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„To Wy, Szanowni Weterani, tworzyliœcie historiê pisan¹
krwi¹ we wrzeœniu 1939 roku
na Westerplatte, w bitwach
pod M³aw¹, Mokr¹ i nad Bzur¹
w obronie Lwowa, Grodna,
Modlina i Warszawy oraz na
dziesi¹tkach innych pó³ bitewnych. Ró¿ne by³y póŸniejsze
drogi ¿o³nierzy Wrzeœnia 1939
roku i ich nastêpców w podjêtej walce zbrojnej z okupantami, niektóre nazbyt tragiczne i
to zarówno w obozach jenieckich, Katyniu, na drogach zsy³ek syberyjskich czy do Kazachstanu. Jak i na ziemi ojczystej. Wszystkim, niezale¿nie od tragicznych doœwiadczeñ, w dzia³aniu przyœwieca³
jeden cel – walka o woln¹, niepodleg³¹ i sprawiedliw¹ Polskê. 72. rocznica wybuchu II
wojny œwiatowej jest pamiêci¹,
przestrog¹ i ostrze¿eniem dla
wszystkich, u których rodz¹ siê
myœli i plany wojennych podbojów… Z okazji naszego
œwiêta – Dnia Weterana – sk³adam wszystkim Weteranom Kombatantom serdeczne gratulacje oraz podziêkowania za
wasz trud, ofiarnoœæ i poœwiêcenie. ¯yczê wszystkim dobrego zdrowia, ma³o trosk, pomyœlnoœci i d³ugich jeszcze lat
spokojnego ¿ycia” – te s³owa
znalaz³y siê w wypowiedzi

Wrzeœniowy
raport z TMP
Na placu budowy trasy Mostu Pó³nocnego praca wre. Budowniczowie siê spiesz¹, wykorzystuj¹c ka¿d¹ chwilê dobrej pogody. Poœpiech jest wskazany, bowiem to w³aœnie
aura najczêœciej krzy¿owa³a plany tej budowy. Prognozy –
jeœli im wierzyæ – nie s¹ najlepsze. Wrzesieñ ma byæ kapryœny i deszczowy, zaœ zima ma uderzyæ ju¿ w paŸdzierniku.
Po stronie bielañskiej dojazd przedstawicieli Zarz¹du Miejdo mostu otrzyma³ ostatni¹ skich Inwestycji Drogowych z
warstwê masy bitumicznej. Po szefostwem Polskich Sieci
stronie bia³o³êckiej nie jest ju¿ Energetycznych. Sprawa ci¹tak ró¿owo. Roboty przy wia- gnie siê od pó³tora roku. Rozdukcie nad Modliñsk¹ utknê³y mowy by³y trudne, inwestor
na szóstej podporze, ze wzglê- trafi³ na brak zrozumienia ze
du na zwieszaj¹c¹ siê liniê wy- strony PSE, ale - jak zapewsokiego napiêcia, która jak nia nas Agata Choiñska z Biudot¹d nie zosta³a prze³o¿ona, ra Prasowego ZMID – Wszystblokuj¹c budowê dwóch naj- ko jest ju¿ na dobrej drodze.
wy¿szych podpór. To wa¿na li- Jeszcze we wrzeœniu rozpocznia, strategiczna dla stolicy, nie siê przebudowa linii wysoprzek³adanie wi¹¿e siê z ko- kiego napiêcia. Szacujemy, ¿e
niecznoœci¹ wy³¹czeñ pr¹du zajmie to dwa miesi¹ce, potem
na du¿¹ skalê, st¹d rozmowy bêdzie mo¿na zakoñczyæ budowê dwóch ostatnich podpór
wiaduktu nad Modliñsk¹. GdyNAUKA
nie uda³o siê oddaæ tego
JÊZYKÓW by
wiaduktu do u¿ytku w zak³adaOBCYCH
nym terminie, w³aœnie ze
wzglêdu na problemy z lini¹
www.mowisz-masz.pl
wysokiego napiêcia, ruch z
dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
mostu zostanie poprowadzony
bardzo ma³e grupy
wiaduktem nad Myœliborsk¹ i
zajêcia indywidualne i w parze
sam¹ Modliñsk¹, a wiêc nie
spowoduje to opóŸnienia w
przygotowanie do matury
oddaniu przeprawy, tak jak plaprofesjonalni lektorzy
nowaliœmy – obie jezdnie sadokoñczenie na str. 7

Odpady
w uœcisku MBP
Dziœ przyjrzymy siê kolejnej z metod unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. O mechaniczno – biologicznym ich
przetwarzaniu (MBP) wspominaliœmy pobie¿nie w ostatnim
tekœcie dotycz¹cym gospodarki odpadami.
Przetwarzanie odpadów ko- ca³oœci lub w czêœci wykorzymunalnych metod¹ MBP, to staæ materia³owo lub energeszereg procesów prowadz¹- tycznie. W trakcie procesów
cych do ich przekszta³cenia: MBP dochodzi równie¿ do wyrozdrabnianie, przesiewanie, dzielenia z odpadów frakcji
sortowanie, homogenizacja, ulegaj¹cej biodegradacji, co w
klasyfikacja i separacja. Proce- nastêpnej kolejnoœci mo¿e
sy te odbywaj¹ siê – w zale¿- prowadziæ do ich biologicznenoœci od zastosowanej techno- go przetwarzania w warunkach
logii – w ró¿norodnych konfi- tlenowych lub beztlenowych.
Metody na odpady
guracjach, a s³u¿¹ mechanicznemu rozdzieleniu strumienia
Systemy MBT oparte s¹ zaodpadów (najczêœciej zmie- równo na stosunkowo prostych
szanych odpadów komunal- urz¹dzeniach, jak i na komdokoñczenie na str. 3
nych) na frakcje daj¹ce siê w

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Kombatanci
uhonorowani

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

ul. Remiszewska 1 (Targówek)
tel: 22 679 55 33, 663 741 860
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GABINET
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

Wszyscy, którzy 4 wrzeœnia wybrali siê na VIII Praskie
Spotkania z Kultur¹, mieli naprawdê trudny wybór: czy przy
scenie g³ównej na Brzeskiej 8 poddaæ siê rytmom Kapeli
Praskiej, potem zespo³om z ró¿nych krajów, graj¹cym w
ró¿nych stylach? Jakiej kulturze poœwiêciæ uwagê: afrykañskiej, arabskiej, ba³kañskiej, czeczeñskiej, gruziñskiej,
indyjskiej, ¿ydowskiej? Przysmaków której narodowej kuchni
spróbowaæ? Jakie wina degustowaæ? Jakich tañców uczyæ siê
na warsztatach? Ka¿dy móg³ wybraæ wed³ug swego gustu.
Dziêki temu, ¿e impreza trwa³a od po³udnia do póŸnego
wieczora, wszyscy mieli szansê zajrzeæ do kilku podwórek, potañczyæ, obejrzeæ coœ pasjonuj¹cego. Czytelników,
którzy w poni¿szej relacji nie znajd¹ informacji o tym, co
ich zafascynowa³o, prosimy o listy.

Praska KULmixTURA

Imprezê rozpocz¹³ przemarsz Bractwa Kurkowego
ulic¹ Brzesk¹. Oficjalnie do
zabawy zaprosi³a wiceburmistrz Pragi Pó³noc Katarzyna £êgiewicz wraz z wiceprezydentem Warszawy W³odzimierzem Paszyñskim i wicemarsza³kiem województwa

mazowieckiego Marcinem
Kierwiñskim.
Na scenie g³ównej zagra³a
Kapela Praska, potem Sztetl
Quartet i zespo³y m.in. z Chorwacji i Ukrainy; na koniec by³
supershow West Africa z bêbniarzami z Gwinei. Widzowie, w ró¿dokoñczenie na str. 2

przewodnicz¹cego Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej dzielnicy
Praga Pó³noc p³k. Czes³awa
Lewandowskiego na spotkaniu
w Domu Kultury „Praga”, rozpoczynaj¹cym obchody 72.
dokoñczenie na str. 6

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Praska KULmixTURA
dokoñczenie ze str. 1

nym wieku, nie byli bierni. Tañczyli solo, dobierali siê w pary,
rytmicznie podrygiwali i machali
rêkami. Ci, którzy trochê siê zmêczyli tañcem, przechodzili na
pobliskie podwórko, gdzie mo¿na by³o obserwowaæ II Turniej o
Puchar Stadionu Narodowego i
uzyskaæ wiele informacji o tym
obiekcie, a tak¿e o rekrutacji do
wolontariatu miast – gospodarzy
UEFA EURO 2012. Szczegó³owe informacje w tej sprawie s¹
na www.wolontariatmiejski2012.pl, telefonicznie – u Karoliny Dudek 501 711 170.
Na boisku 8 dru¿yn, z³o¿onych z zawodników Miêdzyszkolnych Uczniowskich Klubów
Sportowych praskich szkó³,
walczy³o w barwach narodowych krajów, bior¹cych udzia³
w EURO 2012: Polski, Ukrainy, Niemiec, W³och, Hiszpanii,
Holandii, Francji, Portugalii.

Najlepsza okaza³a siê dru¿yna Hiszpanii, reprezentowana przez dziewczêta z MUKS
Praga Warszawa I. II miejsce
wywalczy³a reprezentacja Niemiec – dziewczêta z MUKS
Praga Warszawa II; III miejsce
– Francja – ch³opcy z Klubu
B³yskawica I. Zwyciêskim dru¿ynom wrêczono puchary na
scenie g³ównej, a w nagrodê
zaproszono na wycieczkê na
Stadion Narodowy.
Niedaleko boiska, na Brzeskiej 16, zagoœci³a kultura indyjska. Na scenie zmienia³y
siê zespo³y tanecznie, pokazywano sztukê wi¹zania sari i
dhoti. Oprócz muzyki klimat
Bollywoodu przybli¿a³y oryginalne meble i kramy pami¹tkami: bransoletkami, wisiorkami,
kadzide³kami, a tak¿e przysmaki, np. indyjskie pierogi z
warzywami i kurczak w sosie
pomidorowym lub pikantnym.

Na specja³y kuchni gruziñskiej i win zaprasza³o podwórko na Brzeskiej 13. Z informacji i zdjêæ w du¿ej gablocie
mo¿na by³o dowiedzieæ siê, ¿e
u¿ywana w wiêkszoœci jêzyków nazwa Gruzji pochodzi
prawdopodobnie z protoindoeuropejskiego okreœlenia gór
lub perskiego s³owa gorg „wilk”. Gruzini okreœlaj¹ swój
kraj mianem Sakartvelo – od
„Kartvelebi” – przodka ca³ego
narodu, w³adcy Kartlosa, syna
biblijnego Togarmy, wnuka
Gomera, prawnuka Janeta,
praprawnuka Noego. Staro¿ytnym Grekom wybrze¿e Gruzji
znane by³o pod nazw¹ Kolchida. Prezentowan¹ na imprezie
ksi¹¿kê Anny Dziewit-Meller i
Marcina Mellera „Gaumardzos! Opowieœci z Gruzji” mo¿na kupiæ w „The Georgiant
Point” na Z¹bkowskiej 18.
Od po³udnia do zmierzchu
na podwórku przy Brzeskiej
29/31 mo¿na by³o poznawaæ
kulturê ¿ydowsk¹, m.in. poprzez warsztaty wycinanek,
alfabetu i kaligrafii hebrajskiej,
wspóln¹ zabawê z zespo³em
Sztetl Quartet, a tak¿e smakowaæ koszerne potrawy.
Z tego podwórka, ulic¹ Z¹bkowsk¹ (przed wojn¹ zwan¹
„Praskimi Nalewkami”) Janusz
Sujecki, prezes ZOK, poprowadzi³ grupê tropem praskich judaików. Pokaza³ œlady po
pierwszej synagodze u zbiegu
ulic Ks. K³opotowskiego i Jagielloñskiej. Interesuj¹co opowiedzia³ o walorach historycznych i architektonicznych zaprojektowanego przez Henryka
Stiefelmana i Stanis³awa Weissa Domu Wychowawczego
Warszawskiej Gminy Starozakonnej im. Micha³a Bergsona,
zbudowanego w latach 1913 –
1914. Kolejnym obiektem na
trasie spaceru by³ ¯ydowski
Dom Akademicki przy ul. Sierakowskiego, wybudowany w
latach 1924 – 1926, w którym
jako student prawa UW mieszka³ Menachem Begin, przysz³y
premier Izraela i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
Szczególn¹ uwagê Janusz
Sujecki poœwiêci³ kamienicy,
uwiecznionej na obrazie Juliusza Kossaka „Targ koñski”. To
by³ pierwszy w tym rejonie murowany budynek, ukoñczony w

1863 roku, a w 1885 wydzier¿awiony dla potrzeb I Mêskiego Gimnazjum Praskiego. W tej
szkole w 1898 roku maturê
zdawa³ Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), pedagog, pisarz, lekarz, twórca sierociñca
„Nasz Dom”, dzia³acz spo³eczny, który zgin¹³ w hitlerowskim
obozie zag³ady w Treblince,
towarzysz¹c dobrowolnie wychowankom swego sierociñca,
wywiezionym z getta. Budynek
jest wpisany do rejestru zabytków; od tej decyzji odwo³a³a siê
spó³ka „Port Praski”, która chce
go zburzyæ. „Czeka nas walka
o zachowanie tego bezcennego dla Pragi obiektu” – zapowiada Janusz Sujecki.
Wielu spaceruj¹cych po podwórkach i miêdzy kramami na
Brzeskiej uwiecznia³o na zdjêciach ciekawe obiekty i wydarzenia. „Klitka” na Z¹bkowskiej
12 proponowa³a pozowanie do
zdjêcia pod tabliczk¹ „Jestem
z Pragi”. Osoby, które siê na to
zdecydowa³y, otrzymywa³y sw¹
fotkê w formacie 10x15 i wyra¿a³y zgodê na udzia³ w zbiorowym „Portrecie Praskim”. Ze
zdjêæ powstanie albo wielka
wystawa, albo wielki zbiorowy
portret - mówi Julita Delbar.
Bazar Ró¿yckiego udzieli³
goœciny kulturze afrykañskiej:
na tle fotografii z podró¿y na
Czarny L¹d prezentowane
by³y instrumenty afrykañskie,
moda, bêbny i taniec Afryki
zachodniej. Goœcie mogli wypróbowaæ swe umiejêtnoœci na
warsztatach tañca i warsztatach gry na bêbnach djembe.
Amatorzy tañca te¿ mieli szeroki, nie³atwy wybór: na scenie
tanecznej przy Centrum Handlowym Warszawa Wileñska
odbywa³y siê pokazy tañców
europejskich, potem w rytmach
jazzowych, hip hop, na koniec
– break dance. Pokazy i warsztaty tañca afrobrazylijskiego
odbywa³y siê na Brzeskiej 8 –
10, tañce czeczeñskie na
Brzeskiej 12, warsztaty tañca
¿ydowskiego na Brzeskiej 29/31;
wieczór z tangiem argentyñskim i promocja ksi¹¿ki „Emocje tanga” – na Brzeskiej 18.
Pe³na atrakcji, przede
wszystkim dla m³odych i najm³odszych, by³a Kultura Podwóra, organizowana przez
burmistrza Pragi Pó³noc oraz

Fundacjê Hey Przygodo, Fundacjê im. Zbyszka Cyganiewicza i Klub „£ysy pingwin”. Na
boisku i na placu przy Szkole
Podstawowej nr 73 przy ul.
Bia³ostockiej prowadzone by³y
warsztaty dj-skie, taneczne,
raperskie; by³y pokazy tañca i
sztuki walki, zawody deskorolkowe i bokserskie; potem koncertowa³y m.in.: Kapela Czerniakowska, „Kariera”, Wigor,
¯ó³f i Molesta. Na rampach
brylowali deskorolkowcy, w
baseniku – skimboardowcy.
Przedstawiciel firmy Combat
Sports Wear, Kamil ¯arnowski
przekonywa³, ¿e m³odzie¿ pra-

ska, maj¹ca nie najlepsze „recenzje”, mo¿e tu zobaczyæ, ¿e
warto uprawiaæ ró¿ne sporty,
aby w przysz³oœci zdobywaæ
nagrody i spêdzaæ czas w sposób bardzo kreatywny.
Tegoroczne, 8. Praskie Spotkania z Kultur¹, zorganizowa³
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
oraz LOTTO i Dom Kultury
„Praga”. Czy to przypadek, ¿e
w zapowiedziach Dni Wilanowa (7-11 wrzeœnia) pojawi³o
siê s³owo KULmixTURA? W
koñcu wrzeœnia czeka nas 7dniowy sto³eczny festiwal
„Skrzy¿owanie kultur”.
K.
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SprawdŸ, zanim wyruszysz
Wrzesieñ to czas powrotów mieszkañców Warszawy z
wakacyjnych woja¿y. W mieœcie prowadzonych jest obecnie kilkanaœcie du¿ych inwestycji. W których miejscach
zmotoryzowani powinni jeŸdziæ uwa¿niej? Odpowiedzi
znaleŸæ mo¿na w miejskim serwisie eInwestycje.
Internetowy serwis eInwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl jest prowadzony przez Biuro Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym przy udziale firm realizuj¹cych zadania inwestycyjne. Mo¿na siê w nim zapoznaæ z zestawieniem planowanych inwestycji i remontów w Warszawie
w bie¿¹cym roku. Najistotniejsza czêœæ serwisu poœwiêcona
jest utrudnieniom w ruchu zwi¹zanym z prowadzeniem robót
– umieszczone s¹ tam komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów itp. Wyszukanie ewentualnych utrudnieñ w interesuj¹cym nas rejonie miasta jest mo¿liwe dziêki mapie z zaznaczonymi punktami robót oraz przy pomocy wyszukiwarki.

Po¿egnanie lata
Festyn „Po¿egnanie lata” odby³ siê w Parku Bródnowskim 11
wrzeœnia, w piêkne, s³oneczne popo³udnie. Letni nastrój potêgowa³y le¿aki, parasole i niebieskie koce roz³o¿one na trawie.
Zabawa odbywa³a siê pod znakiem ekologii, afrykañskich rytmów i dobrego jedzenia. Aby os³odziæ mieszkañcom Targówka
koniec wakacji, organizatorzy przygotowali sporo atrakcji.
Instalacja, urodzonego w Argentynie Rirkrita Tiravaniji „Przewrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy” zyska³a drugi oddech i wymiar. Sta³a siê „Herbaciarni¹ w rzeŸbie”; miejscem, gdzie oferowano s³odycze i napoje. Tu¿ obok mo¿na by³o
skosztowaæ naleœników w wielu smakach i grillowanych jab³ek.
Dzieci bra³y udzia³ w warsztatach plastycznych i radoœnie
puszcza³y bañki mydlane. Odbywa³y siê ekologiczne konkursy
(np. rzut kul¹ makulaturow¹ do kosza). Rozdawano te¿ sadzonki
roœlin, które najm³odsi uczestnicy mieli póŸniej zasadziæ w domach i uczyæ siê je pielêgnowaæ.
Mieszkañcy Bródna, którzy przybyli na festyn, zgodnie ¿a³owali, ¿e lato siê ju¿ koñczy. Pocieszaj¹cy jest jednak fakt, ¿e
park nadal pozostaje miejscem do przyjemnych spacerów.
Ludmi³a Milc

Odpady w uœcisku MBP
dokoñczenie ze str. 1

pleksowych i mocno rozbudowanych technologiach. Istot¹
jest za³o¿ony cel.
Spoœród dwóch rozwi¹zañ
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, pierwsze pozwala na przygotowanie odpadów
do sk³adowania, zaœ drugie do
w³aœciwego przetworzenia termicznego. Przygotowanie odpadów do sk³adowania wymaga osi¹gniêcia wysokiego
stopnia rozk³adu zwi¹zków organicznych. Strumieñ zmieszanych odpadów trafia do
sortowania. Wydziela siê zeñ
frakcje metali ¿elaznych i nie¿elaznych, stosuj¹c sita o ró¿nych rozmiarach oczek. Pozosta³a frakcja organiczna jest
poddawana tlenowej lub beztlenowej stabilizacji biologicznej, po której mo¿e byæ sk³adowana. Cel mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów, jako technologii
przygotowawczej do ich póŸniejszej termicznej obróbki,
jest nieco inny. W tym przypadku chodzi o obni¿enie zawartoœci wody w ich ogólnej
masie. Strumieñ zmieszanych
odpadów jest rozdrabniany
(po usuniêciu metali) i umieszczany w specjalnych, zamkniêtych tunelach, w których
odpady s¹ napowietrzane
przez 10 dni. Po tym procesie
zawartoœæ wody w materiale
wynosi 20%.
Warto przyjrzeæ siê procesom mechanicznego przetwarzania odpadów. Przesiewanie
prowadzi do rozdzielenia odpadów na ró¿ne frakcje, których ziarnistoœæ jest uzale¿niona od wielkoœci oczek w sitach.
W zale¿noœci od rodzaju zastosowanej technologii u¿ywa
siê sit obrotowych, bêbnowych, przesiewaczy wibracyjnych i wstrz¹sowo-przegubowych. Frakcje grube to odsiew,
frakcje drobne to przesiew. Homogenizacja polega na ujednorodnieniu materia³u. Od-

dzielanie (separacja) metali
¿elaznych odbywa siê przy
u¿yciu separatorów magnetycznych, które przyci¹gaj¹
¿elazne odpady. Metale nie¿elazne oddzielane s¹ przy u¿yciu separatorów indukcyjnych,
które generuj¹ pr¹dy wirowe,
„wy³apuj¹ce” aluminium, o³ów,
cynk, miedŸ.
Tlenowa stabilizacja masy
Etap obróbki mechanicznej
przygotowuje odpady do nastêpnej w kolejnoœci stabilizacji biologicznej. Stabilizacja
tlenowa ekstensywna wykorzystuje zachodz¹ce w biomasie zjawiska naturalne, zaœ w
progresywnej procesy tlenowe s¹ zewnêtrznie wspomagane. W reaktorach, o których
wspominaliœmy w poprzednim
tekœcie z naszego cyklu, przep³yw powietrza jest wymuszany. W reaktorze stabilizacja
przebiega znacznie szybciej
ni¿ w przypadku stabilizacji
ekstensywnej.
Produkty powstaj¹ce w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania – w punktu widzenia ustawodawstwa –
w czêœci lub w ca³oœci zachowuj¹ status odpadów, co powoduje, ¿e w dalszym ci¹gu mamy problem z ich zagospodarowaniem. Dla czêœci z
nich trzeba poszukiwaæ rynków zbytu, zaœ spora czêœæ
trafia na sk³adowiska.
Metody tlenowej stabilizacji
wymagaj¹ sporych powierzchni zabudowy, zarówno w przypadku metody progresywnej,
jak i ekstensywnej. Powstaj¹ce w trakcie procesów ciep³o
nie mo¿e byæ odzyskane. Proces jest stosunkowo trudny do
kontroli. W wyniku procesów
tlenowych nie powstaje biogaz, który w myœl polskiego
ustawodawstwa jest traktowany jako paliwo odnawialne i
jako takie mo¿e byæ sprzedawany, b¹dŸ u¿ywany lokalnie,
na potrzeby instalacji MBP,
obni¿aj¹c koszty jej eksploatacji. Dziœ generalnie odstêpuje

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

siê od tlenowych metod przetwarzania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Powstaj¹cy w ich wyniku produkt w³aœciwie nie mo¿e
byæ okreœlany jako kompost,
nie spe³nia bowiem wymagañ
œrodowiskowych i wymagañ
rynku, nie mo¿e wobec tego
s³u¿yæ do u¿yŸniania gleby i
ostatecznie jego miejsce jest
na sk³adowisku. Kompost dobrej jakoœci powstaje jedynie w
wyniku przetwarzania odpadów zielonych: trawy, liœci,
drobnych ga³êzi.
Kolej na metan
O wy¿szoœci beztlenowej
stabilizacji odpadów, tzw. fermentacji metanowej, mo¿na
dyskutowaæ. Dyskutuj¹ o niej
ekolodzy, dla których nie jest
rozwi¹zaniem idealnym. Pozostaj¹ po niej równie¿ odpady, które trzeba umieszczaæ na sk³adowiskach. Tyle,
¿e s¹ to odpady stosunkowo
bezpieczne.
Stabilizacja beztlenowa
(inaczej fermentacja), przebiega na mokro i na sucho, b¹dŸ
pó³sucho. Mo¿na j¹ zastosowaæ zarówno dla wydzielonej
frakcji organicznej jak i dla
zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Powstaj¹cy w jej wyniku odpad, sk³adowany na wysypisku, jest przefermentowany, wiêc nie emituje biogazu do atmosfery. Metanizacja nie wymaga du¿ych
powierzchni (o po³owê mniej
ni¿ metoda tlenowa, dla obiektu o tej samej mocy przerobowej), w znacznie wiêkszym
stopniu chroni œrodowisko,
produkowany metan mo¿e byæ
wykorzystany na potrzeby za-

k³adu przetwarzania odpadów,
ale te¿ sprzedawany zewnêtrznym odbiorcom.
Jak widaæ, ¿adna z dotychczas opisywanych metod
przetwarzania odpadów nie
jest idealna. Spalanie, mechaniczna obróbka, stabilizacja tlenowa i beztlenowa, a
nawet spalanie plazmowe.
Wszystkie metody generuj¹
mniejsze lub wiêksze iloœci
odpadów – popio³ów, py³ów,
masy balastowej, z którymi
coœ trzeba zrobiæ. To coœ
oznacza najczêœciej miejsce
na wysypisku. Nie poddajemy siê. W nastêpnym tekœcie
bêdziemy szukaæ lepszych
rozwi¹zañ.
El¿bieta Gutowska

4 nowa gazeta praska

OFERTA PROGRAMOWA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Dom Kultury „Zacisze” serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2011/2012.
Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 19-23 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) 2011 r. w godz. 10.00-15.00 lub w okresie póŸniejszym w trybie
indywidualnym po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem. Koordynator: Taida Za³uska tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69,
e-mail: utw@zacisze.waw.pl , www.zacisze.waw.pl .

Jak zostaæ studentem UTW?
Studentem zostaje osoba w wieku 55 +,
która zapozna siê z Regulaminem studiów,
wype³ni i z³o¿y deklaracjê cz³onkowsk¹,
op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ systematycznego
uczestnictwa w zajêciach UTW.
Proponujemy:
- Wyk³ady i seminaria dwa razy w miesi¹cu,
zawsze w poniedzia³ki o godz. 12.00.
- Wspólne wyjœcia kulturalno-integracyjne
raz w miesi¹cu w czwartki od godz. 11.00.
I semestr:
26 wrzeœnia 2011 r. - 13 stycznia 2012 r.
II semestr:
30 stycznia 2012 r. - 11 czerwca 2012 r.
Op³aty:
* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr,
* 150 z³ - op³ata jednorazowa za dwa semestry
(uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych dla studentów, w tym we wszystkich
wyk³adach i seminariach). Z op³aty tej zwolnieni
s¹ cz³onkowie chóru „Zacisze” i zespo³u wokalnoestradowego „Zaciszañska Nuta”,
* sk³adkowe op³aty za spotkania integracyjne,
* warsztaty, sekcje i kursy dodatkowo p³atne.
Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne.

Warsztaty, kursy i sekcje
dla studentów UTW
Pierwszeñstwo maj¹ studenci kontynuuj¹cy naukê.
TANIEC INTEGRACYJNY
Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata:
klasycznych, ludowych, towarzyskich, wspó³czesnych.
Instruktor: Zbigniew Darda.
Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki:
* w godz. 10.15-11.00 - grupa pocz¹tkuj¹ca,
* w godz. 11.15-12.00 - zespó³ taneczny.
Zajêcia bezp³atne dla studentów UTW.
Pierwsze zajêcia 4 paŸdziernika (wtorek)
godz. 10.15 - grupa pocz¹tkuj¹ca
godz. 11.15 - zespó³ taneczny.
WARSZTATY PLASTYCZNE
Ró¿ne techniki: malarstwo olejne, pastele,
akwarele, wêgiel i o³ówek.
Instruktor: Bogus³awa O³owska.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w œrody w godz. 11.00-12.30 - grupa zaawansowana,
w godz. 12.45-14.15 - grupa zaawansowana,
* w pi¹tki w godz. 9.30-11.00 - grupa pocz¹tkuj¹ca.
Op³ata: 34 z³/4 zajêcia w miesi¹cu - naliczana
na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze zajêcia 5 paŸdziernika (œroda) godz. 11.00 grupa zaawansowana i 12.45 - grupa zaawansowana i
7 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 9.30 - grupa pocz¹tkuj¹ca.
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
Ró¿ne techniki mnemotechniczne, komunikacja,
asertywnoœæ, jak broniæ siê przed manipulacj¹,
radzenie sobie ze stresem (metody relaksacyjne).
Grupa do 13 osób.
Instruktor: Paulina Majewska.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w poniedzia³ki w godz. 9.15 -10.15 - grupa
pocz¹tkuj¹ca (1h), w godz. 10.25 -11.55 grupa zaawansowana (1,5 h).
Op³ata: 40 z³/4 zajêcia w miesi¹cu (grupa pocz¹tkuj¹ca)
i 60 z³/4 zajêcia w miesi¹cu (grupa zaawansowana)
- naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze zajêcia 3 paŸdziernika (poniedzia³ek)
godz. 9.15 - grupa pocz¹tkuj¹ca,
godz. 10.25 - grupa zaawansowana.
KLUB PODRÓ¯NIKA
Wspomnienia podró¿ników, wyjœcia kulturalno-integracyjne.
Instruktor: Taida Za³uska.
Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w czwartki
w godz. 13.00-14.30 (zgodnie z planem miesiêcznym).
Zajêcia bezp³atne dla studentów UTW.
Pierwsze spotkanie 13 paŸdziernika (czwartek) godz. 13.00.

KURS KOMPUTEROWY
DLA POCZ¥TKUJ¥CYCH (2 miesi¹ce)
Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.
Kurs odbywa siê w sali komputerowej Szko³y
Podstawowej nr 84 we wtorki w godz. 14.00-16.00.
Op³ata jednorazowa: 90 z³ (6 spotkañ po 2h).
Pierwsze zajêcia 4 paŸdziernika (wtorek) godz. 14.00.
KURS KOMPUTEROWY DLA ŒREDNIO
ZAAWANSOWANYCH (2 miesi¹ce)
Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.
Kurs odbywa siê w sali komputerowej Szko³y
Podstawowej nr 84 w œrody w godz. 14.00-16.00.
Pierwsze zajêcia 5 paŸdziernika (œroda) godz. 14.00.
Op³ata jednorazowa: 90 z³ (6 spotkañ po 2h).
GIMNASTYKA
Instruktor: Iwona W³odarczyk.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* we wtorki w godz. 13.40-14.25,
* w pi¹tki w godz. 11.15-12.00.
Op³ata: 30 z³/4 zajêcia w miesi¹cu - naliczana
na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze zajêcia 4 paŸdziernika (wtorek)
godz. 13.40 i 7 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 11.15.
WARSZTATY WOKALNE
- SOLO SENIOR
Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji
piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Tadeusz Konador.
Zajêcia odbywaj¹ siê w czwartki w godz.
11.00-12.00 lub w pi¹tki w godz. 12.00 -13.00.
Op³ata: 66 z³/4 zajêcia w miesi¹cu po 30 min.
- naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Spotkanie organizacyjne i przes³uchanie:
6 paŸdziernika (czwartek) godz. 11.00.
WARSZTATY WOKALNE
- CLASSIC - SOLO Senior (œpiew klasyczny)
Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji
piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Julia Greke-Patej.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w czwartki w godz. 9.00-11.00.
Op³ata: 66 z³/4 zajêcia w miesi¹cu po 30 min. (pocz¹tkuj¹cy), 80 z³/4 zajêcia w miesi¹cu po 30 min.
(pozostali) - naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Spotkanie organizacyjne i przes³uchanie
6 paŸdziernika (czwartek) godz. 10.00.
CHÓR „ZACISZE”
Instruktor: Bartek W³odkowski.
Próby odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 9.30-12.00.
Op³ata jednorazowa: 35 z³/semestr.
Pierwsza próba 19 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 9.30.
ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY
„ZACISZAÑSKA NUTA”
Instruktor: Jan Czerwiñski.
Próby odbywaj¹ siê w czwartki w godz. 10.00-13.00.
Op³ata jednorazowa: 35 z³/semestr.
Pierwsza próba 22 wrzeœnia (czwartek) godz. 10.00.
JÊZYK ANGIELSKI
W programie: gramatyka, odpowiednia wymowa
i intonacja, umiejêtnoœæ komunikowania siê.
Grupy do 13 osób.
Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w œrody w godz. 10.05-10.50 - grupa
pocz¹tkuj¹ca (1 rok nauki), w godz. 11.0011.45 - grupa œrednio zaawansowana ni¿sza
(5 rok nauki), w godz. 12.55-13.40 - grupa
œrednio zaawansowana ni¿sza (4 rok nauki),
* w pi¹tki w godz. 11.00-11.45 - grupa œrednio
zaawansowana wy¿sza (5 rok nauki), w godz.
12.55-13.40 - grupa pocz¹tkuj¹ca (3 rok nauki).
Op³ata: 30 z³/4 zajêcia w miesi¹cu po 45 min.
- naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze zajêcia 5 paŸdziernika (œroda)
godz. 10.05 - grupa pocz¹tkuj¹ca (1 rok),
godz. 11.00 - grupa œrednio zaawansowana
ni¿sza (5 rok), godz. 12.55 - grupa œrednio
zaawansowana ni¿sza (4 rok) oraz 7 paŸdziernika

(pi¹tek) godz. 11.00 - grupy œrednio zaawansowana wy¿sza (5 rok), godz. 12.55 – grupa
pocz¹tkuj¹ca (3 rok).

W I semestrze planowane
s¹ nastêpuj¹ce wyk³ady,
Nie tylko dla studentów UTW seminaria, wyjazdy i koncerty:
MIÊDZYUCZELNIANY
KLUB LUDZI KULTURY
Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem w ¿yciu
art-kulturalnym Stolicy. Spotkania z autorami, animatorami i realizatorami wa¿nych inicjatyw artystycznych.
Temat przewodni: Kresy i Kresowiacy.
Informacje o najwartoœciowszych wydarzeniach
w kulturze.
Moderator: Bogus³aw Falicki,
e-mail: kulturalni@zacisze.waw.pl
Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz.
11.00-13.00. Wstêp wolny. Pierwsze spotkanie
30 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 11.00.
BRYD¯
Instruktor: Izabella Nowosielska.
Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody w godz. 10.00-13.00.
Op³ata: karnet miesiêczny 10 z³ - naliczana
na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze spotkanie 5 paŸdziernika (œroda) godz. 10.00.
KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW
WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC
imienia Œw. Arcybiskupa
Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê zgodnie z
harmonogramem w œrody w godz. 16.00-17.00.
Terminy w 2011 r.: 14 IX - Dzieñ Sybiraka Pierwsza rocznica nadania Ko³u imienia
Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego, 12 X, 9 XI Wieczór poezji sybirackopatriotycznej, 21 XII - Bo¿onarodzeniowe
spotkanie oraz w 2012 r.: 14 III - Spotkanie
z m³odzie¿¹, 4 IV - Wielkanocne spotkanie,
23 V - Dzieñ Matki Sybiraczki.
SPOTKANIA, WYJAZDY, KONCERTY
4-7 X (wtorek-pi¹tek) „Z artystyczn¹ wizyt¹ w
Szamociñskim Oœrodku Kultury. Wyjazd
integracyjno-kulturalny dla studentów UTW
i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”.
27 X (czwartek) „Do Ciebie wo³am, Cz³owieku”
koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu
zespo³u „Zaciszañska Nuta” poœwiêcony
Janowi Paw³owi II w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leœnej.
11 XI (pi¹tek) „Œpiewnik patriotyczny” Spotkanie
integracyjne seniorów. Potañcówka warszawska.
Gospodarz zespó³ „Zaciszañska Nuta”.
19 XII (poniedzia³ek) Op³atkowe spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
11 II (sobota) Uniwersytet Trzeciego Wieku Domu
Kultury „Zacisze” z artystyczn¹ wizyt¹ w Bemowskim
Centrum Kultury. Koncert zespo³u „Zaciszañska Nuta”.
2 IV (poniedzia³ek) Wielkanocne spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
13 V (niedziela) Koncert Maryjny w wykonaniu
chóru „Zacisze” w Koœciele œw. Krzysztofa
w Podkowie Leœnej.
31 V (czwartek) Wyjazd integracyjno-kulturalny
dla studentów UTW i Przyjació³ Domu Kultury
„Zacisze” do Arboretum SGGW w Rogowie.
11 VI (poniedzia³ek) Uroczyste jubileuszowe
zakoñczenie roku akademickiego 2011/2012
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
12-15 VI (wtorek-pi¹tek) Z artystyczn¹ wizyt¹ w Regionalnym Oœrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
17 VI (niedziela) Koncert zespo³u „Zaciszañska Nuta”
w Koœciele pw. Matki Nieustaj¹cej Pomocy w Pruszkowie.
WYSTAWY
11 II (sobota) Wystawa Pracowni malarstwa i
rysunku Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu
Kultur „Zacisze” w Bemowskim Centrum Kultury.
14 VI (œroda) Otwarcie wystawy Pracowni malarstwa i rysunku Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultur „Zacisze” w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa Regionalnego Oœrodka
Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

Wrzesieñ
26 wrzeœnia (poniedzia³ek) Inauguracja roku
akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Domu Kultury „Zacisze”. Wyk³ad „Jacy
jesteœmy naprawdê, my Polacy” - Andrzej ¯or.
PaŸdziernik
4-7 paŸdziernika (wtorek-pi¹tek) „Szwajcaria
Chodzieska” Wyjazd integracyjno-artystyczny,
z wizyt¹ w Szamociñskim Oœrodku Kultury.
10 paŸdziernika (poniedzia³ek) Spotkanie z
Krzysztofem Miko³ajewskim - Zastêpc¹ Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
17 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Genealogia - moje hobby” - Krzysztof Garliñski
- Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie.
24 paŸdziernika (poniedzia³ek) „Prawo na
co dzieñ” - El¿bieta Banasiak - mecenas.
27 paŸdziernika (czwartek) Podkowa Leœna.
Wyjazd integracyjno-kulturalno-edukacyjny.
27 paŸdziernika (czwartek) godz. 17.30 „Do Ciebie
wo³am, Cz³owieku” koncert poetycko-muzyczny
w wykonaniu zespo³u „Zaciszañska Nuta”
poœwiêcony Janowi Paw³owi II w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leœnej.
Listopad
7 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Maria
Sk³odowska-Curie – ¿ycie i dokonania” z okazji
Miêdzynarodowego Roku Chemii i Roku
Marii Sk³odowskiej-Curie - Krystyna Bartos
- przewodnik po Warszawie.
11 listopada (pi¹tek) „Œpiewnik patriotyczny”
Spotkanie integracyjne seniorów. Gospodarz zespó³
„Zaciszañska Nuta”. Potañcówka warszawska.
14 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Pani Genera³
El¿bieta Zawacka” z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem – Grzegorz
Hanula - Muzeum Powstania Warszawskiego.
17 listopada (czwartek) Muzeum Marii
Sk³odowskiej-Curie w Warszawie. Wyjœcie
kulturalno-integracyjne.
21 listopada (poniedzia³ek) Seminarium „Psychologia
smutku” - Iwona Olczak - psycholog, psychoterapeuta.
28 listopada (poniedzia³ek) Seminarium „Poprawa
jakoœci ¿ycia osób starszych” - spotkanie z lekarzem.
Grudzieñ
5 grudnia (poniedzia³ek) Przedstawienie „Kwiaty
Polskie Juliana Tuwima” w wykonaniu Zespo³u
Teatralnego dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie
Otwartym „Pokolenia” w Podkowie Leœnej.
8 grudnia (czwartek) Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. Wyjœcie integracyjno-kulturalno-edukacyjne.
12 grudnia (poniedzia³ek) Spotkanie z Iwon¹
Jankowsk¹ – stylistk¹ z Atelier Papillon Agency.
19 grudnia (poniedzia³ek) Op³atkowe spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
23-30 grudnia (pi¹tek- pi¹tek) Przerwa œwi¹teczna.
Styczeñ 2012
2 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Œladami Janusza
Korczaka po Warszawie”- dr Barbara Puszkin – Oœrodek
Dokumentacji i Badañ Korczakianum - z okazji
ustanowienia Roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka.
9 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Z g³ow¹ w chmurach,
czyli o „szaleñstwie balonowym” w czasach ostatniego
króla Polski”- Maja Laskowska - kustosz w Zamku
Królewskim w Warszawie.
12 stycznia (czwartek) Zamek Królewski w Warszawie.
Wyjœcie integracyjno-kulturalne. Zwiedzanie wystawy
„Stanis³aw August, ostatni król Polski” o godz. 11.00.
16 - 27 stycznia (poniedzia³ek-pi¹tek)
Przerwa semestralna.
28-29 stycznia (sobota-niedziela) XI Festiwal
Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.
Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie. Szczegó³y w planach
miesiêcznych, ulotkach i na stronie
internetowej Domu Kultury „Zacisze”.

Jacy s¹ mieszkañcy Pragi?
To pytanie towarzyszy³o grupie studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na pocz¹tku
roku przeprowadzili badanie sonda¿owe, maj¹ce na celu
sprawdzenie, kim s¹ i jak ¿yj¹ mieszkañcy Pragi. Ankiety
wype³niane przez mieszkañców dzielnicy mia³y te¿ pomóc
skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹ opiniê, mówi¹c¹ o niebezpieczeñstwie ¿ycia na Pradze. Grup¹ studentów, która przeprowadzi³a badanie, kierowa³ socjolog, doktor Micha³ Wenzel.
Reprezentatywna próba osób, które wziê³y udzia³ w sonda¿u,
liczy³a 191 osób.
Populacjê mieszkañców deklaruje, ¿e wie, czym jest
Pragi podzielono na dwie gru- Ró¿yc, przy 80% mieszkañpy: mieszkañców starej zabu- ców nowej zabudowy. Za to
dowy (kamienic i bloków wy- du¿o mniej respondentów wiebudowanych przed 1945 ro- dzia³o, czym jest Rybacka: tylkiem, podlegaj¹cych na przy- ko jedna pi¹ta (21,8%) mieszk³ad komisji wyborczej przy kañców nowej zabudowy i
Równej 2) i nowej (mieszkañ 37,8% pra¿an ze starych blowybudowanych po 1945 ków deklaruje, ¿e zna to miejroku; podlegaj¹cych na przy- sce. Która z typowo praskich
k³ad komisji wyborczej przy nazw jest najlepiej znana
mieszkañcom? To Wileniak.
Hetmañskiej 25).
Ró¿yc i Skaryszak nie Jego znajomoœæ deklaruje ponad 90% mieszkañców nowej
wszystkim znane
W ramach projektu zbada- zabudowy i 87% osób ze starno miêdzy innymi, jak mocno szej czêœci dzielnicy.
mieszkañcy Pragi s¹ zakorze- Zakupy na targowiskach
nieni w swojej dzielnicy. Aby to wci¹¿ popularne
Badacze pod lupê wziêli te¿
sprawdziæ, zapytano ich, czy
znaj¹ – mog³oby siê wydawaæ praskie bazary i targowiska. A¿
– kultowe miejsca w dzielnicy, 62% mieszkañców Pragi detakie jak Ró¿yc czy Skaryszak. klaruje, ¿e w ostatnim miesi¹Jak pokazuj¹ wyniki, miesz- cu przynajmniej raz robi³o zakañcy starej, praskiej zabudo- kupy w³aœnie w takich miejwy znaj¹ te miejsca nieco le- scach. Co ciekawe, czêœciej
piej. 89% osób mieszkaj¹cych zagl¹danie do takich miejsc
w blokach sprzed 1945 roku deklaruj¹ osoby, które nie

mieszkaj¹ na Pradze od urodzenia. Najwiêkszym powodzeniem wœród dostêpnych na
targowiskach produktów
ciesz¹ siê warzywa i owoce.
Kupowanie ich deklaruje 59%
badanych.
Czy czujemy siê bezpiecznie?
W ramach badania mieszkañców Pragi zapytano tak¿e
o poczucie bezpieczeñstwa.
Badani odpowiadali miêdzy innymi na pytanie, które brzmia³o „Czy czuje siê Pan/Pani bezpiecznie po zmroku w swojej
dzielnicy?”. Jak pokazuj¹ wyniki, mniejszy strach towarzyszy mieszkañcom nowej zabudowy: 73% osób mieszkaj¹cych w blokach powsta³ych po
1945 osób odpowiedzia³o, ¿e
czuj¹ siê bezpiecznie. W przypadku starej zabudowy by³o to
tylko 63%.
Mniej optymistyczne s¹
dane dotycz¹ce tego, jak czêsto mieszkañcy Pragi byli
œwiadkami wykroczeñ lub
przestêpstw. A¿ jedna czwarta (25,6%) mieszkañców starej zabudowy przyznaje, ¿e
padli ofiar¹ gróŸb lub s³ownych zaczepek (w przypadku
nowej zabudowy odsetek wynosi nieco ponad 9%). W przypadku obu typów zabudowy
oko³o 13% mieszkañców by³o

œwiadkami napadu, za to
niemal jedna trzecia (32%)
widzia³a, jak tu¿ obok nich
dochodzi do kradzie¿y.
W kafeterii kwestionariuszowych pytañ, na które odpowiedzieli mieszkañcy Pragi, znalaz³y siê tak¿e pytania dotycz¹ce znajomoœci s¹siadów i wa¿nych osób (proboszcz, dzielnicowy) z okolicy miejsca zamieszkania oraz czêstotliwoœci,
z jak¹ w bloku respondentów
interweniuje policja. Patrz¹c
ogólnie na rozk³ady czêstoœci
poszczególnych statystyk i wyniki badania mo¿na ³atwo
stwierdziæ, ¿e wiele popularnych pogl¹dów dotycz¹cych
Pragi znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbach: chodzi
miêdzy innymi o popularnoœæ
zakupów na targowiskach czy
powszechnoœæ kradzie¿y.
Micha³ Dobro³owicz
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Profesjonalne
Finanse
- KREDYTY GOTÓWKOWE
BEZ ZAŒWIADCZEÑ
- KONSOLIDACJE
- HIPOTEKI
- KREDYTY DLA FIRM

ul. Bartnicza 6
tel. 22 814 53 62,
pon.-pt. 10.00-18.00

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego wraz z Domem Kultury Praga
serdecznie zaprasza doros³ych, dzieci i m³odzie¿ na:

Dzieñ Otwarty Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej:

K£OPOCIAKI 2011
24 WRZEŒNIA
W GODZ. 12-19
Podwórze miêdzy budynkami ul. K³opotowskiego 6, 8 i 10
ul. Okrzei 5 i 7
BEZP£ATNE atrakcje:
Spektakl Stowarzyszenia Dramy „Pragnienie Pragi”
Spacery po Pradze z konkursami i atrakcyjnymi nagrodami
Koncert Zespo³u „S¹siedzi”
Pokaz capoeiry
Gry i zabawy dla dzieci z nagrodami
Warsztaty bêbniarskie i plastyczne
Malowanie twarzy
Turniej ping-ponga z nagrodami
I inne atrakcje
Punkt informacyjny:
Jak za³o¿yæ spó³dzielniê socjaln¹?
Jak za³o¿yæ stowarzyszenie lub fundacjê?

Podczas ca³ej imprezy BEZP£ATNY poczêstunek!!!
Ponadto zapraszamy na zakupy przez ca³y dzieñ podczas kiermaszu
wyj¹tkowego rêkodzie³a.
Szczegó³owy program imprezy na www.frso.pl oraz www.tupraga.pl

Wydarzenie wspó³finansowane jest przez UE, projekt „SPES - Skuteczne Przedsiêbiorstwo
Ekonomii Spo³ecznej II-edukacja, wsparcie, promocja” ze œrodków EFS, Priorytet VII, Dzia³anie 7.2,
Poddzia³anie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii spo³ecznej” Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Œwiate³ko w tunelu
- pedofil odwo³any
Na 6 wrzeœnia zosta³y na Pradze zwo³ane dwie sesje, co powoli zaczê³o siê stawaæ prask¹
niechlubn¹ tradycj¹. Przewodnicz¹ca El¿bieta Kowalska Kobus
zwo³a³a XV sesjê nadzwyczajn¹
na wniosek radnych PiS i przywo³a³a III sesjê nadzwyczajn¹ z
wniosku radnych PO i SLD. O
godzinie 16.30 na sali obrad pojawili siê wszyscy radni oraz grono mieszkañców dzielnicy. Sesja
rozpoczê³a siê od wniosku radnego Ireneusza Tondery o poszerzenie porz¹dku obrad o projekt uchwa³y w sprawie wygaszenia mandatu radnego £ukasza
Muszyñskiego, skazanego prawomocnym wyrokiem s¹du za
szanta¿ i pedofiliê. Ku zdumieniu zgromadzonych i zapewne
samego wnioskodawcy nikt nie
protestowa³. Zamilkli niedawni
obroñcy i obroñczynie £ukasza
M. z PiS i PWS; byæ mo¿e wreszcie dotar³o do nich, kogo w imiê
partykularnych interesów bronili, parali¿uj¹c prace praskiej rady
przez prawie ca³y rok.
Radnym PiS i PWS nagle zachcia³o siê pracowaæ. Wyrazili
zgodê na wprowadzenie pod obrady rady korekt bud¿etu w dzielnicy, w zamian radni PO i SLD
zgodzili siê na wprowadzenie pakietu punktów dotycz¹cych informacji o szeroko pojêtej gospodarce komunalnej. £ukasz Muszyñski przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym (Adrianna Jara - obecnie
PJN) przesta³ byæ radnym dzielnicy oko³o godziny 18.00.
W chwilê póŸniej rada zrealizowa³a pierwszy merytoryczny
punkt od grudnia ubieg³ego roku
i powo³a³a przewodnicz¹cego
komisji bud¿etu, którym zosta³
wybrany praktycznie jednog³oœnie radny Ireneusz Tondera.
Jednog³oœnie te¿ zaaprobowano korekty bud¿etu dzielnicy,
zwiêkszaj¹ce œrodki na oœwiatê
o prawie dwa miliony z³otych.
Punkty porz¹dku obrad dotycz¹ce gospodarki komunalnej
rozpoczê³y siê od jednolitego
stanowiska rady w sprawie koniecznoœci zwiêkszenia œrodków
na ratowanie praskiej substancji komunalnej. Radni poparli
apel Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich o dodatkowe œrodki z
bud¿etu m.st. Warszawy w wy-

sokoœci 150 milionów z³otych na
ten cel. Jako potencjalne Ÿród³o
finansowania wskazano œrodki z
tzw. janosikowego, czyli podatku, który p³aci stolica na rzecz
biedniejszych samorz¹dów. K³opoty mieszkañców kamienic
przy Targowej 64 i Konopackiej
6, zwróconych by³ym w³aœcicielom, zdominowa³y dalsz¹ czêœæ
obrad. Radni dopytywali siê, jakie s¹ skutki zwrotu nieruchomoœci objêtych roszczeniami by³ych
w³aœcicieli, jakiej pomocy udziela
zarz¹d dzielnicy mieszkañcom
zwracanych kamienic itp. Czêsto pytania wynika³y z niewiedzy,
czêsto z braku zrozumienia, a
czêsto z samej chêci zadawania
pytañ i braku chêci rozumienia
odpowiedzi. Niektórzy radni, jak
wynika³o z przebiegu obrad,
maj¹ problem czytania ze zrozumieniem, krótk¹ pamiêæ i k³opoty z przyswajaniem wiedzy.
Dominuj¹cy w zadawaniu pytañ
na sesji by³ radny Jacek Wachowicz, wyraŸnie w konflikcie
z przewodnicz¹c¹ rady El¿biet¹
Kowalsk¹-Kobus, któr¹ zwa³
pogardliwie prowadz¹c¹ obrady i ze wszystkimi innymi, którzy oœmielali siê mieæ zdanie
przeciwne.
Po piêciu godzinach obrad
pierwszy raz od ubieg³ego roku
III nadzwyczajna sesja zosta³a
przerwana na wniosek radnego
PiS - Paw³a Lisieckiego. Jego
ugrupowanie bowiem, po powo³aniu wa¿nej komisji infrastruktury nie by³o w stanie wskazaæ kandydata na jej przewodnicz¹cego
mimo podobno wczeœniejszych
uzgodnieñ, a sam Pawe³ Lisiecki nie podj¹³ tego wyzwania. Ci¹g
dalszy zapewne nast¹pi.
DCH

KOMUNIE
CHRZCINY
WESELA
tel. 602-274-531
„Bia³a Orchidea”
ul. Bia³o³êcka 281
www.sala-bialaorchidea.pl

6 nowa gazeta praska

Nie tylko o pieni¹dzach
Rozmowa z Marcinem Kierwiñskim, wicemarsza³kiem Województwa Mazowieckiego

Jako wicemarsza³ek odpowiada Pan od lipca 2010 r.
za nadzór nad najwiêkszym
w Polsce Regionalnym
Programem Operacyjnym
(RPO) – ponad 7 miliardów
z³otych do wykorzystania.
Czy przy takiej iloœci obowi¹zków wystarcza czasu
na zainteresowanie siê projektami zupe³nie ma³ymi,
lokalnymi – wa¿nymi dla
poszczególnych dzielnic i
czêœci Warszawy?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego stworzony zosta³ w³aœnie
po to, ¿eby patrzyæ z punktu
widzenia potrzeb lokalnych i
regionalnych, a nie ogólnopolskich - jak to ma miejsce w przypadku innych programów operacyjnych. Rok 2011 jest rokiem
znacznego przyspieszenia wyp³aty œrodków unijnych i podpisywania kolejnych umów w ramach RPO. Zaplanowaliœmy, ¿e
w tym roku podpisane zostan¹
umowy z beneficjentami na 2,1
mld z³ (533 mln euro). Do beneficjentów trafi natomiast 1,45
mld z³. Dziêki temu na koniec
2011 roku wartoœæ podpisanych
umów wyniesie 6,2 mld z³ (1,59
mld euro) i obejmie 87 proc.
ca³ej kwoty przyznanej Mazowszu w ramach RPO WM na lata
2007-2013. Na koniec roku planujemy certyfikowaæ 43 proc.
œrodków.

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

Na pocz¹tku 2011 r. Mazowsze otrzyma³o dodatkowe
18,7 mln euro, czyli ponad 70
mln z³ z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW). Jest to
premia dla tych województw,
które najlepiej radz¹ sobie z
wydatkowaniem funduszy
unijnych.
Nie pozostaje mi nic innego jak pogratulowaæ, ¿e wydatkowanie œrodków unijnych nabra³o takiego przyspieszenia. Zabrzmi to mo¿e
jak „nacjonalizm regionalny”, ale proszê mi powiedzieæ: co tak naprawdê ma z
tego przyspieszenia Bia³o³êka, Praga Pó³noc i Targówek.
Jako wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego mia³em okazjê kontynuowaæ i doprowadziæ do zawarcia wielu
nowych umów na dofinansowanie kluczowych i d³ugoletnich warszawskich projektów
w wielu dziedzinach ¿ycia.
Ma³o osób zdaje sobie sprawê,
¿e to w³aœnie dziêki œrodkom
unijnym, które s¹ w gestii samorz¹du województwa mazowieckiego, powstaje wiele
oczekiwanych przez mieszkañców inwestycji. Wystarczy
w tym miejscu wymieniæ: przebudowê ul. Modliñskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kana³em
¯erañskim z niebagateln¹
kwot¹ dofinansowania ponad
82 mln z³ oraz wsparcie projektów modernizacyjnych Szpitala Bródnowskiego na ³¹czn¹
kwotê kilkunastu milionów z³otych. Bardzo wa¿na jest tak¿e
kultura i zachowanie dziedzictwa historycznego; dlatego
priorytetowe by³o wsparcie
kwot¹ 5 mln z³ przebudowy i
modernizacji Teatru Powszechnego oraz kwot¹ blisko
4 mln z³ rewitalizacji budynku
koœcio³a pw. Zmartwychwstania Pañskiego przy ulicy Ksiêcia Ziemowita. To tylko czêœæ
wspartych projektów dla tego
obszaru Warszawy.
Œrodki unijne to szansa na
realizacjê inwestycji, których czêsto samorz¹d w³asnymi si³ami nie jest w stanie wykonaæ. Jest jednak
druga strona medalu: otrzymanie dofinansowania wi¹¿e siê czêsto z koniecznoœci¹ zapewnienia w bud¿ecie znacz¹cego wk³adu w³asnego - co w dobie spowolnienia gospodarczego bywa
trudne.
Warszawa i Mazowsze maj¹
ten sam problem, który nazywa siê „janosikowym”. Gdyby
nie ten quasi podatek, moglibyœmy jeszcze skuteczniej pozyskiwaæ jako samorz¹dy fundusze unijne, a co za tym idzie
- jeszcze intensywniej siê rozwijaæ. W tym roku my – czyli
podatnicy z Mazowsza - przeka¿emy innym województwom

kolejnych 628 mln z³ w ramach
tzw. janosikowego. Stanowi to
ponad 40 proc. tegorocznych
dochodów podatkowych województwa. To oznacza, ¿e niemal co druga z³otówka z naszych podatków, zasilaj¹ca
bud¿et Mazowsza, trafia do
innych regionów. Warszawa w
ramach „janosikowego” zasila
inne regiony kwot¹ 1 mld z³
rocznie – starczy³oby na budowê kilkudziesiêciu szkó³ i
przedszkoli lub budowê oczekiwanej Obwodnicy Œródmiejskiej na odcinku od Ronda
Wiatraczna do po³¹czenia z
dzielnic¹ Targówek.
Zmiana zasad „janosikowego” to jedno z kluczowych zadañ dla pos³ów, których wybior¹ warszawiacy w najbli¿szych wyborach. Gor¹co kibicujê i staram siê wspieraæ inicjatywê Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich, który zebra³
150 tys. podpisów pod obywatelskim projektem zmiany „janosikowego”.
W sytuacji, gdy Warszawa
i Mazowsze zaci¹gaj¹ kredyty na programy inwestycyjne,
tak wysokie obci¹¿enie nie
mo¿e byæ dalej utrzymywane, zw³aszcza gdy podsumujemy jak wysokie sumy Warszawa i Mazowsze przekaza³y ju¿ z tytu³u „janosikowego” od roku 2003. W tym
okresie Warszawa wp³aci³a
ponad 5 mld PLN dla innych
samorz¹dów, a Mazowsze
a¿ 4,4 mld PLN.
PJ

Kombatanci uhonorowani

dokoñczenie ze str. 1

rocznicy napaœci Niemiec hitlerowskich na Polskê i Miêdzynarodowego Dnia Weterana.
W imieniu m³odego pokolenia podziêkowania i gratulacje,
wraz z ¿yczeniami zdrowia,
szczêœcia i radoœci z ¿ycia oraz
pozytywnych niespodzianek,
z³o¿y³ burmistrz Pragi Pó³noc
Piotr Zalewski. List od marsza³ka Adama Struzika oraz podziêkowania za bohatersk¹ postawê, za patriotyzm, przekaza³ Tadeusz Samborski z Urzê-

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

NFZ

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

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

du Marsza³kowskiego. Ciep³e
s³owa, podziêkowania i ¿yczenia, skierowali do weteranów:
pos³anka Joanna Fabisiak i
marsza³ek Marek Borowski.
Na spotkaniu wrêczono przyznane na wniosek Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej odznaczenia dla osób i instytucji, których dzia³alnoœæ przyczynia siê
do utrwalania bohaterskich czynów z lat wojny 1939 - 1945,
którzy propaguj¹ wiedzê historyczn¹ i rozwijaj¹ ró¿ne formy
patriotycznego wychowania
m³odego pokolenia.
Krzy¿em Zwyciêzcom 1945
roku uhonorowani zostali: Czes³aw Staniec, W³adys³aw Olesiñski, Barbara Koliñska, Jan
Goldman, Tadeusz Olkowicz,
Tadeusz Misiñski, Maria Andrzejewska-Poczeœniak, Henryk Kokosza, Leokadia K³osowska, Jerzy Paw³owski Leszek Rylski, Jerzy Modrzewski,
Mieczys³aw Wojdyga; Odznak¹ Czynu Frontowego 1. i
2. Armii WP: Marian Olejnik i
Piotr Dzier¿yc; Krzy¿em Czy-

nu Zbrojnego Polskich Oddzia³ów Samoobrony – Józef Biestek; Odznak¹ Za Zas³ugi dla
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych
WiêŸniów Politycznych: Bo¿ena Solicka, Ma³gorzata Staniak, Janusz Szajewski i Maria Ró¿a Walc.
Na wniosek Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej w³adze
Pragi Pó³noc uhonorowa³y weteranów - seniorów: Stanis³awa Judyckiego (100 lat) oraz
90-latków: Piotra Dzier¿yca,
Janinê Jackowsk¹, Jadwigê
Sitkiewicz i Amandê Jasiñsk¹.
Pami¹tkowymi plakietkami, rytymi w metalu, uhonorowano
tak¿e Muzeum Warszawskiej
Pragi oraz Przychodniê Kombatanck¹ przy Szpitalu Praskim
oraz dzia³aczy organizacji kombatanckich: Wiktora Sokólskiego, gen. dyw. Jerzego Modrzewskiego, Czes³awa Czarkowskiego, Mariannê Sygitowicz, Kazimierê Wojtczak, Krystynê Wasilewsk¹, Michalinê
Szefer, Jerzego Ingarowicza,

Krzysztofa Mangela, Feliksa
Walerycha, Alicjê Stacheck¹,
Danutê Or³owsk¹, ks. Tomasza
Nowaczka, Mariê Jaskorzyñsk¹, Irenê Tomasiñsk¹,
Helenê Klimontowsk¹ i Bohdana Zawolskiego.
Po czêœci oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazjê
wróciæ do nastrojów sprzed lat,
dziêki Kapeli Praskiej. Panowie: Czesiek, Rysiek, Marek,
Robert, Pawe³ i Zbyszek poruszyli serca piosenkami o walcz¹cej Warszawie i kochanej
Pradze.
O wydarzeniach z lat wojny
przypominaæ bêd¹ kolejne uroczystoœci: 14 wrzeœnia o godz.
11. pod pomnikiem Koœciuszkowców (67. rocznica wyzwolenia prawobrze¿nej Warszawy spod faszystowskiej okupacji przez I Dywizjê Piechoty im.
Tadeusza Koœciuszki) i 19
wrzeœnia o godz. 11 u zbiegu
ulic: 11 Listopada i In¿ynierskiej (67. rocznica Powstania
Warszawskiego, udzia³ w nim
praskich oddzia³ów Armii Krajowej oraz ich rozwi¹zanie po
zdobyciu Pragi przez wojska
Frontu Wschodniego).
K.

Autobusy na tory - natychmiast!
W poprzednim numerze NGP zosta³y zamieszczone moje
rozwa¿ania, na temat celowoœci wykorzystywania mostu tramwajowego Mostu Pó³nocnego, równie¿ przez autobusy. W komentarzu przedstawiciela Ratusza, zamieszczonym w dalszej
czêœci tego artyku³u („Autobusy na tory”, przyp. red), przedstawiciel Ratusza w pe³ni potwierdza celowoœæ takiego rozwi¹zania pisz¹c, ¿e w³aœnie takie rozwi¹zanie zosta³o zaprojektowane i zrealizowane i mo¿e byæ w ka¿dej chwili wprowadzone.
Czytaj¹c to by³em w pierwszej chwili wrêcz zawstydzony – co ty
siê tu niepotrzebnie wym¹drzasz, przecie¿ pracownicy Ratusza
s¹ m¹drzejsi, bo wszystko przewidzieli ju¿ du¿o wczeœniej. Szybko jednak przysz³a refleksja. Zaraz, zaraz, coœ tu nie gra. Jak to?
Wydano dziesi¹tki milionów naszych pieniêdzy na przygotowanie
trasy do kursowania autobusów po moœcie tramwajowym i nie bêdzie z nich ¿adnego po¿ytku dla mieszkañców? Jak to? Zbuduje
siê kilkanaœcie osobnych przystanków dla autobusów, z wiatami
po pó³ miliona ka¿da, wymaluje odpowiednie pasy za kilkaset tysiêcy z³otych tylko po to, aby to wszystko po jakimœ czasie wyrzuciæ w b³oto? I to ma byæ oszczêdne gospodarowanie pieniêdzmi?
Pora wiêc zastanowiæ siê, które z tych rozwi¹zañ jest korzystniejsze dla mieszkañców. Osobne przystanki dla autobusów i
tramwajów wymagaj¹ od pasa¿erów k³opotliwych, czêsto kilkusetmetrowych przejœæ na piechotê, czêsto niebezpiecznych, bo
miêdzy samochodami, wi¹¿e siê to z niepotrzebn¹ strat¹ czasu i
jest szczególnie uci¹¿liwe dla ludzi starszych. Tych wad nie maj¹
oczywiœcie wspólne przystanki dla autobusów i tramwajów.
Có¿ wiêc powinien zrobiæ Ratusz? Uwa¿am, ¿e powinien natychmiast zrezygnowaæ z monitorowania i zastanawiania siê, co
te¿ kosztuje i natychmiast podj¹æ decyzjê o kursowaniu autobusów po moœcie tramwajowym Mostu Pó³nocnego. Zaoszczêdzi w
ten sposób kilka milionów, których tak potrzebuje i zyska sympatiê
mieszkañców, której mu tak brakuje.
Jan
W odpowiedzi na list Czytelnika na pocz¹tek kilka sprostowañ.
Wydaje siê bowiem, i¿ pan Jan
niezbyt dok³adnie przeczyta³ nasz
tekst. Otó¿ to nie urzêdniczka Ratusza odpowiada³a na nasze pytania i to nie Ratusz podejmie decyzjê o ewentualnym wpuszcze-

niu autobusów na most tramwajowy. Inwestorem budowy Mostu
Pó³nocnego jest Zarz¹d Miejskich
Inwestycji Drogowych. O powy¿sze rozwi¹zanie pytaliœmy Ma³gorzatê Gajewsk¹ z Biura Prasowego ZMID. Poinformowa³a nas
wówczas, ¿e z punktu widzenia

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

XVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Curie czy Pó³nocny?
Na pierwszej powakacyjnej sesji, radni pochylili siê na
wstêpie nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Winnicy, pozytywnie opiniuj¹c projekt owego
planu, wszak¿e z autorskimi poprawkami.
Wœród nich znalaz³ siê zapis, przewiduj¹cy ogólnodostêpne miejsca postojowe przy obiektach us³ugowych. Kolejny zapis dopuœci³ us³ugi
na parterach budynków (do 150 m kw. na ka¿dy lokal) - biura, zak³ady
fryzjerskie, salony kosmetyczne, handel. Wed³ug bia³o³êckich radnych
miejscowy plan Winnicy powinien równie¿ zak³adaæ mo¿liwoœæ dopuszczenia us³ug oœwiatowych w postaci przedszkoli i ¿³obków.
Obszary oznaczone w planie jako tereny zielone nale¿a³oby
przekwalifikowaæ na tereny zieleni parkowej, w celu umo¿liwienia
takiego ich zagospodarowania, by mog³y spe³niaæ funkcje rekreacyjne. Projektowany uk³ad drogowy powinien uwzglêdniaæ opracowan¹ przez Zarz¹d Transportu Miejskiego dokumentacjê techniczn¹ na liniê tramwajow¹, na pêtle - tramwajow¹ i autobusow¹,
a tak¿e na przebieg ulicy Œwiatowida. W skorygowanych zapisach znalaz³y siê jeszcze m.in. propozycje redukcji – na okreœlonych obszarach Winnicy – wysokoœci budynków do 20 m i kaskadow¹ redukcjê do 15 m, w kierunku oznaczonych w planie ulic.
Tradycyjny punkt sesji to zmiany w bud¿ecie. Tym razem dotyczy³y m.in. planu dochodów na 2011 rok, planu wydatków bie¿¹cych i wykazu przedsiêwziêæ realizowanych ze œrodków Unii
Europejskiej. W szczegó³ach: m.in. wyst¹piono do Rady Warszawy o zwiêkszenie (130 tys. z³) œrodków na budowê Wilkowieckiej, o 310 tys. z³ na budowê Sprawnej. Na budowê zatoki
autobusowej przy Aluzyjnej potrzebne bêdzie 100 tys. z³, na modernizacjê fragmentu Kasztanowej – 440 tys. z³, na przebudowê
Marcina z Wrocimowic – 450 tys. z³. Rozbudowa zespo³u szkó³
przy Kobia³ki poch³onie o 50 tys. z³ wiêcej ni¿ zak³adano, na
modernizacjê Parku Henrykowskiego potrzeba 27 tys. z³, nowo
tworzony teren rekreacyjny przy Ruskowym Brodzie bêdzie wymaga³ nak³adów w wysokoœci 25 tys. z³. Budowa zaplecza socjalnego boiska Syrenka (przy Picassa) to koszt 300 tys. z³.
Z pozytywn¹ opini¹ rady spotka³o siê sprawozdanie z dzia³alnoœci
bia³o³êckiego Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w 2010.
Kolejna uchwa³a to wyst¹pienie do Rady Warszawy z wnioskiem o wyposa¿enie Szko³y Podstawowej nr 257 przy Podró¿niczej w maj¹tek powsta³y w wyniku budowy przyszkolnego
parkingu. Wartoœæ inwestycji to 642 tys. z³. Ostatnia z uchwa³
dotyczy³a, wspomnianej ju¿ w raporcie z budowy Mostu Pó³nocnego, zmiany nazwy mostu na Marii Sk³odowskiej-Curie. Radni
negatywnie zaopiniowali tê propozycjê, powo³uj¹c siê m.in. na
konsultacje spo³eczne.
(egu)

technicznego, most tramwajowy
jest w pe³ni przygotowany na
ewentualnoœæ przyjêcia ruchu autobusów, gdyby zaistnia³a taka
koniecznoœæ. Z wypowiedzi Ma³gorzaty Gajewskiej jasno wynika³o równie¿, ¿e jedynie In¿ynier
Ruchu m.st. Warszawy jest w³adny podj¹æ decyzjê o przysz³ym
wdro¿eniu proponowanego przez
Czytelnika wariantu. Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych nie
zajmuje siê organizacj¹ ruchu na
oddawanych do u¿ytku inwestycjach drogowych.
¯eby w pe³ni sprostaæ oczekiwaniom Czytelnika skontaktowaliœmy siê ponownie z Biurem Prasowym ZMID. Agata Choiñska z
tego¿, powiedzia³a nam: Potwierdzam wszystko, o czym mówi³a
Ma³gorzata Gajewska. Most
tramwajowy Mostu Pó³nocnego
jest w pe³ni przygotowany na hipotetyczn¹ okolicznoœæ przyjêcia
ruchu autobusów. Potwierdzam,
¿e to nie ZMID decyduje o organizacji ruchu, potwierdzam równie¿, ¿e In¿ynier Ruchu m.st.
Warszawy, po przeprowadzeniu
kilkumiesiêcznego monitoringu
przepustowoœci ruchu na Moœcie
Pó³nocnym, podejmie lub nie (w
zale¿noœci od wyniku badañ) decyzjê o zmianie organizacji ruchu, czyli o wpuszczeniu autobusów na most tramwajowy. Takie s¹ wymogi. Nie maj¹ na razie sensu – bez sprawdzenia ruchu pojazdów w praktyce i w czasie normalnego funkcjonowania
arterii – zmiany komunikacyjne
na Moœcie Pó³nocnym. Przypominam równie¿, ¿e nas, jako inwestora, obowi¹zuje dostosowanie siê do projektu mostu, a ten
zak³ada³ ruch samochodów i autobusów po dwóch jezdniach –
po³udniowej i pó³nocnej, stanowi¹cych dwa odrêbne mosty i
ruch tramwajów po osobnym moœcie tramwajowym. To, o czym
mówiê, nie wyklucza oczywiœcie
www.odszkodowanie.pl

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

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

w przysz³oœci, na warunkach, o
których wspomnia³am, dopuszczenia ruchu autobusów na moœcie tramwajowym.
Kolejne sprostowanie dotyczy
rzekomych kosztów przygotowania mostu tramwajowego na
przyjêcie autobusów. Nie by³o
¿adnych dodatkowych kosztów.
Projekt przewidywa³ takie, a nie
inne rozwi¹zania konstrukcyjne
mostu. Nie powstaj¹ na moœcie
tramwajowym drogie, osobne
wiaty autobusowe. Notabene
przytaczane przez naszego
Czytelnika koszty wydaj¹ siê
mocno wygórowane – có¿ to za
wiata z 0,5 mln z³? Nikt te¿ nie
umieszcza na razie na moœcie
tramwajowym, generuj¹cych
koszty, specjalnych oznakowañ
pionowych i poziomych dla autobusów. Na decyzje o zmianie
organizacji ruchu przyjdzie czas,
kiedy przepustowoœæ mostu zostanie dok³adnie sprawdzona.
(egu)
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SPO£ECZNE
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO
UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA
tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl
Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,
by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,
w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,
hiszpañskiego i francuskiego
Zapewniamy:
- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,
- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,
- ma³e grupy jêzykowe,
- naukê w kameralnych klasach,
- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,
- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,
- sta³¹ opiekê psychologa,
- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych
z nauczycielem,
- fakultety z ka¿dego przedmiotu,
- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.
Szczegó³ów szukaj na stronie:
www.3slo.pl
NISKIE CZESNE! SZKO£A Z TRADYCJAMI! 100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Wrzeœniowy raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

mochodowe bêd¹ gotowe w
grudniu tego roku.
Przeszkod¹ mo¿e byæ jedynie pogoda – wylewanie asfaltu ma swoje wymogi termiczne
i musi siê odbywaæ przy w miarê suchej aurze. Mosty samochodowe s¹ ju¿ niemal gotowe,
pokrywaj¹ je warstwy materia³u izolacyjnego, mo¿na siê ju¿
nimi dostaæ z jednego brzegu
na drugi, w obu kierunkach. Na
moœcie tramwajowym, wyposa¿onym równie¿ w œcie¿kê rowerow¹, nie ma jeszcze dwóch
fragmentów p³yty. To, ¿e k³adka tramwajowa nie bêdzie gotowa w grudniu tego roku jest
niemal pewne, od czasu kiedy
wszyscy œledzili z napiêciem
transport ostatniego przês³a
nurtowego, które utyka³o w
zbyt p³ytkiej Wiœle. Wczeœniej
transport by³ niemo¿liwy ze
wzglêdu na cztery fale powodziowe na rzece.
Most Pó³nocny ma ju¿, niestety, jedn¹ ofiarê œmierteln¹.
W koñcu lipca, pod pracuj¹cymi przy zabezpieczeniu antykorozyjnym mostu, za³ama³o siê
rusztowanie i runê³o do Wis³y.
Jeden z budowniczych zmar³ w
szpitalu w wyniku obra¿eñ – To

bardzo przykry wypadek, postêpowanie wyjaœniaj¹ce prowadzi ¿oliborska prokuratura.
Nie wiadomo, dlaczego runê³o
rusztowanie, na którym pracowa³o piêciu ludzi. Za bezpieczeñstwo na budowie oczywiœcie odpowiada wykonawca,
Pañstwowa Inspekcja Pracy
przedstawi³a prokuraturze protokó³ powypadkowy. Musimy
poczekaæ na wyniki postêpowania wyjaœniaj¹cego – mówi
Agata Choiñska.
Podmycie dna w wyniku
ubieg³orocznej powodzi doprowadzi³o do jego erozji, w pobli¿u podpory nurtowej, po
stronie bielañskiej. Dno obni¿y³o siê o kilka metrów, ods³aniaj¹c fundament podpory i
stwarzaj¹c zagro¿enie – Charakterystyka dna od strony Bielan jest inna ni¿ ta po stronie
Bia³o³êki. Od pocz¹tku i my i
wykonawca mieliœmy tego
œwiadomoœæ. Nikt jednak nie
zak³ada³, ¿e przez Wis³ê w jednym roku przejd¹ cztery fale
powodziowe. Na pocz¹tek
podpora zosta³a zabezpieczona kamieniami, dziêki czemu
dno w jej bliskoœci znacz¹co
siê podnios³o. Fundament
podpory wymaga jednak bar-

dziej trwa³ego zabezpieczenia.
Prace zostan¹ wykonane w
najbli¿szych dniach, po dokonaniu wyboru najbardziej odpowiedniej technologii – zapewnia Agata Choiñska.
Wszystko wskazuje na to,
¿e Most Pó³nocny pozostanie
Pó³nocnym. Patronat Marii
Sk³odowskiej-Curie przepad³
w g³osowaniu mieszkañców i
bia³o³êckich radnych. Zwolennicy patronatu s³ynnej polskiej
noblistki nie sk³adaj¹ broni.
Na plac budowy zajrzymy w
paŸdzierniku i mamy nadziejê,
¿e ten rekonesans nie bêdzie
siê odbywa³ w zimowej aurze.
(egu)

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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Malarskie Konfrontacje

Drugiego artystê, którego
prace prezentowane s¹ w Galerii N’69 równie¿ zainspirowa³a natura. Ale jak¿e odmienne

„Konfrontacje” – to nowa inicjatywa, a zarazem cykl wystawienniczy Fundacji Artbarbakan. Pierwsza wystawa z
tego cyklu otwarta zosta³a 9 wrzeœnia w Galerii N’69 przy
ul. Tarchomiñskiej 9.
Konfrontacja oznacza ze- staw twórczych i artystycznych
stawienie, porównanie, od- tendencji. Na takie w³aœnie
wa¿ne stawanie twarz¹ w konfrontacje zaprasza tej jesietwarz. W sztuce – to jednocze- ni do Galerii N’69 Fundacja
sna prezentacja ró¿nych po- Artbarbakan.

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:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, AL Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez GAZ MEDIA
Sp. z o.o. ul. Pi³sudskiego 2, 05-200 Wo³omin, z³o¿ony
dnia 25 sierpnia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dz. nr ew.
53/2, 48/2 z obrêbu 4-01-22 oraz 13. 68/2, 68/5 z obrêbu
4-03-04 przy ul. Mehoffera, P³udowskiej 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.

Przepychanki na Kopijników
Miêdzy Tras¹ Toruñsk¹ a ulic¹ Kopijników ustawiane s¹ bariery t³umi¹ce ha³as. Prace odbywaj¹ siê ci¹gu dnia. Wy³adunek powoduje zablokowanie obu pasów ruchu na Kopijników brak jest jakiegokolwiek oznakowania oraz kierowania ruchem.
Samochody osobowe, aby omin¹æ to „zjawisko” jad¹ pobliskimi
chodnikami, bowiem dostarczanie elementów konstrukcji odbywa siê za pomoc¹ ciê¿kiego sprzêtu, w tym koparki, która w
³y¿ce przewozi elementy konstrukcji, skutecznie blokuj¹c ruch
– informuje nas czytelnik.
I dodaje - Przy okazji ciê¿ki sprzêt niszczy chodnik i krawê¿niki, które przy Kopijników ca³kiem niedawno by³y uk³adane. O
kulturze wymiany zdañ z pracownikami wykonuj¹cymi te prace
i blokuj¹cymi ulicê nie bêdê lepiej wspomina³. Jest niebezpiecznie i nerwowo.
To kolejny kamyk do ogródka naszych budowniczych, po Jagielloñskiej, o której to inwestycji pisaliœmy w poprzednim wydaniu NGP. Brak koordynacji prac, marnotrawstwo i – co tu kryæ
– ba³agan. Trochê to dziwne, bowiem wykonawca inwestycji pod
nazw¹ „dostosowywanie Trasy Armii Krajowej do parametrów
drogi ekspresowej”, firma J&P - AVAX S.A. oddzia³ w Polsce
jest jedn¹ z wiêkszych europejskich firm bran¿y budownictwa
drogowego i kubaturowego. Wydawa³oby siê wiêc, ¿e nabyte
dobre, europejskie nawyki powinny zadzia³aæ na polskim gruncie. Dlaczego tak nie jest - pytamy Ma³gorzatê Tarnowsk¹ z
Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej warszawskiego oddzia³u
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – To pierwszy
sygna³ o tego typu utrudnieniach, który do nas dociera. Jako
inwestor mamy oczywisty wp³yw na to, co dzieje siê na naszych
budowach. Skontaktujê siê z wykonawc¹ i zobowi¹¿ê go do
wprowadzenia porz¹dku na tym odcinku prac. Nie muszê mówiæ, ¿e koszty naprawy wszelkich szkód, typu zniszczone krawê¿niki i chodniki ponosi wykonawca. Mo¿e byæ i tak, ¿e w tym
konkretnym przypadku, winowajc¹ jest podwykonawca J&P AVAX S.A., ten który montuje ekrany dŸwiêkoch³onne. Dla mieszkañców to – rzecz jasna – nieistotne, chc¹ mieæ choæ minimalny
komfort poruszania siê po mieœcie. Spróbujemy sprawiæ, by ruch
odbywa³ siê wahad³owo i by ktoœ tym ruchem kierowa³ w tych
momentach, kiedy jest to konieczne.
Trzymamy za s³owo i z pewnoœci¹ sprawdzimy, czy na Kopijników skoñczy³y siê niebezpieczne przepychanki aut osobowych
z ciê¿kim sprzêtem budowlanym.
(egu)

Ró¿norodnoœæ to najwiêkszy atut sztuki – mówi¹ organizatorzy przedsiêwziêcia, Jerzy Lassota i Miros³aw D³ugosz
Miron z Fundacji Artbarbakan.
– œwiadczy o nieograniczonych mo¿liwoœciach tej formy
komunikacji.
Projekt realizowany jest w
ramach programu artystycznowystawowego Artbarbakan
2011.
Cykl rozpoczyna, otwarta
9 wrzeœnia, wystawa malarstwa
Jana Balcerzaka i Rajmunda
Ga³eckiego. Ekspozycjê mo¿na
by nazwaæ konfrontacj¹ realizmu i abstrakcji.
Realistyczne, choæ niezupe³nie, przedstawienie rzeczywistoœci reprezentuje Rajmund
Ga³ecki. Urodzony w 1972 r. w
Rawie Mazowieckiej artysta
ukoñczy³ Wydzia³ Artystyczny
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie (dyplom z
malarstwa w 2000 r. w pracowni prof. Walentego Wróblewskiego). Od 2007 r. jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo i rysunek. Uczy malarstwa w Klubie 13 na Woli. Bra³
udzia³ w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych, z
których najwa¿niejsze to: „Pejza¿e”, „Œwiat³o-czu³oœæ” w
Rawie Mazowieckiej oraz wystawa w Galerii 137 w £odzi.
Artysta kilkakrotnie bra³ te¿
udzia³ w wystawach „Artyœci z
Mazowsza”.
W Galerii N’69 zaprezentowa³ pejza¿e i portrety. Pejza¿e tak¿e s¹ portretowaniem –
tyle ¿e natury nie ograniczonej, nie zebranej w jeden
kszta³t. Ogl¹damy przede
wszystkim widoki Mazowsza,
rzekê Rawkê, leœne œcie¿ki,
pola. Jest te¿ kilka pejza¿y
miejskich. W ka¿dym przypadku, mo¿na by powiedzieæ, to
tylko odwzorowanie natury. A
jednak pejza¿e Rajmunda Ga³eckiego s¹ niezwyk³e. Artysta
wspaniale operuje œwiat³em.
Pokazuje, jak œwiat³o dzia³a
na przedmioty, jak zmienia
kolory, do tego stopnia, ¿e
wydaj¹ siê odrealnione.
Portrety Rajmunda Ga³eckiego zaprezentowane w
Galerii N’69 równie¿ nie s¹
tak zupe³nie „realne”. Inspirowany obrazami Jacka Malczewskiego portret kolegi w
etiopskiej czapce z rzek¹
Rawk¹ i pegazami w tle, portret nauczyciela, zza którego
pleców wy³ania siê smoczy
ogon czy kobiecy akt, maj¹
w sobie jak¹œ tajemnicê. Obrazy te bli¿sze s¹ raczej symbolizmowi ni¿ realistycznemu malarstwu. Sam artysta
mówi, ¿e lubi tajemnicê,
któr¹ pozostawia widzowi do
rozszyfrowania.

od Rajmunda Ga³eckiego jest
spojrzenie na naturê Jana Balcerzaka! Jan Balcerzak ukoñczy³ studia na ASP Warszawie.
Dyplom obroni³ w 2000 r. na
Wydziale Grafiki w pracowni
litografii u prof. W³adys³awa
Winieckiego. Jest cz³onkiem
ZPAP. Uprawia grafikê i malarstwo, zajmuje siê te¿ projektowaniem graficznym. Od 2003
r. prowadzi pracowniê interdyscyplinarn¹ w Publicznym
Ognisku Plastycznym w Grodzisku Mazowieckim oraz uczy
malarstwa w Pañstwowym
Ognisku Artystycznym „Nowolipie”. Artysta, maj¹cy na swoim koncie szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych, tworzy abstrakcyjne kompozycje,
charakteryzuj¹ce siê niesamowitymi, czêsto kontrastowymi
zestawieniami barw.
Prace pokazywane na wystawie pochodz¹ z ostatnich
2 - 3 lat. Ich motywem przewodnim jest las. Ca³a seria
niedu¿ych, kwadratowych obrazów to wariacje na jeden
temat – sosenek. Kolory, od
zieleni, poprzez niebieski, ró¿,
a¿ po czerwieñ zmieniaj¹ siê,
w zale¿noœci od pory dnia i
temperatury powietrza. Podobnie barwy zmieniaj¹ siê na
obrazie przedstawiaj¹cym
krzak dzikiego wina. Bardzo
ciekawy jest te¿, utrzymany w
ciemnozielonym odcieniu, widok lasu olszowego na Polesiu. Tylko ró¿owe refleksy
œwiat³a, k³ad¹ce siê na pniach
drzew, rozjaœniaj¹ trochê
mroczny nastrój mokrade³. I
tutaj równie¿ mamy pewn¹
tajemnicê.
Uczestniczymy w spotkaniu
dwóch ca³kiem ró¿nych artystów. Jednak mimo tak ró¿nego postrzegania œwiata – realistycznego i abstrakcyjnego –
w pracach obu malarzy mo¿na doszukaæ siê elementu, który ich ³¹czy. To magia œwiat³a i
kolorów, któr¹ ka¿dy z nas odbiera inaczej.
Pierwsz¹ wystawê z cyklu
„Konfrontacje” – malarstwo
Jana Balcerzaka i Rajmunda
Ga³eckiego - mo¿na ogl¹daæ w
Galerii N’69 do 30 wrzeœnia
2011 w œrody, czwartki i soboty w godz. 11.00 – 16.00.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 50 ust 1
Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia
o zmianie wniosku z dnia 10 sierpnia 2011 r. przez
inwestora – Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na wniosek z dnia
30 sierpnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie
przewodu wodoci¹gowego w ul. Myœliborskiej oraz
w ul. Konwaliowej na dz. nr ew. 6/3 z obrêbu 4-06-34
oraz 64/1 z obrêbu 4-06-09 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy w nastêpuj¹cy sposób: - zast¹pienie wyrazu
„przebudowa” wyrazem „budowa”.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska
197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

Komunikacja miejska
z atrakcjami
17 wrzeœnia, w Dniu Komunikacji Miejskiej, warto odwiedziæ
M³ociny, a konkretnie – wêze³ komunikacyjny M³ociny, na
koñcowej stacji metra. Tu od godziny 10.00 warszawiacy
bêd¹ mogli m.in. ogl¹daæ pokazy najnowszych i historycznych
pojazdów komunikacji miejskiej oraz powalczyæ w licznych
konkursach. Nie zabraknie atrakcji tak¿e dla najm³odszych.
Bêdzie mo¿na odwiedziæ mobilny punkt informacji o budowie
centralnego odcinka II linii metra, w którym – oprócz standardowej ekspozycji – zobaczymy specjalne prezentacje, dotycz¹ce
zagadnieñ z dziedziny transportu.
Miejskie Zak³ady Autobusowe zapraszaj¹ na wystawê swojego taboru przy ul. W³oœciañskiej. Tramwaje Warszawskie zaprezentuj¹ swój tabor – wspó³czesny i historyczny. Dodatkowo
zaprosz¹ do udzia³u w licznych konkursach. Czas umilaæ bêdzie odwiedzaj¹cym tramwajowa orkiestra dêta.
Metro Warszawskie bêdzie wydawaæ bezp³atne wejœciówki,
upowa¿niaj¹ce do zwiedzania 18 wrzeœnia Stacji TechnicznoPostojowej na Kabatach.
Klub Mi³oœników Komunikacji Miejskiej zaprezentuje zabytkowe
autobusy, którymi mo¿na bêdzie wybraæ siê na przeja¿d¿kê po
Bielanach, zaœ Automobilklub przyjedzie 5 zabytkowymi samochodami. Specjalna lini¹ tramwajow¹ z M³ocin mo¿na bêdzie dojechaæ do zajezdni tramwajowej na ¯oliborzu i zwiedziæ ten obiekt.
Oprawê muzyczn¹ imprezy zapewni¹ m.in. wystêpy Mariana Walentynowicza (œpiewaka operowego i… kontrolera biletów), chóru i orkiestry warszawskich tramwajarzy, Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu „Ptaszyn”, zespo³u muzyki reggae, „Rasta Pa³ki” z Oœrodka
Kultury ARSUS w Ursusie oraz pokaz tañca „Love Dance Academy”.
Tradycyjnie, na honorowych dawców krwi bêdzie czeka³ ambulans, w którym bêdzie mo¿na oddaæ ten najcenniejszy lek.
Impreza na M³ocinach wpisuje siê w obchody X Dni Transportu
Publicznego i organizowanego od 2002 roku przez Komisjê Europejsk¹ „Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu”.
Oprac. K.

XVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Krótko o zmianach
Obrady 31 sierpnia przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny
rozpocz¹³ od spraw porz¹dkowych: funkcjê sekretarza,
licz¹cego g³osy, radni bêd¹ pe³niæ na kolejnych sesjach,
wed³ug porz¹dku alfabetycznego (na XVI sesji – Tomasz
Cichocki); ze s³u¿bowego telefonu radni mog¹ dzwoniæ
tylko na telefony stacjonarne.
Po przyjêciu protoko³u z pertyzy, opinie) na operaty
poprzedniej sesji (19 g³osów szacunkowe i odsetki od od– za, 2 – wstrzymuj¹ce siê), szkodowañ; w dziale Oœwiata
radni zajêli siê projektami 4 i wychowanie – 205000 z³ z zauchwa³. Dwie dotyczy³y kupu us³ug remontowych na
zmian w sk³adach komisji. wynagrodzenia i sk³adki na
Radn¹ Lilianê Lach powo³a- ubezpieczenie spo³eczne; w
no jednomyœlnie (20 g³osów) dziale Kultura fizyczna i sport
do 3 komisji: bezpieczeñstwa - 70000 z³ z wydatków bie¿¹i porz¹dku publicznego, edu- cych na zakup urz¹dzeñ, zwi¹kacji i kultury oraz infrastruk- zanych z wyposa¿eniem
tury, inwestycji i ochrony œro- OSiR.
dowiska, a tak¿e jednomyœlProjekt czwartej uchwa³y donie (21 g³osów) do komisji tyczy³ zaopiniowania projektu
mieszkaniowej.
uchwa³y Rady Warszawy w
Projekt trzeciej uchwa³y, do- sprawie nadania nazw ulicom i
tycz¹cej zmiany za³¹cznika placom w dzielnicy Targówek.
dzielnicowego do bud¿etu Przed sesj¹ projekt uzyska³
m.st. Warszawy na rok 2011, pozytywn¹ opiniê komisji infrauzyska³ pozytywn¹ opiniê 4 struktury, inwestycji i ochrony
komisji. Informacji na sesji oraz œrodowiska, na sesji przedstaodpowiedzi na pytania udzie- wi³ go burmistrz Grzegorz Zala³a skarbnik urzêdu dzielnicy. wistowski. Projekt jest realizacj¹
Przyjêta 17 g³osami, przy 5 wniosku Dom Development SA
wstrzymuj¹cych siê, uchwa³a – inwestora osiedla WILNO,
przewiduje kilka przeniesieñ wznoszonego w rejonie ulic:
œrodków finansowych, m.in. w Bukowieckiej, Klukowskiej i
dziale Administracja publiczna: Wiernej. Proponowane nazwy
31386 z³ z wynagrodzeñ oso- przenosz¹ na grunt warszawski
bowych pracowników – na od- charakterystyczne nazwy
setki od odszkodowañ oraz przedwojennego Wilna. 14 g³o60000 z³ z zakupu us³ug (eks- sami, przy 7 wstrzymuj¹cych

siê, radni Targówka pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwa³y
Rady Warszawy o nadaniu ulicom nazw: Zamkowa, Ponarska, Mi³osierna oraz placom:
Ratuszowy i Ostrej Bramy.
W interpelacjach Mi³osz Stanis³awski po raz kolejny poruszy³ sprawê przydzia³u lokali
zastêpczych mieszkañcom remontowanego budynku przy ul.
Œw. Wincentego 87. Po informacji wiceburmistrza Grzegorza Gadeckiego, ¿e wszystkim
osobom zosta³y przydzielone
lokale, g³os zabra³ obserwator
z sali, dopytuj¹c siê, kiedy zosta³y wrêczone pisma w sprawie mieszkañ zastêpczych.
Nawi¹zuj¹c do sprawy spalonego dachu w koœciele przy
ul. Tykociñskiej, radny Stanis³awski zapyta³, czy rada mo¿e
wygospodarowaæ œrodki na
odbudowê dachu. Burmistrz
Zawistowski poinformowa³, ¿e
cz³onkowie zarz¹du dzielnicy
sami zg³osili siê do ksiêdza
proboszcza i z³o¿yli datki na
ten cel.
Anna Moczulska poruszy³a
sprawê terenu przy kiosku na
ulicy Chodeckiej, obni¿enia krawê¿nika chodnika przy koœciele na ul. Echa Leœne oraz naprawy chodnika na ul. Bartniczej. Odpowiedzi zostan¹ udzielone po zg³oszeniu tych spraw
na arkuszach interpelacyjnych
PS. Podobnie jak poprzednio, nie wszyscy radni zd¹¿yli
wzi¹æ udzia³ w g³osowaniach.
Powód: sesja by³a za krótka.
K.
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Gdzie jest pies pogrzebany
Mówimy: „pies jest najlepszym przyjacielem cz³owieka” i „wierny jak pies”. „Psia mi³oœæ” oznacza
uczucie wielkie, nieprzemijaj¹ce i bezinteresowne.
Jednak na drugim biegunie mamy lawinê okreœleñ i
porównañ, w których pies jest z³ym lub ¿a³osnym
bohaterem.
Na przyk³ad przekleñstwa: ty (nêdzny) psie, suko, sukinsyn,
psubraty, psiamaæ…
Dlaczego negatywne emocje wyra¿amy przez odniesienie
do psa?
Moja pochodz¹ca z ch³opskiej rodziny mama dysponuje
szczególnie bogatym zbiorem psich skojarzeñ, obrazuj¹cych
trudne b¹dŸ przygnêbiaj¹ce okolicznoœci. Kiedy by³am dzieckiem, nie bardzo rozumia³am, dlaczego to w³aœnie pies jest
tak czêstym motywem w opisywaniu przykrych sytuacji. Dzisiaj wiem, bo znam jego fataln¹ kondycjê w naszym, i nie
tylko w naszym, kraju, zw³aszcza na wsi. I niewiele tu siê zmieni³o od czasów mojego dzieciñstwa.
Pod³y jak pies – okreœlenie stoi w ostrej sprzecznoœci z „psi¹
mi³oœci¹” oraz „psi¹ wiernoœci¹” i jest chyba tylko wyrazem
ludzkiej pod³oœci, która przypisuje ludzkie cechy niewinnemu
zwierzêciu.
£gaæ jak pies - byæ ob³udnym (jw. pogl¹d niedorzeczny,
zak³adaj¹cy fa³sz w postêpowaniu zwierzêcia).
Pogoda (lub coœ innego) pod (zdech³ym) psem – wyj¹tkowo
marna, paskudna.
Nawet psa w tak¹ pogodê nie wypêdzisz – jw.
Uwi¹zany (na ³añcuchuhttp://pl.wiktionary.org/wiki/okno - pl)
jak pies – przykuty do jednego miejsca, uwiêziony.
Samotny jak pies - uwi¹zany, zamkniêty w klatce, pozbawiony kontaktu z otoczeniem (odizolowany) albo odrzucony.
G³odny jak pies – bardzo g³odny (bo siê go nie karmi http:/
/pl.wiktionary.org/wiki/okno - pl)http://pl.wiktionary.org/
wiki/okno - pl
Chudy jak pies - jw.
Zmarzniêty jak pies – jw. (bo nie ma schronienia, budy,
domuhttp://pl.wiktionary.org/wiki/okno - pl)
Wypêdziæ/wyrzuciæ jak psa - bez skrupu³ów
Czuæ siê jak zbity pies
Wœciek³y jak pies – strasznie z³y, agresywny (skomentujê
to tak: a jaki ma byæ, skoro jest tak strasznie traktowany?)
Zabiæ jak psa - bez litoœci, w sposób okrutny i bezkarnie
jako istotê nic nie wart¹.
Powiesiæ jak psa - jw.
Traktowaæ kogoœ jak psa - bardzo Ÿle.
U¿yæ jak pies w studni – doœwiadczyæ przykrych, szokuj¹cych prze¿yæ (odnoœnie praktyki topienia niechcianych psów,
szczególnie miotów).
Zdechn¹æ (pod p³otem) jak pies - umrzeæ w nêdzy i
opuszczeniu.
Nie dla psa kie³basa - coœ dobrego, co siê oczywiœcie psu nie nale¿y.

Zda siê psu na budê/buty - coœ zupe³nie bez wartoœci (jeœli
ju¿ w ogóle buda jest, to najczêœciej sklecona z byle czego i do
niczego, a z kolei buty s¹ raczej psom niepotrzebne).
Zejœæ na psy – bardzo siê pogorszyæ, straciæ na wartoœci i
znaczeniu (bo pies jest nêdznym stworzeniem).
A coœ/ktoœ to pies? - a to siê nie liczy? nie ma znaczenia? (j.w.).
Na psa urok- przekleñstwo, zaklêcie, które ma odwróciæ od
nas nieszczêœcia (zrzucaj¹c je na psa).
Wieszaæ na kimœ psy - oczerniaæ, zniewa¿aæ (zwrot prawdopodobnie pochodzi z Niemiec, gdzie prawo magdeburskie
przewidywa³o karê wieszania razem psów i przestêpców).
Pies ci mordê liza³ (pies ciê tr¹ca³, pies z tob¹ tañcowa³) –
nie obchodzisz mnie.
Uff… sama nie wiedzia³am, ¿e a¿ tyle siê tego uzbiera.
A jest jeszcze trochê zwi¹zków frazeologicznych o bardziej
neutralnym zabarwieniu.
Goi siê jak na psie – goi siê (rana) bardzo szybko, ³atwo.
(Coœ) znaczy (dla kogoœ) tyle, co dla psa mucha - coœ
znaczy dla kogoœ ma³o, prawie nic.
Dbaæ jak pies o pi¹t¹ nogê - lekcewa¿yæ coœ, nie dbaæ o coœ.
Czegoœ lub kogoœ jest jak psów - bardzo du¿o (z zabarwieniem lekcewa¿¹cym).
Nale¿y siê jak psu zupa - coœ siê komuœ bezwzglêdnie nale¿y.
Ni pies, ni wydra - o kimœ, o czymœ nieokreœlonym, nie
wiadomo jakim.
Pies ogrodnika - ten, kto nie pozwala nikomu z czegoœ skorzystaæ,
pomimo ¿e sam tego nie u¿ywa (z zabarwieniem pejoratywnym).
Pies z kulaw¹ nog¹ nie zajrzy (nie przejdzie, nie zainteresuje siê
itd.) - nikt nie przyjdzie itd… (nawet ktoœ zupe³nie nie znacz¹cy)
Potrzebne jak psu pi¹ta noga – zupe³nie zbyteczne.
Zabieraæ siê jak pies do je¿a – braæ siê za coœ bardzo ostro¿nie.
¯yæ jak pies z kotem - w niezgodzie (znów raczej transmisja
ludzkich cech na zwierzêta) Francuski piesek - ktoœ przyzwyczajony do wygód, rozpieszczony...
Mo¿e ktoœ z Pañstwa coœ jeszcze dorzuci? Jeœli jêzyk jest
odbiciem kultury i mentalnoœci narodu, to nasza kultura i mentalnoœæ jawi siê w tym kontekœcie paskudnie. I tu jest pies pogrzebany, czyli tu tkwi problem (znów pies jest k³opotem, nieszczêœciem). Z racji swojej fizycznej obecnoœci w pobli¿u cz³owieka tak intensywnie jest obecny w naszej œwiadomoœci, a
wiêc i w jêzyku. Zarazem by³ i ci¹gle jeszcze jest istot¹ okrutnie poniewieran¹ i krzywdzon¹, co jest tym bardziej smutne i
niezrozumia³e, ¿e obdarza nas wyj¹tkowym przywi¹zaniem i
zaufaniem. S³owa czasem opisuj¹ rzeczywistoœæ zgodnie z
prawd¹, czasem j¹ zaklinaj¹, czêsto utrwalaj¹ stereotypy. Spróbujmy zapomnieæ wyra¿enia, w których pies jest z³ym lub tragicznym bohaterem. Wymyœlmy nowe, które odczaruj¹ smutny psi los. No có¿, wiem, ¿e stawiam sprawê na g³owie, ale
coraz czêœciej wydaje mi siê, ¿e tylko czary mog¹ tu pomóc.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê - www.nogawlape.org

Akwizytor znów na Pradze!
Trzykrotnie pisaliœmy ju¿ o firmie Aqua Life i jej przedstawicielu, rozprowadzaj¹cym z 7-krotnym przebiciem filtry do
wody. Ostatnio terenem jego dzia³alnoœci by³o Œródmieœcie.
Niedawno otrzymaliœmy informacjê, ¿e wróci³ na Pragê.
Przebieg opisywanych ka mieszkania przy ul. Kobielprzez nas zdarzeñ i metody skiej. W mieszkaniu tym do
pracy przedstawiciela firmy niedawna mieszka³a babcia
Aqua Life w ka¿dym przypad- Klaudii O. wraz ze swoim konku s¹ podobne: sugeruj¹c, ¿e kubentem Ryszardem T., a
reprezentuje administracjê, ostatnio, po œmierci babci, sam
Krzysztof P. wchodzi do miesz- Ryszard T. 15 sierpnia bie¿¹kania starszych, czêsto scho- cego roku zmar³ równie¿ Ryrowanych osób, w ekspreso- szard T. pozostawiaj¹c po sowym tempie montuje filtr do bie umowê, zawart¹ z firm¹
wody typu „Instapure”, a na- Aqua Life w maju tego roku.
stêpnie podsuwa - zaskoczoNie wiemy, jakie dok³adnie
nym tak szybk¹ obs³ug¹ lu- by³y okolicznoœci podpisania
dziom - zapisan¹ malutkim umowy; mo¿na siê domyœlaæ,
druczkiem umowê wraz z ukry- ¿e podobne do opisywanych
tym pod ni¹ aneksem.
przez nas wczeœniej. Ciekawe
Wygl¹d i ujmuj¹cy sposób w tym przypadku jest to, ¿e w
bycia Krzysztofa P. na tyle umowie zosta³o podane nazwiwzbudzaj¹ zaufanie, ¿e ludzie sko w³aœcicielki mieszkania,
podpisuj¹ podane im papiery, Klaudii O. oraz nieczytelnie
nie wiedz¹c czêsto, jaka jest wpisany jej numer dowodu
ostateczna cena produktu, któ- osobistego. Tak wiêc odpowiery w³aœnie kupili. Dopiero po dzialnoœci¹ za zakup filtra forwyjœciu akwizytora i po spokoj- malnie obci¹¿ona zosta³a w³anym przeczytaniu dokumen- œcicielka mieszkania, a nie
tów przekonuj¹ siê, ¿e zamon- osoba w nim mieszkaj¹ca.
towany filtr kosztuje grubo poW tej chwili jest ju¿ za póŸno
nad 700 z³, a kwotê tê nale¿y na odst¹pienie od umowy (jest
sp³acaæ w ratach. Mimo ¿e to mo¿liwe w ci¹gu 10 dni od
czêsto jest to dla nich du¿a daty jej podpisania [art. 2, ust. 1
suma, p³ac¹, bo odstêpstwo Ustawy z dn. 2 marca 2000 r.]),
od umowy wydaje siê byæ nie- zreszt¹ Ryszard T. czêœæ d³ugu
mo¿liwe: w Aqua Life nikt nie ju¿ sp³aci³. Klaudia O. boi siê,
odbiera telefonu, a siedziba fir- ¿e firma Aqua Life mo¿e j¹
my zamkniêta jest na g³ucho.
obci¹¿yæ sp³at¹ pozosta³ych
Ten scenariusz ju¿ dobrze rat. Nie chcia³aby, w przypadku
znamy, jednak tym razem odmowy sp³aty, znaleŸæ siê w
mamy do czynienia z wyj¹tko- rejestrze d³u¿ników.
wym przypadkiem. Do redakNasza czytelniczka próbocji zg³osi³a siê nasza czytel- wa³a skontaktowaæ siê z firm¹
niczka, Klaudia O., w³aœciciel- Aqua Life, co okaza³o siê oczy-

wiœcie niemo¿liwe – telefonu
nikt nie odbiera³, a adresu
mailowego na stronie internetowej nie podano. Klaudia O.
znalaz³a siê w sytuacji patowej: jako ¿e Ryszard T. nie by³
jej rodzin¹, nie mo¿e ona otrzymaæ jego aktu zgonu. Po akt
zgonu powinna ponoæ zg³osiæ
siê zainteresowana firma. Wiadomo jednak, ¿e ¿adna firma,
(a ju¿ na pewno nie Aqua Life),
nie zg³osi siê dobrowolnie po
dokument, pozwalaj¹cy na
rozwi¹zanie umowy.
Z pytaniem, co nale¿y w takiej sytuacji zrobiæ, i czy czytelniczce grozi obci¹¿enie
sp³at¹ d³ugu zwróciliœmy siê do
Miejskiego Rzecznika Praw
Konsumentów, Ma³gorzaty
Rothert. Wed³ug niej, ani firma
Aqua Life, ani ¿aden bank nie
mo¿e zg³aszaæ roszczeñ do
Klaudii O. Osoba, która zawar³a umowê z firm¹ Aqua Life
dzia³a³a bowiem bez wiedzy i
zgody w³aœcicielki mieszkania,
numer dowodu osobistego jest
przecie¿ sfa³szowany, a wiêc
umowa nie jest wi¹¿¹ca.
Historiê tê przytoczyliœmy,
aby pokazaæ mechanizm dzia³ania oszusta, który nie tylko
¿eruje na ludzkiej naiwnoœci, ale
posuwa siê równie¿ do fa³szowania dokumentów. Niech przypadek Klaudii O. bêdzie ostrze¿eniem przed uleganiem namowom nieuczciwych akwizytorów
i podejmowaniem pochopnych
decyzji. ¯ycie pisze bowiem nieprzewidywalne scenariusze, w
które mo¿emy byæ zupe³nie nieoczekiwanie wpl¹tani.
J.
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI – korepetycje
i przygotowanie do egzaminów.
Bia³o³êka, Nowodwory, tel.
501 301 595
ANGIELSKI, doœwiadczony
lektor, Tarchomin 22 676-73-65
ANGIELSKI – profesjonalnie
Nowodwory, Tarchomin,
Bia³o³êka, tel. 500 214 057
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka,
500-402-645
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek, ka¿dy
zakres www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
NIEMIECKI, nauczycielka,
ka¿dy zakres 692-248-090
SZKO£A MUZYCZNA CASIO
- Tarchomin, Gitara, Akordeon,
Keyboard, Flet, tel. 511 486 484
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
dermatolog, krioterapia,
dermatoskopia, ginekolog,
laryngolog, psychiatra
UDAR mózgu, doœwiadczona
fizjo i energoterapeutka pomo¿e
w odzyskaniu sprawnoœci
692-248-090
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
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
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
NIERUCHOŒCI
SPRZEDAM tanio dzia³kê
86 arów rolno-budowlan¹
Ko³oz¹b k/P³oñska, blisko
las, rzeka, tel. 666-308-773
INNE
A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i
bez zbêdnych formalnoœci.
Provident: 600 400 295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00

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

plac Hallera 9

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

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:
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 wrzeœnia
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Felieton dla Jednej, Drugiej
a przede wszystkim Trzeciej
Proszê Szanownej Marii
Czubaszek. Powiedzia³a Pani,
¿e nie odró¿nia Chiñczyków,
modelek i ma³ych dzieci. Za te
s³owa uwielbiam Pani¹. Gdyby spojrzeæ na to z wy¿szej
perspektywy, to... partie polityczne, wyznaniowi hierarchowie, nas - spo³eczeñstwo jak
Chiñczyków, modelek i dzieci
te¿ nie odró¿niaj¹. Jawnym dokumentem potwierdzaj¹cym
moj¹ tezê jest konkordat. Aliœci naród siê uczy i przed wyborami poprosi kandydatów do
rz¹dzenia o wyjaœnienie, dlaczego obywatele polscy, bêd¹cy formalnie, a nie duchowo przedstawicielami Watykanu dzia³aj¹ na nasz¹ szkodê spo³eczn¹ bez poniesienia konsekwencji. Zainteresowanie organów wymiaru sprawiedliwoœci rozpoczyna siê wraz z przekroczeniem 200 z³ strat. Haniebna w wielu przypadkach
dzia³alnoœæ Komisji Maj¹tkowej i przyk³ad z ostatnich dni,
dotycz¹cy poznañskiego liceum powinno postawiæ na
nogi ABW i CBŒ. Koœció³ odzyska³ swoj¹ nieruchomoœæ.
Za¿¹da³ 4,7 mln z³ za niemo¿noœæ korzystania od momentu
konfiskaty w 1956 roku. Od
1956 roku wielu obywateli straci³o swoje nieruchomoœci. Nie
s³ysza³em, aby po odzyskaniu
swojego obywatel Polak dosta³
od Skarbu Pañstwa milionowe
odszkodowanie za niemo¿noœæ korzystania ze swoich
dóbr. Koœció³ dosta³ œrednio 85
tys. rocznie. Teraz ponownie
¿¹da do³o¿enia do wyp³aconych 4,7 mln z³ dodatkowych
6 mln z³ za bezumowne 4,5roczne korzystanie z budynków przez szko³ê. Wychodzi
1,33 mln z³ na rok bez umowy,
czyli na lewo. Taki skok cenowy pachnie lichw¹, a przecie¿
poznañskie liceum to nie college w Eaton. Koœció³ chce
przeznaczyæ prawie 11 mln z³
na dzia³alnoœæ oœwiatow¹. A
jaka dzia³alnoœæ odbywa siê w
szkole, jak nie oœwiatowa?
Pozew kurii jest mo¿liwy
dziêki konkordatowi art. 22 w
treœci 2. Przyjmuj¹c za punkt
wyjœcia w sprawach finansowych instytucji i dóbr koœcielnych oraz duchowieñstwa obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo
polskie i przepisy koœcielne,
uk³adaj¹ce siê Strony stworz¹
specjaln¹ komisjê, która zajmie siê koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzglêdni
potrzeby Koœcio³a, bior¹c pod
uwagê jego misjê i dotychczasow¹ praktykê oraz art. 23 (w
treœci Koœcielne osoby prawne mog¹ zgodnie z przepisami prawa polskiego nabywaæ,

posiadaæ, u¿ytkowaæ i zbywaæ
mienie nieruchome i ruchome
oraz nabywaæ i zbywaæ prawa
maj¹tkowe).
Po 820 latach historycznych
doœwiadczeñ kazus dzia³ania
Watykanu rêkoma Zakonu
Szpitala Najœwiêtszej Marii
Panny Domu Niemieckiego w
Jerozolimie czyli zakonu krzy¿ackiego i Prus zakonnych
powróci³. Dawniej zakon s³u¿y³
papie¿om do trzymania w szachu królów polskich i podbijania ludów innych wiar. Dziœ
znów oplata najdrobniejsze
korzenie polskiej pañstwowoœci.
Konkordat zosta³ podpisany
w naszym imieniu przez panów
Skubiszewskiego, Buzka i, o
ironio, Kwaœniewskiego. Jesteœmy pewni, ¿e tak chcieliœmy?
Proszê Szanownej Bo¿eny
Rajczak. Wielokrotnie pisa³em
o swoich doœæ radykalnych
pogl¹dach na temat prowadzenia schronisk dla zwierz¹t. Na
terenie gminy Jab³onna od 15
lat dzia³a schronisko dla psów
i kotów nazywane schroniskiem w Józefowie. Media donosz¹, ¿e Powiatowy Lekarz
Weterynarii podj¹³ decyzjê o
zamkniêciu przybytku. Z punktu widzenia administracji pañstwowej czyli Powiatowego Inspektora Weterynarii dopatrzono siê szeregu uchybieñ i zaniedbañ. Taka decyzja nigdy
nie jest wydawana pochopnie.
WyobraŸnia pañstwowego lekarza weterynarii zawsze bêdzie w konflikcie z wyobraŸni¹
pracowników lokalnego schroniska. Pierwszy wed³ug przepisów prawa powo³any jest, by
dbaæ o dobro ogó³u, drudzy
pilnuj¹ lokalnego. Idea ochrony zdrowia zwierz¹t jest
szczytna. W publikacjach, zabiegaj¹cych o zachowanie
dzia³ania placówki nie wspomniano o przyczynach podjêcia decyzji. Jako lekarze weterynarii wychodzimy na sadystów? Nie maj¹ znaczenia zagro¿enia dla zwierz¹t i ludzi
chorobami zakaŸnymi, robaczycami, insektami i - co najgorsze - zagryzieniami w kojcach? Czy naprawdê chcemy
œmierci psów i kotów w imiê
obrony ich praw?
Otó¿ jest to skutek naszego,
polskiego bycia zawsze przeciw temu, co pañstwowe, sposobu myœlenia i postêpowania
wypracowanego przez zaborców i wiarê. Myœlimy: spo³eczne prawo jest przeciwko nam.
Radzi³bym skoñczyæ z myœleniem zbiorowym, a rozpocz¹æ
propañstwowe.
Ganimy powiatowego lekarza, a nie przyjmujemy do wiadomoœci, ¿e 240 zwierz¹t zo-

Lizak szuka domu
LIZAK to piêkny, oko³o 2-letni psiak
w typie teriera niemieckiego. Kocha
ruch, ludzi i inne psy. Ma wyj¹tkowo
pozytywne nastawienie do œwiata i
¿ycia, wiêc wniesie do domu, który
go przygarnie, du¿o ciep³a i radoœci.
Jest wykastrowany.
Kontakt w sprawie adopcji:
501 588 482
600 101 446

sta³o porzuconych w dwóch
ostatnich wakacyjnych miesi¹cach. W przytulisku jest 600
psów. Obiekt obliczony jest na
200-300 szt.
Za³ó¿my ¿e trzy osoby znaj¹
tajemnicê znikniêcia jednego z
tych dwustu czterdziestu zwierz¹t odnalezionych na polach,
zawieszanych w torbach na
klamkach dobrych ludzi. Daje
to nam oko³o tysi¹ca osób, które z³ama³y prawo i postanowi³y udawaæ, ¿e nie odró¿niaj¹
Chiñczyka od modelki.
Znam osobiœcie niedoskona³e prawo, w ramach którego musi podejmowaæ decyzje
szef powiatowego inspektoratu weterynarii dr Leszczyñski.
Znam sytuacjê schroniska i
zaanga¿owanie kierowniczki
Bo¿eny Rajczak.
Obydwoje chc¹ dobrze, ale
wci¹¿ umyka przyczyna porzuceñ. Z³a œwiadomoœæ. Przyjmijmy, ¿e 240 osób porzuci³o
swoje zwierzêta, kolejne 500
jest przeciw prawu i akceptuje
jego ³amanie.
Kolejna chora idea wyci¹ga
rêkê, aby mieæ coœ za darmo.
Kosztem Skarbu Pañstwa. Nie
zgadzam siê na wiêcej schronisk i pañstewek w dotychczasowym stylu.
Polska zawsze by³a azylem
dla wielu. £o¿y³a i pozwala³a
na rozwój ka¿dej idei. Przyszed³ czas, aby z tym krajem
zacz¹æ siê uto¿samiaæ lub
wróciæ do swojego. Poprzez
zdrowie zwierz¹t nale¿y dbaæ
o dobro ludzi. Poprzez swoj¹
wiarê dbaæ o dobro swojej Ojczyzny. Chiñczycy maj¹ siê
dobrze. Top modelki zarabiaj¹
miliony, a dzieci trzeba uczyæ
prawdy na faktach. Tyle.
PS. College Eaton za³o¿y³
król Henryk VI w 1440 r. Szko³a by³a jego oczkiem w g³owie.
Mia³a ca³kowicie za darmo
uczyæ najzdolniejszych ch³opców z ca³ej Anglii. Na pocz¹tku zaczyna³o w niej swoje nauki 70 uczniów. Obecnie placówka kszta³ci 1309 ch³opców,
z czego 15% to obcokrajowcy.
Wiek ¿aków to od 13 do 18 lat.
Co roku przyjmowanych jest
nowych 260 uczniów, jednak¿e nauka jest p³atna i otwarta
dla ka¿dego, kto sprosta cenie.
Poziom jest wysoki. Mo¿na
dopatrywaæ siê jego przyczyn
w doskonalej kadrze nauczycielskiej, ale tak¿e nielicznych
klasach. Choæ na pocz¹tku
grupy zrzeszaj¹ po 25 ch³opców czêsto zdarza siê, ¿e pod
koniec edukacji klasy licz¹ ju¿
tylko kilka osób.
Czy w Polsce mo¿emy liczyæ
na w³asn¹ kuŸniê premierów?
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Donald Tusk wspiera SLD

Dla Warszawy

W poprzedniej kadencji samorz¹du SLD wspó³rz¹dzi³o stolic¹ z Platform¹ Obywatelsk¹. Chyba tak naprawdê tylko my wiemy, ile szkodliwych pomys³ów naszego koalicjanta
uda³o siê wówczas zablokowaæ. Szkodliwych przede wszystkim dla mieszkañców Warszawy, a szczególnie dla
ich portfeli. Niestety, w tej kadencji samorz¹du Platforma Obywatelska
mo¿e ju¿ rz¹dziæ stolic¹ samodzielnie
i efekty tego widaæ. W ci¹gu nieca³ego roku sprzedano najwiêksz¹ i najbardziej zyskown¹ miejsk¹ spó³kê, zaopatruj¹c¹ w ciep³o ponad 80% mieszkañców Warszawy. O 30% wzros³y
op³aty za wodê i œcieki. Podniesione
zosta³y ceny biletów komunikacji miejskiej. O kilkaset procent podro¿a³y
¿³obki i przedszkola. A¿ strach pomyœleæ, co bêdzie dalej, bo w³adze Warszawy id¹ na ³atwiznê i dodatkowych
Ÿróde³ dochodu szukaj¹ przede wszystkim w kieszeniach mieszkañców, a te
nie s¹ studniami bez dna – nawet w
najbogatszym mieœcie w Polsce.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
sprzeciwia³ siê wszystkim tym decyzjom, ale arytmetyczna wiêkszoœæ Platformy w Radzie Miasta by³a bezwzglêdna i nieczu³a ani na g³osy opozycji, ani na protesty mieszkañców. Jedyn¹ odpowiedzi¹ by³o stwierdzenie,
¿e „jak chcesz mieszkaæ w Warszawie,
to p³aæ.” Szczególnie mocno protestowaliœmy przeciwko skandalicznie wysokiej podwy¿ce op³at za przedszkola
i ¿³obki uderzaj¹cej w tysi¹ce m³odych
ma³¿eñstw w naszym mieœcie, których
na takie op³aty po prostu nie staæ.
Uwa¿aliœmy, ¿e Warszawê staæ na to,
aby tych podwy¿ek nie wprowadzaæ.
Ma³o tego – stolicê staæ, aby tych op³at
nie by³o w ogóle, dlatego ich zniesienie by³o i jest jednym z g³ównych postulatów programowych warszawskiego SLD.

Bardzo wielu mieszkañców Warszawy zwraca siê do mnie jako radnego w
poczuciu bezradnoœci. Pokrzywdzeni
jak¹œ urzêdnicz¹ decyzj¹ interweniowali u burmistrza dzielnicy (z PO). Burmistrz broni³ swoich podw³adnych, wiêc
udali siê po pomoc do Pani Prezydent
Warszawy (z PO). Podtrzyma³a ona decyzje swojego partyjnego kolegi. Mieszkañcy wnieœli skargê na jej rozstrzygniêcie do wojewody (z PO). Mog¹ jeszcze odwo³aæ siê do nadzoruj¹cego wojewodê premiera (oczywiœcie z PO).
Jako radny opozycji sam jestem zaszczuwany przez ró¿ne instytucje pañstwowe, kontrolowane przez PO. A po
katastrofie smoleñskiej PO przeprowadzi³a sprawny zamach stanu, przejmuj¹c wszystkie instytucje pañstwa. Twórcy
naszej konstytucji specjalnie przewidzieli
ró¿ne terminy kadencji dla ró¿nych organów w³adzy tak, by rz¹dz¹cy i opozycja równowa¿yli siê wzajemnie. Tak, aby
jedna partia nie opanowa³a wszystkich
oœrodków w³adzy. Wystarczy³o jednak
wsadziæ prezydenta i najwa¿niejszych
urzêdników pañstwa oraz pochodz¹cych
z nominacji prezydenckiej genera³ów na
pok³ad jednego samolotu, wyremontowanego przez rosyjskie s³u¿by, daæ im
nieaktualn¹ prognozê pogody... i przy
pomocy rosyjskich kontrolerów lotu ekipa PO zaw³aszczy³a polskie pañstwo.

Dla naszych starañ niespodziewanie pozyskaliœmy sojusznika i to samego Donalda Tuska! Otó¿ premier
wymieni³ Warszawê wœród miast, które podwy¿kami op³at za przedszkola
chc¹ podreperowaæ swój bud¿et i zaapelowa³, aby racjonalnoœæ tych podwy¿ek jeszcze raz przeanalizowaæ.
Przyznam, ¿e takiego sojusznika nawet siê nie spodziewaliœmy, choæ z³oœliwi twierdz¹, ¿e to tylko wyborcza
kalkulacja, obliczona na g³osy m³odych
rodziców. Ale premierowi trzeba daæ
szansê spróbowaæ i sprawdziæ w praktyce szczeroœæ jego intencji, choæ mo¿e
rzeczywiœcie lepiej to zrobiæ jeszcze

przed wyborami. Dlatego klub radnych SLD ju¿ na najbli¿szej sesji Rady
Miasta z³o¿y projekt uchwa³y, obni¿aj¹cej op³aty za przedszkola. Mam nadziejê, ¿e tym razem nasze starania
poprze równie¿ Platforma, bo nie wyobra¿am sobie, aby jej radni mogli zignorowaæ uwagi premiera i szefa swej
partii. I tym samym w koñcu choæ raz
zrobi¹ coœ, ¿eby zrealizowaæ swe has³o z poprzednich wyborów, czyli „by
¿y³o siê lepiej - wszystkim”.
PS. Pieni¹dze na zmniejszenie
op³at pochodziæ mog¹ chocia¿by z prywatyzacji SPEC-u, skoro i tak zosta³
on ju¿ sprzedany. Tym samym Hanna

Prosto z mostu

Ruch jest wszystkim, cel niczym
„Instytut Obywatelski to think tank
polityczny. Stanowi eksperckie zaplecze partii Platforma Obywatelska RP”
- tak bym mniej wiêcej zacz¹³ ten felieton w³asnymi s³owami, ale mam ten
luksus, ¿e mogê zacytowaæ dos³ownie
tekst ze strony internetowej Instytutu.
Posiadanie think tanku to standard europejskich partii politycznych. Na przyk³ad eksperckim zapleczem CDU, na
której PO tak lubi siê wzorowaæ, jest
Fundacja Konrada Adenauera.
Szefem Instytutu Obywatelskiego
jest Jaros³aw Makowski, który jest równie¿ koordynatorem prac programo-

wych Platformy. Kilka dni temu opublikowa³ tekst, w którym przedstawi³
wizjê polskiej polityki po kolejnym niew¹tpliwym zwyciêstwie PO („Mo¿na
wybraæ tylko wino i przystawkê”,
„Rzeczpospolita” z 9 wrzeœnia 2011 r.).
Platforma wed³ug niego nie jest
parti¹ (tak okreœli³ j¹ tylko raz, w cudzys³owie). To ruch polityczno-spo³eczny, maj¹cy zast¹piæ tradycyjn¹ demokracjê parlamentarn¹ z partiami lewicowymi i prawicowymi. Spory miêdzypartyjne s¹ bowiem szkodliwe dla pañstwa. Prawdziwa debata - czy podatki
podwy¿szaæ, czy obni¿aæ, czy prywa-

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

PO warszawsku

Jakie wybory?
Kampania wyborcza trwa. Kandydaci przeœcigaj¹ siê w obietnicach wyborczych, snuj¹ plany i wizje. Z warszawskiego samorz¹du kandyduje
wielu obecnych radnych. Warto przyjrzeæ siê programom osób, które mia³y
okazjê sprawdziæ siê w dzia³aniu. Zachêcam do weryfikacji ich dokonañ.
Skutecznoœæ i aktywnoœæ najlepiej
mówi¹, jakim radnym i jakim politykiem jest kandydat.
Wspomina³em w poprzednich felietonach, a w aktualnym powiem otwarcie:
KANDYDUJÊ DO SEJMU. Ponad 10 lat
dzia³alnoœci spo³ecznej i obywatelskiej,
z czego 5 lat w warszawskim samorz¹dzie, daj¹ mi doœwiadczenie i wiedzê niezbêdn¹ do dobrej pracy dla Warszawy w
Sejmie. Z mojej dzia³alnoœci wynika mój
program. A czy jestem aktywny i skuteczny? W ka¿dym felietonie na ³amach
Nowej Gazety Praskiej prezentowa³em
efekty pracy. Czêsto zaczepiany przez
kolegów ze strony obok, nie dawa³em
siê wci¹gaæ w bezcelowe dyskusje i przekomarzanie. Skupi³em siê na pracy.
Nie chcê przypominaæ o wszystkich
sprawach, o których informowa³em.
Zapewne jako stali czytelnicy NGP pamiêtacie i znacie je Pañstwo. Dziœ
chcia³bym powiedzieæ o kolejnych
dwóch sprawach, które uda³o mi siê
pchn¹æ do przodu.

Gronkiewicz-Waltz choæ czêœciowo
odkupi zwi¹zane z tym swoje winy.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Czy zdarzy³o siê Pañstwu prze¿yæ
chwile grozy na Rondzie Starzyñskiego? Ciê¿ko by³o wjechaæ rano z Jagielloñskiej lub w ni¹ wjechaæ wracaj¹c z
pracy? Podj¹³em ten temat, a w odpowiedzi na moj¹ interpelacjê i pytania
dostaliœmy odpowiedŸ, ¿e rondo zostanie przeprojektowane na uk³ad podobny do turbinowego. Nie wchodz¹c w
techniczne szczegó³y: efekt bêdzie
taki, ¿e ¿aden samochód nie zaskoczy Pañstwa z prawej strony, kiedy bêdziecie Pañstwo zje¿d¿aæ z ronda. Piesi
znajd¹ bezpieczn¹ przestrzeñ pomiêdzy jezdniami. Dziêkujê Pañstwu jednoczeœnie za zwrócenie uwagi na tê
sprawê. Mam nadziejê, ¿e ta zmiana
poprawi Pañstwu komfort poruszania
siê i sprawi, ¿e bêdzie bezpieczniej.
Inn¹ spraw¹, któr¹ siê zajêliœmy z
Marcinem Korowajem – radnym Dzielnicy Bia³o³êka - jest walka z komarami i odnowienie populacji jerzyka –
g³ównego komaro¿ercy i niezwykle
po¿ytecznego ptaka. 11 wrzeœnia
2011 podczas godzinnej audycji w Radio Tok FM przedstawiliœmy nasz pomys³. Przypomnieliœmy o konkursie na
projekt wie¿y dla jerzyków, czyli konstrukcji, która stanie na Bia³o³êce bêdzie to pierwsza tego typu inicjatywa w Warszawie i w Polsce! Jeden jerzyk w ci¹gu dnia zjada prawie 20000

(dwadzieœcia tysiêcy) komarów! Czyli
populacja 100 jerzyków (a tak¹ wie¿ê chcemy postawiæ) dziennie zje prawie 2 miliony komarów! ¯adna chemia, ¿adne opryski nie s¹ tak ekologiczne i skuteczne. Bêdziemy anga¿owaæ uczniów szkó³ na Bia³o³êce w budowanie budek dla ptaków. Na wiosnê pod dachem Ratusza na Bia³o³êce
kilka jerzyków znajdzie swój nowy
dom. Chcemy zaanga¿owaæ lokalne
spo³ecznoœci i du¿e spó³dzielnie mieszkaniowe w odbudowê populacji jerzyków w Warszawie.
Na tym polega dzia³anie i polityka
- na rozwi¹zywaniu problemów i s³uchaniu. Im lepiej siê s³ucha, tym lepiej
siê dzia³a. Dlatego regularnie spotykam siê z mieszkañcami Warszawy. I
tak samo bêdzie, jeœli zdecydujecie siê
Pañstwo poprzeæ mnie i mój program
w wyborach parlamentarnych.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Na ostatniej sesji Rady Warszawy uda³o mi siê zmusiæ Ratusz do uchylenia czêœci planów dotycz¹cych stworzenia w Warszawie monopolu na rynku odbioru œmieci opartego na MPO. Zaowocuje to kolosalnym wzrostem cen za wywóz odpadów. Zw³aszcza, ¿e po przekszta³ceniu
MPO w monopolistê, Hanna GronkiewiczWaltz zamierza je sprywatyzowaæ.
Trzeba przerwaæ szkodliwe rz¹dy
Platformy. Warszawa zas³uguje na wiêcej. Dlatego zdecydowa³em siê ubiegaæ o mandat poselski. Nawet z pozornie odleg³ego 23 miejsca listy nr 1.
Bo ¿aden g³os oddany na kandydata
z listy PiS siê nie zmarnuje. Dla Warszawy mo¿emy razem zrobiæ wiêcej.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem
tyzowaæ maj¹tek, czy go nacjonalizowaæ - toczyæ siê ma wewn¹trz Platformy, pod czujnym i rozstrzygaj¹cym
okiem Przewodnicz¹cego.
Dziêki Platformie Polacy mog¹ patrzeæ z wy¿szoœci¹ na takie Stany Zjednoczone, które znajduj¹ siê „w okowach politycznych dogmatyków”,
gdzie partia demokratyczna k³óci siê
z republikañsk¹ „tak zapiekle, ¿e zapomnia³y o losie zwyk³ych Amerykanów”. Polacy przed tak¹ polityk¹ „broni¹ siê jak diabe³ przed œwiêcon¹
wod¹” - g³osuj¹c na Platformê. Poza
PO nie ma ju¿ w polskiej polityce niczego wartoœciowego: „Partia Tuska
wziê³a to, co najlepsze z lewicy, i to,
co wartoœciowe na prawicy” - pisze szef
think tanku Platformy. W swojej prostocie ducha Makowski pisze rzeczy,
których Tusk ani Grupiñski (m¹¿ przewodnicz¹cej rady Warszawy, jeden z
g³ównych ideologów PO, straci³ posadê ministra po aferze hazardowej) napisaæ by siê nie odwa¿yli. Jeszcze.
Fundacj¹ Konrada Adenauera kieruje prof. dr Hans-Gert Poettering, by³y
przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego. Jako zastêpców ma równie¿
dwoje profesorów, w tym aktualnego
przewodnicz¹cego Bundestagu. Szef
Instytutu Obywatelskiego jest absolwentem wydzia³u teologii i filozofii na
Papieskiej Akademii Teologicznej, do
2007 r. by³ nauczycielem etyki w liceum w Pszczynie. Jedynym zastêpc¹
dyrektora Instytutu jest studentka pi¹tego roku prawa, przez kilka lat prowadz¹ca biuro PO w Krakowie.
Mo¿na siê pocieszaæ, ¿e PO tak siê
ma do CDU, jak Instytut Obywatelski do
Fundacji Konrada Adenauera. Ale za kilka tygodni w Polsce wybory. Co robiæ?
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Dlaczego zag³osujê
na swoj¹ ¿onê?
Nie dlatego, ¿e jesteœmy ma³¿eñstwem od ponad 28 lat. Nie dlatego, ¿e
mamy podobne pogl¹dy polityczne. Nie
dlatego, ¿e jest od trzech kadencji radn¹
dzielnicy Praga Pó³noc. Nie dlatego, ¿e
pe³ni w radzie funkcjê wiceprzewodnicz¹cej. Zag³osujê na ni¹ dlatego, i¿ uwa¿am, ¿e by³aby dobrym pos³em. Czy bêdzie? Nie wiem, to zale¿y od Pañstwa.
Wiem, ¿e jeœli zosta³aby wybrana, by³aby pos³em dbaj¹cym o bud¿et pañstwa
nie gorzej ni¿ o nasz domowy. Pos³em,
który nie bêdzie mia³ „ci¹gu na szk³o i
sitko” jak polityczni celebryci, lecz pos³em, pracuj¹cym nad tym, co dla Polski
i Polaków najwa¿niejsze, czyli dobre,
przejrzyste i obywatelskie prawo. Nad
rozwi¹zaniami, które bêd¹ dawaæ szanse na godne ¿ycie. Nad decyzjami, zapewniaj¹cymi bezpieczeñstwo zarówno
prawne, jak i gospodarcze. Wiem tak¿e,
¿e nie mieliby ³atwo ministrowie przysz³ego rz¹du, bez wzglêdu na to, jacy
by byli. Kobieta spokojna, nie nerwowa,
lecz dociekliwa. Chce wiedzieæ i nie³atwo
j¹ zbyæ byle lada rzuconym och³apem
m¹droœci. Dlaczego tak, a nie inaczej,
skoro mo¿e byæ taniej, mo¿e mo¿na zrobiæ to proœciej bez tych udziwnieñ? Te i
inne pytania wprawia³y w konsternacjê
jej politycznych oponentów w radzie ju¿
lata temu. Ma wiele zalet, w tym jedn¹
niezwykle istotn¹: czyta ze zrozumieniem, ma te¿ (co jako m¹¿ odnotowujê
z pokor¹) doskona³¹ pamiêæ, czego wielokrotnie dawa³a przyk³ady przypominaj¹c niektórym swoim adwersarzom ich
postêpki, o których obecnie chcieliby jak
najszybciej zapomnieæ. Pragmatyk i realistka - nie tak ³atwo j¹ zbyæ pustymi
oœwiadczeniami i obietnicami. Wytrwale
d¹¿y do wyznaczonych celów, choæ nie
tak ³atwo przysz³o jej je osi¹gaæ. Mimo

w³asnych problemów otwarta na sprawy
innych ludzi i œrodowisk. Decyzjê, by prawobrze¿n¹ czêœæ stolicy wybraæ jako
miejsce sta³ego osiedlenia, podjê³a æwieræ
wieku temu. Dziœ nie zamieni³aby tego
miejsca na ¿adne inne. Zapuœci³a tu korzenie na sta³e. Pod tym wzglêdem jest
konserwatystk¹. Jak ka¿dy, ma swoje
ulubione miejsca w stolicy. Kocha Stare
Miasto i klimaty Z¹bkowskiej, jak ka¿dego denerwuje j¹ g³upota, ignorancja i
bezmyœlnoœæ. Od lat walczy o przyjazne
rozwi¹zania komunikacyjne dla osób
niepe³nosprawnych, ma cz¹stkê swego
udzia³u w tym, ¿e w Warszawie siê to
zmienia.
Dlatego zag³osujê na swoja ¿onê,
do czego i Pañstwa zachêcam.
Maria Barbara Tondera - lista Sojuszu
Lewicy Demokratycznej miejsce Nr 9.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl
PS. £ukasz Muszyñski skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za szanta¿ i pedofiliê przesta³ byæ radnym
dzielnicy Praga Pó³noc.

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Bia³o³êckie Do¿ynki 2011
W czwartek 8 wrzeœnia w koœciele pw. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w P³udach przy ul. Klasyków 21/23
mieszkañcy Bia³o³êki obchodzili doroczne œwiêto plonów.

Do¿ynki w Bia³o³êce maj¹
swoj¹ d³ugoletni¹ tradycjê siêgaj¹c¹ czasów, kiedy wiêkszoœæ gruntów w okolicy by³a
u¿ytkowana rolniczo. Obecnie
Bia³o³êka to bardzo dynamicznie rozwijaj¹ca siê dzielnica.
Tam, gdzie nie tak dawno by³y
pola, dzisiaj powstaj¹ osiedla
mieszkaniowe. Jednak w³aœnie

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

w tej czêœci Warszawy mo¿na
jeszcze zobaczyæ ziemie
uprawne i dlatego do¿ynkowa
tradycja jest tu ci¹gle ¿ywa.
Co roku, 8 wrzeœnia, Bia³o³êckie Do¿ynki organizuj¹ w³adze dzielnicy wraz z ks. Miros³awem Bielawskim, proboszczem parafii Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w P³udach i rad¹ parafialn¹. Dzieñ
ten nie jest wybrany przypadkowo. 8 wrzeœnia Koœció³ obchodzi œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, które w
Polsce nosi tak¿e nazwê Matki Boskiej Siewnej. Wed³ug
dawnego zwyczaju, w tym dniu
Matka Bo¿a b³ogos³awi³a ziarno przygotowane do siewu.
Podczas tej uroczystoœci dziêkowano te¿ rolnikom za ich
ca³oroczn¹ pracê.
Tegoroczne do¿ynki rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹
œwiêt¹, któr¹ sprawowa³ ks. dr
Mateusz Matuszewski. W trak-

cie mszy, tu¿ po Wyznaniu
Wiary nast¹pi³o sk³adanie darów. Burmistrz Jacek Kaznowski i radny m.st. Warszawy
Dariusz Dolczewski z³o¿yli tradycyjny wieniec do¿ynkowy,
wykonany z tegorocznych
zbó¿. Przedstawiciele bia³o³êckich osiedli - Choszczówka,
P³udy i Marcelin - zanieœli pod
o³tarz kosze wype³nione owocami, warzywami i przetworami. Chór Avetki ofiarowa³ plon
swojej pracy w postaci biuletynu spo³eczno-kulturalnego.
Donios³ym punktem uroczystoœci by³a procesja eucharystyczna dooko³a œwi¹tyni, po
której burmistrz Jacek Kaznowski podziêkowa³ rolnikom
za ich trud. Przy okazji przedstawi³ plon pracy samorz¹du –
mówi³ o postêpach w budowie
Mostu Pó³nocnego, modernizacji ulic, otwarciu trzech nowych szkó³ i innych inwestycjach. Nastêpnie podzieli³ siê
z mieszkañcami do¿ynkowym
chlebem.
Uroczystoœci do¿ynkowe
zakoñczy³ koncert zespo³u
„Mazowsze” pod dyrekcj¹ Macieja Cegielskiego. Po zaœpiewaniu „Barki”, artyœci wykonali szereg znanych i lubianych
pieœni ludowych, takich jak
„Kawaliry”, „Kuku³eczka” czy
„Ej, przelecia³ ptaszek”. Wzruszaj¹cym akcentem zamykaj¹cym wystêp „Mazowsza” i ca³ej uroczystoœci by³a pieœñ
„Czarna Madonna”.
Joanna Kiwilszo
Fot. Piotr Sobczyk

Muza Pomyœlnoœci
Piosenki z repertuaru Marka Grechuty w wykonaniu
znanych nam ju¿ „malarzy s³owa” Margity Œlizowskiej
i Marcina Ko³aczkowskiego zabrzmia³y 10 wrzeœnia na
scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.

Wakacyjne zabawy
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Jest w nim te¿ sporo nieco
surrealistycznego humoru,
zw³aszcza w wypowiedziach
konduktora, w którego wcieli³

siê popularny aktor Micha³
Piela. Kierownictwo muzyczne i aran¿acje piosenek s¹
dzie³em Urszuli Borkowskiej.
Dekoracje i kostiumy zaprojektowa³a Margita Œlizowska.
Scenariusz i re¿yseria – Marcin Ko³aczkowski.
Joanna Kiwilszo

Poetycki spektakl muzyczny
pt. „Muza Pomyœlnoœci”, na
który z³o¿y³y siê znane i trochê
mniej znane piosenki z repertuaru Marka Grechuty zaprezentowali na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, w ramach cyklu „Malarze S³owa”,
laureaci Nagrody Publicznoœci
konkursu „Pamiêtajmy o
Osieckiej”, Margita Œlizowska
i Marcin Ko³aczkowski. Artyœci
s¹ te¿ twórcami spektakli „Pamiêta…My o Osieckiej” na
ma³ej scenie Teatru Syrena
oraz „Niemen – Rzeka Wspomnieñ” w Teatrze Komedia w
Warszawie. Z piosenkami
Osieckiej i Niemena goœcili
równie¿ w Bia³o³êce.
„Muza Pomyœlnoœci” to historia pewnej znajomoœci
dwojga samotnych i trochê nieprzystosowanych ludzi, rozgrywaj¹ca siê w przedziale pê-

dz¹cego poci¹gu pospiesznego. Narratorem tej opowieœci
jest tajemniczy duch konduktora. Ten dziwny poci¹g, motyw podró¿y i zagubionych w
¿yciu podró¿nych to œwietne
t³o dla poetyki piosenek Marka Grechuty.
„Nie dokazuj”, „Gaj”, „Niepewnoœæ”, „Dzikie wino”, czy
„Serce” te¿ przecie¿ mówi¹ o
ludziach spragnionych uczuæ,
którym jednak trudno siê porozumieæ. Teksty Marka Grechuty oraz utwory wybitnych
poetów, m.in. Adama Mickiewicza, Witkacego, Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, do których
stworzy³ muzykê, emanuj¹ ciep³em. Ca³y spektakl, trochê w
typie „Listów œpiewaj¹cych”
Agnieszki Osieckiej, utrzymany jest w pogodnym nastroju,
choæ nie pozbawionym chwil
nostalgii i zadumy.

Dobieg³a koñca druga edycja imprezy „Bia³o³êckie place
zabaw dla dzieci”. Podczas tegorocznych wakacji Teatr Plac
Zabaw zaprasza³ na place zabaw a¿ 10 razy, prezentuj¹c
przedstawienia z klasyki literatury dzieciêcej tj. „Mama Mu”
oraz „Elmer, s³oñ w kratkê”. Bez wzglêdu na pogodê, przedstawienia cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Tak jak w
ubieg³ym roku, wykonawcom uda³o siê twórczo i kulturalnie
o¿ywiæ place zabaw, zapraszaj¹c dzieci do wspólnej, kreatywnej
zabawy z konkursami i nagrodami. W tym roku oprócz parków
(Henrykowski i przy ul. Strumykowej) i placów zabaw (przy ul.
Odkrytej oraz ul. Fletniowej/Kiersnowskiego), przedstawienia
odby³y siê w parku przy ul. Ruskowy Bród i ul. Ceramicznej.
Imprezy plenerowe pt. „Bia³o³êckie place zabaw dla dzieci”
s¹ ju¿ sta³ym punktem w bogatym kalendarzu imprez kulturalnych Dzielnicy Bia³o³êka. Kolejna edycja imprezy ju¿ za rok w
wakacje.
Organizatorami ww. imprezy by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Teatr Plac Zabaw, Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury oraz Wydzia³ Kultury.

