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POSUL o architekturze
Energia
dla
Pragi
postindustrialnej
POSUL tworz¹ warszawscy przewodnicy, varsavianiœci,
historycy i inni pasjonaci. Ich nieformalne spotkania s³u¿¹
popularyzacji i pog³êbieniu wiedzy z poszczególnych dziedzin ¿ycia dawnej Warszawy. Tym razem wyk³ad Micha³a
Krasuckiego by³ zwi¹zany z wydaniem drugiego tomu
katalogu „Dziedzictwo postindustrialne Warszawy”.
Budynki postindustrialne to na etapy wyznaczone przez
nie tylko same hale fabrycz- kolejne centralne plany. Tylko
ne, ale tak¿e obiekty biurowe, pierwsze trzy lata - 1945-48 techniczne, mieszkalne, linie to decyzja o lokalizacji Fabrykolejowe itd. W pierwszym ki Samochodów Osobowych
katalogu zabrak³o budynków czy zak³adów odzie¿owych
powojennych, tym razem ce- „Cora”. Przede wszystkim z
zur¹ czasow¹ s¹ lata piêædzie- gruzów s¹ odbudowywane
si¹te, a wyj¹tkowo koniec przez w³aœcicieli zak³ady
szeœædziesi¹tych. W katalogu przedwojenne. Na ocalonej
zamieszczono 40 obiektów, w Pradze znajdowano tymczatym tak¿e starych i ju¿ nieist- sowe siedziby tak¿e dla zak³aniej¹cych (np. zak³ady im. dów pañstwowych, np. na ul.
Ró¿y Luksemburg).
Bia³ostockiej tu¿ po wojnie
Historia powojennej indu- dzia³a³a mennica.
dokoñczenie na str. 12
strialnej Warszawy dzieli siê
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
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Zbadaj
s³uch

14 marca RWE Stoen Operator – firma zarz¹dzaj¹ca warszawsk¹ sieci¹ energetyczn¹ – zaprosi³a dziennikarzy do
obejrzenia w³aœnie uruchomionej Stacji „Stadion”. Fachowa nazwa tej inwestycji to Rozdzielczy Punkt Zasilania (RPZ
Stadion), który dostarczy energiê do powstaj¹cego kompleksu Narodowego Centrum Sportu (NCS), a tak¿e zasili
do 50 tys. gospodarstw domowych w rejonie dzielnic Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie.
Stacja jest bezobs³ugowa i Szczeciñskie – Starzyñskiego
zdalnie sterowana z Central- – Kinowa – Ostrobramska
oraz poœrednio tak¿e dalsze
nej Dyspozycji Ruchu RWE
Nowa stacja zasili w ener- rejony Warszawy.
Wed³ug naszych prognoz do
giê elektryczn¹ Stadion Narodowy i budynki kompleksu roku 2030, zapotrzebowanie
NCS, a podczas Euro 2012 na energiê elektryczn¹ na Prapozwoli na sprawne funkcjo- dze Po³udnie wzroœnie o ok. 30
nowanie stadionowej infra- procent – mówi Robert Stelstruktury. Zmianê odczuj¹ maszczyk, prezes RWE Stoen
równie¿ mieszkañcy Pragi Operator. – Dziêki RPZ StaPo³udnie – obszar zasilania dion, klienci RWE nie odczuj¹
RPZ Stadion obejmie docelo- tej zmiany w swoich gniazdwo fragment dzielnicy ograni- kach. Inwestycja w stacjê wyczony ulicami Wybrze¿e sokiego napiêcia na terenie
Stadionu Narodowego zapewni dostêp do energii elektrycznej dla Narodowego Centrum
Sportu oraz dla nowych odbiorców na terenie Pragi.
Stacja „Stadion” to bezobs³ugowa, wnêtrzowa stacja
elektroenergetyczna, której
docelowa moc transformatorów bêdzie wynosiæ 2x63MVA.
Powierzchnia dwupoziomowego obiektu ma oko³o 700
m2 i sk³ada siê z 11 pomieszczeñ technicznych i sanitardokoñczenie na str. 12

Niedawno obieg³y prasê centraln¹ dwie sensacyjne wiadomoœci dotycz¹ce budowy Mostu Pó³nocnego. Pierwsza
mówi³a o groŸbie cofniêcia unijnej dotacji do tej inwestycji, ze wzglêdu na rzekome nieprawid³owoœci w procedurach przetargowych. Druga informacja mówi³a o d³ugo
oczekiwanym transporcie przês³a nurtowego z Gdyni do
Warszawy, a œciœlej o tym, ¿e ju¿ siê on rozpocz¹³.
O obie sprawy zapytaliœmy cym nam prawem, jedynie
Agatê Choiñsk¹, rzeczniczkê pierwszy etap procedury przeprasow¹ Zarz¹du Miejskich targowej, co w najmniejszym
Inwestycji Drogowych. – Jeœli stopniu nie wp³ynê³o na ograchodzi o pierwsz¹ sprawê, to niczenie iloœci podmiotów, któokreœli³abym j¹ jako typow¹, re stanê³y do przetargu.
jednodniow¹ sensacjê dzienniSkróciliœmy ten etap o dziekarsk¹. Istotnie powsta³o pew- wiêæ dni, mieliœmy prawo skróne zawirowanie, bowiem ciæ go maksymalnie o dziesiêæ
urzêdnicy Centrum Unijnych dni. Zwracam uwagê, ¿e ca³oœæ
Projektów Transportowych, procedury by³a nadzorowana i
struktury funkcjonuj¹cej w ra- starannie kontrolowana przez
mach Ministerstwa Rozwoju Prezesa Urzêdu Zamówieñ PuRegionalnego i poœrednicz¹cej blicznych, sprawa by³a wiêc po
w uruchamianiu œrodków unij- naszej stronie czysta i jednonych uznali, ¿e bezprawnie znaczna. W decyzji o skróceskróciliœmy pierwszy etap pro- niu procedury znalaz³o siê
cedury przetargowej, dotycz¹- oczywiœcie uzasadnienie. Cencej budowy mostu. Sprawa wy- trum Unijnych Projektów Transmaga wyjaœnienia tej procedu- portowych nie mo¿e wiêc zary. W pierwszym etapie firmy kwestionowaæ naszego dzia³auczestnicz¹ce w przetargu nia, ale oczywiœcie ma prawo
sk³ada³y wy³¹cznie dokumen- kontrolowaæ procedury. Zapewty; chcieliœmy sprawdziæ, czy niam, ¿e unijna dotacja do buistotnie maj¹ zgodne z dekla- dowy Mostu Pó³nocnego nie
racjami moce do wykonania jest zagro¿ona.
tak wielkiego zadania, jakim
Jeœli chodzi o drug¹ kwestiê,
jest budowa Mostu Pó³nocne- to przês³o nurtowe, a raczej trzy
go. W drugim etapie te same 63-metrowe fragmenty przês³a,
firmy sk³ada³y ju¿ œciœle okre- nie p³yn¹ jeszcze do Warszawy.
œlon¹ ofertê cenow¹. Skrócili- S¹ przygotowane do transpordokoñczenie na str. 3
œmy, zgodnie z przys³uguj¹-

Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi
w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00, infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl
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Sprawy i ludzie

nansów. Jedyny zg³oszony
kandydat – Wies³aw Raboszuk otrzyma³ poparcie 12
radnych, 2 by³o przeciw, 7
wstrzyma³o siê od g³osu.
Wiceburmistrz S³awomir Antonik krótko wprowadzi³ w tematykê „Sprawozdania z dzia³alnoœci zarz¹du dzielnicy Targówek
od 1 stycznia do 28 lutego 2011
roku” i gotów by³ odpowiedzieæ
na pytania, dotycz¹ce sposobu
realizacji i zakresu zadañ. Pytañ nie zg³oszono.
O¿ywienie nast¹pi³o przy „Interpelacjach i wnioskach”. Radni poruszyli tematy, zwi¹zane
z organizacj¹ ruchu na skrzy¿owaniach, usytuowaniem
przystanków, dostêpem do aktów prawa miejscowego, punktami sprzeda¿y alkoholu, funkcjonowaniem parkingów strze¿onych spo³ecznie, terminem
zakoñczenia remontu lokali w
budynku przy ul. Œw. Wincentego 87. Jedno z pytañ dotyczy³o dotyczy³o formy dzielnicowych obchodów rocznicy 10
kwietnia. Odpowiedzi udzielali
wiceburmistrzowie: S³awomir
Antonik i Grzegorz Gadecki.
K.

Dwugodzinnym obradom 10 marca przewodniczy³ Zbigniew Poczesny, glosy liczy³ Jacek Duczman. Radni podjêli 4 uchwa³y, przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du Dzielnicy Targówek od 1 stycznia do 28 lutego 2011
roku i zg³osili kilkanaœcie interpelacji. W trakcie obrad
Agnieszka Kaczmarska poinformowa³a, ¿e Mi³osz Stanis³awski chce zostaæ w komisji edukacji i kultury; zaproponowa³a usuniêcie z porz¹dku dziennego projektu uchwa³y
o odwo³aniu tego radnego z komisji.
Projekt uchwa³y w sprawie dyskusji na posiedzeniu komiza³¹cznika dzielnicowego do sji infrastruktury, inwestycji i
bud¿etu m.st. Warszawy na rok ochrony œrodowiska, zarz¹d
2011 zosta³ pozytywnie zaopi- Targówka dokona³ weryfikacji
niowany przez 6 komisji Rady. proponowanego do nazwania
Na pocz¹tku sesji wprowadzo- odcinka ul. Budowlanej: pono autopoprawkê zarz¹du. W miêdzy ul. Piotra Wysockiego
jednomyœlnie (19 g³osami) pod- i ul. Œw. Wincentego. O nowej
jêtej uchwale, zaproponowane wersji pozytywnie wypowiezwiêkszenie o 2 409 087 z³ do- dzieli siê: Tomasz Cichocki,
datkowych œrodków finanso- Mi³osz Stanis³awski i Jacek
wych przeznaczonych do dys- Rybak. Za uchwa³¹ g³osowapozycji dzielnicy – przeznaczo- ³o 17 radnych, 1 by³ przeciw,
ne zosta³o m.in. na drogi pu- 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
bliczne i gminne (bie¿¹ce reWiêksze zró¿nicowanie namonty, wymiana zu¿ytych i st¹pi³o w g³osowaniu uchwauszkodzonych znaków piono- ³y o wyborze wiceprzewodniwych oraz pielêgnacja zieleni w cz¹cego komisji bud¿etu i fipasach drogowych – 700 000
z³), remonty pustostanów
(1 100 000 z³), remonty w szko³ach podstawowych, przedZ tym og³oszeniem:
szkolach i liceach (517 000 z³),
BADANIE WZROKU GRATIS
projekt unijny „Aktywny Targówek” (581 750 z³), projekt „KuBEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
piec wenecki – uczymy siê to- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI
lerancji” (17 913 z³), program
„Otwarte boiska dla mieszkañSALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”
ców” (11 174 z³), zatrudnienie
CH TESCO ul. STALOWA 60/64
st. instruktora w Domu Dziennego Pobytu (40 000 z³), zatrudTel. 531 531 818
nienie specjalisty w DK „Zacipn.-sob.
9-21, niedz. 10-19
sze” (40 000 z³).
Nie by³o kontrowersji tak¿e
przy uchwale w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki
Uzale¿nieñ dla dzielnicy Targówek na rok 2011: pozytywn¹
opiniê wyda³a komisja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w g³osowaniu na sesji
popar³o j¹ 19 radnych, 1
Do koñca marca Centrum Informacyjne Polskiego Towstrzyma³ siê od g³osu. Program obejmuje ró¿norodne warzystwa Stwardnienia Rozsianego organizuje bezp³atdzia³ania, skierowane do osób ne konsultacje neurologiczne w ramach d³ugofalowego
uzale¿nionych i ich rodzin, programu wspieranego przez firmê Gedeon Richter Mardzieci i m³odzie¿y oraz do ca- keting Polska Sp. z o.o.
³ego œrodowiska lokalnego.
Na w¹tpliwoœci pacjentów trum Kompleksowej RehabiliDzia³ania s¹ finansowane z cierpi¹cych na stwardnienie tacji w Konstancinie-Jeziornej.
dochodów z op³at za wydane rozsiane bêdzie odpowiada³a
O SM (sclerosis multiplex,
zezwolenia na sprzeda¿ napo- neurolog – dr n. med. – Ma- stwardnienie rozsiane)
jów alkoholowych. Celem rzena Maci¹gowska. KonsulSM pojawia siê, kiedy dog³ównym jest przeciwdzia³anie tacje odbêd¹ siê w Centrum chodzi do uszkodzenia mateuzale¿nieniom od œrodków Informacyjnym SM Polskiego ria³u ochronnego czyli mieliny
psychoaktywnych i przemocy Towarzystwa Stwardnienia wokó³ nerwów w centralnym
w rodzinie oraz prowadzenie Rozsianego przy pl. Konstytu- uk³adzie nerwowym (na cenprofilaktycznej dzia³alnoœci in- cji 3/94 w Warszawie.
tralny uk³ad nerwowy sk³ada
formacyjno-edukacyjnej dla
Zainteresowani wizyt¹ pro- siê mózg i rdzeñ krêgowy).
mieszkañców
dzielnicy. szeni s¹ o zapisy telefonicz- Uszkodzenie mieliny zwalnia,
Wstêpny harmonogram wydat- ne pod numerem telefonu 22 zniekszta³ca lub nawet hamuków na realizacjê programu 745 11 25 lub 801 313 333. je przekazy informacji z mózgu
przewiduje kwotê 1 347 959 z³. Liczba miejsc ograniczona.
do innych czêœci cia³a, które
W kolejnej uchwale radni
W ramach programu kon- przez to przestaj¹ prawid³owo
Targówka opiniowali projekt sultacje neurologiczne bêd¹ funkcjonowaæ. Dotyczy najuchwa³y Rady Warszawy o odbywaæ siê regularnie rów- czêœciej osób m³odych, ze
zmianie nazwy ulicy, poprzez nie¿ w pozosta³ych oddzia³ach szczytem wystêpowania miêTowarzystwa dzy 20. a 40. rokiem ¿ycia, i
nadanie odcinkowi dotychcza- Polskiego
nieznaczn¹ przewag¹ zachosowej ul. Budowlanej – nazwy Stwardnienia Rozsianego.
Matki Teresy z Kalkuty. Z
Pacjentów, którzy nie mog¹ rowañ u kobiet ni¿ mê¿czyzn.
wnioskiem o upamiêtnienie osobiœcie zg³osiæ siê na konMechanizm choroby
za³o¿ycielki Zgromadzenia sultacje, zachêcamy do przeSM jest chorob¹ autoimmuMisjonarek Mi³oœci, prowadz¹- sy³ania swoich zapytañ doty- nologiczn¹, co oznacza, ¿e
cego sierociñce, domy dla cz¹cych SM za poœrednic- uk³ad immunologiczny (odporchorych i umieraj¹cych (m.in. twem zak³adki „Zadaj pytanie” noœciowy) organizmu atakuje
Domu œw. Józefa przy ul. Po- dostêpnej na stronie Magazy- swoj¹ w³asn¹ tkankê w b³êdborzañskiej); laureatki Pokojo- nu
Pozytywny
Impuls nym przekonaniu, i¿ jest to
wej Nagrody Nobla w 1979 (www.pozytywnyimpuls.pl). obce cia³o. W przypadku SM
roku; zmar³ej w 1997 roku; be- Na pytania odpowiada neuro- system immunologiczny atakuatyfikowanej w 2003 roku – log – dr n. med. Lidia Darda- je mielinê w mózgu i w rdzeniu
wyst¹pi³o Stowarzyszenie Ledzion z Oddzia³u Rehabili- krêgowym. Naj³atwiejszym
Wymiany i Pojednania. Po tacji Neurologicznej w Cen- sposobem, aby zrozumieæ, co

OKULARY dla CIEBIE !!!

Stwardnienie rozsiane konsultacje neurologiczne
dzieje siê w SM, jest wyobra¿enie sobie swojego organizmu
jako obwodu elektrycznego, z
mózgiem i rdzeniem krêgowym
jako Ÿród³em mocy a koñczynami i reszt¹ Twojego organizmu jako oœwietleniem, komputerami, TV itp. Twoje nerwy to
kable elektryczne ³¹cz¹ce ca³oœæ obwodu, a mielina jest izolacj¹ wokó³ tych kabli. Teraz
wyobraŸ sobie, ¿e izolacja ulega zniszczeniu. Rezultat? Wadliwy czy wybuchowy sprzêt
i mo¿liwe spiêcie. Wiêcej informacji na www.ptsr.org.pl oraz
www.mamsm.pl.
Stwardnienie rozsiane mo¿e
powodowaæ wiele objawów i
zespo³ów objawów. Najczêœciej s¹ to zaburzenia ruchowe, czuciowe, mó¿d¿kowe
(zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia
autonomiczne, zespo³y bólowe. Czêstym objawem jest
równie¿ przewlek³e zmêczenie. Stwardnienie rozsiane jest
jedn¹ z najczêstszych przyczyn niepe³nosprawnoœci u
osób m³odych, aczkolwiek wielu pacjentów mo¿e doœwiadczaæ ³agodnego przebiegu.
Pozytywny Impuls
Kwartalnik „Pozytywny Impuls” to pierwsze w Polsce
czasopismo poœwiêcone w
ca³oœci tematyce zwi¹zanej ze
stwardnieniem rozsianym.

• Dostarcza wiedzê o
stwardnieniu rozsianym i sposobach radzenia sobie z chorob¹ w codziennym ¿yciu (od
stycznia 2007 roku ukaza³o
siê 16 numerów czasopisma).
• Zawiera najœwie¿sze informacje o SM ze œwiata nauki,
porady i sugestie specjalistów:
lekarzy, rehabilitantów, psychologów, prawników.
• Pokazuje œwiat i ludzi, którzy
mimo choroby odnaleŸli w swoim
¿yciu sens i cel do dzia³ania.
• Zachêca czytelników do
przezwyciê¿ania barier – daje

POZYTYWNY IMPULS do
zmiany.
Pozytywny Impuls wydawany jest w nowoczesnej szacie
graficznej, dostosowanej do
potrzeb osób niepe³nosprawnych (mo¿liwe jest tak¿e zamówienie wersji elektronicznej
dla osób s³abowidz¹cych).
Strona internetowa Pozytywnego Impulsu (www.pozytywnyimpuls.pl) umo¿liwia Czytelnikom zamówienie prenumeraty,
dostêp do tematyki numerów
archiwalnych, ale tak¿e sta³y
kontakt z redakcj¹ i innymi Czytelnikami (poprzez forum dyskusyjne). Poza prenumerat¹, magazyn dostêpny jest bezp³atnie
w biblioteczkach oddzia³ów i kó³
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz innych
organizacjach zrzeszaj¹cych
chorych na SM.

Mo¿esz pomóc
Zwracamy siê z proœb¹ o przekazanie nam 1% z podatku dochodowego. Pañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufanie przekazania nam 1% z podatku dochodowego w latach
ubieg³ych da³o szanse udzielania szerokiej pomocy w walce z
t¹ chorob¹.
1% to cegie³ka do budowania lepszej rzeczywistoœci rodzin
dotkniêtych nieuleczaln¹, genetyczn¹ Chorob¹ Huntingtona.
Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom. Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, organizuje grupy wsparcia, przyczynia siê do budowania wiêzi osób z tym samym
problemem. Daje nadziejê, zrozumienie i przynosi uœmiech.
Gor¹co Pañstwu dziêkujemy.
Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000126958;
NIP 5782766338; konto: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845
02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
tel. 22 846-41-51; 669-111-144 Prezes;
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl
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Marywilska postoi w korku
Obiecana przez w³adze miasta modernizacja Marywilskiej postoi w korku bud¿etowym
do 2015-2017. To mia³a byæ dla Bia³o³êki rekompensata za uci¹¿liwoœci zwi¹zane z przeniesieniem warszawskich kupców ze Stadionu X-lecia do Centrum Hal Targowych. Ju¿ w
tym roku mia³a siê rozpocz¹æ przebudowa, ale zabrak³o œrodków. Zabrak³o ich na wiele
inwestycji, ale najwiêksze ciêcia dotknê³y Bia³o³êkê i Targówek. Dyskryminacja prawobrze¿nej czêœci stolicy, jak zwykle – pesymistycznie oceniaj¹ mieszkañcy.
Na odleg³¹ perspektywê lat cja zarówno ulicy P³ochociñ- g³osowali nad utrzymaniem 11
2015-2017 przesuniêto dopro- skiej – dwa pasy ruchu w obu mln z³ na sfinansowanie
wadzenie Trasy Œwiêtokrzy- kierunkach, jak i ulicy Marywil- przedsiêwziêcia w tym roku,
skiej na Targówek, do spalar- skiej na odcinku od Bohate- dalsze œrodki na nastêpne lata
ni przy Zabranieckiej, a prze- rów do Trasy Toruñskiej – po i zakoñczenie inwestycji w
cie¿ szybkie uporz¹dkowanie dwa pasy ruchu w ka¿dym kie- roku 2013.
komunikacji w tamtym rejonie runku. Dla koszmarnie zakorDruga z g³osowanych
by³o warunkiem rozbudowy kowanej Bia³o³êki, to jest byæ uchwa³ dotyczy³a dotychczaspalarni. Prêdko nie doczeka albo nie byæ. Czekanie z mo- sowych i przysz³ych wp³ywów,
siê równie¿ modernizacji w¹- dernizacj¹ do 2017 roku, przy wynikaj¹cych z funkcjonowaska, dramatycznie zakorkowa- wci¹¿ wzrastaj¹cej liczbie nia Centrum Hal Targowych,
na, dramatycznie dziurawa i mieszkañców jest dla rad- a jest to kwota niebagatelna
pozbawiona chodników ulica nych, reprezentuj¹cych prze- – 7-8 mln z³ rocznie. Miasto
£odygowa, na któr¹ miesz- cie¿ interesy wyborców, nie do zapewnia³o, ¿e dzielnica stakañcy Targówka narzekaj¹ przyjêcia. Bia³o³êccy radni po- nie siê ich dysponentem. Welemizowali z szacunkami Za- dle radnych – jak dot¹d – nie
niemal od zawsze.
Bia³o³êccy radni postanowili rz¹du Miejskich Inwestycji znajduje to odzwierciedlenia w
zwo³aæ sesjê w trybie nadzwy- Drogowych, które zak³adaj¹ bud¿ecie Bia³o³êki. Jednym
czajnym, tak by zd¹¿yæ z wydatkowanie na Marywilsk¹ s³owem œrodki nie wp³ywaj¹,
uchwa³ami wzywaj¹cymi 130 mln z³, jedynie na odcinek w wystarczaj¹cym stopniu, na
Radê Warszawy m.in. do do- od Kupieckiej do Trasy Toruñ- konto dzielnicy.
Niestety, jak siê rych³o okatrzymania planowanego termi- skiej, podczas gdy wedle szanu modernizacji Marywilskiej. cunków dzielnicy jest to kwo- za³o, nici z modernizacji Marywilskiej w zaplanowanym wczePoœpiech by³ wskazany, bo- ta znacznie mniejsza.
Po sesji Bernadeta W³och- œniej terminie (lata 2007-2012).
wiem na 17 marca zapowiedziano sesj¹ sto³ecznych rad- Nagórny, rzeczniczka praso- 17 marca, w Radzie Warszanych. Uda³o siê. Sesja Bia³o- wa Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê- wy uda³o siê przeg³osowaæ,
³êki odby³a siê 15 marca, by³o ka powiedzia³a NGP – By³o- pomimo protestów opozycji,
burzliwie, ale merytorycznie. by Ÿle, gdyby modernizacja przesuniêcie przebudowy ulicy
W obecnoœci radnych Warsza- Marywilskiej zosta³a przesu- na lata 2015-2017. Argumenty
wy – Dariusza Dolczewskiego niêta na lata 2015-2017 z wie- to brak œrodków i koniecznoœæ
(PO) i Sebastiana Wierzbic- lu powodów. Jednym z nich zwiêkszenia bud¿etu na budokiego (SLD), reprezentuj¹cych jest fakt, i¿ decyzja œrodowi- wê Mostu Pó³nocnego o 95 mln
w Radzie Warszawy prawo- skowa wydana na to przedsiê- z³. Zu¿yto wiêcej materia³ów na
brze¿n¹ czêœæ stolicy i dekla- wziêcie ma œciœle okreœlony jego budowê ni¿ planowano,
ruj¹cych daleko id¹ce wspar- czas obowi¹zywania. Jeœli re- powodem jest fakt, i¿ umowa z
cie dla g³osowanych uchwa³, alizacja inwestycji zostanie wykonawc¹ by³a oparta na obte przesz³y jednog³oœnie. Rad- przesuniêta, decyzja œrodowi- miarach, nie zaœ na rycza³cie.
ni przypomnieli, ¿e warunkiem skowa ulegnie przedawnieniu. Kiedy zwa¿ono i zmierzono
przeniesienia kupców do Cen- Na przygotowanie inwestycji wszystkie elementy okaza³o
trum Hal Targowych przy Ma- wydaliœmy ju¿ 6 mln z³, te pie- siê, ¿e jest tego wiêcej ni¿
rywilskiej 44, by³a moderniza- ni¹dze przepadn¹. Dziœ radni wskazywa³y wstêpne szacun-

ki. Z Rady Warszawy pop³ynê³y równie¿ z³e wiadomoœci dla
mieszkañców Targówka – z
braku œrodków przepad³a, maj¹ca siê rozpocz¹æ ju¿ w kwietniu tego roku, modernizacja
£odygowej (za 47 mln z³), zaœ
Trasa Œwiêtokrzyska na razie
nie zostanie doprowadzona do
spalarni przy Zabranieckiej –
koszt inwestycji 137 mln z³.
Jest dobra wiadomoœæ dla
Bia³o³êki – obietnica, ¿e prezydent Warszawy niebawem
wyda zarz¹dzenie, w którym
powierzy w³adzom dzielnicy
administrowanie Centrum Hal
Targowych. Nale¿y wiêc oczekiwaæ, ¿e niebagatelne œrodki
stanowi¹ce wp³ywy z funkcjonowania CHT, znajd¹ siê w
dyspozycji dzielnicy.
(egu)

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

Sprawozdanie z wykonania bia³o³êckiego bud¿etu za
2010 rok znalaz³o siê w programie przedostatniej, VII sesji
Rady Dzielnicy. Dziœ wywi¹zujemy siê z naszej obietnicy
krótkiego przedstawienia Czytelnikom stanu wykonania
bud¿etu.
Po stronie dochodów, w konane w 99,8% - na te cele
sk³ad których wchodz¹ m.in. wydano jedynie 337,4 tys. z³.
podatki i op³aty lokalne, do- Pod pojêciem zarz¹dzanie
chody z mienia, dochody ma- strukturami samorz¹dowymi
j¹tkowe dzielnicy, dotacje ce- kryj¹ siê m.in. – wynagrodzelowe i œrodki z Unii Europej- nia pracowników, bie¿¹ce reskiej bud¿et zosta³ wykonany monty budynku urzêdu dzielw 101,9%, a dochody stano- nicy, zakupy materia³ów, op³awi³y kwotê 58,8 mln z³. Pro- cenie dostaw energii elekcentowe wykonanie bud¿etu trycznej, gazu i wody, obs³uw dziale wydatków bie¿¹cych ga informatyczna, teletechkszta³towa³o siê w zale¿noœci niczna, prawna, kancelaryjna
od poszczególnych kategorii. i medialna, a tak¿e ochrona
Wydatki na transport i komu- osób i mienia. Na te cele wynikacjê zosta³y wykonane w datkowano w ubieg³ym roku
99,1%, na ³ad przestrzenny i 21,4 mln z³, co stanowi³o
gospodarkê nieruchomoœcia- 93,9% wykonania planu za³omi w 94,6%, na gospodarkê ¿onego w bud¿ecie. W 99%
komunaln¹ i ochronê œrodowi- zosta³y wykonane dotacje na
ska w 95,8%. Wydatki na edu- zadania zlecone podmiotom
kacjê wynios³y 107 mln z³ i nie zaliczanym do sektora fizosta³y wykonane w 99,59%. nansów publicznych. Te podNa ochronê zdrowia i pomoc mioty, to w przewa¿aj¹cej
spo³eczn¹ wydano 15,7 mln wiêkszoœci ró¿nego rodzaju
z³, co oznacza wykonanie pla- fundacje i stowarzyszenia,
nu w 99,4%. W stu procentach uczniowskie i parafialne kluby
zosta³y wykonane wydatki na sportowe. Na realizacjê ich
kulturê i ochronê dziedzictwa zadañ wydatkowano blisko
kulturowego i stanowi³y kwo- 1,2 mln z³.
tê 8,5 mln z³. Nieco mniejsza
Na zakoñczenie warto siê
kwota – 6,3 mln z³, zosta³a wy- przyjrzeæ zrealizowanym
datkowana na rekreacjê, sport przez dzielnicê inwestycjom.
i turystykê. Wykonanie bud¿e- Ogó³em zosta³y wykonane w
tu w tej kategorii to 96,4%. 85,8% i poch³onê³y kwotê
Promocja i wspieranie rozwo- niemal 48,2 mln z³. Na transju gospodarczego zosta³y wy- port i ³¹cznoœæ wydano 16,3

mln z³, w tym na drogi publiczne i gminne – 14,3 mln
z³. Na inwestycje oœwiatowe
wydatkowano 26 mln z³, w
tym na szko³y podstawowe
– 18 mln z³, na wyposa¿enie
w bazê sportow¹ gimnazjów
nr 124 i 121 - 3,2 mln z³, na
przedszkola – blisko 4,7 mln
z³. Szczegó³owo najwiêksze
inwestycje oœwiatowe to modernizacja szko³y podstawowej nr 112 przy Berensona –
9 mln z³, rozbudowa zespo³u szkó³ nr 43 przy Kobia³ki
– 4,9 mln z³, rozbudowa
szko³y podstawowej przy Juranda ze Spychowa – 3,6
mln z³, rozbudowa przedszkola przy Strumykowej – 3
mln z³ i budowa hali sportowej z zespo³em boisk dla
gimnazjum przy P³u¿nickiej –
3,2 mln z³. Najwiêksze inwestycje drogowe to budowa
drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych za 4,8
mln z³, budowa drugiego etapu Sprawnej za 2,7 mln z³,
modernizacja uk³adu komunikacyjnego Ruskowy Bród –
Zdziarska – Berensona i modernizacja Mochtyñskiej –
Ostródzkiej za 2 mln z³. Budowa skrzy¿owania G³êbockiej i Ma³ej Brzozy kosztowa³a 1,9 mln z³, budowa Wilkowieckiej – 1,6 mln z³, zaœ budowa Nowodworskiej – Odkrytej – 1,3 mln z³.
(egu)

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

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

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

Unijne dotacje na Most
Pó³nocny cofniête?
dokoñczenie ze str. 1

Bud¿et 2010 wykonany

SUPERDENTYSTA

tu, spoczywaj¹ na barkach w
Gdyni i czekaj¹ na sprzyjaj¹ce
warunki pogodowe. Myœlê, ¿e
transport nast¹pi na prze³omie
marca i kwietnia, lub w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia. W tym momencie problemu
nie stanowi ju¿ sp³awnoœæ Wis³y, ale tama we W³oc³awku –
lód na Zalewie W³oc³awskim
musi siê ca³kowicie stopiæ.
Trzy fragmenty przês³a nurtowego, które przyp³yn¹ do stolicy, wa¿¹ w sumie 700 ton.
Bêd¹ p³ynê³y na barkach dzie-

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

siêæ dni. Skalê gigantycznego
przedsiêwziêcia, jakim jest budowa Mostu Pó³nocnego, najlepiej obrazuj¹ liczby. Dla przypomnienia niektóre z nich. 795
metrów – to d³ugoœæ przeprawy
mostowej. Konstrukcyjnie Most
Pó³nocny to trzy zespolone ze
sob¹ mosty – dla jezdni po³udniowej, dla jezdni pó³nocnej i
dla trasy tramwajowej z ci¹giem
rowerowo - pieszym, posadowione na palach o œrednicy 1,5
metra. Spoœród dziesiêciu przêse³ najd³u¿sze, nurtowe, bêdzie
mia³o 160 metrów. Nad podpor¹
nurtow¹ konstrukcja mostu bêdzie siê wznosiæ na wysokoœæ
9 metrów. Po lewej stronie Wis³y wêze³ Pu³kowa bêdzie siê
sk³ada³ z 10 wiaduktów drogowych, k³adki dla pieszych i 9
murów oporowych. Po prawej
stronie Wis³y wêze³ Modliñska
to 5 wiaduktów umieszczonych
na palach i 9 murów oporowych.
15 wiaduktów to ³¹czna d³ugoœæ
ponad 1030 metrów, zaœ ich
rozpiêtoœæ waha siê od 17 do
23 metrów.
Gdyby ustawiæ obok siebie
wszystkie œciany oporowe, ci¹-

gnê³yby siê na odcinku 2,5 km.
Najni¿sza œciana oporowa ma
1,4 metra wysokoœci, najwy¿sza
– 9,3 metra. D³ugoœæ wszystkich
chodników dla pieszych to 8,3
km, œcie¿ek rowerowych – 6,1
km, d³ugoœæ dwutorowej trasy
tramwajowej – 4 km. Kanalizacja ogólnosp³awna, sanitarna i
wodoci¹gowa, towarzysz¹ce
budowie mostu, to 26,7 km rur.
8,2 km d³ugoœci bêd¹ mia³y
ekrany akustyczne, chroni¹ce
przed ha³asem emitowanym
przez pojazdy poruszaj¹ce siê
po moœcie. Ciê¿ar samej tylko
stalowej konstrukcji mostu to 9,4
tys. ton. Do budowy wszystkich
obiektów mostu zostanie u¿yte
120 tys. m szeœciennych betonu, ok. 14 tys. ton stali zbrojeniowej i 10,4 tys. ton stali konstrukcyjnej. Zgodnie z zapowiedzi¹, aktualnoœci z budowy Mostu Pó³nocnego ju¿ w kwietniu.
(egu)

4 nowa gazeta praska

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z póŸn. zm.)
zawiadamiam
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy Dzielnica
Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowê ronda na skrzy¿owaniu
ulic Kobia³ka - Frachtowa poprzez budowê jezdni, chodnika,
zjazdów i zatok autobusowych wraz z oœwietleniem,
odwodnieniem, przebudow¹ sieci teletechnicznej i
wodoci¹gowej na dzia³kach ew. nr 2, 33/10, 33/11,
33/14, 33/16, 33/17, 33/18, 51/1, 52, 53/1, 78/1,
78/2, 80/3 z obrêbu 4-16-02, na dzia³kach ew. nr 1/1,
1/3, 132,138 z obrêbu 4-16-05 w Warszawie Dzielnicy
Bia³o³êka.
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 510 31 92,
fax: 22 510 32 10.

List otwarty
do Pani El¿biety Kowalskiej-Kobus
Radnej Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Szanowna Pani Radna,
uznajê, ¿e s¹ Pani doskonale znane fakty dotycz¹ce moich
publicznych wypowiedzi w mediach, wyg³aszanych podczas
sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, zawartych w pismach s³anych do naczelnik WOR oraz do Pani, podwa¿aj¹ce legalnoœæ
III nadzwyczajnej sesji, któr¹ zwo³a³a Pani jeszcze jako ówczesna Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy.
Zwo³anie przez Pani¹ sesji w dniu 28 grudnia 2010 r. do
dnia dzisiejszego skutkuje zapaœci¹ inwestycyjn¹ Pragi, doprowadzi³o do powo³ania zarz¹du komisarycznego oraz nara¿a pra¿an i Pragê na oœmieszanie, radni zaœ nie mog¹ wype³niaæ funkcji radnego zgodnie ze z³o¿onym œlubowaniem. Na
tym wielkim parali¿u cierpi¹ przede wszystkim pra¿anie. Demokracjê sprowadzi³a Pani do, delikatnie mówi¹c, tzw. zera.
Przypominam, ¿e sesjê zwo³a³a Pani na wniosek grupy radnych z PO i SLD.
W celu rozwiania moich niepewnoœci lub stwierdzeñ o podejrzeniu fa³szowania dokumentów dot. zwo³ania nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc w dniu 28-12-2010 r.
proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce moje pytania:
1. Jaka by³a zasadnoœæ zwo³ania III nadzwyczajnej sesji gdy
wczeœniej przerwa³a Pani obrady II sesji Rady Dzielnicy?
2. Kto napisa³ wniosek o zwo³anie sesji nadzwyczajnej podpisany przez grupê radnych PO i SLD?
3. Gdzie pani przyjê³a wniosek o zwo³anie sesji nadzwyczajnej?
4. Proszê podaæ datê i godzinê przyjêcia wniosku o zwo³anie
nadzwyczajnej sesji?
5. Kto Pani dostarczy³ wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej sesji?
6. Kiedy zosta³ dostarczony wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej
sesji do Wydzia³u Obs³ugi Rady?
7. Kto dostarczy³ wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej sesji do
Wydzia³u Obs³ugi Rady?
8. Kto personalnie przyj¹³ wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej sesji?
9. Czy wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej sesji zosta³ opatrzony
pieczêci¹ urzêdow¹?
10. Czy w obecnoœci osoby sk³adaj¹cej wniosek zosta³ zarejestrowany przez osobê przyjmuj¹c¹ wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej sesji?
11. Czy potwierdza Pani fakt zwrócenia siê do pracownika
Wydzia³u Obs³ugi Rady o sporz¹dzenie notatki s³u¿bowej na
okolicznoœæ z³o¿enia wniosku o zwo³anie nadzwyczajnej sesji
przez grupê radnych z PO i SLD?
12. Czy znane s¹ Pani przypadki z ubieg³ych kadencji Rady
Dzielnicy, sk³adania wniosku przez grupê radnych o zwo³anie
nadzwyczajnej sesji poza Urzêdem Dzielnicy?
Pragnê zapewniæ, ¿e jeœli odpowie Pani na pytania zgodnie
z prawd¹ to publicznie przeproszê Pani¹ na najbli¿szej sesji
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc za pomówienia wobec Pani dot.
fa³szowania dokumentów zwi¹zanych z III nadzwyczajn¹ sesj¹ rady.
Przypominam Pani radnej, ¿e 31 stycznia br. wol¹ wiêkszoœci na IX nadzwyczajnej sesji zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem dzielnicy radni wybrali moj¹ skromn¹ osobê na przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy.
Jednak aby zapewniæ Pani komfort odpowiedzi podpisujê
siê pod niniejszym listem jako szeregowy radny.
Jacek Wachowicz
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Gimnazjaliœci ze Szmulek graj¹ o sukces
Gimnazjum nr 32 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Adama Asnyka przy ulicy Otwockiej jako
jedyne na Pradze ubiega³o siê o udzia³ w projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.
Starania zakoñczy³y siê powodzeniem i od wrzeœnia ubieg³ego roku grupa dwudziestu uczniów
klas drugich bierze udzia³ w jego realizacji. Jest to projekt samorz¹du Województwa Mazowieckiego, wspó³finansowany ze œrodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jego celem jest rozszerzenie oferty gimnazjum o dodatkowe zajêcia pozalekcyjne, s³u¿¹ce
wyrównywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji kluczowych, wsparcie pedagogiczno – psychologiczne uczniów oraz kszta³towanie umiejêtnoœci w³aœciwego spêdzania czasu wolnego.
W ramach projektu ucznio- kierunki œwiata i po³udnik miej- zadañ z ró¿nych przedmiotów
wie uczestnicz¹ w zajêciach z scowy. Celem zajêæ z fizyki jest szkolnych. Na pierwszych zajêprzedmiotów matematyczno – rozpoznawanie podstawowych ciach komputerowych uczniowie
przyrodniczych, jêzyków ob- prawid³owoœci, praw i zjawisk fi- wykonali prezentacjê multimecych, sportowo – wychowaw- zycznych w codziennym ¿yciu. dialn¹, dziêki której zaprezentoczych, informatyczno – teleko- Uczniowie przeprowadzaj¹ pro- wali siê bli¿ej swoim rówieœnikom.
munikacyjnych oraz z zakresu ste doœwiadczenia, wykonuj¹ po- Kolejne dokumentowa³y to, co
wsparcia psychologiczno – pe- miary, zwracaj¹c uwagê na sta- uczniowie robili na innych zajêdagogicznego, ³¹cznie w wy- rannoœæ i dok³adnoœæ swoich ciach: ska³y i minera³y wystêpumiarze 30 godzin w miesi¹cu. dzia³añ. Kszta³tuj¹ bardzo trud- j¹ce w naszej dzielnicy - materiaTematyka zajêæ oraz metody, ne umiejêtnoœci, np. interpreto- ³y do tej pracy uczniowie zbierali
którymi s¹ prowadzone, zosta³y wanie wyników i formu³owanie i opracowali na zajêciach z geotak zaplanowane, aby by³y one wniosków, a tak¿e praktyczne grafii, robili równie¿ zdjêcia znadla uczniów atrakcyjne, rozwija³y umiejêtnoœci przydatne w ¿yciu lezionych kamieni, które zostan¹
ich zainteresowania, umo¿liwia³y codziennym, np. bezpieczne i wstawione do prezentacji.
uzupe³nienie zaleg³oœci, a jedno- ekonomiczne u¿ytkowanie doWykonywali kartê do zielniczeœnie rozwija³y ich umiejêtnoœci mowych instalacji elektrycznych. ka, która wymaga³a wiedzy i
spo³eczne. Uczniowie czêsto praUczniowie podczas zajêæ umiejêtnoœci z edycji tekstu w
cuj¹ w grupach, wszyscy s¹ wiêc pracuj¹ ró¿norodnymi metoda- edytorze Word. Kolorowe, wyodpowiedzialni za efekty pracy, mi. Wykorzystywane s¹ wizuali- drukowane prace zosta³y po³¹lepsi pomagaj¹ s³abszym, ucznio- zacje, burza mózgów, metoda czone z kartkami zielnika wykowie z ró¿nych klas integruj¹ siê, metaplanu, pogadanki, prezen- nanymi na zajêciach z biologii.
nawi¹zuj¹c bli¿sze kontakty. tacje multimedialne oraz, chyba
Celem projektu jest wyrównySzczególnie atrakcyjne dla gim- najbardziej atrakcyjne dla gimwanie szans edukacyjnych
nazjalistów s¹ wycieczki i zajêcia nazjalistów, metody praktyczne.
uczniów, dlatego podczas zajêæ
w terenie. Do tej pory uczestniczyli W ramach Dnia Dobrego Jedzeuczniowie nadrabiaj¹ zaleg³oœci z
w wycieczce do ogrodów BUW- nia uczestnicy zajêæ poznawali
pierwszej klasy, maj¹ okazjê pou, gdzie obserwowali zmiany za- warzywa ma³o znane i ich warprawiæ oceny z przedmiotów
chodz¹ce w przyrodzie jesieni¹. toœci od¿ywcze, a nastêpnie saszkolnych, a uczestnicy, po poDu¿ym zainteresowaniem cieszy- modzielnie przygotowywali sanad dwóch miesi¹cach dodatko³a siê wystawa multimedialna ³atki warzywne. Na zakoñczenie
wej nauki, sami zauwa¿aj¹ przy,,Deutschland für Anfanger” (Jê- odby³a siê degustacja, wybór
zyk niemiecki dla pocz¹tkuj¹- najlepszego dania oraz deklara- rost wiedzy. Na przyk³ad na zajêcych), która by³a prezentowana w cja wykonania ich w domu, bo- ciach z jêzyka niemieckiego æwiBibliotece Narodowej.
wiem ka¿dy uczestnik na zakoñ- czone s¹ ró¿ne sprawnoœci jêzykowe: czytanie ze zrozumieniem,
Uczniowie zwiedzali wystawê czenie otrzyma³ przepisy sa³as³uchanie, reagowanie jêzykowe,
tek,
które
by³y
przygotowane.
z kartami pracy i wykonywali ró¿uczniowie ucz¹ siê wierszy, œpienorodne zadania oraz rozwi¹zyZajêcia ICT (technologia inforwaj¹ piosenki. Przekazywana w
wali test o Niemczech. W ramach macyjno – komunikacyjna), to dla
ten sposób wiedza sprawia im
zajêæ z geografii zbierali i kata- uczniów okazja zg³êbienia wielu
wiele radoœci i przyjemnoœci.
logowali ska³y i minera³y w oko- tajemnic internetu i wykorzystaZajêcia z zakresu wsparcia
licy szko³y, wyznaczali w terenie nia komputera do rozwi¹zywania
psychologiczno – pedagogicz-

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE 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,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie SA., z³o¿ony dnia 18 lutego 2011 r. w
zwi¹zku z opini¹ ZUDP nr 2592/2008 z dnia 14.01.2008 r.,
w sprawie zmiany decyzji nr 5/CP/2008 z dnia 14.01.2008 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej DN
0,20 m wraz z przy³¹czami kanalizacyjnymi na dzia³ce
ew. nr 7/3 w obrêbie 4-04-01, na dzia³ce ew. nr 2,
44, 45 w obrêbie 4-04-22 na dzia³kach ew. nr 2 i 6 w
obrêbie 4-04-23 oraz na dzia³ce ew. nr 27 w obrêbie
4-04-24 w ul. Fletniowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie,
w zakresie:
- zmiany numeracji dzia³ek
- zmiany za³¹cznika graficznego nr 1 E.
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.

nego maj¹ na celu rozwijanie
indywidualnych zainteresowañ
i zami³owañ. Uczniowie ogl¹daj¹ filmy o tematyce m³odzie¿owej, które s¹ inspiracj¹ do
dyskusji i rozmów na wa¿ne
dla nich tematy (przyjaŸñ, mi³oœæ, uzale¿nienia, problemy
szkolne, domowe). Bardzo
wa¿ne jest te¿ wspieranie
uczestników oraz wypracowanie z nimi sposobów rozwi¹zywania bie¿¹cych konfliktów i
problemów dnia codziennego.
Najwiêkszym powodzeniem,
jak zwykle, ciesz¹ siê zajêcia
sportowe. Ch³opcy najchêtniej
graj¹ w pi³kê no¿n¹ i unihokeja, a dziewczêta w siatkówkê i
koszykówkê. Niektórzy z nich
umiejêtnoœci trenowane w czasie zajêæ, mieli okazjê wykorzystaæ w rozgrywkach dzielnicowych w unihokeju ch³opców.
Uczniowie próbuj¹ graæ równie¿ w mniej popularne gry,
jak¹ jest intercross, tchoukball.
Wszystkie prace i efekty dzia³alnoœci uczniów s¹ dokumentowane poprzez plakaty, albumy, prezentacje multimedialne
oraz fotografowane i umieszczane na stronie internetowej.
Zajêcia realizowane w ramach projektu ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem gimnazjalistów, którzy chêtnie w nich
uczestnicz¹. Dopytuj¹ siê, co
bêd¹ robiæ na kolejnych spotkaniach. A propozycje s¹ interesuj¹ce. W planach jest wyjœcie do
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu dokonania
pomiarów meteorologicznych,
na wiosnê na piknik z okazji Dnia
Ziemi na Pola Mokotowskie, zajêcia w Centrum Nauki Kopernik.
Mamy nadziejê, ¿e udzia³
uczniów w tak atrakcyjnych zajêciach oraz zaanga¿owanie
nauczycieli da jednym i drugim
wiele satysfakcji oraz pozwoli
naszym wychowankom nie tylko
zagraæ o sukces, ale osi¹gn¹æ
sukces edukacyjny na miarê
swoich mo¿liwoœci.
JK

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu 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.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wydaniu decyzji na wniosek w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na:
Nr 20/CP/2011 z dnia 17.03.2011 r. dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie komory ciep³owniczej AW-9/L-6, sieci ciep³owniczej preizolowanej 2xDN 350 z kanalizacj¹ techniczn¹
i przykanalika odwadniaj¹cego komorê w ul. Marywilskiej
i ul. Odlewniczej na terenie dzia³ek nr ew. 14 i 34/1 z
obrêbu 4-07-09 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 307 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 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).
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Praskie klisze rozdane
To by³ ju¿ IV Praski Festiwal Filmów M³odzie¿owych – konkurs krótkometra¿owych filmów,
których autorami s¹ amatorzy, m³odzi (13-18 lat) twórcy z ca³ej Polski. Pomys³odawc¹ i realizatorem tego wydarzenia artystycznego jest, dzia³aj¹ce od kilkunastu lat na Pradze, Stowarzyszenie
„Serduszko dla Dzieci”, a partnerami projektu: burmistrz dzielnicy Praga Pó³noc, Warszawska
Szko³a Reklamy, Filmowe Wydawnictwo Marzec oraz firma Wedel - tak¿e sponsor nagród.

APARATY Firma „Fonem”
S£UCHOWE
www. fonem.waw.pl
Plac Hallera 9

NFZ

W tym roku nades³ano 49
filmów, spoœród których do
konkursu zakwalifikowane zosta³y 24, w tym 3 z Pragi („To
by by³o coœ piêknego”, „Œwinka”, „Kawalerzysta”).By³y filmy
fabularne, dokumentalne i animowane; najd³u¿szy trwa³
24;15 min., najkrótszy 1:06 min
16 marca, podczas projekcji w Novym Kinie Praha filmy
ocenia³o jury, a widzowie mogli g³osowaæ na film, który zdobêdzie nagrodê publicznoœci.
Salê kinow¹ wype³ni³y grupy m³odzie¿ szkolnej, uczestnicz¹cej w festiwalu jako pomys³odawcy, twórcy i odtwórcy ról. Dla wielu z nich wizyta
w nowoczesnym obiekcie kinowym by³a wielkim prze¿yciem, aktywnym kontaktem ze
sztuk¹; byæ mo¿e, stanie siê
inspiracj¹ kolejnych pomys³ów
i dzia³añ artystycznych.
Mo¿e spotkamy tu nastêpców Romana Polañskiego i
Krzysztofa Kieœlowskiego? Takie marzenie na konferencji
prasowej przed projekcj¹ wyrazi³a jurorka Ewa Konstanciak.
Burmistrz Pragi Pó³noc
Piotr Zalewski zapewni³ o poparciu dla takich inicjatyw, jak
Festiwal Filmów M³odzie¿owych. Praga Pó³noc to centrum sztuki niezale¿nej. Mo¿e
w filmach nastêpnej edycji
Festiwalu znajd¹ siê tematy z
tej dzielnicy, zainspirowane
klimatem, architektur¹, a
przede wszystkim – ludŸmi.
Obieca³ wspieranie takich pomys³ów i wyrazi³ nadziejê, ¿e
„serduszka wszystkim zabij¹”.
Przewodnicz¹ca jury, Urszula Grabowska, zapowiedzia³a, ¿e przy ocenianiu filmów bêdzie siê stara³a byæ
obiektywna; u¿yje swej wiedzy
i gustu, by wybraæ to, co cenne. Andrzej Kopiczyñski, najlepiej zapamiêtany jako g³ówny bohater serialu „Czterdziestolatek”, zapewnia³ z uœmiechem: „Bêdziemy siê k³óciæ”.
Czwartym aktorem – cz³onkiem jury by³ Marcin Kwaœny.
W tym gronie zasiada³ tak¿e
£ukasz Matysiak, przedstawiciel Warszawskiej Szko³y Reklamy – sponsora nagrody

specjalnej. Jaros³aw Adamczuk, prezes Stowarzyszenia
„Serduszko dla Dzieci” wyrazi³ opiniê, ¿e poziom filmów
PFFM z roku na rok jest coraz
wy¿szy; liczy siê przes³anie i
treœæ; wa¿ne jest, by twórcy
mieli coœ do powiedzenia.
Po 5-godzinnej projekcji
jury - w zamkniêtym gronie dokona³o oceny filmów.
Podczas gali wrêczania nagród Urszula Grabowska powiedzia³a, ¿e jury nie mia³o
³atwego wyboru – wiele spoœród 24 filmów zas³ugiwa³o na
wyró¿nienie. Po dyskusji, za
najlepszy film Festiwalu uznano „To by by³o coœ piêknego”,
zrealizowany przez m³odzie¿
z Grupy Pedagogiki i Animacji Spo³ecznej Praga Pó³noc.
W kategorii „fabu³a i animacja” Z³ot¹ Prask¹ Klisz¹ nagrodzony zosta³ film „Gwiazdy œwiec¹ nadziej¹” (re¿. Dominik Kaniewski Smulczyk),
Srebrn¹ Prask¹ Klisz¹ –
„Œwinka” (re¿. Mateusz Trusewicz), Br¹zow¹ Prask¹ Klisz¹
– „Dylematy” (re¿. Sebastian
„Vicas” Lewiñski). W kategorii
„dokument” Z³ot¹ Prask¹
Klisz¹ nagrodzono: „Paragraf
na biernoœæ” i „Przekraczaj¹c
siebie” (re¿. Dominik Krawczyk); Srebrn¹ Prask¹ Klisz¹
– „Idê” (re¿. Karolina Stachurska i Natalia Goœciewska),
Br¹zow¹ Prask¹ Klisz¹ – „Komar” (Szkolne Atelier Artystyczne Gimnazjum nr 73 w
Warszawie).
Wyró¿nienia przypad³y filmom: „Arbiterium” (re¿. Kuba
Józefowicz) i „Z punktu widzenia nocnych portierów” (re¿
Magdalena Wêgorzewska).
Nagrodê specjaln¹ Warszawskiej Szko³y Reklamy otrzyma³
film „Przekraczaj¹c siebie”.
Uznany przez publicznoœæ za
najlepszy film „Fizyka ró¿owego królika” (re¿. Ozanna Jarczewska - film m³odzie¿y z
Wawra) otrzyma³ ufundowan¹
przez firmê Wedel czekoladow¹
kamerê naturalnej wielkoœci.
Dodatkowe nagrody –
ksi¹¿ki „Filmowanie dla m³odych” – ufundowa³o Filmowe
Wydawnictwo Marzec. S³od-

kie nagrody wszystkim uczestnikom uroczystoœci oferowa³a
firma Wedel, a ekologiczny
poczêstunek - restauracja
Kopernika 25.
Zachêt¹ do poznawania tajników i uroków sztuki filmowej
jest wydawane przez Stowarzyszenie „Serduszko dla
Dzieci”, nowe pismo „Zupe³nie
Inny Œwiat”, zaprezentowane
w Novym Kinie Praha i dostêpne w sieci Empik.
Zaproszenie na V edycjê
Praskiego Festiwalu Filmów
M³odzie¿owych - na stronie:
www.ffm.org.pl.
K.
Za pomoc przy uzyskaniu
informacji o PFFM dziêkujemy
pani Oldze Marii Banach.

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-16
(obok apteki Cefarm)

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

Wystawa Praga.
Prawobrze¿na dzielnica Warszawy
Zanim powstanie docelowa siedziba Muzeum Warszawskiej Pragi, w sali wystawowej dawnej Wytwórni Wódek
„Koneser” mia³o miejsce otwarcie kolejnej wystawy fotografii ukazuj¹cych oblicze warszawskiej Pragi. Autorka ekspozycji, Dorota Marat, stara³a siê podkreœliæ wyj¹tkowoœæ,
niebanalnoœæ i ró¿norodnoœæ Pragi, zarówno w jej historycznej szacie, jak i w ca³kiem wspó³czesnej.
Mamy wiêc sportretowane na ulicy Rybnej dok³adnie
stare, odarte z tynku kamie- przypomina ten ze zdjêcia
nice, podwórka-studnie, ta- przedstawiaj¹cego ¯ydów
jemnicze bramy, a tam pe- wracaj¹cych z synagogi w
re³ki detali: pompy, p³otki, 1926 roku.
odboje bramne, drzwi paNowe na Pradze to kluby,
miêtaj¹ce œwietnoœæ budyn- pracownie artystów i przygoku, patrz¹ce z wysoka figu- towywane przez nich imprery œwiêtych, czy zachowany zy. To próba oswajania przedyskretnie gdzieniegdzie strzeni poprzez murale, zaciekawy detal œcienny. Bruk równo te malowane przez ar-

tystów, jak i autorstwa dzieci
z ulicy Stalowej.
Wystawa portretuje miejsca, ale i ludzi - zarówno pracowników przedwojennej Fabryki Aparatów Elektrycznych
Szpotañskiego, jak i dzisiejszych twórców czy bywalców
klubowych imprez i wystaw.
Czas dzieli te¿ wspó³czesn¹
kilkuletni¹ baletnicê od strojnej damy z lat trzydziestych,
ale obie utrwali³ obiektyw praskiego fotografa.
Otwarcie wystawy spotka³o
siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców, spo³eczników i praskich artystów, którzy t³umnie wype³nili sale wystawowe. W klimat ekspozycji wdar³a siê jednak tak¿e
szara rzeczywistoœæ. Jolanta
Wiœniewska, dyrektor Muzeum Warszawskiej Pragi zapewni³a, ¿e prace przy budowie siedziby przy ul. Targowej
szybko postêpuj¹, natomiast
istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
muzeum bêdzie sta³o puste –
zabraknie pieniêdzy na ekspozycje. Ciekawy nowoczesny
projekt wymaga odpowiedniej
oprawy, nawi¹zuj¹cej bardziej
do tej z Muzeum Powstania
Warszawskiego, ni¿ konwencjonalnych (czyli tañszych)
metod ekspozycji. Sprawa
muzeum jest dla pra¿an wa¿na. Miejmy nadziejê, ¿e to zaanga¿owanie wystarczy.
Wystawa w sali ekspozycyjnej Muzeum Warszawskiej
Pragi w dawnej Wytwórni
Wódek Koneser przy ul. Z¹bkowskiej 27/31, budynek 36b,
piêtro I bêdzie czynna do 30
kwietnia 2011 r. od œrody do
soboty, w godzinach 11.0017.00.
Autorami prezentowanych
na wystawie zdjêæ s¹: Zelda
Klimkowska, Maja Ostrowska,
Dorota Marat, Andrzej Marat,
Andrzej £ojko, £ukasz Kosela, Jan Rolke, W³odzimierz
Krzemiñski oraz Stanis³aw
Trzciñski.
Kr.
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Po prawej stronie Wis³y
Id¹c ulic¹ Konopack¹, nie dochodz¹c do ulicy Stalowej, natknê³am siê na Galeriê Sztuki
U¿ytkowej i Dekoracyjnej. Jest to przestronny lokal, w którym zgromadzone s¹ przedmioty artystyczne z ró¿nych okresów historycznych: od drugiej po³owy XIX wieku a¿ do
czasów wspó³czesnych, wyró¿niaj¹ce siê unikalnym wygl¹dem, czego przyk³adem s¹ rzeŸby, ciekaw¹ form¹ artystyczn¹ oraz niebanalnym pomys³em dekoracyjnym, lampy wisz¹ce
typu reflektor, czy idealnie oprawione bilety p³atnicze Banku Polskiego z okresu miêdzywojennego, do powieszenia na œcianie lub do postawienia na biurku.

Ma³e Zastawki
Podwójne zdjêcia aktorów spektaklu „Awantura w Piekle”,
autorstwa Jana Chajewskiego, od 15 marca mo¿na ogl¹daæ w Galerii Sztuki Teatru Rampa, przy ul. Ko³owej 20.
Aktorstwo to zawód niezwy- wie, „Enter” w Gdañsku i „Verk³y, pozwalaj¹cy na jakiœ czas sus” we Wroc³awiu. Jan Chastaæ siê kimœ innym. Na sce- jewski ukoñczy³ „filmówkê”
nie aktorzy wcielaj¹ siê w kre- dyplomem Echa czarnego
owane przez siebie postacie. kina pod opiek¹ prof. Stanis³aCzêsto zastanawiamy siê, ile wa Szamañskiego w 2008 r.
swojej osobowoœci wnosz¹ do Obecnie studiuje na ASP w
roli. Na to pytanie spróbowa³ Poznaniu. „Ma³e Zastawki” s¹
odpowiedzieæ w sposób wizu- drug¹ indywidualn¹ wystaw¹
alny artysta fotografik Jan Cha- autora i zarazem drug¹ czêjewski, konfrontuj¹c portrety œci¹ wiêkszego projektu poaktorom.
aktorów spektaklu „Awantura œwiêconego
w piekle” w Teatrze Rampa w Pierwsz¹ wystawê z tego cype³nej charakteryzacji i kostiu- klu Jan Chajewski zaprezenmach, z ich „normalnym”, co- towa³ dwa lata temu w Teatrze
¯ydowskim.
dziennym wygl¹dem.
- W moim projekcie poœwiê- Zestawienie dzia³a na zasadzie magicznego lustra, w conym aktorom szukam dialoktórym moi bohaterowie siê gu, dajê moim modelom du¿¹
przegl¹daj¹ i ka¿dy z nich swobodê wypowiedzi – mówi
udziela w³asnej, osobistej od- artysta. - Ka¿de zdjêcie jest
powiedzi na to odwieczne py- inne, ich bohaterowie s¹
wspó³autorami tych prac, ró¿tanie - mówi Jan Chajewski.
Autor prac jest absolwen- nie interpretuj¹c temat.
Wystawa jest nowym pomytem Wy¿szego Studium Fotografii Pañstwowej Wy¿szej s³em na portret. Wyraziste
Szko³y Filmowej, Telewizyjnej czarno-bia³e fotografie pozwai Teatralnej im. Leona Schille- laj¹ skupiæ siê na twarzy. W
ra w £odzi. Jan Chajewski ten sposób kolor nie odwraca
wczeœniej uczêszcza³ do Aka- uwagi od postaci. Zdjêcia zedemii Filmu i Telewizji w War- stawione s¹ na zasadzie konszawie, gdzie bra³ udzia³ w trastu: grzeczny – niegrzeczWystawie S³uchaczy AFiT. ny, nieœmia³a - wyzywaj¹ca,
Oprócz tego jego prace goœci- zwyczajny – demoniczny.
³y na zbiorowych wystawach
- Wybra³em spektakl, w któ„Domowatmosfera” w Krako- rym jest du¿a ingerencja w

wygl¹d aktora – t³umaczy Jan
Chajewski. – To zwiêksza
efekt kontrastu.
Zwykle zdjêcia w pe³nej
charakteryzacji zawieraj¹ wiêcej ekspresji, niezwyk³oœci.
Ale jest te¿ sytuacja odwrotna. Daniel Zawadzki, znany z
roli Micha³a Chojnickiego w
serialu „Klan” bardziej konwencjonalnie wygl¹da na
zdjêciu ze spektaklu ni¿ na
zdjêciu „cywilnym”. Œwietne
zdjêcie Tadeusza Woszczyñskiego, który w spektaklu odtwarza rolê Beliala, poprzez
charakterystyczne pêkniêcie
pokazuje, ¿e w ka¿dym cz³owieku tkwi trochê dobra i trochê z³a.
„Zastawka” to zas³ona,
ma³y kamufla¿, za który zawsze siê mo¿e schowaæ ludzka natura. Dopiero w zestawieniu z obrazem rzeczywistym daje prawdê o cz³owieku. Trochê tej prawdy o specyficznej, ale bardzo interesuj¹cej grupie ludzi, jak¹ s¹ aktorzy ukaza³ nam w ich fotograficznych portretach Jan
Chajewski.
Wystawa zdjêæ Jana Chajewskiego „Ma³e Zastawki”
prezentowana bêdzie przez
najbli¿szy miesi¹c w Galerii
Sztuki Rampa, mieszcz¹cej
siê w budynku Teatru Rampa,
przy ul. Ko³owej 20, codziennie w godz. 10 – 14, a nastêpnie od godz. 18 do koñca trwania spektaklu.
Joanna Kiwilszo

Uwagê moj¹ zwróci³y jednak druki przedstawiaj¹ce
okazy gin¹cej œwiatowej fauny, m.in. niedŸwiadek z Ameryki Pó³nocnej, nosoro¿ec z
Afryki, wilk szary, orangutan z
Borneo, lwy afrykañskie oraz
tygrysy syberyjskie, których
jest na œwiecie ok. 200 sztuk.
Klimat tego wnêtrza tworz¹
kobierce i rozwieszone na
œcianach torby koñskie, utkane z we³ny przez cz³onków rodów turkmeñskich z 1900 roku.
We³na do tych toreb farbowana by³a za pomoc¹ naturalnych barwników. Interesuj¹ce
jest to, ¿e ka¿da torba ma inny
wzór, który zwi¹zany jest z
¿yciem i tradycjami plemion
turkmeñskich. Wzory i technika tkania tych toreb by³y niezmienne od czasów staro¿ytnych. Du¿e wra¿enie robi
ogromna tkanina z drugiej po³owy XX wieku, swoj¹ zagadkow¹ treœci¹ i niezwykle uspo-

kajaj¹c¹ kolorystyk¹, pod któr¹
przy stoliku, popijaj¹c kawê lub
herbatê, mo¿na kontemplowaæ
artyzm i piêkno zawarte w wystawionych przedmiotach.
Galeria posiada sporo mebli, luster, lamp z ró¿nych
okresów, m.in. kredens dêbowy ciê¿ki z giêtymi szlifowanymi na kryszta³ szybami, na
którym wyeksponowane s¹
piêkne wyroby ceramiczne i
szklane. Ka¿dy ze zgromadzonych starych przedmiotów
ma swoj¹ historiê, a wspó³czesne posiadaj¹ metryki. Zebrane tu obiekty mog¹ byæ
ozdob¹ dowolnie urz¹dzonego wnêtrza zarówno nowoczesnego, jak i tradycyjnego.

W Galerii nie brak zdjêæ artystów fotografików, które coraz czêœciej goszcz¹ na œcianach mieszkañ i instytucji,
podkreœlaj¹c dobry smak w³aœciciela miejsca.
W galerii mo¿na wybraæ prezenty na dowoln¹ okazjê: od
eleganckiej fili¿anki, poprzez
przedmioty kolekcjonerskie, jak
pami¹tki po ksiê¿nej Dianie czy
ksi¹¿ki z lat 80. poprzedniego
wieku, zwane „bibu³¹”.
Galeria mieœci siê przy ul.
Konopackiej 15, a wszystkie
informacje o niej s¹ zamieszczone na stronie
www.poprawejstroniewisly.pl.
Galeriê odwiedzi³a
Bogumi³a Szyd³owska

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

W rocznicê œmierci papie¿a
Zespó³ Wokalny ARS ANTIQUA z dyrygentem Zbigniewem Szablewskim zaprasza 3
kwietnia o godz. 19 na koncert” Ecce sacerdos Magnus”
w 6. rocznicê œmierci papie¿a
Jana Paw³a II do koœcio³a pw.
œw. Marka Ewangelisty w Warszawie, ul. Zamiejska 6.
Koncert nawiazuje do wyj¹tkowego w historii Koœcio³a i naszego kraju pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II. W
pierwszym utworze „Veni creator” G. da Palestriny podkreœlona jest ³¹cznoœæ z Bogiem,
bardzo widoczna w modlitwie

Papie¿a. Interesuj¹ca jest
osoba kompozytora, którego
dzia³alnoœæ przyczyni³a siê
do zaakceptowania przez
sobór trydencki w 1563 r.
muzyki polifonicznej w liturgii. Stanowi to niew¹tpliwie
zas³ugê G. da Palestriny dla
kultury muzycznej.
Cnotê mi³oœci w doktrynie
chrzeœcijañskiej wyra¿aj¹
utwory Hakenbergera z bi-

blijnego cyklu „Pieœni nad
Pieœniami”.
Organizatorami s¹: Towarzystowo Kultywowania Muzyki Chóralnej ARS ANTIQUA www.arsantiqua.art.pl
i Parafia pw. œw. Marka
Ewangelisty w Warszawie,
ul. Zamiejska 6.
Koncert dofinansowany
przez Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
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Bieg Dooko³a ZOO bije rekordy popularnoœci VMEBLE
Zaledwie 30 minut trwa³y zapisy online do trzeciej edycji
Biegu Dooko³a ZOO. W tak krótkim czasie wype³ni³ siê limit
1000 uczestników. To absolutny rekord popularnoœci wœród
tego typu eventów.

W 2010 roku tysi¹c pakietów
startowych sprzeda³o siê w ci¹gu 4,5 godziny i równie¿ mówiono wówczas o rekordzie. Jak
mówi¹ organizatorzy biegu, w
tym roku spodziewali siê jeszcze szybszego tempa zapisów,
ale ich zamkniêcie w 30 minut
przekroczy³o ich oczekiwania:
- Przyznam, ¿e nasze typowania waha³y siê miêdzy godzin¹

a trzema godzinami. Wype³nienie limitu 1000 zawodników w
ci¹gu 30 minut, to coœ absolutnie niewiarygodnego. Takie rzeczy nie dziej¹ siê ani w Polsce,
ani prawie nigdzie w Europie czy
na œwiecie - przekonuje Dariusz
Pawelec z agencji Sport Evolution, dyrektor imprezy.
Czemu Bieg Dooko³a ZOO
zawdziêcza swój sukces?

- S¹dzê, ¿e jest to splot kilku czynników. Po pierwsze
jest to jedyny bieg w Polsce
rozgrywany na terenie ogrodu
zoologicznego i jeden z zaledwie kilku takich eventów na
œwiecie - mówi Dariusz Pawelec. - Po drugie, impreza jest
atrakcyjnym produktem z marketingowego punktu widzenia:
jest unikalna, ma sympatyczny layout graficzny, wsparcie
sponsorów i patronów medialnych oraz wypracowan¹ przez
ostatnie 2 lata renomê wœród
biegaczy. Dodatkowo, organizuj¹c zawody wspieramy Fundacjê Panda, która pomaga w
rozwoju sto³ecznego zoo koñczy dyrektor biegu.

Konkurs
Jako patron medialny zawodów, przygotowaliœmy dla
naszych czytelników konkurs. Wystarczy odpowiedzieæ na
pytanie: „Który raz organizowany jest Bieg Dooko³a
ZOO?”. Wœród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosowane zostan¹ 3 darmowe pakiety startowe.
Odpowiedzi przyjmujemy pod nr tel. 22 618-00-80, do 6 kwietnia,
w poniedzia³ek w godz. 14-18, od wtorku do pi¹tku 10-14.

Czym zajmuje siê seksuologia?
We wspó³czesnym œwiecie
temat seksu jest doœæ popularny, chocia¿ dla niektórych
wci¹¿ mo¿e byæ tematem tabu.
Seksuologia wzbudza du¿e
zainteresowanie i emocje, poniewa¿ zajmuje siê najbardziej
intymn¹ sfer¹ ¿ycia cz³owieka.
Zg³êbia skrywane i tajemnicze
aspekty naszej egzystencji
m.in. takie, jak p³ciowoœæ cz³owieka, uczucia po¿¹dania i
rozkoszy, zaspokojenie seksualne, przedstawianie ludzkiej
nagoœci i aktów seksualnych.
Seksualnoœæ jest integraln¹
czêœci¹ poczucia jakoœci ¿ycia
wszystkich ludzi, a radoœæ
czerpana z aktywnoœci seksualnej daje szczêœcie, satysfakcjê, poczucie spe³nienia w roli
mêskiej i kobiecej oraz bliskoœæ partnersk¹.
Problemy w ¿yciu seksualnym ani nie s¹ rzadkoœci¹, ani
nie nale¿y siê ich wstydziæ –
trzeba je pokonywaæ, gdy¿ nie
leczone mog¹ stanowiæ przyczynê obni¿enia satysfakcji
seksualnej, samooceny, jak
równie¿ pojawiania siê konfliktów w zwi¹zku, rodzinie czy
zaburzeñ psychicznych. Dysfunkcje seksualne nale¿¹ do
najczêstszych problemów
zdrowotnych, jednak niewielki odsetek chorych podejmuje siê leczenia u specjalisty
seksuologa, który posiada
profesjonalne wykszta³cenie
w tej dziedzinie (psychologowie, lekarze). Wstyd i opór towarzysz¹cy ludziom przy poruszaniu tych intymnych zagadnieñ w efekcie prowadzi
do rezygnacji z rozwi¹zywania
swoich problemów seksualnych lub do podejmowania
prób samodzielnego leczenia.
Dzia³ania te cechuj¹ siê w¹tpliw¹ skutecznoœci¹ i mog¹
prowadziæ do negatywnych

nastêpstw zdrowotnych. Jednak istniej¹ efektywne techniki leczenia zaburzeñ seksualnych, m.in. metody psychoterapeutyczne, treningowe,
edukacyjne, które umo¿liwiaj¹
wyeliminowanie przyczyn danego problemu, a nie tylko
objawów niezale¿nie od p³ci,
wieku, identyfikacji p³ciowej i
orientacji seksualnej. Podstaw¹ do zmian jest silna motywacja i chêæ podjêcia terapii, a zyski s¹ nieocenione –
udane ¿ycie seksualne, poprawa relacji w zwi¹zku i spo³ecznego funkcjonowania, jak
równie¿ umiejêtnoœci nawi¹zywania bliskiego kontaktu z
drugim cz³owiekiem. Spotkania z seksuologiem odbywaj¹
siê w atmosferze intymnoœci,
zrozumienia, tolerancji, zapewniana jest dyskrecja oraz
wsparcie.
Nieprawid³owoœci w ¿yciu
seksualnym mog¹ wystêpowaæ
nie tylko u osoby zg³aszaj¹cej
siê, ale te¿ u partnerki, b¹dŸ
partnera, dlatego te¿ zale¿nie
od okolicznoœci istnieje mo¿liwoœæ podjêcia terapii indywidualnej lub terapii partnerskiej.
Nie tylko osoby z zaburzeniami seksualnymi mog¹ uzyskaæ
specjalistyczn¹ pomoc, ale
równie¿ ci, którzy pragn¹ wzbogaciæ swoj¹ grê mi³osn¹ i doskonaliæ ¿ycie erotyczne. Edukacja seksualna prowadzona
przez seksuologa reguluje i
ulepsza rozwój psychoseksualny, samoœwiadomoœæ, obala
mity, stereotypy oraz uprzedzenia dotycz¹ce seksualnoœci, a
tak¿e daje odpowiedzi na pytania i w¹tpliwoœci dotycz¹ce
kwestii seksualnych.
Aktywnoœæ seksualna kieruje naszym cia³em, wyra¿a
nasz¹ to¿samoœæ, nasyca
wyobraŸniê, powoduje ducho-

Pierwszy Bieg Dooko³a ZOO
odby³ siê w kwietniu 2009 roku.
Wziê³o w nim udzia³ 500 zawodników (limit), a zapisy trwa³y wówczas 28 godzin. W zesz³ym roku 1000 miejsc rozesz³o siê w ci¹gu 4,5 godziny.
Organizatorem imprezy jest
agencja marketingu sportowego Sport Evolution. Wœród tegorocznych sponsorów znajduj¹ siê: Reebok, Isostar i CH
Warszawa Wileñska. Patronami medialnymii wydarzenia
s¹: Radio Wawa, magazyn
Bieganie, Nowa Gazeta Praska, TVN Warszawa i portal
Bieganie.pl.
Wiêcej informacji na stronie
www.biegzoo.pl.

we uniesienia. Seks jest
zwi¹zkiem pomiêdzy cielesnoœci¹, myœlami oraz uczuciami.
Sfera ¿ycia seksualnego to
nieod³¹czna p³aszczyzna naszego istnienia, niezmiernie
istotna dla ka¿dego cz³owie-

ka bez wzglêdu na wiek, wykszta³cenie, fizycznoœæ czy
wykonywany zawód. Zatem
pielêgnujmy ten obszar ¿ycia
i cieszmy siê nasz¹ seksualnoœci¹, doskonal¹c jakoœæ
kontaktów seksualnych, tym
samym dbaj¹c o poczucie
w³asnej wartoœci i zadowolenie. Zdrowie seksualne jest
jednym z podstawowych wyznaczników dobrostanu psychicznego.
Anna Migdalska
Justyna Borecka
www.ctik.pl

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY, WYKONAMY,
ZAMONTUJEMY:
 meble kuchenne
 meble ³azienkowe
 sypialnie

♦ Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne
oraz fotorealistyczne projekty.

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14)
do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹
w Warszawie przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312
e-mail: vmeble@wp.pl
www.vmeble.pl

„Równaæ szanse”
Zajêcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie
chodz¹ do przedszkoli.
Dzieci w wieku 3-5 lat i ich dii, warsztaty umiejêtnoœci wyrodzice mog¹ skorzystaæ z dzie- chowawczych dla rodziców, tewi¹tej edycji programu „Równaæ rapia rodzinna i inne zajêcia
szanse”. W ramach programu edukacyjne dla rodziców.
prowadzone s¹ zajêcia edukaZajêcia grupowe odbywaj¹
cyjno – rozwojowe grupowe (2- siê w oœrodkach:
4 razy w tygodniu) i indywidual- „NOWODWORY” ul. Œwiatowida
ne dla dzieci, pomoc oraz dia- 63B m 85 tel./fax. 22 302 63 85;
gnoza psychologiczna i peda- 696 509 924
gogiczna, diagnoza z zakresu „Z¥BKOWSKA” ul. Z¹bkowska
integracji sensorycznej, logope- 39 m 1,2 tel./fax. 22 619 42 67.
„ZACISZE” ul. Pszczyñska 26 m 57
tel. 22 253 49 47; tel. 518 452 047.
Wiêcej informacji na temat zasad uczestniczenia w zajêciach
udzielamy telefoniczne, zapisy
prowadzimy telefonicznie lub
zerwy przys³uguje rekompen- mailowo: sdr.zapisy@interia.pl.
sata finansowa za nieobecZe wzglêdu na ograniczon¹
noœæ ¿o³nierza NSR w zak³a- liczbê miejsc, o przyjêciu na zajêdzie pracy. Ochotnicy, którzy cia bezp³atne, dofinansowane ze
nie posiadaj¹ przeszkolenia œrodków m.st. Warszawy w rawojskowego, a zainteresowa- mach zadania realizowanego
ni s¹ t¹ form¹ s³u¿by, maja przez Stowarzyszenie dla Rodzin,
mo¿liwoœæ ubiegania siê do decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
s³u¿by przygotowawczej, a
Dyrektor Anna Szymczak
nastêpnie realizowaæ swoje
pasje w Narodowych Si³ach
Rezerwowych.
S³u¿ba przygotowawcza
adresowana jest zarówno do CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
mê¿czyzn jak i kobiet. Okres
- do 250 000 bez porêczycieli
jej pe³nienie nie trwa d³ugo:
- minimalny dochód 370 z³
dla ¿o³nierza kszta³c¹cego siê
- decyzja kredytowa w 5 minut
na oficera do szeœciu miesiêKREDYT KONSOLIDACYJNY:
cy, na podoficera do piêciu
Na sp³atê innych kredytów
miesiêcy i do czterech miesiêZ jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
cy na szeregowego. Studiuj¹Plus dodatkowa gotówka
cy kandydaci do s³u¿by w
NSR maj¹ mo¿liwoœæ odbycia
Dla wszystkich do 20 000 z³
s³u¿by przygotowawczej jeszna oœwiadczenie
cze w czasie studiów – w przeProcedury uproszczone,
rwach wakacyjnych.
bez zaœwiadzeñ
Nabór najwartoœciowszych
W ofercie linie kredytowe:
kandydatów do Narodowych Si³
- bez BIK
Rezerwowych prowadzi miêdzy
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
innymi Wojskowa Komenda
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
Uzupe³nieñ Warszawa – Praga.
Nie zwlekaj, ju¿ dziœ zostañ Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
¿o³nierzem Narodowych Si³
Znajdziesz nas:
Rezerwowych i realizuj swoje
ul. Targowa 66 paw. 31
pasje! Wiêcej informacji: tel.
22 499 87 09, 502 130 300
22 687 24 19, 22 687 23 64;
Al.
Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
www.warszawapraga.wku.wp.mil.pl
22
423 81 81, 500 037 177
Dorota Pawlikowska

Oferta dla ochotników
Narodowe Si³y Rezerwowe
stanowi¹ now¹ formê odbywania ochotniczej s³u¿by wojskowej, przeznaczonej dla ¿o³nierzy rezerwy. S³u¿ba w NSR
ma na celu wzmocnienie potencja³u jednostek wojskowych
w przypadkach uzasadnionych
potrzebami obrony pañstwa,
Si³ Zbrojnych i zarz¹dzania
kryzysowego. Wzorem innych
pañstw NATO ¿o³nierze rezerwy, pe³ni¹cy s³u¿bê w ramach
NSR, przeznaczeni s¹ g³ównie
do: zwalczania klêsk ¿ywio³owych i likwidacji ich skutków,
przedsiêwziêæ w zakresie zarz¹dzania kryzysowego, realizacji zadañ poza granicami
kraju oraz stanowi¹ wzmocnienie jednostek wojskowych. Nabór przeprowadzany jest od
lipca 2010 roku i trwa nadal.
Ka¿dy kandydat spe³niaj¹cy
podstawowe wymagania ma
szanse uzyskaæ przydzia³ kryzysowy zasiliæ szeregi NSR, a
nastêpnie ubiegaæ siê do armii
zawodowej.
Podstawowym Ÿród³em tworzenia zasobów osobowych s¹
¿o³nierze po zwolnieniu z zawodowej s³u¿by wojskowej
oraz ¿o³nierze rezerwy. W celu
stworzenia zachêt do podejmowania s³u¿by w NSR wprowadzono system motywacyjny,
obejmuj¹cy zarówno upraw-

nienia o charakterze spo³eczno-ekonomicznym, jak te¿
edukacyjnym i presti¿owym.
Tak, wiêc ¿o³nierzom NSR
przys³uguje prawo do wynagrodzenia za czas æwiczeñ i
okresowej s³u¿by wojskowej
(najni¿sze dla szeregowego 80
z³ brutto za ka¿dy dzieñ æwiczeñ wojskowych), prawo do
zwrotu kosztów dojazdów z
miejsca zamieszkania do miejsca pe³nienia s³u¿by oraz inne
œwiadczenia finansowe.
¯o³nierze w ramach s³u¿by
w NSR odbywaj¹ æwiczenia
rotacyjne do 30 dni w ci¹gu
roku oraz æwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Terminy odbywania tych æwiczeñ wynikaæ bêd¹ z opracowanego raz
w roku wykazu, ustalonego
odpowiednio wczeœniej – tak
wiêc kandydat poinformowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach æwiczeñ. W okresie pozostania
na przydziale kryzysowym
stosunek pracy nie mo¿e byæ
przez pracodawcê wypowiedziany ani rozwi¹zany. Przepisu nie stosuje siê do umów
o pracê zawartych na okres
próbny, na czas okreœlony lub
na czas wykonywania okreœlonej pracy. Pracodawcy zatrudniaj¹cemu ¿o³nierzy re-

 szafy i garderoby
 meble biurowe
 inne nietypowe
zabudowy

8 nowa
gazeta praska
POST-APO
w „Klatce”
Fundacja Ave oraz grupa artystyczna „Rycerze Dobrej
Opieki” serdecznie zapraszaj¹ 24 marca o godz. 19 na wernisa¿ wystawy fotografii POST-APO, która zainauguruje
dzia³alnoœæ nowego miejsca na mapie kulturalnej Pragi Galerii „Klatka” w warszawskim KONESERZE.
Twórcy wystawy - m³odzi fotograficy Dariusz Mys³owski, Micha³
Benke oraz Marcin Jakubowski - podejmuj¹ temat relacji teraŸniejszoœci z postapokaliptyczn¹ wizj¹ œwiata, swoimi pracami próbuj¹ odpowiedzieæ na pytanie: jak wygl¹da³oby nasze ¿ycie, gdyby apokalipsa
mia³a nast¹piæ jutro? Impulsem do stworzenia wystawy by³y przemyœlenia autorów na temat dostrzegalnego konsumpcjonizmu, zobojêtnienia spo³eczeñstwa oraz s³abn¹cego zainteresowania kultur¹ i sztuk¹.
Postapokalips¹ nazywa siê nurt fantastyki naukowej, w którym cywilizacja jak¹ obecnie znamy, koñczy siê w tragiczny sposób, a omawiane wydarzenia dziej¹ siê w jakimœ czasie po tym. Charakteryzuj¹
j¹ rozwa¿ania dotycz¹ce zarówno przyczyn i skutków tragicznych
wydarzeñ, sytuacji, dzia³añ i zachowañ ludzi zmuszonych do ¿ycia w
takich warunkach oraz mo¿liwoœciach i wyborach jakich mo¿na dokonaæ by rozwi¹zaæ problem lub przed³u¿yæ istnienie ludzkoœci.
Wernisa¿ ubogaci spektakl larp. Patronat nad przedsiêwziêciem obj¹³ Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc, wystawa potrwa
do 15.04.2011. Strona intenretowa projektu: www.postapo.org

Pseudohodowle
Ogl¹dam zdjêcie z niedowierzaniem. Suczka rasy bulterier
ma tak wyci¹gniête sutki, ¿e wygl¹daj¹ jak krowie wymiona i
ci¹gn¹ siê po ziemi. W³aœnie zosta³a uratowana z pseudohodowli. Jej stan wskazuje na to, ¿e by³a na okr¹g³o kryta i zmuszana do rodzenia szczeniaków. Musi zostaæ zoperowana,
¿eby mog³a zacz¹æ normalnie funkcjonowaæ, poruszaæ siê.
Kolejnych kilkanaœcie piesków z innej pseudohodowli –
wszystkie s¹ przys³owiowymi kupkami nieszczêœæ: zaniedbana, sko³tuniona sierœæ, zagrzybiona skóra, pch³y, chore uszy i
oczy, wypadaj¹ce zêby. To widaæ nas pierwszy rzut oka. Dalsze
badanie wykazuje, ¿e ka¿dy jest na coœ powa¿nie chory. Ich
wygl¹d i stan zdrowia wskazuj¹ na wiek znacznie starszy ni¿
jest w rzeczywistoœci. Ekstremalne obci¹¿enie organizmu i ¿ycie
w ci¹g³ym stresie sprawi³y, ¿e suczki, które maj¹ 5 lat, wygl¹daj¹ na 15. Zarówno one, jak i samce s¹ w z³ym stanie psychicznym. Niektóre apatyczne i wycofane, inne przera¿one,
znerwicowane, jeszcze inne prawie dzikie. Maj¹ szczêœcie, ich
gehenna siê skoñczy³a. Zosta³y odebrane „hodowcy” przez jedn¹
z organizacji chroni¹cych zwierzêta domowe. Czeka je jeszcze
leczenie, sterylizacja i praca nad powrotem do normalnoœci, by
znów nauczy³y siê cieszyæ ¿yciem i zaufa³y cz³owiekowi.
Czytam o „hodowli”, gdzie psy trzymane by³y w ciemnej piwnicy i odwiedzane przez „hodowcê” raz w tygodniu, tylko wtedy
te¿ karmione i pojone. Kiedy przysz³a pomoc, by³y tak wycieñczone i s³abe, ¿e nie mog³y samodzielnie chodziæ.
Kilkadziesi¹t psów i kotów uwiêzionych w innym strasznym miejscu
niestety nie doczeka³o ratunku. Zginê³y z g³odu i pragnienia, porzucone przez w³aœciciela, któremu nie wyszed³ b¹dŸ znudzi³ siê biznes.
Ile podobnych fabryk psów i kotów funkcjonuje w naszym kraju?
Skala jest ogromna: dziesi¹tki tysiêcy zwierz¹t cierpi w pseudohodowlach, bêd¹c ofiarami ludzkiej chciwoœci. W³aœciciele tych
przybytków kieruj¹ siê wy³¹cznie ¿¹dz¹ zysku. Zwierzêta czêsto
wegetuj¹ w koszmarnych warunkach. Zamkniête w ciasnych boksach i klatkach, zim¹ zamarzaj¹ a latem sma¿¹ siê w s³oñcu. Zdarza siê, ¿e w ogóle nie wychodz¹ poza swoje wiêzienie, nie s¹
nawet wyprowadzane za potrzeb¹. Nie ma mowy o ¿adnej higienie i profilaktyce. Nie szczepione i nie odrobaczane, marnie karmione, czasem wrêcz g³odzone i bezlitoœnie eksploatowane szybko
siê starzej¹ i zapadaj¹ na rozliczne choroby. Suki rodz¹ po ka¿dej
cieczce, a kiedy nie maj¹ ju¿ si³y na kolejne mioty i staj¹ siê bezu¿yteczne, s¹ porzucane jak zepsute maszynki. Albo umieraj¹ w
samotnoœci, pozostawione bez jakiejkolwiek pomocy. Zast¹pi¹ je
inne, które skoñcz¹ w podobny sposób. Dla producenta liczy siê
tylko jak najwiêkszy zysk jak najmniejszym kosztem.
Te zwierzêta nie znaj¹ pieszczot i mi³oœci, bywa, ¿e pozostaj¹
nie oswojone. Szczeniêta, jakie siê z nich rodz¹, czêsto obci¹¿one s¹ wadami genetycznymi, s³abe i chore. Sprzedawane s¹
zwykle na targowiskach i ulicach, oczywiœcie bez ¿adnych dokumentów. Nierzadko zdarza siê, ¿e kiedy nie udaje siê ich sprzedaæ, l¹duj¹ na ulicy lub w lesie albo zasilaj¹ pobliskie schronisko.
Wiele osób, skuszonych nisk¹ cen¹, kupuje „rasowe” szczeniaki nieznanego pochodzenia. Nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e jest
to cena cierpienia i udrêki rodziców maluchów. Nie przypuszczaj¹ te¿, ¿e zakupiony piesek lub kotek z du¿ym prawdopodobieñstwem oka¿e siê chory, a jego wygl¹d i cechy charakteru
niekoniecznie bêd¹ odpowiadaæ wzorcowi danej rasy.
Jeœli ju¿ ktoœ marzy wy³¹cznie o psie rasowym, powinien go
kupiæ w legalnej hodowli, zarejestrowanej w zwi¹zku kynologicznym. Tylko wtedy zna warunki, jakie hodowca stwarza zwierzêtom i poznaje rodziców szczeniaka. Jego rodowód jest gwarancj¹ zdrowia i okreœlonych, po¿¹danych cech psychicznych.
Jego wy¿sza cena wynika z kosztów dobrych warunków i troskliwej dba³oœci hodowcy. Oczywiœcie, zdarzaj¹ siê wyj¹tki: hodowle bez papierów, gdzie dba siê o zwierzêta i hodowle legalne, w których warunki nie s¹ lepsze ni¿ w fabrykach szczeni¹t.
Ja z pe³nym przekonaniem zachêcam do adopcji doros³ego psa lub
kota ze schroniska. Pamiêtaj, ¿e kupuj¹c zwierzê z pseudohodowli stwarzasz popyt na taki „towar”, a to znaczy, ¿e jego produkcja bêdzie trwa³a. Zamiast przyk³adaæ rêkê do krzywdy, przygarnij i uratuj bezdomne
zwierzê, w którym zyskasz wdziêcznego i kochaj¹cego przyjaciela.
Jeœli znasz takie niehumanitarne hodowle, zg³oœ je do instytucji
nadzoru i organizacji chroni¹cych zwierzêta. W ten sposób przyczynisz siê do poprawy losu tych, które zosta³y przez ludzi skrzywdzone.
Renata Markowska - Fundacja Noga w £apê (www.nogawlape.org)

CV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Zbigniewa Herberta
w Warszawie ul. Vincenta van Gogha 1
zaprasza 18 kwietnia o godz. 18.00
na dzieñ otwarty
www.zs.waw.pl

Nasi bracia mniejsi w Bia³o³êce
Ostatnio bardzo czêsto s³yszymy i czytamy o okrucieñstwie wobec zwierz¹t. Przera¿aj¹ce jest to, ¿e dopuszczaj¹
siê go coraz m³odsi ludzie. W
sieci trwaj¹ na ten temat dyskusje, zawi¹zuj¹ siê ró¿ne koalicje na rzecz zarówno ochrony praw zwierz¹t, jak i podwy¿szenia kar za z³e ich traktowanie. (Na naszej stronie internetowej tak¿e zbieramy podpisy –
wejdŸcie
i
podpiszcie!
www.ngp.pl). Podstaw¹ prawn¹
ochrony zwierz¹t jest ustawa,
która ma ochroniæ zwierzêta,
zarówno wolno ¿yj¹ce jak i posiadaj¹ce opiekunów przed sadystycznym i zagra¿aj¹cym ich
¿yciu oraz zdrowiu zachowaniem ludzi.
Wydane przez Ratusz przepisy (Stanowisko nr 54 Rady
Warszawy z 5.11.2009 r.),
maj¹ na celu pomoc bezdomnym zwierzêtom: okreœlaj¹
warunki dokarmiania, bezpieczeñstwa, opieki weterynaryjnej, ochrony przed zimnem i
statusu ich opiekunów - czêsto wyszydzanych, wyœmiewanych i przeganianych z miejsc
dokarmiania i œwiadczenia innej opieki, w szczególnoœci
nad kotami i ptactwem.
Zapewnienie w³aœciwej opieki nad bezdomnymi zwierzêtami praktycznie mo¿liwe jest
tam, gdzie istnieje wspó³dzia³anie miêdzy opiekunami zwierz¹t – wolontariuszami a urzêdami dzielnic, a dok³adniej wydzia³ami ochrony œrodowiska. Idealnym tego przyk³adem
jest Bia³o³êka.
Aktualnie opiek¹ na terenie
dzielnicy objêtych jest 790 zwierz¹t, a œwiadczy j¹ 75 opiekunów. W niektórych ogródkach
dzia³kowych wolontariusze –
dzia³kowcy opiekuj¹ siê kotami
(czasami psami) ca³y rok.
Na 2011 r. WOŒ zakupi³
us³ugi weterynaryjne za 58
000 z³. W sk³ad us³ug wchodzi przede wszystkim sterylizacja i kastracja kotów w celu
ograniczenia ich populacji
oraz leczenie zwierz¹t. Sporadycznie wydaje siê skierowanie na sterylizacjê suki, b³¹kaj¹cej siê od d³u¿szego czasu po okolicy, jeœli mieszkaniec dzielnicy chce j¹ zaadoptowaæ pod warunkiem, ¿e bêdzie wysterylizowana.
W 2011 r. WOŒ zakupi³ równie¿ karmê dla kotów za 50 000
z³. Karma to Purina, Whiskas i
Kitekat – w workach oraz Whiskas i Kitekat w puszkach.
Jest to finansowane z bud¿etu dzielnicy i ujête w planie
finansowym.
Zgodnie z zaleceniem prezydenta Warszawy, w ubieg³ych latach nawi¹zano kontakty z administracjami – zarz¹dcami budynków, aby
umo¿liwiæ kotom, w czasie obni¿enia temperatur (g³ównie w
okresie zimowym) przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach przez otwieranie
okienek piwnicznych. Niestety,
nie wszystkie administracje je
respektowa³y, mimo interwencji stra¿y miejskiej.
Jako akcent optymistyczny,
przytaczam wspomnienie mojej przyjació³ki (matki doros³ych
ju¿ piêciorga dzieci i babci
oœmiorga wnucz¹t) mieszkan-

ki Bia³o³êki o zdobyciu nowego
cz³onka rodziny – kotki Kici.
Kilka lat temu, w czasie pobytu letniego na dzia³ce w Mielniku (ko³o wschodniej granicy)
przypl¹ta³a siê wychudzona
koteczka, która ros³a w si³ê w
miarê dokarmiania. Potem okaza³o siê, ¿e jest kotna i 1 sierpnia na mej dzia³ce powi³a dwa
kociêta p³ci mêskiej. Dok³adnie
po dwóch tygodniach kotka
wpad³a pod samochód: solidnie
poobijana nie mog³a zrobiæ wiêcej jak trzy kroki naraz. Z pomoc¹ weterynarza z Mielnika
jakoœ w ci¹gu tygodnia dosz³a
do zdrowia i nawet zaczê³a
wdrapywaæ siê na drzewa. Kociêta ju¿ w tym czasie od tygodnia rezydowa³y razem z ni¹ w
pokoju letniego domku, przeniesione po wypadku razem z kartonem z pomieszczenia gospodarczego, gdzie siê urodzi³y i
dotychczas przebywa³y. No i
wtedy okaza³o siê, ¿e te maluchy maj¹ koci katar. Jednemu
zupe³nie nie by³o widaæ oczu,
tak mu ropia³y, a drugi tak kicha³ i prycha³, ¿e ca³y czas by³
zasmarkany, jak dziecko.
Z powodów osobistych nie
mog³am ju¿ d³u¿ej przebywaæ
na dzia³ce, wiêc nie mia³am
innego wyjœcia, jak zabraæ to
ca³e towarzystwo do Warszawy, gdzie i tak mia³am ju¿ kota,
czteroletniego Tomka. ¯eby
siê biedak nie zarazi³, zosta³
wys³any na pobyt czasowy na
Bemowo, do znajomej wielbicielki zwierz¹t, dziewczyny
mojego najm³odszego syna.
Tam w ci¹gu trzech tygodni
zaprzyjaŸni³ siê z jej psem
Szakusiem, brodaczem monachijskim, do tego stopnia, ¿e
gdy kot wróci³ do domu, to pies
z têsknoty dosta³ depresji i
musiano go z niej leczyæ.
A z kociêtami to kilka tygodni by³o co robiæ. Dobrze, ¿e
dysponowa³am akurat wolnym
pokojem, gdzie mog³y przebywaæ, ba³agani¹c do woli. Przez
pierwsze dwa tygodnie trzeba
by³o jednemu zakraplaæ oczy
co dwie godziny, a drugiemu
stale wycieraæ nos. W ¿yciu siê
nie spodziewa³am, ¿e bêdê
kiedyœ to robiæ kotom, ale po
kilku tygodniach wszystko siê
dobrze skoñczy³o. Wyleczone,
wychuchane kotki znalaz³y
nowe domy, a ich mama zosta³a u nas, jako drugi kot domowy. Trzeba by³o tylko jeszcze
wyleczyæ jej uszy ze œwierzbu,
przy okazji Tomkowi te¿, bo siê
zarazi³ od niej. Kicia zosta³a
poddana sterylizacji, bo bardzo niedobrze znosi³a okresy
aktywnoœci seksualnej, co ponoæ jest niebezpieczne dla kotek. Nie widzia³am zwierzêcia,
które jest bardziej wdziêczne
za to, co dla niej zrobi³am. Nie
odstêpuje mnie na krok. Jak
tylko gdzieœ usi¹dê, to sadowi
siê jak najbli¿ej mnie. Teraz te¿
le¿y na fotelu, pó³ metra ode
mnie i wylizuje sobie ³apkê.
Pozdrawiam wszystkich mi³oœników kotów i ich pupili.
Wiêkszoœæ z nas zna maksymê wielkiego filozofa i myœliciela z prze³omu XVIII-XIX
wieku, ¿e nasz stosunek do
zwierz¹t jest miar¹ naszego
cz³owieczeñstwa. Trzeba to
jeszcze wprowadziæ w ¿ycie.
KS

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 15/CP/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
w ul. Leœnej Polanki oraz w ul. Topolowej na dzia³kach
nr ew. 3/18, 3/37 z obrêbu 4-01-21 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 5 stycznia 2011 r.,
- decyzji nr 17/CP/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego
ciœnienia na cz. dz. ew. nr 41/39, cz. dz. ew. nr 39/14 z obrêbu
4-16-35 (rejon ul. Ostródzkiej) na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w m.st. Warszawie, na wniosek inwestora – Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa, z³o¿ony dnia 10 stycznia 2011 r.
- decyzji nr 18/CP/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego
ciœnienia (max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa) przy ul.
Strzybnickiej, ul. Mehoffera, ul. Zawiœlañskiej na czêœci dz.
ew. nr: 2, 15/1, 15/2, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2, 10/1, 3/12,
3/10, 4/1 z obrêbu 4-02-17 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
m.st. Warszawie, na wniosek inwestora – Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa, z³o¿ony dnia 17 stycznia 2011 r.
- decyzji nr 19/CP/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowych ŒN 15 kV
dla zasilania podstacji trakcyjnej przy ul. Strumykowa/
Œwiatowida na dzia³kach ew. nr:
* 17, 18, 28, 51/18, 51/19 z obrêbu 4-03-05
* 17/20, 16/17, 17/18, 16/16, 17/17, 17/16, 17/15, 17/14,
17/13, 17/12, 17/11, 17/10, 16/9, 17/9, 17/8, 16/7, 17/7, 16/6,
17/6, 17/5, 17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 13 z obrêbu 4-03-04
* 53/2, 49/1, 47/2, 46/4, 45/7, 42/2, 41/13, 41/5, 37/4, 37/5,
33/3, 32/2, 31/12, 31/5, 29/12, 29/4, 28/9, 28/2, 26/15, 26/2,
25/2, 24/2, 19/2, 18/2, 12/2, 57/2, 10/2, 9/2, 59/2, 5/2, 4/11, 2/9,
2/8, 3/2, 1/2, 229, 230, 216, 217, 215, 239 z obrêbu 4-01-22
* 11/2, 4/4, 4/3, 4/6, 1/3 z obrêbu 4-01-19
* 25/3, 24/8, 23/5, 27/1, 22/4, 20/2, 20/1, 19/2, 21/2, 21/1,
18/2, 15/2 z obrêbu 4-01-13
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek
inwestora - RWE Stoen Operator Sp. z o.o., z³o¿ony dnia
29 grudnia 2010 r. i uzupe³niony dnia 18 stycznia 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 309, w poniedzia³ki
w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta m.st.
Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
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).
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Miejski rzecznik konsumentów
Mieszkaniec Warszawy znajdzie swojego rzecznika w
Urzêdzie Miasta, wniosek do rzecznika mo¿e te¿ z³o¿yæ w
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy.
Jakie s¹ kompetencje rzecz- nego, korzystnego dla konsunika konsumentów i formy menta zakoñczenia sprawy.
3. Pomoc rzecznika w kieroudzielania pomocy?
1. Bezp³atne porady i informa- waniu spraw na drogê s¹dow¹
cje udzielane s¹ telefonicznie, ma zró¿nicowane formy. Rzeczpoczt¹ elektroniczn¹ b¹dŸ bez- nik wytacza samodzielnie popoœrednio osobom zg³aszaj¹cym wództwa na rzecz konsumentów lub wstêpuje do tocz¹cych
siê osobiœcie do biura rzecznika.
siê postêpowañ, na dowolnym
2. Wyst¹pienia do przedsiê- etapie sprawy. Rzecznik spobiorców. Rzecznik konsumentów rz¹dza pozwy, a konsument sawystêpuje do przedsiêbiorców modzielnie wytacza powódzjako mediator, zastêpuj¹cy kon- two, po czym rzecznik udziela
sumenta w sporze, rzecznik d¹¿y dalszej pomocy w toku proceprzede wszystkim do polubow- su. Rzecznik konsumentów

w umowie lub te¿ niedok³adne wania reklamacji, zwlekanie z
nowa gazeta praska
okreœlenie warunków wykonania napraw¹ lub wymian¹ towaru.
przedmiotu umowy (Np. probleZjawiskiem jakie w du¿ym
my dotycz¹ce z³ej jakoœci œwiad- natê¿eniu pojawi³o siê na rynczonych us³ug pralniczych, re- ku w 2010 r. by³y liczne konkurmontu mieszkania, wymiany sto- sy organizowane przez ró¿ne
larki okiennej i drzwiowej, us³ug firmy, realizowane przy udziale
motoryzacyjnych, organizacji operatorów sieci komórkowej.
przyjêæ weselnych, nienale¿ycie SMS-y zapewniaj¹ce o przywykonanych us³ug prawnych).
znaniu nagrody wprowadza³o
Jeœli chodzi o kwestie doty- konsumentów w b³¹d i nara¿acz¹ce sprzeda¿y towarów – ob- ³o na obci¹¿enie wysokimi koszserwuje siê szereg naruszeñ ze tami wysy³anych wiadomoœci.
strony sprzedawców: odsy³anie Miejski Rzecznik Konsumentów w
konsumentów do gwaranta, Warszawie - Urz¹d m.st. Warszawy
odmowa przyjêcia reklamacji po
ul. Senatorska 27
up³ywie 6 miesiêcy od daty zatel.
22
44
33 444, fax 22 44 33 470
kupu, nierespektowanie ¿¹dania konsumenta, naruszanie http://konsument.um.warszawa.pl/
ustawowego terminu rozpatry- e-mail: konsument@um.warszawa.pl

mo¿e tak¿e przedstawiæ s¹dowi istotny pogl¹d w sprawie.
4. Nowym zadaniem rzecznika jest funkcja reprezentanta
grupy konsumentów przy dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym. Przepisy ustawy
reguluj¹cej to zagadnienie wesz³y w ¿ycie w lipcu 2010 r.
Podstawowym zadaniem
rzecznika konsumentów jest
udzielanie bezp³atnych porad
i informacji. W 2010 r. z tej formy pomocy rzecznika konsumentów skorzysta³o ³¹cznie
ponad 21 tys. mieszkañców
Warszawy. Pytania, w¹tpliwoœci i zastrze¿enia ze strony

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 zawiadamia o wydaniu:
1. decyzji nr 114/CP/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. na wniosek Aresztu Œledczego
Warszawa Bia³o³êka, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie budynku zakwaterowania osadzonych wraz z polami spacerowymi i podziemnym
³¹cznikiem komunikacyjnym wraz z urz¹dzeniami technicznymi niezbêdnymi do obs³ugi
inwestycji i pod³¹czeniem do sieci miejskich na dzia³ce ew. 30/3 z obrêb 4-05-11 przy
ul. Ciupagi na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
2. decyzji nr 8/CP/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 200 mm w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Mehoffera na dzia³kach nr ew. 25/3, 42/1 z obrêbu 4-17-08 wraz z
infrastruktur¹ techniczn¹, towarzysz¹c¹ przedmiotowej inwestycji na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie - II Etap.
3. decyzji nr 9/CP/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. na wniosek Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. reprezentowanego przez p. Stanis³awa Korkosza
reprezentuj¹cego firmê BTH „CEWOK” Sp. z. o.o., o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej 2xDN400/560 w technologii
preizolowanej wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ dla potrzeb zasilania w ciep³o obszaru
rozwojowego „Winnica” wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej ul. Œwiatowida do ul. Dionizosa
na dzia³kach ew. nr:
• cz. dz. nr 29/7, cz. dz. nr 38, cz. dz. nr 37, cz. dz. nr 39/11, cz. dz. nr 39/10, dz. nr 28 z
obrêbu 4-01-07
• cz. dz. nr 40/8, cz. dz. nr 40/7, dz. nr 32, cz. dz. nr 33, cz. dz. nr 31/1, cz. dz. nr 36/1,
cz. dz. nr 36/4, cz. dz. nr 36/3, cz. dz. nr 37/2, cz. dz. nr 37/1, cz. dz. nr 38/2, cz. dz. nr 38/1,
cz. dz. nr 41/1, cz. dz. nr 39/5 z obrêbu 4-01-08,
• cz. dz. nr 1/1, cz. dz. nr 1/2, cz. dz. nr 4/1, cz. dz. nr 4/2, dz. nr 7/4, dz. nr 9/7, cz. dz. nr
11/1, dz. nr 13/4, dz. nr 15/4 z obrêbu 4-01-09,
• dz. nr 2, dz. nr 1/1, dz. nr 1/4 z obrêbu 4-01-14,
• dz. nr 8/1, dz. nr 5/12, dz. nr 3/4, cz. dz. nr 12, dz. nr 1 z obrêbu 4-01-13,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
4. decyzji nr 10/CP/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego wraz z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w ul. Insurekcji, na dzia³kach ew. nr 7/16, 93/8, 94/4, 94/3, 7/15,
7/13 z obrêbu 4-17-10; 126/14, 137/11, 137/21, 137/20, 137/18, 126/31, 126/29, 126/27,
126/16, 126/33 z obrêbu 4-17-11 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
5. decyzji nr 12/CP/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. na wniosek RWE Stoen Operator
Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii
kablowych ŒN 15 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej przy ul. Botewa/Œwiatowida oraz
z³¹cza kablowego œredniego napiêcia (wolnostoj¹cego) na dzia³kach ew. nr:
• 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29/1, 51/18, 51/19 z obrêbu 4-03-05;
• 17/18, 17/19, 17/20, 10/3, 5, 10/1, 12, 10/2, 11 z obrêbu 4-03-04;
• cz. 17/2, cz. 20/1 z obrêbu 4-03-03;
• cz. 1/1, cz. 4, 5 z obrêbu 4-03-21;
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
6. decyzji nr 13/CP/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. na wniosek m.st. Warszawy o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie szko³y podstawowej
przy ul. Hanki Ordonówny na dz. ew. nr 10/3 obrêb 4-01-20 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
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 307,
w poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie
powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania
bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

konsumentów dotyczy³y:
œwiadczenia us³ug - w tym zakresie udzielono ³¹cznie blisko
12 000 porad oraz sprzeda¿y
towarów – 8600 porad.
Najliczniej zg³aszali siê odbiorcy:
* us³ug telekomunikacyjnych
– ponad 3600 porad,
* us³ug finansowych, w
szczególnoœci umów zawieranych z bankami ok. 2870 porad,
* us³ug deweloperskich – ok.
1660 porad; najwiêcej problemów konsumentów i powstaj¹cych na tle sporów wynika z
nie wywi¹zywania siê deweloperów z warunków umowy,
* us³ug turystycznych – prawie 1200 porad; skargi konsumentów dotycz¹ce œwiadczenia us³ug turystycznych wskazuj¹ na liczne przypadki lekcewa¿enia klientów przez przedsiêbiorcê, uchylanie siê od odpowiedzialnoœci, bagatelizowanie zarzutów, sprowadzanie
ewidentnych nieprawid³owoœci
do drobnych niedogodnoœci.
* Wraz ze wzrostem liczby
przewozów pasa¿erskich ró¿nymi œrodkami transportu,
zwi¹zanych zarówno z rozwojem turystyki, jak i przemieszczania siê mieszkañców Warszawy po Europie, wzros³a tak¿e liczba reklamacji dotycz¹cych wykonywania us³ug transportowych i przewozowych.
* Znacz¹ca jest liczba interesantów – odbiorców energii
elektrycznej, gazu, wody.
* W sferze umów o dzie³o dominuje wykonywanie ich niezgodnie z zakresem okreœlonym

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
23 III (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków klub by³ych ¿o³nierzy AK i Koœciuszkowców.
23 i 24 III (œroda - czwartek) - XXXIV Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka” dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów - eliminacje dzielnicowe. Regulamin na
www.zacisze.waw.pl/konkursy.
24 III (œroda) - 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i doros³ych - eliminacje
dzielnicowe. Regulamin na www.zacisze.waw.pl/konkursy.
26 III (sobota) godz. 17.00 - Mistrzostwa Polski w Boogie
Woogie. Miejsce: Teatr Rampa, Warszawa, ul. Ko³owa 20.
Bilety w cenie 35 z³ do kupienia w kasach Teatru.
30 III (œroda) godz. 16.00 - „Zdrowe ¿ywienie w cukrzycy”
spotkanie z lekarzem A. Cichock¹. Wstêp wolny.
9 IV (sobota) - Scena Ma³ego Aktora – przegl¹d teatrów
dzieciêcych. Prezentacje, warsztaty teatralne, spektakl
„Kuk³a z wiejskiego podwórza” w wykonaniu Teatru Pod
Orze³kiem, bilety w cenie 15 z³ (dzieci bior¹ce udzia³ w
przegl¹dzie uczestnicz¹ bezp³atnie). Szczegó³owy program
prezentacji na www.zacisze.waw.pl od 30 marca.
16 IV (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
ANGIELSKI, chiñski, w³oski
tel. 503-765-560
ATRAKCYJNE szkolenia:
„opiekun osób starszych/
niepe³nosprawnych” oraz
„Niania - opiekun dzieci” tel.
789-264-384
BEZSTRESOWO podstawy
obs³ugi komputera - wszystkie
grupy wiekowe, tel. 601-440-130
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
KADRY, „P³atnik”, tel.
503-765-560
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE
ABY potencjê wzmocniæ
502-454-922
US£UGI
9 LAT prania dywanów,
tapicerki, materacy, tanio,
solidnie 502-928-147
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16

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

DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie 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
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEGRYWANIE kaset VHS
na DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934

D
R
Z
W
I

• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

PRZEPROWADZKI 601-315-916
REMONTY, glazura, szafy,
zabudowy, mieszkania, biura
602-128-183
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 blachy. 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
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM LOKAL
PAWILON Handlowy 15m 2 ,
Tarchomin 693-236-111
NIERUCHOMOŒCI
KUPIÊ ma³e do 20 m 2 do
100000 z³ 500-451-459

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

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

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marca
3, 4, 5, 6 kwietnia
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Igraszki z ogniem
Proszê Szanownych Pañstwa, chrzeœcijañska Europa
rozpoczê³a niechc¹cy wojnê
z islamem. Po Afganistanie,
Gruzji, Iraku, Kuwejcie, Czeczenii do³¹czyliœmy do awantury w Libii.
Natur¹ chêci zysku ukrytego w dotacjach Unii Europejskiej i pomocy krajom biednym jest naruszenie doboru
naturalnego. Nie oceniamy
tej sytuacji rozs¹dnie, ponadto stymulujemy przyrost populacji z gruntu nam wrogiej.
Sypiemy „mannê z nieba” na
islam, z którym nikt nigdy nie
wygra³.
W chwili, gdy religia doprowadza do autodestrukcji kraje muzu³mañskie, Europa
powinna przeznaczyæ wojenne pieni¹dze na rozwój technologii uniezale¿niaj¹cych
nas od ropy naftowej.
... Zginie wielu wspania³ych
ludzi, tak¿e naszych. Za chêæ
zrobienia porz¹dków nie na
swoich terytoriach, moim
zdaniem, rozszerzymy zasiêg terroryzmu. Przyk³adem
Rosja, dumnie oponuj¹ca
przeciwko dzia³aniom Unii i
USA, ale jednoczeœnie gniot¹ca Czeczeniê.
Wróæmy jednak do rozwa¿añ medycznych. Zapalenie
p³uc to choroba spotykana
stosunkowo rzadko u psów i
kotów. Powodowana jest najczêœciej przemarzniêciami,
wêdrówk¹ larw nicieni, chorobami wirusowymi i chlamydiami. Istot¹ choroby jest powstanie wysiêku w pêcherzykach p³ucnych i zmniejszenie
powierzchni oddechowej. Pocz¹tkowe objawy to wzrost
temperatury, os³abienie po³¹czone z posmutnieniem i apati¹. Wysiêk wype³niaj¹cy pêcherzyki p³ucne ma tendencjê
do krzepniêcia. Za proces ten
odpowiedzialny jest w³óknik,
ten sam, który bierze udzia³ w
krzepniêciu krwi. Na tym etapie pojawia siê dusznoœæ i
kaszel. Organizm próbuje
oczyœciæ tkankê w sposób
mechaniczny, jednoczeœnie
stymuluje uk³ad odpornoœciowy do zwalczania infekcji.
Skrzepniêty wysiêk jest bardzo groŸny. Przypomina
tward¹ masê, trudn¹ do usuniêcia. Zwierzak musi w³o¿yæ
wiele energii w rozpuszczenie
i wykrztuszenie wydzieliny.
Diagnoza nie jest trudna do
postawienia: nad p³ucami s³ychaæ charakterystyczne œwisty i trzeszczenia. Opukiwa-

nie wykazuje zmianê odg³osów w zarysie p³uc. W przypadkach w¹tpliwych mo¿na
wykonaæ zdjêcie RTG.

W terapii najczêœciej stosuje siê antybiotyki, œrodki
krwiotwórcze, rozszerzaj¹ce
oskrzela. W zale¿noœci od
fazy zapalenia p³uc stosujemy œrodki przeciwkaszlowe i
u³atwiaj¹ce rozrzedzanie i
odkrztuszanie wydzieliny.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE 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,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 14 marca 2011 r.,
w sprawie zmiany decyzji nr 6/CP/2009 z dnia 12.01.2009 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie przewodu wodoci¹gowego:
• DN 200 mm L ca 600 m w ul. Polnych Kwiatów na odcinku
od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm
w ul. Parowozowej do ul. Mehoffera,
• DN 200 mm L ca 900 m w ul. Mehoffera na odcinku od
przewodu wodoci¹gów DN 200 mm w ul. Polnych Kwiatów
do ul. Lidzbarskiej,
• DN 200 mm L ca 1400 m w ul. Piwoniowej i w
ul. Deseniowej [z wy³¹czeniem przejœcia przez tory
kolejowe (tereny zamkniête)] na odcinku od przewodu
wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Mehoffera do
przy³¹cza wodoci¹gowego do oczyszczalni „Czajka”,
• DN 150 mm L ca 250 m w ul. Zawiœlañskiej i ul.
Mehoffera na odcinku od przewodu wodoci¹gowego
DN 200 mm w ul. Deseniowej do z³¹cza z koñcówk¹
istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm
w ul. Mehoffera (HP 40627)
na dzia³ce nr ew. 3 w obrêbie 4-02-05, na dzia³ce nr ew.
2/3 w obrêbie 4-02-06, na dzia³kach nr ew. 2/1, 11, 20,
22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 30/3, 34 w obrêbie
4-02-11, na dzia³kach nr ew. 2/3, 69/2, 69/3 w obrêbie
4-02-12, na dzia³ce nr ew. 1 w obrêbie 4-02-16, na
dzia³kach nr ew. 1, 2, 4/1, 6/1,15 w obrêbie 4-02-17,
na dzia³kach nr ew. 1/4, 29/1 w obrêbie 4-04-24, na
dzia³kach nr ew. 2 w obrêbie 4-05-02, na dzia³kach nr
ew. 19, 27, 35 w obrêbie 4-17-05, na dzia³kach nr ew.
33, 42/2, 59 w obrêbie 4-17-06, na dzia³ce nr ew. 85/1
w obrêbie 4-17-07, na dzia³ce nr ew.1, 36 w obrêbie
4-17-08, na dzia³ce nr ew. 98 w obrêbie 4-17-10 wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹ towarzysz¹c¹ przedmiotowej
inwestycji, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
w zakresie:
- dodania w treœci decyzji dz. nr ew. 68/3 z obrêbu 4-02-12
- zmiany za³¹cznika graficznego nr 1 C.
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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Hanna Gronkiewicz-Waltz nie lubi Pragi,
a przynajmniej takie odnoszê wra¿enie. Nie wiem, czy uwa¿a, ¿e ludzie
s¹ tu jacyœ gorsi, czy mo¿e jest z³a, ¿e
niechêtnie na ni¹ g³osuj¹. Ale w takim
razie nie rozumiem, dlaczego nie lubi
równie¿ mieszkañców Bia³o³êki, skoro
ci na Platformê Obywatelsk¹ g³osuj¹
chêtnie. Przynajmniej tak by³o dot¹d,
bo s¹dzê, ¿e teraz to ju¿ siê zmieni. Oto
bowiem prawobrze¿na Warszawa znów
dosta³a od rz¹dz¹cych stolic¹ - za przeproszeniem - po dupie. Tydzieñ temu
Hanna Gronkiewicz-Waltz zwróci³a siê
do Rady Miasta z wnioskiem o zmiany
w bud¿ecie, t³umacz¹c, ¿e stan finansów Warszawy jest fatalny, a koszty prowadzonych inwestycji okaza³y siê wiêk-

sze i trzeba do nich do³o¿yæ. Poniewa¿
nikt w ratuszu nie potrafi³ wymyœliæ,
sk¹d wzi¹æ dodatkowe pieni¹dze, postanowiono zrezygnowaæ z kilku innych,
jeszcze nie rozpoczêtych inwestycji.
I tu przechodzimy do sedna sprawy.
Hanna Gronkiewicz-Waltz zrezygnowa³a bowiem z poszerzenia ul. Marywilskiej, przebudowy ul. £odygowej i budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej. Jak Pañstwo widz¹, wszystko to po prawej stronie Wis³y. Od lat ju¿ planowane, setki
razy obiecywane, jak chocia¿by dla Bia³o³êki nowa Marywilska i P³ochociñska
w zamian za rozbudowê oczyszczalni
Czajka, czy przeniesienie kupców ze
Stadionu Dziesiêciolecia. Dziœ wszystkie

te obietnice szlag trafi³, a mieszkañcy
zostali po prostu oszukani.
Przedstawione przez ratusz zmiany
w bud¿ecie Warszawy okaza³y siê
ogromnym rozczarowaniem. Choæ wiadomo by³o, ¿e miasto jest w ciê¿kiej
sytuacji finansowej, to wydawa³o siê, ¿e
Hanna Gronkiewicz-Waltz lepiej sobie
poradzi z kryzysem. Tymczasem ratusz
poszed³ na ³atwiznê i jedyne co zrobi³,
to œci¹³ wydatki na wspomniane wy¿ej
inwestycje. I niewa¿ne, ¿e mieszkañcy
Bia³o³êki stoj¹ dziœ w kilometrowych
korkach, ¿e w zwi¹zku z budow¹ drugiej linii metra za chwilê Praga zostanie sparali¿owana. Pani Prezydent ma
to wszystko najwyraŸniej gdzieœ. Podob-

PO warszawsku

Marywilska, bud¿et i nadzieje
O przewidzianym przesuniêciu realizacji ul. Marywilskiej s³yszeli zapewne wszyscy mieszkañcy Bia³o³êki. Pamiêtam, jak zabiegaliœmy o jej budowê, kiedy jeszcze by³em radnym Bia³o³êki. Nie tylko w kontekœcie hal targowych, ale te¿ po prostu dlatego, ¿e
to wa¿na inwestycja – wiem, poniewa¿
jestem z Bia³o³êki. Tak by³o te¿ w tym
tygodniu. Poza licznymi rozmowami z
mieszkañcami, by³em tak¿e obecny na
nadzwyczajnym posiedzeniu Rady
Dzielnicy Bia³o³êka. Podsumowa³em
wówczas moje starania, jak i zadeklarowa³em wysi³ki w celu realizacji ul. Marywilskiej. Radni dzielnicy jednomyœlnie podjêli stanowisko, które recenzowa³em podczas debaty nad Wieloletni¹
Prognoz¹ Finansow¹ i bud¿etem Warszawy. Przy tej okazji, pierwsza uwaga i pytanie w kierunku radnych PiS,
szczególnie tych w Radzie Warszawy:
dlaczego nie przyszliœcie? Wasi koledzy
z rady dzielnicy musieli t³umaczyæ
wasz¹ nieobecnoœæ, której ja kompletnie nie rozumiem. Ale to nic nowego.
Bud¿et w 2011 roku jest bardzo
ciê¿ki, musimy mierzyæ siê ze skutkami spowolnienia gospodarczego,
zmniejszonymi wp³ywami do bud¿etu.

Jest te¿ rekordowy, poniewa¿ na inwestycje przeznaczamy najwiêcej pieniêdzy w historii. Jest wiêc odwa¿ny i odpowiedzialny, a oznacza to, ¿e szukamy dodatkowych dochodów, ale i
oszczêdnoœci, poniewa¿ musimy dbaæ
o równowagê w finansach Warszawy.
Podczas sesji Rady Warszawy otrzymaliœmy zapewnienie i deklaracjê od wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, ¿e
budowa ul. Marywilskiej zostanie przyspieszona jak tylko mo¿na, gdy pojawi¹ siê zwiêkszone dochody. Dodatkowo wspieraj¹ nas dwie najwa¿niejsze
komisje: Infrastruktury i Inwestycji oraz
Bud¿etu i Finansów, która w swoim stanowisku „zwraca siê do Pani Prezydent
z proœb¹ o powtórne przeanalizowanie mo¿liwoœci zrealizowania tego zadania we wczeœniejszym terminie. Zadanie te ma istotne znaczenie dla Dzielnicy Bia³o³êka i m.st. Warszawy. Wskazane by³oby zakoñczenie przebudowy
tej ulicy do 2015 roku.” Uzyska³em
wiêc zapewnienia ze strony w³adz miasta i radnych o najwy¿szym priorytecie tej inwestycji. Podczas sesji Rady
Warszawy, poza obowi¹zkowym wyst¹pieniem przewodnicz¹cego klubu PiS
radnego W¹sika (by³y wiceszef CBA) i

jego deklaracjami szkolenia mnie z
„naciskania” nie s³ysza³em g³osu radnych, reprezentuj¹cych Bia³o³êkê. Zobligowany do odpowiedzi na moje s³owa wyst¹pi³ radny Cierpisz, którego
twarz ostatnio mia³em mo¿liwoœæ widzieæ na Bia³o³êce na plakatach blisko
koœcio³a i ulotkach podczas jego kampanii wyborczej w 2007 roku. Nie
otrzyma³em od kolegów z PiS ¿adnego wsparcia. Poza wykrzykiwaniem
pustych deklaracji z mównicy, mieszkañcy Bia³o³êki od PiS nie mog¹ siê spodziewaæ niczego ponad to.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Prosto z mostu

Teoria gier losowych
Wszyscy teraz dowcipkuj¹ o jakoœci elit
politycznych. Niektórzy ca³kiem powa¿nie, tak jak w³oski profesor Alessandro
Pluchino, który naukowo udowodni³, ¿e
wprowadzenie do parlamentu pos³ów wybieranych losowo poprawi jakoœæ dzia³ania tej instytucji. Profesor Pluchino nie
proponuje zmian radykalnych. W parlamencie pozostaliby startuj¹cy w wyborach
polityczni liderzy. Tylko czêœæ pos³ów, ci z
dalszych rzêdów, o których nikt nigdy nie
s³ysza³, a którzy s¹ w stanie zepsuæ ka¿d¹
ustawê, byliby dobierani poprzez losowanie spoœród obywateli. Zapewni to powstawanie ustaw korzystniejszych dla
spo³eczeñstwa, twierdzi profesor. Myœlê,
¿e du¿¹ zalet¹ takiego systemu by³oby
te¿ uniezale¿nienie przynajmniej czêœci
parlamentarzystów od szanta¿yków kierownictw partyjnych, wymuszaj¹cych
okreœlone zachowania pod groŸb¹ nieumieszczenia na listach wyborczych. Nie
mielibyœmy te¿ w Sejmie bohaterów programu Big Brother, ani tapicera, zawdziêczaj¹cego wybór swojemu nazwisku identycznemu z nazwiskiem premiera.
Czy coœ nas razi w tym pomyœle,
przy ca³ej jego racjonalnoœci? Owszem.

Zgodnie z artyku³em 104 Konstytucji,
pos³owie s¹ naszymi przedstawicielami. Nie musz¹ byæ m¹drzy ani wykszta³ceni, nie musz¹ byæ nawet uczciwi. Musz¹ byæ jednak wybrani przez
obywateli. Dlatego, niestety, w Sejmie
chyba wszystko zostanie tak, jak jest.
Zupe³nie inaczej sprawa ma siê z s¹downictwem. Przeczyta³em ca³y ósmy rozdzia³ Konstytucji („S¹dy i trybuna³y”) i
równie¿ nie ma tam nic o m¹droœci, wykszta³ceniu, doœwiadczeniu ¿yciowym, a
ju¿ w szczególnoœci - o nieomylnoœci sêdziów. Sêdziów jednak siê nie wybiera. Sêdziowie maj¹ tylko byæ niezawiœli, a s¹dy
niezale¿ne. Co wiêc zrobiæ, gdy sêdziowie
s¹ zawsze omylni? George Bernard Shaw
powiedzia³by, ¿e nale¿y ich awansowaæ,
wtedy ich decyzje bêd¹ zawsze nieomylne. Oczywiœcie, sêdziowie myl¹ siê tylko
czasami. Warto jednak policzyæ, jak czêsto. Je¿eli w przypadku wyroków dwuwartoœciowych (np. winien czy nie winien;
przyznaæ dziecko ojcu czy przyznaæ dziecko matce) poziom omylnoœci sêdziów
przekracza piêædziesi¹t procent, to proponujê, by zamiast polegaæ na ich pracy wyroki ustalaæ w drodze losowania.

Podobne obliczenia progu omylnoœci, powy¿ej którego wiêcej sprawiedliwych wyroków wydaje maszyna losuj¹ca ni¿ s¹d, mo¿na przeprowadziæ dla
wszystkich typów spraw. Mo¿na te¿ zaprojektowaæ gwarancje niezawis³oœci
procedur losowania wyroków znacznie
mocniejsze ni¿ w Totolotku, na którego
rzetelnoœæ nikt siê nigdy nie uskar¿a³.
Spe³niony zostanie wtedy konstytucyjny wymóg niezale¿noœci. Wyjdzie
znacznie taniej, ni¿ utrzymywanie przez
pañstwo t³umu omylnych prawników.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

nie zreszt¹ jak radni PO, którzy mimo
ostrego sprzeciwu SLD i PiS rezygnacjê
z tych inwestycji karnie przeg³osowali.
Wszyscy bez wyj¹tku, nawet ci, którzy
s¹ st¹d i jeszcze kilka dni wczeœniej o
Bia³o³êkê walczyli. Tak oto wygl¹da realizacja wyborczego has³a Platformy:
„Budujemy drogi - z dala od polityki”.
Najgorsze, ¿e mo¿na by³o tego unikn¹æ i to naprawdê bezboleœnie. Radni SLD
wyrêczyli bowiem ratusz i znaleŸli dodatkowe Ÿród³a dochodów dla miasta. Niejako w prezencie przynieœli 50 milionów
z³otych, za które mo¿na by rozpocz¹æ budowê Marywilskiej, czy Trasy Œwiêtokrzyskiej. Zw³aszcza, ¿e takich dodatkowych
dochodów na pewno znalaz³oby siê wiêcej. Niestety, w³adze miasta i radni Platformy nie potrafili, a mo¿e po prostu nie
chcieli z tej pomocy skorzystaæ. Próbowali pokazaæ, ¿e s¹ zdolni samodzielnie
rz¹dziæ Warszaw¹. Tymczasem udowodnili, ¿e robiæ tego nie potrafi¹. Karygodne jest tylko, ¿e kosztem mieszkañców
Targówka, Pragi i Bia³o³êki.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Rada wielu

POrada dla radnego
Niezmiernie rzadko zdarza siê, ¿e
radny otwarcie przyznaje siê do dzia³ania wbrew interesom swoich wyborców. Dlatego zszokowa³ mnie ostatni
felieton mojego szanownego kolegi,
Dariusza Dolczewskiego, który zwykle
sprawnie maskuje swoj¹ lojalnoœæ
funkcjonariusza partyjnego, pokazuj¹c swoje dzia³ania jako radnego.
Oczywiœcie, chwalenie siê zwyk³ym
wykonywaniem podstawowych obowi¹zków, takich jak dy¿ury czy te¿
przypisywanie sobie cudzych sukcesów
jest nieco ¿enuj¹ce.
Jeszcze w poprzedniej kadencji
wnosi³em o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Brzezin.
By³em inicjatorem posiedzenia Komisji Ochrony Œrodowiska, a nastêpnie
po³¹czonych Komisji Ochrony Œrodowiska i £adu Przestrzennego w tej
sprawie. Mogê jedynie ¿yczyæ mieszkañcom wiêcej przedstawicieli, którzy
jak ja, nad oracje na sesjach przedk³adaj¹ ¿mudne pisanie interwencji w
ich sprawach i wypracowywanie poprawek w komisjach.
Radny Dolczewski by³ ³askaw
otwarcie przyznaæ, ¿e zabiega³ o budowanie linii metra jednoczeœnie w obu
kierunkach. Oznacza to przyjêcie propozycji ZTM zak³adaj¹cej, ¿e Bemowo
potrzebuje metra tak samo, jak Praga, Bia³o³êka i Targówek. Nie jest to
prawda. Obowi¹zkiem ka¿dego radnego wybranego w naszym okrêgu
powinno byæ zabieganie o jak najszybsz¹ budowê metra na Targówek.
To jedyna szansa dla Zielonej Bia³o³êki i Targówka na poprawê sytuacji komunikacyjnej. Bemowo przecie¿ nie
jest tak sparali¿owane korkami, a po-

trzeby rozwojowe lewobrze¿nej Warszawy s¹ znacznie mniejsze.
Dariusz Dolczewski najwyraŸniej zapomnia³, ¿e radnym nie wybra³ go dyrektor ZTM Leszek Ruta, tylko mieszkañcy Pragi i Bia³o³êki. P³omienne mowy i
karne podnoszenie rêki w g³osowaniach
zgodnie z partyjn¹ dyscyplin¹ nie maj¹
¿adnego znaczenia dla wyborców. Liczy
siê to, co ka¿dy z nas rzeczywiœcie zdzia³a
na rzecz mieszkañców.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Dziœ nie bêdzie...
…nic o £ukaszu M., oskar¿onym
o szanta¿ i pedofiliê, ponad to, ¿e s¹d
wyznaczy³ wokandê w tej sprawie na
dzieñ 25 marca godz. 8.45 sala 22
ul. Terespolska 4.
Dziœ nie bêdzie te¿ nic na temat PiS,
ponad to, ¿e nie doœæ, i¿ prezes tej partii nie zna polskiego hymnu, to dzia³acze tej partii przynajmniej na Pradze Pó³noc nie wiedz¹, jak wygl¹daj¹
barwy narodowe (w biurze PiS na Targowej flaga w uk³adzie pionowym ma
kolorystykê czerwono-bia³¹, jak w Monako, a Poncyliusz nadal wy³azi pomimo usilnych prób wydrapania).
Dzisiaj nie bêdzie nawet o drastycznych ciêciach, których na ostatniej sesji dokona³a Rada Warszawy w odniesieniu do inwestycji po tej stronie Wis³y. Poleg³a rozbudowa Marywilskiej
na Bia³o³êce, £odygowej na Targówku
i Trasa Œwiêtokrzyska, zniknê³o tak¿e
to, co bliskie mi jako przewodnicz¹cemu Rady Spo³ecznej Szpitala Praskiego: 11 milionów przeznaczonych na
jego dalsz¹ modernizacjê. Dziœ bêdzie
miêdzy innymi o trwaj¹cym ze strony
radnych PiS i PWS bojkocie komisji
rady. Powo³ane do tej pory dwie komisje rady staraj¹ siê - mimo du¿ych
trudnoœci - normalnie pracowaæ. Komisja mieszkaniowa prowadzi weryfikacje wniosków o pomoc mieszkaniow¹, na tej podstawie zarz¹d dzielnicy podj¹³ odpowiednie uchwa³y i li-

sty osób pozytywnie zakwalifikowanych zosta³y wywieszone w urzêdzie.
Komisja bud¿etu ma wiêkszy problem,
bojkot jej obrad spowodowa³, ¿e nie
mogliœmy nawet zaopiniowaæ pozytywnie zwiêkszenia wydatków na doposa¿enie mieszkañ komunalnych w
urz¹dzenia CO i ciep³ej wody. Bêdzie
to powodowaæ komplikacje. Mieszkañcy adresów wytypowanych w pierwszej
kolejnoœci do modernizacji powinni
mieæ œwiadomoœæ, komu zawdziêczaj¹
potencjalne opóŸnienia lub zaniechanie. Ogó³em w ci¹gu trzech lat w instalacje CO i ciep³ej wody ma zostaæ
doposa¿onych na Pradze Pó³noc ponad 70 budynków, a jedynym kryterium jest zasiêg istniej¹cej sieci ciep³owniczej. W tym roku ma byæ przy³¹czonych 12 budynków - Kêpna 4, 6,
8; Kawêczyñska 4, 37, 39; £om¿yñska 6, 27, 29 i Siedlecka 25, 32, 34,
o ile na czas swoje zrobi¹ Vattenfall,
SPEC i s³u¿by dzielnicy. Prace te s¹ dalszym ci¹giem dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê stanu technicznego budynków i mieszkañ na Pradze. W roku
ubieg³ym na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego wydatkowano ze œrodków miejskiej rezerwy celowej prawie 16 milionów z³otych. W
wielu budynkach dokonano wymiany
przestarza³ej aluminiowej instalacji
elektrycznej na kable dostosowane do
wspó³czesnych norm, wykonano wiele

remontów dachów oraz wymian i remontów instalacji wodno-kanalizacyjnych. Lista adresowa obejmuje 257 pozycji. Znajdziemy na niej zarówno
budynki, jak Œrodkowa 14, gdzie wydatkowano prawie milion z³otych na
remont z doposa¿eniem w instalacjê
gazow¹, jak i pozycje na poziomie kilku tysiêcy z³otych, za które wykonano wiele dokumentacji technicznych na
potrzeby remontów w latach kolejnych. Gdy dodamy do tego œrodki na
poziomie 6 milionów z³otych, wyasygnowane z bud¿etu dzielnicy na dop³aty do remontów budynków zarz¹dzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, to mo¿na stwierdziæ, ¿e w tym zakresie by³ to rok ca³kiem udany. Mam
nadziejê, ¿e obecny bêdzie równie
owocny pod warunkiem ¿e radni PiS i
PWS wezm¹ siê wreszcie do pracy na
rzecz mieszkañców dzielnicy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Odg³osy Wiosny w Bia³o³êce
Tym razem nie chodzi o budz¹c¹ siê do ¿ycia bia³o³êck¹
przyrodê, lecz o muzyczne odg³osy wiosny, jakie mo¿na
by³o us³yszeæ 20 marca w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
podczas koncertu o takim w³aœnie tytule.

Wiosna to najpiêkniejsza
pora roku, kiedy ¿ycie na nowo
rozkwita, przyroda budzi siê z
zimowego letargu, a ludzi nape³nia twórcza energia. Wioœnie towarzysz¹ ca³e palety
barw, zapachów i dŸwiêków, z
których kompozytorzy ró¿nych
epok chêtnie czerpali inspiracje muzyczne. Powsta³a w ten
sposób muzyka emanuje optymizmem i radoœci¹ ¿ycia.
Na taki optymistyczny, pe³en
uœmiechu i radoœci koncert zaprosili nas Burmistrz Dzielnicy
Bia³o³êka Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury oraz Impresariat
Artystyczny Proscenium. Specjalnie dobrany repertuar, którego mottem by³y s³owa z popularnej piosenki „Skaldów” p.t.
„Wiosna”, nieodmiennie kojarzy³
siê ze s³oñcem, œpiewem ptaków i mi³osnymi uniesieniami.
W us³anej kwiatami scenerii zabrzmia³y najpiêkniejsze utwory mistrzów operetki Johanna Straussa, Emmericha Kalmana, Franza
Lehara i Carla Zellera. Us³yszeliœmy cudowne walce,
polki i duety w wykonaniu
wspania³ych solistów, Bogumi³y Dziel-Wawrowskiej, so-

POSUL o architekturze postindustrialnej
dokoñczenie ze str. 1

Do 1949 roku przedwojenny
przemys³ rozwija³ siê samoistnie, w nawi¹zaniu do tradycji
przedwojennej, póŸniej istnia³o
ju¿ tylko centralne planowanie.
Po dekrecie Bieruta nastêpuje
nacjonalizacja zak³adów zatrudniaj¹cych ponad 50 osób, a
w praktyce wszystkich firm prywatnych. Ich w³aœciciele w ró¿ny sposób próbowali siê ratowaæ przed grabie¿¹. Np. Stanis³aw Zwierzchowski, który po-
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sk³adzie jako „zwyk³y” klarnecista. Koncert prowadzi³a
z wielkim poczuciem humoru dyrektor Bia³o³êckiej Orkiestry Romantica Anna Barañska-Wróblewska, której
dzie³em by³ równie¿ scenariusz, re¿yseria, scenografia
koncertu a tak¿e kostiumy.
Koncert „Odg³osy Wiosny”, jaki odby³ siê w niedzielê 20 marca w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury by³
znakomit¹ okazj¹, aby poprzez muzykê dostrzec
ca³e bogactwo otaczaj¹cego nas naturalnego piêkna i po prostu dobrze siê
zabawiæ.
Joanna Kiwilszo

pran i Ryszarda Wróblewskiego, tenor, którym towarzyszy³a Bia³o³êka Orkiestra
Romantica w kameralnym
sk³adzie.
Fragment „Czterech pór
roku”, „Wiosnê” Antonio Vivaldiego, oraz takie utwory, jak
„Skowronek” Grigorasza Dinicu i „Czardasz” Vittorio Montiego po mistrzowsku, z towarzyszeniem orkiestry wykona³
skrzypek Maciej Przestrzelski.
Ryszard Wróblewski przypomnia³ dwa przeboje wylanso-
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wane przez dawnego idola
operetki Mieczys³awa Wojnickiego, „Kaczuszka i mak” oraz
„Jab³uszko pe³ne snu”, a na
koniec rozbawiona publicznoœæ wspólnie z artystami wykona³a znany duet „Usta
milcz¹, dusza œpiewa” z operetki „Weso³a wdówka” Franza Lehara. Na bis Bogumi³a
Dziel-Wawrowska i Ryszard
Wróblewski zaœpiewali przebój Andrea Bocelli „Time to
say goodbye”.
Autorem aran¿acji wszystkich utworów zaprezentowanych w niedzielnym koncercie by³ Tomasz Labuñ, który
tym razem nie dyrygowa³ orkiestr¹, a tylko wyst¹pi³ w jej

siada³ fabrykê kas pancernych
na Strzeleckiej 30/32 wniós³
maj¹tek zak³adu do spó³dzielni
i w ten sposób uratowa³ firmê
przed zajêciem. Spó³dzielnia w
tym budynku istnieje praktycznie do dziœ. Prywatni przedsiêbiorcy byli przez nowe w³adze
traktowani wyj¹tkowo nieuczciwie, co widaæ na przyk³adzie firmy odlewniczej braci £opieñskich, którzy z wielkim zaanga¿owaniem odbudowywali warszawskie zabytki, po czym w
1949 roku ich firmê bezceremonialnie znacjonalizowano.
Po wojnie powsta³o w Warszawie piêæ stref przemys³owych: na S³u¿ewcu, w okolicach Dworca Gdañskiego, na
Woli (Zachodnia Dzielnica
Przemys³owa wzd³u¿ magistrali kolejowej), na ¯eraniu
(przemys³ maszynowy, budowlany – fabryka domów na
Tarchominie, Polfa), w naturalny sposób nastêpowa³ te¿ rozwój zak³adów przedwojennych na Pradze Po³udnie
(PZO, „Pocisk”, „Cora”).
Kolejna piêciolatka to plan
szeœcioletni, który zak³ada³
priorytet rozbudowy Fabryki
Samochodów Osobowych. Z
60 tys. osób tam pracuj¹cych
do 1955 r. zatrudnienie zwiêkszono do 140 tys. Wtedy te¿
powstawa³y sztandarowe warszawskie obiekty przemys³owe: Dom S³owa Polskiego czy
zak³ady utrwalaj¹ce pamiêæ o
komunistycznych dzia³aczach:
imienia Œwierczewskiego, Kasprzaka, Ró¿y Luksemburg.
Pomimo dyktatu socrealizmu
w sztuce i budownictwie mieszkalnym i u¿ytecznoœci publicznej, w przypadku obiektów przemys³owych w tych latach nastêpuje rozwój architektury moder-

nistycznej. Zdarza³y siê, oczywiœcie, wyj¹tki, jak np. monumentalny budynek biurowy elektrociep³owni na ¯eraniu, najwiêkszej w Warszawie, do czasu wybudowania elektrociep³owni na
Siekierkach. W miarê dobrze zachowa³ siê Dom S³owa Polskiego o ciekawej architekturze, z
charakterystycznymi œwietlikami
nad zecerni¹, gdzie rêcznie
sk³adano czcionki ksi¹¿ek do
druku. Niewiele zosta³o z praskiej rzeŸni przy Wrzesiñskiej,
nieopodal Portu Praskiego. W
1947 roku rozpoczêto tu budowê nowoczesnej rzeŸni centralnej, z w³asn¹ bocznic¹ kolejow¹
i studni¹ artezyjsk¹. Resztki ¿elbetowej hali to zapewne pozosta³oœæ rzeŸni przepêdowej. Nowoczesny obiekt nie by³ jednak
chlub¹ okolicy, jego s¹siedztwo
by³o bardzo uci¹¿liwe ze wzglêdu na dokuczliwy fetor. Gigantomania z tych lat by³a widoczna tak¿e na Targówku Przemys³owym, gdzie w tym samym
roku powsta³y Zak³ady Mechaniczne Obróbki Drewna, produkuj¹ce okna, drzwi i drewniane
wykoñczenia dla odbudowuj¹cej
siê Warszawy oraz na Pradze
Po³udnie, gdzie wybudowano
ogromne piekarnie przy Lubelskiej, zwane przez warszawiaków „domem bu³ki”.
Dziœ przemys³ stopniowo
wycofuje siê z miasta, pozostaj¹
po nim obiekty techniczne i budynki, którymi poza pasjonatami nikt siê praktycznie nie zajmuje. Wci¹¿ brak dostatecznej
refleksji nad tym, co ma wartoœæ, co nale¿a³oby zachowaæ,
a co mo¿na spokojnie wyburzyæ
w imiê rozwoju miasta. Los praskiej parowozowni podzieli jeszcze pewnie wiele warszawskich
zabytków oraz obiektów postin-

dustrialnych, które zabytkami
nie s¹, choæ zas³uguj¹ na przetrwanie. Cieszy coraz wiêksze
zainteresowanie tymi obiektami
konserwatora zabytków, choæ
sam wpis do rejestru jeszcze
nie gwarantuje w³aœciwej ochrony. Architektura postindustrialna jest ciekawa, ale czêsto trud-

na do zagospodarowania na
nowo. A kiedy trudno znaleŸæ
pomys³ na jej w³aœciwe wykorzystanie, czêsto zwyczajnie
trafia pod kilof lub jest ca³kowicie przebudowywana.
Poniedzia³kowe spotkania
Praskiego Samozwañczego
Uniwersytetu Lataj¹cego odbywaj¹ siê cyklicznie w poniedzia³ki oko³o 19.00 w kawiarni Sens Nonsensu przy ul.
Wileñskiej.
Kr.

Energia dla Pragi
dokoñczenie ze str. 1

nych, ulokowanych w czêœci
podziemnej i nadziemnej stacji. Ponadto stacja posiada
nowoczesne systemy bezpieczeñstwa – wyposa¿ona jest
w wentylacjê mechaniczn¹,
instalacjê sygnalizacji po¿aru
i urz¹dzenia gaszenia po¿aru.
Stacja zosta³a ulokowana w
wydzielonej, pó³nocno-zachodniej czêœci Stadionu Narodowego i po³¹czona systemem kablowym z RPZ Powiœle oraz RPZ Wschodnia. Po³¹czenie z RPZ Powiœle by³o
mo¿liwe dziêki przewiertowi
wykonanemu pod dnem Wis³y. Proces po³¹czenia RPZ
Stadion z RPZ Powiœle i RPZ

Wschodnia lini¹ kablow¹, zosta³ zakoñczony w sierpniu
ubieg³ego roku. Po³¹czenie
wymaga³o po³o¿enia 6 km kabla, z czego 510 metrów przebiega pod Wis³¹. Budowa stacji RPZ Stadion, instalacji
urz¹dzeñ i przygotowane jej
do pracy kosztowa³o blisko 20
milionów z³otych. Do tego nale¿y dodaæ koszty budowy linii zasilaj¹cych, które wynios³y oko³o 15 milionów z³otych.
W bie¿¹cym roku RWE Stoen Operator zamierza zmodernizowaæ stacje zasilania w dzielnicach Ursus, Targówek, Ochota, Miêdzylesie i S³u¿ewiec.
Oprac. K.

