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Specyfika odpadów
medycznych
Wœród odpadów niebezpiecznych, których wytwarzamy
rocznie na naszej piêknej planecie od 400 do 500 mln ton,
specyficzne miejsce zajmuj¹ odpady medyczne.
Odpadów medycznych i cji odpadów. Równie¿ ich
weterynaryjnych nie mo¿na transport powinien siê odbyprzechowywaæ na sk³adowi- waæ w bardzo rygorystycznie
skach, maksymalny czas przestrzeganych warunkach
przechowywania w miejscu bezpieczeñstwa.
wytworzenia, do momentu
Odpady medyczne i weteunieszkodliwienia, to dwie rynaryjne pochodz¹ ze szpidoby. Warunki przechowy- tali, przychodni, stacji dializ,
wania s¹ bardzo restrykcyj- firm farmaceutycznych, done: powinny to byæ herme- mów opieki, klinik i przychodtyczne, plastikowe pojemni- ni weterynaryjnych. Problem
ki lub hermetyczne i trwa³e z tego typu odpadami polega
torby, czêsto dwuwarstwowe m.in. na tym, ¿e s¹ one bari w okreœlonych kolorach, dzo zró¿nicowane, co wydatprzypisanych do danej sek- nie utrudnia ich selekcjê. S¹
wœród nich odpady zakaŸne,
STOMATOLOGIA zawieraj¹ce ¿ywe mikroorganizmy i ich toksyny, s¹ odpaPROMOCJA
dy zawieraj¹ce truj¹ce sub- wype³nienia 80-90 z³
stancje chemiczne i odpady
- zni¿ki na protezy
sta³e – plastikowe strzykaw- korony porcelanowe 390 z³ ki, pojemniki i rurki po kroplówkach, narzêdzia, b¹dŸ
- protezy acetalowe
ich fragmenty, czêsto ostre
ul. Jagielloñska 3 lub o ostrych krawêdziach.
tel. 22 619-99-99
Odpady medyczne nie
mog¹ byæ poddawana recy22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
klingowi czy te¿ odzyskowi,
www.gabinet-dentystyczny.firmy.net objête s¹ wymogiem termiczdokoñczenie na str. 7
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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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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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Zbadaj
s³uch

Oferuje produkty i us³ugi:

•
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•
•
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•

drzwi suwane i sk³adane
ramki i fronty kuchenne
profile aluminiowe Sevroll
drzwi wewnêtrzne PORTA
lustra ³azienkowe (du¿y wybór)
ciêcia i oklejanie p³yty
fronty akrylowe

Dziennikarze
w tunelu
W ostatni¹ niedzielê osoby postronne, w tym przypadku dziennikarze, zyskali po raz pierwszy mo¿liwoœæ
wejœcia do tunelu przesy³owego Oczyszczalni Œcieków
Czajka. W wielkiej rurze, zlokalizowanej pod dnem
Wis³y, odby³a siê krótka konferencja prasowa.

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
serdecznie zapraszaj¹

5 lutego (niedziela) o godz. 18.45 (po Mszy Œw.)
na koncert w wykonaniu Zespo³u MISTIC,
który wykona najwiêksze polskie i œwiatowe przeboje
w stylu chora³u gregoriañskiego.
Koœció³ œw. Franciszka z Asy¿u, ul. Strumykowa 25.
Wstêp wolny.

12 lutego (niedziela) w godz. 11.00-15.00
na Rodzinny karnawa³ z muzyk¹ cygañsk¹.
Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej 44.
Wstêp wolny.
Wiêcej informacji na stronie internetowej: www.bialoleka.waw.pl

O tej inwestycji pisaliœmy
na ³amach NGP pod koniec
ubieg³ego roku. Teraz mo¿na
by³o przekonaæ siê na w³asne
oczy, jak jest niezwyk³a. W
tunelu w³aœnie trwa koñcowy
etap prac przy uk³adaniu
dwóch ruroci¹gów, z których
ka¿dy ma œrednicê 1,6 m. To
têdy pop³yn¹ do Czajki œcieki z lewobrze¿nej czêœci Warszawy, a œciœlej - z jej pó³nocnej i centralnej czêœci.
Rozbudowa i modernizacja
Czajki to dziœ najwiêksza inwestycja œrodowiskowa w
Europie. Bêdzie mia³a wp³yw
na znacz¹c¹ poprawê jakoœci wody – zarówno w Wiœle,
jak i w Morzu Ba³tyckim, bowiem pozwoli na oczyszczenie 100% warszawskich œcieków (spoœród tych, które
znajduj¹ siê w miejskim systemie kanalizacyjnym); dotychczas oczyszczaniu podlega³o 60%. Po modernizacji
dokoñczenie na str. 9

Rodzina Natorffów
Rzadko siê zdarza, aby losy wielopokoleniowej rodziny tak bardzo splecione by³y z histori¹ jednej kamienicy.
W budynku przy Targowej 84 mieszkali przodkowie Jacka Natorffa zarówno ze strony ojca, jak i matki. Ten wybudowany w 1904 roku dom scala losy czterech rodzin:
So³tysiñskich, Natorffów, Koz³owskich i Grochowskich.
Z zewn¹trz naro¿na kamie- dziadków Jacka Natorffa w
nica przy Targowej 84 wygl¹- domu przy Targowej 84, ju¿
da doœæ skromnie, niczym siê nie dowiemy. Podobnie,
specjalnym nie wyró¿niaj¹c jak i tego, który z So³tysiñsiê od innych, nietkniêtych skich, Julian, a mo¿e jego ojprzez wojnê praskich domów. ciec, bra³ udzia³ w wojnie
Dopiero kiedy od strony po- rosyjsko-japoñskiej 1904dwórka, przez przejazd bram- 1905 r. W piwnicy zachowa³
ny, wejdziemy do œrodka, zo- siê ¿o³nierski kuferek z webaczymy bogate dekoracje, wnêtrznymi wyklejkami,
przywodz¹ce na myœl formy przedstawiaj¹cymi gen. Alekbaroku œl¹skiego. Bo te¿ w³a- sego Kuropatkina, g³ównodoœciciel i projektant budynku, wodz¹cego rosyjskimi si³ami
Adolf Dybicz, pochodzi³ ze morskimi i l¹dowymi na DaŒl¹ska. Drzwi prowadz¹ce z lekim Wschodzie oraz dobramy na klatkê schodow¹ wódców armii japoñskiej.
zdobi wiêc neobarokowy porPradziad Julian So³tysiñtal z marmurowymi kolumna- ski mia³ w chwili zamieszkami i rzeŸbionymi postaciami. nia na Targowej 46 lat (ur.
Na klatce schodowej zacho- 1871 r.) a jego ¿ona Maria wa³y siê ciekawe polichromie, 43 (ur. 1874). Ich córka Zogipsowe sztukaterie, freski i fia, jako rówieœnica XX wiemarmurowe ok³adziny.
dokoñczenie na str. 6 i 7
Byæ mo¿e, to ¿ona wspomnianego Adolfa Dybicza
P£ASZCZE
œci¹gnê³a do kamienicy kuKURTKI
zynkê wraz z rodzin¹, Mariê i
Juliana So³tysiñskich z córkaDAMSKIE
mi Czes³aw¹ i Zofi¹. Na fotoWYSOKA JAKOŒÆ
grafii wykonanej ok. 1910 r.
widaæ, ¿e Dybiczowie i So³tyNISKIE CENY
siñscy œwietnie siê czuj¹ w
swoim towarzystwie. Ale czy
MARJET
to rzeczywiœcie koligacje roCOLLECTION
dzinne by³y powodem osieul.
Bazyliañska 20
dlenia siê w 1917 roku pra-

tel. 22 614 00 57

Dialog
- nowe otwarcie
Styczniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc w zwi¹zku z rozpoczêciem nowego roku kalendarzowego poœwiêcono g³ównie kwestiom formalnym, sprawozdawczo-wyborczym.
Przewodnicz¹cym na kolejn¹ kadencjê zosta³ wybrany
Krzysztof Tyszkiewicz. Do prezydium w jego dotychczasowym sk³adzie: Tomasz Peszke (Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”), Antoni T. D¹browski
(SPCM), Maria Pokój (Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”)
oraz Olga Wieczorek-Trzeciak (Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”) do³¹czy³ Miko³aj Czerny (Armia Zbawienia). Zespo³owi roboczemu ds. rewitalizacji ponownie przewodniczyæ bêdzie Tomasz Peszke.
W ramach zaleg³oœci, któ- planowych posiedzeñ komisji
re powsta³y, gdy zabrak³o oraz jedno nadzwyczajne,
osoby opiekuj¹cej siê DKDS poœwiêcone tematyce planu
ze strony urzêdu przyjêto trzy zagospodarowania Portu
zaleg³e protoko³y. Po autopo- Praskiego. Sprawozdania z
prawkach przeg³osowano posiedzeñ by³y do po³owy
tak¿e sprawozdanie prezy- roku zamieszczane tak¿e na
dium, podsumowuj¹ce aktyw- stronie internetowej Centrum
noœæ komisji w minionym Komunikacji Spo³ecznej.
roku. Odby³o siê dziewiêæ
dokoñczenie na str. 5
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Metro, Modliñska i bud¿et
Zmiany zapisów Studium
Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
zaproponowali bia³o³êccy
radni na kolejnej sesji. A modyfikacje maj¹ dotyczyæ m.in.
trasy koñcowego, pó³nocnego odcinka II linii metra. Na
czym ma polegaæ owa modyfikacja? Na likwidacji planowanej koñcowej stacji Bródno (II linia metra), zlokalizowanej w pobli¿u skrzy¿owania ulic Kondratowicza i Rembieliñskiej i zmianie trasy od
planowanej stacji Kondratowicza, po³o¿onej przy skrzy¿owaniu ulic Kondratowicza i
Wincentego, sk¹d nale¿a³oby
poprowadziæ trasê metra na
pó³noc, w stronê Bia³o³êki i
utworzyæ now¹ stacjê, zlokalizowan¹ po pó³nocnej stronie
Trasy Toruñskiej, w okolicy
wêz³a drogowego Trasy Toruñskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej, w s¹siedztwie
G³êbockiej i Skarbka z Gór,
gdzie mamy do czynienia z intensywn¹ rozbudow¹ osiedli
mieszkaniowych. Proponowana nazwa dla nowej stacji
metra to Grodzisk. Wydaje

siê, ¿e jest to logiczne i sensowne rozwi¹zanie, zw³aszcza, ¿e dziêki niemu mo¿na
by³oby nieco odwlec w czasie budowê linii tramwajowej
w kierunku Bia³o³êki, wzd³u¿
ulic Matki Teresy z Kalkuty,
Wincentego i G³êbockiej.
Kolejna zmiana dotyczy lokalizacji parkingu „Parkuj i
JedŸ”, w okolicach skrzy¿owania G³êbockiej i Trasy Toruñskiej. W Studium parking
zaplanowano w miejscu, które jest ju¿ zajête przez centrum handlowe. Trzeba wiêc
przenieœæ parking w okolice
wêz³a drogowego Trasy Toruñskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej, w³aœnie w pobli¿e
proponowanej, nowej stacji II
linii metra. Bez wzglêdu na
przysz³y wybór formy skomunikowania wschodniej czêœci
Bia³o³êki z reszt¹ Warszawy,
radni wnosz¹ o zachowanie
w Studium planowanej linii
tramwajowej w Trasie Mostu
Pó³nocnego i wpisanie - równie¿ planowanej - linii tramwajowej w trasie Olszynki
Grochowskiej, na odcinku
pomiêdzy Tras¹ Toruñsk¹ a
tras¹ Mostu Pó³nocnego.

Wedle bia³o³êckich radnych likwidacja stacji Bródno
(II linia metra) jest jak najbardziej uzasadniona, bowiem
okolice Rembieliñskiej s¹ ju¿
dziœ bardzo dobrze skomunikowane z reszt¹ stolicy, w
przeciwieñstwie do wschodniej Bia³o³êki, której ponad
po³owa nie ma bezpoœredniego po³¹czenia z centrum.
Mieszkañcy wschodniej Bia³o³êki spêdzaj¹ w korkach kilka godzin dziennie. Osiedle
Bródno ma bardzo szybkie
bezpoœrednie po³¹czenie
tras¹ tramwajow¹, przez
Most Gdañski, do stacji Dworzec Gdañski (I linia metra).
Po wybudowaniu linii tramwajowej przez Most Krasiñskiego, do stacji metra Plac Wilsona, czas dojazdu ulegnie
jeszcze skróceniu. Rembieliñska ma ju¿ bezpoœrednie
po³¹czenie tramwajowe z
przysz³¹ stacj¹ Wileñska (II
linia metra). Ulic¹ Kondratowicza mo¿na bêdzie szybko
dojechaæ autobusem do przysz³ej stacji Kondratowicza (II
linia metra). W pobli¿u jest
równie¿ stacja SKM Warszawa Toruñska.

Jezdnia Modliñskiej, niemal na ca³ej d³ugoœci, jest w
dramatycznym stanie. Odczuwaj¹ to na w³asnej skórze
kierowcy. St¹d uchwa³a bia³o³êckich radnych, w sprawie
koniecznoœci odnowienia nawierzchni arterii w latach
2012 – 2013 i propozycja zapewnienia w bud¿ecie miasta
œrodków na frezowanie nawierzchni Modliñskiej, w
szczególnoœci na odcinkach:
Kana³ ¯erañski – Kowalczyka (obie jezdnie), Kowalczyka – P³ochociñska (obie jezdnie), estakada nad P³ochociñsk¹ (obie jezdnie), P³ochociñska – TMP (jezdnia
wschodnia), TMP – Aluzyjna
(jezdnia wschodnia).
Radni pozytywnie zaopiniowali nazwê Grudowska dla
nowej, bia³o³êckiej ulicy. Nazwa, zaproponowana przez
Biuro Geodezji i Katastru
Urzêdu m.st. Warszawy, trochê dziwna – prawda?
W kolejnej uchwale uznano za bezzasadn¹ skargê jednej z mieszkanek Bia³o³êki na
dzia³ania burmistrza dzielnicy,
w tym przypadku burmistrza
Piotra Smoczyñskiego.

Ozonoterapia bez tajemnic
Dzia³anie ozonu na organizm cz³owieka zaczyna siê w pierwszej kolejnoœci od dzia³ania na krew. Najbardziej wyczuwalne
i szybkie zmiany dotycz¹ erytrocytów. Cz³owiek ma pewn¹ iloœæ erytrocytów niefunkcjonuj¹cych lub starych (pozbawionych
hemoglobiny) i nie bior¹cych z tego powodu udzia³u w procesie oddychania i dotleniania tkanek. Iloœæ takich komórek we krwi
zdrowego cz³owieka w œrednim wieku to oko³o 20%. Oprócz tego mamy we krwi od 1% do 5% m³odych erytrocytów - retykulocytów. U cz³owieka w stanie przewlek³ego zmêczenia, przy przewlek³ych schorzeniach lub po ciê¿kiej chorobie z przebiegiem ostrym,
iloœæ starych komórek wzrasta do 30%. U mieszkañców miast lub ludzi pal¹cych iloœæ takich komórek jest jeszcze wiêksza.
A procent ten wzrasta z wiekiem. W ten sposób iloœæ starych (nie funkcjonuj¹cych) erytrocytów w populacji waha siê od 20%
do 40% i œrednio wynosi 30%. Czy znaczy to, ¿e w dotlenianiu naszych tkanek bierze udzia³ tylko oko³o 70% erytrocytów? Nie.
Iloœæ funkcjonuj¹cych erytrocytów jest du¿o mniejsza. Nie wziêKa¿dy cz³owiek starzeje siê du¿o szybciej ni¿ powinien,
liœmy pod uwagê, ¿e te dojrza³e i zdrowe erytrocyty zosta³y na a ¿ycie jego jest du¿o krótsze ani¿eli jego mo¿liwoœci biotrwa³e zablokowane przez substancje blokuj¹ce; do najbardziej logiczne. Innymi s³owy: ¿ycie cz³owieka, bior¹c pod uwagê jego
znanych nale¿y tlenek wêgla. Takie substancje na d³ugi czas ³¹cz¹ w³aœciwoœci biologiczne, musia³oby byæ du¿o d³u¿sze i jego
siê z hemoglobin¹ i blokuj¹ jej funkcjê dostarczania tlenu do tka- aktywna m³odoœæ musia³aby trwaæ du¿o d³u¿ej.
nek i wyprowadzania na zewn¹trz dwutlenku wêgla. Procent zaWiêc dlaczego starzejemy siê? Wielu naukowców powie: zaœmieblokowanej hemoglobiny jest wiêkszy u osób, prowadz¹cych ma³o cenie komórek, w³aœciwoœci dziedziczne… Bardziej otwarci poaktywny tryb ¿ycia, pracowników umys³owych, mieszkañców wiedz¹ szczerze, ¿e istnieje du¿o teorii, ale dok³adnie - nie wiemy.
miast, a u osób pal¹cych czêsto przekracza poziom krytyczny Jednak istnieje doœæ oczywisty i przejrzysty mechanizm, po50%. Pierwsze objawy, które œwiadcz¹ o blokowaniu hemoglobi- zwalaj¹cy dok³adnie okreœliæ bardzo wa¿n¹ (je¿eli nie g³ówn¹)
ny powy¿ej 30%, s¹ to objawy intoksykacji uk³adu nerwowego: przyczynê starzenia siê, która jest oczywista. T¹ przyczyn¹ jest
zmêczenie, zaburzenia snu, uczucie braku snu i sennoœæ w trak- zanik tkanki funkcjonalnej na skutek jej niedotlenienia.
cie dnia, bóle g³owy. Równie¿ s¹ to zakwasy, powstaj¹ce wskuPrzy niedotlenieniu tkanek z powodu podanego wy¿ej, tkanka
tek przewagi procesów beztlenowych w miêœniach i powoduj¹ce funkcjonalna (a to s¹ nasze serce, p³uca, mózg, w¹troba, nerki,
charakterystyczne trwa³e bóle w plecach u osób maj¹cych sie- trzustka, ¿o³¹dek, jelita, chondrocyty chrz¹stki, osteocyty koœci i
dz¹c¹ pracê i spêdzaj¹cych du¿o czasu za kierownic¹ lub przed inne) zaczynaj¹ zanikaæ, zmieniaj¹c siê w tkankê ³¹czn¹. A tkanka
komputerem. Jakie s¹ objawy nastêpne? O tym dobrze wiedz¹ ³¹czna jest niczym innym jak tkank¹ charakterystyczn¹ dla zwyk³ej
lekarze: kolejnym objawem niedotlenienia tkanek jest zwykle blizny. W ten sposób powoli zmieniamy siê w jedn¹ wielk¹ i coraz
zawa³. Trudno znaleŸæ cz³owieka w naszym cywilizowanym œwie- mniej zdoln¹ do ¿ycia bliznê, jak by to nieprzyjemnie nie brzmia³o.
cie, który by nie wiedzia³ minimalnie o tych pierwszych objawach.
Organizm traci zdolnoœæ do utrzymania w³aœciwej równowagi.
Wiêc tylko 40% naszych erytrocytów dostarcza tlen do naszych
A strata równowagi doprowadza do objawów patologicznych,
tkanek? I to nie jest do koñca prawd¹!
co prowadzi do powstawania chorób.
Wzrost iloœci komórek starych i zanieczyszczenie krwi przez setWiedza biologiczna okreœla chorobê w nastêpny sposób:
ki substancji, których iloœæ powiêksza siê z wiekiem (a my badamy
Choroba
jest to reakcja ustroju na dzia³anie czynnika choi mówimy najczêœciej o cholesterolu i trójglicerydach) doprowadza
do dobrze znanego przez lekarzy i czêsto spotykanego zagêsz- robotwórczego wyra¿aj¹ca siê zaburzeniem naturalnego
czenia krwi. W zagêszczonej krwi erytrocyty nie mog¹ braæ udzia³u wspó³dzia³ania narz¹dów i tkanek (homeostaza), co zwykle
w przemianie gazów w skuteczny sposób. Tylko czêœæ z nich potra- prowadzi do zmian czynnoœciowych i organicznych w ustroju.
Homeostaza - tendencja uk³adów biologicznych do opierania
fi po³¹czyæ siê z tlenem w pêcherzykach p³ucnych i oddaæ ten tlen
tkankom przez naczynia w³osowate. Stare erytrocyty s¹ sztywne i siê zmianom œrodowiska i trwania w stanie równowagi.
Teraz ju¿ wiemy wystarczaj¹ca du¿o o g³ównym mechaninie tylko nie potrafi¹ przejœæ przez naczynie w³osowate, ale i przeszkadzaj¹ przep³ywowi komórek zdrowych. Wiêcej: zagêszczenie zmie starzenia siê i powstawaniu chorób, ¿eby zadaæ pytanie:
krwi jest œciœle zwi¹zane z rozwojem siatki naczyniowej. Tu zaczy- co my mo¿emy z tym wszystkim zrobiæ?
na dzia³aæ jedno niezmienne prawo w³aœciwe dla wszystkich orgaOtó¿: dzia³anie ozonu na organizm cz³owieka zaczyna siê w
nizmów: wszystko, co nie funkcjonuje - zanika! Zagêszczona krew pierwszej kolejnoœci od dzia³ania na krew. Przez swoj¹ wysok¹
wype³nia coraz mniejsz¹ iloœæ naczyñ w³osowatych. Zaczyna siê aktywnoœæ chemiczn¹ ozon, doprowadzany do krwi z pomoc¹
postêpowy zanik naczyñ w³osowatych, potem - ¿y³ i ma³ych têtnic, nowoczesnych i bezpiecznych sposobów, natychmiast zaczyna
zanikaj¹ naczynia obwodowe. Wtedy organizm zaczyna wykorzy- konkurowaæ z substancjami blokuj¹cymi hemoglobinê. Ozon
stywaæ du¿e têtnice jako zaplecze magazynowe, wrzucaj¹c do nich zmusza te substancje do opuszczenia hemoglobiny, zajmuj¹c jej
materia³y wypracowane w postaci z³ogów. Powstaje zwê¿enie têt- miejsce. Potem ozon zaczyna dotleniaæ tkanki, podobnie jak zwynic. W ten sposób zmniejszenie dotlenienia tkanek w organizmie k³y tlen. Tak sytuacja wygl¹da ogólnie, bez wnikania w szczegóosi¹ga poziom krytyczny. Zjawisko to jest na tyle powszechne, ¿e ³y chemicznego procesu. Zwolniona hemoglobina zaczyna braæ
cz³owiek nie poinformowany nie mo¿e sobie nawet wyobraziæ, jak udzia³ w dotlenianiu tkanek. Ju¿ w trakcie pierwszego zabiegu
codziennie pog³êbia siê zjawisko jego starzenia siê.
ozonoterapii dotleniaj¹ce w³aœciwoœci krwi wzrastaj¹ o oko³o 30%.

Zgodnie ze statutem dzielnicy sprawê wczeœniej rozpatrywa³a komisja rewizyjna, do
której obowi¹zków nale¿y
m.in. przygotowywanie projektów rozstrzygniêæ w sprawach skarg, zaœ te skargi
ostatecznie rozstrzyga rada
dzielnicy. Tym razem sprawa
dotyczy³a wykupu udzia³u w
gruntach, zajêtych po 1999
roku pod drogi powiatowe i
gminne. Na posiedzeniu 3
stycznia tego roku, w wyniku
analizy przedstawionej dokumentacji i po wys³uchaniu
wyjaœnieñ z³o¿onych przez
skar¿¹c¹ w³aœcicielkê dzia³ki
i naczelnika wydzia³u gospodarki gruntami, komisja rewizyjna uzna³a skargê za bezzasadn¹, bowiem kwestie
nabywania nieruchomoœci
pod drogi publiczne zosta³y
przekazane do kompetencji
dzielnic dopiero w 2009 roku.
Z tego powodu burmistrz nie
mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za ca³oœæ postêpowania, które trwa od ponad szeœciu lat. Pierwsze pismo
skar¿¹cej zosta³o skierowane

do burmistrza dopiero w grudniu 2010. Z informacji uzyskanych przez komisjê wynika
równie¿, ¿e skar¿¹ca spotka³a siê z burmistrzem Piotrem
Smoczyñskim i na tym spotkaniu zosta³a poinformowana o trybie i procedurze, zwi¹zanymi z nabywaniem nieruchomoœci przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego i o
fakcie, i¿ ta procedura jest
z³o¿ona i czasoch³onna.
Wœród zmian w bud¿ecie,
a œciœlej w planie wydatków
na ten rok, najistotniejsze to
zwiêkszenia: o nieco ponad
1 mln z³ na budowê ulicy
Skarbka z Gór, dodatkowe 4
mln z³ (oprócz 5 mln zaplanowanych) na budowê szko³y podstawowej przy Ceramicznej, 2 mln z³ (poza zaplanowanymi 1,7 mln) na budowê szko³y podstawowej przy
G³êbockiej. Z mniejszych
wydatków – 300 tys. z³ trzeba bêdzie przeznaczyæ na
budowê sygnalizacji œwietlnej
na skrzy¿owaniu Ostródzkiej
i Hemara.
(egu)

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl
Ale dzia³anie ozonu na organizm nie koñczy siê tu¿ po zabiegu.
Ju¿ w trakcie pierwszego zabiegu ozon zaczyna docieraæ i wch³aniaæ siê do tkanki t³uszczowej, tworz¹c razem z t³uszczem doœæ
trwa³e zwi¹zki w postaci ozonidów.
Ozonoterapeuci dobrze wiedz¹, ¿e ozonidy zachowuj¹ ozon z rozpadem o 50% przy temperaturze 0oC w ci¹gu 3 lat, przy temperaturze
pokojowej - 2 lata, a przy temperaturze cia³a cz³owieka oko³o 6 miesiêcy, co potwierdzaj¹ liczne kliniczne badania stanu krwi. W ten sposób ozon magazynuje siê w tkance t³uszczowej po ka¿dym zabiegu i,
stopniowo zwalniaj¹c, przed³u¿a swoje pozytywne dzia³anie.
W ci¹gu kolejnych 5 - 6 zabiegów ozonoterapii zaczyna siê
aktywna wymiana starych komórek krwi na nowe – proces szybkiego odm³adzania krwi. Proces ten jest spowodowany niezdolnoœci¹ starych komórek do przetwarzania ozonu. Ozon po prostu rozpuszcza stare niefunkcjonalne komórki. Proces ten, warto podkreœliæ, odnosi siê równie¿ do starych i chorych komórek w poszczególnych tkankach. Zaczyna siê odm³adzanie wszystkich tkanek
organizmu, a proces starzenia zaczyna zatrzymywaæ siê i cofaæ.
Organizm nie tylko regeneruje zniszczone w przypadku choroby tkanki, ale i otrzymuje mo¿liwoœæ powrotu do pierwotnej
naturalnej równowagi. W³aœnie na tym polega zdolnoœæ ozonoterapii do skutecznego wyleczenia chorób zwykle nieuleczalnych i nie zdiagnozowanych.
Czy po regeneracji krwi jej dotleniaj¹ce w³aœciwoœci wzrastaj¹ w ten sposób trzykrotnie? Nie. Dotlenienie tkanek wzrasta
w du¿o wiêkszym stopniu!
Trzeba wzi¹æ pod uwagê wiêksz¹ elastycznoœæ komórek m³odej
krwi. Ozonoterapia zwiêksza p³ynnoœæ krwi, zmniejszaj¹c jej zagêszczenie. Przep³yw krwi i kontakt jej z tkankami wzrastaj¹. Nastêpnym
powodem zwiêkszenia p³ynnoœci krwi przy ozonoterapii jest na³adowanie œcianek naczyniowych i komórek krwi tym samym potencja³em. To zjawisko jest spowodowane przez jonizacyjn¹ w³aœciwoœæ
ozonu. W ten sam sposób na³adowuj¹ siê i inne substancje, p³ywaj¹ce we krwi: tak korzystne, jak i niekorzystne. Takie na³adowanie
wstrzymuje powstawanie z³ogów naczyniowych, a chemicznie aktywny ozon zaczyna je stopniowo rozcieñczaæ. Zaczynaj¹ powstawaæ naczynia w³osowate, potem odnawiaj¹ siê i udro¿niaj¹ siê ¿y³y,
powstaj¹ naczynia obwodowe. Ca³a siatka naczyniowa odnawia siê.
Otó¿ ozon potrafi zwiêkszyæ dotlenienie tkanek nawet powy¿ej 10 razy. Niegoj¹ce siê rany i wrzody zaczynaj¹ goiæ siê
jak u dziecka niezale¿nie od wieku, a b³ona œluzowa ¿o³¹dka i
jelit zaczyna ca³kowicie regenerowaæ siê w ci¹gu zaledwie kilku
dni. Nawet lekarze-ozonoterapeuci nie mog¹ siê nadziwiæ tak
cudownym wynikom stosowania ozonoterapii.
Ozon zaczyna rozpuszczaæ blizny i zabliŸnienia wewnêtrzne
- nadmiar powsta³ej z wiekiem tkanki ³¹cznej na miejscu tkanki
funkcjonalnej. Tkanki funkcjonalne zaczynaj¹ szybko odnawiaæ
siê i z powrotem wykonywaæ w³aœciwe dla nich funkcje. Proces
odm³adzania organizmu i uzyskania równowagi (cofniêcia powsta³ych chorób) zaczyna wstrzymywaæ procesy starzenia.
Andrzej Lanskoruñski (lekarz, ozonoterapeuta)

CENTRUM OZONOTERAPII ul. Grochowska 336
Zapisy: pn.-pt. 900-1700, tel. 22 618-20-12
www.globmedi.com

Przekleñstwo w³asnoœci
Wydawa³oby siê, ¿e nasz Czytelnik jest posiadaczem ziemskim, który ze swojej ziemi
mo¿e czerpaæ wymierne korzyœci. Nic bardziej mylnego. Jest mieszkañcem Pragi, w
gminie Dêbe Wielkie ma m.in. ponad 8 tys. m2 gruntu, z którego po latach postanowi³
zrobiæ u¿ytek. Czy siê uda³o? Zobaczmy.
W paŸdzierniku minionego gniêcie w s¹dzie administra- dzi¹ lub zwiêkszaj¹cych zaroku wyst¹pi³ do wójta gminy cyjnym. Druga sprawa, to gro¿enie powodziowe, w tym
o ustalenie warunków zabu- opisywany ju¿ przez NGP wykonywania urz¹dzeñ woddowy dla inwestycji, polega- przepadek moich koni, no i nych oraz budowy innych
j¹cej na budowie siedmiu jed- teraz kolejna.
obiektów budowlanych.
norodzinnych domów mieszWed³ug Czytelnika w decyCzytelnik odwo³a³ siê od
kalnych, wraz z niezbêdn¹ decyzji wójta do Samorz¹do- zji brakuje jakiegokolwiek odinfrastruktur¹ techniczn¹, na wego Kolegium Odwo³aw- niesienia siê do ju¿ istniej¹swojej dzia³ce w Rysiach, któ- czego. Napisa³, ¿e argumen- cych na tym terenie zabudora jednym, 70-metrowym bo- tacja, i¿ wzd³u¿ rzeki D³ugiej wañ, znajduj¹cych siê przekiem styka siê z niewielk¹ znajduje siê korytarz ekolo- cie¿ na brzegach rzeki D³ugiej,
rzeczk¹ D³ug¹, co bêdzie giczny jest nielogiczna, bo- a co za tym idzie na terenie
mia³o kluczowe znaczenie w wiem dwieœcie metrów od zalewowym i w korytarzu ekodalszej czêœci naszego tek- jego dzia³ki, nad t¹ sam¹ logicznym. Dlaczego wiêc zostu. I spotka³a naszego Czy- rzek¹, nad samym jej brze- sta³y wy³¹czone z przepisów,
telnika bardzo przykra nie- giem, znajduje siê 5 dzia³ek które tak surowo potraktowaspodzianka w postaci odmo- budowlanych, zaœ pó³ kilome- ³y jego nieruchomoœæ? Oczywy ustalenia warunków zabu- tra dalej 10 kolejnych i status wiœcie, Czytelnik skorzysta z
dowy: By³em zszokowany budowlanych zosta³ im nada- przys³uguj¹cego mu prawa
uzasadnieniem negatywnej ny w ostatnich latach. W pi- wniesienia skargi na decyzjê
decyzji, które to uzasadnienie œmie do SKO mo¿na przeczy- SKO do Wojewódzkiego S¹du
brzmia³o „(...) zabudowa na taæ m.in. – Jeœli gminni urzêd- Administracyjnego.
wskazanym terenie znajduj¹- nicy s¹ niedowidz¹cy i tak
My zaœ sprawdziliœmy, jak
ca siê w korytarzu ekologicz- z³oœliwi wobec mnie, blokuj¹c uzasadniaj¹ swoj¹ decyzjê
nym nie tworzy harmonijne- wydanie pozytywnej decyzji, pracownicy Urzêdu Gminy
go ukszta³towania przestrze- to jak wyt³umacz¹ fakt, ¿e na Dêbe Wielkie. Katarzyna
ni, narusza uwarunkowania skarpie nad rzek¹ D³ug¹ Muracka, inspektor zagospoœrodowiska przyrodniczego, (choæ jest to w rzeczywisto- darowania przestrzennego z
spo³eczno – gospodarczego œci ciek wodny, szeroki na pó- Referatu Strategii i Rozwoju
oraz jest sprzeczna z intere- ³tora metra i g³êboki na 60 cm Gminy, zapytana o miejscosem publicznym”. No i czy to w okresie wzmo¿onych opa- wy plan zagospodarowania
nie jest jakieœ kuriozum, stek dów) pozwolono na pobudo- przestrzennego miejscowoogólników, zero konkretów? wanie domów mieszkalnych œci Rysie, powiedzia³a NGP:
Wyczuwam w tym ewidentn¹ na dzia³kach 260/2 i 260/5. Na razie nie ma planu zagoz³¹ wolê, by nie powiedzieæ (...) na dzia³ce 260/5 budynki spodarowania przestrzenneostrzej – urzêdnicy gminni po gospodarcze bezpoœrednio go dla miejscowoœci Rysie.
prostu uwziêli siê, by zdusiæ dotykaj¹ obrze¿y tego cieku Ograniczonoœæ œrodków fiw zarodku wszelkie moje ini- wodnego. Im z tej skarpy nie nansowych powoduje, ¿e nie
cjatywy. W uzasadnieniu nie grozi osuniêcie do koryta rze- jesteœmy w stanie pracowaæ
napisano, komu moja budo- ki? (...) dwa lata temu s¹sie- nad wszystkimi planami od
wa mia³aby zagra¿aæ, bo nie dzi sprzedali oko³o 1 ha zie- razu. W tej chwili przygotowuma takiego zagro¿enia! Argu- mi, któr¹ to podzielono na 2 jemy plany trzech du¿ych
menty typu interes publiczny drogi wjazdowe i dziewiêæ miejscowoœci w gminie Dêbe
i spo³eczno – gospodarczy s¹ dzia³ek budowlanych. (...) Wielkie. Przyjdzie czas i na
idiotyczne, wyssane z palca. Mo¿na by³o tê ziemiê podzie- Rysie. Jeœli zaœ chodzi o zaKa¿dej gminie w tym kraju liæ na dzia³ki budowlane? S¹- pisy w Studium uwarunkopowinno zale¿eæ na tym, by siaduj¹ one z moj¹ dzia³k¹ wañ i kierunków zagospodajak najwiêcej ludzi siê w niej przez miedzê, tyle tylko, ¿e rowania przestrzennego
osiedla³o, by tworzyli miejsca rozgranicza je polna, utwar- (przygotowanym w 2009),
pracy, sprowadzali now¹ dzona droga. (...) naprzeciw- dzia³ka Czytelnika znajduje
myœl, upiêkszali swoje oto- ko mojej dzia³ki na obszarze siê na obszarze okreœlonym
czenie. A tu jakaœ nieuzasad- ok. 2 ha bêdzie budowany jako ³¹ki i pastwiska, na tereniona z³oœæ i zapiek³oœæ dom mieszkalny z zapleczem nie zalewowym rzeki D³ugiej.
Mogê tylko potwierdziæ, ¿e ta
wzglêdem mojej osoby. Gdy- zak³adowo – us³ugowym.
by to by³a pierwsza taka spraArgumenty Czytelnika naj- dzia³ka, jak wszystkie po³o¿owa, móg³bym siê jeszcze wyraŸniej nie trafi³y do Samo- ne nad rzek¹, jest podmok³a.
wahaæ, ale jest to któraœ ju¿ rz¹dowego Kolegium OdwoBo¿ena Zgódka, inspektor
z rzêdu. W 2007 zwraca³em ³awczego, bowiem to utrzy- planowania przestrzennego
siê z proœb¹ o przekszta³ce- ma³o w mocy decyzjê wójta z Referatu Strategii i Rozwonie 4 dzia³ek o powierzchni gminy Dêbe Wielkie. W uza- ju Gminy, zapytana o dyskry1,4 ha z nieu¿ytków na bu- sadnieniu powo³ano siê na minacjê nieruchomoœci Czydowlane – równie¿ bez efek- prawo wodne, które stanowi: telnika, w kontekœcie przetu, choæ wszyscy, którzy maj¹ Na obszarach szczególnego kszta³conych ju¿ na budowtakie nieu¿ytki wokó³ mnie ju¿ zagro¿enia powodzi¹ zabra- lane kilkunastu dzia³ek po³odawno maj¹ je przekszta³co- nia siê wykonywania robót ¿onych nad rzek¹, powiene na dzia³ki budowlane. oraz czynnoœci utrudniaj¹- dzia³a: Tu nie chodzi o dysSprawa czeka na rozstrzy- cych ochronê przed powo- kryminacjê, ale o dobrze po-

jêty interes spo³eczny. Dzia³ki, o których pani wspomina,
zosta³y podzielone i przekszta³cone na budowlane
przed rokiem 2011. Dlaczego ten rok jest tak wa¿ny? Po
licznych w 2010 powodziach
i podtopieniach, do których
dosz³o w naszym kraju,
zmieni³o siê prawo. W decyzjach o warunkach zabudowy na terenach zalewowych
znalaz³ siê nowy zapis (zmiana nast¹pi³a 18 marca 2011),
który nak³ada na gminy wymóg konsultowania tych decyzji z dyrektorami Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki
Wodnej i to wy³¹cznie oni s¹
w³adni, by podj¹æ ostateczn¹
decyzjê w tej kwestii. Czytelnik wyst¹pi³ do nas z wnioskiem o podzia³ nieruchomoœci i warunki zabudowy w
2011 roku, kiedy to nowy zapis zacz¹³ obowi¹zywaæ.
Czytelnik zamierza budowaæ
na terenie zalewowym domy
mieszkalne, nie dla siebie
przecie¿, ale dla potencjalnych klientów. Ci zaœ, kiedy
tylko zostan¹ zalani, przyjd¹
do nas z pretensjami, dlaczego – wiedz¹c o zagro¿eniu –
wydaliœmy decyzjê o warunkach zabudowy. A z pewnoœci¹ zostan¹ zalani, bowiem
ta rzeczka, która by³a kiedyœ
rowem, nie przysparzaj¹cym
problemów, w ekstremalnych
pogodowo ostatnich latach,
staje siê bardzo niebezpieczna, powoduj¹c zalania i podtopienia. Wobec tego dobrze
pojêty interes spo³eczny nakazuje nam – po pierwsze
stosowanie siê do nowych
zapisów prawnych, po drugie
podejmowanie takich decyzji, które zapobiegn¹ problemom w przysz³oœci.
Nasz Czytelnik odwo³a siê
od decyzji do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.
Bêdziemy wracaæ do tego tematu, ale zwa¿ywszy na
przewlek³oœæ postêpowañ
s¹dowych, nast¹pi to zapewne nieprêdko.
El¿bieta Gutowska

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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SUPERDENTYSTA
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Elastyczne
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N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny
Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza dzieci, m³odzie¿,
doros³ych, rodziny do korzystania z bezp³atnej pomocy
psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów.
Pomagamy ca³ej rodzinie.
Dla dzieci i m³odzie¿y: diagnoza, indywidualne poradnictwo, zajêcia w grupach wiekowych;
Dla doros³ych i rodzin: konsultacje i poradnictwo indywidualne, psychoterapia, terapia par, terapia rodzin.
Pomoc oferowana dzieciom obejmuje równie¿: zajêcia dla
dzieci w wieku 3-5 lat, które nie uczêszczaj¹ do przedszkola,
terapiê pedagogiczn¹, diagnozê z integracji sensorycznej,
zajêcia z logoped¹.
M³odzie¿ i doroœli mog¹ skorzystaæ tak¿e z pomocy doradcy zawodowego, a rodzicom proponujemy warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych.
Stowarzyszenie dla Rodzin ma kilkunastoletnie doœwiadczenie w prowadzeniu wy¿ej wymienionych zajêæ. Bezp³atne
zajêcia finansowane s¹ ze œrodków Miasta Sto³ecznego
Warszawy i przeznaczone dla jego mieszkañców.
Zapraszamy do naszych oœrodków w Warszawie:
Zespó³ Psychologiczno-Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Œwiatowida 63B/85 tel.: 22 302 63 85 kom.: 696 509 924
Zespó³ Psychologiczno-Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyñska 26 m 57 tel.: 22 253 49 47, kom.: 518 452 047
Zespó³ Psychologiczno-Terapeutyczny „Z¹bkowska”
ul. Z¹bkowska 39 m 1,2, tel.: 22 619 42 67.
e-mail: sdr.zapisy@interia.pl
Katarzyna Szczepanek - Stowarzyszenie dla Rodzin
Biuro sprzeda¿y

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

PBM PO£UDNIE SA
ul. Baœniowa 3
02-349 Warszawa
tel. 22 420 52 14, 695 267 341
sekretariat@pbmsa.pl
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XXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dalszy ci¹g i przerwa
Obrady pierwszej w tym roku sesji, 12 stycznia,
prowadzi³ przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny, g³osy
liczy³a Ma³gorzata Kwiatkowska. Do rozpatrzenia
by³o 7 projektów uchwa³.
Po przyjêciu protoko³ów z Mieszka I: Szko³y Policealnej
3 poprzednich sesji, sprawoz- nr 46 dla Doros³ych, VII Uzudania z prac za rok 2011 z³o- pe³niaj¹cego LO dla Doro¿yli przewodnicz¹cy komisji s³ych (z dniem 31 VIII 2012 r.)
merytorycznych: bezpieczeñ- i VIII Uzupe³niaj¹cego LO (z
stwa i porz¹dku publicznego; dniem 31 VIII 2013 r.).
bud¿etu i finansów: edukacji i
Równie¿ jednomyœlnie, 23
kultury; gospodarki komunal- g³osami, po pozytywnej opinej i mieszkaniowej; infra- nii komisji infrastruktury, inwestruktury, inwestycji i ochrony stycji i ochrony œrodowiska,
œrodowiska; sportu i rekreacji. rada pozytywnie zaopiniowaJednomyœlnie, 20 g³osami, ³a projekt uchwa³y Rady Warprzyjêto uchwa³ê o zmianie szawy w sprawie uchwalenia
za³¹cznika dzielnicowego do miejscowego planu zagospobud¿etu m.st. Warszawy na darowania przestrzennego
rok 2012: niewykorzystane Targówka Fabrycznego w reœrodki finansowe 1 100 000 z³ jonie ulic: Rzecznej, Ziemo„przeniesione zosta³y na do- wita i Klukowskiej. Do projektacjê przedmiotow¹ dla nowo tu do³¹czono wniosek o wproutworzonego od 1 II 2012 r. wadzenie – na potrzeby rewizak³adu bud¿etowego Oœrodek talizacji Kana³u BródnowskieSportu i Rekreacji m.st. War- go oraz utworzenia strefy eksploatacyjnej do przeprowaszawy Dzielnicy Targówek”.
Bez dyskusji, 19 g³osami dzenia niezbêdnej konserwaprzy 2 wstrzymuj¹cych siê, cji – zmiany zapisu, ¿e ustaradni podjêli uchwa³ê, pozy- lona zostanie odleg³oœæ ogrotywnie opiniuj¹c¹ wykaz nr dzeñ od linii rozgraniczaj¹cej
1/2012 lokali mieszkalnych, z terenem Kana³u Bródnowprzeznaczonych do sprze- skiego: 10 m, zamiast 5 m.
Nawi¹zuj¹c do uchwa³ Rady
da¿y bezprzetargowej na
rzecz ich najemców. Wykaz Warszawy: z 2006 roku o reobejmuje 19 lokali z budyn- alizacji polityki energetycznej
ków na ulicach: Krakusa, i z 2009 roku o uchwaleniu pla£abiszyñskiej, Or³owskiej, nów zaopatrzenia w ciep³o,
Smoleñskiej, Suwalskiej, energiê elektryczn¹ i paliwa
Œw. Wincentego, Toruñskiej, gazowe dla czêœci Targówka Wêgrowskiej, Wysockiego, Rada Dzielnicy Targówek podZ³otopolskiej i ¯uromiñskiej. jê³a uchwa³ê w sprawie wyst¹Projekt kolejnej uchwa³y pienia do prezydenta Warszaoparty zosta³ na wniosku dy- wy o realizacjê polityki energerektora Zespo³u Szkó³ przy ul. tycznej m.st. Warszawy do
Mieszka I, wynikaj¹cym z 2020 r. oraz spowodowania
nowelizacji ustawy o syste- zast¹pienia napowietrznych
mie oœwiaty. W uchwale, ruroci¹gów ciep³owniczych w
przyjêtej jednomyœlnie, 22 dzielnicy Targówek – ruroci¹g³osami, Rada Dzielnicy Tar- gami podziemnymi. W uzasadgówek wystêpuje do Rady nieniu napisano, ¿e napoWarszawy o podjêcie inicja- wietrzna sieæ ciep³ownicza na
tywy uchwa³odawczej w spra- Targówku (ok. 8 km) szpeci eswie zamiaru likwidacji 3 pla- tetykê i krajobraz dzielnicy, pocówek, wchodz¹cych w sk³ad woduje du¿e straty ciep³a na
Zespo³u Szkó³ nr 34 przy ul. przesyle oraz podnosi koszty

zakupu ciep³a, ponoszone
przez odbiorców indywidualnych i komercyjnych. Uchwa³ê popar³o 23 radnych, 1
wstrzyma³ siê od g³osu.
W przyjêtej 18 g³osami
(przy 7 wstrzymuj¹cych siê)
uchwale, rada zatwierdzi³a
roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmuj¹cy: kontrolê zamówieñ z wolnej rêki w
Urzêdzie Dzielnicy Targówek
w 2010 roku; kontrolê trybu
zamówieñ na posi³ki dla podopiecznych w OPS w latach
2009, 2010 i 2011; kontrolê
Zak³adu Gospodarki Nieruchomoœciami pod k¹tem przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o
finansach w 2011 roku.
Projekt ostatniej uchwa³y
by³ dalszym ci¹giem tematu
obrad XXII sesji: dotyczy³ odwo³ania S³awomira Antonika
z funkcji zastêpcy burmistrza
Targówka, na wniosek radnych: Agnieszki Kaczmarskiej, Mi³osza Stanis³awskiego, Marcina Sk³odowskiego,
Urszuli Suzdalcew, Macieja
Jankiewicza, Tomasza Cichockiego i Anny Moczulskiej.
G³os zabra³ Jêdrzej Kunowski, przewodnicz¹cy komisji
rewizyjnej, któr¹ na poprzedniej sesji zobowi¹zano do
zbadania prawid³owoœci i zasadnoœci finansowania zorganizowanego w 2010 roku koncertu „Targówek Elsnerowi”.
Poinformowa³, ¿e komisja
zbada³a czêœæ dokumentów,
formu³uje kolejne pytania; zarz¹d ma 14 dni na udzielenie
odpowiedzi; w trakcie tych
czynnoœci g³osowanie kolejnej uchwa³y jest nieuzasadnione. Zgodnie z uchwa³¹ z
14 grudnia, komisja zakoñczy
prace 31 stycznia.
Zbigniew Poczesny przychyli³ siê do wniosku i og³osi³
przerwê w obradach rady do
czasu zakoñczenia prac komisji rewizyjnej.
K.

Uœmiech jest jak s³oñce
Uœmiechamy siê, gdy coœ nas cieszy lub bawi. Jednak
s¹ w ¿yciu chwile, w których ciê¿ko o optymizm. Na szczêœcie s¹ ludzie, którzy potrafi¹ wyczarowaæ radoœæ…
Jak powiedzia³ Victor Hugo chem i zabaw¹ dla dzieci cho„Uœmiech jest jak s³oñce, któ- rych, niepe³nosprawnych
re spêdza ch³ód z ludzkiej oraz innych osób w trudnych
twarzy”. Bez w¹tpienia mia³ sytuacjach ¿yciowych. Spraracjê. Optymizm i dobry na- wiaj¹, ¿e pochmurne i zmêstrój pomaga poradziæ sobie czone twarze maluchów ale
ze smutkiem i rozgorycze- te¿ i doros³ych - promieniej¹.
niem. Osoba, która siê Œmiech pomaga bowiem
uœmiecha, choæ na moment uœmierzyæ ból, przyspiesza
zapomina o tym, co j¹ przy- leczenie, u³atwia radzenie
gnêbia, martwi lub boli. Jed- sobie z kryzysami, stresami
nak s¹ w ¿yciu chwile, w któ- dnia codziennego. Nawet ten
rych trudno o uœmiech, trochê wymuszony - daje dozw³aszcza w przypadku ciê¿- bre efekty terapeutyczne. Jekiej choroby. Na szczêœcie s¹ œli i Ty chcesz podarowaæ inludzie, którzy potrafi¹ to zmie- nym s³oneczny uœmiech,
niæ, nawet gdy dla innych mo¿esz zostaæ wolontariumo¿e to wydawaæ siê zupe- szem Fundacji „Dr Clown”.
³nie niemo¿liwe.
Fundacja „Dr Clown” dzia³a
Takimi osobami s¹ wolon- w Polsce ju¿ od niemal 13 lat.
tariusze Fundacji „Dr Clown”. Jest to program ogólnopolski,
Prowadz¹ oni terapiê œmie- w ramach którego prowadzo-

ne s¹ ró¿norodne projekty
m.in. w blisko 100 szpitalach
dzieciêcych i placówkach specjalnych, takich jak domy
dziecka, œwietlice czy hospicja.
Fundacja „Dr Clown” stara
siê stale zwiêkszaæ efektywnoœæ pomocy niesionej swoim podopiecznym. Nie tylko
pozyskuje nowych wolontariuszy, ale równie¿ zaprasza do
wspó³pracy œwiatowej s³awy
sportowców, lekarzy, psychologów, a tak¿e szuka nowych
Ÿróde³ finansowania. W miarê nap³ywu œrodków obejmie
opiek¹ jeszcze wiêcej szpitali
i placówek specjalnych w ca³ej Polsce. Ka¿dy mo¿e pomóc Fundacji w rozszerzaniu
dzia³alnoœci przekazuj¹c na
jej konto 1% swojego podatku. Wystarczy wpisaæ numer
KRS 0000024181.
www.drclown.pl

Prawnik radzi

Bezpieczeñstwo na stoku
W tym roku po raz pierwszy zamierzam wyjechaæ z dzieæmi na narty. Naszym celem
s¹ Tatry. Znajomy mówi³ mi, ¿e obowi¹zuj¹ teraz jakieœ przepisy o tym, co mo¿na, a
czego nie mo¿na robiæ na stoku. Czy to prawda? Jeœli tak, to jakie s¹ ogólne regu³y
postêpowania?
Mateusz J.
Od 2011 roku rzeczywiœcie nych przez zarz¹dzaj¹cego dzieci do ukoñczenia 16. roku
obowi¹zuje ustawa o bezpie- zorganizowanym terenem ¿ycia, obowi¹zane s¹ u¿ywaæ
czeñstwie i ratownictwie w narciarskim; zje¿d¿ania z w czasie jazdy kasku ochrongórach i na zorganizowanych szybkoœci¹ dostosowan¹ do nego konstrukcyjnie do tego
terenach narciarskich, która swoich umiejêtnoœci oraz przeznaczonego. Nale¿y paokreœla podstawowe regu³y, stopnia trudnoœci i stanu tra- miêtaæ o tym, ¿e zabronione
jakim powinni podporz¹dko- sy, warunków atmosferycz- jest uprawianie narciarstwa w
waæ siê narciarze. Zgodnie z nych i natê¿enia ruchu; u¿yt- stanie nietrzeŸwoœci lub pod
brzmieniem ustawy, osoby kowania sprawnego technicz- wp³ywem œrodka odurzaj¹ceuprawiaj¹ce narciarstwo lub nie sprzêtu narciarskiego i go. Zarz¹dzaj¹cy stokiem narsnowboarding na zorganizo- snowboardowego odpowied- ciarskim mo¿e odmówiæ narwanym terenie narciarskim niego do rodzaju podejmowa- ciarzowi lub snowbordziœcie,
obowi¹zane s¹ do zachowa- nej aktywnoœci, zgodnie z jego który nie zastosuje siê do ww.
nia nale¿ytej starannoœci w przeznaczeniem i zasadami zakazu, wstêpu na stok lub
celu ochrony ¿ycia i zdrowia u¿ycia; bezzw³ocznego infor- nakazaæ jego opuszczenie.
Podstawa prawna: Ustawa
w³asnego oraz innych osób, a mowania ratowników narciarw szczególnoœci: zapoznania skich o zaistnia³ym wypadku z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
siê z zasadami korzystania z lub zaginiêciu osoby oraz o bezpieczeñstwie i ratownictwie
danego terenu, obiektu lub innych zdarzeniach nadzwy- w górach i na zorganizowaurz¹dzenia i ich przestrzega- czajnych, mog¹cych mieæ nych terenach narciarskichz
nia; stosowania siê do znaków wp³yw na bezpieczeñstwo 2011 r. Nr 208 poz. 1241
nakazu i zakazu umieszcza- osób. Co niezwykle istotne, Kalina Kisiel-Bartoszewicz

Temperatura w miejscu pracy
W zwi¹zku z tym, ¿e w ostatnim czasie temperatury spadaj¹, mam pytanie: jaka
temperatura powinna panowaæ w miejscu pracy? Czy pracodawca musi zapewniæ
pracownikowi jakieœ ciep³e miejsce, w którym móg³by siê ogrzaæ, je¿eli praca wykonywana jest na zewn¹trz?
Pawe³ W.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi umo¿liwiaj¹ce im schronienie nienie takich pomieszczeñ,
przepisami, w pomieszcze- siê przed opadami atmosfe- nale¿y zapewniæ pracowniniach pracy nale¿y zapewniæ rycznymi, ogrzanie siê oraz kom w pobli¿u miejsca ich pratemperaturê odpowiedni¹ do zmianê odzie¿y. Pomieszcze- cy odpowiednio urz¹dzone
rodzaju wykonywanej pracy nia te powinny byæ zaopatrzo- Ÿród³a ciep³a, przy zachowa(metod pracy i wysi³ku fizycz- ne w urz¹dzenia do podgrze- niu wymagañ ochrony przenego niezbêdnego do jej wy- wania posi³ków. W pomiesz- ciwpo¿arowej.
konania) nie ni¿sz¹ ni¿ 14oC, czeniach do ogrzewania siê
Podstawa prawna: Rozpochyba ¿e wzglêdy technolo- pracowników powinna byæ za- rz¹dzenie Ministra Pracy i
giczne na to nie pozwalaj¹. W pewniona temperatura co naj- Polityki Socjalnej z dnia 26
pomieszczeniach pracy, w któ- mniej 16oC, a na ka¿dego pra- wrzeœnia 1997 r. w sprawie
rych jest wykonywana lekka cownika najliczniejszej zmia- ogólnych przepisów bezpiepraca fizyczna i w pomiesz- ny powinno przypadaæ co naj- czeñstwa i higieny pracy
czeniach biurowych tempera- mniej 0,1 m2 powierzchni, przy (Dz.U.03.169.1650)
tura nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ czym ca³kowita powierzchnia Kalina Kisiel-Bartoszewicz
18oC. Przy pracach wykony- pomieszczenia nie mo¿e byæ
prawnik
wanych na otwartej przestrze- mniejsza ni¿ 8 m2. W razie,
Kancelaria
Prawna
Leximus
ni lub w nieogrzewanych po- gdy ze wzglêdu na rodzaje
tel. 505-930-811
mieszczeniach nale¿y zapew- prac wykonywanych na otwarkancelaria@leximus.pl
niæ pracownikom w pobli¿u tej przestrzeni w okresie zimomiejsc pracy pomieszczenia wym, nie jest mo¿liwe zapew- radcajankowski@gmail.com

Targowa jak Œwiêtokrzyska?
Wydawa³oby siê, ¿e decyzja
o rewitalizacji i zmianie charakteru ulicy Œwiêtokrzyskiej po
zakoñczeniu budowy metra
powinna zaowocowaæ podobnym podejœciem po praskiej
stronie do reprezentacyjnej ulicy Targowej. Na pismo wystosowane w tej sprawie do w³adz
miasta st. Warszawy przez
Dzielnicow¹ Komisjê Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc
jeszcze w marcu ubieg³ego
roku do tej pory nie nadesz³a
¿adna odpowiedŸ. Cz³onkowie
komisji wyst¹pili w nim m.in. o

poprowadzenie tam zgodnie z
zapisami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Warszawy drogi rowerowej,
poszerzenie chodników i nadanie im reprezentacyjnego charakteru przez zastosowanie
nawierzchni ze szlachetnych
materia³ów. Podobnie rolê ulicy Targowej widzi przyjêty pod
koniec ubieg³ego roku miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Tymczasem pojawi³ siê pomys³
na opracowanie zagospodarowa-

nia przestrzeni Pl. Wileñskiego
przez miejski Wydzia³ Estetyki
Przestrzeni Publicznej. Czy projekt obejmie docelowo tak¿e ulicê Targow¹ i czy bêdzie on podlega³ konsultacjom spo³ecznym –
na razie jeszcze nie wiadomo.
Przypomnijmy, ¿e debata nad
wygl¹dem Pl. Wileñskiego po
otwarciu drugiej linii metra, zainicjowana przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich, wp³ynê³a
na zmiany w projekcie – uratowano np. naziemne przejœcia
dla pieszych, które projektanci
chcieli zlikwidowaæ.
Kr.
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Praskie Ma³mazyje
Tytu³ koncertu w Domu Kultury „Praga” 13 stycznia „Kolêda dobrych ludzi woli” - to
cytat z kolêdy, z³o¿ony ze s³ów, u¿ywanych zwykle w nieco innym uk³adzie i znaczeniu.
Zespó³ „Praskie Ma³mazyje” pod kierunkiem Doroty Czajkowskiej zaprezentowa³
bogaty program: 28 kolêd, znanych i mniej znanych, nie tylko polskich.

Najpierw œpiewaj¹cym seniorom, potem seniorom i
dzieciom akompaniowa³ na
fortepianie Waldemar W¹sik.
Na tym instrumencie zagra³a
tak¿e Joasia Jasiñska, na
wiolonczeli Dominika Kazimierska, na band¿o Dominik
Olszewski. Najstarsza w gronie œpiewaj¹cych, pani Maria,
ma 93 lata; najm³odsze to
6-latki: Maja i Julka.
Ciekaw¹ propozycj¹ by³y
wystêpy rodzinne. Z babci¹
Rom¹ Kwiatkowsk¹ Dominika Kazimierska zaœpiewa³a
„Gdy œliczna panna syna ko³ysa³a”, z mam¹ Katarzyn¹
Kwiatkowsk¹ staroangielsk¹
kolêdê „God rest you, merry
gentleman”. W mêskim duecie, któremu akompaniowa³a Joasia Jasiñska, œpiewa³
jej tata Józef Kaszczyszyn.
Przy akompaniamencie swego taty Waldemara œpiewa³
Krzyœ W¹sik.
Jako pierwsza zabrzmia³a
kolêda „Bóg siê rodzi”. Na
zakoñczenie wszyscy zaœpiewali i spe³nili wezwanie „Przeka¿cie sobie znak pokoju”.
Podczas wystêpu „Praskie
Ma³mazyje” nie zachowywa³y sztywnej postawy; ko³ysa³y siê w rytm œpiewanej kolêdy, podnosi³y rêce, zachêca³y do wspólnego œpiewania.
Sk¹d wywodzi siê nazwa
zespo³u? W góralskiej kolê-

dzie Maluœki w niebie „spija³
s³odkie ma³mazyje”, tu (na ziemi) „siê gorzkich ³ez napije”.
Zespó³ powsta³ w ramach
zajêæ kulturalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonych przez Dorotê Czajkowsk¹ w Domu Kultury „Praga” w 2009 roku. Potem powsta³ tu pomys³, by do „starszaków” do³¹czy³y „maluchy”.
W wielopokoleniowym sk³adzie zespó³ wzi¹³ udzia³ w
festiwalu kolêd. W innym repertuarze zaprezentowa³ siê
na dwóch festiwalach piosenki dla dzieci, w których nagrody ufundowa³ Zbigniew Zalewski oraz na warszawskim
Festiwalu Edukacji Kulturalnej. W 2010 roku „Praskie
Ma³mazyje” po raz pierwszy
zaœpiewa³y na Festiwalu Zespo³ów Seniorów. W 2011
roku wyst¹pi³y m.in. na Pikniku Seniorów na Pradze i na
festiwalu kolêd w katedrze
œw. Floriana, zdoby³y I nagrody na XIX festiwalu piosenki
„Warszawa da siê lubiæ” oraz
na IV Festiwalu ¯oliborskiej
Piosenki Jesiennej.
Dorota Czajkowska przekonuje o zaletach miêdzypokoleniowej integracji: wspólne œpiewanie i wystêpy pokazuj¹ dzieciom, ¿e rówieœnicy
ich dziadków i babæ nie s¹
nieciekawi, niepotrzebni, lecz
pe³ni ¿ycia i pomys³ów; senio-

rzy przekonuj¹ siê, ¿e kole¿ankami i kolegami ze sceny
mog¹ byæ tak¿e wnuki i ich
rówieœnicy.
Do koncertu 13 stycznia
dzieciêca czêœæ zespo³u
przygotowywa³a siê w Klubie
Alternatywnym przy ul. 11 Listopada 17/19. Szkoda, ¿e w
bud¿ecie Domu Kultury „Praga” zabrak³o funduszy na
kontynuowanie zajêæ wokalnych dla tych maluchów.
P.S. Wed³ug Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z
1965 roku „ma³mazja” to staropolska nazwa s³odkich
win, pochodz¹ca od w³oskiej
nazwy greckiego miasta
„Malvasia” na Peloponezie,
sk¹d sprowadzano wina do
Wenecji (franc. malvoisie,
ang. malvusey).
K.
Fot. Jolanta ByliniaK-K.

WYWÓZ
ŒMIECI i GRUZU
W KONTENERACH
OD 1m3 DO 35m3

ZIMOWA PROMOCJA
”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063
lub 609112922
w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

Dialog - nowe otwarcie
dokoñczenie ze str. 1

PóŸniejsze, a¿ do koñca roku,
pozostawa³y niedostêpne z
powodu przebudowy tej¿e
strony. Z tym problemem boryka³y siê, niestety, wszystkie
miejskie i dzielnicowe komisje dialogu spo³ecznego.
Ocena wspó³pracy z w³adzami, podobnie jak w latach
minionych, nie jest jednoznaczna. Choæ nowy zarz¹d
wykaza³ otwartoœæ na
wspó³pracê z organizacjami
spo³ecznymi, a w spotkaniach uczestniczyli urzêdnicy ró¿nych pionów i szczebli, nadal brak zamkniêcia
tych dyskusji postulowanym
od dawna przez stronê spo³eczn¹ spójnym dokumentem strategicznym - Strategi¹ dla Pragi. Temu tematowi, w kontekœcie pozyskiwania funduszy unijnych, ma
byæ poœwiêcone marcowe
posiedzenie DKDS.
Dzia³ania powo³anych w
minionym roku dwóch zespo³ów roboczych: rewitalizacyjnego i spo³ecznego
zmierza³y do nawi¹zania
trwa³ej wspó³pracy z urzêdem w tych obszarach oraz
stworzenia zrêbów niezbêdnych dla mieszkañców Pragi rozwi¹zañ strategicznych.
Pozytywnym przyk³adem
podjêcia wspó³pracy, by³o

zorganizowanie na wniosek
DKDS konkursu i wejœcie
urzêdu w partnerstwo z organizacjami pozarz¹dowymi
w ramach tworzenia Gminnych standardów wychodzenia z bezdomnoœci. Ostra
krytyka braku konsultacji
przy remoncie ulicy Bia³ostockiej zaowocowa³a modelowymi konsultacjami rewitalizacji ulicy Kawêczyñskiej.
Trudno jednak uznaæ za sukces wspó³pracê strony spo³ecznej z ZGN przy zazielenianiu praskich podwórek.
Na minus nale¿y zapisaæ
tak¿e fakt, ¿e nadal na oficjalne wyst¹pienia DKDS do
w³adz Warszawy nie ma ¿adnego formalnego odzewu.
Choæ stowarzyszenie lub pojedynczy obywatel maj¹ prawo domagaæ siê odpowiedzi
w trybie okreœlonym przez
Kodeks Postêpowania Administracyjnego, to w przypadku komisji dialogu spo³ecznego urzêdnicy nie zawsze
uznaj¹ dzia³anie tych samych
przepisów i procedur.
Pomimo nie zawsze du¿ej
frekwencji – w posiedzeniach DKDS uczestniczy³o
jednorazowo od 10 do 20
osób – w ramach uprawnieñ
przewidzianych w Programie
wspó³pracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarz¹do-

wymi, uda³o siê wydelegowaæ
przedstawicieli do wszystkich
dzielnicowych komisji konkursowych.
Na posiedzenie lutowe
przeniesiono sprawozdanie z
dzia³añ zespo³u spo³ecznego
oraz powo³anie zespo³u ds.
kultury. Ustalono te¿ ramowy
plan pracy na najbli¿sze pó³
roku. Po marcowej rozmowie
na tematy strategiczne, w
kwietniu bêd¹ omówione projekty muzealnicze na Pradze
Pó³noc, w maju przewidziano
spotkanie informacyjne na
temat przygotowañ do Euro
2012, zaœ w czerwcu powróci tematyka socjalna.
Termin kolejnego posiedzenie Dzielnicowej Komisji
Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc wyznaczono na
15 lutego.
Kr.
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
ul. Zagójska 9
04-160 Warszawa
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Rodzina Natorffów

Kamienica przy Targowej 84

Pradziadkowie So³tysiñscy z córkami na letnisku
dokoñczenie ze str. 1

ku, by³a 17-letni¹ panienk¹.
W 1920 roku pracowa³a w
Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowisku biuralistki. Nied³ugo potem wysz³a za m¹¿ za starszego o piêæ lat in¿yniera,
Jana Natorffa. Wszyscy Natorffowie mieli zwi¹zek z
technik¹, a œciœlej ze stal¹ i
¿elazem. Ka¿dy z nich by³
in¿ynierem innej specjalnoœci: Jan by³ mechanikiem, a
jego stryj Mieczys³aw (18771970) – budowniczym mostów, który kierowa³ monta¿em przêse³ przepraw mostowych na wielkich rzekach
rosyjskich. Wi¹¿e siê z tym
ciekawa, przekazywana w
rodzinie historia.
Mieczys³aw Natorff, jako
piêtnastoletni ch³opiec pojecha³ do starszego brata
mieszkaj¹cego w Moskwie.
Tam ukoñczy³ szko³ê techniczn¹ i rozpocz¹³ pracê w
zak³adach metalurgicznych.
W Moskwie o¿eni³ siê z
córk¹ fabrykanta produkuj¹cego konstrukcje stalowe.
PóŸniej za³o¿y³ firmê mostow¹ i kierowa³ monta¿em
przêse³ mostowych m.in. na
Wo³dze pod Jaros³awiem,
Kazaniem i Symbirskiem. Po
pierwszej wojnie powróci³ do
kraju i w dalszym ci¹gu pro-

wadzi³ firmê buduj¹c¹ konstrukcje stalowe.
Nie bez znaczenia dla
technicznych osi¹gniêæ Natorffów by³ fakt, ¿e rodzina
pochodzi³a z Miñska Mazowieckiego, gdzie od 1877 r.
istnia³, posiadaj¹cy w³asn¹
szko³ê fabryczn¹, zak³ad produkcyjny warszawskiej firmy
specjalizuj¹cej siê w wytwarzaniu elementów mostowych, „Towarzystwo Przemys³u Metalowego Konstanty
Rudzki i Spó³ka”.
Bratanek Mieczys³awa,
Jan Natorff (ur. 1895) by³ in¿ynierem mechanikiem. Z
przedwojennych ksi¹¿ek telefonicznych wiadomo, ¿e zatrudniony by³ na stanowisku
kierownika autobusów powiatowych. Pasjonowa³ siê te¿
chemi¹. Ju¿ po wojnie pracowa³ pocz¹tkowo w spó³dzielni „Hydrochemia”, a póŸniej
w Centrali Wytwórczo-Us³ugowej „Libella”. Mia³ na swoim koncie szereg patentów
m.in. na p³yn hamulcowy,
pasty do pod³óg i œrodek do
usuwania rdzy.
Zofia i Jan Natorffowie mieli
jednego syna Janusza, który
urodzi³ siê w 1921 roku. Niestety, wkrótce potem ich drogi siê rozesz³y. W 1929 r. Zofia, zmieniwszy wyznanie,

wysz³a powtórnie za m¹¿ za
ewangelika Apoloniusza
Herbsta. W czasie okupacji i
po wojnie prowadzi³a na Targowej niewielki sklepik ze s³odyczami, lodami i wod¹ sodow¹, a¿ do momentu, kiedy
na pocz¹tku lat 60. otwarto
obok sklep firmowy zak³adów
„22 Lipca d. E. Wedel”.
- Babcia nie wytrzyma³a
konkurencji i musia³a zmieniæ
bran¿ê – mówi Jacek Natorff.
– Miejsce ciastek zajê³a
odzie¿, mêskie koszule i
krawaty.
Syn Zofii, Janusz, zd¹¿y³
do wybuchu wojny skoñczyæ
szko³ê œredni¹. Nie wiadomo,
czy odziedziczy³ zdolnoœci
techniczne po ojcu i stryju, na
przeszkodzie dalszej edukacji stanê³a wojna. Nie mia³
natomiast k³opotu ze znalezieniem ¿ony. Pozna³ s¹siadkê, Danutê Koz³owsk¹, która
mieszka³a z rodzicami w tej
samej kamienicy.
Jak to siê sta³o, ¿e Koz³owscy te¿ mieszkali w tej
samej kamienicy? Aby to
wyjaœniæ, znów musimy siê
cofn¹æ ponad 100 lat i zanurzyæ siê w historiê XIX-wiecznej Pragi, bo przodkowie
Jacka Natorffa ze strony
mamy, od pokoleñ zwi¹zani
s¹ z Prag¹.

„£abusiewiczanki” rok 1908: 1.) Wanda Grochowska-Koz³owska (moja babka), 2.) Helena
Janczewska-Koz³owska (bratowa dziadka), 3.) Maria Koz³owska - S³awiñska (siostra dziadka)

„£abusiewiczanki” i
wioœlarze
Seniorami rodu byli Wiktoria i Franciszek Koz³owscy.
Jak wieœæ rodzinna niesie,
pradziadek Franciszek Koz³owski by³ w³aœcicielem huty
szk³a. W ustnych przekazach
wymieniana jest nazwa miejscowoœci £ukocz lub Grabniak. Natomiast wiadomoœæ,
¿e prababka Wiktoria mieszka³a w kamienicy przy Targowej 84 poœwiadczona jest w
informatorach mieszkañców
Warszawy z 1926 i 1928
roku. Koz³owscy mieli szeœcioro dzieci: dwóch synów,
Zenona i Czes³awa oraz cztery córki, bliŸniaczki Aleksandrê i Jadwigê, Mariê oraz
Henrykê.
Pokolenie m³odych Koz³owskich wchodzi³o w ¿ycie
w pocz¹tkowych latach XX
wieku. Podobnie jak pokolenie m³odych Grochowskich, z
których wywodzili siê drudzy
dziadkowie Jacka Natorffa.
Ta ga³¹Ÿ rodziny wywodzi siê
od Wandy i Klemensa Grochowskich. Pradziadek Klemens by³ kolejarzem - ekspedytorem, a wiêc - inaczej
mówi¹c - zawiadowc¹ stacji.
Ze wzglêdu na charakter
swojej pracy, przenoszony
by³ w coraz to inne miejsce.
Tak wiêc ka¿de z szeœciorga
dzieci, czterech synów i dwie
córki, urodzi³o siê w innej
miejscowoœci: Kazimierz w
Mrozach, Eugeniusz w Miñsku Mazowieckim, Witold w
Kuzawce, Wanda Sylwestra
i, byæ mo¿e, Lucjan w Choty³owie, a najm³odsza z rodzeñstwa, Kazimiera urodzi³a siê
w 1898 r. ju¿ Warszawie na
Brzeskiej 19, poniewa¿ ostatnim miejscem pracy ekspedytora Klemensa Grochowskiego by³ dworzec Brzeski, zwany póŸniej Terespolskim.
Ca³e to towarzystwo m³odych Koz³owskich i Grochowskich dobrze siê zna³o. Panny zna³y siê ze znamienitej
pensji Zofii £abusiewicz, a
panowie – z Warszawskiego
Towarzystwa Wioœlarskiego.
Pensja Zofii £abusiewicz mieœci³a siê pocz¹tkowo na Targowej, póŸniej na Szerokiej i
wreszcie na Kêpnej 17. Najstarsze zdjêcie przedstawiaj¹ce „£abusiewiczanki” pochodzi z 1908 roku. Jest to
równoczeœnie data ukoñcze-

nia pensji przez starsz¹ z
sióstr Grochowskich, Wandê
Sylwestrê (ur. w 1893 r).
Uzyskawszy dyplom pensji
pani £abusiewicz, Wanda
Sylwestra Grochowska ukoñczy³a w 1912 r. Kursa Buchalteryjne H. Chankowskiego i
pracowa³a pocz¹tkowo w
sklepie Emilii Heurich przy
Marsza³kowskiej 119, który,
jak g³osi przechowywane
przez Jacka Natorffa zaœwiadczenie, „opuœci³a wychodz¹c za m¹¿” w 1914
roku, a nastêpnie w Domu
Towarowym Braci Jab³kowskich.
Przysz³y m¹¿ Wandy Sylwestry, brat kole¿anek z pensji, Zenon Koz³owski (rocznik
1889) ukoñczy³ w 1908 roku
7-klasow¹ Szko³ê Handlow¹
A. Je¿ewskiego, a nastêpnie
Kursy Handlowe S. Woyzbuna, które, wed³ug œwiadectwa
wydanego w czterech jêzykach w 1909 roku, obejmowa³y program w zakresie „buchalteryi, arytmetyki handlowej, nauki o handlu, wiadomoœci z prawa cywilnego i
handlowego, ekonomii politycznej, korespondencji handlowej rosyjskiej i polskiej i
kaligrafii”. Z tak œwietnymi
kwalifikacjami znalaz³ pracê
w biurach Singera, a od pocz¹tku 1923 roku obj¹³ posadê przedstawiciela handlowego Akcyjnego Towarzystwa
Mirkowskiej Fabryki Papieru.
Dziadkowie Jacka Natorffa, Wanda i Zenon Koz³owscy
pobrali siê tu¿ przed wybuchem I wojny œwiatowej, w
czerwcu 1914 roku. W rodzinnych dokumentach przewijaj¹ siê ich praskie adresy:
Wileñska 7, Wileñska 19,
mieszkali te¿ na Szczyglej 11,
a¿ w 1928 roku sprowadzili

siê na Targow¹ 84. Ich jedyna córka Danuta mia³a wtedy 8 lat. Pewnie nied³ugo potem pozna³a syna s¹siadów,
swego przysz³ego mê¿a, Janusza Natorffa.
Tragiczne losy pokolenia
Kolumbów
Danuta i Janusz Natorffowie nale¿eli do tragicznie naznaczonego przez historiê
pokolenia Kolumbów. Pocz¹tkowo nic nie wskazywa³o, ¿e
los nie bêdzie dla nich ³askawy. Danuta ukoñczy³a w 1938
roku tê sam¹ szko³ê, co jej
mama i ciotki, to jest Gimnazjum Zofii £abusiewicz, które po tragicznej œmierci za³o¿ycielki w wypadku tramwajowym prowadzi³y jej siostry.
Jacek Natorff przechowuje
dzienniczek swojej mamy z
wpisan¹ tam ciekaw¹ uwag¹,
informuj¹c¹ o zmniejszonym
stopniu ze sprawowania z
tego powodu, ¿e uczennica
podczas nabo¿eñstwa nie
sta³a ze szko³¹, lecz osobno.
Janusz Natorff te¿ zd¹¿y³
skoñczyæ przed samym wybuchem wojny szko³ê œredni¹. W czasie okupacji, zgodnie z nakazem w³adz niemieckich, oboje uczêszczali
do szkó³ zawodowych. Zachowa³y siê legitymacje
szkolne ze skrupulatn¹ kontrol¹ obecnoœci z lat 1941/42.
Danuta pracowa³a te¿ jako
wolontariuszka w punkcie
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, który mieœci³ siê na ulicy
Ma³ej 2. Zajmowa³a siê
zbiórk¹ ¿ywnoœci dla rodzin
poleg³ych we wrzeœniu 1939
roku. W specjalnym zeszycie,
wraz ze swoj¹ cioteczn¹
siostr¹, Jadwig¹ Raszewsk¹,
zapisywa³a skromne dary i
darczyñców.

Danuta i Janusz Natorffowie, w tle koœció³ œw. Floriana

Pradziadek Klemens Grochowski w mundurze kolejarza
Danuta i Janusz pobrali siê
w 1942 roku. Nied³ugo potem, w marcu 1944 roku Janusz Natorff zosta³ aresztowany i uwiêziony na Pawiaku. Jacek Natorff przechowuje gryps ojca do mamy. Tu¿
przed wybuchem Powstania,
w lipcu, Janusz zosta³ wywieziony do Gross-Rosen, gdzie
pracowa³ przy uk³adaniu torów kolejowych, a stamt¹d do
Mauthausen. Tam, w maju
1945 roku wyzwolili go Amerykanie. Wróci³ do Polski we
wrzeœniu. Te kilka miesiêcy
zw³oki pomiêdzy wyzwoleniem a powrotem do kraju,
dramatycznie zawa¿y³o na
jego póŸniejszym ¿yciu.
Zatrudni³ siê jako urzêdnik
w administracji wojskowej, w
instytucji zajmuj¹cej siê sportem, G³ównym Urzêdzie Kultury Fizycznej, przemianowanym po od³¹czeniu siê od
wojska w 1951 roku na G³ówny Komitet Kultury Fizycznej.
Nastêpnie pracowa³ w Polskim Zwi¹zku P³ywackim.
- Dalsze jego losy s¹ dla
mnie wielk¹ zagadk¹ – mówi
Jacek Natorff. – Nigdy nie
chcia³ o tym mówiæ, matka
zreszt¹ te¿. Zosta³ aresztowany w 1950 roku.
Janusz Natorff odsiedzia³
na Rakowieckiej w Braniewie
i we Wronkach szeœæ lat. Wyszed³ na mocy amnestii w

1956 roku jako ciê¿ko chory
cz³owiek. Po wyjœciu z wiêzienia ¿y³ krótko. Zmar³ w 1972
roku na gruŸlicê. Jeszcze w
trakcie pobytu w wiêzieniu
rozpad³o siê jego ma³¿eñstwo. Danuta Natorff odt¹d
sama wychowywa³a syna
Jacka, urodzonego w 1947 i
dwa lata m³odsz¹ córkê Ewê.
W tym czasie, gdy ojciec
siedzia³ w wiêzieniu, na rodzinê spad³y jeszcze inne nieszczêœcia. Babcia Zofia, ta
która prowadzi³a sklep, próbowa³a ratowaæ syna. Wystara³a siê o adwokata, co oczywiœcie by³o nie na rêkê w³adzom komunistycznym. Na³o¿ono na jej sklep domiar,
czyli specjalny podatek, który teoretycznie naliczano w
momencie wykrycia nieprawid³owo prowadzonej ksiêgowoœci firmy, w praktyce jednak by³ on narzêdziem do
niszczenia tzw. prywatnej inicjatywy. To narzêdzie w przypadku Zofii Natorff okaza³o
siê skuteczne. Pierwszy domiar zap³aci³a. Jednak drugiego nie by³o ju¿ z czego
sp³aciæ, choæ sprzeda³a
wszystko, co mo¿liwe. Musia³a zlikwidowaæ sklep, rozesz³a siê z drugim mê¿em.
Janusz Natorff po wyjœciu z
wiêzienia powtórnie siê o¿eni³ i w³aœciwie nie utrzymywa³
kontaktów z dzieæmi.

Bo¿enna i Jacek Natorffowie z córkami, ziêciami i
wnuczkami w mieszkaniu w kamienicy przy Targowej 84

Si³a praskich korzeni
Tragiczne losy ojca odbi³y
siê na ¿yciu syna. Jacek Natorff nie chcia³ siê pogodziæ z
tym, co siê dzia³o w rodzinie.
Matka, nie mog¹c sobie z nim
daæ rady, odda³a go na wychowanie do ciotki Kazimiery, siostry babci Wandy Koz³owskiej.
W ci¹gu trzech lat spêdzonych
w willi wujostwa na Mokotowie
Jacek zmieni³ kilka szkó³ i zupe³nie nie poddawa³ siê rygorom pedagogicznym ciotki. Po
trzech latach daremnych wysi³ków ciotka podda³a siê: spakowa³a go i odes³a³a do matki, na Targow¹.
- Odetchn¹³em pe³n¹ piersi¹ - wspomina Jacek Natorff.
- nareszcie by³em w domu.
Trafi³ do dobrej szko³y,
mieszcz¹cej siê przy ul. K³opotowskiego Szko³y Podstawowej nr 50, do klasy œwietnego wychowawcy, Aleksandra Soliñskiego. Soliñski, bêd¹c jednoczeœnie instruktorem harcerskim, wci¹gn¹³
Jacka do dru¿yny i zrobi³
przybocznym. To go uratowa³o. Jeszcze dzisiaj wspomina,
¿e dziêki Soliñskiemu nie tylko on, ale wielu podobnych
do niego ch³opaków „wysz³o
na ludzi”.
Jako nieodrodny potomek
in¿ynierskiej rodziny Natorffów, interesowa³ siê mechanik¹ i samochodami. Chcia³
uczyæ siê w Technikum Mechanicznym przy Targowej
86. Niestety nie dosta³ siê.
Wczeœnie zacz¹³ pracowaæ,
maj¹c 16 lat. Jednoczeœnie
uczêszcza³ do szko³y przy
Zak³adach Energetycznych
Warszawa-Miasto, a nastêpnie do Technikum Energetycznego. W ten sposób zosta³ elektrykiem. Jednak dalsze koleje ¿ycia pozwoli³y mu
rozwin¹æ równie¿ swoj¹ pasjê samochodow¹.
W czasie s³u¿by wojskowej
zetkn¹³ siê z motoryzacj¹ i
elektrotechnik¹ samochodow¹. Wyszed³ z wojska z
zawodowym prawem jazdy i
nowym zawodem. 30 lat przepracowa³ jako cywilny instruktor w Oœrodku Szkolenia Samochodowego przy Transpor-

towej Jednostce Wojskowej
na Czerniakowskiej. Jeszcze
przed wojskiem pozna³ dziewczynê pochodz¹c¹, o dziwo,
nie z Pragi, lecz z Ochoty. Z
Bo¿enn¹ z domu Stankiewicz
s¹ szczêœliwym ma³¿eñstwem od 1970 roku, maj¹
dwie córki Monikê i Annê.
Mimo ciê¿kich czasów i
ogromnych przeciwnoœci losu
rodzina Natorffów ocala³a.
Elementem scalaj¹cym rodzinê zawsze by³ i jest nadal dom
– kamienica przy Targowej
84. Mieszka³y w niej cztery
pokolenia, pradziadkowie i

pilnie potrzebuje
pomocy.
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ny ojca, jak i mamy Jacka Natychmiastowego remontu
Natorffa. W okresie miêdzy- wymaga elewacja, brama,
wojennym Natorffowie i ich klatki schodowe, centralne
krewni wynajmowali od w³a- ogrzewanie oraz instalacje
œciciela szeœæ mieszkañ, z elektryczne. Mieszkañcy
czego do dzisiaj cztery wci¹¿ wziêli sprawê w swoje rêce,
nale¿¹ do rodziny. Dziêki du¿o ju¿ zosta³o zrobione,
temu, jak równie¿ dziêki histo- m.in. wyremontowano balkorycznej pasji Jacka Natorffa, ny, ale potrzeba jeszcze
który konsekwentnie zbiera ogromnych nak³adów, aby
dokumenty i rodzinne pami¹t- przywróciæ domowi - œwiadki, mo¿na przeœledziæ pogma- kowi historii - jego dawn¹
œwietnoœæ.
twane czasami ludzkie losy.
Joanna Kiwilszo
Zas³u¿ona w zachowaniu
ci¹g³oœci historycznej kamie- Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów
nica przy Targowej 84 sama Jacka Natorffa

Specyfika odpadów medycznych
dokoñczenie ze str. 1

nej obróbki, która doœæ czêsto – przynajmniej w polskich
warunkach – odbywa siê w
miejscu nie oddalonym zbytnio od miejsca ich powstania.
Wedle stanu na 2007 rok, na
47 zak³adów termicznej obróbki, w których s¹ m.in. spalane odpady medyczne i we-

terynaryjne, 33 znajduj¹ siê
przy szpitalach, zak³adach
opieki zdrowotnej, b¹dŸ przy
firmach farmaceutycznych.
Obróbka termiczna odpadów medycznych, by by³a
efektywna i bezpieczna dla
œrodowiska, powinna odbywaæ siê w piecach obrotowych. Wyposa¿one w obracaj¹cy siê bêben, utrzymuj¹ odpady w ci¹g³ym ruchu, co zapewnia dobry dostêp powietrza i szybkie spalanie substancji wysokokalorycznych.
Ruch obrotowy umo¿liwia najpierw pe³ne odgazowanie odpadów, potem zaœ ich zgazowanie. Piec jest wyposa¿ony
w termoreaktor, czyli w komorê dopalania, w system odzysku energii lub wie¿ê ch³odnicz¹ (w zale¿noœci od zastosowanej technologii) z we-

wnêtrzn¹ izolacj¹ przed HCl
(chlorowodorem) i SO2 (dwutlenkiem siarki). Piec musi byæ
równie¿ wyposa¿ony w system oczyszczania dioksyn i
furanów, w filtr przeciwpy³owy,
który s³u¿y równie¿ do oczyszczania oparów, a tak¿e system monitoruj¹cy poziomy NO
(tlenku azotu), NO2 (dwutlenku azotu) i CO (tlenku wêgla).
Podstawowe zalety pieca
obrotowego w kontekœcie termicznej obróbki odpadów medycznych to: zapewnienie dobrego wymieszania odpadów,
wysoka temperatura operacyjna od 800 do 1400oC, odpornoœæ instalacji na wysokie
temperatury spalania, mo¿liwoœæ spalania w piecu du¿ych
iloœci zarówno cia³ sta³ych, jak
p³ynów i gazów, a tak¿e ich
mieszanin, co w przypadku

trudno poddaj¹cych siê selekcji odpadów medycznych jest
czynnikiem kluczowym. I
wreszcie – last but not least –
w piecu obrotowym mo¿na
spalaæ przedmioty o sporych
gabarytach, choæby beczki
wype³nione materia³em zakaŸnym b¹dŸ toksycznym.
(egu)

8 nowa gazeta praska

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

og³asza
na dzieñ 23 lutego 2012 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
na dzieñ 24 lutego 2012 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do przetargu,
konkursu wywieszone s¹ od dnia 23.01.2012 r. na
tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu, konkursu mo¿na
uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty
w Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Marcin Paczek
19 stycznia rodzina i przyjaciele odprowadzili Marcina
na miejsce wiecznego spoczynku w grobie rodzinnym
na Cmentarzu Bródnowskim. Prze¿y³ tylko 20 lat. W pamiêci
bliskich pozosta³ jako weso³y, uœmiechniêty ch³opak,
zawsze chêtny do pomocy. Od najm³odszych lat pasjonowa³ siê sportem. Uczêszcza³ do klasy sportowej
koszykarskiej w Zespole Szkó³ Sportowych nr 45 przy
ul. Jagielloñskiej. By³ zawodnikiem UKS „Jagiellonka”.
Uprawia³ karate, gra³ w ping ponga i w pi³kê no¿n¹,
tak¿e na komputerze – jako KS Legia.

Jako 10-latek zaproponowa³ utworzenie Klubu Rowerowego „Trybik”. Przez nastêpne lata aktywnie uczestniczy³ w organizowaniu klubowych rajdów i festynów.
Cieszy³ siê z zaplanowanej
na ten rok pielgrzymki rowerowej do Czêstochowy i wyprawy na Bornholm.
Mia³ wiele planów na przysz³oœæ. Wybiera³ siê na
otwarcie Stadionu Narodowego, w wakacje planowa³ wy-

jazd z przyjació³mi nad morze. Niespodziewanie, 10
stycznia odszed³ na zawsze.
Pogr¹¿onych w smutku rodziców, Ma³gorzatê i Paw³a,
wspieraj¹ przyjaciele z „Trybika” i autorzy wpisów na FB.
Przypominaj¹, jakim wspania³ym cz³owiekiem by³ Marcin i jak bardzo bêdzie Go
wszystkim brakowa³o. Jego
imieniem chc¹ nazwaæ rajd,
który zorganizuje Klub Rowerowy „Trybik”.

ZTM informuje
Metro M³ociny czy Marymont – wybior¹ pasa¿erowie
Przedstawiamy projekt organizacji komunikacji miejskiej w
pó³nocnej czêœci Warszawy, który zostanie wprowadzony po
otwarciu mostu Sk³odowskiej-Curie. W projekcie uwzglêdniono uwagi pasa¿erów, które trafi³y do ZTM po publikacji – na
pocz¹tku stycznia – pierwszej propozycji zmian. Pasa¿erowie
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wyboru najlepszego po³¹czenia. Sami
zdecyduj¹, czy jechaæ do stacji metra Marymont czy M³ociny.
Zmiany, które chce wprowadziæ ZTM, nie bêd¹ rewolucyjne. Bêdzie to raczej rozwiniêcie funkcjonuj¹cego obecnie
uk³adu komunikacyjnego, a nie jego ca³kowita przebudowa.
Wynika to z faktu, ¿e nie mo¿na obecnie dok³adnie przewidzieæ, jak otwarcie mostu wp³ynie na zachowania komunika-

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 5/CP/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na kompleksowej budowie ulicy
Wspó³czesnej (na odcinku od ul. Ostródzkiej do mostka
na kanale melioracyjnym wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
towarzysz¹c¹, m.in. budowa kanalizacji deszczowej z
wypustami ulicznymi, budowa oœwietlenia, przebudowa
kabla elektroenergetycznego, budowa jezdni, obustronnych
chodników oraz przebudowa koliduj¹cej infrastruktury)
na dzia³kach nr ew. 48/2, 211, 63/5, 64/25, 64/28, 64/26,
63/8, 64/11, 64/22 w obrêbie 4-16-37 oraz nr ew. 1/148 i
1/72 w obrêbie 4-16-38, po³o¿onych na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy reprezentowanego przez Piotra Smoczyñskiego,
z-cê Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, z³o¿onego w dniu
18.11.2009 r. (uzupe³nionego w dniach: 14.12.2009 r.
i 18.01.2010 r.) na skutek decyzji SKO KOC/6197Ar/10;
- decyzji nr 6/CP/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm Lca 700 m w drogach dojazdowych
do ul. Chudoby na dz. nr ew. 36/1, 25/3, 25/1, 25/2, 24/2,
24/4 z obrêbu 4-16-21 oraz 54/1 z obrêbu 4-16-22
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 18 listopada 2011 r.;
- decyzji nr 7/CP/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm Lca 280 m w drodze dojazdowej do
ul. Chudoby na dz. nr ew. 36/1, 7/10, 7/11 z obrêbu 4-16-21
oraz 54/1 z obrêbu 4-16-22 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA,
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia
18 listopada 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00- 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

cyjne pasa¿erów komunikacji miejskiej oraz kierowców samochodów osobowych. Nie wiadomo, czy wzmo¿ony ruch
samochodów osobowych nie spowoduje du¿ych utrudnieñ w
kursowaniu linii autobusowych mostem, na którym nie bêdzie buspasa. Przypominamy, ¿e docelowo podstawow¹ rolê
komunikacyjn¹ na moœcie bêdzie pe³ni³ tramwaj.
Z tego powodu nie mo¿na w znacz¹cy sposób os³abiæ po³¹czenia Tarchomina, Nowodworów czy okolic bia³o³êckiego
Ratusza, ze stacj¹ metra Marymont przez most Grota-Roweckiego. Pasa¿erowie przyzwyczajeni do przejazdu autobusami buspasem na ul. Modliñskiej i przesiadki do metra na
stacji Marymont zachowaj¹ nadal tak¹ mo¿liwoœæ. Dlatego
na swoich obecnych trasach zostan¹ linie: 508, E-4 i E-8.
Nie zmieni siê tak¿e trasa linii 503 (na jej trasie zostanie
jedynie uruchomiony dodatkowo jeden przystanek – Ordynacka). Nieznacznie zmodyfikowana zostanie trasa linii 510. Autobus nie bêdzie wycofany z al. Jana Paw³a II. Zmiana bêdzie
polegaæ na tym, ¿e jad¹c w kierunku Nowodworów, autobusy
tej linii skrêc¹ w lewo w ul. W³oœciañsk¹, przejad¹ obok pêtli
Metro Marymont i na Trasê AK zjad¹ przez ul. ¯elazowsk¹,
tak by na przystanku Park Kaskada wspólnie z liniami 186 i
508 zabiera³y na Bia³o³êkê pasa¿erów z metra i tramwaju.
Jako uzupe³nienie tego uk³adu uruchomione zostan¹, planowane wczeœniej, dwie nowe linie: 101 i 404, które bêd¹
kursowa³y przez most Sk³odowskiej-Curie. Bêd¹ kursowa³y
na trasie: NOWODWORY – Œwiatowida – Myœliborska – most
Sk³odowskiej-Curie – METRO M£OCINY. Linia 101 bêdzie
kursowa³a codziennie a linia 404 bêdzie lini¹ przyspieszon¹,
kursuj¹c¹ tylko w dni powszednie, w godzinach szczytu. Bêdzie siê zatrzymywa³a na przystankach: NOWODWORY,
STEFANIKA, MEHOFFERA, TARCHOMIN, MYŒLIBORSKA,
PORAJÓW, METRO M£OCINY.
Dodatkowo, przez now¹ przeprawê zostanie skierowana
linia 511. Bêdzie kursowa³a na trasie: D¥BRÓWKA WIŒLANA – Modliñska – most Sk³odowskiej-Curie – METRO M£OCINY. Bêdzie siê zatrzymywa³a na przystankach: D¥BRÓWKA WIŒLANA, POETÓW, HENRYKÓW, KLASYKÓW, BIA£O£ÊKA-RATUSZ, OBRAZKOWA, METRO M£OCINY. Dziêki temu zapewni po³¹czenie ze stacj¹ metra zarówno mieszkañcom D¹brówki, jak i osiedli po³o¿onych w s¹siedztwie bia³o³êckiego ratusza, a tak¿e mieszkañcom Legionowa i Jab³onny, którzy przyje¿d¿aj¹ do Warszawy liniami 723 i 731
(bêd¹ siê mogli przesi¹œæ do linii 511 na przystanku Poetów
lub – tak jak obecnie – na przystanku BIA£O£ÊKA-RATUSZ,
z którego bêdzie odje¿d¿aæ zarówno linia 511 na M³ociny, jak
i linie 508 i 510 do Marymontu oraz linia 503 do pl. Wilsona).
W zwi¹zku ze skierowaniem linii 511 przez przystanek OBRAZKOWA, w celu umo¿liwienia wygodnych przesiadek pasa¿erom
jad¹cym w kierunku Bukowa, przystanki OBRAZKOWA zostan¹
tak¿e uruchomione na trasach linii 503, 508, 509, 510 i 516.
Nowy uk³ad komunikacyjny wydaje siê byæ najlepszym sposobem na pogodzenie interesów ró¿nych grup pasa¿erów, a
jednoczeœnie daje ka¿demu mo¿liwoœæ znalezienia dla siebie najlepszego po³¹czenia.
Po wprowadzeniu w ¿ycie nowego uk³adu komunikacyjnego ZTM bêdzie obserwowa³ sytuacjê komunikacyjn¹ w tej
czêœci Warszawy. Bêdzie tak¿e bardzo uwa¿nie analizowaæ
opinie pasa¿erów. Nie wykluczamy równie¿, ¿e bêd¹ wprowadzane korekty do tego uk³adu linii.
Informujemy równie¿ o utrudnieniach
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom pasa¿erów ZTM
przez ca³¹ dobê informuje o zatrzymaniach w ruchu komunikacji miejskiej. W górnej czêœci strony internetowej ztm.waw.pl
pojawia siê pasek „utrudnienia”, informuj¹cy o doraŸnych zatrzymaniach w ruchu.
W pasku „utrudnienia” prezentowane s¹ najwa¿niejsze
doraŸne zmiany, trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 15 minut. G³ównie dotycz¹ transportu szynowego (awarie, zatrzymania w ruchu
tramwajów czy poci¹gów, odwo³ania kursów poci¹gów itd.).
Wskazywane s¹ tak¿e zamkniêcia ulic czy skrzy¿owañ, które wymuszaj¹ objazdy autobusów. Nie s¹ podawane informacje o „typowych” korkach. Pojawiaj¹ce siê komunikaty s¹
krótkie, zawieraj¹c maksimum informacji typu: godzina zdarzenia/zg³oszenia, miejsce, kierunek (lub kierunki), w którym
wystêpuje utrudnienie, a po ewentualnym ustanowieniu objazdów informacja o zmienionych trasach.
Stopniowo zakres informacji bêdzie siê zwiêksza³. W przypadku problemów, które mog¹ utrudniæ podró¿owanie bardzo
licznej grupie pasa¿erów, np. powa¿ne ograniczenie kursowania metra czy ca³kowite zatrzymania ruchu, informacje takie bêd¹
wyró¿niane na dodatkowym ¿ó³tym pasku na stronie g³ównej.
W chwilach, gdy nie ma komunikatów, blok siê nie wyœwietla. Nie oznacza to, ¿e nie ma ¿adnych utrudnieñ na mieœcie,
a jedynie tych odstêpuj¹cych od swego rodzaju „normy”. Inne
utrudnienia s¹ wy³¹cznie w odpowiednim bloku informacyjnym.
Zawieszona PELCOWIZNA
W zwi¹zku z kolejnym etapem przebudowy ul. Toruñskiej
(dostosowania trasy Armii Krajowej do parametrów drogi
ekspresowej S-8) polegaj¹cym na prze³¹czeniu ruchu w
kierunku wschodnim na jezdniê pó³nocn¹ w rejonie wêz³a
„Marywilska”, od 17 stycznia do odwo³ania (na ok. 1 miesi¹c)
zosta³ zawieszony przystanek PELCOWIZNA 54, obowi¹zuj¹cy dla linii 132 jako „na ¿¹danie”.
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Gust na wrony
W ber¿eretkach, balladach, canzonach
Bardzo rzadko jest mowa o wronach,
A ja mam taki gust wypaczony,
¯e lubiê wrony...
Pamiêtne powy¿sze wyznanie wyœpiewywa³ przed laty znakomity poeta i satyryk
Wojciech M³ynarski. Ja równie¿ je lubiê, mimo ¿e w œwiadomoœci ogó³u nie maj¹
dobrej reputacji.

Zacznijmy jednak od tego,
¿e czêsto mylone s¹ z innymi
krukowatymi, bo ludzie nie
odró¿niaj¹ od siebie kruków,
wron, gawronów, srok i kawek.
Wrona siwa, któr¹ widujemy na naszych ulicach i podwórkach, jest gatunkiem
doœæ pospolitym i wystêpuje
w Europie Œrodkowej i
Wschodniej. Zasadniczo jest
ptakiem wêdrownym, choæ
du¿a czêœæ osobników,
zw³aszcza w miastach, jest
ju¿ osiad³a. Dawniej te, które
u nas odbywa³y lêgi, jesieni¹
odlatywa³y na zachód, a u
nas zimowa³y wrony przyby³e ze wschodu. WyraŸne wêdrówki i regularne koczowanie podejmuj¹ przewa¿nie
m³ode ptaki. Poniewa¿ s¹ towarzyskie, czêsto przy³¹czaj¹
siê do stad kawek i gawronów
i dziel¹ z nimi noclegowiska.
Dawniej wystêpowa³y
g³ównie w dolinach rzek i na
obrze¿ach jezior, w ma³ych
laskach w pobli¿u ³¹k i terenów wilgotnych, gdzie znajdowa³y ³atwy do zdobycia
pokarm. Z czasem rozprzestrzeni³y siê na terenach rolniczych i zbli¿y³y do siedzib
ludzkich. W latach 30. ub.
wieku pojawi³y siê w Warszawie a nastêpnie innych du¿ych miastach.
Szybko przystosowa³y siê
do miejskiego gwaru i ruchu,
nie s¹ p³ochliwe, tote¿ bez
trudu mo¿emy je z bliska obserwowaæ. Widzimy, jak z
kominów czy anten lustruj¹
swoje rewiry, jak dostojnie
przechadzaj¹ siê po trawnikach czy trotuarach lub
sprawnie przeszukuj¹ œmietniki w poszukiwaniu resztek
jedzenia.
Dziêki mocnym dziobom
bez wiêkszego trudu udaje
siê im dobraæ do odpadków
szczelnie zamkniêtych w grubych foliowych torbach, potrafi¹ te¿ wybraæ resztki z
puszek czy plastikowych pu-

de³ek. S¹ wszystko¿erne, a
ich dieta uzale¿niona jest od
pory roku i lokalnych zasobów œrodowiska, w którym
przebywaj¹. Z³¹ s³awê zyska³y przede wszystkim przez
szkody wyrz¹dzane w lêgach
innych ptaków, bo w okresie
wiosennym i letnim, by wy¿ywiæ swoje m³ode - wybieraj¹
z gniazd jaja; zdarza im siê
te¿ polowaæ na ma³e ptaki,
zw³aszcza na osobniki m³ode i niedoœwiadczone.
Wbrew pozorom nie s¹ to jednak dominuj¹ce dania we
wronim menu. Chêtnie jadaj¹
te¿ gryzonie, œlimaki,
d¿d¿ownice i owady, padlinê
oraz nasiona i owoce.
Na swoim osiedlowym podwórku, zasobnym w drzewa
w³oskiego orzecha, wielokrotnie obserwowa³am, jak wrona po znalezieniu twardego
owocu lecia³a z nim na poblisk¹ latarniê i spuszcza³a z
góry na asfalt. £upinka pêka³a I ³atwo ju¿ by³o siê dobraæ
do smakowitego wnêtrza.
Podziwia³am jej zmyœlnoœæ,
bo choæ nie jest to jeszcze
umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê
narzêdziami, jednak z ca³¹
pewnoœci¹ dowodzi du¿ej
inteligencji.
Doros³e wrony ³¹cz¹ siê w
pary i s¹ sobie wierne na
ca³e ¿ycie, do œmierci jednego z partnerów. Gniazdo
buduj¹ w marcu, na wierzcho³ku wysokiego drzewa,
przy czym jedno drzewo jest
siedliskiem tylko jednej pary.
Kiedy jesieni¹ opadn¹ liœcie,
mo¿emy zobaczyæ p³ask¹
platformê koszyka splecionego z patyków i ga³¹zek,
wylepionego glin¹ lub b³otem
i wymoszczonego traw¹,
kor¹, sierœci¹ lub piórami.
Podobno zdarzaj¹ siê gniazda na budynkach czy ¿urawiach budowlanych. Z³o¿one
w po³owie kwietnia jaja zdobione s¹ brunatnymi lub oliwkowymi plamkami. W czasie,

gdy matka wysiaduje, a nastêpnie opiekuje siê pisklêtami, ojciec dostarcza do
gniazda po¿ywienie. Wrony
s¹ bardzo troskliwymi rodzicami i w sytuacjach, kiedy
m³ode s¹ w niebezpieczeñstwie, bohatersko ich chroni¹, nawet z nara¿eniem
swojego ¿ycia. Przekona³am
siê o tym na w³asnej skórze,
a raczej, na szczêœcie, czapce, minionej wiosny. Na jednym z drzew porastaj¹cych
nasze osiedlowe wzgórze
regularnie gniazduje i wyprowadza m³ode para wron.
Któregoœ dnia spaceruj¹c ze
swoimi psami w pobli¿u tego
miejsca zosta³am nagle zaatakowana przez dwa rozjuszone ptaki. Jeden z impetem uderzy³ w moj¹ g³owê,
zrzucaj¹c mi czapkê, drugi
pogoni³ psy. Salwowaliœmy
siê ucieczk¹, a ja dziêkowa³am czapce, ze ocali³a mój
skalp. Wkrótce odkry³am
przyczynê tak gwa³townego
zachowania ptaków: brawurowy atak wrony przypuœci³y
w celach prewencyjnych. Ich

dziecko opuœci³o ju¿ gniazdo, ale nie umia³o jeszcze
lataæ, wiêc byliœmy dla niego
potencjalnym zagro¿eniem.
Okaza³o siê, ¿e inni s¹siedzi
równie¿ padli ofiar¹ podobnych napaœci. Nikt nie mia³
prawa zbli¿yæ siê do „lasku”,
gdzie przebywa³o m³ode,
wiêc grzecznie du¿ym
³ukiem obchodziliœmy newralgiczny rejon. Potem wielokrotnie widywa³am tego
wroniego malucha, jak spacerowa³, ju¿ po ca³ym podwórku, pod czujnym okiem
rodziców. Przyznam, ¿e
wszystkie te okolicznoœci
poruszy³y mnie i teraz patrzê
na wrony z wiêksz¹ doz¹
podziwu i szacunku.
Niestety, w naszej kulturze
symbolika kruka i wrony nierozerwalnie ³¹czy siê ze
œmierci¹ i wojn¹ (¿e przypomnê np. „Rozdziobi¹ nas kruki, wrony…” Stefana ¯eromskiego), mia³y bowiem ci¹gn¹æ za maszeruj¹cym wojskiem i ¿ywiæ siê cia³ami poleg³ych. Nie wszêdzie jednak
skojarzenia s¹ tak negatywne. W wielu kulturach wrony,
obok kruków, pe³ni³y rolê pos³añców (zarówno z³ych jak i
dobrych wieœci) lub wró¿y³y
rozstrzygniêcie bitwy. W Grecji by³y atrybutami boga Apollona i bogini Ateny, a w Rzymie, gdzie ich krakanie przypomina³o ³aciñski wyraz cras
– jutro, ³¹czono je tak¿e z
nadziej¹.
Odrêbny obraz wykszta³ci³
siê w kulturach pozaeuropejskich, gdzie ptaki te obdarzane by³y moc¹ nadprzyrodzon¹
i zdolnoœciami magicznymi.
Szczególnie dobre konotacje
mia³a wrona amerykañska,
jako ptak ¿ywi¹cy siê g³ównie
zbo¿em i owadami. W wierzeniach indiañskich plemion
Ameryki Pó³nocnej czczona
by³a jako za³o¿ycielka cywilizacji i opiekunka zwierzyny
³ownej. Z kolei w Chinach trójno¿na wrona lub kruk, wsparte na dysku s³onecznym, symbolizowa³y w³adzê cesarsk¹ i
mi³oœæ rodzinn¹.
Jak siê okazuje, nie taka
wrona straszna, na jak¹ wygl¹da, zatem mam nadziejê,
¿e i pañstwo spojrz¹ na ni¹ z
wiêksz¹ sympati¹.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org

Dziennikarze
w tunelu
dokoñczenie ze str. 1

zwiêkszy siê przepustowoœæ
oczyszczalni, osi¹gaj¹c poziom 435,3 tys. m3 na dobê.
Przypominamy, ¿e podczas wiercenia podziemnego
tunelu o d³ugoœci 1300 metrów (w tym 300 metrów przebiega na g³êbokoœci 10 metrów pod dnem Wis³y) u¿yto
– po raz pierwszy w Polsce –
specjalnie zaprojektowanej
dla tego celu tarczy TBM
(Tunnel Boring Machine).
Przypomnimy jeszcze tylko,
¿e inwestycja jest realizowa-

na w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie œcieków w Warszawie” –
Faza III i ¿e jest wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Funduszu
Spójnoœci. £¹czna wartoœæ
inwestycji to ok. 850 mln euro
(dofinansowanie unijne stanowi 30% kosztów). Planowany
termin zakoñczenia budowy –
drugi kwarta³ tego roku.
Zainteresowanych szczegó³ami inwestycji odsy³amy do
24 numeru NGP z 7 grudnia
(egu)
ubieg³ego roku.
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Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
27 stycznia (pi¹tek) godz. 18.00 - Koncert kolêd i pastora³ek
w wykonaniu Chóru Tonika. Sala koncertowa DK Praga,
wstêp wolny.
31 stycznia (wtorek) godz. 17.30 - „Ksiê¿niczka Ró¿yczka”przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Z³oty
Dukat. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
Wyj¹tkowo piêknie i dowcipnie przedstawiona historia Królestwa Ró¿owego i jego mieszkañców: zapominalskiej wró¿ki,
nieœmia³ego Pazia, Ksiê¿niczki Ró¿yczki i Smoka… jarosza.
3 lutego godz. 16.30-20.00 - Karnawa³owy Bal Seniora sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny za zaproszeniem.
Zapraszaj¹ „Praskie Ma³mazyje”, chór „Tonika” oraz seniorzy zwi¹zani z Domem Kultury Praga. Podczas balu odbêd¹
siê zabawy i konkursy oraz wybór Króla i Królowej Praskich
Seniorów 2012. Przebrania obowi¹zkowe! Bal poprowadzi
Dorota Czajkowska. Zaproszenia bêd¹ wydawane od 25
stycznia 2012 r. w sekretariacie DK Praga.
7 lutego godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe - „Danuta
Rinn & Stefan Witas”, prowadzenie Janusz Horodniczy.
Galeria DK Praga, wstêp wolny.
10 lutego godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert
uczniów klas fortepianu p. Zofii Antes oraz p. Katarzyny
Soko³owskiej (ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie) i klasy
fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj (UMFC w Warszawie).
Wyst¹pi¹: Aleksandra Kolasiñska, Maria Suwa³a, Katarzyna
Guszta, Adam Œwiderski. W programie m.in. utwory: J.S.
Bacha, L. van Beethovena, Fr. Schuberta, Fr. Chopina, F.
Mendelssohna, C. Debussy’ego. Sala koncertowa DK Praga,
wstêp wolny.
12 lutego godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych - „Koncert
dla Pani Zimy”. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
14 lutego godz. 13.00 - Ulubione ksi¹¿eczki z dzieciêcej
pó³eczki - spotkanie z Grzegorzem Kasdepke. Spotkanie
prowadzi Helena Œpiewak. Grzegorz Kasdepke to jeden z
najpopularniejszych i najchêtniej czytanych dziœ autorów
ksi¹¿ek dla dzieci. Do bohaterów jego ksi¹¿ek nale¿¹: Kacper,
Felek, Detektyw Pozytywka, Kuba i Buba. W Walentynki
poleca ksi¹¿kê „Serce i inne podroby”, czyli romans nie tylko
dla ch³opaków! Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
14 lutego godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” Goœciem DK Praga bêdzie Adam Zdunikowski. Przy fortepianie - Ma³gorzata Piszek. Gospodarz wieczoru - Jerzy
WoŸniak. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
15 lutego godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. „Bia³oruœ – ostoja
tradycji s³owiañskich”– dr Natalia Go³ka. Wyk³ad po³¹czony
z pokazem zdjêæ oraz filmu. Galeria DK Praga, wstêp wolny.
21 lutego godz. 17.30 - „Kozio³ek Pacano³ek” - przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Studia Teatralnego
Duet z Krakowa.
Bajka na podstawie „Kozio³ka Mato³ka”. Bajka interaktywna
z elementami edukacyjnymi. Uczy dzieci, ¿e nale¿y byæ dobrym, przyjacielskim i uczynnym. G³ównym przekazem edukacyjnym jest przyjaŸñ. Sala koncertowa DK Praga, wstêp
wolny.
22 lutego godz. 17.30 - „Kambod¿a. Chwa³a i upadek
Królestwa Angkoru” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹
Bo¿eny Ostrowskiej. Galeria DK Praga, wstêp wolny.
24 lutego godz. 18.00 - Radosny koncert dla m³odzie¿y i
doros³ych. Wyst¹pi Miêdzyszkolna Amatorska Grupa Artystyczna Magia. Sala koncertowa, wstêp wolny.
28 lutego godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert dyplomantów Zespo³u Pañstwowych Szkó³ Muzycznych
nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie). Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
Zima w mieœcie 2012
25 i 26 stycznia, godz. 14.30-16.30 - Warsztaty bêbniarskie. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-16 lat.
25 stycznia, godz. 14.00 - Przedstawienia teatralne dla
dzieci w wieku 7-10 lat.
25 stycznia, godz. 15.00-18.00 - Warsztaty rzeŸbiarskie dla
m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
26 stycznia, godz. 11.00-14.00 - Warsztaty plastyczne masa solna. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-12 lat.
26 stycznia, godz. 14.00-17.00 - Warsztaty teatralne. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 12-17 lat. Warsztaty
organizowane s¹ we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
Kawiarenka internetowa czynna codziennie w godzinach
12.00-16.00.
Karnawa³owe imprezy artystyczne z konkursami i nagrodami
odbywaæ siê bêd¹ w praskich szko³ach podstawowych
prowadz¹cych akcjê „Zima w mieœcie”.
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594

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
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

Malamut w potrzebie
Prosimy o pomoc w znalezieniu domu lub domu tymczasowego dla tego przepiêknego malamuta. To wspania³y, mi³y i dobry
pies, który ca³e ¿ycie spêdza przykuty na krótkim ³añcuchu do
budy. Jego obecny w³aœciciel chce siê go szybko pozbyæ i daje
nam niewiele czasu na znalezienie innego domu (obawiamy siê,
¿eby nie sta³a mu siê krzywda). Pies ma 4 lata, jest zdrowy,
bardzo przyjazny, zas³uguje na lepsze ¿ycie. Pragniemy odmieniæ jego los, daæ mu szansê na radoœæ i szczêœcie.
Pies przebywa w okolicach Otwocka pod Warszaw¹.
Kontakt dla osoby zainteresowanej adopcj¹ lub opiek¹
tymczasow¹: Julia – tel. 668 841 968, mail: delph@wp.pl

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 ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
25, 26, 27, 28, 30, 31 stycznia
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lutego
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Polska Miauczyñska
Proszê Szanownych Pañstwa, duo w osobach re¿ysera Marka Koterskiego i odtwórcy Cezarego Pazury pokazuje ponadczasow¹ klasê.
W ostatnich dniach schizofrenizuj¹ spo³eczeñstwo dwa
spoty. Bezp³atna telewizja
cyfrowa i Polska w oczach
Niemca jako najwiêkszy „niep³aciciel” abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Adaœ Miauczyñski staje siê
symbolem ¿aby, która nie wie,
do którego k¹ta ma pójœæ.
Do zwierz¹t piêknych, czy
m¹drych.
Jako spo³ecznoœæ jesteœmy wiecznie ¿ab¹ dezinformowan¹ i oszukiwan¹, nawet
w dymie trociczek Palikota.
Jak znam ¿ycie, tak ju¿
zostanie.
Skoro ju¿ jesteœmy blisko
niby-prawa, to chcia³bym odnieœæ siê do jednego punktu
Ustawy o Ochronie Zwierz¹t.
Nie wiem, który „Adaœ” wymyœli³, ¿e handel zwierzêtami ma odbywaæ siê na terenie schronisk dla zwierz¹t.
„Miauczyñski” ustawodawca, wskaza³ miejsca, z
których prawie ka¿de mia³o
postawione zarzuty przez
prokuratorów:
- schroniska s¹ miejscami,
w których najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ œmierci
s¹ zagryzienia; wystarczy
przeoraæ ziemiê wokó³ tych
miejsc, aby odkryæ nieprawdopodobn¹ iloœæ koœci;
- s¹ to oazy wylêgania siê
chorób zakaŸnych;
- jak mo¿na nie mieæ wyobraŸni, aby w ustanowiæ

Ustawê o Ochronie Zwierz¹t wyznaczaj¹c najgorsze dla zdrowia zwierz¹t
miejsca!
Odpornoœæ na choroby
zakaŸne w pe³ni uzyskuje
siê po 12. tygodniu ¿ycia, po
3. szczepieniu. Przekazanie
– oddanie lub sprzeda¿ odbywa siê najczêœciej pomiêdzy 6. a 12. tygodniem i

miejsce transakcji powinno
byæ bezpieczne.
Je¿eli w tworzeniu tych przepisów uczestniczy³ partyjny lekarz
weterynarii, to chcia³bym zacisn¹æ mu krawat i sykn¹æ w twarz:
debilu! za tworzenie œmieci.
Je¿eli nie by³o go w szacownym gronie ustawodawców, to tym bardziej przestajê g³osowaæ.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm Lca 75 m w drodze dojazdowej do
ul. Kiersnowskiego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
na dz. nr ew. 47/1, 48/7, 48/12 z obrêbu 4-04-22 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
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.

XX fina³ WOŒP
w Gimnazjum nr 143
Dla Sztabu przy Bartniczej 8 to tak¿e XX jubileuszowy
Fina³ WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY.
W tym roku kwestowa³o 55 wolontariuszy, którzy zebrali
kwotê 33 802,24 PLN.
Najwiêcej zebrali Vojslav ¿e Panu Leszkowi Sybura za
Jankoviæ - 1417 z³, Domini- to, i¿ wyrazi³ zgodê, by kilka Gutkowska kl. 1a - 1413,6 koro wolontariuszy kwestoz³, Aleksandra Ficner kl. 1a - wa³o na terenie Centrum
1404,20 z³ i Sava Jankoviæ - Handlowego Targówek przy
1337,90 z³. Bardzo serdecznie dziêkujemy mieszkañcom Bródna za wsparcie tej
akcji, wolontariuszom i ich rodzicom za bezinteresown¹
pracê, czyli zbieranie pieniêdzy i moim kole¿ankom nauczycielkom, które liczy³y i
pomog³y zapakowaæ zebrane pieni¹dze i odwieŸæ je do
stanowiska bankowego w
studiu TVP na Woronicza:
Ewie Sikorze, Agnieszce
Kwaœnickiej, Ninie Siedleckiej, Eugenii Jaworskiej, Marlenie Bobiñskiej, Sylwii Feliga, Miros³awie Tymoniuk,
Ludmile Taciak. Dziêkujê tak-

ul. G³êbockiej 15 i policji za
czuwanie nad bezpieczeñstwem wolontariuszy.
Przy okazji pragnê poinformowaæ, ¿e przez 20 Fina³ów
uda³o siê nam zebraæ ³¹czn¹
kwotê 738 800 z³.
Anna Moczulska
szef Sztabu przy Bartniczej 8

Lewa strona medalu
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Odciêci od œwiata
Patrz¹c na dzia³ania urzêdników Hanny GronkiewiczWaltz mam nieodparte wra¿enie, ¿e robi¹ wszystko, aby
utrudniæ ¿ycie mieszkañcom
prawobrze¿nej Warszawy.
Nie mówiê ju¿ o tym, ¿e ta
strona Wis³y jest dla pani prezydent najwyraŸniej miastem
drugiej kategorii, co widaæ
chocia¿by po liczbie prowadzonych tu miejskich inwestycji. Hanna Gronkiewicz-Waltz
odpowiada na zarzuty w tej
sprawie zawsze w ten sam
absurdalny sposób: przecie¿
budujemy metro i Most Pó³nocny. Cieszê siê z tego, ale to
nie znaczy, ¿e nie mamy ju¿
prawa do nowych ulic, ¿³obków, przedszkoli, bibliotek.
Tym bardziej, ¿e Hanna
Gronkiewicz-Waltz zapomnia³a, ¿e zafundowa³a nam
równie¿ m.in. rozbudowê
Czajki czy przeniesienie bazaru ze Stadionu Dziesiêciolecia, w zamian za co obieca³a chocia¿by poszerzenie
Marywilskiej i P³ochociñskiej.
O podejœciu pani prezydent
do Pragi œwiadczy te¿ rezygnacja z budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej, Trasy Tysi¹clecia,
poszerzenia £odygowej i
wielu innych prawobrze¿nych inwestycji.

Ale zostawmy to dzisiaj, bo
tymczasem pojawi³ siê jeszcze wiêkszy problem. Otó¿
urzêdnicy wpadli na szatañski pomys³, ¿eby jeszcze bardziej uprzykrzyæ ¿ycie pra¿anom i kompletnie odci¹æ ich
od œwiata, czyli lewobrze¿nej
Warszawy. A najlepiej tego
dokonaæ… zamykaj¹c kolejne mosty. Ju¿ dziœ wy³¹czenie z ruchu Mostu Œl¹skoD¹browskiego – zreszt¹ tak
naprawdê nie maj¹ce wiêkszej logiki – powoduje gigantyczne trudnoœci w przeprawieniu siê na lewy brzeg.
Most Pó³nocny jest ca³y czas
nieczynny i coraz czêœciej
pojawiaj¹ siê sygna³y, ¿e
wbrew obietnicom w³adz
Warszawy, na jego otwarcie
w zak³adanym terminie na
pewno nie ma co liczyæ. Tym

bardziej, ¿e jeszcze wiele
miesiêcy póŸniej trwaæ bêdzie budowa skrzy¿owania
trasy mostu z ulic¹ Modliñsk¹, opóŸniona przez
przewody wysokiego napiêcia, których jakimœ cudem nikt
z urzêdników wczeœniej „nie
zauwa¿y³”.
Po oddaniu do u¿ytku
Pó³nocnego rozpocznie siê
jednak remont Mostu Grota-Roweckiego. Ten najbardziej obci¹¿ony ruchem
most stolicy w najlepszym
wypadku zostanie zwê¿ony
o po³owê, choæ niewykluczone jest, ¿e mo¿e zostaæ
zamkniêty ca³kowicie. Tymczasem ka¿dy, kto nim jeŸdzi, wie, ¿e nawet ma³a kolizja i utrudnienia na jednym
pasie powoduj¹ gigantyczne korki. A tymczasem z

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek
przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej
Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w dniu
19.01.2012 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do
publicznej wiadomoœci wykaz nr 1/2012 lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz
ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci gruntu.

Prosto z mostu

Poœladek Saddama
W budynku przy ul. Targowej 74 na Pradze w 1945 r.
znajdowa³a siê pierwsza siedziba rz¹du tymczasowego,
nadanego Polsce przez Stalina. Monumentalny budynek
przetrwa³ wojnê w dobrym
stanie, gdy¿ Niemcy umieœcili
w nim komisariat policji. Niestety, otoczenie budynku nie
prezentowa³o siê dobrze, dlatego wkrótce pojawi³ siê
przed nim pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni.
Warszawa siê zmienia³a, a
pomnik trwa³. Po 1989 r.
czêœæ mieszkañców miasta
¿¹da³a jego likwidacji, zdarzy³ siê nawet incydent oblania figur ¿o³nierzy czerwon¹
farb¹. Trzeba podkreœliæ, ¿e
pomnik w ¿aden sposób nie
jest zwi¹zany z miejscem
pochówku, co nadawa³oby
mu pewien immunitet. Wrós³
jednak w krajobraz Placu
Wileñskiego i straci³ wymiar
polityczny. Warszawiacy nazwali go pomnikiem czterech
œpi¹cych, a jeœli ktoœ chcia³
zaznaczyæ swoje pogl¹dy na
dzia³ania Armii Czerwonej,
to u¿ywa³ nazwy „pomnik
obserwatorów Powstania
Warszawskiego”.
Ale w koñcu samo miasto
dokona³o ekspulsji. Pomnik
przeszkadza w budowie nowej stacji metra i musi zostaæ
zdemontowany. Okaza³o siê
jednak, ¿e w³adze Warszawy
zamierzaj¹ ratowaæ wspomnienie polsko-radzieckiego

braterstwa broni. W tym celu
wyasygnowa³y milion z³otych
na przeniesienie i renowacjê
pomnika. Spod dawnej siedziby komunistycznego rz¹du przy ul. Targowej 74 „czterej œpi¹cy” zostan¹ przeniesieni pod biuro poselskie Platformy Obywatelskiej przy ul.
Targowej 81.
Rada miasta podjê³a w
maju 2011 r. specjaln¹
uchwa³ê o przeniesieniu pomnika „mimo protestów PiS”,
jak napisa³y warszawskie
gazety. To nie jest prawda.
Wiêkszoœæ radnych PiS
wstrzyma³a siê wtedy od g³osu - wœród nich najg³oœniej
teraz protestuj¹cy szef klubu
PiS Maciej W¹sik, praski radny Maciej Maciejowski, który
w mediach ¿¹da³ wysadzenia
pomnika w powietrze, i Micha³ Dworczyk, cz³onek rady
fundacji Wolnoœæ i Demokracja, która jest sygnatariuszem
niedawnego apelu o definitywne usuniêcie pomnika.
Apel s³uszny, bojê siê jednak,
¿e dostanie siê w tryby machiny propagandowej PO-PiS
i zginie.
Dziœ pomnika nie ma, zosta³ zdemontowany. Mamy
opcjê zero, nul. Nale¿y postawiæ pytanie: dlaczego m.st.

Rada wielu

Szalona promocja

szeœciu pasów maj¹ zostaæ
w najlepszym wypadku trzy!
Jednak to nie koniec utrudnieñ dla mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy, bo urzêdnicy wymyœlili sobie, ¿e rozpoczn¹ remont Mostu £azienkowskiego i… zwê¿¹ go o po³owê. Parali¿u, jaki bêdzie siê
z tym wi¹za³, nie trzeba chyba t³umaczyæ nikomu.
Hannie Gronkiewicz-Waltz
i jej urzêdnikom wiele razy
brakowa³o wyobraŸni, ale tym
razem skala tego jest wprost
niepojêta. Po zamkniêciu na
raz trzech mostów prawy
brzeg zostanie kompletnie
odciêty od reszty Warszawy.
I to nie wiadomo na jak d³ugo, bo poziom i czas realizacji inwestycji jest w stolicy coraz gorszy. Widaæ wyraŸnie,
¿e pani prezydent porwa³a siê
z motyk¹ na s³oñce i nie wytrzymuje narzuconego przez
siebie tempa inwestycyjnego
i miasto parali¿uje siê coraz
bardziej.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Stolica przywita³a Nowy
Rok zabaw¹ sylwestrow¹ w
rytm piosenki „Jesteœ szalona” znanego zespo³u disco
polo. Mimo przaœnego klimatu, zabawa kosztowa³a podatników ciê¿kie pieni¹dze.
Na ostatniej sesji Rady Warszawy odby³a siê dyskusja
nad promocj¹ naszego miasta. Na dzia³ania promocyjne,
Hanna Gronkiewicz-Waltz
wydaje ponad 40 mln z³ rocznie.
Poza imprezami publicznymi, pieni¹dze te wydawane
s¹ na m.in. na filmy reklamowe, publikacje przewodników,
strony internetowe, graffiti z
Mari¹ Sk³odowsk¹-Curie, zatopienie w tafli lodowiska logo
UEFA Euro 2012 itd. itp.
Samo utrzymanie profilu Warszawy na Facebooku kosztuje oko³o 30 000 miesiêcznie,
chocia¿ korzystanie z tego
portalu spo³ecznoœciowego
jest darmowe. Ostatni news
na specjalnej stronie internetowej nt. prezydencji pochodzi³ (na dzieñ 14 stycznia) z
6 wrzeœnia (!).
Dlatego radni opozycji
chcieli dowiedzieæ siê, jaka
jest strategia promocyjna naszego miasta, na co i wed³ug
jakich kryteriów s¹ wydawane publiczne œrodki, oraz kto
odpowiada za g³oœne ostatnio wpadki promocyjne (np.
nieudane filmy). Zagadnienie
jest tym wa¿niejsze, ¿e dopiero co zakoñczy³a siê nasza

prezydencja w Radzie UE, a
za chwilê zaczn¹ siê pi³karskie mistrzostwa Europy. Biuro Promocji podlega bezpoœrednio Pani Prezydent. Dyrektorka odpowiedzialna za
promocjê miasta przedstawi³a Radzie ponad 100-slajdow¹ prezentacjê zawieraj¹c¹ tysi¹ce nieistotnych
szczegó³ów. Jednak nie dowiedzieliœmy siê, jaka jest
strategia i cele promocyjne
miasta. Biura Promocji nie
bronili nawet radni rz¹dz¹cej
Platformy.
Poniewa¿ jednak Hanna
Gronkiewicz-Waltz widocznie
nie traci zaufania do swojej
podw³adnej kieruj¹cej promocj¹, mo¿emy spodziewaæ
siê dalszych kontrowersyjnych
spotów, kilometrów kwadratowych siatki reklamowej na ró¿nych obiektach i dalszych
zmarnowanych milionów.
Maciej Maciejowski
Autor jest radnym Rady
Warszawy.

Ch³odnym okiem

O szkole

Warszawa zamierza wznieœæ
w centralnym punkcie miasta
za kwotê 1 mln z³ Pomnik
Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni?
Jestem tym zadziwiony
bardziej ni¿ histori¹ amerykañskiego ¿o³nierza, który
podczas wojny przyw³aszczy³
sobie poœladek ze zdemontowanego pomnika Saddama
Husajna. Wspó³czesny z³odziej z Bagdadu jest teraz
postawiony w stan oskar¿enia przez US Army, troszcz¹c¹ siê o Irakijczyków bardziej, ni¿ oni sami.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Powoli koñcz¹ siê ferie.
Uczniowie nied³ugo wróc¹ do
szko³y. Od¿yj¹ problemy, których nawet najwiêkszy œnieg
nie jest w stanie przysypaæ,
ale o tym za chwilê. Œnieg to
dla najm³odszych to frajda, co
dobrze widzia³em na górce
ogródka jordanowskiego i w
trakcie corocznie organizowanej przez dzielnice akcji
„Zima w mieœcie”. Œnieg dla
samorz¹du to zwiêkszone
koszty utrzymania dróg i
chodników. Koszty, koszty,
koszty - s³owa te ci¹gle od
jakiegoœ czasu s¹ wszechobecne. Ci¹æ koszty - mówi
premier, mówi¹ jego ministrowie, prezydent Warszawy i
burmistrzowie dzielnic. To ja
siê ponownie pytam - jest ten
kryzys czy go nie ma?
Jedn¹ z najbardziej bud¿etoch³onnych pozycji w naszym za³¹czniku bud¿etowym jest oœwiata - ponad 92
miliony z³otych. Tu te¿ kieruj¹
siê spojrzenia specjalistów od
ciêcia kosztów. Wydatki trzeba racjonalizowaæ i co do
tego nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci. Jeœli mamy szko³ê,
w której jest kilkanaœcie sal
lekcyjnych, a tylko trzy oddzia³y klasowe, to trzeba to

zmieniæ. Je¿eli mamy szko³ê, w której uczniowie ucz¹
siê popo³udniami, to warto j¹
przenieœæ do budynku, w którym s¹ zajêcia tylko rano.
Lecz nie mo¿na bezczynnie
spogl¹daæ na sytuacjê, gdy
mo¿e brakn¹æ œrodków na
do¿ywianie uczniów. Szczególnie w sytuacji, gdy dla wielu z nich mo¿e to byæ jedyny
posi³ek dziennie. Lata pracy
w szko³ach nauczy³y mnie, ¿e
oœwiata wymaga stabilizacji,
a u nas ostatnio od Sasa do
lasa. Najpierw masowo tworzono licea ogólnokszta³c¹ce,
czasem kosztem szkó³ zawodowych. Wiêkszoœæ z nich
s³aba merytorycznie pad³a i
zosta³y zlikwidowane. Dziœ
problemy maj¹ nawet licea z
d³ug¹ tradycj¹, ale niestety
bez naboru, bowiem stan¹³
im na drodze ni¿ demograficzny i szko³y niepubliczne.
Swoje piêæ groszy do chaosu oœwiatowego dok³adaj¹
ministrowie. Pani minister
Hall mocno nabroi³a w sprawie piêcio- i szeœciolatków. O
dziele ministra Handke, który ustanowi³ gimnazja, nawet
nie wspomnê. Trzeba trochê
wyobraŸni, wpychaj¹c m³odzie¿ z ró¿nych œrodowisk w

najtrudniejszym wieku do jednego budynku gimnazjum.
Trzeba trochê wyobraŸni, by
piêcio- i szeœciolatki wciskaæ
do budynków szkolnych, które s¹ dla nich nieprzystosowane pod wzglêdem technicznym, jak choæby ³azienki
i toalety. Decydenci czêsto,
nie maj¹c wyobraŸni, tn¹
koszty na œlepo.
PS. Przypominam, i¿ od
2013 zmieni¹ siê zasady wykupu mieszkañ komunalnych.
Bêdzie trudniej i dro¿ej. W
przypadku du¿ego zainteresowania wykupem w roku bie¿¹cym wyst¹piê do burmistrza
dzielnicy o podjêcie dzia³añ
wychodz¹cych naprzeciw
Pañstwa oczekiwaniom.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl
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Wielkie Gwiazdy w muzycznej podró¿y
Tegoroczny, V ju¿ koncert karnawa³owy z cyklu „Wielkie
Gwiazdy s¹ wœród nas”, jaki odby³ siê 21 i 22 stycznia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, dedykowany by³ wszystkim Babciom i Dziadkom z racji ich œwiêta. Dla nich w³aœnie artyœci
zaprezentowali najwiêksze przeboje muzyki operetkowej,
musicalowej i filmowej dwudziestolecia miêdzywojennego.

Mleczarza „Gdybym by³ bogaty” z musicalu Jerry’ego Bocka
„Skrzypek na dachu” zaœpiewa³
Robert Szprêgiel, baryton.
W drugiej czêœci koncertu
poci¹g dotar³ do Warszawy.
Piosenk¹ „Powróæmy jak za
dawnych lat” Katarzyna Laskowska wprowadzi³a nas w
klimat przedwojennej stolicy.
Us³yszeliœmy najwiêksze przeboje z lat 20. i 30: „Ada, to nie
wypada”, „Ju¿ taki jestem zimny drañ”, czy „Mi³oœæ ci wszystko wybaczy”. Nie zabrak³o te¿
szlagierów filmowych, jak
choæby „Ju¿ nie zapomnisz

mnie” z filmu „Zapomniana
melodia”.
W przerwach miêdzy utworami muzycznymi, ¿artami i skeczami zabawiali publicznoœæ
aktorzy Teatru Rampa, Andrzej
Niemirski i Maciej G¹siorek, który równie¿ by³ autorem scenariusza koncertu. Scenografiê i
kostiumy zaprojektowa³a Anna
Barañska-Wróblewska. Trzeba
tu podkreœliæ wielk¹ dba³oœæ o
szczegó³y: podró¿ni mieli ze
sob¹ tekturowe walizki lub skórzane nesesery, a gustowne toalety pañ zmienia³y siê w zale¿noœci od miejsca postoju poci¹-

gu. W duchu epoki mieœci³ siê
tak¿e umieszczony wœród dekoracji portret dziadków Anny

Barañskiej-Wróblewskiej, przypominaj¹c, ¿e to w³aœnie Babciom i Dziadkom karnawa³owy
koncert „Wielkie Gwiazdy s¹
wœród nas” by³ dedykowany.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zbigniew Dru¿bicki

Stanowisko Spo³ecznych Rad Kombatanckich Prawobrze¿nej Warszawy: Pragi Pó³noc, Targówka i Pragi Po³udnie
w sprawie wniosku o likwidacjê pomnika „Braterstwa broni” powszechnie nazywanego „Czterech Œpi¹cych”.
Charakterystyczn¹ cech¹
koncertów organizowanych
przez Bia³o³êcki Oœrodek Kultury i jego dyrektor Annê Barañsk¹-Wróblewsk¹ jest to, ¿e
zawsze opieraj¹ siê one na jakimœ pomyœle. Tym razem motywem przewodnim koncertu
„Wielkie Gwiazdy s¹ wœród
nas” by³a podró¿. Niezwyk³y
poci¹g, zapowiedziany przez
megafon na pocz¹tku spektaklu przeje¿d¿a³ przez najwiêksze muzyczne stolice Europy,
aby po przerwie dojechaæ do
stacji Warszawa-Bia³o³êka.
Muzyczna podró¿ rozpoczê³a siê w Londynie. A je¿eli Londyn – to oczywiœcie musical
„My Fair Lady” Frederica Loewe. Piosenkê Elizy Doolittle
„Przetañczyæ ca³¹ noc” zaœpiewa³a Magdalena Idzik, mezzosopran. W zakochanego w niej
Freda wcieli³ siê Ryszard Wró-

blewski, tenor, œpiewaj¹c „Tê
uliczkê znam tyle, tyle lat”. Nastêpnie poci¹g pojecha³ na po³udnie i zatrzyma³ siê w Barcelonie, gdzie tarantellê „Dziewczêta z Barcelony” z operetki
Nico Dostala z wielkim temperamentem zaœpiewa³a Katarzyna Laskowska, sopran.
Trasa muzycznego poci¹gu
bieg³a dalej przez Pary¿ do
Wiednia i Budapesztu. W Pary¿u, jak na karnawa³ przysta³o, królowa³ kankan, w œwietnym wykonaniu Kameralnej
Orkiestry „Romantica” pod dyrekcj¹ Tomasza Labunia. Postoje w Wiedniu i Budapeszcie
by³y okazj¹ do wys³uchania kilku piêknych arii z popularnych
operetek. W pewnym momencie poci¹g zboczy³ z trasy do
Moskwy, a w³aœciwie do ma³ego rosyjskiego miasteczka
Anatewka. Piosenkê Tewiego
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Fanatyzm wci¹¿ groŸny
Od paru miesiêcy trwa awantura o pomnik „Czterech Œpi¹cych”.
Dziwne, ale nazywaj¹ce siê kombatantami „Krakowskie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodleg³oœciowych” wnioskuje i ¿¹da jego usuniêcia w Warszawie, bo to im przeszkadza w
Krakowie. Mo¿liwe ¿e tak, bo nam Kombatantom Prawobrze¿nej
Warszawy pomnik ten nigdy nie przeszkadza³, ale na odwrót dla
nas i trzech powojennych pokoleñ pra¿an by³ i jest symbolem naszej praskiej to¿samoœci i rozpoznawalnym symbolem Pragi.
W sukurs krakowskim „kombatantom” z podobn¹ argumentacj¹
wyst¹pi³y osoby powo³uj¹ce siê na rzekome poparcie kombatantów Pragi Pó³noc, w tym lokalne organizacje struktur Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy A.K. oraz spo³eczne poparcie pra¿an, czego
dowodem by³o zebranie podobno a¿ 4 tysiêcy podpisów poparcia, które wraz ze swoj¹ petycj¹ skierowali do Rady Warszawy.
Oœwiadczamy, ¿e argumentacja przeciwników pomnika i autorów wniosku o jego usuniêcie jest bzdurna, pozbawiona jakichkolwiek merytorycznych podstaw, ma charakter wybitnie polityczny, a u wielu osób wszczynaj¹cych tê awanturê jest pewnego rodzaju osobist¹ obsesj¹ i fanatyzmem. Praskie œrodowiska kombatanckie nie anga¿owa³y siê i nie anga¿uj¹ w spory
polityczne. Wyra¿amy tylko swoje stanowisko w szeregu spraw
o charakterze spo³ecznym, ale w tym konkretnym przypadku
zmuszeni jesteœmy do przedstawienia swoich racji i przeciwstawiæ siê fanatyzmowi.
Stanowisko œrodowisk praskich kombatantów, reprezentowanych przez Spo³eczne Rady Kombatanckie Dzielnic: Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie i Targówka, w sk³ad których wchodz¹ przedstawiciele wszystkich œrodowisk kombatanckich prawobrze¿nej
Warszawy: 6/XXVI Obwód Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy A.K.;
Ko³o praskich Powstañców Warszawskich; Praskiego Zwi¹zku
Inwalidów Wojennych; Rejonu Pragi Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych; Praskiego Zwi¹zku Sybiraków;
praskich struktur Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego; Stowarzyszenie Pamiêci gen. Berlinga, Ko³o Stowarzyszenia Synów
Pu³ku i zaproszone do wspó³pracy ze Spo³eczn¹ Rad¹ Kombatanck¹ Towarzystwo Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Bródno i praski Oddzia³ LOK, które reprezentuj¹ ponad 5 tysiêcy cz³onków,
kombatantów II wojny œwiatowej - jest jednoznaczne.
Stanowisko to aprobuje i popiera Mazowiecki Wojewódzki
Zarz¹d ZKRPiBWP z siedzib¹ w Warszawie
Odrzucamy z ca³¹ stanowczoœci¹ podejmowane próby i inicjatywy zmierzaj¹ce do usuniêcia pomnika „Czterech Œpi¹cych”.
Oœwiadczamy, ¿e wszelkie powo³ywanie siê na poparcie tej
bzdurnej inicjatywy przez kombatantów praskich jest nieprawdziwe i wprowadza spo³ecznoœæ prask¹ i warszawsk¹ w b³¹d.
Z upowa¿nienia praskich struktur ŒZ¯AK oœwiadczamy, ¿e
struktury te nigdy i nikogo nie upowa¿nia³y do powo³ywania siê
na ich poparcie w tej bzdurnej inicjatywie, a powo³ywanie siê
autorów tych wniosków na poparcie praskich struktur ŒZ¯AK
jest oczywist¹ nieprawd¹.
Nasza ocena roli tego pomnika w architekturze praskiej i
warszawskiej jest nastêpuj¹ca:
Pomnik nie stanowi³ i nie stanowi symbolu dominacji b. w³adz
radzieckich i ich ideologii.
Nie stanowi³ i nie stanowi symbolu dzia³alnoœci represyjnej
organów represji b. ZSRR wobec mieszkañców Pragi.
Pomnik to symboliczne oddanie ho³du za ofiarê krwi poleg³ych
600 tysiêcy ¿o³nierzy radzieckich i dziesi¹tki tysiêcy ¿o³nierzy
Wojska Polskiego, którzy zginêli na polskiej ziemi w walkach o
wyzwolenie naszego kraju z potwornej niemieckiej okupacji,
¿o³nierzy którzy walczyli i ginêli nie w imiê okreœlonej ideologii,
ale w imiê wyzwolenia kraju i odzyskania jego niepodleg³oœci.
To ho³d oddany tym m³odym ¿o³nierzom, którzy ofiar¹ swojego
¿ycia nie tylko wyzwolili nasz kraj od hitlerowskiej przemocy, ale uratowali od œmierci, poniewierki i poni¿ania miliony Polek i Polaków.
Wreszcie, pomnik to symbol wspólnych zmagañ zbrojnych
aliantów - ¿o³nierzy Wojska Polskiego i ¿o³nierzy b. Armii Radzieckiej z armi¹ hitlerowskich zaborców i zabójców.

Czy jest ktoœ uczciwy, kto zaprzeczy tym oczywistym faktom
nawet w warunkach zak³amywanej historii?
Ten symboliczny pomnik ma jeszcze jedn¹ szczególn¹ cechê: by³ pierwszym pomnikiem, który stan¹³ w odbudowuj¹cej
siê Warszawie jako ho³d poleg³ym oraz ¿yj¹cym uczestnikom
wspólnych walk z niemieckim faszyzmem i jego zaborcz¹ armi¹.
Zosta³ odlany w zak³adach pokonanego hitlerowskiego pañstwa
w pobli¿u Berlina, z metalu, który wczeœniej stanowi³ uzbrojenie
hitlerowskiej armii. To równie¿ symbol.
Dlatego pytamy: komu i dlaczego pomnik ten przeszkadza,
pomijaj¹c osobiste animozje tych, którzy o to wystêpuj¹?
Przypominamy im równoczeœnie, ¿e gdyby nie ofiara poleg³ych, którym pomnik oddaje ho³d, zapewnie nie mieliby
mo¿liwoœci z tak bzdurnymi wnioskami wystêpowaæ.
Spo³eczne Rady Kombatanckie Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie i Targówka oœwiadczaj¹, ¿e powo³ywanie siê na spo³eczne
poparcie tych bzdurnych inicjatyw jest du¿ym nadu¿yciem ze
strony ich autorów. Powo³ywanie siê na cztery tysi¹ce podpisów popieraj¹cych inicjatywê nijak ma siê do ogó³u ponad pó³
miliona mieszkañców dzielnic: Praga Pó³noc, Praga Po³udnie i
Targówka, a tych nikt nie pyta³ o zdanie i stanowisko w tej sprawie. Okreœlone stanowisko i ewentualne decyzje w tej sprawie
powinny byæ poparte wiêkszoœciowym stanowiskiem spo³ecznoœci praskiej, je¿eli nie szerokim sonda¿em to na pewno referendum. I tego siê domagamy od Rady Warszawy przed powziêciem jakichkolwiek decyzji.
Od d³u¿szego czasu przyzwyczailiœmy siê do niepowa¿nych,
a nawet g³upich i bezsensownych inicjatyw i wniosków œrodowisk „Krakowskiego Porozumienia Organizacji Kombatanckich
i Niepodleg³oœciowych” nie maj¹cych wiele wspólnego z kombatanckim rodowodem. Uw³aczaj¹ one godnoœci i historycznym
zas³ugom tysiêcy kombatantów - weteranów, uczestników II wojny
œwiatowej.
Spo³eczne Rady Kombatanckie Dzielnic: Praga Pó³noc i Targówka apeluj¹ do Rady Warszawy o bezapelacyjne odrzucenie
propozycji i wniosków sk³adanych rzekomo w imieniu œrodowisk
kombatanckich o usuniêcie pomnika „Czterech Œpi¹cych”, gdy¿
œrodowiska te s¹ zdecydowaie i jednoznacznie im przeciwne.
Nasza wiedza w tej materii upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e
s¹ to inicjatywy osobiste fanatycznie nawiedzonych osób, nie
maj¹ce nic wspólnego ze spo³ecznym poparciem.
Z upowa¿nienia Spo³ecznych Rad Kombatanckich:
Pragi Pó³noc - p³k dr in¿. Czes³aw Lewandowski
Pragi Po³udnie - p³k Pawe³ Kruczyk
Targówka - lek med. Benedykt Kuprianowicz

Praga bije rekordy!
Ju¿ w pierwszych dniach akcji „Zima w Mieœcie” na Pradze-Pó³noc pad³ rekord!
Œrednio 550 dzieci i m³odzie¿y korzysta dziennie z punktów dziennego pobytu
i prawie drugie tyle z zajêæ specjalistycznych, jakie oferuje m³odym pra¿anom
bogaty program przygotowany przez dzielnicê.
A wszystko za spraw¹ w³¹czenia w akcjê wszystkich szkó³ podstawowych zlokalizowanych w granicach dzielnicy. A¿ w piêciu szko³ach, pod okiem profesjonalnej kadry opiekunów, dzieci i m³odzie¿ bra³y udzia³ w ró¿nych zajêciach œwietlicowych i warsztatach.
Aby jak najwiêksza liczba najm³odszych mieszkañców Pragi-Pó³noc mog³a cieszyæ
siê czasem wolnym od szko³y, burmistrz dzielnicy udostêpni³, na okres ferii, wszystkie
obiekty sportowe, dwa ORLIKI (ul. Szanajcy 5 i Targowa 86) i oddzia³y Dzielnicowego
Oœrodka Sportu i Rekreacji: hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19, boisko pi³karskie
przy ul. Kawêczyñskiej. Do akcji zaanga¿owany zosta³ równie¿ VII Ogród Jordanowski
oraz Dom Kultury PRAGA i biblioteka. Wszystkie zaanga¿owane placówki odnotowa³y
rekordow¹ liczbê dzieci i m³odzie¿y skuszonych ró¿norodnymi zajêciami sportowymi,
artystycznymi oraz mo¿liwoœci¹ odbycia ciekawych wycieczek do ZOO, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych.
Praga-Pó³noc jako jedyna z warszawskich dzielnic udostêpni³a wszystkie szko³y
podstawowe zlokalizowane w granicach dzielnicy.

