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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

„K³opociaki 2011”

Papier z papieru
Ponad 300 mln ton to roczna, œwiatowa produkcja papieru. Mieszkaniec Ziemi zu¿ywa go œrednio w ci¹gu roku oko³o 50 kg. 1 tona papieru to nieub³agana œmieræ kilkunastu
drzew. Te drzewa mo¿na uratowaæ, jeœli podda siê recyklingowi makulaturê. Z jednej tony przetworzonych: papieru,
tektury, gazet, czasopism, ksi¹¿ek - mo¿na uzyskaæ powtórnie 900 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej odzyskuje
siê œrednio 70% makulatury, w Polsce tylko 42%.
Czym jest recykling? Ten na wysypiskach. W przypadproces jest pewn¹ odmian¹ ku odpadów celulozowych cel
odzysku odpadów, w naszym jest pierwotny. Zarówno maprzypadku odpadów celulo- teria³ wejœciowy jak i wyjœciozowych. Materia³y odpadowe wy s¹ papierem.
dokoñczenie na str. 3
s¹ w jego trakcie ponownie
przetwarzane na produkty,
materia³y lub substancje wykorzystywane w pierwotnym
celu lub w innych celach, wyj¹wszy odzysk energii i przetworzenie na materia³y lub
substancje, które bêd¹ nastêpnie wykorzystane jako
paliwa lub balast wype³niaj¹cy wyrobiska lub sk³adowany

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego dzia³a
ju¿ 15 lat. Pocz¹tkowo biuro g³ówne mia³a przy ulicy Wiejskiej,
potem na Saskiej Kêpie; od ponad 2 lat ma siedzibê przy ul.
K³opotowskiego 6. Okazj¹ do bli¿szego poznania dzia³añ Fundacji i organizacji z ni¹ wspó³pracuj¹cych by³ Dzieñ Otwarty
Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej „K³opociaki 2011”.
„Dzisiejsze wydarzenie jest dziêki temu powstanie fundacja
kontynuacj¹ zesz³orocznego – lub stowarzyszenie?”
24 wrzeœnia od po³udnia do
mówi pracownik fundacji, mened¿er projektu SPES Rados³aw zmroku, teren obszernego
Juraszek. – Od mieszkañców podwórza miêdzy budynkami
dokoñczenie na str. 2
s³yszeliœmy, ¿e tu nic siê nie
dzieje, nie ma ¿adnych atrakcji
dla dzieci ani dla doros³ych. Pomyœleliœmy, ¿e warto zachêciæ
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
ludzi do wyjœcia z domu. „K³ozbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
pociaki” to jedno z naszych dziaw gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
³añ, które mieszkañcom Pragi,
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
mieszkañcom kwarta³u ulic: K³ooraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
potowskiego - Okrzei ma poka(nr tel. 22 353 06 20).
zaæ nasz¹ dzia³alnoœæ i – szeProponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
rzej – pokazaæ, co to s¹ organii akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
zacje pozarz¹dowe, ekonomia
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
spo³eczna, aktywnoœæ obywaZ tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
telska; ma zachêciæ do zaangai 5% rabatu na aparat s³uchowy!
¿owania spo³ecznego. Mo¿e

Zbadaj s³uch

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)

Jacy s¹
mieszkañcy
Pragi? cz. 2
Prezentujemy ci¹g dalszy wyników sonda¿owego badania przeprowadzonego przez studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na
populacji mieszkañców
Pragi. Tym razem sprawdzamy, jakimi s¹siadami s¹
pra¿anie, gdzie na Pradze
najczêœciej zdarzaj¹ siê interwencje policji i czy
mieszkañcy boj¹ siê o bezpieczeñstwo swoich dzieci.
Prezentowane wyniki pochodz¹ z deklaracji uczestników badania.
Na pytanie o to, ilu s¹siadów mieszkañcy Pragi znaj¹
z imienia i nazwiska, najczêœciej pojawiaj¹ca siê odpowiedŸ brzmi „piêciu” (w ten
sposób odpowiada 15% ca³ej populacji pra¿an; w tym
18% spoœród tych mieszkaj¹cych w nowej zabudowie,
czyli blokach wybudowanych
po 1945 roku). Wiêkszoœæ
dokoñczenie na str. 7

Dialog o zapobieganiu
bezdomnoœci i m¹drym rozwoju
Zgodnie z ustalonym przed wakacjami planem pracy, na
wrzeœniowym posiedzeniu Komisji Dialogu Spo³ecznego
na Pradze Pó³noc, Anna Machalica-Pu³torak, prezes stowarzyszenia „Otwarte drzwi” oraz przewodnicz¹ca miejskiej Komisji Dialogu Spo³ecznego ds. Bezdomnoœci
przedstawi³a stan zagro¿enia bezdomnoœci¹ w dzielnicy.
Stowarzyszenie, jako zaj- maj¹ byæ wprowadzone w
muj¹ce siê zatrudnianiem i województwie mazowieckim,
edukacj¹ bezdomnych wy- jako uczestnik ogólnopolskiepracuje standardy wychodze- go otwartego konkursu ofert
dokoñczenie na str. 9
nia z bezdomnoœci, które

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

16 paŸdziernika, godz. 18.00
„Dzieci Hioba” - koncert pieœni Jacka Kaczmarskiego
w ramach IV edycji „Malarze s³owa”
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.

30 paŸdziernika, godz. 18.00
„Œpieszmy siê kochaæ ludzi” - poezje ks. Jana Twardowskiego
w ramach IV edycji „Malarze s³owa”
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
Wstêp na koncerty za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 28 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pokój 240 C oraz w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

16 paŸdziernika, godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
Koncert muzyki sakralnej pt. „Muzyczny ró¿aniec”
w wykonaniu Warszawskiego Chóru Miêdzyparafialnego
pod dyr. Artura Backiela
Koœció³ Œw. Mateusza Ap. i Ew., ul. Ostródzka 172.
Wstêp wolny.
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K³opotowskiego 6, 8, 10 i
Okrzei 5 i 7 wype³ni³y stoiska,
przy których proponowano
dzieciom i doros³ym atrakcyjne, twórcze zajêcia.
Pod namiotem wspó³organizatora imprez, Domu Kultury
„Praga”, prowadzone by³y ciekawe zajêcia plastyczne oraz
warsztaty bêbnowe pod kierunkiem czarnoskórego mistrza Gaspara. Przy du¿ym

stole, wype³nionym akcesoriami z Pracowni Zofii i Jana Kubickich, z od³amków p³ytek
ceramicznych dzieci uk³ada³y
ró¿ne formy, m.in. liœcie, ryby,
koty; utworzona z nich mozaika umieszczona zosta³a na
œcianie budynku.
Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³o siê, po³o¿one nieco na
uboczu, plenerowe stanowisko
Edwarda Lutczyna. Znany autor rysunków satyrycznych,

projektant scenografii i kostiumów teatralnych, autor postaci filmów animowanych, najpierw zaprasza³ kolejno dzieci,
rozmawia³, inspirowa³ tworzenie rysunku, potem sam wykonywa³ rysunki na zamówienie.
Odchodz¹cego ju¿ artystê, na
ostatni rysunek uda³o siê namówiæ Marcie Jab³oñskiej.
Niektóre punkty programu
odbywa³y siê pod dachem. Sala
Spó³dzielni „Kooperatywa Pozarz¹dowa” w lokalu nr 61 pe³ni³a
rolê sali teatralnej, w której teatrzyk ”Pozytywka” zaprezentowa³ najm³odszym przedstawienie kukie³kowe pt. „Bazyliszek”.
Potem dwukrotnie goœci³a amatorów, którzy wed³ug w³asnych
pomys³ów mieli farbami wype³niæ szablon – rysunek budynku, wybudowanego w 1899 roku
przy ul. Wileñskiej 19. Historiê
tego obiektu interesuj¹co opowiedzia³a i fachowych porad
udziela³a Joanna Œwierczyñska
– malarka, projektantka wnêtrz,
a tak¿e przewodnicz¹ca wspólnoty mieszkaniowej.
Pod kierunkiem El¿biety Gliszczyñskiej i Moniki D¹bczyñskiej
ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Z³ota Kaczka” kilkuosobowe grupy wyrusza³y na spacer po Pradze. W
pierwszej grupie byli W³osi, których najbardziej zainteresowa³a
Komora Wodna, zaprojektowana
przez Antonia Corazziego. Rodowitych warszawiaków fascynowa³y detale zdobnicze, np. na
budynku Teatru Baj i na kamienicy Massalskich przy ul. Okrzei
– nietoperze i smoki na fasadzie.
Pod wspólnym namiotem,
do dzia³añ artystycznych zachêca³y pracownie: Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, niedawno za³o¿onej Spó³dzielni
Mam i Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju i Pomocy Q
Zmianom. Stowarzyszenie Q
Zmianom zorganizowa³o tak¿e grê terenow¹ dla dzieci, turniej tenisa sto³owego oraz gry
i zabawy z Chust¹ Klanzy.
Zwyciêzcy dostali nagrody.
Stowarzyszenie chce utworzyæ sta³¹ grupê dzieci (11 –
15 lat), która przez semestr

zimowy bêdzie uczestniczy³a
w zajêciach „Qumple i Qumpele z podwórka” Zapisy przyjmowane s¹ do 30 wrzeœnia w
Biurze Stowarzyszenia Q
Zmianom, tel. 502 196 194.
Du¿ym powodzeniem (szczególnie wœród najm³odszych) cieszy³o siê miejsce, gdzie harcerze
ze 154 Hufca ZHP z Mokotowa
uczyli udzielania pierwszej pomocy i opatrywali „rany”.
Kolejka sta³a tak¿e do mincera Paw³a Maciejewskiego,
który rêcznie wybija³ specjalne monety – „k³opociaki”. Za
tak¹ monetê mo¿na by³o dostaæ gor¹cy posi³ek: zupê, pieczone udko kurczaka, bia³¹
kie³basê lub kaszankê, a tak¿e sa³atki i napoje. Obs³ugê
zapewni³o Stowarzyszenie
„Otwarte Drzwi”.
Na scenie koncertowa³ zespó³ „S¹siedzi”, w sk³adzie: Izabela Pop³awska (œpiew), Henryk Pop³awski (gitara, œpiew),
Magdalena Rejnowicz-Rydzewska (skrzypce), Albin Rydzewski (akordeon), Stefan
Go³aszewski (kontrabas). Grupa ta ma korzenie w Zespole
Pieœni i Tañca Politechniki Warszawskiej, w obecnym sk³adzie
wystêpuje od 2,5 roku. Wzrusza
piosenkami warszawskimi i
lwowskimi. Potem przed scen¹
wyst¹pili m³odzi wykonawcy,
gimnazjaliœci, ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP
Klatka. Spektakl „Pragnienie
Pragi” powsta³ z rozmów z
mieszkañcami; autorami scenariusza s¹ bardzo m³odzi ludzie.
Na scenie odby³ siê tak¿e
wieñcz¹cy imprezê pokaz Tañca Ognia, który rozjaœni³ jesienn¹ wieczorn¹ aurê.
Ogó³em w tegoroczne „K³opociaki” zaanga¿owanych by³o
ok. 40 osób. Ich praca, a tak¿e lepsza ni¿ w ubieg³ym roku
pogoda, zapewni³y imprezie
du¿e powodzenie. Organizatorzy myœl¹ o kontynuowaniu tej
formy kontaktu z mieszkañcami w przysz³ym roku.
Na co dzieñ Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego prowadzi doradztwo i szkolenia z ekonomii spo³ecznej.
Aktywnoœæ obywatelska nastawiona jest nie tylko na dzia³ania
spo³eczne, ale trochê tak¿e na
zarabianie pieniêdzy przez ró¿-

nego rodzaju przedsiêbiorstwa
ekonomii spo³ecznej. FRSO nie
pracuje bezpoœrednio z konkretnymi osobami, lecz z organizacjami, takimi jak „Otwarte Drzwi”,
Pracownia Rzeczy Ró¿nych,
Apteka Sztuki – poprzez szko-

lenia i konsultacje uczy zarz¹dzania, pisania projektów i ich
rozliczania.
Szczegó³y na www.frso.pl.
Kontakt telefoniczny:
22 616 33 16 w godz. 8 - 17.
K.

XVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Op³otki i bud¿et
Nadzwyczajna sesja zosta³a zwo³ana w celu zaopiniowania przez radnych zmian w tegorocznym bud¿ecie. Zmiany
dotyczy³y planu dochodów, wydatków bie¿¹cych i wydatków maj¹tkowych.
W szczegó³ach plan zak³ada przeznaczenie dodatkowych
œrodków na budowê ulicy Projektowanej od Hanki Ordonówny,
wraz z wykupem gruntów, na zakup nieruchomoœci przy Parcelacyjnej, na modernizacjê szko³y podstawowej przy Berensona.
Dodatkowych œrodków wymaga rozbudowa zespo³u szkó³ przy
Kobia³ki i szko³y podstawowej przy Juranda ze Spychowa, a
tak¿e zespo³u boisk sportowych przy gimnazjum na Przytulnej.
Dodatkowe nak³ady zostan¹ przeznaczone na rozbudowê szko³y
przy Podró¿niczej i na przebudowê mieszkañ na cele oœwiatowe. Kolejne œrodki trzeba wyasygnowaæ na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli, szkó³, sto³ówek szkolnych, dla Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu i poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Radni pozytywnie zaopiniowali propozycjê nazwy Op³otki dla
ulicy wskazanej we wniosku Biura Geodezji i Katastru Urzêdu
m.st. Warszawy.
(egu)
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Odzysk jest pojêciem szerszym. Oznacza jakikolwiek proces, którego podstawowym celem
jest, by odpady s³u¿y³y u¿ytecznemu zastosowaniu, w formie
okreœlonej przez zastosowan¹
technologiê ich przetwarzania.
Piramida z dyrektywy
Za³¹cznik II do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy w sprawie odpadów, z 19 listopada 2008 roku,
zak³ada œcis³¹ hierarchiê postêpowania z nimi. U podstawy tej piramidy znajduje siê
najwa¿niejszy zapis - zapobieganie powstawaniu odpadów.
Owa zasada nak³ada na ka¿dego z nas obowi¹zek – nie³atwy – takiego gospodarowania, by odpadów powstawa³o
jak najmniej. Kolejne piêtro piramidy, to przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania. Nastêpny w kolejnoœci jest recykling. Inne rodzaje
odzysku, np. odzysk energii,
znalaz³y siê na czwartym miejscu. Unieszkodliwianie to pi¹ty szczebel. Piramida znalaz³a
siê w naszej nowej ustawie o
gospodarowaniu odpadami,
która wejdzie w ¿ycie w styczniu przysz³ego roku. Od tego
momentu rozpocznie siê walka z czasem i z oporem materii. Musz¹ powstaæ sortownie,
kompostownie, zak³ady MBP,
spalarnie i zak³ady recyklingu.
W roku 2020 bêdziemy musieli
odzyskiwaæ 65% szk³a, aluminium i papieru. ¯arty siê skoñczy³y, bowiem kary unijne, na
jakie siê narazimy, jeœli nie uda
siê zrealizowaæ zapisanych w
prawie celów do 16 lipca 2013,
bêd¹ niebotyczne.
Ustawa „œmieciowa”, opracowana przez Ministerstwo
Œrodowiska, zosta³a przyjêta
przez Sejm i trafi³a do Senatu.
Po podpisaniu przez prezydenta zacznie obowi¹zywaæ
od 1 stycznia 2012. Od tego
momentu samorz¹dy bêd¹ odpowiada³y za to, co dzieje siê
z odpadami produkowanymi
na ich terenie. To one stan¹ siê
w³aœcicielami i dysponentami
odpadów, w tym oczywiœcie
odpadów celulozowych. Op³aty pobierane od ka¿dego „producenta” œmieci, bêd¹ wyko-

rzystywane przez samorz¹dy
na tworzenie systemów gospodarki odpadami. Wszystko to
po opracowaniu szczegó³owych planów wojewódzkich i
krajowej strategii gospodarowania odpadami.
Papier z odzysku
Przyjrzyjmy siê przerobowi
odpadów celulozowych, bez
zbyt g³êbokiego wchodzenia w
skomplikowane procesy technologiczne. Wszystko rozpoczyna siê w momencie, kiedy
makulatura zostanie dostarczona do zak³adu zajmuj¹cego siê
recyklingiem odpadów celulozowych. Trafia – w postaci bel
- na specjalnie przygotowane
sk³adowisko, sk¹d jest transportowana na podajniki. Dozowniki porcjuj¹ grube arkusze
na mniejsze fragmenty i
umieszczaj¹ je w urz¹dzeniach
zwanych rozw³ókniaczami. Do
rozw³ókniacza aplikowana jest
ciep³a woda, pod której wp³ywem papier ulega rozdrobnieniu. Czasem do wody dodawane s¹ substancje chemiczne,
wspomagaj¹ce proces odbarwiania masy makulaturowej –
wodorotlenek sodu, krzemian
sodowy, nadtlenek wodoru,
myd³a lub kwasy t³uszczowe.
W efekcie powstaje wodna zawiesina celulozowych w³ókien.
Dodatkow¹ korzyœci¹ jest wyp³ukiwanie z papierowych odpadów czêœci zanieczyszczeñ.
Z rozw³ókniaczy ods¹czona
masa trafia do specjalnych
urz¹dzeñ, które usuwaj¹ z niej
zanieczyszczenia ciê¿kie – piasek, spinacze, zszywki i inne
metalowe elementy. Sortowanie
w³aœciwe nastêpuje po ponownym rozcieñczeniu odpadów
wod¹, w sortownikach. Zastosowane tu urz¹dzenia i specyficzna perforacja sit s³u¿¹ jak
najdok³adniejszemu oczyszczeniu masy z zawartych w niej
zbêdnych materia³ów. Frakcjonowanie jest kolejnym etapem
technologii recyklingu odpadów
celulozowych. W tym przypadku celem jest wydzielenie z
masy w³ókna krótkiego i w³ókna d³ugiego.
Krótkow³óknista masa makulaturowa po rozcieñczeniu
wod¹ trafia do instalacji hydrocyklonów, gdzie si³a odœrodko-

wa powoduje dalsze wyodrêbnienie z masy pozosta³oœci
piasku, drzazg i innych zanieczyszczeñ. Masa d³ugow³óknista trafia na sita szczelinowe,
wydzielaj¹ce z niej drobne zanieczyszczenia lekkie.
Obie masy trafiaj¹ na koniec
– ka¿da z osobna - do wie¿
magazynowych i s¹ gotowe do
dalszej obróbki, w zale¿noœci
od potrzeb. I tak np. po tzw.
oczyszczaniu niskostê¿eniowym masa d³ugow³óknista podlega dodatkowo dyspergowaniu, czyli termiczno - mechanicznej obróbce maj¹cej na celu
rozproszenie zanieczyszczeñ.
Uzyskanie z masy makulaturowej bia³ego papieru do pisania, papieru gazetowego, bibu³ek, wymaga du¿o wiêkszej
iloœci zabiegów. Cz¹stki farby
drukarskiej trzeba po prostu
wyp³ukaæ, a nastêpuje to poprzez oddzielenie ich od zawiesiny w³ókien za pomoc¹ techniki flotacji. Do zawiesiny wprowadzane jest powietrze w postaci drobnych pêcherzyków.
Cz¹stki farby gromadz¹ siê na
powierzchni pêcherzyków. Piana zawieraj¹ca farbê drukarsk¹
jest nastêpnie zgarniana z powierzchni. Po odbarwieniu
masa mo¿e byæ jeszcze myta
przy u¿yciu pras sitowych, zagêszczarek tarczowych, pras
œlimakowych i specjalnych filtrów do mycia. Pozosta³e, niewielkie zanieczyszczenia usuwa siê przy u¿yciu dyspergatorów, które mo¿na porównaæ
do m³ynów z ¿arnami. W zagêszczonej masie wystêpuj¹
bardzo silne tarcie i relatywnie
wysoka temperatura, w pobli¿u 100oC. Po tych zabiegach
powsta³y materia³ jest na tyle
czysty, ¿e ewentualne cz¹stki
zabrudzeñ, gdyby siê takie
uchowa³y, mo¿na dojrzeæ jedynie pod mikroskopem, zw³aszcza gdy dodatkowo zastosuje
siê odbarwianie z zastosowaniem wieloetapowego mycia,
poprzedzanego za ka¿dym razem odwadnianiem masy.
Jeœli odzysk, to na okreœlonych warunkach
Wybór okreœlonej linii technologicznej do przerobu makulatury jest zdeterminowany rodzajem wytwarzanego papieru

i sk³adem masy papierniczej.
Najbardziej ogólny podzia³ zak³ada dwie kategorie procesów
recyklingu makulatury. Pierwszy przebiega z zastosowaniem wy³¹cznie mechanicznego oczyszczania. Powsta³y w
jego wyniku produkt nadaje siê
do wytwarzania niepowlekanych tektur, tektur pude³kowych
i papieru na tzw. warstwê pofalowan¹. Drugi z procesów,
opisany przez nas przed momentem, obejmuje zarówno
mechaniczne oczyszczanie jak
i odbarwianie. Powsta³y w jego
wyniku produkt ma znacznie
szersze spektrum i nadaje siê
do wytwarzania papieru do druku i do pisania, papieru gazetowego, bibu³y higienicznej, papieru do czasopism, a tak¿e powlekanych tektur.
Bez wzglêdu na rodzaj zastosowanych technologii,
recykling makulatury mo¿e
mieæ miejsce pod jednym
warunkiem. Musimy j¹ selektywnie zbieraæ i umieszczaæ
w odpowiednich pojemnikach (wystawianych ju¿
gdzieniegdzie w naszych
miastach, z regu³y niebieskich) lub w specjalnych
workach (równie¿ niebieskich) dostarczanych przez
firmy wywo¿¹ce nasze odpady. Warto pamiêtaæ, ¿e zbie-

ramy: gazety, czasopisma,
stare ksi¹¿ki, zeszyty, ulotki
reklamowe, listy, papier do
pisania, papier pakowy, tekturê, tekturê pude³kow¹, papierowe torebki. Pod ¿adnym pozorem w pojemnikach i workach nie powinny
siê znaleŸæ: kartony po napojach, sokach i po mleku,
tapety, kalki i papier przebitkowy, jednorazowe pieluchy,
podpaski, celofan, papier
termiczny i faksowy, papier
zat³uszczony i brudny, worki po materia³ach budowlanych, np. po cemencie.
Selektywna zbiórka makulatury to wymóg czasów. Konsumujemy z ka¿dym rokiem coraz wiêcej papieru. Gdybyœmy
nie odzyskiwali go z makulatury, rokrocznie pod topór tra-

fia³aby niewyobra¿alna iloœæ
drzew. Lekko licz¹c – 4,5 mld!
Warto równie¿ uœwiadomiæ
sobie, ¿e dziêki recyklingowi
makulatury likwidujemy ca³kiem spor¹ górê odpadów, l¹duj¹cych na wysypiskach.
El¿bieta Gutowska

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

Prawnik radzi

Budowa domu na granicy dzia³ki
W³aœnie rozpocz¹³em budowê domu. Dosta³em pozwolenie na wznoszenie budynku
na granicy dzia³ki. S¹siad wczeœniej zezwoli³ na wejœcie na jego teren w celu postawienia jednej ze œcian. Popad³em z nim jednak
w konflikt i obawiam siê, ¿e mo¿e zabroniæ
mi wstêpu na jego dzia³kê, aby ociepliæ i
otynkowaæ tê œcianê. Czy s¹siad mo¿e uniemo¿liwiæ mi prowadzenie prac?
Kwestiê uzgodnienia sposobu przeprowadzenia takich prac reguluj¹ przepisy prawa budowlanego. Stanowi on o tym, i¿ je¿eli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbêdne wejœcie do s¹siedniego budynku, lokalu lub na teren s¹siedniej
nieruchomoœci, inwestor jest obowi¹zany przed
rozpoczêciem robót uzyskaæ zgodê w³aœciciela s¹siedniej nieruchomoœci, budynku lub korzystania z tych obiektów, a tak¿e ewentualn¹
rekompensatê z tego tytu³u. Mo¿e siê jednak
zdarzyæ, ¿e s¹siad z jakichœ wzglêdów nie bêdzie zainteresowany dojœciem do porozumie-

nia w tej kwestii. W razie nieuzgodnienia powy¿szych warunków, w³aœciwy organ (m.in. starosta) – na wniosek inwestora – w terminie 14
dni od dnia z³o¿enia wniosku, rozstrzyga, w
drodze decyzji, o niezbêdnoœci wejœcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub na teren s¹siedniej nieruchomoœci. W przypadku uznania zasadnoœci wniosku inwestora, w³aœciwy organ
okreœla jednoczeœnie granice niezbêdnej potrzeby oraz warunki korzystania z s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e inwestor, po zakoñczeniu robót, jest obowi¹zany naprawiæ szkody
powsta³e w wyniku korzystania z s¹siedniej nieruchomoœci, budynku lub lokalu – na zasadach
okreœlonych w Kodeksie cywilnym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik - Kancelaria Prawna Leximus
tel. kom. 500-020-048, 515-134-071
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Rusza kolejna edycja „SZAFY” w kinie PRAHA
Po ostatnich wakacjach zosta³y tylko wspomnienia, kolorowe zdjêcia i nieœmiertelne muszelki znad morza. Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Dzieci poma³u wdro¿y³y siê
do szkolnej dyscypliny, lekcje ruszy³y pe³n¹ par¹. Zapraszamy szko³y na lekcje kinowe. Nasz program edukacyjny
skierowany jest dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Obejmuje
szko³y podstawowe, gimnazja i licea. Program dostosowany jest do wieku i percepcji ucznia.
W œwiecie zdominowanym tach 2003-2008). Cz³onek Rady
przez kulturê obrazkow¹ bardzo Naukowej projektu Filmoteka
³atwo jest manipulowaæ ludzkim Szkolna przy PISF. Cz³onek
zachowaniem, szczególnie jeœli Rady Naukowej Muzeum Kinewidz nie zna wcale mechani- matografii w £odzi. Zajêcia prozmów rz¹dz¹cych tworzeniem wadzone przez naszego preleruchomych obrazków. Nasza genta oraz dobór unikatowych i
edukacja oprócz uwra¿liwienia wartoœciowych filmów jest gwana sztukê ma daæ m³odym lu- rantem jakoœci „SZAFY”. On sam
dziom orê¿ przeciw takim mani- w wywiadzie udzielonym p. Mopulacjom. Jest nim ogl¹danie fil- nice Jacygrat na potrzeby jej pramów ze zrozumieniem. Podczas cy badawczej pod tytu³em „Eduzajêæ adepci „SZAFY” dowiedz¹ kacyjna rola filmu na przyk³adzie
siê co to jest film, jak siê go two- dzia³alnoœci warszawskiego kina
rzy, zapoznaj¹ siê z fachow¹ ter- „Praha” na temat naszego prominologi¹. Tematy s¹ tak u³o¿o- gramu tak o nim mówi:
ne, ¿e tworz¹ dogodny punkt wyj(…) Dla ma³ych dzieci barœcia dla przeprowadzenia lekcji dzo trudno jest przygotowaæ
o tematyce historycznej czy wy- program edukacyjny dotycz¹cy
chowawczej. W tym przypadku sztuk audiowizualnych. Do tej
filmy s¹ doskona³¹ ilustracj¹ pory polega³o to na wyœwietlaomawianego problemu.
niu bajek, pozbawionych przePrzed ka¿dymi zajêciami pro- mocy oraz modnych grepsów.
wadzona jest fachowa prelekcja Ja zrobi³em taki ma³y eksperyprzez autora programu Andrze- ment. Dzieci podczas zajêæ nie
ja Kaweckiego. To prawdziwy pa- ogl¹daj¹ po prostu kreskówek,
sjonat kina, absolwent UW. W la- tylko zapoznaj¹ siê z konkrettach 1998-2008 pracownik w nymi tematami za pomoc¹ filDziale Zbiorów Filmowych i Wy- mu, np. gdy mówimy o ekologii
dawnictw Filmoteki Narodowej. to ogl¹damy filmy poœwiêcone
Wspó³autor komputerowej bazy temu zagadnieniu (...) Kolejny
danych zbiorów Filmoteki Naro- eksperyment polega³ na przydowej. Jeden z pomys³odawców bli¿eniu dzieciom czegoœ poza
i organizatorów festiwalu „Œwiê- filmem opowiadaj¹cym historiê
to Niemego Kina” (6 edycji w la- zmyœlon¹. W Polsce drama-

tycznie spada iloœæ ludzi, którzy chc¹ i potrafi¹ ogl¹daæ filmy dokumentalne. A film dokumentalny jest zwierciad³em rzeczywistoœci. (…) Od pierwszych zajêæ bawiê siê z dzieæmi przedmiotami zwi¹zanymi z
histori¹ kina. S¹ to zabawki
optyczne z koñca XIX wieku.
Niektóre z nich s¹ autentyczne, niektóre to repliki, zrobione
na wzór tych starych. Jak dzieci sobie krêc¹ takim XIX-wiecznym praxinoskopem i mog¹ odkryæ jak na pasku papieru narysowana jest jakaœ postaæ w
ró¿nych fazach ruchu, która
przy krêceniu siê porusza, to
dzieci niesamowicie siê przy
tym bawi¹. (…) Czasami koñczy siê tak, ¿e jakaœ czêœæ mi
ginie. No niestety, tak siê czasem zdarza. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e jest to inwestycja w
rozwijanie wyobraŸni.(…) Jest
to bardzo wa¿ne, aby zacz¹æ
edukowaæ dzieci ju¿ we wczesnym wieku. PóŸniej jest ju¿
coraz trudniej. Osoby, które nie
zosta³y wyedukowane w sztuce audiowizualnej, s¹ bardziej
podatne na zabiegi marketingowe. Ogl¹daj¹ reklamy zupe³nie
bezkrytycznie (…) Takimi ludŸmi ³atwo manipulowaæ, sprzedaæ ka¿d¹ rzecz. Tak naprawdê s¹ potem bezbronni. W interesie wielu firm handlowych,
jest to, ¿eby obywatel nie wiedzia³ jak siê robi np. reklamê.
Natomiast w interesie pañstwa
powinno byæ to, ¿eby obywatel
wiedzia³ (…)

Drogi czytelniku Nowej Gazety Praskiej, jeœli jesteœ rodzicem, zainteresuj naszym
programem nauczyciela Twojego dziecka. Jeœli jesteœ nauczycielem, jak najszybciej
zg³oœ swoj¹ klasê do programu! W ten sposób wszyscy
inwestujemy w przysz³oœæ.

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek
przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej
Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w dniu
22.09.2011 r. zosta³y wywieszony na 21 dni i podane do
publicznej wiadomoœci wykazy nr 4/2011 i nr 5/2011
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y
bezprzetargowej na rzecz ich najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Uwaga posiadacze Karty „N+” - zmiany w przepisach
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 20 wrzeœnia uchwa³y Rady m.st. Warszawy,
nast¹pi¹ zmiany w przepisach odnosz¹cych siê do zasad korzystania z Karty „N+”.
Zgodnie z uchwa³¹ nr XXI/400/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotycz¹c¹ strefy
p³atnego parkowania, od dnia 20 wrzeœnia 2011 r. osoby posiadaj¹ce Karty „N+”, parkuj¹c pojazd na
miejscach postojowych w strefie p³atnego parkowania niestrze¿onego w Warszawie, zobowi¹zane s¹
wyk³adaæ za przedni¹ szybê wewn¹trz pojazdu Kartê „N+” wraz z Kart¹ Parkingow¹. Niewy³o¿enie
Karty „N+” wraz z Kart¹ Parkingow¹ jest równoznaczne z niewniesieniem op³aty za parkowanie.

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

III i XVI razem
Powoli staje siê to rytua³em.
Opozycyjny PiS wnosi o zwo³anie sesji nadzwyczajnej. Przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kowalska-Kobus na ten sam termin
przywo³uje niezamkniêt¹ III nadzwyczajna sesjê PO czyli porz¹dki obrad s¹ ³¹czone i radni
powoli zaczynaj¹ pracowaæ. Nowoœci¹ tym razem by³o zwo³anie
obu sesji w budynku Gimnazjum
nr 31 przy ulicy Sierakowskiego
9 vis a vis urzêdu. Powodów tego
ruchu przewodnicz¹ca zbytnio
nie kry³a: mia³o to uniemo¿liwiæ
wziêcie udzia³u w obradach radnemu Muszyñskiemu, skazanemu za szanta¿ i pedofiliê, który
ma s¹dowy nakaz „powstrzymywania siê od przebywania w
przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach”. Po wygaszeniu mandatu radnego £ukasz
Muszyñski odwo³a³ siê do s¹dów
administracyjnych, kwestionuj¹c
tryb podjêcia uchwa³y w jego
sprawie. By³o zainteresowanie Muszyñski przyjdzie, czy nie
przyjdzie. By³y telewizje i dziennikarze gazet centralnych.
£ukasz Muszyñski na sesji nie
pojawi³ siê. Z³amanie zakazu s¹dowego mog³oby bowiem pos³aæ
go za kratki.
Sesja rozpoczê³a siê od
punktów zaproponowanych
przez opozycjê, czyli omówienia inwestycji, polegaj¹cej na
budowie hali sportowej przy SP 73
przy ulicy Bia³ostockiej 10/18,
a w³aœciwie jej braku od lat. Wypowiadali siê rodzice uczniów
tej placówki, przedstawia³ stanowisko zarz¹d dzielnicy konkluduj¹c, ¿e wszystko rozbija
siê o sprawy w³asnoœciowe.
Teren boiska szkolnego, na którym mia³aby powstaæ hala sportowa, jest bowiem - w wyniku
rozpatrzenia roszczeñ - prywatn¹ w³asnoœci¹. Na tym tle
projekt uchwa³y zaproponowany przez radn¹ Mariê Tonderê,
aby wyst¹piæ do m.st. Warszawy o œrodki na wykup 1500 m2
niezbêdnych do budowy hali
sportowej zosta³ przyjêty przez
radê jednog³oœnie. Zdecydo-

wan¹ wiêkszoœci¹ g³osów dokonano korekt w bud¿ecie dzielnicy na kwotê ponad 300 000
z³otych, przenosz¹c m.in. œrodki na dofinansowanie placówek
wychowania przedszkolnego.
Kontrowersji nie budzi³y tak¿e
zmiany w programie rewitalizacji, na który sk³adaj¹ siê nowe
projekty rewitalizacji kamienicy
przy ul. Jagielloñskiej 30 wraz
z utworzeniem centrum aktywizacji spo³ecznej „Wspólnota” i
kamienicy przy ul. 11 Listopada 12 z nadbudow¹ V kondygnacji i adaptacj¹ piwnic na cele
spo³eczno-kulturalne. Bez wiêkszych zgrzytów rada upowa¿ni³a grupê mecenasów do reprezentowania jej przed s¹dami
administracyjnymi, co ma bezpoœredni zwi¹zek ze skarg¹
£ukasza Muszyñskiego do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego na tryb wygaszenia
jego mandatu. Zazgrzyta³o, gdy
po kolejnym uzupe³nieniu porz¹dku obrad o zmiany w komi-

sjach rady radny Ireneusz Tondera wniós³ o odwo³anie £ukasza Muszyñskiego z komisji bud¿etu, rzuci³ siê go broniæ radny Jacek Wachowicz, lecz krótko osadzony przez wnioskodawcê zaraz zamilk³. £ukasz
Muszyñski przy jednym g³osie
sprzeciwu z komisji bud¿etu odwo³any zosta³, jednoczeœnie
uzupe³niono sk³ad komisji infrastruktury o dwóch radnych PiS:
Sebastiana i Ryszarda Kêdzierskich i ten ostatni w kolejnym
g³osowaniu zosta³ wybrany jej
przewodnicz¹cym. By³ to ostatni ze zrealizowanych punktów i
og³oszono kolejn¹ przerwê w III
nadzwyczajnej sesji.
DCh

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

Koncerty w wieczerniku
2 i 16 paŸdziernika w sali widowiskowej „Wieczernik”
Parafii Narodzenia NMP w P³udach przy ulicy Klasyków 21
odbêd¹ siê kolejne koncerty w cyklu „Nowy Dom Kultury”,
realizowanym przez Fundacjê AVE przy wsparciu Wydzia³u
Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka.
W paŸdzierniku wyst¹pi¹ artyœci, których zalicza siê do tzw.
nurtu „muzyki chrzeœcijañskiej”. Ale ze wzglêdu na uniwersalnoœæ przes³ania ich twórczoœci, koncerty adresowane s¹ nie tylko do wierz¹cych. 2 X o godzinie 19 nowy akustyczny program
zaprezentuje legendarna grupa MATE.O. Graj¹ od 1996 roku,
wydali kilka znakomitych p³yt, koncertowali na ca³ym œwiecie,
wspó³pracuj¹ ze znanymi artystami – Mieczys³awem Szczeœniakiem, Natali¹ Niemen, Deus Meus, TGD i in. Oprócz ciekawego
wokalu, kapitalnych aran¿acji gitarowych, ich piosenki wyró¿niaj¹ m¹dre, g³êbokie teksty o przyjaŸni, mi³oœci, codziennym
¿yciu, nadziei…
Z kolei 16 X o godzinie 16.30 œpiewan¹ poezj¹ Wojty³y i ks.
Twardowskiego raczyæ bêdzie Agata Bernadt z zespo³em „Krakowskie Przedmieœcie”. Artystka uznawana jest za jedn¹ z najlepszych interpretatorek wierszy poetów nurtu religijnego. Œpiewa w³asne kompozycje do tekstów Brandsteater’a, Brylla, Pasierba, Mi³osza. Ostatnio wyda³a p³ytê „Spotkania”, która zebra³a znakomite recenzje.
Wstêp na koncerty wolny, do zaproszenia do³¹cza burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy wraz z Rad¹ i Zarz¹dem.
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Miêdzy „Œwitem” a „Zaciszem”
W porz¹dku dziennym sesji, zwo³anej 19 wrzeœnia na wniosek
zarz¹du Targówka, by³ projekt uchwa³y o zmianach w za³¹czniku
dzielnicowym do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2011 oraz 2 projekty uchwa³, opiniuj¹cych wykazy lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
Projekt pierwszej uchwa³y mi, z przeznaczeniem na reprzewidywa³ zwiêkszenie planu monty pustostanów oraz dadochodów o 1 037 000 z³ (m.in. chów budynków mieszkalnych,
o 800 000 z³ z tytu³u wy¿szych przeniesienie kwot z wydzia³u
op³at za zajêcie pasa drogowe- kadr – na wynagrodzenia osogo), zwiêkszenie o 834 098 z³ bowe dla pracowników: przedplanu wydatków Zak³adu Go- szkoli (620 000 z³), szkó³ podspodarowania Nieruchomoœcia- stawowych (500 000 z³), gimna-

zjów (600 000 z³), liceów ogólnokszta³c¹cych (250 000 z³), liceów profilowanych (20 000 z³),
szkó³ zawodowych (70 000 z³),
placówek oœwiatowych (30 000 z³);
przeniesienie kwoty 670 000 z³ z
oszczêdnoœci powsta³ych przy
rozliczeniu inwestycji – na modernizacjê budynku przy ul. Œw.
Wincentego 87. Projekt uchwa³y zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez 6 komisji, przy czym
komisja kultury wnioskowa³a o
zmianê przeznaczenia kwoty
25 000 z³ z zakupu systemu do
g³osowania dla rady dzielnicy –
na zakup ksi¹¿ek dla bibliotek
Targówka. Na sesji tê zmianê
popar³o w g³osowaniu 19 radnych, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu.
Kontrowersyjny okaza³ siê
punkt o zwiêkszeniu o 130 000 z³
dotacji na dofinansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci Domu Kultury „Œwit”. Dyskusja rozpoczê³a siê od propozycji Marcina
Sk³odowskiego, by czêœæ tej
kwoty przeznaczyæ na koszty
eksploatacyjne Domu Kultury
„Zacisze”. Wiceburmistrz
Krzysztof Miko³ajewski wyjaœni³, ¿e nie ma mo¿liwoœci
podzielenia tej dotacji, a wsparcie DK „Œwit” kwot¹ 130 000 z³
wynika z pog³êbionej analizy finansowej placówki, której w
ubieg³ym roku obciêto dotacjê
o 500 000 z³, a na pocz¹tku
bie¿¹cego roku - o 100 000 z³.
To ciêcia o wiele wiêksze ni¿
w przypadku DK „Zacisze”.
Bez dotacji DK „Œwit” nie przetrwa do koñca roku.
Udzielono g³osu dyrektor DK
„Zacisze”, Bo¿ennie Dydek,
która poinformowa³a o dokonanych za jej kadencji (13. sezon)
remontach placówki, dzia³aniach przynosz¹cych œrodki na
utrzymanie budynku, projektach zrealizowanych z fundu-

szy europejskich przy wsparciu
zarz¹du dzielnicy, zmniejszonym bud¿ecie; obecnie nie w
pe³ni starcza na p³ace.
W dyskusji wróci³a propozycja
podzia³u kwoty 130 000 z³ miêdzy obie placówki, by³y te¿ g³osy za nierozdrabnianiem dotacji
i ponownym zajêciem siê spraw¹
na nastêpnej komisji i sesji.
Zmiany w bud¿ecie Targówka Rada Warszawy ma zatwierdziæ 22 wrzeœnia – poinformowa³
wiceburmistrz Miko³ajewski i zadeklarowa³ gotowoœæ podjêcia
wspólnych starañ o znalezienie
œrodków dla DK „Zacisze”.
Og³oszona przez przewodnicz¹cego Zbigniewa Poczesnego przerwa, z zapowiedzianych
10 minut przed³u¿y³a siê do pó³
godziny. Po wznowieniu obrad
przewodnicz¹cy poinformowa³,
¿e wp³yn¹³ wniosek, zobowi¹zuj¹cy zarz¹d dzielnicy do znalezienia minimum 50 000 z³ na
potrzeby DK „Zacisze”.
W imieniu klubu radnych PiS
Maciej Jankiewicz zaproponowa³ uzupe³nienie wniosku o
termin – koniec paŸdziernika
br. Burmistrz Grzegorz Zawistowski inicjatywê oceni³ jako
s³uszn¹, ale poprosi³ o wykreœlenie z wniosku kwoty (jeœli
jest „50 000 z³”, trzeba zapytaæ, z jakich œrodków?)
Po kolejnej przerwie, przyjêcie omawianego „Stanowiska” wprowadzono do porz¹dku obrad, g³osami 19 radnych,
przy 2 wstrzymuj¹cych siê.
Za przyjêciem uchwa³y o
zmianie za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy
opowiedzia³o siê 16 radnych, 5
wstrzyma³o siê od g³osu.
Dalszy ci¹g obrad wype³ni³y
kolejne wypowiedzi, g³osowanie i jego reasumpcja; w¹tpliwoœci, czyj wniosek by³ g³osowany; kolejne przerwy i wniosek o zamkniêcie dyskusji.
Zg³oszona przez Macieja
Jankiewicza poprawka do
„Stanowiska” z wpisan¹ kwot¹
50 000 z³ i terminem „do 30

paŸdziernika” nie zyska³a
wiêkszoœci w g³osowaniu: 8 –
za, 15 – przeciw, 1 – wstrzymuj¹cy siê. Za podjêciem starañ o œrodki finansowe dla DK
„Zacisze” w roku bie¿¹cym
opowiedzia³o siê 19 radnych,
5 wstrzyma³o siê od g³osu, nie
by³o „przeciwnych”.
Bez dyskusji i zgodnie (23 g³osy – za, 1 – wstrzymuj¹cy siê)
podjêto dwie uchwa³y, pozytywnie opiniuj¹ce wykazy lokali

mieszkalnych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Wykaz nr 4 obejmuje 43 lokale z ulic: Bazyliañskiej, Goœcieradowskiej, Krasiczyñskiej, £abiszyñskiej, £ojewskiej. Majowej,
Poleskiej, Rembieliñskiej, Smoleñskiej, Suwalskiej, Œw. Wincentego, Toruñskiej, Wêgrowskiej, Wysockiego, Z³otopolskiej
i ¯uromiñskiej; wykaz nr 5 – 2 lokale z ulicy Rembieliñskiej.
K.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez p. Marcina Rowickiego,
z³o¿ony dnia 14 wrzeœnia 2011 r. i uzupe³niony dnia
16 wrzeœnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie stacji transformatorowej SN/nn kontenerowej
i linii kablowych SN na dz. nr ew. 14/57, 8/4, 8/5 z
obrêbu 4-07-02 oraz dz. nr ew. 49/6 z obrêbu 4-07-01
przy ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
Pouczenie
Osoby które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul.
Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
(ul. Modliñska 197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej
daty ukazania siê zawiadomienia.

która zosta³a w Warszawie, szykowa³a sobie schrony, przewa¿nie w piwnicach i okleja³a szyby paskami papieru, co mia³o zabezpieczyæ szk³o przed st³uczeniem w trakcie bombardowania...

6 nowa gazeta praska

Ja siê nie popis-ujê,
dla mnie Polska
jest najwa¿niejsza
Urodzi³em siê w Warszawie. Z Prag¹ zwi¹zany jestem od
kilkunastu lat. Zakocha³em siê w jej kamienicach, polubi³em
mieszkañców, którzy s¹ jak inni warszawiacy z ¯oliborza czy
Ochoty, gdzie spêdzi³em dzieciñstwo. Pochodzê z rodziny robotniczej. Z rodzinnego domu wynios³em sumiennoœæ i rzetelnoœæ. Cechy te wykorzysta³em, koñcz¹c Wydzia³ Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jestem
absolwentem studiów MBA realizowanych przez konsorcjum
uczelni polskiej i uczelni zagranicznych. Posiadam wykszta³cenie i doœwiadczenie w zakresie ekonomii, finansów i przedsiêbiorczoœci. W tych obszarach uzyska³em dodatkowe kwalifikacje zawodowe i nagrody.
Jako przedsiêbiorca dostrzegam problemy przedsiêbiorców
z sektora œrednich przedsiêbiorstw i samozatrudnionych. Jako
zarz¹dzaj¹cy du¿ymi przedsiêbiorstwami znam problemy tych
przedsiêbiorstw i ich pracowników. Wiem, jak pomóc w zmianie przepisów prawnych, które aktywizowa³yby dzia³alnoœæ
przedsiêbiorców z jednej strony, a z drugiej strony, zmniejsza³y obci¹¿enia fiskalne ci¹¿ace na pracownikach.

Ludzie mówili g³oœno, ¿e bêdzie wojna, ale nie by³o pop³ochu. Wierzyli, ¿e Polska ma silnych sprzymierzeñców, wiêc nie
ma siê czego baæ. Jednak¿e u wielu osób widoczne by³y oznaki
podniecenia i zdenerwowania. Zaczê³o siê wykupowanie ¿ywnoœci ze sklepów, niektórzy nosili przyczepione do paska maski
gazowe. Na ulicach mo¿na by³o zauwa¿yæ du¿o osób pod wp³ywem alkoholu. /…/
Mimo ca³ej gor¹czki wojennej, my, m³odzi, cieszyliœmy siê
¿yciem. Urz¹dzaliœmy po domach spotkania i prywatki – przecie¿ jeszcze by³y wakacje! To, ¿e do wojska brano m³odych ludzi, by³o dla nas normaln¹ rzecz¹; przecie¿ tak by³o zawsze! O
wojnie mówili tylko ludzie starsi, natomiast prasa i radio zapewnia³y, ¿e jesteœmy bezpieczni; has³o: „silni, zwarci, gotowi” uspokaja³o wszystkich. Mama mówi³a do mnie: „Nawet jeœli do koñca wrzeœnia nie uda ci siê wyjechaæ za granicê, to przecie¿ masz
stypendium i od paŸdziernika bêdziesz móg³ rozpocz¹æ studia
w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie. Korzystaj, póki masz
wolny czas: przecie¿ mo¿esz teraz zaprosiæ Magdê albo jechaæ
do niej”. To by³a mi³a propozycja. 1 wrzeœnia sta³em na przystanku kolejki dojazdowej na Nowogrodzkiej. Podobnie jak inni
wraca³em do domu; by³o piêkne, s³oneczne póŸne popo³udnie.
Wtem niespodziewanie odezwa³y siê syreny alarmowe, og³aszaj¹c nalot samolotów na Warszawê. Wszyscy byli przekonani, ¿e to alarm próbny, ale po chwili rozleg³ siê g³os spikera informuj¹cego, ¿e wojska niemieckie, przekraczaj¹c nasz¹ granicê, napad³y na Polskê. Zaczê³a siê wojna!
Zupe³nie bezwiednie usiad³em tam, gdzie akurat sta³em, czyli na chodniku, przy samym rynsztoku. Przez g³owê b³yskawicznie, jedna za drug¹, przelatywa³y mi myœli. Zastanawia³em siê,
po co by³ ca³y dotychczasowy wysi³ek mojego ¿ycia: moja nauka, matura, stypendium, perspektywa wyjazdu na studia. To
wszystko przesta³o mieæ znaczenie; by³em jak ten œmieæ wyrzucony bok mnie do rynsztoka. Ni mog³em siê opanowaæ.
Ludzie wokó³ mnie byli tak zaskoczeni wiadomoœci¹ o wojnie,
jakby nagle zawali³ im siê ca³y œwiat. Stali nieruchomo, bezbronni,
nie wiedz¹c, co maj¹ zrobiæ. Z tego nag³ego szoku wyrwa³ nas
wszystkich odg³os artylerii przeciwlotniczej. Spojrza³em w niebo:
nad Warszaw¹ przelatywa³a eskadra ciê¿kich niemieckich samolotów bombowych, asekurowanych przez kilka bardzo szybkich
myœliwców. Warkot lec¹cych nad nami maszyn zag³uszy³ wszystko. Samoloty nie zrzuca³y bomb – na razie by³ to tylko pokaz si³y
dla zastraszenia ludzi. Samoloty przelatywa³y na takiej wysokoœci
i z tak¹ szybkoœci¹, ¿e s³aby ostrza³ artylerii nie powodowa³ dla
nich zagro¿enia. Wreszcie dostrzeg³em na niebie dwa polskie myœliwce, które wystartowa³y do bardzo nierównej walki z przewa¿aj¹c¹ si³¹ przeciwnika. Któryœ z samolotów zosta³ zestrzelony; p³on¹c, spada³ poza granicami Warszawy. Ale to wszystko dzia³o siê
w tak b³yskawicznym tempie, ¿e nie by³ widaæ, czyja to by³a maszyna. Alarm zosta³ odwo³any, lecz ludzie stali nadal przera¿eni.
Rozleg³y siê okrzyki trwogi, wykrzykiwania na nieudolnoœæ naszej
obrony przeciwlotniczej, p³acz i lament kobiet. /…/
Radio bez przerwy nadawa³o komunikaty o zaciêtych walkach obronnych i o mêstwie naszych ¿o³nierzy, ale coraz czêœciej mówiono o trudnej sytuacji – o tym, ¿e rz¹d zmuszony by³
ewakuowaæ siê za granicê, ¿e pancerne jednostki niemieckie
przedzieraj¹ siê z zachodu w g³¹b kraju. Dowództwo wojskowe
w tej sytuacji zaapelowa³o do wszystkich mê¿czyzn pragn¹cych
broniæ ojczyzny, aby udali siê jak najszybciej na wschodnie tereny Polski, gdzie ma nast¹piæ mobilizacja. Stamt¹d ma ruszyæ
ofensywa, która rozgromi wojska niemieckie. Zdecydowa³em siê
zgodnie z apelem mobilizacyjnym iœæ na wschód. Mama uwa¿a³a, ¿e to jest mój obowi¹zek. Powiedzia³a tylko: „Zg³oœ siê jak
najszybciej do wojska”, a na po¿egnanie uœcisnê³a mnie jakoœ
tak od serca i powiedzia³a: „IdŸ z Bogiem”. /…/
Kiedy jecha³em przez Warszawê, widzia³em ludzi przygotowuj¹cych siê do spodziewanego oblê¿enia miasta przez Niemców.
Ju¿ by³o wiadomo, ¿e nikt nie przyjdzie nam z pomoc¹. Ludnoœæ,

Tak sytuacjê i nastroje warszawiaków we wrzeœniu 1939
roku opisa³ Zbigniew Wiœniakowski w ksi¹¿ce „Psi wêch”,
która ukaza³a siê w 2007 roku
nak³adem wydawnictwa „Bellona”. Wydawca rekomenduje j¹
jako publikacjê wspomnieniow¹, której g³ównym w¹tkiem
jest przyjaŸñ miêdzy cz³owiekiem a psem. Bohater ksi¹¿ki
uwa¿a, ¿e w³aœciwemu rozpoznaniu cech psa zawdziêcza
ocalenie – czytamy na ok³adce.
Czy to jest autobiografia?
„W 90 procentach – tak” – potwierdza Zbigniew Wiœniakowski. Pierwsz¹ czêœæ wspomnieñ napisa³ dla wnuczki;
nastêpne – by spe³niæ oczekiwania m³odych ludzi, którzy
chcieli wiedzieæ, co dalej dzia³o siê z bohaterami.
Autor „Psiego wêchu” urodzi³
siê na Pradze. 10 czerwca
1939 roku zda³ maturê w liceum handlowym. Uzyska³ stypendium i zamierza³ podj¹æ
studia o kierunku finansowym.
Te plany pokrzy¿owa³a wojna.
Po jej zakoñczeniu jeŸdzi³ po
kraju. Na Pragê wróci³, gdy
dosta³ tu posadê. Jest bieg³ym
rewidentem ds. ekonomicznych. Wspó³pracuje ze œrodo-

wiskiem kombatanckim. Mieszka na ul. Floriañskiej z ¿on¹
Wand¹, poœlubion¹ 43 lata
temu. Pani Wanda, z zawodu
po³o¿na, walczy³a w Powstaniu
Warszawskim, pomaga³a rodz¹cym kobietom. Do dziœ pracuje spo³ecznie z inwalidami.
Problemy tej grupy ludzi s¹
dobrze znane panu Zbigniewowi, który w okresie powojennym,
a¿ do emerytury pracowa³ na
kierowniczych stanowiskach w
spó³dzielczoœci inwalidów. Dziêki wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca, „Psi wêch”
zosta³ opublikowany w formie
dŸwiêkowej i jest dostêpny dla
osób niewidz¹cych.
Zapytany o ulubione miejsca
na Pradze, Zbigniew Wiœniakowski na pierwszym miejscu
wymienia „cudowne miejsce dla
wszystkich, którzy na co dzieñ
nie maj¹ mo¿liwoœci kontaktu z
natur¹” - Park Praski. Temu
obiektowi, a tak¿e Bazarowi Ró¿yckiego, poœwiêci³ swe kolejne prace. Ich wydaniem zainteresowane jest Muzeum Pragi.
W formie ksi¹¿kowej maj¹ siê
ukazaæ w przysz³ym roku.
K.

Bilet za darmo
Kino Œwit (Wysockiego 11) zaprasza emerytów i rencistów do Kina Z³otego Wieku. Poniedzia³ki i œrody o godz.
13:45. Cena biletu: 8 z³. Czytelnikom Nowej Gazety Praskiej,
którzy pojawi¹ siê w Kinie Œwit 3 paŸdziernika o godzinie
13.45 na seansie filmu „Drzewo ¿ycia” gwarantujemy wstêp
wolny na ten seans w ramach Kina Z³otego Wieku.
„Drzewo ¿ycia” to arcydzie³o Terrence’a Mallicka z Bradem
Pittem i Seanem Pennem w rolach g³ównych, zdobywca Z³otej Palmy na festiwalu Cannes 2011.
Jack ¿yje wraz z dwójk¹ braci oraz rodzicami w szczêœliwym domu. Rodzice otaczaj¹ go opiek¹ i trosk¹, a œwiat wydaje siê byæ dla niego wspania³ym miejscem. Do tego z pozoru idealnego œwiata zaczynaj¹ jednak docieraæ mroczne aspekty ¿ycia, takie jak choroba, cierpienie i œmieræ. Ch³opak zaczyna swoj¹ drogê wiod¹c¹ ku doros³oœci i przekonuje siê, ¿e w
miejsce sielanki i beztroski przychodzi mu zmierzyæ siê z labiryntem doros³ego ¿ycia. Jack staje siê zagubion¹ dusz¹ w nowoczesnym œwiecie. Jedynym sposobem na wydostanie siê z
pu³apki bêdzie znalezienie odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania o sens wiary i powód naszej egzystencji.
Bêdzie to wymaga³o podró¿y do najodleglejszych miejsc w
czasie i przestrzeni – miejsc, w których nie by³ jeszcze nikt.
Kolejne seanse w Kinie Z³otego Wieku: 10 i 12 paŸdziernika film „Lincz” oraz 17 i 19 paŸdziernika – film „O pó³nocy w Pary¿u”.
Kino Œwit – najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu, najni¿sze
ceny biletów w Warszawie. Kino nale¿y do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
www.kinoswit.pl

Wyró¿nienie dla Bia³o³êki
Bia³o³êka uzyska³a wyró¿nienie w V edycji Festiwalu Promocji Miast i Regionów 2011 r. w kategorii „Wydawnictwo Promocyjne” za przewodnik „Bia³o³êka Odkryta”. W przewodniku opisane s¹ g³ówne atrakcje turystyczne, miejsca rekreacji i wypoczynku, jak równie¿ historia – z przemys³owymi korzeniami dzielnicy. Sposób, w jaki autorzy ukazali przyrodê w przestrzeni miejskiej, jury okreœli³o jako nowatorski i nietypowy. Wydawnictwo
zosta³o zredagowane przez pracowników Wydzia³u Promocji i
Komunikacji Spo³ecznej, przy wspó³udziale lokalnej szko³y jêzykowej „Lingua-Perfekta”, która nieodp³atnie przygotowa³a wersjê angielsk¹. Druk przewodnika by³ mo¿liwy dziêki wsparciu
finansowemu sponsora - firmy Victoria Dom.
Ide¹ festiwalu jest promocja dzia³añ promocyjnych, natomiast
Konkurs Z³otych Formatów to okazja do nagrodzenia tych, którzy promuj¹ siê najlepiej. W tym roku zg³oszono 157 projektów z
67 samorz¹dów (10 projektów z Mazowsza). Jesteœmy bardzo
dumni z wyró¿nienia, poniewa¿ dzia³alnoœæ promocyjna Bia³o³êki, jako jedynej przedstawicielki Warszawy zosta³a zauwa¿ona i
doceniona - mówi Jacek Kaznowski, burmistrz dzielnicy.
W œrodê, 21 wrzeœnia, podczas uroczystej Gali V edycji Festiwalu Promocji Miast i Regionów burmistrz Jacek Kaznowski
odebra³ wyró¿nienie dla dzielnicy.
Ten sam przewodnik zosta³ zg³oszony równie¿ do Konkursu
Biuletynów Firmowych, gdzie zosta³ nominowany – tym razem
w dwóch kategoriach – Projekt Jednorazowy Roku oraz Ok³adka Roku Projektu Jednorazowego. Czekamy na wyniki, które
zostan¹ og³oszone 11 paŸdziernika.
Wersja elektroniczna wyró¿nionego przewodnika znajduje siê na
stronie internetowej dzielnicy www.bialoleka.waw.pl. Serdecznie
zapraszamy do zapoznania siê z jego treœci¹ i odkrywania Bia³o³êki.

Jacy s¹ mieszkañcy Pragi? cz. 2
dokoñczenie ze str. 1

mieszkañców Pragi (67,5%)
deklaruje, ¿e nigdy nie zostawi³a kluczy do swojego mieszkania lub domu s¹siadowi.
Wœród tych, którzy jednak ufaj¹
swoim s¹siadom na tyle, aby
to zrobiæ, przoduj¹ mieszkañcy nowej zabudowy (30,7%).
Pieni¹dze dam s¹siadowi
chêtniej ni¿ klucze!
Co ciekawe, wiêcej mieszkañców Pragi deklaruje, ¿e kiedyœ
po¿yczyli swojemu s¹siadowi
pieni¹dze. 57% odpowiada, ¿e
nie zrobi³o tego nigdy. A wœród
tych, którzy zdecydowali siê
przynajmniej raz wspomóc finansowo swojego s¹siada, na
czele s¹ tym razem mieszkañcy
starej, praskiej zabudowy (32%).
Konflikty? W starej zabudowie!
Wiele mówi¹ nam statystyki,
dotycz¹ce wystêpuj¹cych na Pradze konfliktów. Na pytanie „Czy
w Pani/Pana budynku mieszkal-

nym s¹siedzi miewaj¹ konflikty?”,
62,5% mieszkañców starej zabudowy odpowiedzia³o twierdz¹co.
W m³odszych blokach by³o to tylko 33,7% mieszkañców. Okazuje siê, ¿e najczêœciej s¹ to konflikty rodzinne (60,8% wszystkich
konfliktów wed³ug deklaracji
mieszkañców Pragi). Nieco rzadziej (43,6%) zdarzaj¹ siê te miêdzy s¹siadami.
Zastanawiaj¹ce s¹ te¿ wyniki,
mówi¹ce o interwencjach policji
lub stra¿y miejskiej w zwi¹zku z
konfliktami wystêpuj¹cymi w blokach. Choæ wed³ug deklaracji,
konfliktów zdecydowanie wiêcej
znaleŸæ mo¿emy wœród mieszkañców starej zabudowy, to interwencje s³u¿b mundurowych czêœciej spotkamy w m³odszych blokach. Czy mo¿e to œwiadczyæ o
tym, ¿e mieszkañcy nowszych,
wybudowanych po 1945 roku, bloków s¹ bardziej sk³onni w sytuacji
konfliktu siêgn¹æ po s³uchawkê te-

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
DOM KULTURY PRAGA ZAPRASZA NA WARSZTATY
ORAZ ZAJÊCIA DLA DZIECI, M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH
W KA¯DYM WIEKU. W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE:
Warsztaty plastyczne - malowanie na jedwabiu, linoryt
i sucha ig³a, studium postaci ludzkiej i rysunku, malarstwo
z elementami rysunku, projektowanie mody, rzeŸba i ceramika,
rêkodzie³o artystyczne, grafika, masa solna
Warsztaty muzyczne – nauka gry na gitarze, pianinie i steel
dumach, warsztaty bêbniarskie, warsztaty wokalne. Zapraszaj¹
tak¿e Chór Praskie Ma³mazyje i zespó³ Tonika.
Warsztaty pantomimy i tañca Butoh
Warsztaty teatralne
Warsztaty dziennikarskie
Warsztaty Animacji Filmowej
Warsztaty Capoeiry i Jogi
Nauka jêzyka angielskiego
Osoby niepe³nosprawne zapraszamy do udzia³u w warsztatach
plastycznych i teatralnych
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.tupraga.pl
oraz pod numerem telefonu 22 618 41 51
Zapisy na zajêcia: Dom Kultury Praga, ul. D¹browszczaków 2,
mail: sekretariat@dkpraga.pl
PaŸdziernikowe wydarzenia w Domu Kultury Praga:
4 paŸdziernika (wtorek) godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe;
prowadzenie Janusz Horodniczy
11 paŸdziernika (wtorek) godz. 17.30 - „Bajanulki”- spektakl
teatralny dla dzieci
12 paŸdziernika (œroda) godz. 17.30 - Spotkanie Klubu Praskich
Twórców – prowadzi Marek £awrynowicz
14 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 16.00, 15 paŸdziernika
(sobota) godz. 11.00, 16 paŸdziernika (niedziela) godz. 11.00
- Polsko – wietnamskie warsztaty filmu animowanego. Zajêcia dla dzieci w wieku 10 - 12 lat. Tu Praga Dom Kultury - ul.
D¹browszczaków 2. Warsztaty ucz¹ prostych technik filmu animowanego, zapoznaj¹ z tradycj¹ oraz kultur¹ Polski i Wietnamu, pobudzaj¹ kreatywnoœæ, ucz¹ otwartoœci, wra¿liwoœci i
tolerancji. Aby zostaæ przyjêtym na zajêcia nale¿y wykonaæ
pracê plastyczn¹ na temat „Wietnamczyk w Polsce” i dostarczyæ j¹ do Domu Kultury Praga do 5 paŸdziernika. Tylko szeœæ
najlepszych prac zostanie nagrodzonych mo¿liwoœci¹ wziêcia
udzia³u w warsztatach. Szczegó³y pod nr tel. 22 618 41 51
Projekcja filmu, który powstanie podczas warsztatów, odbêdzie siê 23 paŸdziernika w Kinie Muranów podczas Festiwalu
Filmowego „Kino W Piêciu Smakach”
15 i 16 paŸdziernika (sobota i niedziela) godz. 12.00 - Warsztaty pantomimy dla m³odzie¿y licealnej i doros³ych; prowadzenie - NEIRO (Japonia). Warsztaty prowadzone bêd¹ w jêzyku
angielskim, cena 60 z³ za dwa dni
NEIRO rozpocz¹³ karierê w 2008 roku u boku JIDAI - jednego z najs³ynniejszych japoñskich mimów. Tañca BUTOH zacz¹³ siê uczyæ rok
póŸniej od Yoshito Ohno, legendy œwiatowych scen. Jednoczeœnie
NEIRO przygotowywa³ i prezentowa³ w³asne przedstawienia w Japonii, a w 2010 roku przyjecha³ do Warszawy, gdzie zacz¹³ wspó³pracê
ze Stefanem Niedzia³kowskim w jego Teatrze Mimów. NEIRO bra³
udzia³ w Miêdzynarodowych Warsztatach Teatru Sztuki Mimu, wspó³pracuje z niezale¿nymi artystami z wielu krajów - Shiro/Bialy, Inprovisation with body painting Argishti Aghajanyana podczas Miêdzynarodowego Festiwalu TransKauskazja, Inprovisation with live music Mieczys³awa Litwiñskiego podczas Wioski Teatralnej Teatru Wegajty
18 paŸdziernika (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z
Gwiazd¹” - goœciem DK Praga bêdzie Zofia Posmysz; spotkanie
prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
19 paŸdziernika (œroda) godz. 17.30 - „Cypr” – pokaz slajdów
po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej

lefonu i poinformowaæ o ca³ym
zdarzeniu policjantów lub stra¿ników miejskich? A mo¿e w starszych blokach istnieje wiêksze
przyzwolenie na konflikty, bo ich
mieszkañcy s¹ do nich po prostu
przyzwyczajeni? Popatrzmy, co
na ten temat mówi¹ same liczby:
na pytanie, czy w bloku mieszkalnym respondenta kiedykolwiek
mia³a miejsce interwencja policji
w zwi¹zku z konfliktem rodzinnym, 50% mieszkañców nowej
zabudowy odpowiada, ¿e tak.
Taka odpowiedŸ w przypadku
mieszkañców starszych bloków
pada tylko w 36,6% przypadków.
Strach o dziecko po zmroku
Optymistyczne wnioski p³yn¹
ze statystyk, dotycz¹cych bezpieczeñstwa dzieci mieszkañców Pragi. Choæ nieco ponad
46% pra¿an deklaruje, ¿e boi siê
o swoje pociechy, gdy przebywaj¹ poza domem, ju¿ tylko nieco ponad 3% (w ca³oœci ten wynik tworz¹ mieszkañcy starej,
praskiej zabudowy) samych
dzieci boi siê wychodziæ z domu.
Pokazuj¹ to ankietowe relacje
doros³ych respondentów. Pokazuje to ró¿nicê w postrzeganiu
ewentualnego zagro¿enia, jakie
wystêpuje wœród doros³ych i
wœród dzieci. Niestety, a¿ 23%
mieszkañców maj¹cych dzieci
mówi, ¿e s³ysza³o o stosowaniu
przemocy w szkole ich pociechy.
Badanie zosta³o przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkañców Pragi, z naciskiem na podzielenie respondentów na dwie grupy: mieszkañców starej i nowej zabudowy. To pozwala wyci¹gaæ uogólnione wnioski z wyników tego
badania. W kolejnej czêœci analizy sonda¿u przeprowadzonego przez m³odych socjologów z
Uniwersytetu Warszawskiego
przyjrzymy siê cechom spo³eczno-demograficznym mieszkañców Pragi: ich wykszta³ceniu, sytuacji zawodowej czy subiektywnym odczuciom dotycz¹cym kondycji materialnej.
Micha³ Dobro³owicz
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Tango na Brzeskiej
Podwórka ulicy Brzeskiej kryj¹ niejedn¹ tajemnicê. Kto
wieczorem 16 wrzeœnia wszed³ do bramy opuszczonej kamienicy pod numerem 18 – zupe³nie nieoczekiwanie znalaz³ siê w innej rzeczywistoœci. Pozostawiaj¹c za sob¹ miejski gwar wkracza³ w emocjonuj¹cy œwiat tanga.
W pi¹tkowy wieczór, w nie- wym szczytem i stiukowymi
samowicie piêknej, trochê sur- dekoracjami.
realistycznej scenerii zrujnowaOkaza³o siê, ¿e podwórko kanej kamienicy przy Brzeskiej 18, mienicy to sceneria wymarzona
na oœwietlonym podwórku-stud- do tanga. Wystarczy³o wypo¿yni kilkanaœcie par tañczy³o tan- czyæ pod³ogê ze sto³ecznej Estrago. By³o to ju¿ drugie spotka- dy i oœwietliæ przestrzeñ. Oprawê
nie z tangiem na Pradze. Po raz muzyczn¹ do pierwszej milongi
pierwszy tango zagoœci³o na przygotowa³ Jacek Mazurkiewicz
Brzeskiej podczas VIII Praskich a do drugiej - Pawe³ Bieñ. W pi¹tSpotkañ z Kultur¹. Pomys³ tak kowy wieczór w du¿ej czêœci by³y
siê spodoba³, ¿e organizatorzy to polskie, przedwojenne tanga.
postanowili imprezê powtórzyæ.
Atmosfera tego tanecznego
Pomys³odawc¹, organizato- wieczoru by³a niepowtarzalna.
rem i gospodarzem tej niecodziennej milongi by³ Micha³ Czarniak, wspó³w³aœciciel kamienicy,
z wykszta³cenia informatyk i wielki pasjonat tanga. Samo s³owo
milonga oznacza rodzaj tanga
oraz miejsce albo imprezê taneczn¹, na której tañczy siê tango argentyñskie. Milongi, organizowane przez kluby i szko³y
tañca odbywaj¹ siê regularnie w
ró¿nych miejscach w Warszawie,
ale ta by³a wyj¹tkowa. Zadzia³a³a tu magia miejsca.
Kamienica pod numerem
18 zosta³a zbudowana w 1914
roku dla Menachema Rotlewiego. Od kolejnych w³aœcicieli kupi³ j¹ dziadek Micha³a
Czarniaka. Mimo ¿e obecnie
zrujnowana i wysiedlona, nale¿y do najbardziej efektownych kamienic Starej Pragi,
zwracaj¹c uwagê neobaroko-

Ka¿dy, kto kocha taniec móg³
spróbowaæ swoich si³ w tangu.
Na parkiecie obecni byli nie tylko doœwiadczeni tancerze ze
szko³y tanga, ale i mieszkañcy okolicznych domów. Tango
ma w sobie widaæ wielk¹ si³ê i
ogromny ³adunek emocji.
Micha³ Czarniak zapewnia,
¿e milonga na Brzeskiej bêdzie imprez¹ cykliczn¹, ale
obecnie jest ju¿ za zimno.
Trzeba poczekaæ do wiosny,
kiedy s³oñce ogrzeje stare
mury. Czekamy zatem do
maja, kiedy to tango znów zagoœci na Brzeskiej.
Joanna Kiwilszo
Fot. Julita Delbar

Popêkane domy na Aluzyjnej

sja zostanie powo³ana w najbli¿szym czasie. Od efektów prac
komisji bêdzie zale¿a³o zabezpieczanie roszczeñ osób, których budynki zosta³y zniszczone. MPWiK zaœ, ze swej strony
jeszcze w tym tygodniu skieruje
pismo do zainteresowanych
mieszkañców Aluzyjnej i informuj¹c ich o planowanych dzia³aniach. Jeœli chodzi o kratki i
wpusty odprowadzaj¹ce wody
opadowe, to nie wchodz¹ one w
zakres prac prowadzonych
przez nas. Bardzo proszê zwróciæ siê w tej sprawie do w³aœciciela drogi. Prace w zakresie za³o¿onym w projekcie s¹ ju¿ na
zaawansowanym etapie wykonania. Kanalizacja ogólnosp³awna w Aluzyjnej jest gotowa w
70%, wiêc nied³ugo skoñcz¹ siê
uci¹¿liwoœci dla mieszkañców –
zapewnia Marzena Wojewódzka.
Do sprawy bêdziemy powracaæ.
(egu)

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

Aluzyjna doczeka³a siê budowy kanalizacji, ale jej mieszkañcy nie s¹ zadowoleni z inwestycji, a raczej okolicznoœci
jej towarzysz¹cych. Oto ich list.
Problem, który spad³ nam, siê jakiejkolwiek reakcji na promieszkañcom Aluzyjnej (starej) blemy 11 osób, które podpisa³y
na g³owy, dotyczy „Budowy ka- siê pod pismem. Zima nadchonalizacji ogólnosp³awnej w uli- dzi, a my musimy jakoœ przygocy Aluzyjnej na odc. Sprawna - towaæ siê do niezbêdnych naModliñska DN 0-4/0-5 L ca 862 praw. Przera¿a nas nie tylko
m”. Nasze k³opoty zaczê³y siê nadejœcie zimy, ale te¿ czekaj¹od momentu rozpoczêcia pracy ca nas powtórka tañca walca do
sprzêtu ciê¿kiego, której efek- zagêszczania ziemi, spycharek,
tem s¹ popêkane mury naszych koparek, ciê¿arówek, poniewa¿
domów, a tak¿e odpadaj¹ce tyn- ktoœ zapomnia³ (nie wiemy, czy
ki. W dn. 01.07.2011 wys³aliœmy w fazie planowania, czy wykopismo do MPWiK, inwestora po- nania) uwzglêdniæ kratki i stuwy¿szych robót, z proœb¹ o rze- dzienki odprowadzaj¹ce wody
teln¹ wycenê naszych strat. opadowe. Sumuj¹c wszystko Mimo i¿ dawno up³ynê³o ju¿ parê lat temu mówiono o ambitustawowych 30 dni na odpo- nych planach kanalizacji ulicy
wiedŸ, do dnia dzisiejszego, tj. Aluzyjnej, jej utwardzeniu oraz
18.09.2011, nie doczekaliœmy chodnikach. Wykonano w kolej-

noœci - parê lat temu u³o¿ono
kostkê, teraz j¹ zerwano - robi
siê kanalizacjê - bez studzienek
i kratek na wody opadowe. A
kostka uk³adana jest z przechy³em na stronê nieutwardzon¹.
Chcielibyœmy wiedzieæ jak
mamy rozumieæ brak odpowiedzi od MPWiK?
Brak odpowiedzi od MPWiK
nie oznacza braku dzia³ania
tego¿. Marzena Wojewódzka z
biura prasowego przedsiêbiorstwa poinformowa³a nas, ¿e pismo mieszkañców zosta³o przes³ane do wykonawcy kanalizacji ogólnosp³awnej w ulicy Aluzyjnej – wykonawca zapewni³,
¿e wszystkie pêkniêcia i uszkodzenia budynków bêd¹ starannie badane przez komisjê z niezale¿nym rzeczoznawc¹. Komi-

8 nowa gazeta praska

O praskich reliktach kolejowych
22 wrzeœnia w siedzibie Fundacji Hereditas przy ul.
Marsza³kowskiej 4 odby³ siê wyk³ad Janusza Sujeckiego
z Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa „ZOK”
pt. „Relikty zabudowy kolejowej warszawskiej Pragi”.
Relikty nie zawsze s¹ zabyt- zespole budynków Dyrekcji
kami w rozumieniu ustawy, ale Okrêgowej PKP przy Targowej.
znakami to¿samoœci miasta, W odbiorze spo³ecznym czêœci
umo¿liwiaj¹cymi identyfikacjê z okolicznych mieszkañców jest
miejscem. Relikty nawet nie za- to dwór, który istnia³ tu przed
wsze s¹ piêkne, ale zawsze wy- budow¹ miasta. Tymczasem
zwalaj¹ emocje lokalnej spo- obiekt powsta³ w latach 1920³ecznoœci. Stanowi¹ obraz kul- 21 jako budynek mieszkalny,
turowy, który jednak bardzo trud- który przygotowa³ dla siebie
no chroniæ przed zniszczeniem. projektant tymczasowego buDynamiczny rozwój Pragi w dynku Dworca Wileñskiego (z
XIX wieku by³ nierozerwalnie muru pruskiego). Wac³aw
zwi¹zany z budow¹ dróg ¿ela- Szuszkiewicz chcia³ projektoznych. Kolej Petersburska po- waæ tak¿e gmach Dyrekcji PKP.
wsta³a w 1862, a w 1867 by³ ju¿ Jednak po zleceniu tego zadasta³y most. W stosunkowo krót- nia Marianowi Lalewiczowi, obkim czasie powsta³y dwie linie ra¿ony Szuszkiewicz zerwa³
ca³kowicie wspó³pracê z kolej¹
kolejowe i ca³a sieæ bocznic.
Architektury kolejowej na i opuœci³ dworek. PrawdopoPradze zachowa³o siê jednak dobnie jest to najstarszy w Warniewiele – pada³a ofiar¹ wojen. szawie budynek w stylu dworAle i w czasach pokoju okaza- kowym, nawi¹zuj¹cym do stylu
³a siê niewygodna, bo trudna historycznego (podobne budyndo adaptacji na inne cele. Dla- ki zaczê³y powstawaæ od 1923
tego wci¹¿ ³atwiej j¹ burzyæ, roku.) Zbudowano go z ceg³y
ni¿ m¹drze przywracaæ spo- zburzonego Dworca Petersbur³ecznoœci. Taki los spotka³ Pa- skiego. PóŸniej by³ to najprawrowozowniê przy ul. Wileñ- dopodobniej magazyn zwi¹zaskiej, powsta³¹ w 1860 roku, a ny z budow¹ dworca, a przejwiêc jeszcze przed oddaniem œciowo tak¿e dobrze strze¿ony
do u¿ytku linii kolejowej. Jej magazyn Armii Czerwonej. Od
unikalna konstrukcja dachu wpisu dworku do rejestru zabytsk³ada³a siê ze stalowych fila- ków odwo³a³o siê PKP, które
rów zbudowanych z czterech bezskutecznie próbuje niszczenitowanych kratownic. Podob- j¹cy obiekt sprzedaæ. A szkoda
ny obiekt zachowa³ siê tylko w – mo¿na tu zorganizowaæ eksPetersburgu, tak¹ sam¹ kon- pozycjê dokumentuj¹c¹ budostrukcjê dachu ma tylko kilka wê gmachu Dyrekcji Okrêgowej
obiektów w Polsce. Pomimo Kolei Pañstwowych.
Przy Kijowskiej 5 znajduje
tego, parowozowni nie uda³o
siê uratowaæ, poniewa¿ w³a- siê dwupiêtrowy budynek
œciciel od pocz¹tku zamierza³ mieszkalny sprzed 1889, poobiekt zburzyæ. To niebez- wsta³y dla pracowników kolei.
pieczny precedens. Wbrew po- Obecnie jest adaptowany na
cz¹tkowym deklaracjom sto- hotel. Dziêki wpisowi do reje³ecznego konserwatora, nie stru zabytków zachowano bryuda³o siê tak¿e zmusiæ inwe- ³ê z charakterystycznymi klatstora do odtworzenia zniszczo- kami schodowymi. Piêknie
nego zabytku. Pozostaje oka- sklepione przestronne piwnice
zanie spo³ecznej niezgody – bêd¹ zapewne dostêpne – poZOK bêdzie namawiaæ do boj- wstaje tu restauracja.
kotu zbudowanych na gruzach
Przy Kijowskiej 14A znajduParowozowni mieszkañ.
je siê jedyny ocala³y relikt dawCiekawym obiektem jest tzw. nego Dworca Terespolskiego
dworek Szuszkiewicza przy Al. autorstwa Alfonsa KropiwnicSolidarnoœci 44, po³o¿ony w kiego. Dot¹d nie zosta³ wpisa-

ny do rejestru zabytków. W latach 50-60. w tym niepozornym
budyneczku znajdowa³a siê
wytwórnia wód gazowanych na
potrzeby WARS-u. Prawdopodobnie Alfons Kropiwnicki by³
tak¿e projektantem parterowego budynku mieszkalnego pod
adresem Brzeska 2/Lubelska
33. Obiekt pochodzi sprzed
1873 roku i szczêœliwie jest wpisany do rejestru zabytków.
Tylko o ok. 10 lat m³odszy
od Parowozowni jest budynek
przy Chodakowskiej 100,
gdzie znajdowa³ siê oddzia³
elektrotrakcyjny. Konstrukcja

noœna zosta³a zachowana,
obecnie jest to obiekt biurowomagazynowy, z piêknym przeszkleniem dachu.
Wiele reliktów dawnej kolei
zapewne zniknie podczas modernizacji stacji Warszawa
Wschodnia. W dwóch miejscach zachowa³y siê tu oryginalne s³upy trakcyjne, zaœ perony
jako pierwsze w Polsce wykonano w latach 30. z elementów
prefabrykowanych, zamawianych w wytwórni w Kutnie.
To zaledwie kilka przyk³adów reliktów kolejowych warszawskiej Pragi, pozostawiaj¹cych spory niedosyt. Na wyraŸne ¿yczenie s³uchaczy cykl
bêdzie kontynuowany.
Kr.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez p. Marcina Rowickiego,
z³o¿ony dnia 19 wrzeœnia 2011 r., w sprawie o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie linii kablowych SN 15 kV i
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na dz. nr
ew. 121/5, 119, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7,
118/8, 118/9, 140, 141/1, 143/2, 145, 146, 169, 59
z obrêbu 4-06-35 przy ul. Ekspresowej, Modliñskiej,
Fleminga na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
(ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej
daty ukazania siê zawiadomienia.

Kawêczyñska - dalsze konsultacje
projektu modernizacji
Zgodnie z obietnic¹ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc oraz
burmistrza Jaros³awa Sarny nastêpuj¹ kolejne etapy konsultacji projektu rewitalizacji przestrzeni ulicy Kawêczyñskiej. Ponownie 19 wrzeœnia w siedzibie Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej przy ulicy Kawêczyñskiej odby³o siê spotkanie
konsultacyjne z udzia³em zainteresowanych mieszkañców
i organizacji spo³ecznych.
Kilka miesiêcy temu Specy- do tramwaju z wysokoœci chodfikacja Istotnych Warunków Za- nika. Dla samochodów stanowi
mówienia przygotowana przez to rodzaj d³ugiego progu zwalUrz¹d Dzielnicy zosta³a po ko- niaj¹cego, co dodatkowo sprzylejnej fazie konsultacji z zainte- ja bezpieczeñstwu pieszych.
resowanymi organizacjami na
Na tym etapie konsultacji,
poziomie Dzielnicowej Komisji kiedy znane ju¿ by³y szczegóDialogu Spo³ecznego uzupe- ³y ustaleñ, dyskusja by³a me³niona o bêd¹ce wynikiem rytoryczna. Strona spo³eczna
pierwszego i drugiego etapu oceni³a, ¿e s³abe punkty prokonsultacji uwagi mieszkañców. jektu to zaproponowane maloObecne rozwi¹zanie przygoto- wanie stref wy³¹czonych z ruwane przez Transprojekt Gdañ- chu na zabytkowej nawierzchski praktycznie w 90% te uwagi ni brukowej oraz deklarowany
uwzglêdnia. Choæ nie by³o to brak mo¿liwoœci wykonania
pewne, ostatecznie zgodzono renowacji zabytkowego torowisiê jednak na przystanki „wie- ska. W kasie ZTM brak pieniêdeñskie”, które poprzez podnie- dzy na ten cel, a œrodki przesienie poziomu jezdni pozwa- widziane na remont Kawêlaj¹ pasa¿erom na wsiadanie czyñskiej na to nie wystarcz¹.

Z braku miejsca zrezygnowano te¿ wszêdzie z postulowanych przez mieszkañców wiat
przystankowych. Zgodnie z
wnioskami z konsultacji ograniczono liczbê miejsc parkingowych. Pozostanie ich tylko
56. Parkowanie bêdzie siê odbywaæ równoleg³e do jezdni,
co zwiêkszy wygodê pieszych.
Trochê na przekór zak³adanej
„modernizacji” czyli unowoczeœnieniu, na Kawêczyñskiej pojawi¹ siê tak¿e latarnie pastora³y w starym stylu, spójna stylowo ma³a architektura oraz fizyczne wygrodzenie chodnika
od jezdni (zieleñ z niskimi barierkami oraz s³upki z syrenk¹).
Pewne kontrowersje budzi
te¿ sprawa ruchu rowerowego.
Œrodowisko rowerzystów zamiast proponowanego ci¹gu
pieszo-rowerowego na odcinku
Z¹bkowska - Folwarczna widzia³oby drogê rowerow¹ w
jezdni. Kocie ³by mo¿na pokryæ

paskami asfaltu o szerokoœci 11,5 m (lub g³adkimi p³ytami kamiennymi). Ten pomys³ nie
wszystkim przypad³ do gustu,
bowiem zwiêksza to iloœæ zastosowanych nawierzchni na
jednym odcinku jezdni: g³adka
kostka na torowisku, kocie ³by
na pasach ruchu i skrajnie paski asfaltu. Jak podkreœlaj¹ jednak rowerzyœci, podobne rozwi¹zania s¹ stosowane na ulicach zabytkowych w bardziej
„zroweryzowanych” ni¿ Warszawa miastach europejskich,
a ostatnio tak¿e we Wroc³awiu.
Choæ skutecznoœæ ca³ego
procesu konsultacji bêdzie
mo¿na w pe³ni oceniæ dopiero
po remoncie ulicy Kawêczyñskiej, wydaje siê, ¿e jest to
modelowy przyk³ad wspó³pracy w³adz dzielnicy z mieszkañcami. Oby podobne praktyki
sta³y siê jak najszybciej norm¹,
z korzyœci¹ dla nas wszystkich.
Kr.

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 7 wrzeœnia 2011 r. przez
inwestora - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na wniosek z dnia
14 wrzeœnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kana³u sanitarnego Lca 1490 m w ul. Kobia³ka: D 0,60 m
Lca 630 m na odc. od istniej¹cej koñcówki znajduj¹cej
siê na wysokoœci ulicy Frachtowej do ulicy S³onecznej,
D 0,50 m Lca 240 m na odcinku od koñcówki ww.
projektowanego kana³u znajduj¹cej siê na wysokoœci
ulicy S³onecznej do ulicy Leœny Potok oraz D 0,40 m
Lca 620 m na odcinku od koñcówki projektowanego
kana³u znajduj¹cej siê na wysokoœci ulicy Leœny Potok
do projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. nr ew. 2,
5, 1/30, 1/31, 1/32, 1/21, 25, 26/22, 26/23, 26/15, 26/18,
1/33, 1/34 z obrêbu 4-16-03 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy w zakresie: ograniczenia zakresu inwestycji
do terenu poza granicami obowi¹zuj¹cego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
„Korporacji Radex” S.A., ul. Jana Sebastiana Bacha 10,
02-743 Warszawa, z³o¿ony dnia 16 wrzeœnia 2011 r.,
w sprawie zmiany decyzji nr 53/CP/2011 z dnia
15.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej z
rur preizolowanych wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹
na dz. nr ew. 14, 15/4, 15/8, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8,
29/9, 29/3, 29/4 z obrêbu 4-07-09 przy ul. Marywilskiej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w zakresie zmiany
terenu inwestycji – dodanie dz. nr ew. 31/20, 31/23, 31/2
z obrêbu 4-07-09, ominiêcia dz. nr ew. 29/6, 29/7, 29/8
z obrêbu 4-07-09.
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.

Dialog o zapobieganiu bezdomnoœci i m¹drym rozwoju

spadkiem cen nieruchomoœci
nowa gazeta
praska 9
po³o¿onych przy arteriach ko-

dokoñczenie ze str. 1

w ramach „Programu wspieraj¹cego powrót osób bezdomnych do spo³ecznoœci”, którego liderem jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej, zaœ
partnerem prowadz¹cym Biuro Porad Obywatelskich. Jest
to konkurs partnerstw organizacji pozarz¹dowych z oœrodkami pomocy spo³ecznej adresowany do gmin w ca³ej Polsce. Pomimo mo¿liwoœci pozyskania jednorazowo 200-800
tys. z³otych na pó³tora roku, zainteresowanie gmin by³o bardzo skromne. W Warszawie
dopiero po dodatkowych rozmowach 4 dzielnice zg³osi³y
swe oferty, w tym Praga Pó³noc. Wszystkie z nich zosta³y
pozytywnie ocenione. Ponadto z rozmów w dzielnicach wynik³ problem rosn¹cego zagro¿enia bezdomnoœci¹. Lista
osób zad³u¿onych powy¿ej
roku jest bardzo d³uga i obejmuje ponad 7 tys. rodzin. 500
rodzin ma wyroki eksmisyjne,
kolejnych 500 jest nimi zagro¿one. Proporcjonalnie sytuacja
wygl¹da podobnie w innych
warszawskich dzielnicach.
Wszystkie organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê problemem bezdomnoœci, ku swemu
zdumieniu, otrzyma³y od w³adz
centralnych propozycjê zarezerwowania miejsc w noclegowniach dla potencjalnej fali
bezdomnych. Chce siê ciê¿ar
kryzysu przenieœæ na barki organizacji. Dlatego te¿ centralnym zagadnieniem w wypracowywanych procedurach staæ
siê powinno w wiêkszym stopniu zapobieganie bezdomno-

œci ni¿ zawarte w tytule ministerialnego programu „wspieranie powrotu osób bezdomnych do spo³ecznoœci”. W nastêpnych miesi¹cach odbêd¹
siê warsztaty szkoleniowe w
dzielnicach. Realizacja projektu nast¹pi od stycznia, przy
czym kwota przyznana dzielnicy zale¿y od jakoœci przygotowanej aplikacji. O zakresie
partnerstwa OPS ze stron¹
spo³eczn¹, które na Pradze
Pó³noc bêdzie realizowaæ Armia Zbawienia, trudno na tym
wstêpnym etapie przes¹dzaæ.
Faktem jest, ¿e stanowisko
KDS pomog³o w stanowczym
postawieniu sprawy przez burmistrza, bowiem d³ugo nie by³o
wiadomo, kto ma konkurs
og³osiæ: miasto czy dzielnica.
Barier jest wci¹¿ bardzo wiele: Zak³ady Gospodarowania
Nieruchomoœciami i dzielnicowe Oœrodki Pomocy Spo³ecznej nie wspó³pracuj¹ ze sob¹ i
nie ma obecnie mo¿liwoœci
koordynacji ich dzia³añ dla dobra mieszkañców. Z niezrozumia³ych przyczyn nie mo¿na
ju¿ tak¿e w Warszawie odpracowywaæ d³ugu, wykonuj¹c
prace porz¹dkowe, pielêgnacyjne czy naprawcze, co ogranicza mo¿liwoœci wyjœcia ze
spirali zad³u¿enia.
W ostatnich latach liczba
pra¿an zmniejszy³a siê o kilka
tysiêcy osób. Mieszkañcy uzyskuj¹cy lepszy status materialny wyprowadzaj¹ siê do innych
dzielnic, a do mieszkañ o niskim standardzie nap³ywaj¹
nowi, ju¿ zad³u¿eni. W ten sposób problemy na Pradze Pó³noc coraz bardziej narastaj¹.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 79/CP/2011 z dnia 6 wrzeœnia 2011 r. w
sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej PE 40 mm na dz. nr ew. 32/5, 36, 37/3
z obrêbu 4-01-25 przy ul. Stasinek w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
z³o¿ony dnia 8 lipca 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00- 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Powsta³o pytanie, dlaczego
po podwy¿kach czynszów tak
bardzo ma³o rodzin zagro¿onych bezdomnoœci¹ korzysta z
ulg socjalnych i dodatków
mieszkaniowych. Problemem
s¹ przepisy, które skonstruowano tak, ¿e z tych systemowych
rozwi¹zañ nie mo¿na korzystaæ
w przypadku zad³u¿enia, które
jest podstawow¹ przyczyn¹
k³opotów wielu rodzin.
OPS odczuwa brak odpowiedniej liczby pracowników
socjalnych, aby móc zaj¹æ siê
ka¿d¹ rodzin¹ osobno, co da³oby najlepsze efekty. Liczba
zasi³ków sta³ych wyp³acanych
na Pradze Pó³noc jest najwiêksza w Warszawie - wynosi a¿
40%, natomiast pracowników
socjalnych jest 200, podczas
gdy na Pradze Po³udnie, maj¹cej znacznie lepsze wskaŸniki
– 250. Ponad 4% bud¿etu
dzielnicy jest na Pradze Pó³noc
przeznaczane na pomoc spo³eczn¹, podczas gdy w innych
dzielnicach jest to poni¿ej 3%.
O œwiadomoœci praskich
problemów na poziomie miejskim móg³by œwiadczyæ fakt,
¿e Pradze Pó³noc przypad³o
a¿ 50% z dodatkowych œrodków przyznawanych dzielnicom w ci¹gu roku, choæ s¹ to
wci¹¿ kwoty niewystarczaj¹ce.
Wiceburmistrz Jaros³aw
Sarna podkreœli³ wagê profilaktyki i wykorzystywania dobrych
sprawdzonych gdzie indziej
rozwi¹zañ. ZGN zacz¹³ powoli zmieniaæ swoje nastawienie
i wychodzi do zad³u¿onych rodzin z propozycjami ugody i
roz³o¿enia nale¿noœci na mo¿liwe do sp³acenia raty.
Problemem s¹ sytuacje, kiedy takie rozwi¹zania nie s¹
mo¿liwe, albo z powodu wyj¹tkowo trudnego po³o¿enia rodziny, albo eskalacji postaw
roszczeniowych.
Przewodnicz¹cy Krzysztof
Tyszkiewicz zadeklarowa³, ¿e
prezydium komisji przygotuje

propozycjê uchwa³y skierowanej do Rady Warszawy z wnioskiem o zmianê akcentów w
ustaleniach bud¿etowych dotycz¹cych dzielnicy i finansowania pomocy spo³ecznej. To
pozwoli³oby na zmianê polityki w tym wzglêdzie, obecnie
prowadz¹cej do rosn¹cego
zagro¿enia bezdomnoœci¹.
W dalszej czêœci posiedzenia Tomasz Peszke z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów” przedstawi³
prezentacjê na temat: „Zrównowa¿ony rozwój miast” w
kontekœcie koncepcji „smart
growth” oraz Karty Lipskiej.
Przypomnijmy, ¿e Karta Lipska jest dokumentem wypracowanym przez ministrów spraw
zagranicznych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w
maju 2007 r., dotycz¹cym rozwoju europejskich miast. W ramach Karty, przyjêtej w Lipsku,
zosta³y okreœlone dwa kluczowe cele: wykorzystanie na
wiêksz¹ skalê zintegrowanego
podejœcia do polityki rozwoju
miejskiego oraz zwrócenie
szczególnej uwagi na najubo¿sze dzielnice w kontekœcie miasta jako ca³oœci. W ramach
pierwszego celu nacisk ma byæ
po³o¿ony na zapewnianie wysokiej jakoœci przestrzeni publicznych, modernizacjê sieci
infrastruktury i poprawê wydajnoœci energetycznej oraz aktywn¹ politykê w zakresie innowacji i edukacji. W kontekœcie
drugiego celu pañstwa cz³onkowskie UE za najwa¿niejsze
uzna³y podnoszenie jakoœci
œrodowiska, wzmocnienie gospodarki lokalnej i lokalnej polityki rynku pracy, aktywn¹ politykê edukacji i szkoleñ dla
dzieci i m³odzie¿y, promowanie
sprawnego i korzystnego cenowo transportu miejskiego. Dobre zarz¹dzanie ma siê przyczyniæ do zmniejszenia ró¿nic
wewn¹trz dzielnic i pomiêdzy
nimi, stwarzaj¹c obywatelom

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia
19 wrzeœnia 2011 r., w sprawie zmiany decyzji nr
13/CP/2011 z dnia 23.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
szko³y podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny na
dzia³ce ew. nr 10/3 z obrêbu 4-01-20, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie w zakresie powierzchni biologicznie
czynnej i miejsc parkingowych.
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.

mo¿liwoœæ uczestnictwa w
¿yciu spo³ecznym.
„Zrównowa¿ony”, „trwa³y”
b¹dŸ „m¹dry” rozwój to koncepcje le¿¹ce m.in. u podstaw
zmiany myœlenia o mieœcie,
jaka dokona³a siê w ostatnim
trzydziestoleciu na zachodzie
Europy, a tak¿e w Stanach
Zjednoczonych. Leg³a ona u
podstaw strategii unijnych, które choæ implementowane przez
nasze prawodawstwo przejawiaj¹ siê w strategiach miejskich, w praktyce nadal wydaj¹
siê przez w³adze ignorowane.
A sprawa jest powa¿na.
Mamy do czynienia z niebezpieczn¹ tendencj¹ niekontrolowanego rozlewania siê miast
na tereny podmiejskie, w tym
wartoœciowe obszary zielone,
co uruchamia „b³êdne ko³o
upadku miast”: Klasa œrednia
wyprowadza siê do domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych na niezabudowanych
dot¹d zielonych przedmieœciach, a w czêœci centrum rozbudowuje siê infrastruktura
biurowa, wypieraj¹c funkcjê
mieszkaniow¹. Dzielnice centralne z historyczn¹ zabudow¹
staj¹ siê nieatrakcyjne do
mieszkania ze wzglêdu na niski standard mieszkañ w starej zabudowie, rosn¹cy ha³as
i zanieczyszczenia komunikacyjne, które rosn¹ wraz ze
wzrostem natê¿enia ruchu samochodowego z przedmieœæ
do centrum. Mieszkañcy
przedmieœæ domagaj¹ siê budowy nowych dróg dojazdowych, poszerzenia ulic i zwiêkszenia liczby miejsc parkingowych w centrum, w zwi¹zku z
czym dalszemu pogorszeniu
ulegaj¹ warunki ¿ycia w centrum, zostaj¹ tu tylko ludzie
starsi i ubodzy, ulice przekszta³caj¹ siê w „œcieki” komunikacyjne, przestrzeñ publiczna
ulega degradacji, spada poziom bezpieczeñstwa. Bogatsza ludnoœæ migruje z dzielnic
centralnych na coraz dalsze
przedmieœcia, pojawiaj¹ siê
kolejne ¿¹dania rozbudowy
dróg i infrastruktury. W efekcie
nastêpuje wyludnianie i upadek dzielnic centralnych z historyczn¹ zabudow¹ (dezurbanizacja), gwa³townie rosn¹
koszty utrzymania i budowy
infrastruktury drogowej i us³ug
miejskich, spo³ecznoœæ bezpowrotnie traci tereny zielone
wokó³ miasta, które staje siê
ma³o atrakcyjne turystycznie,
zaœ w centrum zanika ¿ycie
miejskie. Rosn¹ problemy komunikacyjne: wzmaga siê zat³oczenie ruchem ko³owym, a
komunikacja staje siê niewydolna, nastêpuje tak¿e ograniczanie i degradacja przestrzeni publicznych przez zajmowanie coraz wiêkszych terenów
pod parkingi.
Opisane wy¿ej tendencje
zaczynaj¹ siê u nas niebezpiecznie nasilaæ. Indywidualny
egoizm egzekwowany jako
prawo do poruszania siê samochodem, przek³ada siê jednak na ogromne koszty zewnêtrzne, czyli „koszty i utracone korzyœci, które musz¹
ponieœæ inni na skutek korzystania przeze mnie z mojego
prawa”. A obejmuj¹ one: koszty zanieczyszczeñ œrodowiska
i ha³asu, powierzchni zajmowanej na parkowanie, koszty
budowy i konserwacji dróg i
miejsc postojowych, wypadków drogowych, barier komunikacyjnych, jakie stanowi¹ ulice i drogi, koszty zwi¹zane ze

munikacyjnych. Koszty zewnêtrzne transportu ko³owego
w Polsce szacuje siê na poziomie 10- 15% PKB (ok. 40 – 60
mld z³ rocznie, w tym na Warszawê przypada ok. 5,0 – 7,5
mld z³). Dochodz¹ do tego tak¿e koszty utraty terenów zielonych wokó³ miasta, budowy
koniecznej infrastruktury miejskiej, dróg dojazdowych i systemu transportu.
Koszty spo³eczne indywidualnego transportu samochodowego s¹ wiec ogromne, lecz w znikomym stopniu obarczaj¹ samego sprawcê, pozostaj¹c form¹
przymusowej dotacji nas wszystkich. Przyk³adowo, do miejsca
parkingowego dla mieszkañca
mo¿emy jako ogó³ dop³acaæ od
ponad 400 do nawet 670 z³ przy
darmowym parkowaniu (tyle
œrednio wynosi roczny koszt
utrzymania jednego miejsca).
Dlatego „m¹dry” rozwój wymaga przede wszystkim opracowania spójnej strategii, zabudowy terenów ju¿ zurbanizowanych i pofabrycznych zamiast terenów zielonych oraz
rewitalizacji zabudowy historycznej, decyduj¹cej o charakterze miejsca. Nowoczesne
podejœcie do miast to tak¿e decentralizacja i tworzenie wiêkszej iloœci lokalnych centrów
dzielnicowych. Poprzez zagêszczenie zabudowy z s¹siaduj¹cymi blisko siebie funkcjami (mieszkania, szko³y, sklepy,
punkty us³ugowe, miejsca rekreacji) nastêpuje redukcja
czasu i odleg³oœci przejazdów
wewn¹trz miasta.
Tak¿e polityka transportowa
zmierza do redukcji iloœci przejazdów samochodem, ograniczana jest iloœæ ³atwo dostêpnych miejsc parkingowych;
zamiast poszerzaæ, jezdnie siê
zwê¿a. Powstaj¹ przestrzenie
publiczne wysokiej jakoœci i
atrakcyjne deptaki z ma³¹ architektur¹. Op³aty za parkowanie s¹ du¿o wy¿sze, p³aci siê
tak¿e za wjazd do centrum,
przy preferencji dla rowerzystów i pieszych oraz obni¿aniu
cen komunikacji zbiorowej i poprawie jej oferty.
A to tylko czêœæ za³o¿eñ
strategii „smart growth”. W jej
kontekœcie dzia³ania kluczowe
dla Pragi powinny obejmowaæ
stworzenie polityki zwartej zabudowy o zró¿nicowanych
funkcjach, zabudowê terenów
zurbanizowanych zamiast zielonych, ograniczanie indywidualnego ruchu ko³owego na
rzecz transportu zbiorowego,
ruchu pieszego i rowerowego,
rewitalizacjê zdegradowanej
zabudowy, tworzenie ciekawej
i przyjaznej przestrzeni publicznej, tworzenie specjalnych
instrumentów wsparcia w zakresie edukacji i rozwoju
przedsiêbiorczoœci.
Po przedstawieniu prezentacji uznano, ¿e takie podejœcie
do rozwoju miasta nale¿y propagowaæ wœród mieszkañców
dzielnicy i urzêdników.
Antoni D¹browski ze Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich zg³osi³ problem negatywnej oceny
pracy ZGN przez mieszkañców
podwórek przystêpuj¹cych do
programu Zielone Podwórka.
Wykonane przez ZGN bez nale¿ytych konsultacji projekty zagospodarowania 6 podwórek
podczas zebrañ mieszkañców
w wiêkszoœci odrzucono.
Na zakoñczenie spotkania
wprowadzono korektê przyjêtego
przed wakacjami planu pracy.
PaŸdziernikowe spotkanie bêdzie
poœwiêcone pracy socjalnej.
Kr.
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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
ANGIELSKI, przygotowanie
do matury, konwersacja, tanio
22 811-04-58
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka,
500-402-645
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
NIEMIECKI - 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
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

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. 7 -18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
30

PRANIE pierza i puchu
(poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
SPRZEDAM gara¿,
Marywilska 56, 22 811-04-58
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

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:
3, 4, 5, 6, 7 i 9 paŸdziernika
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Siedmiolatkowie i dwie trzecie
Proszê Szanownych Pañstwa, poprzedni felieton nosi³
tytu³ dla jednej, drugiej i dwie
trzecie. W u³amkach tych chodzi³o mi o proporcje w³adzy i
wp³ywów politycznych. Jedna
trzecia to autentyczna w³adza
Rzeczypospolitej, komplementowanej przymiotnikiem
Najjaœniejszej.
Aliœci jest jeszcze dwie trzecie w³adzy – to religia. Oko³o
90% spo³eczeñstwa deklaruje katolicyzm. Niemowlêta,
chc¹c nie chc¹c, przyjmuj¹
wiarê rodziców. Aliœci, jakoœæ
naszego katolicyzmu jest do
coraz g³oœniejszej dyskusji.
Swoje uwagi opieram na
faktach. Mam nadziejê, ¿e
bêd¹ podpowiedzi¹, jak koñczy siê dla religii romans z polityk¹ i biznesem. Nawet po 11
wrzeœnia wierzê w m¹droœæ
nauk Chrystusa. On wyrzuca³
kupców ze œwi¹tyñ. Spo³eczeñstwo gremialnie odwraca
siê od kupców. Do czytania
Biblii nie namówi³ mnie ani
ksi¹dz, ani katechetka, ale
bunt przeciwko straszeniu piek³em, podgl¹daniem przez
Boga, czyœæcem, wiecznym
grzechem i potêpieniem. Jako
7- latek mia³em byæ miêsem
bez w³asnego zdania. Religia
nie by³a przymusowa w 1967
roku. Rok póŸniej uciek³em z
katechezy. Ostateczny wyrok
wyda³ spowiednik przed I komuni¹, który lubi³ straszyæ i
upokarzaæ. Wybra³em niezale¿noœæ. Moim azylem by³y
szko³y, uczelnia i podwórko.
Spo³eczeñstwo szuka w duchownych nauczycieli duchowych, nie opas³ych biznesmenów i polityków w sutannach.
Spo³eczeñstwo chêtnie wys³ucha kogoœ m¹drego. Sylwetka Chrystusa nie kojarzy siê
nam z ka³dunem. Chrystus nie
przebywa³ w przepychu, na
politycznych dworach. Lubi³
napiæ siê wina i rozumia³ ludzi. Zmienia³ ich œwiadomoœæ
na lepsz¹. Nie pobudza³ agresji. Obecnoœæ w przymusie od
przedszkola rodzi nieuleczalne psychotraumy wœród dzieci i odruchowy bunt u m³odzie¿y. Dlatego przeczyta³em Bibliê. Wszystko jest jasne.
Dziêki lekturze chcia³bym, aby
ksi¹dz by³ partnerem w rozmowie, pozbawionym poczucia wy¿szoœci i wszelakiego
moheru.
Koniec lata i jesieñ s¹ porami roku, w których dochodzi
do ujawnienia chorób ukrytych. Latami trwaj¹ce patologie szczególnie s¹ groŸne dla
nerek. Nerka jest bardzo dzielnym i pracowitym narz¹dem.
Filtruje krew z toksyn, ma
wp³yw na poziom ciœnienia
krwi, krwiotwórczoœæ i poziom
wapnia w koœciach.
Co ciekawe, wyst¹pienie
anemii i odwapnieñ najczêœciej nie jest przez lekarzy
kojarzone z zaburzeniami pracy nerek. Ich zadaniem jest
tak¿e utrzymywanie prawid³owej objêtoœci p³ynów ustrojowych, a w nich prawid³owego
stê¿enia elektrolitów i jonów
wodorowych. Nerki lubi¹ krew

i serce. Do wykonania wszystkich zadañ potrzebne im jest
a¿ 25% ogólnych przep³ywów
krwi przez tkanki. Dlatego
wszelakie stany niedokrwienne, zbytni wzrost ciœnienia,
niedokrwistoœci s¹ bardzo niebezpieczne.
Budowa nerek jest modu³owa. Podstawowym modu³em
jest nefron, czyli cia³ko nerkowe. Nefron w uproszczeniu
sk³ada siê z k³êbuszka nerkowego i kanalików nerkowych.
W k³êbuszku odbywa siê
pierwsza filtracja w ten sposób, ¿e têtnica o wiêkszej
œrednicy doprowadza krew do
naczynia o œrednicy mniejszej
i przy wzroœcie ciœnienia dochodzi do wytworzenia moczu
pierwotnego. U cz³owieka w
ci¹gu doby powstaje do 220
litrów moczu pierwotnego.
Pozosta³e elementy nerki,
czyli kanaliki nerkowe, odpowiedzialne s¹ za przetworzenie tego surowca do moczu
ostatecznego, którego iloœci
sami znacie. Ok. 1.5 litra.
Je¿eli dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czêœci modu³u – przestaje pracowaæ. Jego

funkcjê przejmuj¹ pozosta³e.
Nerki maj¹ olbrzymi zapas
czynnoœciowy. Z jednej strony
jest to dar, a z drugiej - czêsto
œlepa uliczka. Nerki nie maj¹
zbyt wielkiej zdolnoœci do regeneracji, tak jak w¹troba, ale po
uszkodzeniu 95% nerki s¹ w
stanie pe³niæ swoj¹ funkcjê, nie
opowiadaj¹c o swoich problemach. Dopiero po przekroczeniu tej granicy zauwa¿ane s¹
niepokoj¹ce objawy. Najgorsz¹
z mo¿liwych patologii tego parzystego narz¹du jest mocznica prawdziwa. Dlatego namawiam do racjonalnoœci politycznej i nie „olewajmy” nerek.

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

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

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

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 7 wrzeœnia 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego
Lca 1490 m w ul. Kobia³ka: D 0,60 m Lca 630 m na odc.
od istniej¹cej koñcówki znajduj¹cej siê na wysokoœci
ulicy Frachtowej do ulicy S³onecznej, D 0,50 m Lca 240
m na odcinku od koñcówki ww. projektowanego kana³u
znajduj¹cej siê na wysokoœci ulicy S³onecznej do ulicy
Leœny Potok oraz O 0,40 m Lca 620 m na odcinku
od koñcówki projektowanego kana³u znajduj¹cej siê
na wysokoœci ulicy Leœny Potok do projektowanej
Trasy Olszynki Grochowskiej wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. nr ew. 2, 5, 1/30,
1/31, 1/32, 1/21, 25, 26/22, 26/23, 26/15, 26/18,
1/33, 1/34 z obrêbu 4-16-03 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.
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Przedwyborcza obni¿ka podwy¿ki
Premier Donald Tusk wreszcie przypomnia³ sobie, ¿e jest pos³em z Warszawy i ¿e wypada³oby coœ dla jej mieszkañców zrobiæ. W koñcu przecie¿ obiecywa³,
¿e bêdzie im ¿y³o siê lepiej. Tymczasem
jego partia od blisko roku rz¹dzi stolic¹
samodzielnie i przez ten czas uraczy³a
warszawiaków seri¹ podwy¿ek, drenuj¹c
ich kieszenie niemi³osiernie. Premier zaprezentowa³ wiêc kolejn¹ marketingowa
sztuczkê i skarci³ Hannê GronkiewiczWaltz za wprowadzone przez ni¹ podwy¿ki op³at za przedszkola. Takiego ciosu pani prezydent chyba siê nie spodziewa³a – podobnie jak sto³eczni radni Platformy Obywatelskiej. Oszo³omieni próbowali z premierem polemizowaæ, upieraj¹c siê przy s³usznoœci swoich podwy¿kowych decyzji. Na pró¿no.

Ze s³ów premiera ucieszyli siê radni
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy
od pocz¹tku przeciw podwy¿kom protestowali i g³osowali. Pozyskuj¹c niespodziewanie sojusznika w osobie Donalda
Tuska, zapowiedzieli natychmiastowe z³o¿enie projektu uchwa³ w sprawie zmniejszenia op³at za przedszkola. Ma³o tego,
postanowili rozwi¹zaæ problem systemowo i nie ograniczaæ siê tylko do przedszkoli, ale równie¿ obni¿yæ wprowadzone przez PO op³aty za ¿³obki. I stosowny
pakiet uchwa³ radni SLD przygotowali.
Tymczasem w³adze Warszawy ju¿ och³onê³y i zorientowa³y siê, ¿e Donald Tusk
wcale nie ¿artuje i naprawdê ¿¹da, aby
swój b³¹d naprawili. I to jeszcze przed wyborami, bo wzrost op³at za przedszkola
spowodowa³ drastyczny spadek poparcia

dla Platformy wœród dotkniêtych nimi m³odych ma³¿eñstw. Hanna Gronkiewicz-Waltz
zacisnê³a wiêc zêby i og³osi³a, ¿e ratusz jednak obni¿y wprowadzone przez siebie podwy¿ki. Oczywiœcie, Platformie nie mieœci³o
siê w g³owie, ¿eby poprzeæ projekt SLD,
bo jak tu przyznaæ, ¿e to radni lewicy mieli jednak racjê? Postanowiono wiêc w ratuszu przygotowaæ swój po to, aby to Platforma Obywatelska mog³a odtr¹biæ sukces.
Dyskusja na sesji by³a burzliwa. Radni
PO, dot¹d broni¹cy wprowadzonych przez
siebie podwy¿ek, teraz próbowali udowodniæ, ¿e tak naprawdê to… ich nie chcieli.
Jednak ich prawdziwe intencje wysz³y na
jaw, gdy mechanicznie odrzucali wszystkie sk³adane przez SLD i PiS poprawki.
Liczy³o siê tylko to, ¿eby przeszed³ pomys³
PO. Najlepszym dowodem na to jest fakt,

Prosto z mostu

W pêtli liczb
W lipcu 2009 r. Rada Warszawy
uchwali³a „Strategiê zrównowa¿onego
rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”.
Rok wczeœniej, w ramach konsultacji spo³ecznych, sk³ada³em w imieniu stowarzyszenia „Obywatele dla Warszawy” uwagi do projektu tego dokumentu. Dopominaliœmy siê miêdzy innymi, by cele
strategii by³y powi¹zane ze wskaŸnikami liczbowymi, takimi jak udzia³ komunikacji zbiorowej w ruchu drogowym czy
skrócenie czasu przejazdu przez œródmieœcie. Skoro w³adze miasta maj¹ byæ
rozliczane z realizacji strategii, to powinna ona zawieraæ przewidywane zmiany
istotnych wskaŸników liczbowych w okresie objêtym strategi¹.
Nasze uwagi nie zosta³y, oczywiœcie,
uwzglêdnione. W Polsce nie ma zwyczaju rozliczania polityków z realizacji zadañ. Zadaniem rz¹dz¹cych jest niedopuszczenie do w³adzy opozycji i ju¿ za
to ciesz¹ siê poparciem tak du¿ej grupy
wyborców, ¿e nie musz¹ nic wiêcej robiæ. Jest te¿ grupa wyborców, która uwa¿a, ¿e rz¹dz¹cy to aferzyœci i agenci i ¿e
dzisiejsza opozycja - po przejêciu w³adzy - powinna zaj¹æ siê przede wszyst-

kim zamykaniem tych¿e aferzystów i
agentów. Z nimi te¿ ciê¿ko siê rozmawia o wskaŸnikach realizacji strategii.
Ale liczby istniej¹ niezale¿nie od woli
polityków. Jednym z celów polityki transportowej miasta jest wzrost udzia³u komunikacji publicznej. Gdyby ten wzrost
by³ wiêkszy lub mniejszy, mo¿na by siê
spieraæ, czy przyjêta w 2009 r. strategia
i jej realizacja s¹ lepsze b¹dŸ gorsze. W
Warszawie pod rz¹dami Hanny Gronkiewicz-Waltz udzia³ komunikacji publicznej siê jednak po prostu zmniejsza. W
2009 r. liczba przejazdów autobusami,
metrem i tramwajami wynios³a 1,082
mld, a w 2010 r. - 1,076 mld. To spadek
o ponad 1 procent. Takie s¹ efekty utrzymywania fatalnego stanu autobusów i
tramwajów oraz ci¹g³ych eksperymentów ze zmianami tras.
Wizytówk¹ warszawskiej komunikacji miejskiej jest niedawno oddana do
u¿ytku pêtla autobusowa w Alei Krakowskiej. Szary bunkier przy parkingu „Park
& Ride” ma uliczki pomiêdzy peronami
w¹skie do tego stopnia, ¿e utrudniaj¹
manewrowanie i zdarza siê, i¿ pasa¿erów stoj¹cych na peronie oddziela od
maj¹cego odjechaæ autobusu inny auto-

bus. Na pêtli nie ma ¿adnych elektronicznych wyœwietlaczy, w szczególnoœci
ze zbiorcz¹ informacj¹ o kolejnoœci odjazdu autobusów. Wszystkie autobusy z
pêtli jad¹ w jednym kierunku przez co
najmniej kilka przystanków, wiêc ta informacja by³aby dla pasa¿erów bardzo
pomocna. W takim Gdañsku (celowo
wymieniam miasto równie¿ rz¹dzone
przez PO) elektroniczne wyœwietlacze to
standard na ka¿dym przystanku. W Warszawie nowa pêtla ma poziom techniczny i estetyczny lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Jaka w³adza, taka pêtla.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

PO warszawsku

Tañsze przedszkola
Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy podjêliœmy decyzjê o obni¿eniu i wyrównaniu stawki godzinowej za przedszkola w Warszawie. Poza dotychczas
obowi¹zuj¹c¹ obni¿k¹ 50% dla osób o
niskich dochodach, teraz tak¿e rodzice,
których co najmniej jedno dziecko chodzi do przedszkola mog¹ liczyæ na obni¿kê do 75% stawki godzinowej. To
wa¿ne decyzje, szczególnie dla m³odych
rodziców, którym ³atwiej bêdzie teraz zarz¹dzaæ rodzinnym bud¿etem, mog¹c liczyæ na tak¹ zni¿kê.
Poza oczywist¹ zalet¹ obni¿enia stawki za przedszkola, co pozwoli oszczêdziæ
miesiêcznie oko³o 150 z³, wyrównanie
stawki godzinowej uproœci system rozliczania i naliczania op³at miesiêcznie. Jedna sta³a stawka godzinowa pozwoli
³atwiej planowaæ miesiêczne wydatki wiedz¹c, jak bêdzie trzeba siê rozliczyæ.
Stawki godzinowe zosta³y ustalone tak,
aby program edukacyjny by³ bezp³atny,
a dodatkowy czas na opiekê dopasowany
do kalendarza rodziców i godzin ich pracy.
Nie warto jednoczeœnie wierzyæ w
„gruszki na wierzbie”. PiS proponowa³
wrêcz utopijne rozwi¹zanie. £atwo reprezentantom tej partii obiecywaæ co tylko
œlina na jêzyk przyniesie, jeœli nie bierze
siê odpowiedzialnoœci za decyzje. Spek-

takl pod tytu³em „Kto da wiêcej” jest festiwalem nieodpowiedzialnoœci. Zdawa³oby siê, ¿e has³o „Wszystkim wszystkiego
wiêcej za darmo natychmiast” to has³o
kampanii wyborczej PiS. Ka¿demu, kto
rozs¹dnie myœli i œwiadomie analizuje
przychodzi od razu jedno pytanie do g³owy „A jak to zrobiæ?”, drugie w œlad za
tym „Kto to zrobi?”. Rozmawiaj¹c z mieszkañcami czêsto s³yszê te pytania. To niezbity dowód na to, ¿e ludzie nie wierz¹
ju¿ w populistyczne, wrêcz socjalistyczne
has³a. Wierz¹ w rozs¹dek, codzienn¹
ciê¿k¹ pracê i pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
OdejdŸmy jednak od wyborów i wróæmy do projektów. Kampania wyborcza
nie mo¿e odci¹gn¹æ nas od naszych podstawowych obowi¹zków. W ostatnim tygodniu podj¹³em kilka nowych inicjatyw.
Za namow¹ grupy mieszkañców z Bia³o³êki postanowi³em interweniowaæ w
sprawie estetyki miasta. Zwróci³em siê z
interpelacj¹, w której proszê o rozwi¹zanie dwóch spraw: 1. „karteczki z og³oszeniami” za wycieraczkami samochodów – to ju¿ prawdziwa plaga w centrum, a wyobraŸmy sobie co siê bêdzie
dzia³o przez mistrzostwami EURO 2012.
Jeœli nie podejmiemy dzia³añ ju¿ teraz,
„karteczki” te zalej¹ ju¿ nie tylko Œródmieœcie, ale i Pragê, gdzie jest stadion!

2. Drobne og³oszenia na latarniach i
znakach drogowych. Nie tylko te wyborcze – dykty szpec¹ce krajobraz – ale
te¿ wszystkie inne. Radzimy sobie z tym
problemem na przystankach komunikacji miejskiej, teraz czas siê wzi¹æ za latarnie. Estetyka naszego otoczenia jest
bardzo wa¿na i do tego nie muszê przecie¿ nikogo przekonywaæ. Warto dbaæ o
nasze ulice.
Na zakoñczenie pragnê przypomnieæ
osobom niezameldowanym w Warszawie, o mo¿liwoœci g³osowania 9 paŸdziernika. Do 7 paŸdziernika mo¿na pobraæ
zaœwiadczenie z urzêdu miejsca meldunku i g³osowaæ z nim, gdzie chcemy! Do
4 paŸdziernika mo¿na dopisaæ siê do rejestru wyborców w Pañstwa urzêdzie
dzielnicy – to zajmuje tylko 5 minut!
W niedzielê 9 paŸdziernika G£OSUJEMY!
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Pytania do premiera
¿e radni Platformy nie zgodzili siê, aby
na sesji debatowaæ nad projektem SLD,
obni¿aj¹cym op³aty za ¿³obki. I to mimo
¿e w tej sprawie na sali obrad pojawi³o siê
kilkudziesiêciu rodziców z dzieæmi. Dlaczego? Wyt³umaczenie jest proste i ukazuje prawdziw¹ hipokryzjê przedstawicieli
PO w Radzie Miasta. Otó¿ Donald Tusk
skarci³ w³adze Warszawy za podwy¿ki
przedszkoli, o ¿³obkach nie wspominaj¹c.
Skoro tak, to po co maj¹ robiæ dobrze te¿
w tym drugim przypadku? Zw³aszcza, ¿e
elektorat przedszkolny to rodzice kilkudziesiêciu tysiêcy dzieci, a do ¿³obków
chodzi jedynie kilka tysiêcy. Brutalnie to
brzmi, ale w³aœnie tak kalkuluje zawsze
Platforma Obywatelska.
Ostatecznie Rada Miasta uchwali³a, ¿e
op³aty za przedszkola bêd¹ mniejsze, choæ
nie tak bardzo, jak jako SLD proponowaliœmy. Ale lepszy rydz ni¿ nic. Zw³aszcza,
¿e to i tak cud, ¿e korzystaj¹c z okazji
Platformê Obywatelsk¹ do tego zmusiliœmy. PO odnios³a pora¿kê najpierw krzywdz¹c ludzi, a potem próbuj¹c siê z tego
wycofaæ nie ze wzglêdu na nich, a jedynie z powodu spadku w sonda¿ach wyborczych. Dlatego mam nadziejê, ¿e w wyborach 9 paŸdziernika ludzie nie dadz¹
siê po raz kolejny oszukaæ i oddadz¹ g³os
na tych, dziêki którym bez obaw bêd¹
mogli patrzeæ w jutro.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Wybory to czas rozliczania naszych
przedstawicieli we w³adzach. Tak siê z³o¿y³o, ¿e szef rz¹du jest pos³em z Warszawy. Jako sto³eczny radny i wyborca
zwróci³em siê wiêc do Donalda Tuska z
23 pytaniami:
1. Powiedzia³ Pan niedawno, ¿e zag³osuje Pan sam na siebie. Czy, jako
mieszkaniec Sopotu, pobra³ Pan ju¿ odpowiednie zaœwiadczenie umo¿liwiaj¹ce
oddanie g³osu w stolicy?
2. Czy na warszawskiej liœcie PO nie
ma ani jednej innej osoby godnej Pañskiego zaufania jako wyborcy?
3. Jak utrzymuje Pan kontakt ze swoimi wyborcami w Warszawie?
4. Czy przeciêtny mieszkaniec Warszawy ma szansê na rozmowê z Panem
i w jakiej formie i warunkach?
5. Jakie sprawy mieszkañców stolicy
porusza³ Pan jako pose³ na Sejm RP?
6. W ilu g³osowaniach w sprawach dotycz¹cych Warszawy wzi¹³ Pan udzia³?
7. Ile weekendów w roku spêdza Pan
w stolicy?
8. Warszawa ponosi olbrzymie koszty
z tytu³u umiejscowienia na jej terenie kluczowych instytucji pañstwa. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e powinna z tego tytu³u otrzymywaæ rekompensatê z bud¿etu pañstwa?
9. Co jako premier i szef PO zrobi³
Pan w celu likwidacji tzw. janosikowego?
10. Czy chocia¿ podpisa³ siê Pan pod
obywatelskim projektem ustawy w tej
sprawie?
11. Co, jako pose³ z Warszawy i szef
rz¹du, zrobi³ Pan dla przyspieszenia
budowy metra?
12. Co, jako pose³ z Warszawy i szef
rz¹du, zrobi³ Pan dla przyspieszenia
budowy obwodnic stolicy?
13. Co, jako pose³ z Warszawy i szef
rz¹du, zrobi³ Pan w celu budowy drugiego portu lotniczego dla stolicy?

14. Co, jako pose³ z Warszawy i szef
rz¹du, zrobi³ Pan dla poprawy komunikacji kolejowej w wêŸle warszawskim?
15. Co, jako pose³ z Warszawy i szef
rz¹du, zrobi³ Pan dla poprawy warunków studiowania w stolicy?
16. Jak reprezentuje Pan i promuje
Warszawê jako szef rz¹du sprawuj¹cego prezydencjê w Radzie UE?
17. Jak ocenia Pan doprowadzenie
do upadku i brutaln¹ pacyfikacjê KDT?
18. Jak ocenia Pan sprzeda¿ SPEC?
19. Jak ocenia Pan próbê zmonopolizowania rynku gospodarowania odpadami w stolicy przez warszawskie MPO?
20. Czy bêdzie siê Pan przeciwstawia³
praktykom monopolistycznym i prywatyzacji MPO?
21. Jak ocenia Pan podwy¿ki op³at
za komunikacjê miejsk¹, parkowanie
oraz op³at za wodê i odprowadzanie œcieków w Warszawie?
22. Jak ocenia Pan podwy¿ki op³at
za ¿³obki w Warszawie?
23. Co w kolejnej kadencji, jako pose³
opozycji, zamierza Pan zrobiæ dla stolicy?
Obecnie oczekujê na odpowiedŸ.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Wybory 2011
Powoli kampania wyborcza zaczyna nabieraæ rumieñców. Listy s¹ zarejestrowane, wiêc ju¿ nikt kandydata z
niej skreœliæ nie mo¿e. Numerki list wylosowane, farciarze z PiS maj¹ 1, SLD
– 3, a PO – 7. Maszyny drukarskie posz³y w ruch i ju¿ zaczynamy byæ zasypywani ulotkami i uloteczkami. Pojawi³y siê billboardy wyborcze, mimo i¿
by³y zamiary ich zakazania. Mo¿e i dobrze, bo jakby Ryszard Kalisz wygl¹da³ na ma³ym plakaciku, a na billboardzie - to i owszem. Plakat wyborczy to
temat sam w sobie. Kandydaci indywidualnie i z osob¹ wspieraj¹c¹ (wtedy
koniecznie ktoœ wa¿ny), obowi¹zkowe
krótkie has³o, wzrok koniecznie przeœwietlaj¹cy potencjalnego wyborcê.
Standard i rutyna. Zdarzaj¹ siê przemyœlane odstêpstwa, do takich na pewno nale¿y zbiorówka zrobiona przez
PiS, na której znajdziemy same panie
na czele z nowa gwiazdeczk¹ tej partii
m³od¹ radn¹ £odzi - prywatnie absolwentk¹ pedagogiki specjalnej - co wiele t³umaczy i ma ocieplaæ wizerunek
partii. Tylko ¿e zza pleców tych dam wystaj¹ twarze Macierewicza, Brudziñskiego, Dorna, Suskiego, Lipiñskiego, Kamiñskiego, W¹sika, Œwiêczkowskiego i
wielu innych bohaterów IV RP, którym
Barbara Blida powinna œniæ siê po nocach. Zgadzam siê z by³¹ szefow¹ kampanii prezydenckiej Jaros³awa Kaczyñskiego i by³¹ pos³ank¹ PiS Joann¹ Kluzik-Rostkowsk¹ i stawiam dolary przeciwko orzechom, ¿e po wyborach panie pójd¹ w k¹t, a na salonach domi-

nowaæ bêd¹ stare pisowskie wygi.
£agodna twarz prezesa znów bêdzie
toczyæ smoleñski jad.
Problem ma PO, bo co mo¿e obiecaæ,
jak wszystko ju¿ obieca³a cztery lata temu
i teraz ma k³opoty z realizacj¹, najlepiej
wiêc powiedzieæ - i ju¿ s³ychaæ te akcenty
- ¿e bêd¹ kontynuowane dobre zmiany.
Najwiêkszy k³opot ma lider listy warszawskiej Donald Tusk, bo on, w przeciwieñstwie do Kaczyñskiego i Kalisza - zamieszkiwaniem w stolicy nie mo¿e siê pochwaliæ. Kaszeba jest i basta. Wiêcej - nie mo¿e
siê pochwaliæ ¿adnym gestem na rzecz
stolicy, w¹tku drena¿u bud¿etu stolicy w
formie „janosikowego” z litoœci ci¹gn¹³
nie bêdê. S¹dzi³em, ¿e bêdê móg³ premiera choæby za Stadion Narodowy pochwaliæ. Powstaje, bo gdzie mia³by powstaæ, lecz golec jest i tyle. W panoramie
Pragi wygl¹da jak wielki ³ataj¹cy talerz,
a gdzie reszta, gdzie te obiekty towarzysz¹ce: baseny, hale, biurowce, nawet porz¹dnych parkingów nie bêdzie.
Palikot biega po Warszawie jakby mu
samemu przypalali i koniecznie z kimœ
chce konferowaæ. Panie Januszu, najlepiej
samemu ze sob¹ przed lustrem z ma³¹
buteleczk¹ w jednej rêce, w drugiej mo¿e
byæ œwiñski ryj b¹dŸ coœ innego. Interlokutor po drugiej stronie odp³aci Panu tym
samym, czym Pan go poczêstuje.
Moja partia, otrz¹sn¹wszy siê z zawirowañ po okresie uk³adania list, jak
dobrze naoliwiona maszyna powoli zaczyna nabieraæ rozpêdu. Z billboardów
dyskretnie uœmiecha siê Ryszard Kalisz,
widaæ liderkê m³odzie¿ówki Paulinê, a

pod Warszaw¹ billboardy z Katarzyn¹
Piekarsk¹. „Jutro bez obaw” to zarówno obietnica, jak i zobowi¹zanie partii
istniej¹cej od wielu lat na polskiej scenie
politycznej. Partii o du¿ym dorobku,
partii, która wielokrotnie rz¹dzi³a lub
wspó³rz¹dzi³a Polsk¹. Partii, której
przedstawiciele wprowadzali RP do struktur NATO i Unii Europejskiej. Partii, która jak wszyscy miewa k³opoty, ale której warto zaufaæ.
PS I Na liœcie nr trzy – warto dziewi¹tego zg³osowaæ na dziewi¹tkê.
PS II Batalia ze skazanym za szanta¿ i pedofiliê radnym £ukaszem Muszyñskim jeszcze siê nie zakoñczy³a. M³odzieniec ten odwo³a³ siê do s¹du administracyjnego od decyzji rady dzielnicy odbieraj¹cej mu mandat radnego. Przypadek ten pokazuje dobitnie, jak dziurawe jest prawo, a szczególnie dotkliwe jest
to, ¿e przepisy te pojawi³y siê w tej kadencji parlamentu. To, niestety, kolejny
bubel prawny koalicji PO-PSL.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Pamiêci ¯o³nierzy AK „Obro¿a”
12 nowa gazeta praska

21 wrzeœnia w ramach obchodów 67. rocznicy Powstania
Warszawskiego spo³ecznoœæ Bia³o³êki uczci³a pamiêæ
¿o³nierzy Obwodu VII Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej
„Obro¿a”.

Dzieje ¿o³nierzy „Obro¿y”
wi¹¿¹ siê œciœle z histori¹ okupacyjnej Warszawy i Bia³o³êki.
Obwód VII „Obro¿a” jako jednostka terytorialna Okrêgu
Warszawskiego Armii Krajowej
obejmowa³ swym zasiêgiem
teren ówczesnego powiatu
warszawskiego, okalaj¹cego
ze wszystkich stron Warszawê.
Dowódc¹ Obwodu przez ca³y
czas konspiracji by³ mjr Kazimierz Krzy¿ak ps. „Bronis³aw”.
Wiosn¹ 1944 r. w obwodzie
zorganizowanych by³o 176 plutonów liniowych, specjalistycznych i s³u¿b pomocniczych w
liczbie ok. 10 tys. ludzi.
Obwód podzielony by³ na 9
rejonów, z których pierwszy,
nosz¹cy kryptonim „Marianowo-Brzozów” rozlokowany by³
na obszarze trzech gmin: Legionowo, Jab³onna i Nieporêt. W
Rejonie I dowodzonym przez
majora Romana K³oczkowskiego ps „Grosz” dzia³a³y trzy bataliony. I Batalion dowodzony
przez por. Boles³awa Szymkiewicza ps. „Znicz” sk³ada³ siê z
4 kompanii rozlokowanych w
Legionowie, Bukowcu, Chotomowie i Wieliszewie. II Batalion
pod dowództwem por. Dymitra
Œlizienia ps. „Dêbieñ” sk³ada³
siê z 3 kompanii, rozmieszczonych od Jab³onny po Bia³o³êkê.
III Batalion dowodzony przez
por. Bronis³awa Tokaja ps.
„Bogdan” liczy³ równie¿ 3 kompanie, rozmieszczone na obszarze od Zegrza, przez Nieporêt do Beniaminowa.
Po wybuchu Powstania Warszawskiego w I Rejonie Obwodu „Obro¿a” walki trwa³y przez
kilka pierwszych dni sierpnia.

Kiedy jednak wobec rosn¹cej
przewagi si³ niemieckich sytuacja sta³a siê bardzo trudna,
mjr „Grosz” wyda³ rozkaz przeprowadzenia reorganizacji walcz¹cych wokó³ Legionowa oddzia³ów i powrotu do konspiracji. Czêœæ oddzia³ów skoncentrowano w okolicznych lasach.
W drugiej po³owie sierpnia
dotar³ do dowództwa rejonu
rozkaz gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” wzywaj¹cy
do przyjœcia z pomoc¹ walcz¹cej Warszawie. Rejon I niemal
od pierwszego dnia Powstania
utrzymywa³ œcis³y kontakt z
dowództwem zgrupowania AK
w Kampinosie. Poniewa¿ na
w³asnym terenie dzia³ania bojowe zosta³y zawieszone, dowódca rejonu mjr „Grosz” zdecydowa³ siê wys³aæ tam dobrze
uzbrojony oddzia³ ¿o³nierzy ze
swego rejonu. Koncentracja
zosta³a przeprowadzona 6
wrzeœnia w lasach na terenie
Choszczówki. Dozbrojony, licz¹cy ok. 200 ludzi batalion
pod dowództwem por. Boles³awa Szymkiewicza ps. „Znicz”
przeprawi³ siê przez Wis³ê i
wzi¹³ udzia³ w walkach grupy
„Kampinos”. Dla wielu ¿o³nierzy by³a to ostatnia bitwa.
W œrodkowej czêœci cmentarza grzebalnego przy ul. Mehoffera w Tarchominie znajduje siê
11 grobów ¿o³nierzy Armii Krajowej, którzy polegli 21 wrzeœnia 1944 roku w Kampinosie
w czasie krwawego starcia z
Niemcami pod wsi¹ Polesie
Nowe. Spoczywaj¹ tu ¿o³nierze
z 2 batalionu 5, 6, i 7 kompanii
zgrupowania „Marianowo” VII
Obwodu AK „Obro¿a”.

Staraniem w³adz gminy Bia³o³êka ufundowany zosta³ pomnik upamiêtniaj¹cy tych
¿o³nierzy, poœwiêcony 17
wrzeœnia 1997 r., w 58. rocznicê najazdu sowieckiego na
Polskê przez ksiêdza Zbigniewa Drzewieckiego. Corocznie
w tym miejscu 21 wrzeœnia
odbywaj¹ siê uroczystoœci patriotyczne organizowane przez
burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka.
W tym roku uroczystoœci
upamiêtniaj¹ce ¿o³nierzy Obwodu VII AK „Obro¿a” rozpoczê³y siê Msz¹ Œw. w Koœciele pw. Œw. Jakuba Aposto³a w
Tarchominie przy ul. Mehoffera. Nastêpnie przy pomnikumogile na cmentarzu parafialnym odby³ siê Apel Poleg³ych.
W uroczystoœciach wziêli
udzia³ m.in. przedstawiciele
Parlamentu Rzeczpospolitej
Polskiej, Ministerstwa Obrony
Narodowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, w³adz samorz¹dowych i administracyjnych
dzielnicy oraz delegacje i
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkolnych.
W trakcie uroczystoœci
przypomniano historiê walk
toczonych podczas Powstania Warszawskiego przez
¿o³nierzy 2 batalionu VII Obwodu Okrêgu Warszawskiego
Armii Krajowej „Obro¿a”, odczytano apel poleg³ych, oddano salwê honorow¹ oraz z³o¿ono wieñce i wi¹zanki kwiatów przed pomnikiem.
Wojskow¹ asystê honorow¹
podczas uroczystoœci wystawi³o Dowództwo Garnizonu
Warszawskiego.
Joanna Kiwilszo

Malarstwo Jolanty Caban w „Klitce”
W wielkich galeriach ogl¹damy wielkie wystawy – przekroje monograficzne kierunków i tendencji, prezentacje
uznanych mistrzów, przegl¹dy retrospektywne ich twórczoœci. Te wystawy odnotowujemy jako znamienne wydarzenia w naszym ¿yciu artystycznym. To one stanowi¹ g³ówne
jego têtno, ale na nich nie wyczerpuje siê ca³oœæ dzia³añ
kulturotwórczych. S¹ bowiem jeszcze inne, skromniejsze
galerie, tak¿e wspó³uczestnicz¹ce w tworzeniu klimatu naszej sto³ecznej kultury. S¹ one czêsto, w³aœnie dziêki swojej kameralnoœci i mniejszej jak gdyby oficjalnoœci, bardzo
naturalnym dope³nieniem imprez w wielkich placówkach.
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Jedn¹ z takich niewielkich
galerii, charakteryzuj¹cych
siê niepowtarzalnym klimatem jest praskie atelier „Klitka”, prowadzone przez Julitê Delbar. Tu, przy Z¹bkowskiej 12 ju¿ nieraz ogl¹daliœmy ciekawe prezentacje
malarstwa, fotografii, ceramiki i rzeŸby. W iœcie rodzinnej
atmosferze, podziwiaj¹c wystawione dzie³a, w „Klitce”
mo¿na spotkaæ siê ze znajomymi, porozmawiaæ z artystami, napiæ siê dobrej kawy,
a ostatnio tak¿e skosztowaæ
pysznego dro¿d¿owego ciasta.

16 wrzeœnia sw¹ niewielk¹
przestrzeñ „Klitka” udostêpni³a malarce Jolancie Caban.
Artystka zaprezentowa³a na
Z¹bkowskiej oko³o dwudziestu
obrazów, wykonanych technik¹ oleju. Jolanta Caban studiowa³a w £odzi na Wydziale
Grafiki (1984-1986) i w Warszawie na Wydziale Malarstwa
w Akademii Sztuk Piêknych
(1986-1989). Uzyska³a dyplom
z wyró¿nieniem w pracowni
malarstwa prof. Rajmunda
Ziemskiego i w pracowni grafiki prof. Romana Artymowskiego. W 1992 r. otrzyma³a

stypendium rz¹du francuskiego i odby³a sta¿ w Szkole
Sztuk Piêknych w Montpellier.
Ma na swoim koncie liczne
wystawy indywidualne w Polsce i we Francji oraz udzia³ w
wystawach zbiorowych w Polsce, USA i Argentynie.
G³ównym tematem prac Jolanty Caban wystawionych w
„Klitce” s¹ kwiaty: kaczeñce,
s³oneczniki, dzwoneczki i
maki. Jednak w tych kwietnych
portretach bardziej ni¿ kwiaty
eksponowane s¹ naczynia, w
których one stoj¹, a wiêc wazony i dzbanki o ró¿nych kszta³tach. Nie mniej wa¿ne s¹ te¿
ró¿ne przedmioty codziennego
u¿ytku, jak torebki czy stara
maszyna do pisania, której artystka przywraca nale¿n¹ jej
rangê. Jolanta Caban maluje
równie¿ trochê abstrakcyjne
pejza¿e, czego przyk³adem s¹
wystawione w „Klitce” „Kwitn¹ce jab³onie”. Interesuj¹ j¹ te¿
postacie, st¹d obrazy „Kobieta na pomarañczowym tle”
oraz „Kobieta w wannie”.
Ten œwiat kwiatów, przedmiotów i ludzi artystka przedstawia w pastelowych barwach. Stosuje te¿ ró¿ne odcienie czerwieni. Bardzo ciekawa
jest technika, jak¹ siê pos³uguje. Dziêki wielowarstwowemu

nak³adaniu farby, uzyskuje
efekt gêstej, chropowatej faktury. Czêsto wraca do zaczêtego obrazu po up³ywie pewnego czasu i nak³ada kolejn¹
warstwê farby. Nadaje to jej
obrazom specyficzny charakter. Te skromne, jeœli chodzi o
tematy obrazy staj¹ siê wielowymiarowymi, dynamicznymi i
pe³nymi ekspresji przedstawieniami rzeczywistoœci.
Wystawê malarstwa Jolanty Caban w galerii „Klitka” przy
Z¹bkowskiej 12 mo¿na ogl¹daæ do 20 paŸdziernika w godzinach otwarcia atelier, czyli
w dni powszednie od 11 do 19
a soboty od 11 do 15.
Joanna Kiwilszo
www.odszkodowanie.pl
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