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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Niebezpieczne
szczepionki?
Jesieñ, czas zachorowañ na grypê i infekcje grypopodobne. I znów powraca temat – szczepiæ siê przeciw grypie, czy nie? Przy tej okazji powraca równie¿ dyskusja
nad bezpieczeñstwem niektórych szczepieñ. Wiêkszoœæ
lekarzy zaleca – bez wzglêdu na wszystko. Jednak z roku
na rok roœnie grono œwiat³ych krytyków.
Do tego grona z ca³¹ pew- niezale¿nych badaczy, lekanoœci¹ nale¿y prof. Maria rzy i polityków na œwiecie, któDorota Majewska z Zak³adu rzy odwa¿yli siê zakwestionoFarmakologii, Katedry Marii waæ bezpieczeñstwo szczeCurie Komisji Europejskiej, pionek. Nagminne jest sekoInstytutu Psychiatrii i Neuro- wanie tych, którzy oœmielaj¹
logii w Warszawie; przy czym, siê mieæ w kwestii szczepieñ
jak sama stanowczo deklaru- inne ni¿ poprawne politycznie
je nie jest przeciwniczk¹ zdanie, nagminne jest odciszczepieñ, ale jedynie propo- nanie ich od mo¿liwoœci punuje racjonalizacjê ich pro- blikowania w presti¿owych
gramu w Polsce i dostosowa- bran¿owych czasopismach.
nie do bezpieczniejszych Wszystko to wskazuje na zornorm europejskich. Ataki na ganizowan¹ akcjê lobby
prof. Mariê Majewsk¹ s¹ po- szczepionkowego, które dodokoñczenie na str. 12
dobne do ataków na innych
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Wielkie budowy

Tunel pod dnem Wis³y
Tarcza mechaniczna do wiercenia tunelu pod Wis³¹ by³a
zwo¿ona na plac budowy w czêœciach, przy u¿yciu kilkunastu samochodów ciê¿arowych, od lutego do kwietnia
tego roku. I dopiero na miejscu by³a sk³adana – tak jest
olbrzymia. To by³o pierwsze w Polsce wiercenie przy u¿yciu tarczy TBM. Wydr¹¿onym tunelem pod Wis³¹ pop³yn¹
do Czajki œcieki z lewobrze¿nej Warszawy.
22 listopada konsorcjum huty, poprzez system ruroci¹PRG Metro sp. z o.o., Hydro- gów. W zak³adzie powstan¹:
budowa S.A. i Infra S.A. za- budynek krat, pompownia
koñczy³o dr¹¿enie pierwsze- œcieków, komora wejœciowa
go w historii tunelu pod Wis³¹, syfonu, czyli tunelu pod
przebijaj¹c siê przy u¿yciu Wis³¹. Warto zwróciæ uwagê
tarczy TBM do komory koñdokoñczenie na str. 2
cowej na lewym brzegu rzeki. Przedsiêwziêcie rozpoczê³o siê od podpisania w lipcu
2010 przez inwestora, którym
jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji m.st. Warszawy, kontraktu z powy¿szym konsorcjum
na budowê uk³adu przesy³owego pomiêdzy Zak³adem
Farysa a Zak³adem Œwiderska. Urz¹dzenia Zak³adu Farysa bêd¹ odbiera³y œcieki z
kolektorów - burakowskiego,
w ulicy Farysa i kolektora z

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!

Port Praski po prasku

Z kamer¹
bezpieczniej
Miejski system monitoringu dzia³a w Warszawie od ponad 10 lat. Jest wa¿nym narzêdziem zwiêkszania bezpieczeñstwa. W ubieg³ym roku praca 407 kamer pozwoli³a
wykryæ ponad 12 tysiêcy przestêpstw i wykroczeñ.
Dwa lata temu, z inicjaty- ju¿ na osiedlu Gotarda (ZGN
wy Zak³adu Obs³ugi Systemu Mokotów) oraz w budynku
Monitoringu oraz policji, po- przy ul. Niemcewicza 3/5
wsta³ pomys³ uzupe³nienia (wspólnota mieszkaniowa).
miejskiego systemu – moni- Realizowany jest w budynku
toringiem wyspowym. Po- na Ogrodowej 39/41 (wspólwstaje on tam, gdzie miasto nota mieszkaniowa).
nie mo¿e rozbudowywaæ
28 listopada, podczas sposwego systemu – na terenie tkania w siedzibie Administranale¿¹cym do spó³dzielni i cji osiedla Kijowska RSM Prawspólnot mieszkaniowych. ga zaprezentowano monitoZOSM opracowa³ projekt ring wyspowy na Pradze Pótechniczny i kosztorys, wraz ³noc. W osiedlowych zasoz policj¹ inicjowa³ spotkania bach spó³dzielni jest tu ok. 4
z cz³onkami spó³dzielni tysiêcy mieszkañ z ponad 9
mieszkaniowych i wspólnot. tysi¹cami mieszkañców.
W wyniku tych dzia³añ moni- Pierwsz¹ kamerê zainstalotoring wyspowy funkcjonuje
dokoñczenie na str. 2

W nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada mo¿na
by³o zg³aszaæ uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Portu Praskiego, przygotowanego
przez miejsk¹ pracowniê w porozumieniu z firm¹ Elektrim, w³aœcicielem wiêkszoœci objêtego planem terenu. Z
tej przyczyny w ostatnim tygodniu listopada w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc odby³y siê a¿ trzy spotkania poœwiecone temu tematowi.
Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy trzeba by³o
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
przenieœæ do sali na dole z
powodu du¿ego zainteresoJacek Kaznowski
wania mieszkañców, którzy
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
liczyli na poparcie radnych.
Tymczasem nie wszyscy
serdecznie zapraszaj¹ na
obecni na posiedzeniu radni
byli zorientowani w sprawie,
skupiano siê g³ównie na prezentacji za³o¿eñ planu, które mieszkañcy ju¿ dobrze
znali oraz na pytaniach do
zaproszonego na spotkanie
godz. 18.00 - Msza Œwiêta
prezesa spó³ki Port Praski.
Okaza³o siê, ¿e Rada Dzielgodz. 19.00 (po Mszy Œw.) - koncert Zbigniewa Wodeckiego
nicy ustosunkuje siê do spraKoœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ul. Myœliborska 100.
wy dopiero wtedy, gdy z
Urzêdu Miasta wp³ynie ofiWstêp wolny.
cjalna proœba o wyra¿enie

OP£ATEK Z BURMISTRZEM
17 grudnia (sobota)

dokoñczenie na str. 3
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Tunel pod dnem Wis³y

dokoñczenie ze str. 1

na parametry tunelu. Jego
komora wejœciowa w kszta³cie
okrêgu ma g³êbokoœæ ok. 40 m
(wysokoœæ kilkunastopiêtrowego budynku!), œrednica
zewnêtrzna to niemal 22 m,
zaœ œciany komory maj¹ gruboœæ 1 metra.
To tam zostan¹ zamontowane ruroci¹gi, które doprowadz¹ œcieki do tunelu, to
tam równie¿ powstanie infrastruktura s³u¿¹ca obs³udze
eksploatacyjnej urz¹dzeñ. W
Zak³adzie Œwiderska powstan¹: komora wyjœciowa
syfonu i kolejne dwie komory
- pomiarowa i po³¹czeniowa.
Po bia³o³êckiej stronie Wis³y
œcieki pop³yn¹ do Oczyszczalni Œcieków Czajka, wybudowanym ju¿ kolektorem o
œrednicy 2,80 m i d³ugoœci ok.
6 km.
Tunel, syfon pod Wis³¹, jest
ewenementem na tle tradycyjnych uk³adów przesy³owych, nie wymaga bowiem
pompowania œcieków przy
u¿yciu dodatkowych, drogich
urz¹dzeñ. Œcieki bêd¹ niejako przepychane pomiêdzy
brzegami rzeki, przy wykorzystaniu naturalnej ró¿nicy ciœnieñ w tunelu.
Wnêtrze tunelu pod Wis³¹,
w dolnej czêœci, zajm¹ dwa
ruroci¹gi o œrednicy ponad
1,5 m. Pokryte zostan¹ betonowymi sarkofagami. W sumie w obiekcie znajd¹ siê bez
ma³a 3 kilometry rur, w tym
1,2 km pod korytem rzeki. W
górnej, nie zabetonowanej
czêœci tunelu, powstanie torowisko dla czegoœ na kszta³t mini-kolejki, która bêdzie
pomocna przy obs³udze eksploatacyjnej obiektu. W tej
czêœci tunelu zostan¹ równie¿ zamontowane systemy
wentylacji, instalacji telefonicznej, telewizji przemys³owej, oœwietlenia i systemów
elektronicznego sterowania
urz¹dzeniami.

Obudowa tunelu wykonana
jest z tzw. tubingów - prefabrykowanych betonowych
elementów. Ciekawostk¹ jest
fakt, i¿ specjalnie na potrzeby tunelu pod Wis³¹, poznañska firma ruszy³a z produkcj¹
owych tubingów w styczniu
tego roku. Obudowa tunelu to
1081 pierœcieni, ka¿dy d³ugoœci ok. 1,2 m. Pierœcieñ sk³ada siê z szeœciu po³¹czonych
ze sob¹ tubingów, z czego
piêæ stanowi element obudowy, zaœ szósty jest ³¹cznikiem, a œciœlej - zamkiem.
Wraz z dr¹¿eniem tunelu budowano obiekty Farysa i Œwiderska. Na ukoñczeniu s¹ ju¿
prace konstrukcyjne, lada chwila rozpoczn¹ siê prace wykoñczeniowe i monta¿ urz¹dzeñ.
Sporo czasu zajmie demonta¿ tarczy TBM. Kiedy to
nast¹pi, budowniczowie dokoñcz¹ prace budowlane komór wejœciowej – po bielañskiej stronie i wyjœciowej – po
stronie bia³o³êckiej. Bêdzie to
sygna³ do rozpoczêcia monta¿u wyposa¿enia tunelu,
wspomnianych ju¿ ruroci¹gów, instalacji i systemów
sterowania.
Powróæmy jeszcze na
chwilê do samej tarczy TBM.
Rozpocznijmy od rozszyfrowania angielskiego skrótu.
Tunnel Boring Machine, a
wiêc wiertarka tunelowa.
Zwa¿ywszy na jej rozmiary,
lepiej zabrzmi – maszyna
dr¹¿¹ca tunele. Jest to urz¹dzenie ekstremalnie drogie i
skomplikowane w monta¿u,
wiêc techniczne i ekonomiczne uzasadnienie dla jej u¿ycia mo¿na znaleŸæ tylko wtedy, gdy pracuje w ekstremalnych warunkach, dr¹¿¹c d³ugie tunele w glebach o zró¿nicowanych warunkach hydrogeologicznych. Tarcza
umo¿liwia urabianie gruntu,
usuwanie urobku i jednoczesne wznoszenie obudowy tunelu. Tarcza TBM pracowa³a

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

i pracuje m.in. przy rozbudowie metra w Pekinie.
Spoœród modeli tarcz TBM
najbardziej przydatna dla tunelu do Czajki wydawa³a siê
tarcza Slurry Type (tarcza
zamkniêta p³uczkowa) przeznaczona do projektów zlokalizowanych pod ciekami wodnymi, w trudnych i zmiennych
warunkach, w gruntach spoistych i niespoistych, mocno
nawodnionych, dodatkowo
jeszcze mechanicznie krusz¹ca kamienie. I taka w³aœnie budowa³a nasz tunel.
Specjalnie na potrzeby tunelu pod Wis³¹ tarczê konstruowa³a niemiecka firma,
specjalizuj¹ca siê w tego typu
urz¹dzeniach. Produkcja
trwa³a od sierpnia 2010 do
stycznia 2011. Nast¹pi³ próbny monta¿ i uruchomienie
maszyny u producenta. Potem urz¹dzenie zosta³o roz³o¿one na czynniki pierwsze
i w takiej postaci, jak ju¿
wspominaliœmy, tarcza trafi³a
na plac budowy. A owe czynniki pierwsze mia³y niebagatelne gabaryty. Ich transport
odbywa³ siê po specjalnie
wyznaczonych trasach, w
asyœcie pilota, w policyjnym
konwoju. Zdarza³o siê i tak,
¿e trzeba by³o na trasie przejazdu elementów tarczy zmieniaæ organizacjê ruchu.
I jeszcze gabaryty tarczy.
Œrednica – 5,35 m. D³ugoœæ
– ok. 70 m. Masa – 500 ton.
Ta monstrualna wiertarka
wydr¹¿y³a tunel o œrednicy
wewnêtrznej 4,5 m, na g³êbokoœci 10 m pod dnem Wis³y,
d³ugi na 1300 m. Wiercenie
rozpoczê³o siê w przygotowanym wczeœniej szybie startowym przy Œwiderskiej. Szyb
startowy by³ d³ugi na 70 m,
szeroki na 10 m i g³êboki na
ok. 10 m. By³ jednoczeœnie
miejscem monta¿u i przygotowania maszyny do pracy.
Metê dr¹¿enia stanowi³ szyb
odbiorczy, który jest równoczeœnie komor¹ wejœciow¹
tunelu. Jej œrednica zewnêtrzna to 22 m. Jest g³êboka na
ok. 40 m. Komora znajduje
siê po bielañskiej stronie Wis³y, przy ul. Farysa. Maszyna
pokonywa³a dystans od 8 do
25 metrów na dobê, w zale¿-

noœci od kondycji gruntu.
Wiercenie trwa³o non stop –
przez ca³¹ dobê i siedem dni
w tygodniu. Budowa tunelu
do Oczyszczalni Œcieków
Czajka, to by³ poligon doœwiadczalny dla tarcz TBM w
Polsce. Urz¹dzenie sprawdzi³o siê w stu procentach.
Podobne tarcze rusz¹ do dr¹¿enia tuneli II linii metra.
El¿bieta Gutowska

Z kamer¹ bezpieczniej

dokoñczenie ze str. 1

wano 2 lata temu na budynku przy ul. Bia³ostockiej 22/
29. W tej okolicy jest park i
plac zabaw; zdarza³y siê liczne dewastacje, kradzie¿e
mienia, u¿ywanie œrodków
odurzaj¹cych. Po obejrzeniu
obrazu z kamery, uzupe³niono j¹ doœwietlaczem.
Kamerê z oœwietlaczem
ma te¿ budynek, w którym
mieœci siê Klub Osiedlowy
”KuŸnia”. W tym rejonie najwiêkszym zagro¿eniem jest
handel narkotykami.
W tym roku ruszy³ system
monitoringu wyspowego. Kamery instalowane s¹ na œcianach budynków, w drzwiach
wejœciowych oraz w windach.
Obraz, przez 24 godziny, obserwuj¹ pracownicy ochrony.
Gdy zauwa¿¹ coœ niepokoj¹cego, maj¹ dzwoniæ na policjê
lub do stra¿y miejskiej. S³u¿by
maj¹ obowi¹zek przyjmowaæ
te zg³oszenia. Nagrane materia³y przechowywane s¹ na
twardym dysku przez 78 dni.
Uczestnikom konferencji
pokazano wydarzenia, zarejestrowane przez kamery,
zainstalowane przez RSM
Praga: na klatce schodowej
m³ody mê¿czyzna napada na
ponad 80-letni¹ kobietê, zabiera jej torebkê; w wyniku
napadu ofiara ma z³aman¹
rêkê i 3 ¿ebra. Na drugim
nagraniu widaæ, jak sprawca
wchodzi do windy i demontuje w niej urz¹dzenia.
Prezes RSM Praga Andrzej
Pó³rolniczak poinformowa³, ¿e
dziêki zdjêciom z windy policjanci ustalili sprawców dewastacji, ustalaj¹ sprawców napadu. Na zainstalowanie kamer RSM Praga wyda³a 50

tysiêcy z³otych. W przysz³ym
roku planuje siê zainstalowanie monitoringu wyspowego
na 2 osiedlach RSM Praga:
Poraje i Erazma; na ten cel
przeznaczono 80 tysiêcy z³otych. „Nak³ady na pewno nam
siê zwróc¹” – zapewni³ prezes
i podziêkowa³ w³adzom miasta za wspó³pracê. Rady osiedli potwierdzaj¹, ¿e przestêpstw jest tam teraz mniej
ni¿ kilka lat temu.
Zapytany przez nas Janusz Nizio³ek, przewodnicz¹-

cy komisji zasobów mieszkaniowych osiedla Kijowska,
wspomina czas, gdy na tym
terenie by³y pijañstwa, burdy,
szalone jazdy na motorach.
Gdy zainstalowano kamery,
sytuacja zdecydowanie siê
poprawi³a, wieczorami jest
spokój. ¯adna z kamer nie
zosta³a zniszczona.
W sprawie monitoringu
wyspowego prowadzone s¹
rozmowy z burmistrzem dzielnicy Wilanów, SM Grenadierów, Wspólnot¹ Bielañsk¹ i
Spó³dzielni¹ Bemowo.
„Jestem szczêœliwa i dumna z tego, co zrobi³a RSM
Praga. Myœlê, ¿e bêdzie wzorem dla innych spó³dzielni” –
powiedzia³a na spotkaniu
Ewa Gawor, dyrektor Biura
Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego. Do tej opinii przy³¹czy³ siê senator
Marek Borowski, podkreœlaj¹c, jak wa¿na jest prewencja:
zainstalowany system odstrêcza sprawców!
K.

„Rodzeñstwo z wyboru”

Potrzebni nowi wolontariusze
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy poszukuje wolontariuszy, którzy chc¹
pe³niæ rolê „starszego rodzeñstwa” dla dzieci rodzin korzystaj¹cych z pomocy oœrodka.
Wolontariusz „starszy brat” lub „starsza siostra” bêd¹ spotykaæ siê z dzieckiem o kilka lat m³odszym. Zadaniem wolontariusza „nowego starszego rodzeñstwa” bêdzie pomóc (porozmawiaæ, pobawiæ siê, czasem pomóc w odrabianiu lekcji)
dzieciom przezwyciê¿aæ nieœmia³oœæ i problemy w szkole.
Program przewiduje spotkania (raz w tygodniu) w miejscu
zamieszkania dziecka – „m³odszego rodzeñstwa” lub wyjœcia
na spacer, do kina i inne. Kandydat na wolontariusza wype³nia ankietê i przechodzi szkolenie. Koordynator (pracownik
oœrodka) zadba, aby do dziecka energicznego trafia³a osoba
o podobnym usposobieniu.
Osoby chêtne mog¹ zg³aszaæ siê do: Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Filia nr 2,
ul. Stojanowska 12/14 tel. 22 679 51 57, 516 946 591
(kontakt: koordynator Programu Agnieszka Kacperska,
e-mail agnieszkakacperska@wp.pl).
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Port Praski po prasku
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opinii na temat projektu planu zagospodarowania. Na
razie nie wp³ynê³a.
Spotkanie mieszkañców,
zorganizowane nazajutrz,
zgromadzi³o ponownie t³umy
pra¿an zaniepokojonych planami zabudowania portu.
Podnoszono zarówno potrzebê obrony terenów zielonych,
jak i niezgodê na zaplanowa-

ne wie¿owce, o wysokoœci
nawet 160 m. Przybli¿ono
przy okazji historiê i konstrukcjê samego portu, która siêga roku 1919. Zdaniem specjalistów, na zachowanie zas³uguje pochodz¹cy z lat 20.
magazyn z ceg³y pruskiej przy
Marcinkowskiego, nabrze¿a
oraz liczne detale, które powinny zostaæ wpisane w now¹
architekturê, a o których twór-

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl
SYLWESTER - 380 z³/parê

cy planu zagospodarowania
zupe³nie zapomnieli.
W toku spotkañ i dyskusji
wyraŸnie zarysowa³y siê dwie
odmienne wizje Pragi. Jedna
zak³ada rozwój i modernizacjê jako swego rodzaju
ucieczkê do przodu, przez
upodobnienie dzielnicy do lewobrze¿nej Warszawy i nadanie jej rysu wielkomiejskiego,
sto³ecznego. Podkreœlano, ¿e
planowana du¿a inwestycja w
Porcie Praskim to presti¿,
zwiêkszone podatki dla dzielnicy i nowe miejsca pracy dla
mieszkañców Pragi.
Druga wizja Pragi, silnie reprezentowana przez mieszkañców, opiera siê na zachowaniu historycznej skali zabudowy dzielnicy, nawi¹zaniu do
jej wieloletniej odmiennoœci i

autentycznoœci, która stanowi
najwiêksz¹ wartoœæ. Wielu
pra¿an inaczej wyobra¿a sobie sto³ecznoœæ – bez wie¿owców, z zabudow¹ w ludzkim
rozmiarze, miejscami do spacerów i wypoczynku wœród
naturalnej przyrody, czego teraz bardzo im brakuje. Protestuj¹cy podkreœlaj¹ tak¿e, ¿e
s¹ za zabudow¹ Portu Praskiego, ale w sposób pozwalaj¹cy na przetrwanie wykszta³conej tam przez dziesiêciolecia bezcennej dzikiej
przyrody, której zazdroszcz¹
nam przybysze z zagranicy, a
której sami nie doceniamy.
Ten rozdŸwiêk by³o widaæ
tak¿e podczas posiedzenia
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego, gdzie nieznacznie silniej reprezentowana by³a opcja „modernizacyjna”, co znalaz³o swój wyraz w podjêtym stanowisku.
Zauwa¿ono przy tym braki w
zakresie przestrzeni publicznych i zani¿one wskaŸniki
powierzchni biologicznie
czynnej w proponowanej nowej zabudowie (czêsto nawet
na poziomie 0%).
Zaproszeni przedstawiciele Elektrimu i autorzy koncepcji zagospodarowania terenu,
która wywo³a³a tak silne opory mieszkañców – pracownia
JEMS Architekci - zak³adaj¹,
¿e na terenie portu docelowo
ma codziennie przebywaæ
nawet 25 tysiêcy osób, co
przewy¿sza szacunki zarówno projektantów planu, jak i
zaniepokojonych skal¹ inwe-

stycji mieszkañców. Tym bardziej zdaje siê to podwa¿aæ
zapisy wykonanej dla planu
prognozy oddzia³ywania na
œrodowisko, gdzie stwierdza
siê, ¿e intensywna zabudowa
nie bêdzie mia³a negatywnego wp³ywu na œrodowisko,
ani na ju¿ mieszkaj¹cych w
obszarze planu ludzi. Uspokajano przy tym, ¿e realizacja inwestycji bêdzie roz³o¿ona na kilkanaœcie lat, wiêc nie
spowoduje nagle wielkich niedogodnoœci. W³aœciciel nie
ukrywa, ¿e zale¿y mu przede
wszystkim na maksymalizacji zysku z inwestycji. St¹d
wielkokubaturowa zabudowa
us³ugowa i wie¿owce. Na terenach zielonych trudno zarobiæ – to tylko dodatkowe
koszty.
W przewidzianym terminie
pod krytycznymi uwagami,
wytykaj¹cymi projektantom
planu liczne b³êdy, podpisa³o
siê ponad 500 osób. Wielu
mieszkañców z³o¿y³o te¿ swoje niezale¿ne uwagi. Organi-

zatorzy protestu zapowiadaj¹,
¿e na tym nie poprzestan¹.
Przy okazji konsultacji projektu planu Portu Praskiego
daje znaæ o sobie brak spójnej
i spo³ecznie akceptowalnej
koncepcji rozwoju Pragi. Przykre te¿, ¿e protesty spo³eczne
traktuje siê zwyczajowo jako
trudnoœci wpisane w inwestycjê, a nie powód wstydu dla
rz¹dz¹cych. Tymczasem mówienie mieszkañcom: „My wiemy lepiej” zwyczajnie przestaKr.
je siê sprawdzaæ.
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Skarby wy³owione z Wis³y
Kilka miesiêcy temu, w 9. i 11. numerze Nowej Gazety
Praskiej, przedstawiaj¹c dzia³alnoœæ Komisariatu Rzecznego Policji pisaliœmy o wspó³pracy policji wodnej z naukowcami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec listopada pracownicy UW wy³owili z
Wis³y zabytki z czasów potopu szwedzkiego. Policjanci
z Komisariatu Rzecznego maj¹ w to swój wk³ad.

Organizatorzy badañ, dr Hubert Kowalski, dr Justyna Jasiewicz
i Marcin Jamkowski ze znalezionym herbem Wazów.
Fot. Marzena Hmielewicz/”Wis³a 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”

Projekt „Wis³a 1655-19062009 – Interdyscyplinarne
badania dna rzeki”, którego
celem by³o zlokalizowanie i
wydobycie zabytków zrabowanych przez Szwedów z
rezydencji królewskich XVIIwiecznej Warszawy w 1655
roku i zatopionych w Wiœle,
zainicjowano pod koniec
2008 roku na Uniwersytecie
Warszawskim. Prace badawcze rozpoczê³y siê na pocz¹tku 2009 roku. Pierwszym etapem badañ by³o przeprowadzenie kwerend w sto³ecznych archiwach i bibliotekach. W rezultacie tych poszukiwañ zgromadzono znacz¹cy materia³ Ÿród³owy, który pozwoli³ zrekonstruowaæ
bieg wydarzeñ.
Dzie³a sztuki zrabowane w
Warszawie i poza ni¹ podczas potopu szwedzkiego
by³y sp³awiane ³odziami w dó³
Wis³y, a nastêpnie prze³adowywane na statki i wywo¿one do Szwecji. Jak wynika ze
Ÿróde³, podczas ¿eglugi zdarza³y siê wypadki. Nadmiernie obci¹¿one zrabowanymi
dobrami ³odzie tonê³y, a przewo¿one ³upy ginê³y w wiœlanym nurcie.
Niezbitym dowodem tej hipotezy jest sensacyjne odkrycie warszawskich piaskarzy
dokonane przypadkowo w
1906 roku, o którym donosi³y
sto³eczne gazety. Piaskarze
podczas prac na Wiœle, na
wysokoœci Cytadeli, natrafili

na liczne zabytki spoczywaj¹ce na dnie rzeki. Czêœæ z
wy³owionych wówczas detali
architektonicznych do dziœ
zachowa³a siê w Muzeum
Historycznym m.st. Warszawy. Jest wœród nich marmurowa rzeŸba pochodz¹ca z
ogrodów Pa³acu Kazimierzowskiego, obecnej siedziby
w³adz Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas kwerend archiwalnych natrafiono
te¿ na fotografie przedstawiaj¹ce piaskarzy w ³odzi wy³adowanej cennymi elementami architektonicznymi, które
trafi³y póŸniej do zbiorów warszawskich muzeów.
Po 1906 roku, mimo wspomnieñ piaskarzy, którzy przyznawali, ¿e uda³o im siê wydobyæ jedynie czêœæ le¿¹cych
na dnie rzeŸb, nigdy nie powrócono do poszukiwañ pozosta³ych zabytków. Na pocz¹tku XX wieku piaskarze
nie mieli takiego sprzêtu, jakim dysponujemy obecnie.
Wed³ug zachowanych wspomnieñ jedna z rzeŸb – wspania³y marmurowy orze³ - z powodu ciê¿aru zerwa³a liny i
wpad³a z powrotem do wody.
Le¿¹ce na dnie Wis³y zabytki musia³y poczekaæ jeszcze
ca³y wiek na zainteresowanie
siê nimi uniwersyteckich badaczy. Równolegle do wspomnianych prac archiwalnych postêpowa³y analizy dotycz¹ce wytypowania potencjalnego miejsca, w którym dziœ mog¹ spo-

Ciê¿kie zabytki ekipa wydobywa³a z dna Wis³y przy u¿yciu
p³ywaj¹cego dŸwigu.
Fot. Marcin Jamkowski/”Wis³a 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”

czywaæ rzeŸby. Dziêki „na³o¿eniu” na siebie map pochodz¹cych z ró¿nych okresów uda³o
siê ustaliæ, ¿e koryto Wis³y na
wysokoœci Cytadeli przesunê³o siê w sposób pozwalaj¹cy
wysun¹æ przypuszczenie, i¿
rzeŸby nadal spoczywaj¹ w
wodzie. Nie mo¿na by³o jednak wykluczyæ innej hipotezy,
mówi¹cej, ¿e rzeŸby te, ca³kowicie wtopione ju¿ w strukturê
miasta, znalaz³y siê pod jezdniami Wis³ostrady.
Po wytypowaniu obszaru,
na którym mog¹ spoczywaæ
zabytki, rozpoczêto drugi
etap badañ. Jego istot¹ by³o
przeprowadzenie mo¿liwie
najdok³adniejszych pomiarów
dna Wis³y z wykorzystaniem
specjalistycznych urz¹dzeñ,
w tym sonarów, echosondy
oraz sub-bottom profilera.
Dziêki temu da³o siê zgromadziæ niezwykle obszerny zbiór
pomiarów dna Wis³y (koordynaty GPS, „obrazy” dna rzeki, wyniki pomiarów z wykorzystaniem specjalistycznych
urz¹dzeñ pomiarowych).
Przeprowadzono równie¿
wnikliw¹ analizê wyników pomiarów dna. Dziêki temu wyszczególniono szereg obiektów nienaturalnego pochodzenia, które wymaga³y dok³adniejszych oglêdzin.
Niestety, przeprowadzenie
badañ, potwierdzaj¹cych
wczeœniejsze ustalenia, w
2010 roku by³o bardzo utrudnione przez powódŸ. Przetaczaj¹ce siê jedna po drugiej
fale powodziowe pokrywa³y
dno grub¹ warstw¹ osadu i
mu³u, który zas³oni³ wszystkie
wytypowane obiekty. Dopiero
jesieni¹, dziêki utrzymuj¹cemu siê wysokiemu stanowi
wody, zbadano miejsca do tej
pory niedostêpne dla ³odzi
wyposa¿onej w sprzêt pomiarowy. Ustalono dziêki temu
przede wszystkim, ¿e wiêksze
obiekty nie zmieniaj¹ swojego po³o¿enia nawet pod wp³ywem dzia³ania du¿ych mas
wody. Dziêki wysokiemu stanowi wody uda³o siê wp³yn¹æ
nad do tej pory niedostêpne
miejsca – ³achy i brzegi.
Uzyskane wyniki pomiarowe by³y podstaw¹ dalszych
prac, prowadzonych w 2011 r.,
tym razem przy wspó³pracy
ekip nurków. W ostatnich
miesi¹cach 2011 r. zlokalizowano poszukiwane zabytki i
wydobyto je na powierzchniê.
Jest to zbiór kilkudziesiêciu
marmurowych elementów
dekoracji rzeŸbiarskiej i architektonicznej. Jeden z nich
zosta³ wstêpnie zidentyfikowany jako herb Wazów i jest
datowany na oko³o 1610 r.
Jak twierdzi kieruj¹cy projektem dr Hubert Kowalski z Instytutu Archeologii UW, prawdopodobnie by³ on elementem wystroju Zamku Królewskiego lub Villa Regia (dzisiejszy Pa³ac Kazimierzowski,
siedziba w³adz Uniwersytetu
Warszawskiego).
Poza koordynatorem prac,
dr Hubertem Kowalskim, or-

ganizatorami projektu „Wis³a
1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki” s¹: dr Justyna Jasiewicz z
Instytutu Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych
UW oraz Marcin Jamkowski,
eksplorator i dziennikarz wyprawowy. W badaniach
uczestniczyli te¿ dr Andrzej
Osadczuk z Uniwersytetu
Szczeciñskiego, dr Piotr KuŸniar z Politechniki Warszawskiej, dr hab. Grzegorz Kowalski z Wydzia³u Fizyki UW
oraz liczni eksploratorzy i
osoby specjalizuj¹ce siê w
pracach podwodnych.
Przeprowadzenie badañ i
wydobycie zatopionych rzeŸb
by³o mo¿liwe dziêki wspó³pracy Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, którego
funkcjonariusze z insp. Piotrem K³ysem na czele od samego pocz¹tku zaanga¿owani byli w realizacjê projektu,
s³u¿¹c poszukiwaczom swoj¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem
zwi¹zanym ze specyfik¹
Wis³y.
Poza tym ca³e zaplecze
oraz baza sprzêtowa naukowców z Uniwersytetu
Warszawskiego znajdowa³o
siê na terenie Komisariatu
Rzecznego Policji w Porcie
Praskim, przy Wybrze¿u
Szczeciñskim 6. Poszukiwacze korzystali z tamtejszego
slipu, czyli miejsca przeznaczonego do wodowania lub
wyci¹gania ³odzi oraz hangaru, gdzie ³ódŸ z cennym
sprzêtem mo¿na by³o zostawiæ na noc.
Do sukcesu poszukiwañ
przyczynili siê nie tylko warszawscy funkcjonariusze, ale
równie¿ policjanci z Samodzielnego Pododdzia³u Antyterrorystycznego Policji w
£odzi. To w³aœnie oni nurkowali w rzece i pierwsi dotykali spoczywaj¹cych od wieków
na dnie Wis³y zabytków. Trzeba równie¿ wspomnieæ o pomocy w poszukiwaniach Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Legionowie.
Joanna Kiwilszo
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Zabytkowi z odsiecz¹
W niedzielne po³udnie 6 grudnia spora grupa spo³eczników i mieszkañców Pragi zebra³a siê pod kamienic¹
Mintera przy Sierakowskiego 4, apeluj¹c o ratunek dla
zabytku has³ami: „Gimnazjum Janusza Korczaka pod kilof? Hañba!” czy „Mazowiecki Wojewódzki Konserwatorze Zabytków – obudŸ siê!”

W³aœciciel znanej warszawskiej firmy odlewniczej
Karol Juliusz Minter wybudowa³ kamienicê w latach 186063 wed³ug projektu architekta Józefa Or³owskiego. Jest
to jeden z trzech najstarszych
murowanych budynków w tej
czêœci Pragi, jeszcze sprzed
powstania mostu Kierbedzia
– przekonywa³ Janusz Sujecki z Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy (ZOK). Kamienica przy
Sierakowskiego 4 zosta³a w
stanie swej najwiêkszej œwietnoœci uwieczniona na obrazie
Juliusza Kossaka z 1865
roku, przedstawiaj¹cym targ
koñski na Pradze.
Budynek jest cenny tak¿e
ze wzglêdu na ciekawy kontekst historyczny. Od lat 80.
XIX wieku mia³o tu siedzibê
pierwsze praskie gimnazjum.
By³o ono prekursorem gimnazjum, a potem liceum im. W³adys³awa IV. W szkole w kamienicy Mintera naukê pobiera³ póŸniejszy pedagog i spo³ecznik Janusz Korczak, tutaj
te¿ w 1898 roku zda³ maturê.
Niestety, mo¿e siê okazaæ,
¿e w przysz³ym roku, który
Sejm uchwali³ rokiem Janusza Korczaka, spó³ka Port
Praski budynek rozbierze.
W³aœciciel terenu zas³ania siê
zbyt wysokimi kosztami remontu, deklaruj¹c uhonorowanie Janusza Korczaka co
najwy¿ej tablic¹ pami¹tkow¹

na fasadzie nowej zabudowy.
Mieszkañcy z kolei widz¹ tu
wa¿ny punkt na mapie praskich historycznych atrakcji.
Nazwisko Janusza Korczaka
znane jest na ca³ym œwiecie.
Tymczasem kamienica oddana Elektrimowi wraz z terenem Portu Praskiego niszczeje od lat. Jej przysz³oœæ
jest niepewna, podobnie jak
sam status obiektu prawnie
chronionego. Okaza³o siê, ¿e
budynek nie jest objêty
ochron¹, pomimo i¿ odmienn¹ informacjê podaj¹
ró¿ne dokumenty miejskie.
Chocia¿ do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków trafi³o w ostatnich miesi¹cach co
najmniej szeœæ wniosków o
wpis do rejestru zabytków kamienicy przy Sierakowskiego
4 autorstwa ró¿nych podmiotów, w tym ZOK oraz dyrekcji
VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. W³adys³awa IV, nad
spraw¹ zapad³a g³ucha cisza.
Organ zobowi¹zany do odpowiedzi w ustawowym terminie
miesi¹ca, milczy od wrzeœnia.
Powstaje obawa, ¿e kolejny
praski zabytek podzieli losy
parowozowni. Zebrani podpisali petycjê do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
licz¹c na jego rych³¹ odpowiedŸ i wszczêcie procedury
wpisu obiektu do rejestru zabytków. Spo³eczników wspar³
swym autorytetem senator
Kr.
Marek Borowski.
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XX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Grudniowy pocz¹tek
Przed rozpoczêciem sesji 2 grudnia nast¹pi³o uroczyste
wrêczenie by³emu radnemu Gminy Targówek i Rady Warszawy
Dariuszowi Klimaszewskiemu wyró¿nienia „Zas³u¿ony
dla Warszawy”. Laureat podziêkowa³ samorz¹dowcom za
wspó³pracê i zapowiedzia³: Jeszcze siê spotkamy!
Obrady XX sesji prowadzi- ta, z powodu jego niew³aœci³a Joanna Mroczek, wice- wych zachowañ. Pozytywn¹
przewodnicz¹ca Rady Dziel- opiniê (skuteczny, aktywny,
nicy Targówek; g³osy liczy³ wykszta³cony, dociekliwy) wyMaciej Jankiewicz. Na wnio- stawi³a Agnieszka Kaczmarsek zarz¹du dzielnicy porz¹- ska. G³osami 15 radnych Midek dzienny powiêkszono o ³osz Stanis³awski zosta³ powoprojekty 3 uchwa³.
³any do sk³adu komisji rewizyjW pierwszej uchwale radni nej, przy 2 g³osach przeciwjednomyœlnie, 19 g³osami, nych i 7 wstrzymuj¹cych siê.
stwierdzili wst¹pienie Daniela
Jedynym kandydatem na
Wargockiego na miejsce Wie- wiceprzwodnicz¹cego komis³awa Raboszuka, który zrzek³ sji bud¿etu i finansów by³
siê mandatu radnego. Rów- Marcin Sk³odowski. W g³osonie¿ jednomyœlnie (21 g³osów) waniu popar³o go 17 radnych,
Daniel Wargocki powo³any nikt nie by³ przeciwny, 6
zosta³ do sk³adu 3 komisji: wstrzyma³o siê od g³osu.
edukacji i kultury; infrastruktuKolejnym punktem porz¹dry, inwestycji i ochrony œrodo- ku obrad by³a zmiana za³¹czwiska oraz bud¿etu i finansów. nika dzielnicowego do bud¿eNa przewodnicz¹cego ko- tu m.st. Warszawy na rok 2011.
misji infrastruktury, inwestycji Proponowane zmiany zosta³y
i ochrony œrodowiska klub pozytywnie zaopiniowane
radnych Targówka, Bródna i przez 5 komisji rady. JednoZacisza zg³osi³ Ma³gorzatê myœlnie, 23 g³osami podjêto
Zieliñsk¹; klub radnych PiS – uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹
Tomasza Cichockiego. Joan- zmiany za³¹cznika dzielnicowena Mroczek zarz¹dzi³a g³oso- go, m.in.: przeznaczenie œrodwanie w kolejnoœci alfabe- ków w kwocie 409 000 z³ na
tycznej kandydatów. Tomasza remonty pustostanów w ZGN;
Cichockiego popar³o 13 rad- przeniesienie œrodków z dotanych, 5 by³o przeciw, 4 wstrzy- cji dla placówek oœwiatowych
ma³o siê od g³osu. Prowadz¹- – na wynagrodzenia (16 107 z³
ca obrady og³osi³a, ¿e skoro na szko³y podstawowe, 39 392 z³
kandydat uzyska³ wiêkszoœæ – oddzia³y przedszkolne w szkog³osów, nie bêdzie g³osowa- ³ach podstawowych, 440 102 z³
nia na Ma³gorzatê Zieliñsk¹.
– przedszkola, 15 552 z³ –
Wobec w¹tpliwoœci w tej gimnazja).
sprawie, poproszono o opiniê
Wiele pytañ i w¹tpliwoœci
radcê prawnego, który stwier- zg³oszono do projektu uchwadzi³, ¿e skoro zg³oszono 2 ³y, opiniuj¹cej sprawozdanie z
kandydatów, powinny siê od- dzia³alnoœci Zarz¹du Gospobyæ 2 g³osowania.
darowania Nieruchomoœciami
Na Ma³gorzatê Zieliñsk¹ za rok 2010. Dyrektor ZGN
oddano 5 g³osów, nikt nie by³ Stefan £akomy wyjaœni³, ¿e
przeciwny, 18 radnych jest to dodatek opisowy do
wstrzyma³o siê od g³osu.
przyjêtego przez zarz¹d TarTematem kolejnej uchwa³y gówka rocznego sprawozdaby³o powo³anie siódmego nia dla poszczególnych nierucz³onka komisji rewizyjnej. chomoœci w zasobach ZGN.
Klub radnych PiS zg³osi³ Mi- Przedstawi³ procedurê odzy³osza Stanis³awskiego; innych skiwania zaleg³ych nale¿nokandydatów nie by³o. Radna œci. Oceni³, ¿e windykacja w
Danuta Pieñkowska wyrazi³a tym roku jest na poziomie roku
zastrze¿enia wobec kandyda- ubieg³ego. Za niemo¿liwe

uzna³ wprowadzenie rozwi¹zania, by lokatorzy odpracowywali zad³u¿enie. Ze strony
radnych pada³y propozycje,
by dyskusjê przenieœæ na posiedzenie komisji. Uchwa³ê,
pozytywnie opiniuj¹c¹ sprawozdanie z dzia³alnoœci ZGN
w dzielnicy Targówek za rok
2010, przyjêto 17 g³osami,
przy 5 wstrzymuj¹cych siê.
Kolejna uchwa³a zosta³a
podjêta w obecnoœci 21 radnych: 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 16 popar³o projekt uchwa³y Rady Warszawy w sprawie
likwidacji jednostki bud¿etowej m.st. Warszawy pn. Oœrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek i utworzenia samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego m.st. Warszawy p.n.
Oœrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy
Targówek. Burmistrz Grzegorz
Zawistowski wyjaœni³, ¿e podczas remontu p³ywalni Polonez - OSiR nie móg³ zapewniæ odpowiednich przychodów
i funkcjonowa³ jako jednostka
bud¿etowa. W zwi¹zku z planowanym na 1 stycznia ponownym uruchomieniem p³ywalni Polonez - OSiR wróci do
dawnej formy i jako samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy bêdzie pokrywa³ w³asne wydatki osi¹gniêtymi przychodami
oraz, w niewielkim stopniu,
korzysta³ z dotacji.
Konsekwencj¹ tej uchwa³y
by³a kolejna, opiniuj¹ca projekt
uchwa³y Rady Warszawy, w
sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej, przewidzianej dla OSiR
na rok 2012. Wysokoœæ tej
stawki ustalono na 1 mln z³.
Uchwa³ê popar³o 20 radnych,
3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Przy pozytywnej opinii komisji edukacji i kultury, bez dyskusji, jednomyœlnie (25 g³osami) podjêto uchwa³ê w sprawie
za³o¿enia Technikum nr .. przy
ul. Mieszka I 7, kszta³c¹cego
w zawodach: technik budowlany, technik us³ug fryzjerskich;
oraz za³o¿enia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych

przy ul. Mieszka I 7 i w³¹czenia ich w sk³ad Zespo³u Szkó³
nr 34 przy ul. Mieszka I 7.
Uchwa³a Rady Dzielnicy Targówek przed³o¿ona zostanie
Radzie Warszawy.
Równie¿ bez dyskusji, po
wyjaœnieniach wiceburmistrza
Grzegorza Gadeckiego, radni
pozytywnie zaopiniowali projekty 2 wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych o
sprzeda¿y bezprzetargowej na
rzecz ich najemców. Wykaz nr
7 obejmuje 4 lokale w budyn-

ku przy ul. Rembieliñskiej 2 (20
g³osów – za, 1 – wstrzymuj¹cy siê), wykaz nr 8 – 24 lokale
w budynkach z 10 ulic (21 g³osów - za, 1 - wstrzymuj¹cy siê).
Po czêœci uchwa³odawczej
radni wys³uchali sprawozdania
burmistrza Grzegorza Zawistowskiego z dzia³alnoœci zarz¹du Targówka za okres od 10
paŸdziernika do 20 listopada.
W interpelacjach i wnioskach poruszono m.in. sprawê
uci¹¿liwego s¹siedztwa boiska
przy ul. Majowej i mo¿liwoœci

korzystania przez radnych z
komputerów w urzêdzie Targówka. Danuta Pieñkowska
zwróci³a uwagê na brak dyscypliny radnych (m.in. obecnoœci na sesjach od pocz¹tku do
koñca). Jacek Rybak dopytywa³ o aspekty prawne i finansowe postêpowania kasacyjnego w sprawie odwo³ania go
z funkcji radnego. Tomasz
Cichocki zapowiedzia³ interpelacjê na piœmie w sprawie
kosztów koncertu „Targówek
w ho³dzie Elsnerowi”.
K.

Zapraszamy
do nowego sklepu
wielobran¿owego

przy ul. Dalanowskiej 46 (Targówek)
Oferujemy artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe
wy³¹cznie uznanych i renomowanych firm.

W okresie od 8 do 31 grudnia
WIELKA ŒWI¥TECZNA PROMOCJA!
Zapraszamy po œwi¹teczne zakupy:
codziennie w godz. pn.-sob. 6.00-21.00, niedziela 9.00-18.00,
w okresie przedœwi¹tecznym - 24.XII do godz. 14.00, 31.XII do godz. 15.00.

Naszym Klientom
zdrowych, pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwych dni w Nowym 2012 Roku
wraz z ¿yczeniami udanych zakupów
sk³ada „Spo³em” WSS Praga Po³udnie.
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Spacer po ³azienkach
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Œródmieœcie zaprasza na „Spacer po £azienkach”.
Spacerowaæ mo¿emy dziêki pani Wandzie Skonieckiej i jej obrazom, które zosta³y
wystawione w holu i na pó³piêtrach biblioteki.

APARATY Firma „Fonem”
S£UCHOWE
www. fonem.waw.pl
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-16

Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

NFZ

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

Hokuspokus - i jest 81o
Nie za spraw¹ czarów, lecz w wyniku starañ grupy m³odych
artystów dzia³aj¹cych w Stowarzyszeniu Hokuspokus przyby³o
na Pradze nowe kulturalne miejsce nazwane 81o.

Wanda Skoniecka ukoñczy³a Wydzia³ Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych, by³a nauczycielk¹ plastyki w szkole
podstawowej i gimnazjum z
Z¹bkach. Zajmowa³a siê równie¿ grafik¹ ksi¹¿kow¹; ilustrowa³a ksi¹¿eczki dla dzieci.
Przez d³ugi czas mieszka³a na warszawskiej Pradze. Z

tamtego okresu pochodz¹ jej
obrazy ulicy Z¹bkowskiej, Targowej, portrety tamtejszych
mieszkañców oraz wizerunki
sklepików, bram i zau³ków.
Tym razem artystka zaprasza nas do odwiedzenia wiosennych, malowanych pastelami £azienek. Warto zrobiæ
sobie przerwê w przedœwi¹-

tecznej bieganinie, odwiedziæ
Stare Miasto i jego klimatyczne biblioteki oraz zaczerpn¹æ
tchu i odpocz¹æ wœród piêknych obrazów i zieleni drzew.
Wystawa potrwa do 15
stycznia 2012 r. Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Œródmieœcie ul. Œwiêtojañska 5.
Ludmi³a Milc

26 listopada, w samym sercu starej Pragi, mimo panuj¹cego tam komunikacyjnego
zamieszania zwi¹zanego z
budow¹ drugiej linii metra,
nast¹pi³o otwarcie nowego,
ciekawego miejsca spotkañ z
kultur¹ - 81o. Mieœci siê ono
na trzecim piêtrze secesyjnej
kamienicy przy ul. K³opotowskiego 38. Ju¿ sama klatka
schodowa z kut¹ ¿elazn¹ balustrad¹ zapiera dech w piersiach. Jednak to dopiero pocz¹tek. Na górze, po pokonaniu owych 81 stopni czeka
mnóstwo atrakcji: studio filmowe, sala jogi, artystyczne
pracownie twórcze i galeria
wystawiennicza.
Specyficzna atmosfera, tak
ró¿na od tego, co dzieje siê
na zewn¹trz, ka¿e siê domyœlaæ, ¿e to miejsce jednak zosta³o wyczarowane przez ludzi pe³nych twórczej energii.
To w³aœnie cz³onkowie Stowarzyszenia Hokuspokus: Karolina Jaros³awska, Klaudia Ka,
Wiorika Zagórowska, Ma³gorzata ¯urada i ich przyjaciele
stworzyli to miejsce jako
wspóln¹ strefê pracy twórczej,
rozwoju i inspiracji.
- Œwiadomie odchodzimy
od kultury masowej. Stawiamy na uwa¿noœæ, otwartoœæ i
ró¿norodnoœæ – mówi Klaudia
Ka. - Pos³ugujemy siê sztuk¹,
filmem, muzyk¹ czy jog¹,
stwarzaj¹c miejsce wolne od
zgie³ku codziennoœci, pozwalaj¹ce ws³uchaæ siê w siebie
czy po prostu odpocz¹æ.

Twórcy 81o chc¹ prezentowaæ prace m³odych artystów z
ró¿nych dziedzin sztuki. W
dniu otwarcia przestrzeñ nowej
galerii wype³ni³y prace malarskie, rysunki, instalacje i video.
Klaudia Ka, absolwentka
malarstwa i projektowania
graficznego Europejskiej
Akademii Sztuk zaprezentowa³a swoje obrazy z cyklu
„Teren zabudowany”, którego
inspiracj¹ by³o miasto ze
swoim przeludnieniem, straganami, has³ami namalowanymi na œcianach i brudem.
W tym wszystkim gubimy
cz³owieka. Klaudia Ka portretuj¹c ludzi na ulicach wielkich
miast usi³uje odnaleŸæ to, co
najwa¿niejsze i dotrzeæ do
wnêtrza cz³owieka.
Z kolei Karolinê Jaros³awsk¹, która w 2001 roku
ukoñczy³a Wydzia³ Historii na
Uniwersytecie Gdañskim, a
nastêpnie w 2007 roku obroni³a dyplom z malarstwa na
Akademii Sztuk Piêknych w
Gdañsku, zafascynowa³a
woda. Maluje morze. Stara
siê uchwyciæ ulotnoœæ chwili i
wra¿eñ, jakie wywiera na nas
natura. W galerii 81o zaprezentowa³a kilka olejnych pejza¿y zimowych, na których
nak³adaj¹ce siê na siebie
czarno-bia³e pasma daj¹ interesuj¹cy efekt pokrytego
œniegiem wybrze¿a.
Inne spojrzenie na œwiat i
sztukê reprezentuje Ma³gorzata ¯urada, absolwentka
Wydzia³u Grafiki Akademii

Sztuk Piêknych w Warszawie
w 2002 r. oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 r. W swoich pracach skupia siê na
ukrytym znaczeniu form widzialnych i procesie ich percepcji. Fragmenty otaczaj¹cej
nas rzeczywistoœci sprowadza
do formy znaku. Udowadnia,
¿e przedmiotem sztuki malarskiej mo¿e byæ równie¿ tekst.
W pozosta³ych pracowniach i pomieszczeniach
mo¿na obejrzeæ prace Justyny Dybali, Wioriki Zagórowskiej, Grzegorza Gduli oraz
instalacjê video Krzysztofa
Kudelskiego. Przestrzeñ w³aœciwej galerii wype³nia œwietlista instalacja w kszta³cie litery U. W nowym praskim
przybytku sztuk nie zabrak³o
równie¿ muzyki. Tym razem
by³a to muzyka indyjska,
któr¹ na oryginalnych instrumentach w sali „babajoga”
wykonywa³ Tomasz Osiñski.
M³odym artystom uda³o siê
stworzyæ przy K³opotowskiego 38 niezwykle miejsce, w
którym mog¹ realizowaæ bez
ograniczeñ swoje projekty
twórcze, a równoczeœnie
przekazywaæ swoj¹ wiedzê i
wra¿liwoœæ innym. Zapraszaj¹ dzieci, m³odzie¿ oraz
doros³ych na kreatywne
warsztaty plastyczne z historii sztuki, a tak¿e na zajêcia
jogi prowadzone przez Magê
Korbel. Galeria czynna jest
we wtorki i œrody, w godzinach 16-20 oraz w trakcie
trwania warsztatów.
Joanna Kiwilszo
www.odszkodowanie.pl

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

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

Kafeteria przy ul. Okrzei 32
Do tego atrakcyjnego sklepu, czyli KAFETERII przy
ul. Okrzei 32 wesz³am, aby napiæ siê kawy i zebraæ myœli
po bardzo mêcz¹cym dniu. Zosta³am mi³o zaskoczona
tym, ¿e w lokalu jest nie tylko podawana kawa cappucino,
espresso, latte i pyszne ciasta domowe, ale tak¿e zimowa
herbata z cynamonem, goŸdzikami i kawa³kami pomarañczy.
Lokal ten zaskakuje sw¹ z³acana, ze srebra i kamieni
atrakcyjnoœci¹ ze wzglêdu na szlachetnych, których projektanpo³¹czenie kawiarni z bardzo tami s¹ miêdzy innymi: Izabela
ciekawymi kolekcjami: jest tu Krauza-Kur, Iwona Grabowska
rêcznie wykonana bi¿uteria - po- oraz Pracownia Motyle.

Szczególnie zainteresowa³y mnie modne kreacje, uszyte z naturalnych materia³ów,
naturalne futra, które s¹ w
bardzo przystêpnych cenach.
Nie przek³adaj¹ siê one na
wystrój tego lokalu. Ceny s¹
du¿o ni¿sze ni¿ w galeriach.
A jest w czym wybieraæ. Mo¿na obejrzeæ miêdzy innymi
kolekcjê jesienno - zimow¹

Barbary Legañskiej - zarówno
odzie¿, jak i galanteriê skórzan¹. Jest odzie¿ francuska i
w³oska. Najwa¿niejsze jednak
jest to, ¿e s¹ to pojedyncze,
niepowtarzalne egzemplarze.
Bardzo ³adnie wyeksponowane s¹ czapki we³niane, z
futer naturalnych oraz galanteria. S¹ rêczniki, koce,
odzie¿, torby, portfele, paski
takich firm jak Tommy Hilfinger oraz Ralph Lauren.
Sklep jest czynny w:
pon. 10-17, wt. 10-20, œr.-pt.
10-17, sob.-nd. 11-15.
Ale ¿adne, nawet najdok³adniejsze opisy nie s¹ w
stanie oddaæ piêkna i przydatnoœci tych œlicznych wyrobów. Najlepiej jest przyjœæ i
zobaczyæ je na w³asne oczy,
co poleca Pañstwu Bogumi³a Szyd³owska.
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SPO£ECZNE
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO
UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA
tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl
Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,
by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,
w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,
hiszpañskiego i francuskiego
Zapewniamy:
- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,
- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,
- ma³e grupy jêzykowe,
- naukê w kameralnych klasach,
- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,
- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,
- sta³¹ opiekê psychologa,
- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych
z nauczycielem,
- fakultety z ka¿dego przedmiotu,
- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.
Szczegó³ów szukaj na stronie:
www.3slo.pl
NISKIE CZESNE! SZKO£A Z TRADYCJAMI! 100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Odszed³ Adzik
Prawnik radzi

Odnaleziony testament
Trzy lata temu zmar³ mój ojciec. Po jego œmierci przeprowadzone wskazana w prawomocnym pozosta³o postêpowanie spadkowe, a maj¹tek przypad³ mnie i moim stanowieniu o stwierdzeniu nadwóm braciom. Miesi¹c temu jeden z moich braci poinformowa³ mnie, bycia spadku, s¹d, zmieniaj¹c
¿e odnalaz³ notarialny testament ojca, w którym ojciec, jako jedyne- to postanowienie, stwierdzi nago spadkobiercê powo³uje w³aœnie tego brata. Czy to mo¿liwe, ¿eby bycie spadku zgodnie z rzeczyKrystyna G. wistym stanem prawnym.
brat ¿¹da³ zmiany orzeczenia s¹du?
Polskie prawo przewiduje móg³ powo³aæ w tym postêpoPodstawa prawna: Ustawa
tak¹ mo¿liwoœæ, jednak pod waniu, a wniosek o zmianê z dnia 17 listopada 1964 r. Kopewnymi warunkami. Zgodnie z sk³ada przed up³ywem roku od deks postêpowania cywilnego
przepisami kodeksu postêpo- dnia, w którym uzyska³ tê mo¿- (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
wania cywilnego w sytuacji, gdy noœæ. Wniosek o wszczêcie taKalina Kisiel-Bartoszewicz
oka¿e siê, ¿e osoba, która uzy- kiego postêpowania mo¿e zg³oprawnik
ska³a stwierdzenie nabycia siæ ka¿dy zainteresowany. W
Kancelaria
Prawna
Leximus
spadku, nie jest spadkobierc¹ razie przeprowadzenia dowotel. 505-930-811
lub ¿e jej udzia³ w spadku jest du, ¿e spadek w ca³oœci lub w
inny ni¿ stwierdzony, nale¿y czêœci naby³a inna osoba ni¿ e-mail: kancelaria@leximus.pl
przeprowadziæ postêpowanie o
uchylenie lub zmianê postanoJak jeœæ?
wienia o stwierdzenie nabycia
Stowarzyszenie FENIKS zaprasza na dwa wyk³ady
spadku. Trzeba jednak pamiêpod wspólnym tytu³em „Jedz dla zdrowia”, które
taæ o tym, ¿e ten, kto by³ uczestodbêd¹ siê w poniedzia³ek 12 grudnia o godz. 17.00
nikiem postêpowania o stwierw Bibliotece Publicznej przy ul. Œw. Wincentego 85.
dzenie nabycia spadku, mo¿e
Psycholog, trener zdrowia, Joanna Byliñska przedstawi
tylko wówczas ¿¹daæ zmiany
„Psychologiczne
mechanizmy w od¿ywianiu siê”. W drugiej
postanowienia stwierdzaj¹cego
czêœci, prelekcjê na temat „Dietetyka a leczenie” wyg³osi Monabycie spadku, gdy ¿¹danie
nika Gibniewska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu
opiera na podstawie, której nie
Medycznego, dietetyk kliniczny.

28 listopada na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach
rodzina oraz przyjaciele z organizacji warszawskich i
kombatanci po¿egnali p³k. w stanie spoczynku Tadeusza
Szurka. Tadeusz Szurek urodzi³ siê 11 kwietnia 1925 roku
w Warszawie, na Ochocie, w rodzinie warszawskiego
tramwajarza. Potem rodzina mieszka³a na ulicy Pañskiej,
w 1931 roku przenios³a siê na Targówek. Tu w 1939 roku
Tadeusz ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, w 1943 – Szko³ê
Kolejow¹ na Pradze. Do1944 roku pracowa³ jako tokarz
w warsztatach kolejowych Warszawa Praga. Jako ¿o³nierz
walczy³ w II wojnie œwiatowej. Zosta³ Honorowym Grenadierem 1. Dywizji Grenadierów WP, walcz¹cej we Francji
w 1940 roku. Jako uczestnik Powstania Warszawskiego
zosta³ odznaczony Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,
a tak¿e Medalem za Warszawê, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Przez
wiele lat by³ cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Warszawy
Oddzia³ Bródno i Towarzystwa Przyjació³ Pragi.

Sztafeta pokoleñ
„Naród, który nie szanuje swej przesz³oœci, nie zas³uguje na szacunek teraŸniejszoœci i nie ma prawa do przysz³oœci” (J. Pi³sudski)
Pod takim has³em 24 listopada, w Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pu³askiego mieszcz¹cym siê przy
ulicy Szanajcy 17/19, odby³a siê III edycja „Sztafety Pokoleñ”. Przyby³ych goœci powita³a dyrektor
szko³y Ewa Duvnjak, nastêpnie uczniowie Szko³y Podstawowej nr 127 im. H. Sienkiewicza wrêczyli
swoim kolegom z Gimnazjum nr 30 Akt Przekazania Sztafety Pokoleñ. Przekazanie mia³o uroczysty
charakter i odbywa³o siê w obecnoœci sztandarów szkó³ oraz sztandaru ZHP Szczepu „Mazowsze”.
Nastêpnie, do zaproszonych goœci oraz nauczycieli i przedstawicieli uczniów praskich szkó³, przemówi³ burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc Piotr Zalewski. Po nim pe³nomocnik Zarz¹du Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantó, Zbigniew Czaplicki odczyta³ list od marsza³ka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika. Potem g³os zabra³ prezes Zarz¹du Rejonu Praga Pó³noc Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej i By³ych WiêŸniów politycznych p³k Czes³aw Lewandowski.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³a pogadanka uczestniczki Powstania Warszawskiego,
autorki ksi¹¿ek o tej tematyce, Haliny Cieszkowskiej. Po czêœci oficjalnej m³odzie¿ z Gimnazjum nr 30 zaprezentowa³a monta¿ s³owno-muzyczny zawieraj¹cy piêkne patriotyczne treœci.
Scenariusz zawiera³ utwory poetyckie i pieœni zwi¹zane z konkretnymi wydarzeniami historycznymi: Konstytucj¹ 3 Maja, odzyskaniem niepodleg³oœci w 1918 r., wybuchem II wojny œwiatowej, Powstaniem Warszawskim, powstaniem „Solidarnoœci”. Uczniowie z wielkim przejêciem
zaprezentowali poezjê, a chór z towarzyszeniem zespo³u instrumentalnego zaprezentowa³ piêkne
pieœni m.in.: „Hymn Szko³y Rycerskiej”, „Piechota, ta szara piechota”, „Pa³acyk Michla”, „Mury”.
To piêkne spotkanie pokoleñ pozwoli³o zwróciæ uwagê na to, jak wa¿na jest w ¿yciu narodu znajomoœæ
historii i osobiste œwiadectwo. Wszak¿e ju¿ genera³ Foch mówi³, ¿e „narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie”.

„By³ wspania³ym przyjacielem
i wielkim patriot¹ – wspomina
Krystyna Bachanek. – Zna³ historiê Warszawy, zna³ wszystkie
zak¹tki Bródna, chcia³ ocaliæ od
zapomnienia warszawska gwarê. Gdy czu³ siê samotny, lubi³
pogawêdziæ przez telefon.”
Pawe³ Elsztein pamiêta Tadeusza Szurka jako uczestni-

ka wielu patriotycznych uroczystoœci, ostatnio – 17 wrzeœnia na skwerze p³k. ¯urowskiego. „Ci¹gnê³o go na praw¹
stronê Wis³y, choæ mieszka³
po lewej stronie. Jego idolem
by³ Wiech. W³o¿y³ wiele wysi³ku, by biblioteka przy ul. In¿ynierskiej nosi³a imiê Stefana Wiecheckiego”. W ostatniej

rozmowie z przedstawicielem
naszej redakcji prosi³ o uzyskanie informacji, dlaczego
Wiech przesta³ byæ patronem
biblioteki.
Tadeusz Szurek by³ uczestnikiem Powstania Warszawskiego na Pradze. Opisa³,
proz¹ i wierszem, walki w rejonie Bródna i Targówka.
Wraz z kombatantami, w gronie cz³onków Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy Oddzia³
Praga Pó³noc zabiega³ o upamiêtnienie walcz¹cych ¿o³nierzy i cywilów. Dziêki temu przy
ul. Bartniczej powsta³a, ods³oniêta w 1994 roku Reduta
Bródnowska, której by³ autorem. Upamiêtni³ tak¿e tory i
sieæ elektryczn¹.
Marzena Grochowska, wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, przypomina, ¿e Tadeusz Szurek marzy³ o stworzeniu Muzeum Tramwajów
Warszawskich; marzy³ te¿ o
otwarciu zabytkowej linii Warszawskich Tramwajów Konnych na Woli.
Warszawie poœwiêci³, pisane z potrzeby serca, felietony,
opowiadania i wiersze, zamieszczone w zbiorze „S³ówka z Targówka”. W wielu artyku³ach utrwala³ warszawskie
obiekty: bazar Ró¿yckiego,
Kolejkê Mareck¹, gród na Starym Bródnie. Opisy ilustrowa³
kopiami zdjêæ, szkicami i rysunkami. Malowa³ te¿ Warszawê i okolice – akwarel¹ i
o³ówkiem oraz wycinankami w
drewnie. W 1992 roku jego
szopka, przedstawiaj¹ca postacie z felietonów Wiecha i
doro¿kê z ulicy Mokrej, uzyska³a g³ówn¹ nagrodê w konkursie na Warszawsk¹ Szopkê. Tadeusz Szurek zaprojektowa³ ok³adkê do „Warszawskich kwiatów” – wydanego w
2007 roku zbioru swoich
wspomnieñ i wierszy z lat okupacji, Powstania Warszawskiego, opowieœci o pomnikach i tramwajach, a tak¿e o
losach ¿o³nierzy ró¿nych formacji. Pod wieloma tekstami
podpisa³ siê jako „Wasz Adzik
z Targówka i troszki ze Szmulek, czyli¿ Tadek Szurek”. Takim Go zapamiêtajmy.
K.
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ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 89/CP/2011 z dnia 7 listopada 2011 r.
zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr 53/CP/2011 z
dnia 15.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej z rur
preizoIowanych wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ na
dz. nr ew. 14, 15/4, 15/8, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/3, 29/4 z obrêbu 4-07-09 przy ul. Marywilskiej w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w zakresie zmiany
terenu inwestycji - dodania dz. nr ew. 31/20, 31/23, 31/2
z obrêbu 4-07-09, wy³¹czenia dz. nr ew. 29/6, 29/7, 29/8
z obrêbu 4-07-09, na wniosek inwestora – „Korporacji
Radex” S.A., ul. Jana Sebastiana Bacha 10, 02-743
Warszawa, z³o¿ony dnia 16 wrzeœnia 2011 r.
- decyzji nr 90/CP/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 1/15,
1/16, 1/1 z obrêbu 4-01-26 przy ul. Przyrzecze w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 26 wrzeœnia 2011 r.
- decyzji nr 93/CP/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 57/4, 67/9 z obrêbu
4-01-28 w ul. Dyli¿ansowej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek inwestora - Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad
Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222
Warszawa, z³o¿ony dnia 12 paŸdziernika 2011 r.
- decyzji nr 94/CP/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowych
SN 15 kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn
na dz. nr ew. 121/5, 119, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6,
118/7, 118/8, 118/9, 140, 141/1, 143/2, 145, 146, 169, 59
z obrêbu 4-06-35 przy ul. Ekspresowej, Modliñskiej,
Fleminga na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
na wniosek inwestora - RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanego
przez p. Marcina Rowickiego, z³o¿ony dnia 19 wrzeœnia
2011 r.
- decyzji nr 95/CP/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej SN
na dz. nr ew. 5, 6/9 w obrêbie 4-07-18 przy ul. Szklarniowej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek
inwestora - RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46,
00-672 Warszawa, reprezentowany przez ZUP Eltech
A. Ludwiniak i S-ka Spó³ka Jawna, z³o¿ony dnia 16
wrzeœnia 2011 r. i zmieniony dnia 22 wrzeœnia 2011 r.
oraz 26 wrzeœnia 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Sztuka nie zna granic
Powy¿sze zdanie pos³u¿y³o za motto po³¹czonych wystaw
prac uczestników zajêæ pracowni plastycznych prowadzonych przez Barbarê Gac i Leszka Gêsiorskiego, otwartych 2
grudnia w Domu Kultury Praga przy ul. D¹browszczaków 2.

Sztuka nie zna granic - to
ogólnie znane has³o nabiera
szczególnego znaczenia w³aœnie w takich ma³ych galeriach, jak ta, w Domu Kultury
Praga, gdzie spotykaj¹ siê ludzie w ró¿nym wieku, ró¿nych
profesji i upodobañ, poniewa¿
³¹czy ich jedna pasja: radoœæ
malowania. W d¹¿eniu do
wyra¿enia siebie poprzez
sztukê nie ma tu ¿adnych
ograniczeñ. Na zajêcia prowadzone przez Leszka Gêsiorskiego w ramach pracowni: Malarstwo z elementami
rysunku, Grafika warsztatowa, czyli pracownia linorytu i
suchej ig³y oraz Ecce Homo
– studium postaci ludzkiej w
rysunku przychodz¹ zarówno
dzieci i m³odzie¿, jak i osoby
doros³e. Instruktor, artysta
grafik, absolwent warszawskiej ASP stawia na indywidualny rozwój uczniów, nie narzuca tematów ani technik.
Ka¿dy mo¿e spróbowaæ
swoich si³ w malarstwie temperowym, akwarelowym,
akrylowym czy olejnym, do
wyboru ma tak¿e wiele ró¿nych technik grafiki a w rysunku mo¿e wykorzystywaæ
ró¿ne narzêdzia, od wêgla i
sepii, poprzez o³ówek a¿ po
tusz. Widaæ to na wystawie.
Prezentowane tu prace s¹
bardzo ró¿norodne. Powsta³y w okresie od wrzeœnia do
listopada 2011 roku.
Ogl¹damy prace doœwiadczonych artystów, uczêsz-

czaj¹cych na zajêcia ju¿ kilka lat i tych, którzy w plastyce stawiaj¹ dopiero pierwsze
kroki. Do grupy doœwiadczonych nale¿y Viola Kosiñska,
która zaprezentowa³a trzy
obrazy olejne: pejza¿,
martw¹ naturê i wnêtrze
domu oraz rozœwietlony portret osoby pracuj¹cej w ogrodzie, wykonany technik¹ pasteli. Roma Pieñkowska pokaza³a bardzo piêkne pejza¿e. Zupe³nie odmienne s¹
abstrakcyjne obrazy akrylowe
Moniki P³ochockiej.
Nasz¹ uwagê zwracaj¹
martwe natury wykonane
technik¹ pasteli na czarnym
tle autorstwa Ma³gorzaty Perycz oraz Mariusza Baœcika.
Mariusz Baœcik jest nauczycielem, do pracowni Leszka
Gêsiorskiego uczêszcza od
paŸdziernika. Od dawna lubi³
tworzyæ konstrukcje mechaniczne, a ostatnio odkry³ w
sobie pasjê malowania, któr¹
chcia³by rozwijaæ.
Jednym z najm³odszych
artystów prezentuj¹cych swoje prace na wystawie jest Kacper Wierzbicki, uczeñ VI klasy. Pokazuje rysunek o³ówkiem przedstawiaj¹cy martw¹
naturê (na zdjêciu). Kacper
jest na pocz¹tku drogi twórczej, ale ju¿ widaæ, ¿e ma talent, który warto pielêgnowaæ.
Na wystawie pokazano
równie¿ grafiki. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ linoryty maj¹cej na swoim kon-

Lekcja dumy narodowej
Dom Kultury „Zacisze”, ul. Blokowa 1, zaprasza 14
grudnia o godz. 18 na spotkanie zatytu³owane „Lekcja
dumy narodowej”, z prof. Grzegorzem Nowikiem, autorem ksi¹¿ki „Wojna œwiatów 1920. Bitwa Warszawska”,
wydanej w tym roku przez oficynê G&P.
Grzegorz Nowik, historyk,
prof. w Instytucie Studiów Politycznych PAN, pracownik naukowy Muzeum Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku i wyk³adowca UKSW jest równie¿ autorem
takich ksi¹¿ek, jak: „Stra¿ nad
Wis³¹. Okrêg Szarych Szeregów Warszawa-Praga 19391944”, „Zanim z³amano „ENIGMÊ”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewick¹ Rosj¹
1918-1920” oraz „Zanim z³amano „ENIGMÊ”… Rozszyfrowano „REWOLUCJÊ”.
Wstêp wolny.

cie liczne nagrody Pauliny
£yskawiñskiej, która przeznaczy³a na tê ekspozycjê dwa
portrety, swój i siostry. Paulina wybra³a grafikê, choæ wymaga ona ciê¿kiej i ¿mudnej
pracy. Od pomys³u do realizacji w postaci odbitki jest
bowiem daleka droga, a
wszystko trzeba przewidzieæ
ju¿ na etapie robienia szkicu.
- Robi¹c szkic trzeba ca³¹
pracê dok³adnie przemyœleæ,
bo ju¿ siê nie wróci do wczeœniejszego etapu – mówi
Paulina. – To, ¿e zajmujê siê
linorytem, wp³ywa na moje
¿ycie, sta³am siê bardziej
zrównowa¿ona.
Na wystawie w Domu Kultury Praga mamy okazjê zobaczyæ prace ró¿norodne, tak pod
wzglêdem tematu, jak i techniki. Œwiadczy to o autentyczno-

œci i ¿ywoœci poszukiwañ ich
autorów, poszukiwañ najpe³niejszego wyra¿enia siebie.
- Sztuka pozwala uwolniæ
emocje, wyzwoliæ ukryte myœli – mówi Leszek Gêsiorski.
– Myœlenie obrazem jest starsze od pisma, wystarczy siê
otworzyæ.
W tym w³aœnie pomaga swoim uczniom Leszek Gêsiorski,
niczego nie narzuca, nie nakazuje. G³ówn¹ cech¹ jego zajêæ
jest poszanowanie indywidualnoœci cz³owieka. Ka¿dy ma
przecie¿ inn¹ wra¿liwoœæ i w³asne spojrzenie na œwiat. I niech
tak pozostanie, bo przecie¿
sztuka nie zna granic.
Wystawê prac uczestników
zajêæ pracowni plastycznych,
prowadzonych przez Barbarê
Gac i Leszka Gêsiorskiego w
Domu Kultury Praga, mo¿na
ogl¹daæ w godzinach otwarcia DK Praga (8-20), do koñca stycznia 2012 r.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 97/CP/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr 16/CP/2011
z dnia 4 marca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
kana³u sanitarnego DN 0,25 m Lca 35 m w ulicy
¯yrardowskiej – od istniej¹cego kana³u œciekowego
w ul. Wa³uszewskiej na dzia³kach nr ew. 47/6, 18/16,
18/15 z obrêbu 4-05-06; 65/12, 65/13, 21/4, 21/5 z obrêbu
4-05-05; 85/32 z obrêbu 4-17-11 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie w zakresie rozszerzenia
decyzji o dz. ew. nr 47/9 z obrêbu 4-05-06, na wniosek
inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 26.10.2011 r.
- decyzji nr 98/CP/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr 26/CP/2011
z dnia 31 marca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie szko³y
podstawowej przy ul. Ceramicznej na dzia³kach 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, na wniosek
inwestora - Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,
z³o¿ony dnia 4 listopada 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
10 XII (sobota) godz. 10.00-15.00 - Bombowa Sobota warsztaty zdobienia bombek. Chcesz mieæ niepowtarzaln¹
choinkê? Stwórz swoje w³asne bombki. Na warsztatach
powstan¹:
- bombka zdobiona technik¹ decoupage,
- rêcznie malowana i zdobiona brokatem,
- bombka cekinowa,
- zdobiona wst¹¿k¹.
Ka¿dy uczestnik wykona 4 bombki, które zabierze do domu.
Koszt 55 z³ obejmuje materia³y. Zapraszamy m³odzie¿ i doros³ych na 6 twórczych godzin. Liczba miejsc ograniczona.
13 XII (wtorek) godz. 13.00 - Echa poezji i pieœni znad
Skawy. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespo³u
„Zaciszañska Nuta” poœwiêcony Janowi Paw³owi II, miejsce:
Wypo¿yczalnia dla Dzieci i M³odzie¿y nr 80, Warszawa
ul. Redutowa 48.
14 XII (œroda)
godz. 11.00 - Miko³ajki - klasa IIIa i IIIc ze Szko³y Podstawowej nr 84 zapraszaj¹ na wystêpy przygotowane w ramach programu „Artysta w ka¿dym z nas”.
godz. 16.00 - „Poprawa jakoœci ¿ycia osób starszych – Udar
mózgu” - dr Adam Kobayashi z II Kliniki Neurologii Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wstêp wolny.
godz. 18.00 - „Od pisarzy do kabareciarzy” IV Gie³da talentów i inicjatyw artystycznych. Wstêp wolny.
15-22 XII - „Tydzieñ ze sztuk¹” wystawa pracowni artystycznych
Domu Kultury Zacisze w Centrum Handlowym „Targówek”
po³¹czona ze sprzeda¿¹ prac.
18 XII (niedziela) godz. 18.00 - Spe³nione marzenia. Otwarcie
wystawy uczestników warsztatów plastycznych Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. „Hej kolêda, kolêda”
wystêp zespo³u „Zaciszañska Nuta”, miejsce: NoveKino
Praha, Warszawa ul. Jagielloñska 26.
19 XII (poniedzia³ek) godz. 12.30 - Op³atkowe spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury
Zacisze. Obowi¹zuj¹ zapisy. Poczêstunek 12 z³.
21 XII (œroda)
godz. 10.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów Ko³o nr 15.
godz. 16.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Sybiraków
prawobrze¿nej Warszawy.
godz. 18.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów Ko³o nr 5.
28 XII (œroda) godz. 16.00-21.00 - Przedsylwestrowy
wieczorek taneczny dla Seniorów. Wstêp 20 z³.
31 XII (sobota) - Bal Sylwestrowy. Zaproszenia w cenie
210 z³/osobê do kupienia w Kawiarni DK Zacisze.

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 28
listopada 2011 r., w sprawie zmiany decyzji nr 13/CP/2011
z dnia 23 lutego 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie szko³y
podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny na dzia³ce
ew. nr 10/3 z obrêbu 4-01-20 (zmienionej decyzj¹
nr 84/CP/2011 z dnia 13 paŸdziernika 2011 r.) na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie w zakresie
zmiany definicji powierzchni u¿ytkowej podstawowej.
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.
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Noga w £apê

Krematoria dla ¿ywych zwierz¹t
Gala, pompa, podniecenie, nieustaj¹ce „niusy” we
wszystkich mediach, telebimy i imprezy na miejskich placach, telewizyjne transmisje na ca³y œwiat… Tak Ukraina
(a razem z ni¹ Polska) œwiêtowa³a parê dni temu losowanie w Kijowie grup pi³karskiego Euro 2012. Kto wie, jak
przera¿aj¹ce rzeczy kryj¹ siê pod powierzchni¹ tego œwiêtowania? Od pewnego czasu w³adze Ukrainy dwoj¹ siê i
troj¹, by pozamiataæ pod dywan (a raczej puœciæ z dymem) widoczne œwiadectwa wieloletnich zaniedbañ w
dziedzinie rozwi¹zania narastaj¹cego problemu bezdomnoœci zwierz¹t towarzysz¹cych.
Zawsze pozbywano siê tam bezdomnych psów i kotów w
sposób niehumanitarny, za pomoc¹ nielegalnej trucizny dithylinum. Zwierzêtom wstrzykiwano substancjê, która parali¿uje uk³ad oddechowy. Œmieræ z uduszenia trwa nawet kilka
godzin. Teraz jednak w³adze Ukrainy wpad³y na jeszcze „lepszy” pomys³, dziêki któremu bêd¹ mog³y znacznie ³atwiej pozbyæ siê nieeleganckiego problemu. Nie mo¿na wszak dopuœciæ, by za parê miesiêcy zje¿d¿aj¹cy z ca³ej Europy na Ukrainê pi³karscy kibice natknêli siê na ulicach na bezpañskie,
g³odne, zaniedbane zwierzêta. To by dopiero by³ wstyd i kompromitacja! Wobec takiej perspektywy w³adze wymyœli³y sposób bardziej ekonomiczny (i podobno ekologiczny!), który pozwoli na szybkie unicestwienie, praktycznie bez œladu, tysiêcy bezdomnych psów i kotów. Za wszelk¹ cenê trzeba pokazaæ œwiatu, ¿e Ukraina jest cywilizowanym krajem. Nawet za
cenê bezprzyk³adnego barbarzyñstwa i okrucieñstwa.
Otó¿ w ramach przygotowañ do EURO 2012 w Leœniczanskie stworzono ruchome krematoria dla zwierz¹t, co sprawia,
¿e ich zabijanie odbywa siê „nowoczeœniej” i „bezpieczniej
dla œrodowiska”. Schwytane zwierzêta wsadza siê do worków (przedtem zawi¹zuje siê im pyski, by nie mog³y siê broniæ), a nastêpnie wrzuca siê je do przenoœnego pieca, gdzie
w temperaturze 900 stopni s¹ ¿ywcem palone. Proste i higieniczne. Nie potrzebna jest trucizna, a przede wszystkim nie
ma zmartwienia, co zrobiæ z mas¹ zwierzêcych zw³ok.
Ukraiñscy obroñcy zwierz¹t zwrócili siê o pomoc do dyrektora organizacyjnego turnieju EURO 2012 Martina Kallena.
Ten zdoby³ siê jedynie na publiczn¹ wypowiedŸ, ¿e nie pochwala ¿adnych metod rozwi¹zania problemu bezdomnych
zwierz¹t, które opieraj¹ siê na okrucieñstwie. To wszystko.
Nikt powa¿nie nie zaj¹³ siê haniebnymi dzia³aniami ukraiñskich w³adz.
Obroñcy zwierz¹t proponowali bojkot udzia³u Ukrainy w
pi³karskim turnieju, ale nic w tej sprawie nie zrobiono. Cywilizowana Europa przymknê³a oczy. Niedawno prezydent UEFA
Michel Platini odwiedzi³ Ukrainê i wyrazi³ zadowolenie z postêpów w pracach nad organizacj¹ mistrzostw. Obroñcy zwierz¹t
zostali sami, obecnie staraj¹ siê uratowaæ jak najwiêcej psów i
kotów wa³êsaj¹cych siê po ulicach. Utworzona te¿ zosta³a petycja do prezydenta Ukrainy http://www.thepetitionsite.com/
2/tell-ukraine-to-stop-burning-animals-alive/ pod któr¹
podpisuj¹ siê osoby z ca³ego œwiata i pozostaje mieæ nadziejê,
¿e Wiktor Janukowycz ugnie siê pod wp³ywem miêdzynarodowej opinii (petycja jest w jêzyku angielskim, trzeba wype³niæ
pola na prawej tablicy i nacisn¹æ przycisk „Sign Now”).
Trudno jest komentowaæ takie zwyrodnialstwo, dla którego
nie ma wyt³umaczenia. ¯al niewinnych zwierz¹t, gin¹cych
straszn¹ œmierci¹. ¯al dobrych ludzi, którzy rozpaczliwie
walcz¹ o ocalenie przynajmniej czêœci ze skazañców. ¯al
ca³ego spo³eczeñstwa, które pozwala sob¹ rz¹dziæ osobnikom pozbawionym krzty empatii i sumienia.
W sieci wci¹¿ jest dostêpny nakrêcony na Ukrainie wstrz¹saj¹cy reporta¿ TVN-owskiego programu: „Czarno na bia³ym”.
Mo¿na tam na w³asne oczy zobaczyæ cyniczne okrucieñstwo,
z jakim uprawomocnieni urzêdowo ludzie rozprawiaj¹ siê z
bezbronnymi czworono¿nymi ofiarami. I chwal¹ siê w³aœciwym przygotowaniem kraju do wielkiego wydarzenia.
Nie jestem w stanie zrozumieæ, jak mo¿na tworzyæ radosny, œwi¹teczny nastrój na bólu, cierpieniu, zbrodni. Dla mnie
EURO 2012 zawsze bêdzie siê kojarzyæ z masowym, przera¿aj¹cym mordem. Dziwiê siê, ¿e Ukrainê staæ jest na organizacjê miêdzynarodowych igrzysk, gdy nie staæ jej dot¹d by³o
na humanitarne rozwi¹zanie problemu bezdomnych zwierz¹t.
Za to przestajê siê dziwiæ, ¿e mo¿liwy by³ Oœwiêcim i holokaust. Ju¿ Pitagoras, wybitny grecki matematyk i filozof, pisa³,
¿e dopóki ludzie bêd¹ siê dopuszczaæ zbrodni przeciwko
zwierzêtom, dopóty nie ustan¹ wojny.
PS. W³aœnie dowiedzia³am siê, ¿e w³adze Ukrainy ugiê³y
siê pod spo³eczn¹ presj¹. Po otrzymaniu setek tysiêcy podpisów minister œrodowiska zwróci³ siê do w³odarzy o zaprzestanie na okres 6 miesiêcy zabijania zwierz¹t na rzecz budowania schronisk. Nie wiadomo jednak, jak ta instrukcja bêdzie wprowadzona w ¿ycie, bior¹c pod uwagê ogromn¹ populacjê bezdomnych psów i brak konkretnych przepisów oraz
wzorców. Z kolei okres 6 miesiêcy sk³ania do pytania, co dalej stanie siê z tymi zwierzêtami.
M¹drym, wra¿liwym g³osem sytuacjê skomentowa³
znany dziennikarz Szymon Ho³ownia. W swoim artykule

(http://studioopinii.pl/artykul/4178-szymon-holownia-psi-los)
namawia polskich kibiców, którzy wiedz¹, co znaczy cz³owieczeñstwo, do rezygnacji w geœcie protestu z wyjazdów na
rozgrywane na Ukrainie mecze: „Szkoda, ¿e nie mogê ju¿
kupiæ biletu na któryœ z ukraiñskich meczów, naby³bym go
tylko po to, by odes³aæ do ukraiñskiej ambasady, do czego
pañstwa serdecznie zachêcam. Wiem: ¿eby na Ukrainie
zmieni³a siê sytuacja, musimy wci¹gn¹æ ten sk¹din¹d fantastyczny kraj w przestrzeñ, gdzie takich rzeczy po prostu
robiæ nie wolno. Jestem za tym ca³ym sercem. Najpierw jednak trzeba naszym s¹siadom uœwiadomiæ, ¿e musz¹ coœ
szybko zrobiæ, by jedyn¹ rzecz¹, jaka pozostanie im po Euro
2012, nie by³ koszmarny wstyd.”
Renata Markowska

Ma³a Panda szuka domu
Malutk¹ Pandê, razem z jej braciszkiem, przywieŸliœmy z
nadmorskiej wsi. By³a w bardzo z³ym stanie, jedno oczko
zamieni³o siê w potê¿ny wrzód. Kotce uda³o siê uratowaæ
¿ycie, ale na uratowanie oka by³o ju¿ za póŸno, zosta³o usuniête. Panda znios³a to bardzo dzielnie i w tej chwili jest w
pe³ni sprawnym, weso³ym kociakiem. W domu tymczasowym,
w którym przebywa, dokazuje i bawi siê z innymi zwierzêtami. Jest odwa¿na i bardzo kontaktowa, najchêtniej przebywa
w pobli¿u cz³owieka. Korzysta z kuwety i zachowuje czystoœæ.
Obecnie ma ok. 11 tygodni. Mo¿e nie jest tak ³adna, jak mog³aby byæ, gdyby los okrutnie jej nie doœwiadczy³, ale mamy
nadziejê, ¿e znajdzie
dobrego cz³owieka, dla
którego wa¿niejsza ni¿
uroda bêdzie jej mi³oœæ.
Panda z pewnoœci¹ da
wiele radoœci osobie,
która j¹ przygarnie.
Kontakt adopcyjny:
Mariola - 500 493 942
Magda - 512 922 167

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
Decyzji Nr 96/CP/2011 z dnia 22.11.2011 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kanalizacji
odprowadzaj¹cej wody poopadowe z ul. P³ytowej i
P³ochociñsklej, separator wylotu tej kanalizacji do
Kana³u ¯erañskiego na terenie dzia³ek nr ew. 5/3,
9/2, 9/3 z obrêbu 4-07-02 oraz nr ew. 1 i 2 z obrêbu
4-07-10 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pok. 308, w poniedzia³ki o godz. 8.00-19.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno
zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœliæ istotê
i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³anie od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

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

Tarchomin II

plac Hallera 9

ul. Atutowa 3

tel. 22 618-96-52

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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

List do M i do Tuska
Proszê Szanownych Pañstwa. Reklamy
polecaj¹ najnowsz¹ komediê romantyczn¹
„Listy do M”. Jestem z pokolenia tzw. flanelowych koszul, których œwietnoœæ muzycznych
wyrazicieli przypad³a na lata 80. i 90. Kto
nie pamiêta Jackowskich, Jarenki, Ho³dysa,
O-Z, Nalepy. Wszystkich buntowników kocha³em, a nie wymienionych - z braku miejsca,
przepraszam. Od Cugowskiego przez Kayah do
Lory Szafran wszyscy oni wyra¿ali siê jasno.
Komunizm to œlepa uliczka. Coœ za darmo to
spo³eczny, mentalny i gospodarczy fa³sz, który powtarza siê przed ka¿dymi wyborami.
Dziwiê siê politykom, którzy do tej pory oferuj¹ darmow¹ „czerwon¹” trawê. Trawa, odk¹d pamiêtam, ma kolor zielony i trzeba p³aciæ jak za zbo¿e. Od pocz¹tku p³acimy na
polsk¹ i unijn¹ „darmochê”.
Film „Listy do M” przypomnia³y mi
grupy D¿em „List do M”. Pozwólcie Szanowni Pañstwo, ¿e wspomnê i skomentujê fragmenty pisane w narkotycznej wizji
w aspekcie niedawnej naszej historii.
„...Samotnoœæ to taka wstrêtna trwoga...
Jak okreœliæ tzw. aliantów. Anglików, Francuzów, Amerykanów i Rosjan. Roosevelt ze Stalinem w Teheranie skazali na œmieræ sens polskiego ruchu oporu i Powstania Warszawskiego, a wygnaniowy Rz¹d Polski, ukrywaj¹c
ustalone przysz³e strefy wp³ywów, postawi³
kropkê nad mogi³ami poleg³ych bez sensu. Naród wierzy³, ¿e Sowieci wróc¹ sk¹d przyszli.
...Wiesz Mamo, wyobrazi³em sobie, ¿e
nie ma Boga... Patrz¹c na nas dziœ, zachowujemy siê tak, jakby Go nie by³o
wœród spo³eczeñstwa i duchowieñstwa...
ani jednego m¹drego kazania o porzucone zwierzêta i ludzkie dzieci na œmietniskach, jedna sejmowa awantura i upadek
edukacji, szkolnictwa wy¿szego.
A takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich
m³odzie¿y chowanie....
...Spokojny jest mój dom, gdzie Ty M,
czyli Mamo jesteœ, a mnie tam nie ma.”
Potrafimy byæ efektywni za granic¹, a
w swoim domu nie! I opluwamy siê publicznie i nie szanujemy w³asnej narodowoœci. Robi³ to Bierut, Ochab, Gomu³ka,

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowany przez
p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿ony dnia 4 listopada
2011 r. i uzupe³niony dnia 17 listopada 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej
SN/nn 15/0,4 kV oraz linii kablowej SN s³u¿¹cej do
zasilenia projektowanej stacji transformatorowej na
dz. nr ew. 37/5, 37/2, 37/4, 2, 27/10, 37/6, 26/18, 26/15,
26/16, 26/19, 1/34, 1/32, 1/33, 1/16, 37/3 w obrêbie
4-16-03 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od
dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka
oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w
Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Grzegorza
Miakotê, z³o¿ony dnia 22 listopada 2011 r. i zmieniony
dnia 1 grudnia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia
(max. cis. robocze MOP = do 0,5 MPa) na dz. nr ew. 60/2,
79 z obrêbu 4-02-26; 1/2 z obrêbu 4-02-35; 2/16, 1, 11/2,
11/1 z obrêbu 4-02-06; 1/1, 3/3, 3/1, 2/1, 4/7, 4/8, 7/1,
11/10, 2/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 11/11, 12/2,
64/2, 64/7, 12/12, 64/3 z obrêbu 4-02-07; 57 z obrêbu
4-17-01 przy ul. Chlubnej, ul. Chlebowej, ul. Pstrej, ul.
Zawiœlañskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pi i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Gierek, Kania, Jaruzelski, Rakowski, a korupcyjnie partie polityczne po nich.
...ja nie wrócê, Mamo... i s³usznie... nie
potrzeba w naszej wspólnej Matce narkomanów i kanciarzy w randze pos³ów, ministrów i genera³ów, niegodnych prezesów,
cz³onków zarz¹du i samorz¹dowej kliki.
Won mi z pierwszych stron gazet. Zrób z
tym coœ, Panie Tusk. Czy mogê porann¹
kawê wypiæ w spokoju i czekaæ godnego
wieku emerytury? ZUS mo¿na przenieœæ
na Ukrainê i do Wielkiej Brytanii.
W poprzednich felietonach poœwiêci³em
nieco uwagi syntetycznym hormonalnym
pu³apkom cywilizacyjnym. Syntetyczne
œrodki antykoncepcyjne rzeczywiœcie stanowi¹ coraz wiêksze zagro¿enie. Za 50100 lat, p³odni mog¹ zostaæ jedynie górale. Aliœci z wysokich gór bior¹ pocz¹tek
rzeki i ludnoœæ tych regionów jest najmniej
zagro¿ona. Co prawda, problemem podgórza jest równie groŸny niedobór jodu,
ale jego objawy mo¿na uzupe³niaæ joduj¹c sól kuchenn¹.
Drugim czynnikiem, który coraz bardziej doskwiera cywilizacji, jest fluor. Pierwiastek ten ma niebywa³¹ aktywnoœæ chemiczn¹ i biologiczn¹. Jest tak aktywnym
niemetalem jak Korwin-Mikke kiedy wiedz¹c, ¿e ma racjê z niedouczonym adwersarzem, wpada w sza³ i zaczyna adwersarza obra¿aæ. Fluor wchodzi w reakcje z
wiêkszoœci¹ pierwiastków, nawet z gazami szlachetnymi, których aktywnoœæ chemiczn¹ mo¿na porównaæ do reakcji kobiet na niskie pensje swoich mê¿ów (ciek³y azot ma jedynie - 216 do -196 oC).
Gazowy fluor przepala szk³o, metale pali nawet wodê. W tych naczyniach nie
mo¿e byæ przechowywany.
Gazowego fluoru u¿ywa siê m.in. do
produkcji teflonu. Mo¿e teraz spojrzycie
Pañstwo pod innym k¹tem na swoje patelnie i garnuszki.
Z fluoru produkowany jest freon. Jeden z najwiêkszych wrogów naturalnego
ozonu. Nie bêdê dalej opisywa³, bo biodegradacyjne dzia³anie freonu znamy
dostatecznie dziêki ekologom.
Nowoczesny fluor zawarty jest wszêdzie. Jest w pó³przewodnikach, w elektrowniach i bombach atomowych. S³u¿y
do wzbogacania uranu. Tak¿e do produk-

cji aluminium - puszeczki z napojami.
Zwalcza prusaki jako insektycyd.
Oczywiœcie, od dziecka znamy go jako
sk³adnik past i p³ynów do higieny jamy ustnej, a we Wroc³awiu w latach 80. by³ sk³adnikiem wody pitnej dla ca³ego miasta. S³u¿y te¿ jako izolator cieplny w transformatorach i tomografach komputerowych.
Czy chcemy, czy nie chcemy, troszkê fluoru musi byæ w nas i zwierzêtach. Pierwiastek
ten jest niezbêdny do prawid³owej biologii
koœæca i zêbów. Pamiêtam, jak w latach przedszkolnych i szkolnych raz do roku w placówkach oœwiatowych w ca³ej Polsce odbywa³a siê
akcja podawania tranu i fluoryzacji. Dziêkujê
Bogu, ¿e nie by³o przy tym etatowych duchownych. Dla mojej ówczesnej wra¿liwoœci po³¹czenie fatalnego smaku i stylu skoñczy³oby
siê wyrzuceniem poza margines spo³eczny.
Po latach, doceniam m¹droœæ lekarzy,
zalecaj¹cych ekstensywnoœæ kuracji. Daæ tyle,
ile potrzeba pacjentom, a nie nabijaæ kabzê
korporacjom farmaceutycznym. Jak dziœ. Za
taniego laptopa czy wczasy dla pracowników
gminy. Ka¿dy zwi¹zek fluoru w sposób niebywale intensywny wi¹¿e siê z komórkami
ludzkiego i zwierz¹t organizmu. Bardzo ³atwo
przekroczyæ lecznicz¹ dawkê. Je¿eli odczuwacie, Szanowni Pañstwo, nudnoœci podczas
mycia zêbów, œlinotok, skurcze miêœni, zaburzenia oddychania i zmiany koloru szkliwa - to znaczy, ¿e otaczaj¹cy Was fluor truje.
I pere³ka na koniec. Fluor chc¹cy czy
niechc¹cy mo¿e byæ wykorzystywany w
niecnych i marketingowych celach.
Od 1900 roku zaobserwowano, ¿e podawanie niewielkich dawek zwi¹zków fluoru wp³ywa na zachowanie ludzi. Ogólnie
znany wszystkim Hitler i wspó³pracownicy
zauwa¿yli, ¿e nieco podwy¿szone dawki w
wodzie do picia otumaniaj¹ masy i wiêŸniów
i sprawiaj¹, ¿e s¹ du¿o bardziej podatni na
psychiczn¹ manipulacjê. Substancji toksycznej z pe³n¹ œwiadomoœci¹ dzia³ania dostarcza³ koncern IG Farben z Frankfurtu nad Menem. Hitlera nawiedzone glêdzenia by³y poprzedzone dosypywaniem zwi¹zkami fluoru
do wody pitnej dla Niemców.
Coraz bardziej rozumiem efekty reklam telewizyjnych na mózgi mieszkañców du¿ych aglomeracji. Czy Toruñ fluoryzuje? Badajmy na w³asny koszt zawartoœæ
fluoru. Mo¿e po wieczornym myciu zêbów
obudz¹ siê: Donald Tusk, Jaros³aw Kaczyñski, Waldemar Pawlak, Bronis³aw Komorowski, Ryszard Kalisz, Episkopat Polski i
ci mniejsi, co dbaj¹ o zapobieganie próchnicy u nas i naszych mniejszych braci.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Aadministracyjnego (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. i poprawiony
dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm Lca
700 m w drogach dojazdowych do ul. Chudoby na dz.
nr ew. 36/1, 25/3, 25/1, 25/2, 24/2, 24/4 z obrêbu 4-16-21
oraz 54/1 z obrêbu 4-16-22 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy.
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 internatowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Mieszkañcom wbrew

Sk³odowska-Curie
a sprawa polska

Nie bêdzie Mostu Pó³nocnego. Na szczêœcie nie chodzi o sam¹ przeprawê jako
tak¹, bo jej budowa jest ju¿
praktycznie na ukoñczeniu,
ale o nazwê mostu. Otó¿ Platforma Obywatelska po raz
kolejny zignorowa³a g³os
mieszkañców Warszawy i zadecydowa³a, ¿e nie bêdzie siê
on nazywa³ Mostem Pó³nocnym, tylko Mostem Marii Sk³odowskiej-Curie. Za tak¹ propozycj¹ zag³osowa³o na ostatniej sesji 42 radnych, bo do
rajców z PO przy³¹czy³o siê
kilku z PiS i - niestety – trzech
z SLD.
Nie mam kompletnie nic do
dwukrotnej noblistki Marii
Sk³odowskiej-Curie. Jej zas³u-

gi s¹ ogromne i nie podlegaj¹
¿adnej dyskusji. I nie chodzi
tylko o jej osi¹gniêcia naukowe, ale równie¿ upór, konsekwencjê i dumê z bycia kobiet¹, Polk¹ i warszawiank¹.
Z tego wzglêdu zas³u¿y³a na
wyj¹tkowe uhonorowanie i takimi honorami Warszawa ju¿
j¹ obdarzy³a. Otrzyma³a tytu³
Honorowego Obywatela m.st.
Warszawy, postawiono jej pomnik, ma w stolicy dwie ulice,
jej imiê nosi Instytut Onkologii
i kilka warszawskich szkó³.
Prezydent Hanna GronkiewiczWaltz i radni Platformy Obywatelskiej uznali jednak, ¿e to
wci¹¿ za ma³o i wymyœlili, ¿e
najwiêkszym uhonorowaniem
dla naszej noblistki bêdzie

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
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fakt, ¿e jej imiê bêdzie nosi³
most. Pomys³ mo¿e nawet
nieg³upi, zw³aszcza ¿e trud, z
jakim Sk³odowska-Curie zdobywa³a szczyty w naukowej
karierze przypomina ogromny
trud, z jakim ten najbardziej
wysuniêty na pó³noc w naszym mieœcie most powstawa³. Jest tylko jedno „ale”…
Otó¿ Platforma Obywatelska
zaczê³a forsowaæ swój pomys³
na si³ê, nie ogl¹daj¹c siê na
nic i na nikogo. Tymczasem za
pozostawieniem nazwy Most
Pó³nocny opowiedzia³y siê
rady dwóch dzielnic: Bielan i
Bia³o³êki, których brzegi przeprawa ta bezpoœrednio ³¹czy.
Tak¹ sam¹ opiniê przedstawili
specjaliœci z Zespo³u Nazewnictwa Miejskiego. Prezydent
postanowi³a wiêc og³osiæ w
tej sprawie konsultacje spo³eczne, pytaj¹c o zdanie

Prosto z mostu

Felieton w sprawie niewa¿nej
Je¿eli na ostatniej sesji
rady miasta by³ jakiœ mniej
wa¿ny punkt porz¹dku obrad,
to by³a nim sprawa nadania
nowej nazwy Mostu Pó³nocnego. Nazwa mostu nie ma
wielkiego znaczenia: nie znajdzie siê w ¿adnym adresie, a
przejezdni kierowcy i tak pos³uguj¹ siê cyfrowymi oznaczeniami tras. Propozycja, by
nadaæ Mostowi Pó³nocnemu
now¹ nazwê „Most Marii Sk³odowskiej-Curie” wzbudzi³a
jednak wielkie emocje wœród
radnych i dziennikarzy. Sonda¿e wykazywa³y bowiem
poparcie internautów dla starej nazwy, równie¿ rady
dwóch dzielnic, Bielan i Bia³o³êki, które most ³¹czy, protestowa³y jednomyœlnie przeciwko nowej nazwie.
Rz¹dz¹ca miastem Platforma Obywatelska postanowi³a
jednak sprawiæ przyjemnoœæ
znanej aktorce, która zosta³a
rok temu radn¹ z jej listy i,
chc¹c wreszcie czymœ siê wyró¿niæ, wyst¹pi³a z propozycj¹
nowej nazwy mostu. Mamy
teoretycznie Rok Marii Sk³odowskiej, wiêc jej inicjatywa
powinna byæ strza³em w dziesi¹tkê, ale widaæ warszawiaków nie przekona³y wywieszane z tej okazji przez wiele miesiêcy plakaty z wampiryczn¹
fotk¹ uczonej, gdy¿ nowej nazwie mostu s¹ niechêtni. Niechêtna jest równie¿, ponad
podzia³ami partyjnymi, czêœæ
radnych. Przewodnicz¹cy najwiêkszego klubu radnych PO
Jaros³aw Szostakowski zarzeka³ siê, ¿e radnych nie bêdzie
obowi¹zywaæ dyscyplina.
No i prawie tak by³o. Radni
PiS zag³osowali zgodnie ze
swoim zdaniem: 6 za now¹
nazw¹, 1 przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. Radni lewicy
równie¿: 4 za, 4 przeciw, 2
wstrzyma³o siê od g³osu. Radni Platformy jak zwykle okazali
siê monolitem jednomyœlnoœci: wszyscy obecni na sesji
(32 osoby) zag³osowali zgodnie z wytycznymi partyjnymi.
Tam nie ma miejsca na wahania. G³osujesz inaczej - tracisz
pracê. Opisa³em ten mecha-

nizm w ksi¹¿ce „Platforma
Obywatelska. Diagnoza.”
Tak dzia³a warszawski samorz¹d w sprawach zarówno
niewa¿nych, jak i najwa¿niejszych. Radni PO s¹ w nim automatami do g³osowania, bez
w³asnego zdania. Decyzje zapadaj¹ gdzieœ indziej, jak w
piosence Maæka Zembatego i
Jacka Kleyffa „Sejm kalek”.
Znacie? To pos³uchajcie...
Nawiasem mówi¹c, dla
mnie Maria Sk³odowska-Curie
jest ikon¹ walki z idiotyzmem
dzisiejszych przepisów tzw.
antykorupcyjnych, które zakazuj¹ zatrudniaæ cz³onków rodziny w kierowanej przez siebie instytucji. Gdyby obowi¹zywa³y sto lat temu, nie by³oby nagród Nobla ani dla Marii, ani dla Ireny Curie: Maria
pracowa³a w sorboñskiej katedrze kierowanej przez swo-

mieszkañców, ale i oni w 90
procentach opowiedzieli siê
za Mostem Pó³nocnym. Sprawa wydawa³a siê wiêc oczywista - most pozostanie Pó³nocnym, a Sk³odowsk¹-Curie uhonoruje siê w jakiœ inny sposób. A jednak nie. Na ostatniej sesji Rady Warszawy
Platforma po raz kolejny pokaza³a, jak naprawdê jest
„Obywatelska” i jak z g³osem
mieszkañców siê liczy. Czyli,
¿e nie liczy siê wcale. Radni
PO, przymuszeni do karnego
g³osowania, znów zlekcewa¿yli swoich wyborców i myœlê,
¿e Maria Sk³odowska-Curie
nie by³aby zadowolona z takiego uhonorowania.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

nazwie mostu. Jest rok Marii
Sk³odowskiej-Curie, wiêc zosta³a patronk¹ mostu. Otwarcie przeprawy siê opóŸnia, a
rok 2012 bêdzie rokiem Prusa, wiêc mo¿e jeszcze zd¹¿¹
tê nazwê zmieniæ. A ja tam
ci¹gle je¿d¿ê na „rondo Babka” i myœlê, ¿e „Pó³nocny” pozostanie po prostu „Pó³nocnym”. A moi koledzy radni
powinni zainteresowaæ siê,
dlaczego nie jeŸdzimy nim od
2006 r. Dziêki nieudolnoœci
HGW oczywiœcie.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

Ch³odnym okiem

Praga rozkopana i zakorkowana
jego mê¿a, a Irena w Instytucie Radowym, kierowanym
przez swoj¹ matkê.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ciê¿ko jest zaczynaæ felieton od oczywistoœci zawartej
w tytule. W³aœciwie po jego
napisaniu móg³bym zakoñczyæ swoj¹ twórczoœæ, bowiem koñ, jaki jest, ka¿dy widzi. Praga jest nieprzejezdna
zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i prywatnej. Permanentnie stoi Szwedzka i Ratuszowa, Brzeska, Z¹bkowska i Kijowska, korkuje siê
rondo Starzyñskiego. Mo¿na
to by³o przewidzieæ jeszcze

PO warszawsku

Notatka bez tytu³u
W mediach krajowych od
tygodnia obserwujemy wojnê
na œmieræ i ¿ycie. O œmieræ, a
konkretnie o karê œmierci.
Zwolennicy najwy¿szego wymiaru kary potrafi¹ cynicznie
w jednym zdaniu domagaæ siê
zabicia innego cz³owieka w
imiê sprawiedliwoœci, nazwaæ
siebie katolikiem i osob¹ g³êboko wierz¹c¹, podpieraæ siê
moralnoœci¹. Za nic maj¹ sobie wypowiedzi osób duchownych i koœcio³a, dorobek kultury europejskiej i wspólne
zasady dla wszystkich pañstw
Unii. Czy kara œmierci jest
moralna? Czy pañstwo jako
system i instytucja ma prawo
zabiæ cz³owieka? Czy Jaros³aw Kaczyñski wie, ¿e chc¹c
wprowadziæ karê œmierci
³amie nie tylko najwy¿sz¹ wartoœæ, ³amie tak¿e podstawowe
akty prawa europejskiego.
Wykluczy³oby to nas nie tylko
z Unii Europejskiej, zepchnê³o na margines rodziny kulturowej pañstw starego konty-

Pamiêtaj¹ Pañstwo billboardy „Tramwajem na Tarchomin”,
którymi za pieni¹dze podatników Platforma robi³a sobie
kampaniê? Swego czasu by³o
ich pe³no. Oczywiœcie, dziœ po
billboardach nie ma œladu, podobnie jak po tramwaju na Tarchomin i innych obiecankach
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Koniec i bomba, a kto uwierzy³
Platformie ten tr¹ba…
W³adze miasta najpierw forsowa³y zupe³nie bezsensowny
wariant zjazdu i pêtli trasy tramwajowej w Moœcie Pó³nocnym.
Nastêpnie nie by³y w stanie
uzyskaæ pozwolenia na budowê. Ka¿dego warszawiaka,
który chcia³by wybudowaæ
dom, urzêdnicy HGW rozwaltzuj¹ przyk³adnie na etapie
wnioskowania o pozwolenie
budowlane. Ale sami nie potrafi¹ skompletowaæ odpowiednich dokumentów. Za to potrafi¹ zainkasowaæ milionowe nagrody… i wygrywaæ wybory.
Radni Warszawy zamiast
zaj¹æ siê czymœ po¿ytecznym,
trzy godziny dyskutowali o

nentu ale równie¿ zepchnê³o
ekspresowo do czasów ciemnego œredniowiecza. A po co
to wszystko? Powiem Pañstwu: tylko po to, ¿eby siê o
nim mówi³o. Ale czy o to chodzi? Po to s¹ politycy?! Ja
uwa¿am, co wielokrotnie podkreœlam, ¿e polityka jest tylko
narzêdziem, by móc lepiej i
skuteczniej pomagaæ ludziom.
Nasze ¿ycie sk³ada siê g³ównie z ma³ych, ale wa¿nych rzeczy; prostych ale istotnych
spraw. Kiedy nasze dzieci
choruj¹ albo cierpi¹, ca³y œwiat
jakby przestaje istnieæ. Wszyscy wiemy bowiem, co jest
najwa¿niejsze.
Grudzieñ to dla mnie i mojego zespo³u obecnie czas
wytê¿onej pracy i pilnych przygotowañ. Postawiliœmy sobie
bowiem za cel, aby w przysz³ym roku za darmo zbadaæ i
wyleczyæ zêby prawie 1000
dzieci z naszej Pragi. Dobrze
wiemy, jak przykre mog¹ byæ
dolegliwoœci bol¹cych zêbów.

Pamiêtajmy te¿, jak niebezpieczne dla zdrowia s¹ zaniedbania w tej sferze. Próchnicê i zepsute zêby mog¹ powodowaæ problemy miêœnia
sercowego, problemy ¿o³¹dkowe i inne. Dlatego bêdziemy przypominaæ, jak wa¿na
jest codzienna higiena jamy
ustnej, ale przede wszystkim
skontrolujemy i wyleczymy
zêby dzieciaków.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

przez rozpoczêciem budowy
metra. Nie trzeba byæ wybitnym specjalist¹ od transportu drogowego, aby wyci¹gaæ
wnioski z obserwacji rzeczywistoœci lub s³uchaæ innych.
S³u¿by miejskie wydaj¹ siê
byæ œlepe i g³uche. Rada
wnioskowa³a o odci¹¿enie
Ratuszowej poprzez umo¿liwienie przejazdu autom prywatnym w kierunku Centrum
poza godzinami szczytu mostem Œl¹sko-D¹browskim w
kierunku placu Bankowego i
z centrum na Pragê do ulicy
Jasiñskiego. Wnosiliœmy tak¿e o wycofanie samochodów
ciê¿arowych z ulicy Szwedzkiej. Nic, d³ugo cisza i wreszcie otrzymaliœmy odpowiedŸ,
¿e „brak jest uzasadnienia dla
wprowadzenia zaproponowanych przez radê dzielnicy
zmian w obowi¹zuj¹cej organizacji ruchu” ze wzglêdu na
przebudowê Trasy Toruñskiej,
bo do czasu jej zakoñczenia
tranzytowy ruch ciê¿arowy nie
mo¿e byæ gdzie indziej skierowany, w kwestii uruchomienia mostu poza godzinami
szczytu nie, bo nie. Brawo.
Wielkie „brawa” równie¿ dla
tego specjalisty, który „zmodernizowa³” rondo Starzyñskiego, wprowadzaj¹c tam
tzw. rozwi¹zania turbinowe.
Rozwi¹zania te sprawdzaj¹
siê, lecz nie przy takim natê¿eniu ruchu w godzinach
szczytu. Coraz bardziej marzê
o otwarciu mostu Marii Sk³odowskiej-Curie, który do niedawna zwany by³ Pó³nocnym.
A tak na marginesie - ciekawy
jestem, która nazwa siê przyjmie.
Dramatyczny jest poranek
w rejonie Dworca Wileñskiego. Wiêkszoœæ pasa¿erów to
tranzyt. Na dworzec w krótkim

odstêpie czasu porannego
szczytu przyje¿d¿a prawie 50
tysiêcy ludzi, którzy w wiêkszoœci podró¿uj¹ dalej na drugi brzeg Wis³y. Mieszkañcy
Pragi te¿ komunikacyjnie
grzêzn¹ w tym galimatiasie. Z
uwag¹, jako radni, staramy siê
przygl¹daæ zmianom tras komunikacji publicznej i jej dostosowaniu do potrzeb mieszkañców Pragi. Ostatnio na
komisji infrastruktury na wniosek kilkudziesiêciu mieszkañców zajmowaliœmy stanowisko w sprawie wycofanej linii
autobusowej 174, wnosz¹c o
jej przywrócenie na starej trasie, przy okazji formu³uj¹c postulat zwiêkszenia liczby krótkich po³¹czeñ np. pomiêdzy
placem Hallera a placem Bankowym. Tym razem na naszym posiedzeniu by³ przedstawiciel ZTM. Ciekawy jestem, czy wp³ynie to pozytywnie na podejmowane przez
s³u¿by miejskie decyzje.
PS. Proszê o wszelkie mo¿liwe sugestie i uwagi w tej
materii.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Niebezpieczne szczepionki?
dokoñczenie ze str. 1

664-741-744

Tylko koni ¿al
– postscriptum

brze potrafi dbaæ o swoje niebagatelne interesy.
Na poparcie tej opinii warto przytoczyæ badania przeprowadzone na szczepionkach przeciw grypie przez
Cochrane Collaboration
(miêdzynarodowa organizacja non-profit, zajmuj¹ca siê
m.in. badaniami nad zasadnoœci¹ stosowania b¹dŸ
wprowadzania na rynek okreœlonych leków). Badania opublikowane w Cochrane Library s¹ znacz¹ce - nie znaleziono bowiem dowodów na
korzyœci, jakie mog³yby nieœæ
ze sob¹ szczepienia przeciwko grypie i zauwa¿ono, ¿e
iloœæ i jakoœæ prób dokonywanych na szczepionkach by³a
niewystarczaj¹ce. Autorzy
twierdz¹, ¿e jedynie badania
finansowane przez przemys³
farmaceutyczny zauwa¿a³y
korzyœci p³yn¹ce ze stosowania szczepionek przeciw grypie. Autorzy wskazuj¹ równie¿, ¿e jedynie badania finansowane przez przemys³
mog¹ liczyæ na publikacjê w
najbardziej presti¿owych czasopismach medycznych. I
jeszcze jedno - stwierdzono
przypadki ciê¿kich uszkodzeñ spowodowanych przez
szczepionki i niewystarczaj¹c¹ iloœæ zg³oszeñ o efektach
ubocznych.
Opracowanie postbadaniowe zatytu³owane „Szczepionki zapobiegaj¹ce grypie u
zdrowych osób doros³ych”

Powracamy do historii opisanej w ostatnim wydaniu
NGP, kiedy to w majestacie prawa zabrano z gospodarstwa Ryszarda Januszka 12 koni.
- Nie mogê siê pogodziæ z
Do tematu bêdziemy potym stanem rzeczy i nigdy siê wracaæ, jeœli zaistniej¹ jakieœ
nie pogodzê, bêdê walczy³ o nowe fakty.
odzyskanie koni. Chcia³bym, Notowa³a El¿bieta Gutowska
by to – tym razem – wybrzmia³o jasno, bowiem z
STOMATOLOGIA
poprzedniego tekstu nie wynika³o w sposób oczywisty.
PROMOCJA
Nie dano mi szansy na odwo- wype³nienia 80-90 z³
³anie siê od decyzji admini- zni¿ki na protezy
stracyjnej wójta Dêbe Wiel- korony porcelanowe 390 z³
kie, o tymczasowym odebraniu koni. Od momentu dorê- protezy acetalowe
czenia mi owej decyzji up³yul. Jagielloñska 3
nê³o zbyt ma³o czasu, bym
tel. 22 619-99-99
móg³ skutecznie odwo³aæ siê
od niej do Samorz¹dowego
22 818-44-77
Kolegium Odwo³awczego. A
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
przecie¿ – teoretycznie – www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
¿yjemy w praworz¹dnym kraju, którego obywatele maj¹
prawo odwo³ywania siê od
wszelkich decyzji i wyroków,
dlaczego wiêc ja mia³bym byæ
Nastêpna gazeta - 21 grudnia
tego prawa pozbawiony? Do
SKO mog³em siê odwo³aæ Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
dopiero po odebraniu moich elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
koni przez Pogotowie dla Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
Zwierz¹t z Trzcianki, czyli po sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
fakcie, wiêc có¿ to za odwo- w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate³anie? Poza tym absolutnie ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem lub TS. Za treœæ reklam,
nie wierzê w prawdomów- og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
noœæ ludzi z Pogotowia dla Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
Zwierz¹t, nie wierzê równie¿
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
w ich deklaracje dobrej woli. poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
Oni nie zamierzali daæ mi
strona internetowa - www.ngp.pl
¿adnej alternatywy, ¿adnej
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
szansy, oni przyjechali ze z
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
góry za³o¿onym zamiarem
redakcja: redakcja@ngp.pl
zabrania moich koni, nie pozostawiaj¹c pola do ¿adnych OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
negocjacji. Zastosowali poli- redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
tykê faktów dokonanych, a to nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
dla mnie jest bezprawie. A co Bogumi³a 507-257-824,
do s¹du? Powiada siê, ¿e z Jagoda 605-037-515
wyrokami siê nie polemizuje, Pawe³ 609-490-949
ale czym¿e, jeœli nie bezpraoraz biuro og³oszeñ:
wiem, jest wyrok s¹du og³o- „Marcin” ul. Œwiatowida
szony pó³ roku po zaistnieniu róg Æmielowskiej paw. VIA
faktów dokonanych? – pyta tel. 22 423-63-64, 606-969-280
Ryszard Januszek.
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jest obci¹¿aj¹ce zarówno dla
przemys³u farmaceutycznego, jak i dla samej szczepionki. Autorzy konkluduj¹ - wyniki tego konkretnego przegl¹du badañ wydaj¹ siê zniechêcaæ do wykorzystania szczepienia przeciw grypie u zdrowych osób doros³ych, jako rutynowego elementu zdrowia
publicznego. U zdrowych,
doros³ych osób ryzyko powik³añ pogrypowych w postaci
chorób uk³adu oddechowego
jest bardzo niskie. Stosowanie szczepionki mo¿e byæ zalecane jedynie jako indywidualny œrodek ochrony przed
tego typu objawami w szczególnych przypadkach, np. u
osób przewlekle chorych.
Badacze szukali odpowiedzi wœród przypadków zachorowañ na grypê i choroby grypopodobne. Zwracali uwagê
na iloœæ przypadków i stopieñ
zagro¿enia dla zdrowia po
u¿yciu szczepionki. Brakuj¹ce dane próbowali uzyskaæ –
w formie pisemnej – od wykonuj¹cych badania. Odpowiedzi okreœlaj¹ jako rozczarowuj¹ce. Ostatecznie odrzucono wiêkszoœæ badañ,
wskazuj¹c na ich nierzetelnoœæ i powa¿ne wady metodologiczne, takie jak: niezadowalaj¹cy poziom kontroli,
nieskorzystanie z losowych
kontroli badañ klinicznych,
niespójnoœci w przedstawionych danych, brak projektu
badania, niejasne definicje,
s³aba sprawozdawczoœæ, niedostatki danych i brak badañ
porównawczych wzglêdem
placebo.
Autorzy stwierdzili, ¿e
szczepionki podawane pozajelitowo, czyli poza przewodem pokarmowym, co zwykle
oznacza zastrzyk, zmniejszaj¹ objawy grypopodobne
o 4%. Nie znaleŸli dowodów,
¿e szczepienie zapobiega
rozprzestrzenianiu siê wirusa,
co oznacza, ¿e zak³adane (w
efekcie u¿ycia szczepionki)
nabycie odpornoœci ca³ej populacji nie nastêpuje. Podobnie w przypadku powik³añ –
nie znaleziono dowodów, ¿e
szczepionka im zapobiega.
Próbowano równie¿ ustaliæ
zakres komplikacji poszczepiennych i choæ zg³oszonych
by³o kilka przypadków, wiêkszoœæ badañ po prostu nie
odnios³a siê do tej kwestii lub
zrobi³a to niew³aœciwie.
Przegl¹d wykaza³, ¿e wiarygodne dowody na dobrodziejstwo szczepionek prze-

ciwko grypie s¹ mizerne, istniej¹ za to dowody na powszechn¹ manipulacjê, fa³szywe wnioski i nieuzasadnione
nag³oœnienie badañ finansowanych przez przemys³ farmaceutyczny. I to w³aœnie w
œwietle tych faktów powinny
byæ interpretowane konkluzje
przegl¹du.
Nawet nie uwzglêdniaj¹c
mizerii badañ w ogóle, autorzy z trudem znajduj¹ korzyœci szczepieñ przeciwko grypie u zdrowych ludzi. W najlepszym przypadku, mo¿na
siê doszukaæ jedynie niewielkiego zmniejszenia absencji
w pracy. Nie stwierdzono, by
szczepienia mia³y jakikolwiek wp³yw na zmniejszenie
iloœci powik³añ pogrypowych
lub zgonów w wyniku tych
powik³añ.
Powróæmy jednak do prof.
Marii Majewskiej, bojowniczki o poprawê bezpieczeñstwa stosowania szczepieñ
u niemowl¹t.
Prof. Majewska jest neurobiologiem. Przez 25 lat pracowa³a w USA w czo³owych instytucjach naukowych tego
kraju: na Uniwersytecie Missouri, Uniwersytecie Harvarda i w Narodowym Instytucie
Zdrowia pod Waszyngtonem.
W 2006 wróci³a do Polski, by
zrealizowaæ projekt badawczy
Komisji Europejskiej. W 2007
uzyska³a tytu³ profesora nauk
medycznych. Jej publikacje o
neurosterydach doczeka³y siê
tysiêcy cytowañ w literaturze
naukowej. Jako jedyna osoba
w Polsce wygra³a presti¿owy
grant Komisji Europejskiej
(Marie Curie Chair) na prowadzenie badañ nad biologi¹
autyzmu i potencjaln¹ rol¹ thimerosalu (postaæ rtêci wystêpuj¹ca w szczepionkach) w
patogenezie tej choroby.
Realizuje ten projekt we
wspó³pracy z Instytutem
Psychiatrii i Neurologii, bowiem tu znajduje siê Klinika
Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y,
która opiekuje siê dzieæmi autystycznymi. W projekcie
bada siê potencjalny zwi¹zek
autyzmu z iloœci¹, rodzajem i
natê¿eniem szczepieñ, z powik³aniami poszczepiennymi,
zawartoœci¹ rtêci w skórze, a
tak¿e z poziomem hormonów
sterydowych.
W ramach prowadzonych
badañ prof. Majewska otrzyma³a z Urzêdu Rejestracji
Produktów Leczniczych dokument pod nazw¹ „Charakterystyki œrodków farmaceu-

tycznych”, zgodnie z którym
w szczepionkach zarejestrowanych w Polsce wystêpuje
rtêæ w postaci thimerosalu.
Oto ich lista: Euvax (Wzw B,
producent Life Sciences)),
Engerix B (Wzw B, prod.
Glaxo), D.T.COQ (DTP,
prod. Sanofi), DTP (Biomed,
Kraków), TETRAct-HIB
(DTP+Hib, prod. Sanofi), D
– (b³onicza, prod. Biomed),
DT – (b³onica+tê¿ec, prod.
Biomed), DTP – (b³onica+tê¿ec+krztusiec, prod. Biomed), polskie szczepionki
przeciw grypie.
Polski niemowlak szczepiony (do 7 miesi¹ca ¿ycia)
zgodnie z harmonogramem
mo¿e otrzymaæ w sumie 175
µg rtêci (µg – mikrogram),
czyli ca³kiem spor¹ dawkê
niebezpiecznej trucizny! W
tym momencie nale¿y siê
naszym czytelnikom wyjaœnienie niektórych skrótów
nazw chorób i szczepionek.
Skrót Wzw B oznacza wirusowe zapalenie w¹troby typu
B. Skrót DTP powsta³ od
pierwszych liter ³aciñskich
nazw chorób – Diphteria (b³onica, inaczej dyfteryt), Tetanus (tê¿ec) i Pertussis (krztusiec, dawniej koklusz) i oznacza skojarzon¹ szczepionkê
przeciwko b³onicy, tê¿cowi i
krztuœcowi. Skrót Hib oznacza szczepionkê przeciw zaka¿eniom bakteri¹ Haemophilus influenzae typu b, która powoduje zapalenie opon
mózgowo – rdzeniowych.
Polskie niemowlêta w
pierwszych 18 miesi¹cach
¿ycia otrzymuj¹ 16 obowi¹zkowych szczepieñ przeciw 10
chorobom: gruŸlicy, ¿ó³taczce
B, b³onicy, krztuœcowi, tê¿cowi, polio, odrze, œwince, ró¿yczce, i zaka¿eniom Haemofilus influenzae b. Dodatkowo
zaleca siê szczepienia przeciw: Streptococus pneumoniae, Neisseria meningitidis,
rotavirus, influenza virus, herpes virus varicellae, i hepatitis A virus, co daje ogóln¹ liczbê 26 szczepieñ w pierwszych
24 miesi¹cach ¿ycia. Zdrowe
i silne organizmy ¿o³nierzy
amerykañskich nie wytrzyma³y tego typu szczepieñ i zosta³y obarczone – na trwa³e chorob¹ autoimmunologiczn¹, powszechnie znan¹ i
okreœlan¹ mianem syndromu
wojny w Zatoce Perskiej.
Do kontrowersyjnego tematu szczepieñ powrócimy w
kolejnym wydaniu NGP.
El¿bieta Gutowska

