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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Odczyty z powietrza
Sezon grzewczy w toku i wraca temat podzielników ciep³a, generuj¹cych bajoñskie op³aty dla mieszkañców,
uszczêœliwianych przez spó³dzielnie i zarz¹dców wspólnot tymi urz¹dzeniami.
Odebraliœmy bodaj kilka- gospodaruj¹c ciep³em w
naœcie telefonów w tej spra- moim mieszkaniu. Przykrêwie. Niebotycznie wysokie cam termostaty na grzejnirachunki za ciep³o przypra- kach, pilnujê, by domownicy
wiaj¹ o zawrót g³owy. Naj- te¿ siê do tego stosowali.
wiêksza iloœæ telefonów – Zaobserwowa³em, ¿e w cieznów od lokatorów Spó³dziel- p³e dni grzejniki s¹ – moim
ni Mieszkaniowej Bródno, zdaniem - zbyt ciep³e i mam
którzy pytaj¹ dlaczego p³ac¹ wra¿enie, ¿e albo nie mamy
tak du¿o, kiedy inni – szczê- w budynku pogodynki (autoœciarze bez podzielników cie- matyczna regulacja pogodop³a – p³ac¹ tak ma³o. Oto je- wa, zamontowana na wêŸle
den z telefonów, od miesz- cieplnym budynku lub komkañca Podgrodzia (Targó- pleksu budynków, dobieraj¹wek) - Przecie¿ to mia³ byæ ca temperaturê wody zasilasystem oszczêdzaj¹cy ener- j¹cej grzejniki, w zale¿noœci
giê ciepln¹, a przy okazji kie- od temperatury na zewn¹trz,
szenie lokatorów. Ja tych przyp. red.) albo coœ z ni¹
oszczêdnoœci nijak nie mogê jest nie tak. Zawsze na kosiê dopatrzyæ. Z ka¿dym ro- niec okresu rozliczeniowego,
kiem p³acê coraz wy¿sze ra- pomimo comiesiêcznych
dokoñczenie na str. 4
chunki, bardzo oszczêdnie

SUPERDENTYSTA

Dialog o polityce
mieszkaniowej
Listopadowe, ostatnie z planowanych na ten rok, posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono zarz¹dzaniu zasobem komunalnym
dzielnicy w powi¹zaniu z zagadnieniami spo³ecznymi.
Wczeœniej zaplanowana
O skali wyzwañ mówi¹
prezentacja wypracowanych liczby. Na Pradze 40% zasoprzez urz¹d dzielnicy elemen- bu mieszkaniowego jest w³atów strategii rozwoju Pragi snoœci¹ miasta, a 96% buzosta³a przeniesiona na po- dynków powsta³o przed
cz¹tek przysz³ego roku. Po
dokoñczenie na str. 2
objêciu funkcji wiceprezydenta przez Micha³a Olszewskiego, dotychczasowego szefa
Biura Funduszy Europejskich, powsta³a szansa na
skierowanie na Pragê doradcy, który pomo¿e w pozyskiwaniu œrodków z programów
miejskich oraz unijnych.
Dane na temat zasobów
komunalnych w dzielnicy
przedstawi³y i omówi³y panie:
wiceburmistrz Katarzyna
£êgiewicz oraz dyrektor ZGN
Bo¿ena Salich.

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

Listopadowy
raport z TMP
Jest ju¿ niemal pewne, ¿e Mostem Pó³nocnym nie przejedziemy przez Wis³ê w tym roku, ani tramwajem, ani jezdniami samochodowymi. Dlaczego, skoro niemal wszystko jest gotowe? Kilka tygodni potrwaj¹ odbiory i uzyskiwanie pozwoleñ na eksploatacjê. Wiosna przysz³ego roku,
to najbardziej realny termin oddania inwestycji do u¿ytku.
Po bia³o³êckiej stronie poJak dot¹d wiedzieliœmy, ¿e
jedynie tramwajowa czêœæ wstaje gigantyczny, 36-memostu bêdzie czekaæ d³u¿ej trowy s³up, wbetonowany w
na oddanie do eksploatacji. ziemiê na g³êbokoœæ 9 meDziœ ju¿ wiemy, ¿e potrwa to trów. Zawiœnie na nim linia
a¿ do 2013, kiedy Tramwaje wysokiego napiêcia, która
Warszawskie zainstaluj¹ trak- przeszkodzi³a w budowie wiacjê elektryczn¹, przy okazji duktu nad Modliñsk¹. O pobudowy torów linii tramwajo- stêp prac i przypuszczalne
wej wzd³u¿ ulicy Œwiatowida. przesuniêcie w czasie oddaPodk³ad pod torowisko jest ju¿ nia do eksploatacji Mostu
gotowy, ale szyny na razie Pó³nocnego, pytamy Agatê
koñcz¹ siê tu¿ przed mostem Choiñsk¹ z Biura Prasowego
od strony bielañskiej. Nieba- Zarz¹du Miejskich Inwestycji
wem rozpocznie siê ich mon- Drogowych: My finalizujemy
ta¿ na moœcie tramwajowym.
dokoñczenie na str. 3
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protezy nylonowe

Pasje pani Krystyny

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.

Pawe³ Elsztein nazywa j¹ Pierwsz¹ Dam¹ Targówka w
sferze kultury: nie tylko piêknie maluje kwiaty, portrety i
obrazy marynistyczne; jest te¿ wyœmienitym pedagogiem,
razem z m³odzie¿¹ organizuje wystawy; ciep³a, nie zapatrzona w swoj¹ sztukê; ma te¿ talent literacko-poetycki.
To wizerunek Krystyny Bachanek, która 25 listopada bêdzie obchodziæ 50-lecie dzia³alnoœci pedagogicznej, plastycznej i spo³ecznej. Bêdzie to zarazem uroczystoœæ jubileuszu 45-lecia Mazowieckiego Towarzystwa Kultury.
Krystyna Bachanek jest
absolwentk¹ Liceum Pedagogicznego i Studium PlaBurmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
stycznego oraz Instytutu
Jacek Kaznowski
Kszta³cenia Nauczycieli. Pracê pedagogiczn¹ rozpoczê³a
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
w 1960 roku w szkole w Uwielinach k. Zalesia Górnego. W
serdecznie zapraszaj¹
latach 1963 – 1980 kontynuowa³a j¹ w Warszawie na
¯oliborzu, od 1980 roku w
Szkole Podstawowej nr 67
na koncert pt. „Bia³o³êckie Miko³ajki – musicalowa podró¿
przy ul. Bartniczej. Tu pod
po œwiecie” - wystêp artystów Teatru Muzycznego Roma.
koniec roku szkolnego za³o¿y³a Galeriê Grafiki DzieciêBia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
cej. Przez 24 lata prowadzi³a
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ od
te¿ pracowniê plastyczn¹,
opisan¹ potem w II tomie
dnia 23 listopada w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
wspomnieñ mieszkañców
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz w Bia³o³êckim
Bródna. Jest za³o¿ycielk¹
Oœrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.
grup twórczych: ”P-9” dla

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)

11 grudnia (niedziela), godz. 18.00

dokoñczenie na str. 7
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POSUL o Zielonych Podwórkach Pragi
Po przerwie do kawiarni Sens Nonsensu przy Wileñskiej wróci³ Praski Samozwañczy Uniwersytet Lataj¹cy z
poniedzia³kowymi wyk³adami na przeró¿ne warsavianistyczne tematy. Tym razem by³ nim program Zielone Podwórka Pragi, pilotowany przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Praskich.
Pocz¹tkowo zazielenianie ska. Pod naciskiem spo³eczpraskich podwórek mia³o ników w imieniu urzêdu dzielstanowiæ czêœæ przygotowañ nicy odpowiedni wniosek
miejskiego Centrum Komuni- przygotowa³ praski Zarz¹d
kacji Spo³ecznej do Euro Gospodarowania Nierucho2012. Po wycofaniu siê mia- moœciami. Pieni¹dze uda³o
sta z tego pomys³u, kontynu- siê uzyskaæ, i to w kwocie
owali go spo³ecznicy z pra- ponad 200 tysiêcy. Niestety,
skich stowarzyszeñ. W ci¹- ZGN zupe³nie nie wzi¹³ pod
gu ostatnich dwóch lat pro- uwagê koncepcji wypracowajekt ewoluowa³, poszerzaj¹c nych w ramach programu
formu³ê o modu³ spo³eczny Zielone Podwórka, zlecaj¹c 6
oraz kulturalny. Najbardziej w³asnych projektów, które nie
zaawansowane s¹ jednak by³y konsultowane z mieszdzia³ania na rzecz tworzenia kañcami. Do wrzeœnia upieprzyjaznych przestrzeni. rano siê, ¿e pieni¹dze mog¹
Dziêki zaanga¿owaniu stu- byæ wykorzystane jedynie na
dentów pi¹tych lat SGGW, nasadzenia, teraz z kolei na
opracowane zosta³y koncep- gwa³t s¹ czynione rozpaczlicje zagospodarowania po- we próby ich wydania przed
dwórek, wypracowywane koñcem roku. W efekcie pozgodnie z potrzebami miesz- dwórka przy Kawêczyñskiej
kañców. Zg³oszono podwór- s¹ betonowane najtañsz¹
ka z ró¿nych czêœci Pragi, kostk¹ bauma, wyposa¿ane
m.in. z ul. Stalowej, £ochow- w ³awki i œmietniki, ustawiaskiej i K³opotowskiego. Osta- ne jak popadnie. Wydzielone
tecznie powsta³y projekty z betonu grz¹dki s¹ obsiewakoncepcyjne podwórek przy ne traw¹ i obsadzane saul. £ochowskiej, Kawêczyñ- dzonkami. Dla czêœci mieszskiej 39, 41, 43 oraz K³opo- kañców to i tak krok do przotowskiego 6. Wraz ze stu- du – do tej pory mieli tam tyldentkami przedstawi³a je dr ko b³oto, ale wiêkszoœæ
Edyta Wiœniewska, jedna z uczestników konsultacji jest
opiekunek projektu z ramie- oburzona takim obrotem
nia Wydzia³u Ogrodnictwa i sprawy.
Architektury Krajobrazu
SGGW. Przewidziano szczegó³owe rozwi¹zania funkcjonalne, z uwzglêdnieniem
ma³ej architektury i szaty roœlinnej. S¹ one obliczone na
zmieniaj¹ce siê potrzeby
mieszkañców oraz aran¿acje
niskokosztowe. Zaproponowano tak modne obecnie w
krajach europejskich powtórne wykorzystanie przedmiotów niepotrzebnych w domu.
Przedstawiony katalog form
podwórkowych zawiera pomys³y ponownego wykorzystania starego wózka czy
komódki, pni drzew, czy zu¿ytych opon.
Program ma na celu stworzenie bezpiecznej, estetycznej i funkcjonalnie urz¹dzonej
przestrzeni publicznej, odpowiadaj¹cej potrzebom mieszkañców. Wspólna praca przy
jej powstawaniu i wspólne
korzystanie z podwórek ma
poprawiæ wiêzi s¹siedzkie i
spowodowaæ powstawanie
nowych form spêdzania czasu w pobli¿u w³asnego domu.
Wszystkie koncepcje zosta³y
wypracowane we wspó³pracy z mieszkañcami z wy³onionych podczas rozmów komitetów podwórkowych.
Po przygotowaniu koncepcji pojawi³y siê jednak problemy z ich realizacj¹. Pieni¹dze
mo¿na by³o pozyskaæ na realizacjê projektów, a nie koncepcje zagospodarowania terenu. Na same projekty pieniêdzy nie by³o. Tymczasem
powsta³a mo¿liwoœæ pozyskania pieniêdzy z miejskiego Biura Ochrony Œrodowi-

Du¿y teren podwórka przy
£ochowskiej, pomimo szczegó³owego projektu mo¿e straciæ swoj¹ szansê (ma byæ remontowane w przysz³ym
roku), tym razem tak¿e z powodu zamiaru sprzeda¿y
b¹dŸ w³¹czenia do TBS
dwóch przylegaj¹cych do podwórka od strony tej ulicy kamienic. Wówczas przynale¿ne im dzia³ki mog¹ byæ wy³¹czone ze wspólnego podwórka, co niweczy ca³¹ koncepcjê jego zagospodarowania.
Niestety, widaæ, ¿e ten
pierwszy spektakularny sukces w pozyskiwaniu œrodków
na modernizacjê podwórek
trochê ZGN przerós³. Po raz
kolejny te¿ najwiêkszym problemem okaza³ siê brak nale¿ytej wspó³pracy urzêdników ze stron¹ spo³eczn¹.
Straty z tym zwi¹zane mog¹
byæ znacznie wiêksze – raz
utracone zaufanie mieszkañców do projektu ciê¿ko bêdzie
odbudowaæ. Có¿ z tego, ¿e
wed³ug zaleceñ w³adz miasta
obecnie ka¿dy projekt przestrzeni publicznej powinien
podlegaæ konsultacjom z
mieszkañcami.
Jaka wiêc rysuje siê przysz³oœæ programu Zielone Podwórka Pragi? Najwiêksze

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

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Rada obraduje
Kolejna kontynuacja III
nadzwyczajnej sesji rady
dzielnicy Praga Pó³noc mia³a miejsce 15 listopada w gimnazjum na Sierakowskiego.
Porz¹dek obrad za zgod¹
rady zosta³ uzupe³niony o
zaopiniowanie zmian w za³¹czniku Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy do
uchwa³y nr VI/101/2011 Rady
m.st. Warszawy z 13 stycznia 2011 r. w sprawie bud¿etu m.st. Warszawy na 2011 r.
z póŸniejszymi zmianami, informacjê zarz¹du Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy wraz z dyskusj¹ w sprawie problemów i opóŸnieñ
dotycz¹cych rozpatrywania
przez zarz¹d wniosków o pomoc mieszkaniow¹ z zasobu
m.st. Warszawy, informacjê
Zarz¹du Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy wraz
z dyskusj¹ w sprawie realizacji inwestycji polegaj¹cej na
budowie budynku wielolokalowego przy ul. Bia³ostockiej
51oraz rozpatrzenie skarg na
dzia³anie dyrektorów jednostek organizacyjnych w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy wniesionych przez
mieszkañców dzielnicy.
Przedstawiaj¹c propozycje
zmian w za³¹czniku bud¿etowym, które przekroczy³y ponad 10 milionów z³otych podkreœlono, ¿e gros tych œrod-

szanse na realizacjê koncepcji zgodnej z wytycznymi
mieszkañców ma podwórko
przy K³opotowskiego 6. Tu
spo³ecznoœæ jest dobrze zorganizowana. W gruncie rzeczy najwiêcej teraz zale¿y
w³aœnie od si³y i determinacji samych mieszkañców
Pragi, którzy nie powinni siê
poddawaæ po pierwszych
niepowodzeniach. To oni s¹
obywatelami. Urzêdnicy
maj¹ im pomagaæ, a nie
szkodziæ - s¹ s³u¿b¹ publiczn¹ – podkreœla³ Antoni
D¹browski, prezes Zwi¹zku
Stowarzyszeñ Praskich.
W projekt zaanga¿owa³o
siê bardzo wiele osób, które
nie zamierzaj¹ rezygnowaæ.
SGGW w ramach praktyk studenckich jest gotowe przygotowaæ koncepcje zagospodarowania kolejnych podwórek.
Miejmy nadzieje, ¿e tym razem urzêdnicy doceni¹ ten
potencja³, zamiast traktowaæ
go jako kolejny k³opot.
Spotkania Praskiego Samozwañczego Uniwersytetu
Lataj¹cego odbywaj¹ siê w
poniedzia³kowe wieczory po
godzinie 19.00 w kawiarni
Sens Nonsensu przy ul. Wileñskiej.
Kr.

ków zostanie przekazane na
dwa najbardziej newralgiczne
zadania. 5,4 miliona zasili
bud¿et ZGN z przeznaczeniem na pokrycie rosn¹cych
kosztów eksploatacji zasobu
komunalnego (2,7 miliona),
taka sama kwota trafi równie¿
na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi. 4,5 miliona z³otych skierowane zostanie do dzia³u oœwiata na
pokrycie m.in. ustawowego
wzrostu p³ac. Drobniejsze
kwoty (130 tys. z³otych), wa¿ne jednak ze spo³ecznego
punktu widzenia, zasil¹ zadania realizowane przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Pozytywne uchwa³y po zaprezentowaniu przez radnego
Ireneusza Tonderê jednolitego stanowiska komisji bud¿etu w tej sprawie rada przyjê³a
bez wiêkszej dyskusji.
Dyskusja, niestety chaotyczna, wywi¹za³a siê przy
omawianiu spraw zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ polityk¹ mieszkaniow¹. Radni
opozycji zarzucali zarz¹dowi
po prostu lenistwo, wskazuj¹c na du¿e zaleg³oœci w rozpatrywaniu wp³ywaj¹cych
spraw o udzielenie pomocy
mieszkaniowej. Broni³a siê niezbyt przekonuj¹co chowaj¹c siê za kolumny liczb, z których niewiele wynika³o - wiceburmistrz Katarzyna £egie-

wicz. Dopytywano siê tak¿e,
na jakim etapie s¹ odbiory budynku komunalnego przy ulicy Bia³ostockiej 51, z czego
wynik³y opóŸnienia i czy zarz¹d ma ju¿ gotowy projekt
listy osób, którym zostan¹
z³o¿one propozycje zamieszkania w nowo wybudowanych
budynkach. Burmistrzowie
Sarna i Zalewski poinformowali radnych, i¿ powodem
opóŸnienia s¹ sprawy kolizji
inwestycji ze stacj¹ zasilania
energetycznego, która jest
w³aœnie usuwana, a listy przysz³ych najemców wkrótce
otrzyma do opiniowania komisja mieszkaniowa. Koñcówka sesji to rozpatrywanie
skarg. Radni z poprzednich
kadencji przyzwyczaili siê do
skarg na dyrektorów OPS i
ZGN, dla nowo wybranych
by³o to pierwsze doœwiadczenie. Po raz pierwszy rozpatrywano te¿ skargê na dyrektora szko³y i rada zrobi³a to z
finezj¹ s³onia w sk³adzie porcelany. Mimo ¿e wczeœniej
sprawê - jak informowa³a
radê szefowa komisji oœwiaty Hanna Jarzêbska- komisja
rozpatrywa³a, zapoznaj¹c siê
ze wszystkimi dokumentami,
mimo ¿e komisja jednog³oœnie wypowiedzia³a siê za
odrzuceniem skargi, dane
sensytywne osób wnosz¹cych skargê i wymienionych
w skardze pad³y na sesji, czego byæ nie powinno. Po d³u¿szej debacie wszystkie skargi w rezultacie odrzucono,
lecz niesmak pozosta³.
DCH

Dialog o polityce
mieszkaniowej
dokoñczenie ze str. 1

1945 rokiem. Wiêkszoœæ z
nich od czasów wojny nie
przesz³a generalnego remontu. To powoduje, ¿e skupia siê tu niemal 50% potrzeb
remontowych miasta. Nak³adaj¹ siê na to inne problemy
– na Pragê Pó³noc trafia 40%
miejskich œrodków przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹. Mieszkania w starych zasobach maj¹ niski
standard – prawie nigdzie nie
ma centralnego ogrzewania
z sieci miejskiej, 64% lokali
nie jest wyposa¿onych w
³azienki, a 8% mieszkañców
nie ma nawet w³asnej toalety.
W gestii urzêdu jest 12 tysiêcy lokali w 583 budynkach. 44
nieruchomoœci zwrócono dawnym w³aœcicielom lub ich prawnym spadkobiercom, do 137
budynków s¹ nadal roszczenia.
Ponad 150 nieruchomoœci
przewidziano „do wygaszenia”,
czyli przeznaczono na sprzeda¿, inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP), b¹dŸ na rzecz Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego (TBS). W wyniku podjêtych regularnych przegl¹dów
zasobu odzyskano 86 lokali.
Politykê czynszow¹ kszta³tuje miasto. Po podwy¿ce czynszów w 2009 roku stawka bazowa w strefie œródmiejskiej
wynosi obecnie 6,38 z³/m2, jednak z tytu³u obni¿ek zwi¹zanych
ze stanem technicznym i sytuacj¹ finansow¹ najemców, œrednia na Pradze Pó³noc to zaledwie 4,49 z³/m2. Œrednia za najem lokali u¿ytkowych to 14,38
z³/m2, a gara¿y 5,30 z³/m2.
Wielu najemców narzeka na
zbyt wysokie czynsze, ale ZGN
zak³ada, ¿e aby do lokali komunalnych nie trzeba by³o dop³acaæ, dochody z lokali u¿ytkowych z obecnych 35% powinny wzrosn¹æ do 55% bud¿etu.
Tymczasem wiele lokali stoi
pustych. W tegorocznym bud¿ecie ZGN-owi zabraknie 25
milionów z³. Zarzucane ZGN
zbyt du¿e koszty w³asne wynikaj¹ ze znacznie szerszego ni¿
zwyk³e administrowanie zakresu obowi¹zków. Mo¿na w przysz³oœci pomyœleæ nad rozdzieleniem bie¿¹cej administracji
od nadzoru w³aœcicielskiego,
jak zrobiono to np. na ¯oliborzu, choæ zdania na temat tego
rozwi¹zania s¹ podzielone.
Pani burmistrz próbowa³a
nieco ociepliæ nie najlepszy
wœród mieszkañców wizerunek ZGN. Obecnie mo¿na za-

wrzeæ z ZGN ugodê i sp³acaæ
d³ugi w ratach, nawet niewielkich i korzystaæ jednoczeœnie
z obni¿ki czynszu. Wiadomo,
¿e 8% mieszkañców posiadaj¹cych umowê na czas nieokreœlony korzysta z takiej obni¿ki. Zad³u¿onych jest co najmniej 2500 mieszkañ. Urz¹d
idzie lokatorom na rêkê: zaleg³oœci nawet do kwoty 20 tysiêcy z³otych rozk³adane s¹ na
dogodne raty, a w szczególnych przypadkach odraczane
s¹ terminy, umarzane odsetki,
a nawet czêœæ nale¿noœci.
ZGN wspó³pracuje w tym zakresie z Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej. Jednak nie wszyscy potrzebuj¹cy pomocy zg³aszaj¹ siê do OPS, a sam oœrodek strze¿e swoich danych, co
utrudnia czêsto przep³yw informacji, a co za tym idzie, wdro¿enie efektywnej pomocy.
Nie wiadomo, czy wszyscy
mieszkañcy spe³niaj¹ wymogi
dochodowe przyznania lokalu
komunalnego, poniewa¿ po
przekazaniu mieszkania ju¿
siê tego nie kontroluje. Takiej
weryfikacji nie przewiduj¹ te¿
przepisy. To powa¿ny problem,
poniewa¿ niemal zanik³a rotacja lokali. Wci¹¿ brak ich dla
osób naprawdê potrzebuj¹cych takiego wsparcia.
W dalszej dyskusji podnoszono mo¿liwoœæ sprzeda¿y zarówno czêœci lokali ich najemcom,
jak i zbywania atrakcyjnych budynków i dzia³ek w celu pozyskania œrodków na remonty pozosta³ego zasobu. Po¿¹dane
jest tak¿e tworzenie wspólnot
mieszkaniowych. Jest to forma,
która dobrze siê sprawdza, ale
w budynkach ju¿ wyremontowanych. Dobrym pomys³em jest
tak¿e remont ca³ych ulic lub
kwarta³ów zabudowy, ale dzielnica nie ma na to wystarczaj¹cych œrodków. Z powodu dramatycznej szczup³oœci bud¿etu, nie
uda³o siê stworzyæ specjalnego
celowego funduszu remontowego. Bez tego trudno mówiæ o
dzia³aniach strategicznych w
tym zakresie.
Mieszkañcy protestuj¹cy
przeciwko przygotowanemu
przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowi zagospodarowania terenu Portu Praskiego zg³osili siê z proœb¹ o
zajêcie w tej sprawie stanowiska przez DKDS. Ustalono,
¿e nadzwyczajne posiedzenie
DKDS w tej sprawie odbêdzie
siê 24 listopada.
Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

Umieæ wychowaæ

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

Stowarzyszenie dla Rodzin od lat organizuje Warsztaty
umiejêtnoœci wychowawczych dla rodziców. Zapraszamy
na nie równie¿ w tym roku.
Jaka szkoda, ¿e wczeœniej dodaje: gdy zrozumia³am,
nie mog³am wzi¹æ udzia³u w sk¹d bior¹ siê takie czy inne
ul. Jagielloñska 3 takich warsztatach – mówi zachowania mojego dziecka,
tel. 22 619-99-99 jedna z uczestniczek. Zrobi- przesta³y one byæ problemem.
³abym du¿o mniej b³êdów w
Stowarzyszenie dla Rodzin
22 818-44-77
wychowaniu dziecka. Inna oferuje wachlarz warsztatów
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
umiejêtnoœci wychowawczych
dla rodziców: dzieci z ró¿nych
grup wiekowych, jak przedszkolaki czy nastolatki oraz z ró¿nymi problemami, jak nadpobudliW listopadzie w warszawskich szko³ach obchodzony jest woœæ czy brak motywacji do
Dzieñ Dobrego Jedzenia. Tematem tegorocznych obchodów nauki. Cyklicznie odbywaj¹ siê
bêdzie promocja zdrowej ¿ywnoœci w sklepikach szkolnych. warsztaty podstawowe, z któAkcja ta, organizowana przez Biuro Edukacji m.st. Warszarych skorzystaæ mog¹ rodzice
wy, pragnie zachêciæ dyrektorów szkó³ do zapewnienia
dzieci w ka¿dym wieku.
uczniom zdrowych, pe³nowartoœciowych produktów oferoUczestnicy dowiaduj¹ siê, jak
wanych w sklepikach szkolnych. Chodzi tak¿e o wzrost œwiadomoœci uczniów jako konsumentów. Do akcji w³¹czani s¹ byæ konsekwentnym i stawiaæ
granice, jak rozwi¹zywaæ konflikrównie¿ rodzice.
ty, stosowaæ pochwa³y, motywoNa proœbê burmistrza Dzielnicy Praga P³n. w tym roku
waæ do nauki oraz do aktywnoorganizatorem Dnia Dobrego Jedzenia w dzielnicy jest Szko³a
œci i samodzielnoœci, radziæ soPodstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 73. Akcja
bie z nadpobudliwymi czy doraodbywaæ siê bêdzie 28 listopada na terenie szko³y.
staj¹cymi dzieæmi, przez zabaZaplanowane zosta³y dwa dzia³ania:
wê u³atwiaæ rozwój ma³ych dzie* wystawa prac plastycznych – plakatów „Sklepik szkolny ci itd. Celem ostatecznym jest
od œmieciowej ¿ywnoœci wolny” (mog¹ byæ prace zespo³owe) nabycie umiejêtnoœci porozu* konkurs na wykonanie zdrowej sa³atki z produktów do- miewania siê z dzieckiem i
starczonych przez organizatora. Przewodnicz¹cym komisji wzmocnienie jego rozwoju. Zakonkursowej bêdzie burmistrz dzielnicy Piotr Zalewski.
jêcia prowadzone s¹ w formie
Dyrekcja SP73 rozes³a³a zaproszenia do dyrektorów szkó³ warsztatowej, z wykorzystaniem
podstawowych i gimnazjów dzielnicy Praga P³n.
wielu praktycznych æwiczeñ.
Rozpoczêcie imprezy zaplanowane jest na godz. 13.00. W
Z naszych doœwiadczeñ jedkonkursie przewidziane s¹ nagrody dostarczone przez spon- noznacznie wynika, ¿e udzia³
sorów. W trakcie wykonywania sa³atek zapraszamy goœci do rodziców w warsztatach ma
obejrzenia monta¿u s³owno-muzycznego „Szkolne s³ówka na ogromny wp³yw na rozwój
temat zdrówka”.
dziecka. Gdy rodzic siê zmienia,
Dyrekcja SP 73 serdecznie zaprasza równie¿ osoby zain- zmienia siê tak¿e dziecko. Rodzice chc¹ przecie¿ dla swoich
teresowane.

Dzieñ Dobrego Jedzenia w SP 73

dzieci jak najlepiej, ale czêsto
nie wiedz¹, w jaki sposób to
najlepiej realizowaæ. „Wychowa³a jak umia³a” – mówi znana piosenka, zapewniaj¹ca, ¿e nie ma
to jak u mamy. Tymczasem chodzi o to, by umieæ wychowaæ dobrze. Cieszy nas, ¿e coraz wiêcej rodziców zaczyna to rozumieæ i siêga po pomoc doœwiadczonych specjalistów.
Zapraszamy do oœrodków
Stowarzyszenia dla Rodzin:
- Zespó³ PsychologicznoTerapeutyczny „Nowodwory”
ul. Œwiatowida 63B/85 tel.:
22 3026385, 696 509 924;
- Zespó³ PsychologicznoTerapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyñska 26 m 57 tel.:
22 253 49 47, 518 452 047;
- Zespó³ PsychologicznoTerapeutyczny „Z¹bkowska”
ul. Z¹bkowska 39 m 1,2
tel.: 22 619 42 67.
e-mail: sdr.zapisy@interia.pl
Bezp³atne zajêcia finansowane s¹ ze œrodków Miasta
Sto³ecznego Warszawy
Katarzyna Szczepanek
Stowarzyszenie dla Rodzin

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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Listopadowy
raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

prace planowo. Sukcesywnie
przygotowujemy dokumentacjê powykonawcz¹, w grudniu przeka¿emy j¹ do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i bêdziemy czekaæ na pozwolenie na
eksploatacjê przeprawy. Na
tym etapie nie bêdziemy ju¿
mieli ¿adnego wp³ywu na postêp prac. A jeœli chodzi o
budowê, to praktycznie gotowe
s¹ ju¿ obie jezdnie – pó³nocna i po³udniowa. Zakoñczy³o
siê uk³adanie ostatniej,
wierzchniej warstwy asfaltu.
Montowane s¹ ekrany dŸwiêkoch³onne, porêcze i balustrady, powstaje poziome
oznakowanie obu jezdni. Do
koñca grudnia most bêdzie
mia³ tymczasowe po³¹czenie
z Modliñsk¹, poprzez objazd
ulicami Myœliborsk¹ i Œwi-

dersk¹, dalej zaœ Œwiatowida
lub Obrazkow¹. W dalszym
ci¹gu nie umiem powiedzieæ,
kiedy nast¹pi podwy¿szenie
kolejnych dwóch s³upów wysokiego napiêcia tak, by mo¿na by³o podnieœæ liniê i zakoñczyæ budowê wiaduktu
nad Modliñsk¹, którym docelowo bêdzie siê odbywa³
zjazd z mostu na bia³o³êck¹
stronê. Równie¿ nie mogê
podaæ ostatecznego terminu
oddania mostu tramwajowego, bowiem wszystko w tym
przypadku zale¿y od spó³ki
Tramwaje Warszawskie.
W grudniu znów spotkamy
siê na budowie, a raczej ju¿
na niemal gotowym moœcie.
A potem bêdziemy ju¿ tylko
czekaæ na uroczyste otwarcie
... czêœci mostu. Szkoda, ¿e
tylko czêœci.
(egu)
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
(z póŸn.zm.)

og³asza
na dzieñ 5 stycznia 2012 r.
KONKURS OFERT
na prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej dzia³alnoœci twórczej, promocji kultury lub
edukacji kulturalnej (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêd¹ od dnia 06.12.2011 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w
jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ
u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Odczyty z powietrza
dokoñczenie ze str. 1

op³at w kwocie 110 z³, mam
niedop³atê w wysokoœci oko³o 900 z³. Poza tym nigdy nie
odwiedzi³ mnie pracownik
odczytuj¹cy pomiary ciep³a z
podzielników. To sk¹d te pomiary s¹ brane? Z powietrza? I czy s¹ w ogóle jakieœ
zasady rozliczania ciep³a
wed³ug podzielników? – pyta
czytelnik.
Zacznijmy wobec tego od
pytania o pogodynkê w budynkach osiedla Podgrodzie.
Janusz Wojciechowski, zastêpca dyrektora osiedla, powiedzia³ NGP: Pogodynki s¹
we wszystkich budynkach
osiedla Podgrodzie i we
wszystkich budynkach SM
Bródno.
W sprawie kolejnych pytañ
czytelnika skontaktowaliœmy
siê z central¹ firmy ISTA Polska w Krakowie. ISTA sprzedaje m.in. podzielniki i obs³uguje rozliczanie zu¿ycia ciep³a. Firma jest operatorem
dzia³aj¹cym w ca³ej Polsce,
obs³uguje równie¿ SM Bródno. Przedstawiciel dzia³u
technicznego krakowskiej
centrali ISTA powiedzia³ nam
- Pytanie czytelnika, czy pomiary podzielników s¹ odczytywane z powietrza jest – w
pewnym sensie – adekwatne
do sytuacji. Nasza firma montuje podzielniki, których odczyt nastêpuje drog¹ ra-

diow¹. W praktyce odbywa
siê to tak, ¿e pracownik ISTY
wêdruje po klatce schodowej
z odpowiednim urz¹dzeniem,
które zbiera i gromadzi pomiary ze wszystkich znajduj¹cych siê na danym piêtrze
grzejników. Drugi sposób, to
odczyt pomiarów z jednego
urz¹dzenia GSM, podobnego
do telefonu komórkowego.
Warunek – spó³dzielnia
mieszkaniowa lub wspólnota
musz¹ siê zdecydowaæ na
zainstalowanie w budynku
takiego urz¹dzenia, wówczas
to ono odczytuje i archiwizuje pomiary ze wszystkich
grzejników w danym budynku, a nasz pracownik – ¿e tak
powiem stacjonarnie, bez
chodzenia po piêtrach – pobiera je na swoje urz¹dzenie
odbiorczo - pomiarowe. Oba
odczyty s¹ równoprawne i
równorzêdne pod wzglêdem
dok³adnoœci i precyzji. Jeœli
zaœ chodzi o zasady i regu³y
rozliczania ciep³a w budynkach, to ju¿ nie nasza rola.
Nadrzêdnym przepisem jest
prawo energetyczne, które
nak³ada na odbiorców obowi¹zek oszczêdzania energii,
ale o konkretnych rozwi¹zaniach, jeœli chodzi o rozliczanie energii cieplnej, decyduj¹
spó³dzielnie mieszkaniowe i
wspólnoty. Powiem tak – w
tym wzglêdzie panuje niemal
pe³na dowolnoœæ. To zarz¹-

dzaj¹cy decyduj¹ o wysokoœci op³at sta³ych, zaœ o op³acie za jednostkê ciep³a decyduje ten, kto je w danym rejonie dostarcza.
Skoro panuje pe³na dowolnoœæ, to proponujemy czytelnikom, by przyjrzeli siê
uchwa³om spó³dzielni i
wspólnot mieszkaniowych,
pod k¹tem wysokoœci op³at

sta³ych i ustalanych wspó³czynników za ogrzewanie
pomieszczeñ wspólnych.
Namawiamy równie¿ do zweryfikowania wspó³czynników
LAF i UF, w odniesieniu do
ka¿dego grzejnika we w³asnym mieszkaniu. Jednoczeœnie odsy³amy do naszych
tekstów (archiwum wydañ
NGP na stronie www.ngp.pl,
m.in. „UF, jak gor¹co”, z maja
2011) dotycz¹cych gospodarowania energi¹ ciepln¹.
(egu)

Dzieñ Otwarty Notariatu - Porozmawiaj z notariuszem o…
to ogólnopolska akcja edukacyjna, organizowana ju¿ po
raz drugi przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ i poszczególne
Rady Izb Notarialnych.
Tematem tegorocznej edycji jest maj¹tek rodziny i jego
bezpieczeñstwo. Notariusze wyjaœni¹: jak dokonaæ darowizny w ramach rodziny, jak prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bezpiecznie dla maj¹tku rodziny, na czym polegaj¹
ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi ustrojami maj¹tkowymi w
ma³¿eñstwie, które decyzje maj¹tkowe ma³¿onkowie musz¹
podejmowaæ wspólnie, a które nie wymagaj¹ uzgodnieñ.
W sobotê 26 listopada w godzinach 9-16 notariusze bêd¹
udzielali porad w 14 miastach w Polsce. W miejscach, gdzie
notariusze bêd¹ udzielali porad, dostêpne bêd¹ tak¿e broszury informacyjne. Dziêki wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem
G³uchych we wszystkich miastach dy¿urowaæ bêd¹ t³umacze jêzyka migowego. W Warszawie notariusze dy¿urowaæ
bêd¹ w Pa³acu Prymasowskim, ul. Senatorska 13/15.
W polskim prawie istnieje wiele u¿ytecznych instytucji, które jednak z powodu s³abej znajomoœci prawa stosowane s¹
rzadko – choæby rozdzielnoœæ maj¹tkowa z wyrównaniem
dorobków. Notariat w swojej dzia³alnoœci edukacyjnej, jak¹
jest równie¿ Dzieñ Otwarty, stara siê pokazaæ obywatelom
dostêpne rozwi¹zania. W zesz³ym roku, tak¿e jesieni¹, w
ramach pierwszego Dnia Otwartego Notariatu z notariuszami mo¿na by³o porozmawiaæ o spadkach i testamentach –
skorzysta³y z tego tysi¹ce osób w ca³ym kraju.
Wiêcej szczegó³ów na stronie Krajowej Rady Notarialnej:
www.krn.org.pl.

Pierwsze w Warszawie specjalistyczne CENTRUM OZONOTERAPII
Ozonoterapia, bez w¹tpliwoœci, jest najskuteczniejszym ze wszystkich znanych przez nowoczesn¹
medycynê zabiegów. ¯aden inny sposób leczenia nie daje na tyle osza³amiaj¹cych wyników i nie ma na
tyle szerokiego spektrum zastosowania.
Co to jest ozonoterapia i kiedy jest stosowana?
Zastosowanie ozonu w medycynie rozpoczê³o siê ju¿ w
czasie Drugiej Wojny Œwiatowej, kiedy lekarze zwrócili uwagê na jego wybitne w³aœciwoœci bakteriobójcze. Ozon wtedy
stosowano jedynie zewnêtrznie w postaci gazu i wody nasyconej ozonem, którymi leczono rany. Nastêpnie dostrze¿ono
grzybo- i wirusobójcze w³aœciwoœci ozonu. Ozon zaczêto wiêc
stosowaæ do sterylizacji urz¹dzeñ medycznych i oczyszczania wody pitnej, jako œrodka, który podobnie jak tlen nie ma
dzia³añ ubocznych na organizm cz³owieka.
Stosuj¹c ozon do leczenia wiêkszoœci ran, które wczeœniej
okreœlano jako niegoj¹ce siê, osi¹gniêto ich szybkie gojenie
bez powstania blizny niezale¿nie od wieku pacjenta. Próby
likwidacji blizn jako tkanki, która powstaje w warunkach z³ego dotlenienia, te¿ odnios³y wyraŸny sukces. Uda³o siê w
100% zapobiec powstaniu blizn pooperacyjnych, po wypadkach. Blizny œwie¿e i rozstêpy udaje sie wyraŸnie zmniejszyæ
i osi¹gn¹æ dobry efekt kosmetyczny. Gorzej poddaj¹ siê temu
blizny zadawnione i chemiczne (na przyk³ad po oparzeniu
benzyn¹).
Lekarze w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej
i Rosji, gdzie ozonoterapia jest ju¿ powszechnie stosowana,
jednog³oœnie uznaj¹ ¿e na dzieñ dzisiejszy medycyna nie zna
sposobu bardziej skutecznego w przypadkach gojenia ran
(równie¿ i ran wewnêtrznych - defektów tkanki od zewn¹trz
niewidocznych: wrzody, defekty w¹troby, defekty pourazowe).
Zastosowanie ozonu przy cukrzycy doprowadzi³o do zaskakuj¹cych wyników. Uda³o siê osi¹gn¹æ nie tylko wyraŸne
obni¿enie poziomu cukru u pacjentów (odpowiednio i zmniejszenia dawek insuliny), ale i zapobieganie powstania ró¿nych
powik³añ, które zawsze towarzysz¹ cukrzycy. Ozonoterapeuci
czêsto stwierdzaj¹ przypadki wyleczenia pacjentów ze zdiagnozowan¹ cukrzyc¹.
Rewelacyjne w³aœciwoœci regeneracyjne ozonu (odbudowa tkanek) spowodowa³y jego szerokie zastosowanie przy
leczeniu mia¿d¿ycy i zaniku naczyñ. Jak okaza³o siê powstaj¹
nie tylko naczynia w³osowate, ale rozwijaj¹ siê tak¿e obwodnice. Zanik³e z ró¿nych powodów peryferyjne ¿y³y udra¿niaj¹
siê i staj¹ siê z powrotem widoczne. Ten efekt jest spowodo-

wany wzajemn¹ zale¿noœci¹ dotleniaj¹cej w³aœciwoœci krwi
i rozwoju siatki naczyniowej.
Od czego zale¿y starzenie cz³owieka i czy mo¿na na ten
proces podzia³aæ jakimœ widocznym sposobem? Ju¿ wiemy
dok³adnie, ¿e proces starzenia w pewnym stopniu zale¿y od
czynnika dziedziczenia, „zaœmiecenia” komórek i innych mniej
znacznych powodów. Ale ¿aden fachowiec nie bêdzie zaprzecza³, ¿e starzenie krwi, zanik naczyñ i powstaj¹ce przy tym
niedotlenienie tkanek odgrywaj¹ g³ówn¹ role w starzeniu organizmu. A krew po ozonoterapii mo¿na porównaæ do krwi
dziecka, co potwierdzaj¹ wyniki badañ biochemii i mikroskopii ciemnopolowej. Krew staje siê bardziej p³ynna, a wysi³ek
serca przy jej przetaczaniu zmniejsza siê (szerokie zastosowanie przy leczeniu schorzeñ serca i nadciœnienia, stanach
przed i pozawa³owych). Otó¿ odm³odzenie krwi i powstanie
naczyñ powoduj¹ wyraŸny wzrost dotlenienia tkanek, przyspieszenie przemiany materii i wyp³ukiwanie „œmieci” z komórek (tkanek). Wszystko to doprowadza do odbudowy (regeneracji) tkanek, co jest niczym innym jak procesem odm³odzenia. Ju¿ œmia³o mo¿na mówiæ nie tylko o efektach kosmetycznych, ale i o aktywnej zdrowej d³ugowiecznoœci stosuj¹cych ozon nie tylko jako terapiê ale i profilaktycznie.
Nie da siê pomin¹æ pozytywnego dzia³ania ozonu na uk³ad
nerwowy. Wszyscy wiedz¹, ze komórka nerwowa jest najbardziej wra¿liwa na niedotlenienie. Komórka mózgu mo¿e przetrwaæ bez tlenu tylko 5 minut. St¹d bardzo „wdziêczna” reakcja nerwowej komórki na dotleniaj¹ce dzia³anie ozonu. Dlatego ozon stosuje siê tak przy zmianach funkcjonalnych uk³adu
nerwowego (nerwica, problemy ze snem), jak i przy zmianach
organicznych (udary mózgu, parali¿e). Pozytywne dzia³anie
ozonu na w³ókna peryferyjne powoduj¹ jego zastosowanie przy
zaniku wzroku, s³uchu i rozpowszechnion¹ praktykê ozonoterapii nawet przy stwardnieniu rozsianym (wskutek odbudowy
mieliny i cofniêcia zmian po atakach). Nowoczeœni neurolodzy nie bêd¹ leczyæ ¿adnych schorzeñ neurologicznych bez
ozonoterapii. To samo dotyczy chirurgów. Jaki postêpowo nastawiony chirurg zrezygnuje ze skutków przygotowania pacjenta do operacji, tym bardziej z szybkiego gojenia i rehabilitacji pacjenta po operacji? Szczególnie ¿e przeciwzapalne,
przeciwbliznowe i bakteriobójcze w³aœciwoœci ozonu zapobie-

gaj¹ powstaniu najczêœciej spotykanych komplikacji pooperacyjnych: zapaleniu, infekcji i powstaniu blizn.
Uznane jest wyraŸne dzia³anie ozonu na uk³ad immunologiczny: regulacja odpowiedzi immunologicznej (przy alergii)
i wzmocnienie odpornoœci (przy czêstych przeziêbieniach i
zapaleniach).
Ze szczególnym szacunkiem nale¿y powiedzieæ o wynikach 15-letniej pracy niemieckich onkologów. Przy po³¹czeniu ozonoterapii ze zwyk³¹ terapi¹ przeciwrakow¹ uda³o siê
kilkakrotnie zwiêkszyæ liczbê wyleczonych pacjentów.
Jeszcze w studenckich latach zacz¹³em interesowaæ siê
medycyn¹ niekonwencjonaln¹ (ludow¹ i wschodni¹). Wkrótce zacz¹³em praktykowaæ akupunkturê chiñsk¹ i hirudoterapiê (metoda leczenia z wykorzystaniem pijawek). By³em zaskoczony wynikami i skutecznoœci¹ tych sposobów leczenia.
Jednak nic nie stoi w miejscu. Osiem lat póŸniej trafi³em do
centrum ozonoterapii profesora urologii Suszczenko we Lwowie. To, co zobaczy³em przekracza³o wyobra¿enie niejednego lekarza. Pacjenci, okreœlani jako nieuleczalnie chorzy, zdrowieli. Czy¿ to nie by³ cud? Zabieg setki razy skuteczniejszy
od hirudoterapii!!! By³em dumny. Znajomym mówi³em: na
zawsze zapomnijcie o pijawkach.
Zacz¹³em badaæ temat ozonoterapii i podda³em siê zabiegom osobiœcie. 6 miesiêcy po zabiegach zbada³em krew w
mikroskopie z ciemnym polem widzenia. Pani laborant ze sta¿em 25 lat praktyki nie potrafi³a ukryæ zaskoczenia. Pobieg³a
do jakiejœ pó³ki, chwyci³a grub¹ ksi¹¿kê i otworzy³a na pierwszej stronie: „Panie doktorze! Niech pan zobaczy! Tak, w³aœnie powinna wygl¹daæ idealnie zdrowa krew. Nigdy w ¿yciu
nie widzia³am nic podobnego!”. To by³a tylko jedna historia z
d³ugiej listy zaskoczeñ.
Przez ostatnie siedem lat stosujê ozonoterapiê w praktyce
i wszêdzie spotyka mnie tylko wdziêcznoœæ tysiêcy pacjentów. Jestem szczêœliwym lekarzem.
Andrzej Lanskoruñski

Zapraszamy: pn.-sob. 9:00 – 19:00
Warszawa, ul. Grochowska 336.
Wygodny dojazd! Zawsze s¹ wolne miejsca parkingowe!
Przyjmujemy po uprzednim umówieniu telefonicznym:
tel. 22 618 20 12 kom. 603 160 140
www.globmedi.com
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Tylko koni ¿al
Przyjechali po konie w pewn¹ styczniow¹ sobotê. Samochody do przewozu zwierz¹t czeka³y wzd³u¿ drogi od
samego rana. Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierz¹t z
Trzcianki, na mocy decyzji administracyjnej wójta gminy
Dêbe Wielkie, zabra³o z obejœcia 12 koni, pozostawiaj¹c
gospodarza zrozpaczonego i oszo³omionego tym, co siê sta³o.
Ryszard Januszek jest czêœæ koni utrzymywana jest
mieszkañcem Pragi i naszym w zadaszonych wiatach,
czytelnikiem. Jakiœ czas temu gdzie ustawione s¹ zbiorniki
kupi³ 4,5-hektarowe gospodar- z wod¹ i z mieszank¹ i ¿e
stwo w gminie Dêbe Wielkie i konie dodatkowo ¿ywione s¹
m.in. 16 koni. Wedle miejsco- sianem. Ten sam protokó³
wej policji (raport z 14 grudnia mówi, ¿e czêœæ koni utrzymy2010) konie Ryszarda Ja- wanych jest w murowanych
nuszka b³¹ka³y siê po okolicy pomieszczeniach z mo¿liwow poszukiwaniu jedzenia, zaœ œci¹ korzystania z wybiegu,
w gospodarstwie przebywa³y na którym znajduje siê szopa
- w czasie silnych mrozów - w z sianem. Dalej w protokole
otwartych, nieocieplanych po- opisana jest kondycja koni –
mieszczeniach, brodz¹c w nie wykazuj¹ oznak g³odzegnojowicy, bez dostêpu do nia, znajduj¹ siê w doœæ dowody i po¿ywienia, sprawia- brej kondycji. To w koñcu o
j¹c wra¿enie wychudzonych i co chodzi? Dlaczego wobec
zaniedbanych.
tego odebrano mi konie? –
Komisariat policji w Halino- pyta Ryszard Januszek.
W protokole pokontrolnym
wie, zwróci³ siê do w³adz
gminy Dêbe Wielkie, o prze- znalaz³ siê równie¿ opis
prowadzenie kontroli w go- pod³o¿a pomieszczeñ, w któspodarstwie i jednoczeœnie rych przebywaj¹ konie i stapowiadomi³ Stowarzyszenie nu wybiegu – „Pod³o¿e w wiaPogotowie dla Zwierz¹t. Ry- tach pokryte jest zamarzniêszard Januszek zaprzecza – tymi odchodami zwierz¹t. (...)
Po có¿ mia³bym rozpuszczaæ Teren wybiegu jest grz¹ski,
konie po okolicy, skoro moje konie zapadaj¹ siê w pod³ogospodarstwo ma wystarcza- ¿e. W miejscu gdzie pobieraj¹
j¹c¹ iloœæ miejsca na wybieg siano zapadaj¹ siê po stawy
dla nich, zaœ zwierzêta maj¹ skokowe. (...)”
w stajni jedzenia pod dostatRyszard Januszek zwraca
kiem i wodê na ka¿de ¿¹da- uwagê na zawrotne tempo w
nie? Wychudzone, zaniedba- jakim przebiega³y wszystkie
ne – bzdura. Zaprzecza temu procedury – Ju¿ 16 i 17 grudpisemna ekspertyza (z 17 nia by³a u mnie kolejna kongrudnia 2010) przedstawicie- trola. Tym razem przedstawila Wojewódzkiego Zwi¹zku ciele Stowarzyszenia PogotoHodowców Koni, który pisze, wie dla Zwierz¹t, w asyœcie
¿e konie mia³y dostêp do po- policji, oceniali warunki utrzykarmu i by³y w dobrej kondy- mania koni. Wtedy to w³aœnie
cji. Wypadki potoczy³y siê w odebrali mi klacz, motywuj¹c,
zadziwiaj¹co szybkim tempie, ¿e dalsze jej przebywanie w
wed³ug mnie wszystko wska- moim gospodarstwie zagra¿a
zuje na nadgorliwoœæ stron jej ¿yciu i zdrowiu, ale nie wymnie skar¿¹cych i wietrzê w kazali mi w jaki sposób zagratym zmowê przeciwko mojej ¿a. I kolejny idiotyzm – Stowaosobie. Doniesienie policji i rzyszenie próbowa³o wmówiæ
nastêpnego dnia, 15 grudnia, mi, ¿e znêcam siê nad koñmi
kontrola przeprowadzona poprzez ra¿¹ce warunki ich
przez Powiatowy Inspektorat utrzymania i brak wykonywaWeterynarii z Miñska Mazo- nia zabiegów pielêgnacyjwieckiego, w obecnoœci nych. I to jest znêcanie siê nad
przedstawicieli Urzêdu Gmi- koñmi? To s¹ jakieœ kpiny.
ny Dêbe Wielkie. Protokó³
14 stycznia 2011 zapad³a
pokontrolny stwierdza, ¿e decyzja, z klauzul¹ natych-

miastowej wykonalnoœci, wójta Gminy Dêbe Wielkie, orzekaj¹ca czasowe odebranie
koni nale¿¹cych do Ryszarda
Januszka. Decyzja zapad³a
na wniosek Stowarzyszenia
Pogotowie dla Zwierz¹t. W
uzasadnieniu czytamy – We
wniosku wskazano, ¿e czêœæ
koni utrzymywana jest w szopach z wysokim obornikiem,
(...) w prowizorycznych zagrodach, gdzie zwierzêta nie
maj¹ ochrony przed deszczem, wiatrem i zimnem. (...)
Gruba warstwa odchodów w
budynkach gospodarczych
œwiadczy o tym, ¿e w³aœciciel
nie sprz¹ta ani nie œcieli koniom, w efekcie konie œpi¹ na
w³asnych odchodach. (...)
Konie wymagaj¹ odrobaczenia, usuniêcia z sierœci paso¿ytów zewnêtrznych (...)
I tak doszliœmy do 22 stycznia, kiedy to Stowarzyszenie
Pogotowie dla Zwierz¹t przyjecha³o po konie Ryszarda
Januszka, zabieraj¹c je w
dramatycznych okolicznoœciach. Konie ucieka³y, nie
chcia³y wchodziæ do przygotowanych dla nich pojazdów
– By³y ³apane na si³ê, biega³y po terenie, spienione, oszala³e. W pewnym momencie
przesta³em walczyæ i odszed³em stamt¹d. Po prostu nie
mog³em na to patrzeæ. Poza
wszystkim, traci³em w tym
momencie powa¿ny maj¹tek,
konie s¹ du¿o warte. Czu³em,
¿e ktoœ chce na moich koniach zrobiæ dobry interes.
Na pierwszej wizji w gospodarstwie Ryszarda Januszka
by³a obecna Ma³gorzata Tkaczyk z inspektoratu rolnictwa
i infrastruktury komunalnej
Urzêdu Gminy Dêbe Wielkie,
która powiedzia³a NGP – Decyzj¹ wójta konie zosta³y
panu Januszkowi odebrane
czasowo. Od decyzji odwo³ywa³ siê do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego,
ale to utrzyma³o decyzjê w
mocy. Pan Januszek móg³
poprawiæ warunki bytowania
zwierz¹t w gospodarstwie,
wówczas mia³by powa¿n¹
szansê na odzyskanie koni.
Niestety, nie skorzysta³ z tej
mo¿liwoœci. Szkoda, bo dla
nas wszystkich by³o to
ogromne prze¿ycie. Proszê
mi wierzyæ, ¿e nikt – bezza-

sadnie – nie stosuje takich
nadzwyczajnych œrodków.
W maju tego roku zapad³
wyrok S¹du Rejonowego w
Miñsku Mazowieckim, uznaj¹cy Ryszarda Januszka winnym znêcania siê nad koñmi,
poprzez niezapewnienie im
odpowiednich warunków bytowania, ukara³ go grzywn¹ –
3 tys. z³ i przepadkiem klaczy
skonfiskowanej w grudniu
ubieg³ego roku.
Jak widzi zasadnoœæ swojej interwencji Pogotowie dla
Zwierz¹t z Trzcianki? Zapytaliœmy Grzegorza Bielawskiego, przedstawiciela stowarzyszenia – To by³a bardzo trudna sprawa, bowiem pan Januszek zachowywa³ siê tak,
jakby nie mia³ œwiadomoœci,
¿e to nie s¹ odpowiednie
warunki dla koni. Kondycja
koni, wed³ug weterynarzy,
którzy uczestniczyli w interwencji – zaznaczam, ¿e byli
to weterynarze niezale¿ni –
by³a dobra, œrednia i z³a.
Klacz odebrana w grudniu
by³a zag³odzona, wiêc skonfiskowaliœmy j¹ w trybie art. 7
ust. 3 ustawy o ochronie zwierz¹t z dn. 21 sierpnia 1997
roku. W myœl ustawy odebranie mo¿e nast¹piæ przez
uprawnion¹ osobê – upowa¿nionego przedstawiciela organizacji spo³ecznej, której statutowym celem jest ochrona
zwierz¹t, a tak¹ organizacj¹
w³aœnie jesteœmy. Co do pozosta³ych dwunastu koni, to
zosta³y one odebrane czasowo, zgodnie z decyzj¹ wójta,
na co pozwala art. 7 ust. 1 tej
samej ustawy, jeœli zwierzêta
s¹ utrzymywane w niew³aœciwych warunkach bytowania,
w stanie ra¿¹cego niechlujstwa, co jest równoznaczne
ze znêcaniem siê nad nimi
(art. 6 ust. 2 ustawy). Tak w³aœnie by³o w tym przypadku.
Konie brnê³y w gnojowicy, po
prostu zapada³y siê w ni¹
podczas posi³ków i snu. Przewiewne wiaty nie dawa³y
schronienia przed zimnem,
wiatrem i deszczem. Konie
by³y ubrudzone odchodami,
czêœæ z nich by³a zarobaczona. Widaæ by³o, ¿e od dawna
nie zajmowa³ siê nimi lekarz
weterynarii. Wiêkszoœæ z nich
nie by³a g³odna, zgoda. Nie
nosi³y œladów bicia, ale by³y

podrapane, bo ze œcian pomieszczeñ, w których przebywa³y, wystawa³y jakieœ druty i
metalowe elementy. Daliœmy
panu Januszkowi szansê na
poprawienie warunków. Nie
skorzysta³ z tej szansy, wiêc
nie pozosta³o nam nic innego, jak odebraæ konie. Dla nas
jest to zawsze sytuacja bardzo, bardzo stresuj¹ca. Odbieranie zwierz¹t ich w³aœcicielom jest bolesne dla
wszystkich stron. Poza
wszystkim jest to dla nas du¿y
problem. Proszê sobie wyobraziæ – trzeba znaleŸæ, w
trybie pilnym, miejsca dla 13
koni. Trzeba znaleŸæ œrodki
na ich leczenie, pielêgnacjê,
odrobaczanie, karmienie. Konie pana Januszka trafi³y czasowo do cz³onków naszego
stowarzyszenia. Sporo koni,
które odbieramy w³aœcicielom
trafia do hoteli dla koni, a to
kosztuje - s³ono. Jesteœmy
organizacj¹ po¿ytku publicznego, zwierz¹t odebranych
nie mo¿emy sprzedaæ, wiêc
odpada argument pana Januszka, ¿e ktoœ chce tu ubiæ
jakiœ interes. My musimy byæ
transparentni do bólu, inaczej
grozi nam prokurator i rozwi¹zanie stowarzyszenia.

Kilka dni temu zapad³ wyrok S¹du Rejonowego w Miñsku Mazowieckim, og³aszaj¹cy przepadek 12 koni Ryszarda Januszka. Konie, po dok³adnym przebadaniu przez
Pañstwowy Instytut Weterynarii, po sporz¹dzeniu dokumentacji oglêdzin i przekazaniu wyników s¹dowi, trafi¹ –
nieodp³atnie - w pierwszej
kolejnoœci do pañstwowych
gospodarstw rolnych, a jeœli
takich na danym terenie nie
bêdzie – do zaufanych, indywidualnych rolników, sprawdzonych przez Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierz¹t.
Ryszard Januszek jest oburzony wyrokiem s¹du – Jak
mo¿na w praworz¹dnym i demokratycznym kraju dokonaæ
czegoœ tak nieprawdopodobnego? Nara¿ono mnie na wstrz¹s
psychiczny, na potworny stres i
powa¿n¹ stratê finansow¹.
Moje odwo³ywanie siê od decyzji wójta i wyroków s¹du nic nie
da³o. To ra¿¹ca niesprawiedliwoœæ. Nie zamierzam siê poddaæ, bêdê walczyæ dalej. Zacznê od sejmowej komisji praworz¹dnoœci i praw cz³owieka,
a jeœli to nic nie da - odwo³am
siê do trybuna³u w Strasburgu.
El¿bieta Gutowska

PrzyjdŸ, sprawdŸ, wst¹p
do najlepszych!
WOJSKOWA KOMISJA UZUPE£NIEÑ
WARSZAWA - PRAGA
ul. B. Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 22 68-72-364
www.warszawapraga.wku.wp.mil.pl

Zapraszamy
do nowo otwartego
sklepu wielobran¿owego
przy ul. Dalanowskiej 46 (Targówek).
Godziny dzia³alnoœci sklepu: poniedzia³ek-sobota 6.00-21.00, niedziela 9.00-18.00.

Liczne niespodzianki
i promocje dla klientów!
Zapraszamy!
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Zapraszamy do kina „PRAHA”

Filmowy listopad
Jesieñ dopad³a nas w koñcu. Jest stanowczo za zimno, za mokro, za ponuro. Dni coraz krótsze, niebawem
czekaj¹ nas œnie¿yce i mróz, a do wiosny straszliwie
daleko. Co robiæ? Jak oderwaæ siê, choæ na chwilê od
szarej codziennoœci? Ciekaw¹ propozycj¹ mo¿e byæ spêdzenie tego czasu w kinie.
„Listy do M.” to nowy, pol- Pawe³ Ma³aszyñski, Maciej
ski film, od niedawna goœci Stuhr, Piotr Adamczyk, Toekranach naszego kina i co masz Karolak, Roma G¹sionajwa¿niejsze, podoba siê rowska, Agnieszka Dygant i
publicznoœci. Twórcy tego ob- Katarzyna Zieliñska, wyrazirazu chcieli stworzyæ coœ, co sty scenariusz w zgrabny
pozwoli oderwaæ siê od nie- sposób ³¹cz¹cy wielow¹tciekawej aury i choæ na chwi- kow¹ fabu³ê w interesuj¹c¹
lê przenieœæ nas w œwi¹- ca³oœæ - to niew¹tpliwe atuty
teczn¹, radosn¹ atmosferê. filmu.
Treœæ obrazu, to perypetie kilNadal gramy komediê „Wyku ¿yciowo pogubionych jazd Integracyjny”. Fabu³a
osób, które w ten jeden, je- tego filmu jest prosta i z góry
dyny, wyj¹tkowy, œwi¹teczny mo¿na przewidzieæ, czego po
dzieñ przekonaj¹ siê, ¿e nikt tym obrazie widz mo¿e siê
nie jest w stanie uciec przed spodziewaæ. Nie jest to inteœwiêtami i … mi³oœci¹. Œwiet- lektualny, wysublimowany
ni aktorzy: Wojciech Malajkat, dowcip, ani artystyczny manifest. Jest to dobrze zrealiwww.odszkodowanie.pl
zowany, komercyjny obraz.
Najwy¿sze
„Baby s¹ jakieœ inne” Marka Koterskiego nadal ciesz¹
odszkodowania
siê spor¹ popularnoœci¹ i chodla osób poszkodowanych
cia¿ jest ju¿ na ekranach od
w wypadkach drogowych
d³u¿szego czasu, jeszcze
Bez zaliczek
mo¿na obejrzeæ ten film w
prowizja p³atna po
naszym kinie. Obraz zd¹¿y³
uzyskaniu odszkodowania
wzbudziæ wiele emocji i skraj22 460 49 49, 801 00 30 70 nie ró¿nych opinii. Od entuzjastycznych, po absolutnie
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
negatywne. Si³¹ obrazu s¹
Skwer Wyszyñskiego 5
dialogi i sugestywna gra Ro01-015 Warszawa
berta Wiêckiewicza i Adama

Woronowicza. Kto jeszcze
nie widzia³, ma okazjê.
Naprawdê dusza roœnie,
gdy widzimy dobre, polskie
kino! Ale nie tylko krajowa
produkcja króluje na naszych
ekranach, Hollywoodzka równie¿ i to od razu z najwy¿szej
pó³ki! Steven Spielberg i
wszystko jasne! Przygody
TinTina to brawurowa akcja
trzymaj¹ca w napiêciu od pocz¹tku, do koñca obrazu.
Podstaw¹ tego filmu by³y belgijskie komiksy z lat trzydziestych ubieg³ego wieku o odwa¿nym reporterze tropi¹cym zawziêcie nawet najbardziej zagmatwane zagadki.
Ze wszystkich opresji wychodzi ca³o i odkrywa prawdê
œwiatu, prze¿ywaj¹c przy tym
niesamowite przygody. Z cyklu: Oczami kobiet i Mêskie
czwartki jak zwykle interesuj¹ce i wysublimowane kino. „Drugie ¿ycie Lucii” to film o ucieczce dwóch kobiet na koniec
œwiata, do odleg³ej Patagonii.
Boleœnie szczera podró¿ od
zdrady do mi³oœci. Odwa¿ne i
subtelne kino kobiece otwarcie
nawi¹zuj¹ce do najwiêkszych
dokonañ Krzysztofa Kieœlowskiego. Oraz „Kawa i papierosy”, film niezale¿ny, niestandardowy i okreœlany przez
znawców jako genialny. A przy
tym zabawny.

RAJska rodzina
Zaczê³o siê w 1996 roku, od teatru „Œwietliki” przy nie istniej¹cej ju¿ Szkole Podstawowej nr 315 przy ul. Trockiej 4.
Teresa Tymosiewicz-Muszel, za³o¿ycielka teatru, z kilkunastoosobow¹ grup¹ dzieci uda³a siê do ksiêdza Szczepana
Stalpiñskiego, proboszcza parafii œw. Marka Ewangelisty przy
ul. Zamiejskiej. Zostali przyjêci bardzo ¿yczliwie; na potrzeby dzieciêcego teatru proboszcz udostêpni³ pomieszczenie
w budynku parafialnym, zbudowa³ salê widowiskow¹ z pe³nym zapleczem teatralnym. Scenariusz pierwszego spektaklu „Cicha noc” napisa³a zaprzyjaŸniona parafianka Urszula
Golañska. Premiera odby³a siê 25 stycznia 1997 roku.

Jako inspiracja nazwy teatru „Raj” pos³u¿y³y scenki na
temat „Adam i Ewa w raju”,
przygotowywane na koloniach
teatralnych w Piwnicznej” w
1998 roku.
Dla tych, którzy lubi¹ liczbowe podsumowania, dorobek
15-lecia „Raju” to: 55 premier
teatralnych, 228 spektakli, 21
przedstawieñ jase³kowych,
246 dzieci (28% ch³opców) i 84
osoby doros³e, 3 scenarzystów
z parafii, 3 scenografów, 15
wyjazdów kolonijnych. Widzów
nie da siê policzyæ. Spektakle
„Raju” otrzyma³y 11 nagród
g³ównych w konkursach: 2
Grand Prix na festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba
Bia³o³êki”, dwukrotnie I miejsce
oraz Nagrodê Specjaln¹ na
Miêdzyszkolnym Konkursie
Zespo³ów Teatralnych „Maska”, trzykrotnie I miejsce oraz
nagrodê specjaln¹ i Grand Prix
na Ogólnopolskim Festiwalu
Tradycji Bo¿onarodzeniowych
„Betlejem u Avetek”.
5 listopada wydarzenia z minionego15-lecia przypomniano
w filmie, w bezpoœredniej transmisji rozmowy z drugim proboszczem parafii, ks. Krzysztofem Waligór¹ i we wspomnieniach na ¿ywo - podczas uroczystoœci z udzia³em dzieci,
m³odzie¿y, rodziców i przyjació³
„Raju”, proboszcza parafii Wac³awa Madeja i innych ksiê¿y
oraz wiceburmistrzów Targówka: S³awomira Antonika i
Krzysztofa Miko³ajewskiego. Za
„kawa³ dobrej roboty” Teresa Tymosiewicz-Muszel zosta³a uhonorowana statuetk¹ Targówka.
Laureatka tego wyró¿nienia
to spiritus movens ca³ego
przedsiêwziêcia: przez 15 lat
prowadzi zespó³, re¿yseruje
spektakle, dobiera repertuar;
s¹ w nim zarówno sztuki wybitnych dramaturgów, jak Leon
Schiller czy Jerzy Szaniawski,
jak te¿ autorów lokalnych, np.

Urszuli Golañskiej, Barbary
Czerskiej, Moniki Olszewskiej.
Podziêkowania i dyplomy
jubileuszowe otrzyma³o 12
dzieci, 7 przedstawicieli m³odzie¿y, 11 rodziców i 9 przyjació³, m.in.: Aneta G³owienka –
najd³u¿ej zaanga¿owany rodzic, Teresa ¯ak – najd³u¿ej
pracuj¹ca osoba spoza teatru
i Les³aw Golañski, autor muzyki jubileuszowego spektaklu
Szczególne miejsce w programie jubileuszu mia³ pokaz
œwiate³ z akompaniamentem
muzycznym, który przygotowa³ Sebastian Kozio³, od 2002
roku operator œwiate³ i dŸwiêku w „Raju”. Realizacja 22 premier sta³a siê dla niego przepustk¹ do pracy z takimi teatrami, jak „Kamienica” i
„Roma” oraz zespo³ami muzycznymi, np. Lady Pank
Wypowiedzi podczas uroczystoœci oraz wspomnienia zawarte w zbiorku „Moja przygoda z
Rajem” przekonuj¹, ¿e to miejsce magiczne, drugi dom, miejsce przyjaŸni i kole¿eñstwa –
integruj¹ce rodziny, a tak¿e
parafian i mieszkañców. „Na
deskach Raju nabra³am wiêcej
odwagi, nauczy³am siê dobrej
wymowy; dziêki temu recytacja
czy przedstawienia w szkole nie
by³y mi straszne” wspomina
Kasia Markowska. Inni mówi¹
o rozwijaniu wyobraŸni, kreatywnoœci, umiejêtnoœci pracy
w zespole. Rodzice wykonuj¹

zaproszenia, programy, prowadza kronikê i stronê internetow¹, robi¹ charakteryzacje,
oraz zakupy; s¹siedzi pomagaj¹ szyæ kostiumy; dziadkowie
projektuj¹ i wykonuj¹ scenografiê; przyjaciele zajmuj¹ siê nag³oœnieniem i oœwietleniem;
znajomi pisz¹ teksty sztuk, muzykê i piosenki. U¿ywana oficjalnie nazwa Dzieciêcy Teatr
„Raj” ju¿ siê nieco zdezaktualizowa³a, bowiem uczestnikamiaktorami teatru s¹ nie tylko
dzieci, ale i m³odzie¿; coraz
czêœciej obok najm³odszych
aktorów graj¹ ich rodzice.
Jubileuszowe spotkanie
uœwietni³ 55. w historii „Raju”
spektakl „Narodziny” wed³ug
scenariusza Urszuli Golañskiej,
w re¿yserii Teresy TymosiewiczMuszel. Akcja rozgrywa siê w
niebie, gdzie Duszki pod opiek¹
œwiêtego Piotra czekaj¹ na swoje narodziny. Do nieba przybywa Bocian z kaset¹ DVD; Duszki ogl¹daj¹ konkurs na Miss
Matki i mog¹ wybraæ tê, z której
chc¹ siê urodziæ. I choæ dowcipny Duszek krzy¿uje plany przysz³ym dzieciom, spektakl koñczy siê optymistycznie: wszystkie dzieci s¹ kochane!.
Program jubileuszowy z du¿¹
swobod¹ prowadzili dawni aktorzy „Raju”: Hania Korzeniowska i Daniel Skrzypczyñski.
Na piêtrze domu parafialnego mo¿na by³o obejrzeæ wystawê, prezentuj¹c¹ zdjêcia,
programy, elementy scenografii i prace plastyczne dzieci. Zorganizowano j¹ przy finansowym wsparciu Urzêdu
Dzielnicy Targówek.
Uroczystoœæ zakoñczy³a
agape, czyli uczta w raju, z
ciastami w wielu smakach i
jubileuszowym tortem, ozdobionym logo Teatru „Raj”.
Obecnie zespó³ pracuje nad
przedstawieniem jase³kowym,
które tradycyjnie wystawiane
jest w okresie œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Na premierê zaprasza w styczniu.
Ka¿dy, kto chcia³by nale¿eæ
do zespo³u Teatru Dzieciêcego „Raj”, mo¿e zg³osiæ siê na
zajêcia, odbywaj¹ce siê w sali
teatralnej budynku parafialnego przy ulicy Zamiejskiej we
wtorki w godz. 17-19, w œrody
dla pocz¹tkuj¹cych, w pi¹tki
dla zaawansowanych.
Osoby, zainteresowane
wspó³prac¹, mog¹ kontaktowaæ siê z Teres¹ Tymosiewicz-Muszel, tel. 696 132 646.
Informacje o Teatrze „Raj” s¹
na www.art.raj.pl.
Oprac. K.

Pasje pani Krystyny

dokoñczenie ze str. 1

nauczycieli „Kontrasty”. Nadal otacza opiek¹ artystyczn¹
Grupê M³odych Talentów.
Oleje, akwarele i grafiki
pani Krystyny prezentowane
by³y na ponad 50 wystawach
indywidualnych i ok. 300 zbiorowych. Po obejrzeniu wystawy „Imiona drzew” Szymon
Kobyliñski zanotowa³: „Studia, zw³aszcza akwarelowe,
Krystyny Bachanek, wnikaj¹cej od lat w nastrój, charakter, tragicznoœæ i malowniczoœæ upatrzonych pni czy
konarów, fascynuj¹ tyle¿ odwag¹, ile wnikliwoœci¹ obserwatorki”. Malarka ma w swym
dorobku twórczym tak¿e liczne wiersze, opublikowane w
tomiku „Sploty”.
Pracê twórcz¹ ³¹czy z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Przez
wiele lat by³a cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa Przyjació³
Warszawy – Oddzia³ Bródno
oraz kronikarzem Zarz¹du
G³ównego; obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz przewodnicz¹c¹ sekcji polonijnej
(przedtem – plastycznej) Mazowieckiego Towarzystwa
Kultury. Wspó³organizowa³a
warsztaty nauczycielskie;
by³a instruktork¹ i kierowniczk¹ Galerii Sztuki Dziecka,
przydzielaj¹cej stypendia artystyczne zdolnej m³odzie¿y
z ca³ego kraju. Uczestniczy³a w wielu przegl¹dach prac
instruktorów i nauczycieli. Inicjowa³a ró¿ne dzia³ania charytatywne, m.in. dla nauczycieli, dla powodzian w Polsce
i w Czechach oraz na rzecz
ratowania klifów w Jastrzêbiej
Górze, ostatnio – dla Domowego Hospicjum Dzieciêcego
„Promyczek”.
Z okazji jubileuszu poprosiliœmy pani¹ Krystynê o odpowiedŸ na kilka pytañ.
- Co z dorobku pó³wiecza daje Pani najwiêksz¹
satysfakcjê?
- Przede wszystkim – udana rodzina oraz dobre relacje
z uczniami i ich rodzicami.
Pewne rzeczy ocenia siê do-

piero po latach. W 2009 roku,
na spotkaniu z moj¹ dawn¹
klas¹, zapyta³am: czego was
nauczy³am? Jeden z uczniów
powiedzia³: „Wszystkiego:
pracy, odpowiedzialnoœci,
solidnoœci i uczciwoœci w pracy”. Nadal ¿ywe kontakty z
pedagogami i uczniami daj¹
mi poczucie, ¿e nauczy³am
pedagogów szacunku wobec
dzieci i nawzajem: to obopólna ochrona indywidualnoœci,
zrozumienie, ¿e ka¿dy jest
inny. Upewni³am siê, ¿e wybra³am w³aœciwy zawód (pocz¹tkowo myœla³am, ¿e bêdê
dentystk¹). Ukoñczy³am Liceum Pedagogiczne w Siedlcach. Przez 6 lat gra³am na
skrzypcach. Na proœbê taty
po¿yczy³am instrument córce
leœnika; nie zosta³ mi zwrócony. Gdy opuœci³am Siedlce,
wybra³am miejscowoœæ bli¿ej
Warszawy. Na sta¿ przyjecha³am do Piaseczna. Zosta³am pozytywnie przyjêta, pracowa³am w dwóch szko³ach.
Zaczê³am pisaæ sztuki. Wystawialiœmy je w objazdowym
Teatrze Mazowieckim. Nadal
siêgam do moich „korzeni”.
Mam sta³y kontakt z w³adzami gminy i w³adzami powiatu
oraz szko³ami na tamtym terenie. Prowadzi³am kilka wycieczek po ziemi wodyñskiej
i siedleckiej.
- Warte zapamiêtania
momenty to…
- Wszystkich nie da siê wymieniæ. Dobrze pamiêtam
dzieñ 6 listopada 2009 roku:
piêkne, godne przyjêcie przez
Polaków ze stanu Michigan w
Detroit, gdzie przyby³am z 3
listami polecaj¹cymi: komisji
polonijnej Sejmu RP, Towarzystwa Przyjació³ Warszawy
i ZG Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Zosta³am przyjêta jako bardzo wa¿na osoba z dziedziny kultury. Kombatantom w Detroit przekaza³am 18 obrazów o historii Polski, namalowanych przez
Grupê M³odych Talentów.
- Jakich rad udziela³a
Pani nauczycielom przedmiotów artystycznych?

- Ju¿ pracuj¹c na ¯oliborzu
pisa³am artyku³y dla nauczycieli plastyki: jak oceniaæ prace plastyczne, jak prowadziæ
warsztaty na zasadzie indywidualnej wspó³pracy – choæ
w grupie. Uczestniczy³am w
pracach Rady Nauczycieli
Praktykuj¹cych, która wspólnie z Instytutem Kszta³cenia
Nauczycieli opracowywa³a
program nauczania plastyki w
szko³ach podstawowych i
œrednich. Mówi¹c w najwiêkszym skrócie: plastyki uczy
siê, zaczynaj¹c nie od tematu, ale od problemu; temat
jest ma³o wa¿ny. Ka¿demu,
kto przychodzi do mnie uczyæ
siê malarstwa, radzê tak, jak
bym sama to zrobi³a. Ka¿dy
mo¿e dopowiedzieæ od siebie; opracowaæ tak, jak to widzia³: proporcje, warstwy dope³niaj¹ce. Ja dajê podstawy:
kompozycji, grup kolorystycznych, proporcji, perspektyw,
przestrzeni oraz podstawowe
wiadomoœci o technice.
- Czy wœród Pani uczniów
s¹ tacy, którzy zwi¹zali sw¹
przysz³oœæ ze sztuk¹?
- Moje lekcje nie by³y typowe; prowadzi³am je w muzeach, w Zachêcie, na spotkaniach z twórcami. Mia³y te¿
fazê wyjazdów plenerowych z

cz³onkami Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków. Z zajêæ w
mojej pracowni wielu uczniów
wynios³o pewnoœæ artystyczn¹,
która przenios³a siê niekiedy na
inne dziedziny sztuki. Niektórzy
studiuj¹ lub ju¿ ukoñczyli Akademiê Sztuk Piêknych, np.
Marek Czerwiec, Bartek Lewandowski, Karolina Falkowska, Paulina Grabowska, Paulina Królak, Marta Mroczkowska, Karol Mañk, Bartek Krupa, Monika Puchalska; b¹dŸ na
innych uczelniach: Bartek D³u¿ewski (PSP), Joanna Jankowska (architektura), Marta Szymañska (Filmówka w £odzi).
Antoni Galdamez gra³ w spektaklu telewizyjnym „Moje
drzewko pomarañczowe”. Monika Januszkiewicz – w serialu
„Plebania”. Joanna Rusak
przed wyjazdem za granicê
by³a dziennikark¹ w „Teleexpresie”. Klaudia Cyliñska
wyda³a tomik poezji.
- Jak ocenia Pani aktualne trendy w sztuce?
- W sztuce nic siê nie osi¹gnie bez ci¹g³ej, rzetelnej
pracy. Teraz obserwujê pogoñ za reklam¹, za s³aw¹;
czêsto nie idzie to w parze z
rzeteln¹ prac¹, z pomys³em.
Artysta powinien wypracowaæ coœ, co dla niego jest
wa¿ne, a nie „obieranie
ziemniaków w Zachêcie”.
- Dziêkujê za rozmowê.
Zofia Kochan

VII OGRÓD JORDANOWSKI
Zajêcia pod has³em BIEDRONECZKA Z JORDANECZKA
- „K¹cik ekologa” – konkursy i zajêcia maj¹ce na celu poznanie i ratowanie naszej planety;
- „Œwiat twórczych dzieci” – zajêcia plastyczno – techniczne z wykorzystaniem ró¿nych
technik; papieroplastyka, malowanie na szkle; decupage, scrapbooking, mandale, orgiami, kirinami, irysowe ¿aglówki, gips, papierowa wiklina, filcowanie na mokro;
- „Przez zabawê do sportu” – gry i zabawy ruchowe dla ró¿nych grup wiekowych
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajêcia gimnastyczne maj¹ce na celu rozwój
w³asnego cia³a, piêkna i estetyki ruchu;
- „Ma³y sêdzia” – cykl zajêæ propaguj¹cy popularne zespo³owe gry sportowe, nauka
zasad sêdziowania;
- „Weso³a rekreacja” – zajêcia dla ca³ej rodziny (bule, badminton, dart, tenis sto³owy, krêgle);
- „Klub mamy i taty” – zajêcia ogólnorozwojowe dla ma³ych dzieci (2-4 lat);
- „Mastermind” – ko³o pasjonatów gier logiczno – strategicznych w tym szachy;
- „Ma³e formy teatralno – animacyjne” – drama, pantomima, teatr kukie³kowy, teatr
cieni z wykorzystaniem znanych utworów literackich;
- „Plastusiowe animacje” – zajêcia plastyczne dla najm³odszych;
- „Bajkolandia” – zajêcia plastyczno – rozwojowe z wykorzystaniem znanych utworów literackich dla najm³odszych, k¹cik czytania bajek;
- Gimnastyka korekcyjna – zajêcia rekreacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej
wspomagaj¹ce rozwój m³odego organizmu i wyrabiaj¹ce nawyk prawid³owej postawy
u najm³odszych;
Zajêcia odbywaj¹ siê codziennie wed³ug planu godzinowego umieszczonego na tablicy og³oszeñ w siedzibie placówki przy ul. Namys³owskiej 21.
Godziny zajêæ: poniedzia³ek-pi¹tek 12.00-18.00, sobota 10.00-15.00
UDZIA£ W ZAJÊCIACH JEST BEZP£ATNY. OBOWI¥ZUJE ZMIANA OBUWIA.

Kiermasz w „Podgrodziu”
Bródnowski Klub „Podgrodzie” zaprasza na œwi¹teczny kiermasz, który planowany jest na pi¹tek, 2 grudnia.
Na kiermaszu, zorganizo- nuj¹, ¿e ka¿dy znajdzie tu coœ
wanym z okazji zbli¿aj¹cych dla siebie. A sprzedaj¹cym
siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, artystom bêdzie mi³o goœciæ
bêdzie mo¿na kupiæ okazjonal- zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych.
ne dekoracje do przystrojenia
Klub „Podgrodzie” zaprasza
domu i ozdoby choinkowe.
bródnowskich artystów - amaA tak¿e miko³ajkowo – torów do wziêcia udzia³u w
gwiazdkowe upominki dla œwi¹tecznym kiermaszu. Osonajbli¿szych i przyjació³. Pre- by, które hobbistycznie zajzenty tym cenniejsze, ¿e uni- muj¹ siê rêkodzie³em i chciakalne. Bêdzie np. oryginalna ³yby zaprezentowaæ swoje
bi¿uteria artystyczna i inne wyroby, proszone s¹ o zg³owyroby rêkodzielnicze.
szenia do 25 listopada 2011 r.
Warto zajrzeæ w ten dzieñ
Klub „Poogrodzie” ul.
do „Podgrodzia” i zaopatrzyæ Krasnobrodzka 11 w godzisiê na nadchodz¹ce uroczy- nach 13-20. Telefon kontakstoœci. Organizatorzy przeko- towy 22 674-03-59.
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www.domweselny.waw.pl
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Nowa kultura na Targówku
Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy serdecznie zaprasza mieszkañców, organizacje pozarz¹dowe, instytucje,
przedsiêbiorców, artystów i animatorów kultury, ekspertów,
dzia³aczy spo³ecznych i urzêdników na spotkania konsultacyjne dotycz¹ce przygotowania dokumentu strategii rozwoju
kultury dla Dzielnicy Targówek do 2020 roku. Konsultacje przebiegaj¹ w oparciu o zasadê partnerstwa i dialogu spo³ecznego pod has³em „WeŸ udzia³ w KULTURZE na TARGÓWKU”.
Celem konsultacji jest wspólne z mieszkañcami opracowanie
STRATEGII ROZWOJU KULTURY W DZIELNICY TARGÓWEK do
2020, w nawi¹zaniu do niedawno opracowanego przez miasto Programu Rozwoju Kultury 2020. Na podstawie przeprowadzonych
konsultacji oraz wype³nionych ankiet dystrybuowanych w ró¿nych
miejscach dzielnicy zostanie przeprowadzona analiza odbioru polityki kulturalnej Urzêdu oraz sprawdzenie potrzeb i oczekiwañ
mieszkañców wraz z poszukiwaniem nowych kierunków dzia³ania
w perspektywie d³ugofalowej. Zbudowanie wizji programowej pozwoli wybraæ konkretne projekty kulturalne, które Urz¹d ma zamiar
realizowaæ ju¿ od przysz³ego roku. S¹ to zatem pierwsze tego typu
konsultacje spo³eczne w Warszawie, których efektem bêdzie praktyczne zastosowanie i wdro¿enie wypracowanych wspólnie z mieszkañcami postulatów dotycz¹cych kultury.
Bior¹c pod uwagê ograniczone zasoby kadrowe i finansowe
urzêdu dzielnicy, strategia rozwoju kultury bêdzie sposobem na
modyfikacjê wyborów w zakresie dotychczasowej oferty programowej. W obecnej sytuacji kryzysowej jest to jedyna alternatywa, a poszukiwanie tzw. drugiej nogi jest niezbêdne. Konsultacje spo³eczne nie s¹ kaprysem chwili, lecz koniecznoœci¹.
Strategia to coœ wiêcej ni¿ planowanie. Strategia to wybór nowej drogi, nowego sposobu dzia³ania na przysz³oœæ. Nie mo¿emy udawaæ, ¿e nic siê nie zmienia na zewn¹trz. Inercja jest zauwa¿alna. Zobaczymy, czy siê nam to uda. Istot¹ zarz¹dzania
strategicznego s¹ wybory strategiczne-decyzje i dzia³ania.
TERMINY I MIEJSCA SPOTKAÑ KONSULTACYJNYCH:
23.11.2011 r. godz. 18.30-21.00 DK Zacisze, ul. Blokowa 1
26.11.2011 r. godz. 12.00-14.30 DK „Œwit”, ul. Wysockiego 11
29.11.2011 r. godz. 18.00-20.30 Parafia Zmartwychwstania
Pañskiego ul. Ksiêcia Ziemowita 39 (na Plebanii)
7.12.2011 r. (warsztat dla m³odzie¿y) godz. 16.00-18.30
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
ul. Œw. Wincentego 85
14.12.2011 r. (spotkanie podsumowuj¹ce) godz. 17.30-19.30
sala konferencyjna Ratusza, ul. Kondratowicza 20
Wiêcej informacji: www.konsultacje.um.warsawa.pl,
www.targowek.waw.pl.

STOWARZYSZENIE BARWY KULTURY
W RAMACH PROJEKTU „PROGRAM: AKTYWNA PRAGA”
ZAPRASZA NA WYCIECZKÊ: „FILMOWA PRAGA”
SOBOTA 26 LISTOPADA GODZ. 14.00
Spotkanie: Przy wybiegu dla misiów w Al. Solidarnoœci
Podczas wycieczki zobaczymy praskie plenery najchêtniej wykorzystywane przez filmowców od obrazów propagandowych
PRLu, przez kultowe komedie, œwiatowe kino, seriale i polskie
filmy sensacyjne. Miêdzy innymi plenery znane z filmów: „Krzyk”,
„Stawiam na Tolka Banana”, „Dziewczêta z Nowolipek”, „Przepraszam, czy tu bij¹”, „Rezerwat”, „Operacja Samum”, „Pianista”.
Uczestnicy poznaj¹ równie¿ historie najs³ynniejszych praskich kin.
Po wycieczce zapraszamy na slajd show prezentuj¹cy zdjêcia z praskich planów filmowych w klubie „Sens Nonsensu”.
Bêdzie mo¿na sprawdziæ swoj¹ wiedzê o praskich plenerach
filmowych. Wycieczkê oraz spotkanie w klubie poprowadzi
Katarzyna Chudyñska – Szuchnik, przewodniczka miejska,
nr. legitymacji 1449 (www.warsoff.blox.pl). Podczas spotkania zapraszamy na wspólne ciastko, kawê i herbatê!
Udzia³ w spacerze jest bezp³atny. Spacer „Filmowa Praga”
odbywa siê w ramach projektu „Program: Aktywna Praga”, który
ma na celu aktywizacjê i promocjê wolontariatu wœród osób 50+.
Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków finansowych m.st.
Warszawy. Realizacja projektu odbywa siê w nawi¹zaniu do programu „Wolontariat Miast Gospodarzy EURO UEFA 2012™”.
Wiêcej informacji na temat projektu „Program: Aktywna
Praga”: http://barwykultury.org

8 nowa gazeta praska
Noga w £apê

ZAWIADOMIENIE

Warszawskie soko³y wêdrowne
Profesjonalna luneta i grupka uœmiechniêtych, podekscytowanych ludzi na chodniku przy ul. Emilii Plater, naprzeciwko Sali Kongresowej. Obserwuj¹ na zmianê, wymieniaj¹
uwagi i zapraszaj¹ przechodz¹cych przechodniów, ¿eby te¿
rzucili na „coœ” okiem. Lufa lunety wycelowana w iglicê
PKiN. Zagl¹dam i tak oto poznajê Sawê, ¿onê Warsa.

Wars i Sawa to para soko³ów wêdrownych, które w 1998
roku zamieszka³y na 45. piêtrze
Pa³acu, w niszy pod zielonym
daszkiem, nad pa³acowym zegarem. Pojawi³y siê tam dziêki
programowi reintrodukcji soko³ów wêdrownych w Polsce. W
wybranym przez ptaki miejscu
umieszczone zosta³o sztuczne
gniazdo, które od tego czasu
sta³o siê ich domem. Pierwsze
dzieci pary pojawi³y siê i wylecia³y z gniazda w 2000 r. Naszej parze nie zawsze udawa³o siê wyprowadziæ m³ode. W
tych latach, kiedy nie mia³y w³asnego potomstwa, dostawa³y
pod opiekê pisklêta z hodowli.
W tym roku wyklu³o siê dwoje
m³odych, Nike i Wicher, które
swoje imiona dosta³y w wyniku
konkursu og³oszonego przez
zarz¹d PKiN. Prze¿y³a jednak
tylko samiczka Nike i j¹ równie¿
mo¿emy jeszcze obserwowaæ
w pobli¿u gniazda, zanim na
tyle doroœnie, ¿eby odlecieæ i
za³o¿yæ swoj¹ rodzinê. Ciekawe, dok¹d zawêdruje, bowiem

o ile samce na ogó³ pozostaj¹
w pobli¿u miejsca swojego urodzenia, samiczki w okresie
m³odocianych wêdrówek potrafi¹ oddaliæ siê i za³o¿yæ gniazdo setki, a nawet tysi¹ce kilometrów. W Warszawie znana
jest i monitorowana jeszcze
jedna para soko³ów, Jola i Franciszek. Zosta³y nazwane imionami w³aœcicieli mieszkania, na
którego balkonie za³o¿y³y
gniazdo na wysokim piêtrze
bielañskiego bloku.
£¹cznie w Warszawie wyklu³o siê do tej pory 17 m³odych soko³ów i jest nadzieja,
¿e wkrótce mog¹ pojawiæ siê
kolejne siedliska, gdy¿ soko³y
widywane s¹ w ró¿nych czêœciach miasta. W miejscach,
gdzie s¹ obserwowane, za³o¿ono dla nich kilka sztucznych
gniazd. Byæ mo¿e, za jakiœ
czas stan¹ siê ¿yw¹ wizytówk¹
dzikiej i nieznanej Warszawy.
Dlaczego s¹ takie cenne i tak
siê z nich cieszymy? Otó¿ aktualnie w ca³ej Polsce znanych
jest i monitorowanych jedynie

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 3 listopada 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego
DN 0,20 m Lca 140 m oraz odcinków sieci kanalizacyjnej
od kana³u do granic nieruchomoœci w drodze dojazdowej
do ul. Mehoffera (dz. ew. 43/1 z obrêbu 4-17-08) wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 59 z obrêbu
4-17-06 oraz 1/3, 14/2, 43/1 z obrêbu 4-17-08 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.

9 gniazd soko³a wêdrownego
na terenach zurbanizowanych.
W bie¿¹cym roku do lêgów
przyst¹pi³o 7 par, z których tylko 5 dochowa³o siê potomstwa.
Wyklu³o siê w nich ³¹cznie 15
m³odych soko³ów. Wiemy to
dziêki sta³emu monitoringowi
wszystkich znanych i dostêpnych lêgów w naturze, prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierz¹t
„Sokó³”. Jest to organizacja
pozarz¹dowa zajmuj¹ca siê
kompleksow¹ ochron¹ soko³a
wêdrownego, realizuj¹ca projekt restytucji tych ptaków na
terenie naszego kraju.
Jeszcze na pocz¹tku XX w.
sokó³ wêdrowny by³ gatunkiem
wystêpuj¹cym w ca³ej Polsce,
najliczniej na Warmii i Mazurach. GnieŸdzi³ siê przede
wszystkim na drzewach, wykorzystuj¹c gniazda innych du¿ych ptaków. Podobnie doœæ
licznie wystêpowa³ niemal na
ca³ym œwiecie, zajmuj¹c rozliczne œrodowiska. Katastrofalny
spadek liczebnoœci populacji
nast¹pi³ na pocz¹tku lat 50. i
winien temu by³, jak zazwyczaj,
cz³owiek. Do ochrony upraw
wprowadzono nowe œrodki,
DDT i inne pestycydy, które pocz¹tkowo wydawa³y siê bezpieczne dla ludzi i zwierz¹t, jednak ich d³ugofalowe dzia³anie
okaza³o siê fatalne w skutkach.
DDT po dostaniu siê do ¿ywego organizmu nie jest z niego
wydalane i kumuluje siê w tkankach, powoduj¹c zaburzenia w
funkcjonowaniu gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego.
Szczególnie niebezpieczne
okaza³o siê zachwianie gospodarki wapniem, doprowadzaj¹c
do zmniejszenia siê gruboœci
skorup w sk³adanych jajach,
które nastêpnie pêka³y pod ciê¿arem wysiaduj¹cych je pta-

ków. W efekcie okaza³o siê, ¿e
w latach szeœædziesi¹tych dwudziestego wieku znaczna czêœæ
œwiatowej populacji soko³a wêdrownego uleg³a silnemu przerzedzeniu, a w wielu miejscach
nawet zupe³nemu zanikowi,
m.in. w³aœnie w Polsce. Od lat
90. trwaj¹ intensywne miêdzynarodowe dzia³ania, zmierzaj¹ce do odbudowy zniszczonej
populacji tych ptaków. Nie jest
to zadanie ³atwe, zw³aszcza ¿e
i teraz czyha na nie wiele zagro¿eñ. Najwiêkszym s¹ hodowcy go³êbi i drobiu domowego, którzy czêsto nie rozró¿niaj¹c gatunków przeœladuj¹
wszystkie mo¿liwe drapie¿niki.
Zagro¿enie stwarzaj¹ równie¿
kolekcjonerzy jaj i myœliwi. W
przypadku, gdy gniazdo soko³a nie jest zidentyfikowane,
przyczyn¹ straty lêgu mog¹ byæ
prace leœne prowadzone w pobli¿u gniazda. Znane s¹ te¿
przypadki kolizji ptaków z budowlami czy s³upami wysokiego napiêcia. Nie bez znaczenia
s¹ te¿ wrogowie naturalni: puchacz, jastrz¹b, kuny.
Na szczêœcie, nasze warszawskie soko³y maj¹ siê na
razie ca³kiem nieŸle. Na Pa³acu Kultury i Nauki oraz w jego
pobli¿u mo¿na je obserwowaæ
przez ca³y rok. Dla pocz¹tkuj¹cego, niewprawnego obserwatora mo¿e byæ to doœæ trudne,
ale mo¿na umówiæ siê z Grup¹
FalcoFani na wspólne podgl¹danie przez lunetê. Wystarczy
zadzwoniæ pod nr 722 592 176
i zasiêgn¹æ informacji. Ptaki
mo¿na tak¿e odwiedziæ bez wychodzenia z domu, dziêki systemowi kamer w gnieŸdzie,
udostêpnionemu na stronie webcam.peregrinus.pl. Pa³acowe
soko³y maj¹ te¿ swoj¹ gablotê
w Centrum Nauki Kopernik.
Renata Markowska

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 4
listopada 2011 r., w sprawie zmiany decyzji nr 26/CP/2011
z dnia 31.03.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie szko³y podstawowej
przy ul. Ceramicznej na dzia³ce ew. nr 42, 43, 41/2,
41/3, 44/2, 44/3 z obrêbu 4-03-06, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie w zakresie przebiegu pó³nocnego
odcinka linii zabudowy oraz wspó³czynnika iloœci miejsc
parkingowych.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 7 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.

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 27 paŸdziernika 2011 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm Lca 970 m
w ul. S³onecznego Poranka na odc. od proj. przewodu
wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Chudoby do ul.
Kroczewskiej na dz. nr ew. 25/3, 36/1 z obrêbu 4-16-21;
33/2, 33/3, 33/4, 33/42, 33/43, 33/44, 33/45, 34, 35/3,
35/6, 35/7, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/8, 36/10,
36/12, 36/14, 36/16, 36/18, 36/28, 36/30, 36/32, 36/34,
36/20, 36/22, 36/24, 36/26, 36/28, 36/30, 36/32, 36/34,
36/36, 36/38, 54/1, 55/7 z obrêbu 4-16-22 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

XIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Radni uchwalili
9 listopada, na wniosek zarz¹du Targówka, odby³a
siê XIX sesja Rady Dzielnicy Targówek, na której podjêto
6 uchwa³.
Jednomyœlnie, 20 g³osami, radni poparli zmiany w za³¹czniku dzielnicowym do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2011.
Zaproponowano m.in.: zwiêkszenie œrodków finansowych o
kwotê 4 142 000 z³ na wynagrodzenia w sferze edukacji i
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne: szko³y podstawowe 1 830 530 z³, przedszkola - 514 870 z³, gimnazja – 965 800 z³,
licea ogólnokszta³c¹ce 562 700 z³, licea profilowane 23 000 z³,
szko³y zawodowe 241 300 z³, centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego oraz oœrodki dokszta³cania zawodowego –
4 000 z³; zwiêkszenie o 249 500 z³ planu wydatków na œwietlice szkolne – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
pracowników i o 107 700 z³ na wynagrodzenia osobowe i
ubezpieczenie spo³eczne pracowników poradni psychologicznopedagogicznych.
Przy poparciu 11 radnych (4 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu) podjêta zosta³a uchwa³a, opiniuj¹ca projekt
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic G³êbockiej i Malborskiej”. Rada popar³a wnioski,
zawarte w uchwale zarz¹du Targówka, o korektê w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego: aby zapobiec parali¿owi komunikacyjnemu, nale¿y
zmieniæ kategoriê ulic Œw. Wincentego i G³êbockiej – z „g³ównej przyspieszonej” na „g³ówn¹” oraz zrezygnowaæ z linii
tramwajowej w ulicach Œw. Wincentego i G³êbockiej w kierunku Bia³o³êki – przed zatwierdzeniem planu. Ponadto, w
dalszej fazie projektowej, na rysunku planu nale¿y wrysowaæ proponowane wjazdy/zjazdy z projektowanej drogi 4 KDL do poszczególnych jednostek terenowych i dokonaæ
zmian w jednostkach terenowych, by zapewniæ prawid³owe
zagospodarowanie.
W pierwszej z 4 uchwa³ personalnych rada stwierdzi³a wygaœniêcie, z dniem 24 paŸdziernika, mandatu Wies³awa Raboszuka, który pisemnie zrzek³ siê mandatu radnego w zwi¹zku z objêciem funkcji cz³onka zarz¹du Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³ê popar³o 14 radnych, 2 by³o przeciw, 5 wstrzyma³o siê
od g³osu. Konsekwencj¹ tej decyzji by³a uchwa³a o zmianach w
sk³adach osobowych sta³ych komisji rady dzielnicy, odwo³uj¹ca
Wies³awa Raboszuka z komisji: infrastruktury, inwestycji i ochrony œrodowiska; bud¿etu i finansów oraz edukacji i kultury, W
kolejnych uchwa³ach odwo³ano Wies³awa Raboszuka z funkcji
przewodnicz¹cego komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony
œrodowiska oraz z funkcji wiceprzewodnicz¹cego komisji edukacji i kultury.
K.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
26 i 27 listopada (sobota, niedziela) godz. 12.00-15.00 - Bezp³atne
warsztaty kreatywnego pisania tekstów i malowania murali - Dom Kultury Praga
ul. D¹browszczaków 2. Zapisy i info – loesje@loesje.pl lub a.maminska@dkpraga.pl,
tel. kom. 665 411 889. Liczba miejsc ograniczona
26 listopada (sobota) godz. 20.00 - EtnoPraga – Neurasja - koncert w
ramach trasy promuj¹cej wydanie debiutanckiego albumu grupy. „Neurasja to
przyk³ad innej wra¿liwoœci na muzykê. Alternatywa wobec tego, co dominuj¹ce i
tego, co niezale¿ne. Echo œpiewu w œpiewaj¹cej duszy, poszukuj¹cej rezonansu, odzewu i wspólnoty z tym, co, jak dot¹d, jeszcze niepoznane” - S³awomir Go³aszewski.
Asja to dysponuj¹ca niezwyk³ym g³osem wokalistka i autorka tekstów. Karol Czajkowski, gitarzysta i producent. Wspólnie stworzyli jedyny w swoim rodzaju repertuar, w którym znaleŸæ mo¿na emocje bluesa, akcenty folkowo-etniczne i rockowy
pazur. Napisali utwory piêkne i smutne, a przy tym wyj¹tkowe i oryginalne, zaprawione s³owiañsk¹ melancholi¹. Od momentu kiedy do³¹czyli do nich przyjaciele - sekcja Wojtek Traczyk i Hubert Zemler, ich piosenki nabra³y punkowej zadziornoœci i surowego, alternatywnego brzmienia.
Teatr Academia; ul. 11 listopada 22, wstêp 10 z³.
28 listopada (poniedzia³ek) godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz - Oleœ Brothers and Kenny Werner, NoveKino Praha; ul. Jagielloñska 26; bilety – 25 z³
normalny, 20 z³ ulgowy. Kenny Werner – fortepiano, Marcin Oleœ – kontrabas,
Bart³omiej Brat Oleœ – perkusja.
Kenny Werner – œwiatowej klasy pianista i kompozytor jazzowy, laureat nagrody
Guggenheim Fellowship Award 2010 za kompozycje z p³yty No Beginning No End.
Wspó³pracuje na co dzieñ ze œcis³¹ elit¹ œwiatowego jazzu jak Stan Getz, Dizzy
Gillespie, Joe Lovano, John Scofield, Ron Carter, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Quincy Jones, Peter Erskine, Brian Blade i wielu innych. Nagrywa miêdzy innymi dla legendarnej Blue Note Records. Od 2005 r. wspó³pracuje z sekcj¹ rytmiczn¹
braci Oleœ, z którymi nagra³ album Shadows (fenommedia 2006) wybrany przez
s³uchaczy Radia Kraków jazzow¹ p³yt¹ roku 2006 na œwiecie.
Marcin Oleœ i Bart³omiej Brat Oleœ – od ponad dziesiêciu lat tworz¹ autorsk¹ muzykê, której g³ównym punktem odniesienia jest jazz. S¹ twórcami autorskich projektów oraz towarzysz¹ s³awnym jazzmanom z ca³ego œwiata tworz¹c rytmiczny
dream team, jak napisa³ o nich niemiecki magazyn JazzZeitung. Na liœcie ich
wspó³pracowników pojawiaj¹ siê nazwiska Davida Murraya, Roba Browna, Chrisa
Speeda, Erika Friedlandera, Theo Jörgensmanna, Rudiego Mahalla, Williama Parkera, Andrzeja Przybielskiego i wielu innych. OleœDUO odnajduj¹c wci¹¿ nowe
sposoby na prze³amanie stereotypów, udowadniaj¹, ¿e kontrabas i perkusja wystarcz¹ by stworzyæ muzykê kompletn¹, pe³n¹ energii i niespotykanych brzmieñ.
29 listopada (wtorek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” - koncert klasy
fortepianu Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie).
30 listopada (œroda) godz. 19.30 - Na Pradze Jest Jazz/Made in Chicago –
Jim Baker and The Ligot. Teatr Academia; ul. 11 listopada 22, bilety – 20 z³
normalny, 15 z³ ulgowy. Jim Baker – fortepian, Wac³aw Zimpel – klarnet, Wojciech Traczyk – kontrabas, Robert Rasz – perkusja.
Jim Baker - znakomity i oryginalny pianista, aktywny na improwizowanej scenie
Chicago od ponad dwóch dekad. W latach 90. u boku Kena Vandermarka wspó³tworzy³ zespó³ Caffeine, z którym koncertowa³ i nagrywa³. By³ te¿ cz³onkiem
sekstetu Vandermarka i jego projektu Witches & Devils, Territory Band. Jest improwizatorem obdarzonym niezwyk³¹ wyobraŸni¹. Brzmienie fortepianu wzbogaca o instrumentarium elektroniczne. Nigdy nie koncertowa³ w Polsce.
The Light - za³o¿ony przez poznañskiego artystê Wac³awa Zimpla zespó³ debiutowa³ na rynku fonograficznym w 2008 r. W plebiscycie jazzowego portalu Diapazon album „The Light” zdoby³ trzecie miejsce w kategorii najlepszych polskich
nagrañ, przegrywaj¹c tylko z ostatnim albumem „January” Tria Marcina Wasilewskiego oraz... nagran¹ równie¿ przez Zimpla, ale z amerykañskimi muzykami
p³yt¹ „Four Walls”.
Rodzinna Szko³a Rêkodzie³a zaprasza mamy, babcie, tatusiów i dziadków z dzieæmi i wnukami na wspólne zajêcia:
26 listopada (sobota) godz. 11.00-15.00 Filc Artystyczny
27 listopada (niedziela) godz. 11.00-15.00 Decoupage
3 grudnia (sobota) godz. 11.00-15.00 Malowanie na jedwabiu
4 grudnia (niedziela) godz. 11.00-15.00 RzeŸba z tkaniny
Dom Kultury Praga ul. D¹browszczaków 2, wstêp wolny.
4 grudnia (niedziela) godz. 19.00 - Babski Blues – Magda Piskorczyk
Teatr Academia; ul. 11 listopada 22, bilety – 10 z³.
Magda Piskorczyk to wokalistka œpiewaj¹ca dojrza³ym, niskim, „czarnym” g³osem. Gra na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej, a tak¿e na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje g³ównie muzykê zakorzenion¹ w tradycji afro-amerykañskiej i afrykañskiej. Aran¿uje i komponuje, regularnie koncertuje ze swym
zespo³em, by³a goœciem wielu festiwali miêdzynarodowych, m.in. w Niemczech,
na Wêgrzech, we Francji i Anglii.
Autorka akustycznego albumu koncertowego „Magda Live”, nominowanego do
nagrody Fryderyk 2009, p³yty studyjnej „Blues Travelling” nagranej z udzia³em
Micha³a Urbaniaka oraz albumu „Live at Satyrblues” prezentuj¹cego koncert ze
szwedzkim gitarzyst¹ i wokalist¹ Slidin’ Slimem.
Jesieni¹ 2011 roku wyda³a a¿ dwie nowe p³yty: studyjny album „Mahalia” upamiêtniaj¹cy 100 rocznicê urodzin królowej muzyki gospel Mahalii Jackson oraz
podwójny album „Afro Groove” prezentuj¹cy zapis koncertu nagranego z wirtuozem harmonijki z Memphis Billy Gibsonem. Wydawnictwo to jest zaproszeniem
do muzycznej podró¿y poprzez œwiat bliskich Magdzie tradycji, kultur i dŸwiêków
- bardzo osobistym po³¹czeniem muzyki o korzeniach afro-amerykañskich (soul,
blues, jazz, funk) z rytmami i melodiami etnicznymi, zw³aszcza zachodnioafrykañskimi.
www.youtube.com/piskorczyk
www.magdapiskorczyk.com
13 grudnia (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹”
Goœciem DK Praga bêdzie MAJA KOMOROWSKA. Spotkanie prowadzi gospodarz
wieczoru – Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
www.tupraga.pl
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Nie ma trzeŸwienia w samotnoœci
Pan Janek ma 62 lata; od 7 lat – bardzo powa¿ny problem z alkoholem. Zgodzi³ siê o tym opowiedzieæ, by
pomóc osobom, które te¿ tego doœwiadczy³y.
Bardzo mocno siê zastana- sukcesy, wygrane konkursy,
wia³em, dlaczego dopad³a premie. To by³a huœtawka
mnie ta choroba… Przez ca³e nastrojów.
¿ycie by³em cz³owiekiem sukPamiêtam prace, które picesu. Jestem ¿onaty, mam sa³em podczas terapii – by³y
doros³e dzieci. Przez blisko dla mnie trudne: musia³em
30 lat realizowa³em swoje za- zweryfikowaæ przekonanie,
mierzenia, dobrze uk³ada³a ¿e to ja kierujê swoim ¿yciem,
mi siê kariera zawodowa. Al- a nie alkohol. Pisz¹c te prakohol pojawia³ siê w moim ce zda³em sobie sprawê, ja¿yciu szczególnie w weeken- kie konsekwencje ponios³em
dy. Mia³em jeden problem: w ró¿nych sferach: uczuciopozwala³em sobie – mówi¹c wej, materialnej, finansowej,
jêzykiem m³odzie¿owym – rodzinnej, zdrowotnej. Dozresetowaæ organizm. Ju¿ w s³ownie – ³zy w oczach mi siê
pi¹tek, po zakoñczeniu tygo- pojawi³y…
dniowej pracy, szykowa³em
Dlaczego udaje mi siê ju¿
sobie zapas, by zapomnieæ o blisko 3 lata byæ w abstynenstresach z tygodnia. Czêsto cji? Dziêki wspania³ym profesiê zdarza³o, ¿e w niedzielê sjonalnym terapeutkom ju¿
dochodzi³em do siebie. Wra- po tygodniu z³apa³em niesaca³em do pracy.
mowity myk: trzeba odró¿niæ
Dlaczego mówiê o sobie: kwestie abstynencji od trzeŸ„cz³owiek sukcesu”? Zawsze wienia. Dziœ wiem: ³atwiej nie
mia³em plany, chcia³em zdo- piæ, bêd¹c zaszytym, braæ anbyæ wykszta³cenie. Bez pro- ticole – ni¿ trzeŸwieæ. Sama
blemów ukoñczy³em szko³ê abstynencja nie wystarcza,
œredni¹, potem studia. Praco- by wyrwaæ siê z choroby.
wa³em na bardzo wysokich
O swojej chorobie d³ugo
stanowiskach, wygrywa³em dyskutowa³em na Oddziale
konkursy na dyrektorów, pre- Detoksu z panem Wojtkiem,
zesów. Wydawa³o mi siê, ¿e wspania³ym profesjonalist¹.
to ja kierujê swoim ¿yciem. W pewnym momencie uœwiaZawsze myœla³em przede domi³em sobie, ¿e jestem
wszystkim o rodzinie, zabez- chory na chorobê œmierteln¹;
pieczeniu przysz³oœci dzie- przy niej (podobnie jak przy
ciom. Nie zauwa¿a³em wów- innych uzale¿nieniach) nie
czas, ¿e alkohol coraz bar- ma innego wyjœcia ni¿ trzeŸdziej wypiera³ z mojego ¿ycia wienie; w przeciwnym razie
ró¿ne pozytywne zasoby, któ- grozi mi albo cmentarz, albo
rymi obdarzy³ mnie Bóg. Dzi- psychologiczne Tworki, albo
siaj wiem, ¿e alkohol stawa³ wiêzienie. Wybra³em trzeŸsiê priorytetem mojego ¿ycia. wienie. Zawdziêczam to
Wtedy nie uœwiadamia³em ³asce Bo¿ej.
sobie, ¿e jestem jego ofiar¹.
Wa¿ne by³o tak¿e uœwiaCoœ tam s³ysza³em o alkoho- domienie sobie, ¿e przez ca³e
lizmie, ale myœla³em, ¿e do- ¿ycie dba³em o rodzinê, potyczy to degeneratów, osób maga³em innym, natomiast
pij¹cych na podwórkach, pod bardzo ma³o czasu i uwagi
sklepami z piwem, w rynsz- poœwiêca³em na to, by robiæ
tokach. Trwa³em w tym prze- coœ dla siebie. Teraz racjokonaniu do koñca 2009 roku. naln¹ motywacj¹ by³o trzeŸW Sylwestra, który zawsze wienie, zdrowienie - dla siespêdza³em z ¿on¹, zapi³em bie. Poprzednio, po ka¿dym
siê tak mocno, ¿e ona sama zapiciu obiecywa³em ¿onie,
wróci³a do domu, ja zosta³em. rodzicom i dzieciom, ¿e ju¿
Dlaczego by³ to moment wiêcej siê nie napijê. Teraz,
prze³omowy? Wczeœniej, gdy po terapii, choæ jest bardzo
zdarza³o mi siê zapiæ, przy- ciê¿ko, pracujê nad sob¹ i
chodzi³ do mnie znajomy le- wiem, ¿e robiê to dla siebie.
karz, dawa³ ampu³ki czy kro- W wielu dziedzinach ponioplówki. Dwa razy bra³em an- s³em bolesne konsekwencje.
ticol, raz by³em zaszyty… Wiem, ze muszê siê z tym poDziœ wiem – to leczenie far- godziæ i pracowaæ, by wiêcej
makologiczne doprowadza³o ich nie by³o. Bêd¹c na terapii
mnie do stanu, ¿e potem uœwiadomi³em sobie, ¿e choprzez miesi¹c, pó³ roku, rok roba uzale¿nienia od alkoho– nie pi³em.
lu (podobnie jak od narkotyPo tym zapiciu w Sylwestra ków czy hazardu) nie jest za2009, za namow¹ lekarza, a winiona przeze mnie; ¿e dotak¿e mojej mamy, zg³osi³em pada wszystkich – m³odych i
siê na terapiê do Oddzia³u starszych, wykszta³conych –
Dziennego Terapii Uzale¿- lekarzy, ksiê¿y, profesorów.
nieñ od Alkoholu w Szpitalu Jest to choroba demokratyczBródnowskim. Powiem coœ na i spo³eczna. W wychodzebardzo wa¿nego: w³aœnie niu z tej choroby pomaga
dziêki tej terapii, dziêki tera- przede wszystkim kontakt z
peutom, dziêki kierowniczce grup¹ AA i procedury pooddzia³u Joannie Mikule zro- szczególnych etapów terapii.
zumia³em, dlaczego wpaPrzepracowa³em ponad
d³em w tê chorobê. Pi³em w dwa lata na ró¿nych etapach
sytuacjach stresowych, ze terapii: podstawowej, zdrozmêczenia, by zapiæ nurtuj¹- wotnej, rocznej, zapobiegacego „robaczka”; a tak¿e z nia nawrotom. Teraz chodzê
uwagi na euforiê, osi¹gniête na terapiê wzajemnego

wsparcia. Nikt tak nie zrozumie osoby uzale¿nionej od
alkoholu jak osoba, która ma
ten sam problem. Dlatego od
kilku miesiêcy chodzê z pos³aniem do osób cierpi¹cych,
dziel¹c siê w³asnym doœwiadczeniem. Chcê pomóc
osobom, które przerywaj¹
udzia³ we wspólnotach AA,
wracaj¹ do picia. Wiem, ¿e
ka¿dy nastêpny pierwszy
kieliszek koñczy siê wiêkszymi konsekwencjami, wiêkszym upadkiem.
Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e pierwsze efekty terapii pojawiaj¹ siê po kilku
miesi¹cach pracy nad sob¹.
Choæ wtedy ¿ycie nadal jest
ciê¿kie, mo¿na inaczej podchodziæ do problemów. Dziœ
we mnie jest mniej z³oœci,
mniej agresji. Nie tylko s³ucham, ale bardziej s³yszê, co
ktoœ do mnie mówi. Bardzo
poprawi³y siê moje relacje z
¿on¹, dzieæmi i rodzicami.
Stajê siê bardziej ciep³ym,
lepszym cz³owiekiem.
Wszystkich, którzy maj¹
problem z uzale¿nieniem od
alkoholu, zachêcam do kontaktu z Oddzia³em Dziennym
Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu w Szpitalu Bródnowskim. Otrzyma³em tam pomoc, za któr¹ jestem bardzo
wdziêczny.

Oddzia³ Dzienny Terapii
Uzale¿nieñ od Alkoholu w
Szpitalu Bródnowskim funkcjonuje od 2008 roku. Z terapii, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, korzysta rocznie ok. 100 osób
w wieku 18 – 65 lat. Psychoterapia uzale¿nieñ trwa 8 tygodni, obejmuje zajêcia psycho-edukacyjne i pracê z
uczuciami, m.in. poprzez prowadzenie dzienników i prace
zadaniowe o sobie. Ka¿dy
pacjent ma terapeutê indywidualnego oraz dostêp do konsultacji psychiatrycznej. We
œrody na terenie oddzia³u odbywaj¹ siê mityngi. Pacjenci
podpisuj¹ kontrakt, w którym
zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania tajemnicy, dotycz¹cej
uczestników terapii.
Oddzia³ Dzienny Terapii
Uzale¿nieñ od Alkoholu mieœci siê na niskim parterze bloku G Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza. Na
rozmowê kwalifikacyjn¹ mo¿na zg³osiæ siê, niezale¿nie od
miejsca zamieszkania, we
wtorki i pi¹tki w godz. 9 – 14.
S³owa, zacytowane w tytule, wypowiedzia³a w rozmowie z nami kieruj¹ca oddzia³em mgr Joanna Miku³a, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzale¿nieñ.
K.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na;
- budowie linii elektroenergetycznej SN w ramach
modernizacji sieci SN 15kV przy ulicy Mañkowskiej
w Warszawie inwestycja zlokalizowana na terenie
dzia³ek o nr ew. 10/1, 47, 31/4, 9/1, 28/4, 27/1, 8, 26/1,
25/1, 24/1, 23/1, 23/7, 51/5, 50/2, 49/2, 49/1, 51/1,
3/1, 3/2, 20/1, 46, 2 z obrêbu 4-16-13; nr ew. 7/1, 7/3,
7/6, 9/4, 11/3, 20, 13, 14, 17/5, 18/1, 19/10, 19/12,
21/6, 19/9, 21/5, 8/3, 8/1, 16, 15, z obrêbu 4-16-14;
nr ew. 49, 52 z obrêbu 4-16-07; nr ew. 49, 48/12, 47/52,
47/53, 47/50, 47/51, 47/49, 47/48 z obrêbu 4-16-06
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, nauczyciel
- solidnie 22 670-39-78
ANGIELSKI - szko³a podstawowa
i gimnazjum, dni powszednie
w godz. 9-15 - Nowodwory i
Tarchomin, 886-274-083
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
NIEMIECKi autor ksi¹¿ek, egzamin maturalny, ka¿dy zakres
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
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:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
BIURO Rachunkowe „mc2”
oferuje pe³en zakres us³ug
ksiêgowo-kadrowych: KPiR,
ksiêgi handlowe, rycza³t, kadry
i p³ace, VAT, PIT-y roczne,
ulga budowlana, ksiêgowoœæ
internetowa, 604-256-881
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
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
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
INNE
A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i
bez zbêdnych formalnoœci.
Provident: 600 400 295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00

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

plac Hallera 9

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:
23, 24, 27, 28, 29, 30 listopada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gudnia
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Mimikra 11 listopada
Mimikra to okreœlenie biologiczne. Zmiana barw cia³a u
zwierz¹t stosowana jest dla
ocalenia ¿ycia. W polskiej polityce jest to u¿ywane nagminnie. Wszyscy przybieraj¹ barwy dobra dla bieli i czerwieni.
Po krótkim czasie wychodz¹
na jaw prawdziwe ich intencje.
W rankingu spaczonej mimikry dominuje Grzegorz Lato.
Intelektualny pisklak, sraj¹cy
we w³asne gniazdo. Na miejscu drugim postawi³bym „prawych” i „lewych” zadymiarzy,
którzy zamiast wspólnie wyrwaæ Lacie nogi z kupra, wyrywali p³yty chodnikowe w œródmieœciu Warszawy w oparach
pseudo patriotyzmu.
Trzecie miejsce opasanej w
barwy narodowe, da³bym sejmowej opozycji. Opozycji zawsze k³ótliwej, ura¿onej, niedopieszczonej starej panny.
Czwarte - rz¹dowi za niedopiêty rozporek z którego olewa
nasze barwy, pod którymi kryjemy siê wszyscy my. Je¿eli siê
coœ obiecuje, to najpierw trzeba zmierzyæ si³y. Ja rz¹dowi
mogê wszystko obiecaæ.
Na pi¹tym postawi³bym tych
s¹siadów z ca³ej Polski, którzy
rozpoczêli sezon grzewczy,
dymi¹c spalanymi oponami,
œmieciami i nagromadzonym
przez lato plastikiem.
Proszê Szanownych Pañstwa, na ka¿dym wymienionym miejscu czuæ wiêkszy lub
mniejszy smród.
Po expose premiera ¿yczê
rz¹dowi uczciwych reform,
opozycji - m¹drych uwag bez
piany na ustach i pokazywania
pleców spo³eczeñstwu. Kibolom op³atka w ustach i krowy
Milki z w³aœciwoœciami do poruszania. PZPN-owi ¿yczê zburzenia i ponownej budowy od
podstaw swoich struktur. Lacie,
¿eby ju¿ przemin¹³ – mamy
koniec listopada. Wystarczy
bobczenia w to co bia³e i czerwone – w nas wszystkich.
Wróæmy do p³odnoœci mê¿czyzn i samców zwierz¹t. Tabletki antykoncepcyjne naszych pañ, a tak¿e antykoncepcja naszych kotek i suczek nasycaj¹ planetê Ziemiê czymœ,
co siê nie rozpada. Mo¿na
uznaæ, ¿e jest to tajemna broñ
kobieca, je¿eli pamiêtacie Szanowni Pañstwo Eugeniusza
Bodo i s³owa piosenki.
Syntetyczne hormony ¿eñskie s¹ wszêdzie. W miêsie,

pieczywie, warzywach i wodzie.
Badania naukowe prowadzone
na samcach poczêtych od roku
1950 i póŸniej przez 24 lata
udowadniaj¹, ¿e rok w rok iloœæ
plemników statystycznie obni¿a
siê o 2%. Prostoliczony rachunek zapowiada, ¿e rocznik 1960
ma mniej o 20%, a 2000 r. pocz¹tkuje erê bezp³odnoœci. Na
szczêœcie, biologia nie jest tak
bardzo matematyczna. Aliœci
ró¿nica iloœci plemników samców z roku 1990 jest o 40% ni¿sza ni¿ tych z 1940. Dotyczy to
te¿ mê¿czyzn. Lekarze weterynarii obserwuj¹ z trosk¹ wzrost
trudnoœci w ci¹¿ach u zwierz¹t,
zw³aszcza wysoko rasowych,
ale w naszym po³o¿nictwie nie
za³amujemy r¹k. Z moich obserwacji wynika, ¿e najwiêksze
trudnoœci w prokreacji ma rasa
doga argentyñskiego.

Dominacja koloru bia³ego
skóry zapowiada ma³¹ pulê
genow¹ i czêste k³opoty ze
zdrowiem, zw³aszcza skóry i
jej pochodnych. Onegdaj bra³em udzia³ w próbie „nocy poœlubnej”. Zwyk³y kontakt nie
da³ rezultatów. Przedinseminacyjna próba mikroskopowa
wykaza³a w ejakulacie 100%
martwe plemniki i œlady krwi.
Oczywiœcie, z tego zwi¹zku nie
by³o szczeni¹t, ale wnioski s¹
te¿ dla ludzi.
Wszystkim nam zagra¿a
wyginiêcie gatunków. Syntetyczne estrogeny sprzyjaj¹
nowotworom piersi, narz¹dów
rodnych u piêkniejszej po³owy
œwiata. Zagro¿eniem jest te¿
wiêksza zachorowalnoœæ na
nowotwory j¹der, niep³odnoœci,
estrogennej oty³oœci i epidemii
wnêtrostwa.

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

og³asza
na dzieñ 19 grudnia 2011 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
Og³oszenie o przetargu wywieszone jest od dnia
16.11.2011 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i
w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalu wyznaczonym do przetargu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ
u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Kto przygarnie Tolê?
Tola jest m³odziutk¹ suczk¹ (prawdopodobnie nie ma jeszcze roku), przypominaj¹c¹ wilczka, ale na krótszych nó¿kach, wobec czego jest niedu¿a (siêga grzbietem do kolana). Do tej
pory nie mia³a w ¿yciu szczêœcia. Kiedy by³a ca³kiem ma³a, ktoœ nieodpowiedzialny zabra³
j¹ ze schroniska i zaraz porzuci³. Wtedy znów trafi³a w rêce cz³owieka, który z racji swojej
choroby alkoholowej nie jest w stanie zapewniæ jej utrzymania ani podstawowej opieki
i chce jej siê pozbyæ. Suczka nie jest u
niego bezpieczna. Mimo tej poniewierki i
smutnych doœwiadczeñ Tola jest radosna,
zawsze gotowa do zabawy. Pocz¹tkowo
troszkê lêkliwa, kiedy siê przekona o dobrych zamiarach cz³owieka, szybko nabiera zaufania. Bardzo pragnie byæ g³askana i przytulana, z pewnoœci¹ bêdzie
mi³¹ i wiern¹ przyjació³k¹ rodziny, która
serdecznie siê ni¹ zaopiekuje.
Tola pilnie szuka nowego, bezpiecznego
domu!
Kontakt w sprawie adopcji suczki:
888 066 402, r.markowska@wp.pl

Lewa strona medalu

Rada wielu
nowa gazeta praska 11

Polska w budowie (?)

S¹d siê jawny odby³
na Ratuszu

Warszawa korkuje siê coraz
bardziej. Jak pokaza³y najnowsze badania, œrednia prêdkoœæ
samochodów w czasie szczytu
spad³a i nie przekracza 19 km/
h. Jeszcze pó³ roku temu na al.
Armii Krajowej czy Toruñskiej
kierowcy jechali œrednio ok. 47
km/h, dziœ jest to tylko 27 km/h.
Oczywiœcie, g³ówn¹ przyczyn¹
tego s¹ remonty oraz nowe inwestycje – zarówno te zwi¹zane z II lini¹ metra, jak i drogowe. Od 2007 roku, gdy w³adzê
w mieœcie przejê³a koalicja PO
– SLD, wreszcie ruszy³y one z
miejsca i do dziœ s¹ kontynuowane, poch³aniaj¹c z samego
bud¿etu miasta ju¿ ponad 30 miliardów z³otych. Wypada³oby
wiêc siê cieszyæ, a na razie zacisn¹æ zêby i mêczyæ ka¿dego
dnia z nadziej¹, ¿e potem bêdziemy mieæ w koñcu piêkne ulice, obwodnice, mosty i autostrady. Niestety jednak cierpliwoœæ
i wyrozumia³oœæ mieszkañców
jest permanentnie nadu¿ywana.
Po pierwsze, prawie wszystkie inwestycje s¹ nieodpowiednio przygotowane i rozpoczynaj¹
siê z opóŸnieniem, jak chocia¿by budowa II linii metra, która na
Pradze mia³a siê zacz¹æ rok
temu. Potem nastêpuje totalny
chaos, spowodowany nieprze-

myœlanymi objazdami, parali¿uj¹cymi natychmiast pó³ miasta.
Winny tego zamieszania jest
Miejski In¿ynier Ruchu, którego
popisowym numerem jest…
zwê¿anie ulic stanowi¹cych objazdy. To on poleci³ m.in. zwêziæ
Stalow¹ i Tamkê do Mostu Œwiêtokrzyskiego, wprowadzi³ turbinowy ruch na rondzie Starzyñskiego i zamkn¹³ Most Œl¹skoD¹browski, choæ przejazd nim
by³by mo¿liwy od ul. Sierakowskiego. Ci, którzy je¿d¿¹ komunikacj¹ miejsk¹ nie maj¹ lepiej,
bo do remontowego ba³aganu
trzy grosze dok³ada Zarz¹d
Transportu Miejskiego, zmieniaj¹c trasy autobusów i tramwajów
tak, ¿e ma³o kto wie, którêdy one
teraz je¿d¿¹ i gdzie aktualnie
znajduj¹ siê ich przystanki. Nie
wspominaj¹c o tym, ¿e jest ich
zawsze zbyt ma³o. Gdy pó³ miasta jest ju¿ zablokowane i inwestycja wreszcie ma ruszyæ, to
okazuje siê, ¿e jeszcze o czymœ
tam zapomniano. Nie pomyœlano na przyk³ad o zgodzie na
przesuniêcie pomnika „Czterech
œpi¹cych”, „nie zauwa¿ono”, ¿e
w miejscu budowanego wiaduktu na ul. Modliñskiej przy Moœcie
Pó³nocnym biegnie linia wysokiego napiêcia. Z kolei buduj¹c
wiadukt na ul. Cybernetyki „za-

Prosto z mostu

Kultura koordynacji
Na samym pocz¹tku kadencji
minister gospodarki pok³óci³ siê
z ministrem spraw zagranicznych, który chce skoordynowaæ
dzia³ania promocyjne polskiej gospodarki za granic¹ w jednej
agencji rz¹dowej, przejmuj¹c
m.in. wydzia³y ambasad ds. promocji handlu i inwestycji, a te podlegaj¹ pod ministra gospodarki.
Wydzia³y ds. promocji, czyli dawne biura radców handlowych,
podlega³y kiedyœ nawet pod specjalnego ministra do spraw wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹
(swego czasu pe³ni³ tê funkcjê
póŸniejszy prezydent Warszawy
Marcin Œwiêcicki) i do dziœ zachowa³y autonomiczn¹ wobec MSZ
pozycjê. Jak wiadomo, tekê ministra gospodarki otrzyma³ ponownie szef PSL, wiêc taka reforma nie ma chyba szans.
Urzêdów i instytucji zajmuj¹cych siê samodzielnie promocj¹
Polski za granic¹ jest znacznie
wiêcej. Nie bardzo rozumiem, jak
mo¿na w takich warunkach prowadziæ jak¹kolwiek politykê promocyjn¹. Opowiada³em moim
studentom marketingu terytorialnego o braku koordynacji rz¹dowych dzia³añ na rzecz promocji
Polski i porównywa³em to z sytuacj¹ w Warszawie, bardzo podobn¹. W radzie miasta sprawami promocji zajmuje siê co najmniej szeœæ komisji: Komisja Kultury i Promocji Miasta, Komisja
Rozwoju Gospodarczego, Komisja Samorz¹dowa i Integracji Europejskiej, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki, DoraŸna Komisja ds. Organizacji Euro 2012
oraz dzia³aj¹ca do niedawna
pe³n¹ par¹ DoraŸna Komisja ds.
Europejskiej Stolicy Kultury
2016. W urzêdzie miasta mo¿na
by te¿ wskazaæ kilkadziesi¹t biur,
wydzia³ów, jednostek bud¿etowych i instytucji kultury, maj¹cych w zakresie dzia³añ promocjê Warszawy, a dzia³aj¹cych
niezale¿nie od siebie.

Sto³eczny samorz¹d s³ynie z
braku koordynacji dzia³añ. Mo¿na wymieniaæ liczne przyk³ady,
choæby ubieg³oroczny remont
nawierzchni ul. Emilii Plater, pod
któr¹ teraz urzêdnicy zdecydowali siê zbudowaæ podziemny
parking. Do podrêczników nauki
o zarz¹dzaniu przejdzie na pewno przysz³oroczna blokada komunikacyjna miasta, przypadaj¹ca na samiutkie mistrzostwa
Europy w pi³ce no¿nej. Urzêdnicy przygotowuj¹ siê do nich od
piêciu lat równie intensywnie,
jak do walki o tytu³ Europejskiej
Stolicy Kultury 2016.
Trzeba przyznaæ, ¿e Hanna
Gronkiewicz-Waltz powo³a³a
pe³nomocnika do spraw koordynacji dzia³añ na rzecz walki
o tytu³ Europejskiej Stolicy
Kultury. Z perspektywy czasu
widaæ jednak, ¿e nie wybra³a
w³aœciwej osoby, dlatego dzia³ania skoñczy³y siê klap¹ i
Warszawa tytu³u nie otrzyma³a. Przygotowania stolicy do
mistrzostw Europy koordynuje osoba nosz¹ca doœæ prowizoryczny tytu³ „p. o. dyrektora
sekretariatu ds. Euro 2012”. A
to ju¿ tylko szeœæ miesiêcy...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

pomniano”, ¿e teren nale¿y do
spó³dzielni inwalidów i ¿e najpierw wypada³oby zadbaæ, aby
niepe³nosprawni mogli przenieœæ sw¹ produkcjê gdzie indziej. Kolejn¹ postaci¹ kluczow¹
dla miejskiego chaosu jest Koordynator ds. remontów, który
przy zamkniêtym przez metro
skrzy¿owaniu na pl. Wileñskim
potrafi dodatkowo zamkn¹æ np.
Al. Zielenieck¹, ca³kowicie odcinaj¹c od siebie dwie Pragi. Gdy
ju¿ wreszcie dana inwestycja ruszy, to ci¹gnie siê miesi¹cami, a
nawet latami. Bo zazwyczaj wykonawców spotykaj¹ wszystkie
kataklizmy i plagi egipskie oczywiœcie „niemo¿liwe” wczeœniej do przewidzenia, wiêc ich
„pokonanie” jest czêsto dodatkowo p³atne. Gdy w wielkich bólach inwestycja dobiegnie koñca, to potem miesi¹cami jest poprawiana i odbierana. Najlepszym przyk³adem jest wiadukt
przy Dworcu Gdañskim, który po
ukoñczonym z wielomiesiêcz-

nym opóŸnieniem remoncie,
przez kolejne wiele miesiêcy by³
odbierany.
Patrz¹c wko³o widaæ, ¿e Polska jest w budowie. Nie jest to
jednak zas³uga wy³¹cznie partii
Donalda Tuska. Jednak odpowiedzialnoœæ za to, jak siê buduje, bez w¹tpienia ci¹¿y na Platformie Obywatelskiej, zw³aszcza
tam, gdzie tak, jak w stolicy rz¹dzi ona dziœ samodzielnie.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

PO warszawsku

Œwiêtowanie niepodleg³oœci
czy zamieszki?
Pamiêtam dobrze, jak rok
temu 11 listopada, bawiliœmy
siê wspólnie na koncercie na
Pradze, szliœmy w praskim
marszu niepodleg³oœci. Wszyscy œwiêtowaliœmy radoœnie i
godnie. Tylko co jakiœ czas
dociera³y informacje o zamieszkach zza Wis³y, o chuliganach robi¹cych farsê z najwiêkszego œwiêta narodowego
Polaków obok Œwiêta 3 maja.
Jak œwietny by³ klimat praskich
uroczystoœci. Jak bardzo brakowa³o nam tego w tym roku,
poniewa¿ zamiast radoœci
znów czujemy za¿enowanie.
Tym razem sytuacja na warszawskich ulicach zdominowa³a media i rozmowy warszawiaków. Takich zadym nie
robi¹ ju¿ nawet pseudokibice
po meczach. Teraz bij¹ siê z
okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Z patriotycznymi has³ami na
ustach, twarz¹ zas³oniêt¹ kominiark¹, kastetem albo p³yt¹
chodnikow¹ w rêkach. Tak
wygl¹dali ci, którzy przyszli
œwiêtowaæ m.in. na pl. Konstytucji, Krakowskie Przedmieœcie. Bili siê z policjantami
opluwaj¹c ich mundury, ale nie
tylko. Po drugiej stronie barykady stali anarchiœci, czêsto
przywiezieni z innych krajów –
zawodowi anty-alter zadymiarze. Ci z kolei pobili grupy rekonstrukcyjne i podobno pluli
na polskie mundury. Czym siê
wiêc ró¿ni¹ od siebie obie grupy chuliganów? Myœlê, ¿e niczym, bo spod kominiarki i
wyzwisk wszystkie has³a
brzmi¹ podobnie, jak jeden
wielki be³kot.
A gdzie byliœmy w tym czasie my – zwykli mieszkañcy
Warszawy? Niestety, czêœæ z
nas wystraszona wydarzeniami sprzed roku nie zaplanowa³a obecnoœci na Marszu Niepodleg³oœci. Wybraliœmy czêsto inn¹ formê œwiêtowania, z
rodzin¹. Bo o to przecie¿ w tym
œwiêcie chodzi, o wspólne spê-

dzanie czasu z najbli¿szymi,
prawdziwy patriotyzm zaczyna
siê od rodziny. Nie chcia³bym
jednak, ¿eby ma³a grupa g³oœnych chuliganów psu³a nam
podnios³e, uroczyste chwile i
radoœæ wspólnego œwiêtowania. G³êboko wierzê, ¿e to my
mamy racjê, a nie oni. Ale jak
¿ycie codziennie nam pokazuje, nie wystarczy mieæ racjê,
trzeba j¹ udowodniæ i wygraæ.
Dobrze wiemy, ¿e nie zawsze
historie ¿yciowe koñcz¹ siê
happy endem. Œwiadomoœæ ta
musi dawaæ nam si³ê do walki
o szacunek i dobro.
Rada Warszawy na ostatniej sesji podjê³a w tej sprawie stanowisko. To sprawa zasadnicza, nie tylko dlatego, ¿e
nasze miasto w wyniku walk
chuliganów ucierpia³o, a pl.
Konstytucji wygl¹da³ jak pobojowisko, bo o tym te¿ pamiêtajmy, ale dlatego, aby napiêtnowaæ niegodne zachowania
i pokazaæ normalnym warszawiakom, ¿e miarka siê przebra³a, ¿e zrobimy wszystko co
w naszej mocy, ¿eby nie dopuœciæ do takich wydarzeñ w
przysz³oœci, aby odzyskaæ z
r¹k chuliganów nasze Œwiêto
Niepodleg³oœci - œwiêto normalnych ludzi, bo to tacy ludzie jak my od zawsze byli najwiêkszymi bohaterami naszej
ojczyzny.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Prokuratura pod rz¹dami Tuska dzia³a b³yskawicznie i skutecznie. Tak jest, proszê Pañstwa.
Nie pomyli³em siê i mam na to
dowody. Otó¿ 13 paŸdziernika
z³o¿y³em zawiadomienie w komendzie rejonowej policji dotycz¹ce gróŸb karalnych, których ze
wzglêdu na drastyczny charakter
nie przytoczê. A 14 paŸdziernika,
czyli nastêpnego dnia, prokurator
Rzeczypospolitej Polskiej, Anna
Karbowska napisa³a: „GroŸba
karalna (...) musi zawieraæ zapowiedŸ pope³nienia przestêpstwa
na szkodê drugiej osoby, stanowiæ realne zagro¿enie i wzbudzaæ
uzasadnion¹ obawê jej spe³nienia. (...) Nie stanowi¹ przestêpstwa groŸby, które co prawda wywo³a³y u pokrzywdzonego obawê
ich spe³nienia, ale z kontekstu sytuacyjnego wynika w sposób
oczywisty, ¿e obawa ta jest bezpodstawna.”
Ciekawe, jaki „kontekst sytuacyjny” mia³a na myœli Pani Prokurator. Mo¿e to, ¿e cz³onkowie
PO, jak Ryszard C. nie strzelaj¹
do „pisiorów”. To znaczy, strzelaj¹, ale w £odzi, a jesteœmy

przecie¿ w Warszawie. W Warszawie nikt nie zosta³ pobity czy
nawet opluty za patriotyczne pogl¹dy. A przepraszam, zosta³, ale
na w³asne ¿yczenie. Trzeba by³o
siedzieæ w domu i ogl¹daæ TVN,
a nie œwiêtowaæ 11 listopada...
Rada Warszawy g³osami PO
i czêœci SLD uzna³a, ¿e zniewa¿y³em Prezydenta. I tak demokratycznie zatwierdzono przysz³y wyrok S¹du jeszcze przed
zakoñczeniem postêpowania w
tej sprawie przez Prokuraturê.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Mamy „¿ont”
Pi¹tek, 18 listopada, sta³ siê
dat¹ tymczasowego rekordu
Polski. Po raz drugi z rzêdu ten
sam desygnowany premier
wyg³osi³ expose rz¹dowe i po
raz drugi z rzêdu uzyska³ wiêkszoœæ sejmow¹. To, ¿e tê sam¹
wiêkszoœæ sejmow¹, to kolejny
rekord. Jak¿e jednak inne jest
to expose od tego, które Tusk
wyg³asza³ cztery lata temu.
Cztery lata temu Tusk przemawia³ ponad trzy godziny i obieca³ wszystkim wszystko. Libera³om - liberalizacjê gospodarki i szybsz¹ prywatyzacjê. Socja³om - dba³oœæ o s³abszych.
Wszystkim - stabilny wzrost
PKB, zrównowa¿enie bud¿etu,
bezpieczne przyjêcie Euro, rozwój infrastruktury itd. itp. Piêknie mówi³ o polityce, polegaj¹cej „na uwalnianiu gospodarki i
obywateli od nadmiernej obecnoœci pañstwa przy jednoczesnej dba³oœci o sektory i œrodowiska, które potrzebuj¹
wsparcia… i budowanie ¿³obków i przedszkoli”. Takie sobie
polityczne obiecanki cacanki.
Przyszed³ jednak KRYZYS, a
wraz z nim pytanie, które sta³o
siê jednym z przebojów minionego lata „Panie Premierze jak
¿yæ”. Zada³ je poszkodowany
hodowca papryki. Filozoficznie
zadaje je jeden z moich znajomych nad kuflem piwa i wiele
innych osób przy ró¿nych okazjach. Widzia³em równie¿ wersje erotyczne „z kim ¿yæ”, oraz
przygnêbiaj¹ce, „po co ¿yæ”.
Pi¹tkowe expose premiera to
próba zmierzenia siê z nieuchronnym. Zielona gospodarczo polska wyspa pogr¹¿a siê
w odmêtach faluj¹cej œwiatowej
gospodarki. Daleko nam jeszcze do Grecji czy Hiszpanii tak¿e w ich obecnym kryzysowym
poziomie ¿ycia, a premier zapowiada REFORMY. Zaczynam
siê baæ. Wyst¹pienie premiera
by³o krótsze o dwie godziny ni¿

cztery lata temu. Kij i marchewka. Podniesienie o 50% ulgi prorodzinnej na trzecie i kolejne
dziecko, a jednoczeœnie zniesienie „becikowego” dla bogatszych rodzin. Zmniejszenie lub
likwidacja czêœci ulg podatkowych, w tym na internet. Podwy¿szenie wieku emerytalnego
dla kobiet i mê¿czyzn do 67 lat.
Utrzymanie w ryzach d³ugu publicznego. Podwy¿szenie
sk³adki rentowej o 2% œci¹ganej od pracodawców. Zniesienie 50-procentowego odpisu
kosztów uzyskania przychodu
od twórców i artystów itd. itp.
Nic nie us³ysza³em o s³u¿bie
zdrowia i o polityce spo³ecznej:
w sumie wiêcej kija ni¿ marchewki. Patrz¹c jednoczeœnie
na sk³ad „¿ontu”, w którym wiêkszoœæ stanowi¹ ministrowie z
drugiego szeregu, nie usi³ujê
nawet zapamiêtaæ ich nazwisk,
bowiem - jak ich okreœlaj¹ media - zderzaki premiera mog¹
byæ i zapewne bêd¹ zmieniani
szybciej ni¿ rêkawiczki. Z drugiej jednak strony, maj¹c œwiadomoœæ koniecznoœci pewnych
zmian - obawiam siê, ¿e w rêkach tego „¿ontu” z koniecznych reform wyjd¹ STRINGI.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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A w sercu... Ojczyzna!
Wybitny polski etnograf Oskar Kolberg powiedzia³ niegdyœ, ¿e naród który przestaje
œpiewaæ, przestaje istnieæ. S³owa te sta³y siê mottem koncertu, jaki odby³ siê 20 listopada
w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci w Bia³o³êce.

W ramach obchodów 93.
rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 odby³ siê koncert zatytu³owany „A w sercu... Ojczyzna!”, na który z³o¿y³y siê najpiêkniejsze polskie
pieœni patriotyczne, przeplatane fragmentami poezji. Wykonawcami koncertu byli wybitni artyœci polskich scen operowych, operetkowych i teatralnych: Bogumi³a DzielWawrowska, sopran, solistka
Teatru Wielkiego w £odzi;
Ryszard Wróblewski, tenor,
solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie
oraz Leszek Zduñ, aktor Teatru Narodowego i Teatru Polonia w Warszawie. Artystom
towarzyszy³a Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica” w kameralnym sk³adzie, a koncert
prowadzi³a dyrektor orkiestry
oraz Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, Anna Barañska-Wróblewska. Wszystkie utwory instrumentalno-wokalne, które
wykonano podczas koncertu
zosta³y zaaran¿owane przez
Miko³aja G¹siorka.

Us³yszeliœmy pieœni, które
towarzyszy³y Polakom w
wa¿nych momentach historii,
œpiewane i lubiane po dziœ
dzieñ. Przewodnikiem w tej
muzycznej wêdrówce by³ Leszek Zduñ, który wprowadza³
nas w nastrój s³owami wybitnych polskich poetów. Po
odczytaniu fragmentu „Nocy
listopadowej” Stanis³awa Wyspiañskiego, koncert rozpoczê³a „Warszawianka 1831
roku”, pieœñ napisana przez
francuskiego poetê C. F. Delavigne’a pod wp³ywem wydarzeñ Powstania Listopadowego. Muzykê skomponowa³
Karol Kurpiñski, a autorem
najbardziej znanego polskiego przek³adu by³ poeta i historyk Karol Sienkiewicz,
dziadek Henryka Sienkiewicza. W tradycjê powstañ narodowych wpisuje siê równie¿, zaœpiewany przez Ryszarda Wróblewskiego,
„Ostatni mazur” oraz „Marsz
Obozowy” (Bracia, do bitwy
nadszed³ czas) Karola Kurpiñskiego, którego pocz¹tkowy fragment sta³ siê has³em
Wojska Polskiego.

Poza pieœniami wojskowymi, zagrzewaj¹cymi do boju,
w programie znalaz³y siê równie¿ inne pieœni z tego samego okresu, jak „P³ynie Wis³a,
p³ynie”, czy „¯yczenie” Fryderyka Chopina, skomponowane do s³ów poety romantycznego, Stefana Wytwickiego.

Ca³y czas muzyce towarzyszy³a literatura. Po fragmencie
„Pana Tadeusza” i „Wyzwolenia”, wraz z wierszami Tuwima, Kasprowicza i Lechonia
przenieœliœmy siê w póŸniejsze
czasy, lata I wojny œwiatowej i
Legionów Pi³sudskiego. „Tam
na b³oniu b³yszczy kwiecie”,
„Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”
i s³ynna „Kadrówka” – te pieœni znaj¹ wszyscy. „Kadrówka” opowiada historiê 1. Kompanii Kadrowej, która powsta³a 3 sierpnia 1914 r. w Oleandrach z cz³onków Zwi¹zku
Strzeleckiego i Polskich Dru¿yn Strzeleckich. PóŸniej do³¹czy³y do niej inne oddzia³y
strzeleckie, staj¹c siê zaczynem I Brygady Legionów.
Hymnu „My Pierwsza Brygada”, do którego s³owa napisali
T. Biernacki i A. Ha³aciñski
wszyscy wys³uchali na stoj¹co, podobnie jak „Roty” z tekstem Marii Konopnickiej.
Koncert muzyki polskiej „A
w sercu… Ojczyzna” zorganizowa³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski, Wydzia³ Kultury oraz Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury przy wspó³udziale proboszcza parafii
NMP Matki Piêknej Mi³oœci,
ks. Grzegorza Kociêckiego.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zbigniew Dru¿bicki

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ przy Al.
Jerozolimskich 179 w Warszawie z³o¿onego dnia
10 listopada 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie:
- gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE DN 40 mm o d³ugoœci
ok. 116,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych siêgacza pieszojezdnego, ul. Karnickiej i ul. Semaforowej na dzia³kach
ewidencyjnych nr 49/16 i 44 z obr 4-04-22 oraz na
dzia³kach ew. nr 2 i 7 z obr 4-04-23 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Biurze
Obs³ugi Mieszkañców.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,
pok. 307) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
Przyjêcia interesantów w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, bezpoœrednio
(pokój 307) i telefonicznie (22-51-03-198): poniedzia³ki
w godz. 10:00-16:00 i czwartki 13:00-16:00
Ww. godzinach mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje
telefoniczne pod numerem telefonu (22) 51-03-198.

Œwiêto Niepodleg³oœci w Bia³o³êce
11 listopada obchodziliœmy 93. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W
Bia³o³êce uroczystoœci patriotyczne z tej okazji odby³y siê w koœciele pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny przy ul. Klasyków 21/23.
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93 lata temu, 11 listopada
1918 roku, w wagonie kolejowym w Compiegne pod Pary¿em, francuski marsza³ek Ferdinand Foch jako naczelny
wódz pañstw sprzymierzonych,
podpisa³ rozejm z Niemcami. W
ten sposób zakoñczy³a siê I
wojna œwiatowa. Po 123 latach
niewoli Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Dzieñ 11 listopada
zosta³ ustanowiony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w
1937 roku polskim œwiêtem narodowym i od tej pory, z przerw¹
w okresie PRL-u, obchodzony
jest bardzo uroczyœcie.
W tym roku w Bia³o³êce
patriotyczne uroczystoœci z
okazji Œwiêta Odzyskania
Niepodleg³oœci odby³y siê w
koœciele Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny przy
ul. Klasyków. Rozpoczê³y siê
one uroczyst¹ Msz¹ Œw. w

intencji Ojczyzny, na której
obecni byli przedstawiciele
kombatantów, bia³o³êckich
szkó³ oraz w³adz dzielnicy.
Po mszy odby³ siê koncert
pt. „Wolnoœæ dŸwiêkami zapisana” w wykonaniu Salonowej Orkiestry Johanna Straussa pod dyrekcj¹ Piotra Skubisa. Œwiêtuj¹ca 16. rocznicê
istnienia, specjalizuj¹ca siê w
muzyce operetkowej orkiestra
zaprezentowa³a w tym dniu
program, na który z³o¿y³y siê
najpiêkniejsze polskie pieœni
i melodie, towarzysz¹ce narodowi w ciê¿kich latach niewoli,
podczas walki o niepodleg³oœæ i w wolnej ju¿ ojczyŸnie.
Ten muzyczny pochód ku
niepodleg³oœci rozpoczê³o
dostojne wykonanie „Roty”.
Nastêpnie us³yszeliœmy wi¹zankê tañców polskich z polonezem „Po¿egnanie Ojczy-

zny” na czele i „Warszawiankê 1831 r.”. W ten sposób zbli¿yliœmy siê do okresu I wojny
œwiatowej. Zabrzmia³ hymn
„My Pierwsza Brygada”, a zaraz po nim wi¹zanka pieœni
legionowych, takich jak „Przybyli u³ani pod okienko”, „O mój
rozmarynie” i „Rozkwita³y p¹ki
bia³ych ró¿”. Czasy wspó³cze-

sne reprezentowa³ walc z filmu „Noce i dnie” oraz polonez
Wojciecha Kilara z filmu „Pan
Tadeusz” Andrzeja Wajdy.
Koncert „Wolnoœæ dŸwiêkami
zapisana” zakoñczy³a pieœñ
„Bo¿e, coœ Polskê”.
Po koncercie i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, na
terenie przykoœcielnym, przy
symbolicznym miejscu pamiêci
narodowej, odby³ siê Apel Poleg³ych w walce o wolnoœæ Ojczyzny, z udzia³em wojskowej
asysty honorowej z Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego. Po przemówieniu
burmistrza dzielnicy Bia³o³êka
Jacka Kaznowskiego nast¹pi³o
z³o¿enie wieñców w miejscu pamiêci przez delegacje partii i
stowarzyszeñ politycznych.
Organizatorami tegorocznych
uroczystoœci patriotycznych byli
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i
Zarz¹dem, Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury, Wydzia³ Kultury oraz ks.
Kanonik Miros³aw Bielawski,
proboszcz parafii Narodzenia
NMP w P³udach.
Joanna Kiwilszo

