserwowaæ ruchy odde-

chowe lub/i - trzymaæ d³oñ na

klatce piersiowej. Wtedy nie

sposób siê pomyliæ. Dziêku-

jê Ci Krysiu, zawsze o tym

pamiêtam, s³uchaj¹c pacjen-

tów i swoich najbli¿szych.

Dziêki dr Krystynie nie ule-

g³em sugestiom kardiologów

z Centrum Zdrowia Dziecka

o wadzie serca mojego, wów-

czas 3-letniego, syna. To by³

tylko szmer oddechowy i z³a

interpretacja EKG. A gdybym

by³ hydraulikiem?

Szmery

LUNA
W grudniu przy markecie pod Miñskiem Mazowieckim czê-

sto widywano m³od¹, szczenn¹ sukê, która ¿ebra³a o jedze-

nie. By³a ³agodna i ufna, wiêc ktoœ j¹ nakarmi³, a inny, „dla

zabawy”, doczepi³ do ogona i szyi puszki po piwie. Wolonta-

riuszki uwolni³y j¹ od puszek, ale nie od razu uda³o im siê

znaleŸæ m³ode. By³o widaæ, ¿e suka karmi: przybiega pod

market, czeka na czyjœ mi³osierny gest i znika. Po kilku pró-

bach zaufa³a na tyle, ze pokaza³a, gdzie s¹ jej dzieci. Pewnie

silne mrozy bardzo im dokuczy³y i m¹dra matka czu³a, ¿e

musi odkryæ kryjówkê dla ich ratowania. Ma³e ukry³a w sta-

rym pustostanie, gdzie by³o trochê s³omy i œmieci. Uda³o siê

zabraæ ca³y „oœmiopak” - suczkê i 7 szczeni¹t. Szczeniêta

znalaz³y ju¿ opiekunów, a Luna wci¹¿ czeka na swój wyma-

rzony dom. Jest bardzo ³agodna, przyjazna i radosna. Gar-

nie siê do cz³owieka i zabie-

ga o pieszczoty, okazuje wiel-

ka wdziêcznoœæ za ka¿dy

mi³y gest. Dobrze ¿yje z in-

nymi zwierzêtami. Jest inteli-

gentna i bardzo szybko siê

uczy. Zosta³a wysterylizowa-

na, wiêc nie bêdzie k³opotu z

cieczkami i zagro¿enia nie-

chcian¹ ci¹¿¹. Bêdzie wspa-

nia³¹ towarzyszk¹ dla dobre-

go opiekuna.

Kontakt w sprawie adopcji:

888 066 402, 502 388 663,

r.markowska@wp.pl

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:

OKRÊGOWEGO INSPEKTORATU S£U¯BY WIÊZIENNEJ

z siedzib¹ przy ul. Wiœniowej 50, 02-520 Warszawa,

z³o¿onego dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie budynku zakwaterowania osa-

dzonych wraz z polami spacerowymi, podziemnym

³¹cznikiem komunikacyjnym, wewnêtrznym uk³adem

komunikacyjnym i towarzysz¹c¹  infrastruktur¹ na cz.

dzia³ki  30/3 z obrêbu 4-05-11 po³o¿onej przy ul. Ciupagi 1

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. 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 (22-51-03-199): poniedzia³ki

w godz. 10:00-16:00 i czwartki 13:00-16:00.
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Prosto z mostu

PO warszawsku

Lewa strona medalu

W lutym 1648 r. W³adys³aw IV

Waza nada³ Pradze prawa miejskie.

Niniejszy felieton piszê w ciep³¹, jak

na luty, s³oneczn¹ niedzielê, siedz¹c

nad fili¿ank¹ kawy i patrz¹c na Plac

Wileñski. Perspektywê psuje mi nieco

pomnik sowieckiego okupanta, ale nie

o tym dziœ bêdzie mowa.

Otó¿ Praga jest dzielnic¹ ogromnych,

ale zupe³nie niewykorzystanych mo¿li-

woœci. Oczywiœcie, nie bêdê zajmowa³ siê

czasami zamierzch³ymi. Ostatnie lata

sto³ecznego samorz¹du up³ywaj¹ pod

znakiem ci¹g³ej walki PO o przejêcie

w³adzy na Pradze. Niedawno „Rzeczpo-

spolita” wymieni³a d³uuug¹ listê krew-

nych, znajomych i wspó³pracowników

szefowej Platformy na Pradze (pose³ A.

D¹browskiej) zatrudnionych w praskim

urzêdzie i ZGN. Przyczyny tej walki s¹

wiêc jasne – chodzi o sto³ki i mieszka-

nia komunalne. A ¿e kadry praskiej PO

s¹ niewysokich lotów?  No có¿, wystar-

czy pos³uchaæ ministra (ci¹gle jeszcze)

Klicha, by wiedzieæ, ¿e Platforma nie ma

szczêœcia do lekarzy…

Zamiast wiêc rozwijaæ potencja³ na-

szej dzielnicy, remontowaæ budynki,

upiêkszaæ Pragê, Platforma rozwija

nieustann¹ awanturê. I jeszcze publicz-

nie ¿ali siê, ze umieœci³a na swoich li-

stach wyborczych i namaœci³a na wice-

przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy cz³o-

wieka obarczanego powa¿nymi zarzu-

tami.  Czy to ju¿ nie bezczelnoœæ?

Teraz z zupe³nie innej beczki: mój

szanowny kolega z Rady Warszawy i

³am „NGP” Dariusz Dolczewski zarzu-

ca mi nieprawid³owe wyliczenia, udo-

wadniaj¹c, ¿e jego pomys³ nowej noc-

nej linii autobusowej jest lepszy ni¿ wy-

d³u¿enie godzin pracy metra. Ale jego

wyliczenia ró¿ni¹ siê od prezentowa-

nych przez ZTM. Mo¿na, ¿ongluj¹c od-

powiednio dobranymi danymi, udo-

wodniæ ka¿d¹ tezê. Winston Churchill

powiedzia³, ¿e s¹ trzy rodzaje k³am-

stwa: zwyk³e k³amstwa, cholerne

k³amstwa i… statystyka. A warsza-

wiacy chc¹ ca³odobowego metra i ten

argument powinien zamkn¹æ dysku-

sjê. To dla nich, drogi Darku, jesteœmy

radnymi.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Ten felieton piszê bez najmniejszej

przyjemnoœci, jak¹ przynosi przelewa-

nie myœli na papier. W poprzednim za-

rzeka³em siê, ¿e tematu £ukasza M.

bêdê unika³ - jednak¿e siê nie da. Na

tym cz³owieku, który dosta³ siê do rady

dzielnicy, ci¹¿¹ zbyt powa¿ne zarzu-

ty, aby nad ca³¹ t¹ histori¹ przejœæ do

porz¹dku dziennego, tym bardziej, ¿e

rzutuje ona na obecne prace praskiej

rady. Lecz po kolei.

£ukaszowi M. w lutym 2010 roku

zosta³y przez pó³nocnoprask¹ proku-

raturê postawione zarzuty z art. 191.

§ 1. kpk, „Kto stosuje przemoc wobec

osoby lub groŸbê bezprawn¹ w celu

zmuszenia innej osoby do okreœlone-

go dzia³ania, zaniechania lub znosze-

nia, podlega karze pozbawienia wol-

noœci do lat 3.” i art. 202 § 4a. kpk

„Kto sprowadza, przechowuje lub po-

siada treœci pornograficzne z udzia³em

ma³oletniego poni¿ej lat 15, podlega

karze pozbawienia wolnoœci od 3 mie-

siêcy do lat 5.”

30 grudnia 2010 roku Prokuratora

Rejonowa Warszawa Praga Pó³noc prze-

s³a³a do S¹du Rejonowego dla Warsza-

wy Praga Pó³noc w Warszawie IV wydzia³

karny akt oskar¿enia przeciwko £uka-

szowi Zbigniewowi M. wraz z wnioskiem

z³o¿onym na podstawie art. 335 kpk.

Artyku³ ten przewiduje instytucjê tzw.

skazania bez rozprawy. Jest to forma

swoistego zakoñczenia procesu karne-

go, polegaj¹ca na porozumieniu co do

kary pomiêdzy podejrzanym i prokura-

torem. Aby dosz³o do porozumienia w

trybie art. 335 kpk, musz¹ byæ spe³nio-

ne okreœlone warunki m.in. „okoliczno-

œci pope³nienia przestêpstwa nie budz¹

w¹tpliwoœci; chodzi tu o to, ¿e zebrane

dowody w sposób niezbity powinny

œwiadczyæ o sprawstwie podejrzanego

oraz o okolicznoœciach pope³nienia

czynu. Nie mo¿na  zatem stosowaæ in-

stytucji z art. 335 kpk, jeœli nie ma pew-

noœci, ¿e czyn pope³ni³a okreœlona oso-

ba.” Czyli £ukasz M. przyzna³ siê do

winy, prokuratura ma na to niezbite do-

wody i uzgodniono wymiar kary, jak po-

da³y media, dwa lata w zawieszeniu na

lat piêæ.

Maj¹c ju¿ postawione zarzuty szan-

ta¿u i posiadania pornografii dzieciê-

cej, do których £ukasz M. - przypomi-

nam - siê przyzna³, cz³owiek ten za-

pa³a³ chêci¹ udzia³u w ¿yciu publicz-

nym. Wybra³ partiê aktualnie rz¹-

dz¹c¹ w kraju, której wszelkie sonda-

¿e wieœci³y zwyciêstwo w nadchodz¹-

cych wyborach samorz¹dowych. Wstê-

puj¹c w kwietniu do PO, ju¿ w listopa-

dzie znalaz³ siê na jej listach wybor-

czych. Radni z PO mocno podnosz¹

w¹tek, ¿e wype³niaj¹c ich wewnêtrz-

ne ankiety £ukasz M. nie wspomnia³ o

ci¹¿¹cych na nim zarzutach. Po kon-

trowersyjnej kampanii z wykorzysta-

niem wizerunku pubu „Mucha nie sia-

da” zosta³ radnym. 30 listopada z³o-

¿y³ œlubowanie i zg³osi³ siê do pracy

m.in. w komisji mieszkaniowej rady.

„S³ynny” zosta³ po decyzji poparcia

PiS-owskiego kandydata na burmi-

strza Pragi Jacka Sasina. Udzielane

wywiady œci¹gnê³y na niego k³opoty.

Sta³ siê osob¹ publiczn¹ z wszelkimi

tego wydarzenia konsekwencjami. Za-

pomnia³ zapewne, ¿e prokuratorzy te¿

czytaj¹ gazety i ogl¹daj¹ telewizjê.

Wkrótce do urzêdu wp³ynê³o pismo in-

formuj¹ce przewodnicz¹c¹ rady na

podstawie art. 21 § 1 kpk i art. 326 §

3 pkt. 4 kpk o ci¹¿¹cych na nim za-

rzutach. W swojej naiwnoœci s¹dzi³em,

¿e po ich upublicznieniu radny £ukasz

M. zrezygnuje z mandatu, przeprasza-

j¹c swoich wyborców, którym przed-

stawia³ siê, jako „prawdziwy Polak” i

„praktykuj¹cy katolik”. £ukasz M. ma

jednak doradców, którzy dla destabi-

lizacji sytuacji na Pradze s¹ w stanie

oczekiwaæ wsparcia od cz³owieka, któ-

rym zapewne prywatnie gardz¹, co

widaæ po ich zachowaniu siê wobec nie-

go na sesjach. Nie tylko w mojej oce-

nie, jak s¹dzê, taka osoba nie powin-

na braæ udzia³u w ¿yciu publicznym.

£ukasz M. jest - jak wspomnia³em -

cz³onkiem komisji mieszkaniowej. Na

ostatniej sesji z³o¿y³em wniosek o jego

odwo³anie. Mój wniosek odrzucono

g³osami radnych PiS i PWS. Wycofa-

nie £ukasza M. z komisji mieszkanio-

wej, komisji, w której radni spotykaj¹

siê z tak zwanymi danymi sensytyw-

nymi (warunki zamieszkania osób

ubiegaj¹cych siê o pomoc mieszka-

niow¹, ich dochody, liczba i wiek dzie-

ci itp.) do czasu rozstrzygniêcia spra-

wy przez s¹dy Rzeczypospolitej Pol-

skiej to minimum tego, co powinniœmy

zrobiæ w imiê przyzwoitoœci i ostro¿-

noœci, bo co bêdzie, gdy £ukasz M. w

sposób niew³aœciwy skorzysta z uzy-

skanej wiedzy. Wszak ten cz³owiek ma

zarzuty szanta¿u i posiadania porno-

grafii dzieciêcej, do których siê przy-

zna³. Radni z PiS i PWS zdaj¹ siê tego

nie rozumieæ.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Trochê prawa

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Przekonamy siê o tym ju¿ w naj-

bli¿szym czasie podczas kolejnej sesji

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc. Dowo-

dem na jego moc sprawcz¹ bêdzie za-

chowanie radnych Praskiej Wspólnoty

Samorz¹dowej oraz Prawa i Sprawie-

dliwoœci. A konkretnie to, czy pod wp³y-

wem rozmów z Panem Bogiem wresz-

cie siê opamiêtaj¹. W ostatni pi¹tek w

katedrze œw. Floriana odby³o siê na-

bo¿eñstwo w intencji pó³nocnopraskich

radnych. Uczestniczyli w nim karnie

radni obu wspomnianych wy¿ej ugru-

powañ oraz… niejaki £ukasz M. Ten

ostatni to znany ju¿ chyba wszystkim

bohater ostatnich miesiêcy. Niestety,

jak najbardziej negatywny. Wybrany

z list Platformy Obywatelskiej oszuka³

jej wyborców i postanowi³ wspieraæ

Prawo i Sprawiedliwoœæ w przejêciu

w³adzy na Pradze Pó³noc. Ale nie tym

zas³u¿y³ sobie na miano czarnej owcy

sto³ecznego samorz¹du. Okaza³o siê

bowiem, ¿e 24-letni £ukasz, okrzyk-

niêty wczeœniej „z³otym dzieckiem”

Platformy ma postawione zarzuty pro-

kuratorskie i to nie za kradzie¿ lizaka

ze sklepu spo¿ywczego. Prokurator za-

rzuci³ mu szanta¿ i posiadanie treœci

pornograficznych z udzia³em dzieci! A

£ukasz M. siê do tych zarzutów przy-

zna³. Choæ rzecz dzia³a siê ju¿ ponad

rok temu, na jaw wysz³a dopiero te-

raz. Po wpadce £ukasz M. postanowi³

poszukaæ schronienia w objêciach partii

rz¹dz¹cej i zapisa³ siê do Platformy

Obywatelskiej zatajaj¹c, ¿e ma jakie-

kolwiek problemy z prawem. Potem

oczarowa³ wyborców i zosta³ wybrany

na radnego Pragi Pó³noc. Byæ mo¿e,

jego kariera rozwija³aby siê dalej, gdy-

by m³ody radny nie popad³ w samo-

uwielbienie i nie ubzdura³ sobie, ¿e jest

tak wielki, ¿e sam mo¿e kreowaæ po-

litykê – na pocz¹tek tê lokaln¹. Raz

wiêc zag³osowa³ z PO, innym razem z

PiS-em – w koñcu to od jego g³osu

wszystko na Pradze zale¿a³o. Wyda-

wa³o mu siê, ¿e jest królem œwiata, a

niektóre zachwycone nim media tê

œwiadomoœæ w nim jeszcze wzmacnia-

³y. Do czasu. Czar prys³, gdy wywiad z

£ukaszem M. zobaczy³ w telewizji pro-

kurator prowadz¹cy jego sprawê i zo-

rientowa³ siê, ¿e oskar¿ony robi za-

wrotn¹ karierê w lokalnej polityce.

Zgodnie z przepisami, o zarzutach po-

informowa³ przewodnicz¹c¹ Rady

Dzielnicy i wybuch³ skandal, jakiego

Warszawa jeszcze nie widzia³a. Oskar-

¿ony £ukasz M. nie straci³ jednak tu-

petu i oœwiadczy³, ¿e… to polityczna

zemsta PO, a pope³nione przez niego

przestêpstwo, to… b³¹d m³odoœci.

Mimo chwilowej konsternacji, o przy-

zwoitoœci zapomnieli te¿ radni Prawa

i Sprawiedliwoœci, którym £ukasz M.

jest niezbêdny do kolejnych prób oba-

lenia zarz¹du dzielnicy powo³anego

przez prezydent Hannê Gronkiewicz–

Waltz.  Radni partii Jaros³awa Kaczyñ-

skiego postanowili wiêc zapomnieæ o

prawie i sprawiedliwoœci  - w koñcu cel

uœwiêca œrodki. I niewa¿ne, ¿e ich so-

jusznik £ukasz M. mia³ zdaniem pro-

kuratury na komputerze 3 tysi¹ce

zdjêæ z pornografi¹ dzieciêc¹.

Mam nadziejê, ¿e pi¹tkowe nabo-

¿eñstwo natchnie radnych Prawa i

Sprawiedliwoœci oraz Praskiej Wspól-

noty Samorz¹dowej i zmusi choæ do

odrobiny przyzwoitoœci. ¯e wyrzekn¹

siê kontaktów z £ukaszem M. i prze-

stan¹ korzystaæ z jego g³osu. ¯e

zmusz¹ go do rezygnacji z mandatu

radnego, bo wstydem jest, by ktoœ z

takimi zarzutami ten mandat pe³ni³.

Jeœli Bóg mo¿e pomóc, to tak siê stanie.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Czy Bóg pomo¿e?

Do miasta mia³ przyjechaæ cyrk. Za-

dzwoniono z centrali, ¿e chc¹, by cyrk

stan¹³ na starym placu po drugiej stro-

nie rzeki. Powiedzieli te¿, ¿e sami go

zbuduj¹, gdy¿ sprawa jest wagi pañ-

stwowej. Pani burmistrz ma tylko przy-

gotowaæ miasto na przyjazd widzów.

Zebra³a siê wiêc rada miejska. Pani

burmistrz obwieœci³a dobr¹ nowinê:

„Taka impreza to wielka promocja dla

miasta. Cyrk wystêpuje rzadko i mówi

wtedy o tym ca³a Europa!”. Na to wsta³

starszy radny i rzek³: „Widzia³em ostat-

ni wystêp cyrku w telewizji. Wy pewnie

te¿, by³ naprawdê dobry. Ale czy ktoœ z

was pamiêta, w jakim to by³o mieœcie?”

Na sali zaleg³a cisza. Pani burmistrz by³a

jednak nieugiêta: „Promocja polega te¿

na tym, ¿e przyjad¹ widzowie i zobacz¹,

jak piêknie siê ¿yje w naszym mieœcie.

Bêd¹ potem chcieli do nas wróciæ - na

wypoczynek, do nauki albo do pracy.” Z

tym zgodzono siê natychmiast.

Rozpêta³a siê dyskusja: „Musimy

wreszcie zbudowaæ drogi dojazdowe! I

metro, w pobli¿u cyrku mo¿na poci¹-

gn¹æ drug¹ liniê naszego metra! I jakoœ

³adnie urz¹dziæ teren wokó³, przecie¿

tam s¹ same chaszcze. Mamy na to

szeœæ lat, na pewno zd¹¿ymy!” Jeden

z radnych doda³: „Powinniœmy te¿ zbu-

dowaæ w mieœcie jakieœ muzeum. Ten,

co go nie lubimy, postawi³ muzeum w

rok, ale mia³ gotowy budynek. My

mamy znacznie wiêcej czasu.” Pani

burmistrz spojrza³a do papierów i od-

rzek³a: „Mo¿emy zbudowaæ a¿ trzy

muzea! Co prawda, zaplanowa³ je ten,

co go nie lubimy, ale to my bêdziemy

je otwieraæ!” Inny radny doda³: „Musi-

my koniecznie powymieniaæ tabliczki

z nazwami ulic. Nazwiska patronów nic

nie powiedz¹ przyjezdnym. Naszym

bohaterom i artystom musimy dopisaæ

stopnie wojskowe i tytu³y, na przyk³ad:

UL. LITERATA ALEKSEGO BUDZI£KI”.

I zabrano siê do dzie³a. U³o¿ono

harmonogram prac, po czym przez

szeœæ lat w pocie czo³a tak go zmie-

niano, by w mieœcie w dniu przyjazdu

cyrku nie by³y rozgrzebane jakieœ bu-

dowy. Skoñczy³o siê na tym, ¿e ¿adna

du¿a budowa siê nie zaczê³a. Posta-

nowiono za to, ¿e w dniach wystêpów

cyrku dzieci bêd¹ mia³y wakacje, ¿eby

te¿ mog³y sobie je obejrzeæ.

Kilka razy do miasta przyjecha³

przedstawiciel centrali, by sprawdziæ

stan przygotowañ. Pokazywano mu

harmonogramy i pani¹ burmistrz, wy-

je¿d¿a³ wiêc bardzo zadowolony.

Gdy nadszed³ dzieñ wystêpu, wœród

mieszkañców miasta rozlosowano siedem

biletów. Niestety, pozosta³e by³y potrzeb-

ne goœciom dyrekcji cyrku. Do miasta

przyjecha³o bowiem mnóstwo ludzi z ca-

³ej Europy, którzy przedarli siê jakoœ

przez chaszcze otaczaj¹ce cyrk i chcieli

obejrzeæ przedstawienie. Na nowe tablicz-

ki z nazwami ulic nie zwrócili uwagi.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Cyrk w budowie

Czêsto wydaje siê, ¿e cz³owiek, zo-

staj¹c radnym, traci ludzkie przymioty,

przeistaczaj¹c siê w hybrydê urzêdnika,

celebryty i polityka. Sprawia wra¿enie,

jakby przepisy zast¹pi³y rozum, chêæ

przypodobania siê i popularnoœci by³y na

miejscu oczu, a gierki polityczne zmie-

ni³y krêgos³up w gumê. Dlatego, ju¿ bê-

d¹c  radnym na Bia³o³êce, trzyma³em siê

zasady: cz³owiek jest najwa¿niejszy. I w

sensie zewnêtrznym, ¿eby pamiêtaæ dla

kogo pracujê, ale te¿ w wymiarze we-

wnêtrznym, ¿eby cz³owiekiem pozostaæ.

Ten krótki filozoficzny wywód ma mi

pomóc w wyjaœnieniu Pañstwu, o co wal-

czê w kwestii os³awionej uchwa³y „300

ulic”. Projekt uchwa³y zmieniaj¹cy nazwy

300 ulic w Warszawie jest ju¿ tak znany,

¿e wydaje siê, ¿e wszystko o nim wiado-

mo. Otó¿ okazuje siê, ¿e im g³êbiej w las,

tym gorzej. Na ostatnim posiedzeniu Pod-

komisji ds. Nazewnictwa Ulic, ju¿ drugi

raz toczyliœmy gor¹ce dyskusje w gronie

radnych i urzêdników na ten temat. Nie

wdaj¹c siê w szczegó³y, chodzi o to, ¿e

czêœæ nazw jest napisana z b³êdami orto-

graficznymi np. Barburka, inne maj¹ ró¿-

ne nazwy w ró¿nych rejestrach np. „A.

Mickiewicza” w jednym lub „Mickiewicza

A.” w drugim. S¹ przypadki, ¿e ulice s¹

b³êdnie zapisane np. P³ochocimska za-

miast P³ochociñska. Okaza³o siê te¿, ¿e

brakuje podstaw prawnych nadania na-

zwy np. pl. Defilad, pl. Konstytucji, Ryn-

kowi Starego Miasta – nazwy te funk-

cjonowa³y ot tak, bez stosownych uchwa³.

Jest te¿ trzecia kategoria zmian - Al. Pa-

pie¿a Jana Paw³a II czy Stanis³awa ¯wir-

ki i Franciszka Wigury– czyli dodanie ty-

tu³ów, drugich imion.

Podczas posiedzenia komisji zada-

³em dwa podstawowe pytania i na

pierwsze otrzyma³em wymijaj¹c¹ odpo-

wiedŸ, a na drugie muszê poczekaæ, a¿

Po ludzku

ktoœ sprawdzi: 1. Po co dodawaæ tytu³y,

godnoœci, imiona? 2. Ilu mieszkañców

dotkn¹ zmiany? Gor¹co wierzê w to, ¿e

nie ma g³upich pytañ, ale s¹ g³upie od-

powiedzi. Kiedy planuje siê zmiany, one

maj¹ byæ dla ludzi, a nie dla zasady. To

wie ka¿dy cz³owiek. Dlatego jasne jest,

¿e nie zgodzê siê na zmiany, które nie

s¹ konieczne i powodowaæ mog¹ pro-

blemy dla mieszkañców.

Dariusz Dolczewski

radny Rady Warszawy

(Platforma Obywatelska)

www.Dolczewski.pl

Rada wielu

Praski luty
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K³opoty praskiej stalowni

cztery oddzia³y: m³otowniê,

walcowniê szyn, walcowniê

hydrauliczn¹ i besemerowniê

-  halê, zwan¹ tak od nazwi-

ska brytyjskiego in¿yniera i

wynalazcy, twórcy pierwszej

przemys³owej metody otrzy-

mywania stali, Henry Besse-

mera. 6 parowych m³otów, w

tym dwa wa¿¹ce po 13 ton i

walcownie, obs³ugiwa³o 9 pie-

ców, z czego 8 by³o gazowych.

Surowce do produkcji stali w

wiêkszoœci pochodzi³y z zagra-

nicy – surówkê przywo¿ono z

Anglii i Niemiec, wêgiel z Za-

g³êbia D¹browskiego, a koks

z Górnego Œl¹ska.

O dobrej kondycji zak³adu

œwiadczy³a wzrastaj¹ca liczba

zatrudnionych pracowników.

W 1879 r. w stalowni zatrud-

nionych by³o 896 robotników,

w 1880 – 1037, a w 1882 –

ju¿ 1300. Produkcja huty na-

stawiona by³a na potrzeby

kolei, ¿ywio³owo rozwijaj¹cej

siê w Imperium Rosyjskim.

Produkowano przede wszyst-

kim szyny kolejowe, obrêcze i

osie wagonowe. W 1882 roku

87% produkowanych w Króle-

stwie Polskim szyn pochodzi-

³o w³aœnie ze stalowni na Pra-

dze i stanowi³o 22% szyn po-

wstaj¹cych w ca³ej Rosji.

Niestety, po kilku latach pro-

sperity, w wyniku wzrostu c³a

na sprowadzan¹ z zagranicy

surówkê, produkcja przesta³a

siê op³acaæ. Zdecydowano

przenieœæ stalowniê w g³¹b

Rosji, do Zag³êbia Donieckie-

go. W 1886 r. zamkniêto za-

k³ad i zaczêto demontowaæ

urz¹dzenia. Do nowej fabryki

zamierzano przewieŸæ maszy-

ny, a wraz z nimi wykwalifiko-

wan¹ kadrê robotnicz¹ i in¿y-

niersk¹. W 1887 r. powsta³a

odlewnia, w której przetapia-

no odpadki stali oraz urz¹dze-

nia, których nie mo¿na by³o po

zdemontowaniu wywieŸæ. Nie-

które budynki wyburzono.

W ocala³ych zabudowaniach,

ok. 1900 roku umieszczono,

przeniesione z ulicy D³ugiej,

warsztaty artyleryjskie armii

carskiej. Sk³ada³y siê one z 13

budynków, w których magazy-

nowano, naprawiano i moder-

nizowano broñ. Przetrwa³ po

nich dwupiêtrowy budynek przy

ul. Szwedzkiej, z charaktery-

styczn¹ p³askorzeŸb¹ w attyce,

przedstawiaj¹c¹ dwie skrzy¿o-

wane armaty.

Po odzyskaniu przez Pol-

skê niepodleg³oœci, warsztaty

znalaz³y siê pod zarz¹dem

wojska polskiego. Powsta³a

tam Zbrojownia nr 2. W okre-

sie miêdzywojennym produ-

kowano tam czêœci zamienne

do dzia³ i karabinów oraz wóz-

ki i skrzynie do przewo¿enia

amunicji. Znajdowa³a siê tam

te¿ Centralna Sk³adnica In¿y-

nieryjna oraz oœrodek prac

badawczych nad nowymi ty-

pami uzbrojenia. Tu m.in. po-

wsta³ prototyp karabinu samo-

powtarzalnego kkbsp wz 38M

projektu polskiego konstrukto-

ra broni, in¿yniera Józefa Ma-

roszka. Przypuszcza siê, ¿e

do lipca 1939 r. wykonano w

Zbrojowni nr 2 ok. 150 sztuk

tego karabinu. Jak widaæ,

Zbrojownia nr 2 mia³a du¿e

znaczenie strategiczne dla

obronnoœci Polski, co nie mo-

g³o ujœæ uwadze Niemców.

Jako obiekt o znaczeniu stra-

tegicznym, zbrojownia zosta-

³a  zbombardowana we wrze-

œniu 1939 roku. Po wojnie w

ocala³ych budynkach uloko-

wa³y siê ró¿norakie hurtownie

i sklepy.

Poza obiektami naziemny-

mi na terenie stalowni, a póŸ-

niej zbrojowni zachowa³ siê

system chodników podziem-

nych, budowanych i rozbudo-

wywanych we wszystkich

okresach funkcjonowania za-

k³adu. O ile stan zachowania

obiektów naziemnych jest po-

wszechnie znany, to informa-

cje na temat chodników pod-

ziemnych s¹ sk¹pe i czêsto

niespójne. Wed³ug inwentary-

zacji przeprowadzonej w 2009

r. przez Mieszka Janiszka i

Artura Ponikowskiego z Komi-

sji Krajoznawczej i Opieki nad

Zabytkami PTTK mo¿na mó-

wiæ o trzech systemach chod-

ników o ró¿nym stanie zacho-

wania, wynikaj¹cym ze zmian

przeznaczenia poszczegól-

nych podziemi, wykonywa-

nych prac ziemnych i póŸniej-

szej zabudowy pobliskich te-

renów.

W czasie funkcjonowania

Warszawskiej Fabryki Stali

kana³y podziemne s³u¿y³y do

przesy³ania pary oraz do

transportu produktów. PóŸniej

tunele by³y wielokrotnie prze-

budowywane i modernizowa-

ne. W okresie miêdzywojen-

nym  urz¹dzono w nich pod-

ziemne strzelnice do testowa-

nia prototypów broni produko-

wanej i naprawianej w Zbro-

jowni nr 2. Czêœæ chodników

jest zasypana, lub  koñczy siê

zawa³ami ceglano-piaskowy-

mi. Niewykluczone, ¿e rozpo-

znane tunele to tylko czêœæ

wiêkszego, dawniej skomuni-

kowanego ze sob¹ systemu

podziemi, do którego nie ist-

niej¹ obecnie dro¿ne wejœcia.

Faktyczna d³ugoœæ podziemi

pozostaje nieznana.

Zespó³ Stalowni Praskiej

wraz z systemem podziemi

oraz murowanym ogrodze-

niem wpisany jest do rejestru

zabytków pod nr A–1 z dnia

28.12. 2000 r. i podlega ochro-

nie na podstawie przepisów

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162

poz. 1568). Z pytaniem, co to

oznacza dla potencjalnego in-

westora zwróciliœmy siê do

Biura Sto³ecznego Konserwa-

tora Zabytków.

Dowiedzieliœmy siê, ¿e pro-

wadzenie wszelkich prac kon-

serwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych

przy zabytku wpisanym do re-

jestru zabytków, a tak¿e po-

dejmowanie innych dzia³añ,

które mog³yby prowadziæ do

naruszenia substancji lub

zmiany wygl¹du zabytku wpi-

sanego do rejestru zabytków,

wymaga pozwolenia konser-

watora zabytków.

Natomiast przed z³o¿eniem

wniosku o wydanie takiego po-

zwolenia, a tak¿e na ka¿dym

etapie inwestycji, w³aœciciel lub

posiadacz obiektu zabytkowe-

go mo¿e wyst¹piæ do Sto³ecz-

nego Konserwatora Zabytków

dokoñczenie ze str. 1

o wydanie zaleceñ konserwa-

torskich, okreœlaj¹cych sposób

korzystania z zabytku, jego za-

bezpieczenia i wykonania prac

konserwatorskich, a tak¿e za-

kres dopuszczalnych zmian,

które mog¹ byæ wprowadzone

w tym zabytku.

- W przypadku Stalowni

Praskiej Sto³eczny Konserwa-

tor Zabytków nie wydawa³ ta-

kich zaleceñ w odniesieniu do

ca³ego zespo³u, a tylko do jed-

nostkowych zamierzeñ na

jego terenie – poinformowa³a

nas Aleksandra Derc-Jasiñ-

ska z Wydzia³u Prasowego

Urzêdu m.st. Warszawy.

Co prawda, za niedogodno-

œci zwi¹zane z kupnem nieru-

chomoœci zabytkowej nabyw-

ca mo¿e liczyæ na bonifikatê,

która wynosi 50% ceny, jed-

nak¿e sytuacja ta dotyczy tyl-

ko sprzeda¿y nieruchomoœci z

zasobu Skarbu Pañstwa i nie

odnosi siê do rynku wtórnego,

z którym mamy do czynienia

w przypadku sprzeda¿y Sta-

lowni Praskiej – poinformowa-

no nas w Sto³ecznym Biurze

Konserwatora Zabytków.

Tak wiêc przysz³y w³aœciciel

bêdzie musia³ zachowaæ zabyt-

kow¹ zabudowê, a nie wiado-

mo jeszcze, co na dzia³ce

mo¿e powstaæ. Powstaj¹cy

plan zagospodarowania terenu

Nowej Pragi zak³ada tu na jed-

nej czwartej powierzchni us³u-

gi kultury. Ok. 15% powierzch-

ni dzia³ki zarezerwowano pod

Trasê Tysi¹clecia, która – o ile

powstanie – bêdzie przebiegaæ

wiaduktem nad terenem sta-

lowni. Tajemnic¹ jest natomiast

przeznaczenie pozosta³ych

60% dzia³ki, przylegaj¹cych do

supermarketu „Tesco”. Podob-

no jedna z koncepcji zagospo-

darowania tego obszaru zak³a-

da³a handel wielkopowierzch-

niowy, a to oznacza³oby kolej-

ny supermarket, trzeci na Pra-

dze w promieniu kilometra.

Mówi siê tak¿e o centrum tar-

gowo-konferencyjnym oraz bu-

dynkach mieszkalnych.

Nie wiadomo, która z kon-

cepcji zwyciê¿y i jaka bêdzie

przysz³oœæ s³awnej Stalowni

Praskiej. Kolejny przetarg ma

siê odbyæ w marcu.

Joanna Kiwilszo

PKS Agape Bia³o³êka zyska³ kolejny dowód

uznania mo¿liwoœci organizacyjnych stowarzy-

szenia. W powierzonym nam Pucharze Warsza-

wy Seniorów uczestnicz¹ zawodnicy i zawodnicz-

ki urodzeni w 1961 roku i starsi. Wspó³organiza-

torem jest Wydawnictwo Penelopa - znany spon-

sor imprez szachowych, w tym tak¿e dla dzieci i

m³odzie¿y z Dzielnicy Bia³o³êka. Patronat nad

imprez¹ obj¹³ burmistrz Jacek Kaznowski.

Jest to szósta edycja tej imprezy. Poprzed-

nie odbywa³y siê pod patronatem burmistrza

¯oliborza w Domu Pielgrzyma przy Parafii Œw.

Stanis³awa Kostki. Organizatorzy funduj¹ pu-

chary, dyplomy, nagrody w postaci sprzêtu sza-

chowego, wydawnictw szachowych oraz pro-

gramów szachowych. Wpisowe dla uczestni-

ków wynosi 30 z³ z przeznaczeniem na poczê-

stunek. Tempo gry: po 30 minut na partiê dla

ka¿dego, system szwajcarski, 7 rund.

Terminarz: Pi¹tek 11 lutego - od godz.

15:00: zapisy; od godz. 16:00: uroczyste otwar-

cie; od godz. 16:30: rundy I i II; Sobota 12

lutego - od godz. 10:00 do 16:00: rundy III-

VII;-o godz. 16:00 uroczystoœæ zakoñczenia.

Miejsce gry: sala konferencyjna Urzêdu Dziel-

nicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197.

Wstêp wolny, kibice mile widziani.

Puchar Warszawy seniorów na Bia³o³êce
Szachy dla uczniów szkó³ podstawowych Bia³o³êki

Dziêki programowi Biura Sportu m.st. Warsza-

wy - Sportowy Talent - mo¿liwe sta³o siê bardziej

powszechne uprawianie sportu przez uczniów

szkó³ podstawowych. Nie tylko w pi³ce no¿nej, p³y-

waniu czy lekkoatletyce, ale równie¿ w szachach

mo¿liwa staje siê rywalizacja sportowa i szkole-

nie dzieci. Na Bia³o³êce dzia³aj¹ ju¿ cztery grupy

Sportowego Talentu w szachach: dwie w Taktyku

(SP 112) oraz dwie w Agape (SP 118). Istot¹ pro-

gramu jest dowolnoœæ wyboru grupy: dziecko,

choæby nawet mieszka³o i uczy³o siê na Kaba-

tach czy Bemowie, mo¿e przyje¿d¿aæ na zajêcia

grup Sportowego Talentu zlokalizowanych na Bia-

³o³êce i musi byæ przyjête. PKS Agape, który

umiejscawia obie swoje grupy w Szkole Podsta-

wowej nr 118 - ul. Leszczynowa 5, przeprowadza

obecnie nabór uzupe³niaj¹cy do obu grup. Zajê-

cia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwartki:

- klasy 0-2: w sto³ówce, w godzinach 14:00-

15:30, Trener: Maciej Brudziñski;

- klasy 2-6: w sali nr 8, w godzinach 16:15-

17:45, Instruktor: Adam Kojro.

Udzia³ bezp³atny, dostêpny dla uczniów szkó³

warszawskich, b¹dŸ dzieci zameldowanych na

terenie m.st. Warszawy.

Maciej Brudziñski


