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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie

zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka

w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni

specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)

oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37

(nr tel. 22 353 06 20).

Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹

osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

serdecznie zapraszaj¹

11 listopada, godz. 18.00

Uroczystoœci Patriotyczne

z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci.

Program Uroczystoœci:

- Uroczysta Msza Œw. w intencji Ojczyzny

- Koncert pt. „Wolnoœæ dŸwiêkami zapisana” w wykonaniu Salonowej

Orkiestry Johanna Straussa pod dyrekcj¹ Piotra Skubisa

- Apel Poleg³ych z udzia³em asysty honorowej z Batalionu Reprezentacyjnego

Wojska Polskiego.

Koœció³ Narodzenia NMP przy ul. Klasyków 21/23. Wstêp wolny.

20 listopada, godz. 19.00 (po Mszy Œw.)

Koncert muzyki polskiej pt. „ A w sercu…Ojczyzna”

w wykonaniu solistów i Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”.

Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ul. Myœliborska 100. Wstêp wolny.

W prezentacjach przedsta-

wionych przez Magdalenê

Guga³ê z ul. Targowej oraz

Stowarzyszenie Zielone Ma-

zowsze omówiono g³ówne

za³o¿enia przygotowanego

przez miejsk¹ pracowniê pro-

Mieszkañcy o Porcie Praskim
W czwartek 3 listopada mieszkañcy Pragi t³umnie wy-

pe³nili salê posiedzeñ w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc,

pokazuj¹c tym samym, ¿e losy Portu Praskiego nie s¹

im obojêtne. Spotkanie przygotowali cz³onkowie Rady

Osiedla Jagielloñska.

jektu planu zagospodarowa-

nia przestrzennego i wynika-

j¹ce z nich zagro¿enia: bardzo

intensywn¹ wielkokubaturow¹

zabudowê terenu portu, w tym

wie¿owcami do 160 m (ponad

40 piêter), zniszczenie tere-

nów zielonych i siedlisk dzi-

kich zwierz¹t na terenie

przylegaj¹cym do obszaru

Natura 2000.

Podczas dyskusji jednym

g³osem wypowiadano siê

przeciwko zapisom zezwala-

j¹cym na budowê wie¿owców

i zabudowê terenów zielo-

nych. Mieszkañcy chc¹ wiê-

cej dostêpnej dla wszystkich

zieleni, a nie zwiêkszonego

ha³asu i widoku na betonowe

œciany nowych budynków.

Tak¿e widok z Placu Zamko-

wego wprost na gigantyczne

wie¿owce mo¿e spowodo-

waæ skreœlenie Starówki z li-

sty œwiatowego dziedzictwa

UNESCO. Takie przypadki

ju¿ siê zdarza³y. Id¹c na rêkê

inwestorowi nie wziêto pod

uwagê charakteru historycz-

nej zabudowy Pragi, ani jej

naturalnych dominant wyso-

koœciowych, jakimi s¹ np.

wie¿e Katedry œw. Floriana

(74 m), ani historycznych osi

widokowych.

Negatywnie wypowiadano siê

na temat koncepcji zabudowy

Rosn¹ca wielkoœæ popula-

cji ludzi starszych spowodo-

wa³a m.in., ¿e coraz wiêcej

pacjentów z tej grupy wieko-

wej zaczê³o siê zg³aszaæ do

przychodni zdrowia – do le-

Centrum Seniora
„Targówek staje siê geriatryczny” - ta opinia ma uzasad-

nienie w statystyce: w ci¹gu 10 lat liczba mieszkañców w

starszym wieku zwiêkszy³a siê o 4%. Z danych, dotycz¹cych

populacji, obs³ugiwanej przez Samodzielny Zespó³ Publicz-

nych Zak³adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bródno

wynika, ¿e udzia³ pacjentów po 65. roku ¿ycia w 2002 r.

wynosi³ 16,7%, wed³ug stanu na 30 czerwca 2011 r. - 20%.

Ta tendencja widoczna jest na terenie ca³ej Warszawy.

karza pierwszego kontaktu i

do ambulatorium. Da³y siê za-

uwa¿yæ przypadki „choroby

sierocej wieku starszego”,

przy której ludzie boj¹ siê

Zanim stare œciany stan¹

siê siedzib¹ Muzeum War-

szawskiej Pragi, zdradzaj¹

nam wiele tajemnic w³asnej

historii. Po ods³oniêciu orygi-

nalnych murów i przeprowa-

dzeniu prac archeologicz-

nych, wiadomo ju¿ wiêcej o

zabudowie tego terenu.

Skrajna kamienica, po³o¿ona

najbli¿ej bazaru, jest starsza

ni¿ dot¹d zak³adano. Nie

mog³a tak¿e byæ wybudowa-

na przez ¿yj¹cego w XIX wie-

ku Rothblitha, bowiem nie-

Na budowie Muzeum

Warszawskiej Pragi
Od ulicy Targowej wci¹¿ widaæ te same klamry spina-

j¹ce budynki i dŸwigi góruj¹ce nad okolic¹. Tymczasem

od zaplecza wyros³y ju¿ mury nowego budynku, w któ-

rym znajd¹ siê biura, magazyny i sale edukacyjne. Po

budowie oprowadza nas Jolanta Wiœniewska, dyrektor

Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji.

S¹ pod naszymi nogami,

nad naszymi g³owami, ubie-

ramy siê w nie, przy ich u¿y-

ciu uprawiamy sporty, malu-

jemy nimi nasze mieszkania,

sklejamy nimi st³uczone czy

z³amane elementy. Z nich s¹

wykonane nasze meble – nie

tylko ogrodowe. Korzystamy

z nich, spo¿ywaj¹c posi³ki.

Nasze dzieci uwielbiaj¹ siê

nimi bawiæ. Mamy z nimi

stycznoœæ, kiedy zachoruje-

my i znajdziemy siê w szpita-

lu – z nich s¹ wykonane dre-

ny, cewniki, rurki do podawa-

nia kroplówek, strzykawki.

Nie sposób wymieniæ wszyst-

kich zastosowañ tworzyw

sztucznych – jest ich nieprze-

brane bogactwo. S¹ p³ynne i

sta³e, miêkkie i twarde, poro-

wate i zwarte, plastyczne i

twarde, sprê¿yste i sztywne

jak stal. Bywaj¹ twardsze od

niej i bardziej wytrzyma³e.

DNA te¿ jest polimerem

Istot¹ produkcji tworzyw

sztucznych s¹ du¿e i d³ugie

cz¹steczki zwane polimera-

mi, zbudowane z mniejszych

Polimer obfitoœci
Wszechobecne tworzywa sztuczne. Bez nich nie po-

trafimy wyobraziæ sobie ¿ycia. Wyroby z nich s¹ lekkie,

funkcjonalne i estetyczne. Potrafi¹ zast¹piæ niemal ka¿-

dy materia³ naturalny – drewno, stal, szk³o, marmur, ka-

mieñ. Niektóre z zastosowañ tworzyw sztucznych s¹ uni-

katowe – nie sposób znaleŸæ dla nich odpowiedników.

Dla Warszawy lata 1914-

1918 stanowi³y okres prze³o-

mu. Po ust¹pieniu wojsk rosyj-

skich w 1915 roku nowy oku-

pant - Niemcy przyzna³y War-

szawie, pod naciskiem opinii

publicznej Radê Miejsk¹, przy-

³¹czy³y przedmieœcia i stwo-

rzy³y szersze mo¿liwoœci roz-

woju urbanistycznego. Z g³ów-

nego miasta jednej z czêœci

cesarstwa rosyjskiego, War-

szawa sta³a siê stolic¹ wolne-

go pañstwa. W odradzaniu siê

sto³ecznoœci Warszawy mia³a

swój udzia³ równie¿ Praga.

Wœród licznych zachowa-

nych wspomnieñ z czasów I

wojny œwiatowej ma³o dotyczy

Pragi. Wszystkie wa¿ne wyda-

rzenia polityczne rozgrywa³y

siê na lewym brzegu Wis³y.

Pamiêtnikarze, opisuj¹c ¿ycie

mieszkañców stolicy w tym

okresie, rzadko wspominaj¹ o

Pradze. Jednak z fragmentów

wspomnieñ poety i publicysty

Zdzis³awa Dêbickiego oraz dr

Józefa Zawadzkiego, opubli-

kowanych w „Kronice Warsza-

wy” w 1928 roku, pamiêtników

polityka Aleksandra de Rosset

czy te¿ z doniesieñ lokalnej

gazety „Echo Pragi”, wycho-

dz¹cej w latach 1916-1918,

wy³ania siê obraz ciê¿ko do-

œwiadczonej przez wojnê dziel-

nicy, w której, mimo zniszczeñ

i trudnoœci, ¿ycie toczy³o siê

dalej: powo³ano Praski Komi-

tet Obywatelski, organizowano

pomoc dla najubo¿szych,

otwierano szko³y, ochronki dla

dzieci, dzia³a³ teatr.

W pocz¹tkowym okresie

wojny przez Pragê przewali-

³a siê fala uchodŸców z za-

chodnich dzielnic i podwar-

szawskich miejscowoœci. Po-

eta i publicysta Zdzis³aw Dê-

bicki (1871-1931), we wspo-

mnieniach opublikowanych w

„Kronice Warszawy” w 1928

roku, zatytu³owanych „War-

szawa w pierwszym roku

wojny”, donosi³:

U progu niepodleg³oœci:

Praga w czasie

I wojny œwiatowej
Lata I wojny œwiatowej by³y szczególnie wa¿nym okresem

zarówno dla dziejów narodu polskiego, jak i dla dziejów

miasta Warszawy. W tych w³aœnie latach, 1914-1918, rozpa-

d³y siê trzy mocarstwa zaborcze, a nowo powsta³e pañstwa

musia³y uznaæ prawo Polski do niepodleg³ego bytu.
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PRALNIA WODNO-CHEMICZNA

magiel i pranie dywanów

ul. Krasnobrodzka 11 (Bródno)

czynna w godz. pn.-pt. 9-19, sob. 9-12

Warsztaty muzykowania

To miêdzypokoleniowa roz-

rywka-zabawa dla wszystkich

mi³oœników praskiej piosenki.

Wraz z zespo³em Czessband

oraz profesjonaln¹ wokalistk¹ w

planach s¹ warsztaty wokalne i

wspólne œpiewanie. Przed nad-

chodz¹cymi mistrzostwami po-

staramy siê równie¿ o¿ywiæ sta-

rowarszawskie pieœni kibiców.

Cykl zakoñczy wspólne nagra-

nie wybranych utworów w stu-

diu. Czwartki, godz. 10:00-13:00

Warsztaty dziennikarsko-

przewodnickie

W czwartki w godzinach

14:00-17:00 pod okiem profesjo-

nalnego przewodnika uczestni-

cy bêd¹ mogli - dziel¹c siê swo-

imi wspomnieniami i historiami -

stworzyæ w³asne trasy zwiedza-

nia, które nastêpnie opracuj¹ w

formie ulotek, promuj¹c dzielni-

cê wœród mieszkañców Warsza-

wy oraz turystów. Ka¿dy bêdzie

móg³ podzieliæ siê swoimi reflek-

sjami oraz twórczo je przetwo-

rzyæ podczas warsztatów repor-

ta¿u i fotografii.

Zajêcia sportowe

Podczas wspólnych zajêæ

uczestnicy bêd¹ mogli nie tyl-

ko rozwijaæ swoje umiejêtnoœci

sportowe, ale tak¿e planowaæ

wspólne wyjœcia na mecze,

spotkania ze znanymi sportow-

cami, wycieczki rowerowe i

spacery. Zajêcia gimnastyczne

prowadzone bêd¹ przez in-

struktorów DOSIR w ramach

projektu „Praga æwiczy”.

Gry planszowe

Kolejn¹ inicjatyw¹ w ramach

Programu: Aktywna Praga jest

Pierwsze koty za p³oty.

Mieszkañcy Pragi Pó³noc po-

woli oswajaj¹ siê z now¹ sytu-

acj¹, choæ nie jest to ³atwe, bo-

wiem korki s¹ wci¹¿ ogromne.

Bie¿¹cy monitoring ruchu po-

s³u¿y ewentualnym zmianom,

które usprawni¹ komunikacjê.

Wyd³u¿ono ju¿ zatoki przy-

stanków autobusowych w alei

Solidarnoœci, przy cerkwi i na

Jagielloñskiej tak, by mieœci³o

siê w nich wiêcej autobusów.

Zarz¹d Transportu Miejskie-

go zachêca kierowców do-

je¿d¿aj¹cych do Warszawy od

strony Pragi i kieruj¹cych siê do

centrum stolicy, by przesiedli siê

do miejskiej komunikacji, pozo-

stawiaj¹c auta na parkingach w

okolicy placu Wileñskiego lub na

skrajnych pasach alei Solidar-

noœci (w kierunku centrum), po-

miêdzy Szwedzk¹ a Dworcem

Wileñskim. Na placu Wileñskim

przygotowano 700 dodatko-

wych miejsc parkingowych, zaœ

na Solidarnoœci tych nowych

miejsc do parkowania jest 500.

Warto równie¿ przemyœleæ

skorzystanie z poci¹gów podmiej-

skich wyruszaj¹cych z Dworca

Wschodniego. Nimi szybko mo¿-

na dojechaæ do centrum Warsza-

wy, choæ na komfort nie mo¿na

liczyæ, bowiem i one w godzinach

szczytu s¹ przepe³nione.

Mieszkañcy Pragi Pó³noc

maj¹ ró¿ne pomys³y na uspraw-

nienie ruchu. Oto koncepcja,

wraz z uzasadnieniem, jednego

z naszych wiernych czytelników

- Przedstawiciele Ratusza

twierdz¹, ¿e nic wiêcej nie s¹ w

stanie zrobiæ i kierowcy musz¹

siê przyzwyczaiæ, a wcale tak

nie jest. W tej chwili s¹ tylko dwa

przejazdy przez tory kolejowe,

których przepustowoœæ jest

ograniczona, wiêc gdyby po-

wsta³ trzeci, to problemy z za-

mkniêciem Placu Wileñskiego

by³yby du¿o mniej dotkliwe.

W dawniejszych planach

miasta ulica Markowska mia³a

siê ³¹czyæ z alej¹ Solidarnoœci.

Z tego w³aœnie powodu, gdy za-

budowywano nieparzyst¹ stro-

nê Bia³ostockiej zostawiono tak

du¿o miejsca miêdzy blokami

nr 5 i 7. Dzisiaj daje to mo¿li-

woœæ zbudowania na przed³u-

¿eniu Markowskiej dwukierun-

kowego przejazdu przez tory i

tym samym bezproblemowego

omijania zamkniêtego skrzy¿o-

wania Targowa - Solidarnoœci.

Nie musi to byæ wcale droga

ekspresowa, mo¿e byæ zbudo-

wana z byle czego, tylko tak,

aby wystarczy³a na dwa lata, a

tak¹ mo¿na zbudowaæ za ma³e

pieni¹dze w ci¹gu miesi¹ca.

Jedynym problemem s¹ tu ga-

ra¿e. Trzeba bêdzie ich kilka zli-

kwidowaæ, ale w warunkach

wy¿szej koniecznoœci jest to

chyba do zrobienia.

O rozwi¹zanie zaproponowa-

ne przez Czytelnika zapytaliœmy

Janusza Galasa, In¿yniera Ru-

chu m.st. Warszawy – Projekt,

o którym mówi czytelnik, zosta³

zaniechany jako ma³o reali-

styczny. Nie ma go równie¿ w

miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego Pragi

Pó³noc. Pad³ projekt Alei Tysi¹c-

lecia, w kszta³cie, w którym sta-

nowi³aby ona obwodnicê Pragi

Pó³noc i przejmowa³a czêœæ ru-

chu z Targowej. Dziœ to rozwi¹-

zanie by³oby jak znalaz³.

Uk³ad drogowy Pragi Pó³noc

jest specyficzny i zupe³nie nie

przystaje do wyzwañ, które sta-

wia sto³ecznoœæ. A ju¿ na pew-

no jest ogromn¹ przeszkod¹ w

sytuacji budowy II linii metra,

kiedy z ruchu samochodowego

wy³¹czony jest prowadz¹cy na

Pragê most, czêœæ alei Solidar-

noœci i czêœæ ulicy Targowej.

Proponowaliœmy – przed przy-

st¹pieniem do budowy metra –

poszerzenie Wybrze¿a Helskie-

go. Przeciwko projektowi na-

ziemnemu – po dwa pasy ruchu

w ka¿dym kierunku – zaprote-

stowa³y: Zwi¹zek Stowarzyszeñ

Praskich i Zielone Mazowsze,

godz¹c siê jedynie na budowê

arterii w tunelu lub pó³tunelu, na

co z kolei nie wyrazi³y zgody

w³adze miasta, wskazuj¹c, ¿e

ten wariant jest zbyt drogi.

W tej chwili nie pozostaje nam

do zrobienia nic innego, poza

doraŸnym „gaszeniem po¿arów”.

Bêdziemy wiêc modyfikowaæ ruch

na Pradze Pó³noc, w taki sposób,

by minimalizowaæ utrudnienia

zwi¹zane z budow¹ II linii metra.

Pra¿anie, mieszkañcy Tar-

gówka i kierowcy doje¿d¿aj¹-

cy do stolicy z gmin oœcien-

nych, z obu tych kierunków,

musz¹ siê uzbroiæ w maksy-

maln¹ dozê cierpliwoœci. Lek-

ko nie bêdzie.                 (egu)

W koñcu sta³o siê. Skrzy¿owanie Targowej z Solidarnoœci

zamkniête. Korki, jakie z tego powodu powstaj¹, przechodz¹

ludzkie wyobra¿enie. W pierwszych dniach po zmianie orga-

nizacji ruchu, zwi¹zanej z budow¹ II linii metra, sznur samo-

chodów i autobusów na Bia³ostockiej siêga³ Targowej. Ruch

stan¹³ ju¿ o 14 i trwa³o to do godziny dwudziestej. Na Z¹b-

kowskiej by³o podobnie – relacjonuje nasz Czytelnik.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad

najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych

na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania

w najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych

na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

(z póŸn. zm.)

og³asza

na dzieñ 15 grudnia 2011 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone bêd¹ od dnia 14.11.2011 r. na tablicach

informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Go-

spodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego

administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl

i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz

na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u

p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale

Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Praga stoi w korkach

Szanowna Redakcjo!

Mieszkam przy Dworcu Wschodnim. Ca³e szczê-

œcie, ¿e poci¹giem mogê dojechaæ w pewne rejony

Warszawy. Ale nie wszêdzie mo¿na dojechaæ poci¹giem. Wi-

dzê z okien t³umy pasa¿erów, którzy id¹c od dworca (a wiêc

wysiadaj¹c z poci¹gów) udaj¹ siê na przystanki od strony Ki-

jowskiej. Dzisiaj prze¿yli szok, bo ZTM zabra³ nam cztery auto-

busy (Z-1, 718, 738, 805), a wczeœniej dwa tramwaje (20, 28). I

ca³e te rzesze pasa¿erów t³ocz¹ siê od dzisiaj przewa¿nie w

autobusie 169, czasem w je¿d¿¹cych rzadziej autobusach 120

i 302. Nie dano nam ¿adnego zastêpczego autobusu, który by

podwozi³ wiele osób do Placu Bankowego.

Zlekcewa¿ono nas, a jedyne t³umaczenia to takie, ¿e mo¿emy

siê przesiadaæ przy Parku Praskim. Nie tylko o przesiadki (któ-

rych chcemy unikn¹æ, gdy jedziemy rano z dzieckiem do przed-

szkola lub gdy jedzie osoba mniej sprawna) nam chodzi, ale o

zat³oczone autobusy. Dzisiaj rano o 7.25 ju¿ na Kijowskiej ciê¿ko

by³o wsi¹œæ do 169. Autobusy je¿d¿¹ rzadko (zw³aszcza 302),

wiêc jak w miarê ludzkich warunkach dojechaæ do Placu Banko-

wego? Dlatego proszê o interwencjê, aby nam przywrócono auto-

bus Z-1, który do tej pory jeŸdzi³ na trasie od Dworca Wschodnie-

go do Placu Bankowego. Tak niewiele trzeba, aby pasa¿erowie

byli zadowoleni. Zafundowano nam niema³¹ podwy¿kê, niech wiêc

ZTM zafunduje nam autobus Z-1 na dwa lata. Mam ¿al te¿ o to, ¿e

przed tym zapowiadanym ju¿ od dawna „parali¿em Pragi” nie za-

koñczono remontu na Zielenieckiej i na Rondzie Waszyngtona.

Ktoœ wyj¹tkowo lekcewa¿y pasa¿erów komunikacji miejskiej, do

której tak siê usilnie nas namawia. Ale ktoœ, kto odwozi rano ma³e

dzieci do ¿³obka czy do przedszkola, nie ma ochoty jechaæ w strasz-

nym œcisku i dlatego tyle osób korzysta z samochodu. Nie wy-

obra¿am sobie mojego niewidomego Taty przesiadaj¹cego siê przy

na Jagielloñskiej i próbuj¹cego wcisn¹æ siê do jakiegoœ tramwaju

czy autobusu. Z-1 jest konieczne! Tylko jeszcze jedna sprawa,

któr¹ obserwujê teraz z okna swojego mieszkania na Kijowskiej.

Jest godzina 17.30. Ca³a - ale to absolutnie ca³a - ulica Kijowska

jest zakorkowana. Kierowcy chc¹ skrêciæ w Markowsk¹, potem

Z¹bkowsk¹ i Radzymiñsk¹, nastêpnie przejechaæ tory kolejowe i

pojechaæ dalej. Ale przez to w³aœnie Kijowska bêdzie najbardziej

zakorkowanym miejscem na Pradze. Autobusy stoj¹ w korkach,

s¹ opóŸnienia, ciê¿ko dojechaæ i samochodem, i autobusem. Nie

wiem, jak dadz¹ sobie radê karetki. A przecie¿ na Dworzec

Wschodni przyje¿d¿a tylu pasa¿erów. Stworzono im istny horror.

Nie wiem, czy to wytrzymam przez dwa lata.

Dane do wiadomoœci Redakcji

O ustosunkowanie siê do listu poprosiliœmy Konrada Klim-

czaka z Zespo³u Prasowego Zarz¹du Transportu Miejskiego.

Linia Z-1 zosta³a zast¹piona przez now¹ liniê autobusow¹

226, któr¹ mo¿na dojechaæ bezpoœrednio do placu Banko-

wego. Na naszej stronie internetowej znajduje siê poradnik,

jak poruszaæ siê komunikacj¹ na prawym brzegu Wis³y -

http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=560&c=100&l=1.

Niestety nie mieliœmy ¿adnego wp³ywu na termin rozpoczêcia

i zakoñczenia prac na al. Zielenieckiej, za remont torowiska

odpowiadaj¹ Tramwaje Warszawskie. Staramy siê minimali-

zowaæ utrudnienia, monitorujemy sytuacjê i na bie¿¹co reagu-

jemy na sygna³y pasa¿erów, koryguj¹c trasy objazdów.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Kamila P³atosa,

z³o¿ony dnia 19 paŸdziernika 2011 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia

PE DN 63 mm, L= ok. 50 m na dz. nr ew. 46/9, 46/15,

46/18, 46/19 z obrêbu 4-01-25 przy ul. Ciechanowskiej

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 przyj¹æ 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.

Program Aktywna Praga zak³ada cykl warsztatów, spotkañ,

dyskusji, spacerów oraz wydarzeñ sportowych maj¹cych na

celu aktywizacjê spo³eczn¹ oraz promocjê wolontariatu

wœród osób 50+. Uczestnicy, pod okiem wykwalifikowanych

animatorów, muzyków, przewodników i dzia³aczy spo³ecz-

nych bêd¹ mieli okazjê nie tylko rozwijaæ swoje umiejêtnoœci

i talenty, ale tak¿e zdobyæ potrzebne narzêdzia do realizowa-

nia w³asnych projektów i planowania indywidualnych dzia-

³añ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. W ramach I czêœci Pro-

gramu: Aktywna Praga (listopad-grudzieñ) realizowane bêd¹:

ko³o mi³oœników gier planszo-

wych, bo nikt z nas nie jest zbyt

doros³y na gry planszowe!

„Planszówki” s¹ ogólnodostêp-

ne, s¹ okazj¹ nie tylko do inte-

gracji, ale przede wszystkim

æwicz¹ umys³, daj¹c przy tym

du¿o frajdy. Setki rodzajów

„planszówek” gwarantuj¹, ¿e

ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

Graæ bêdziemy w œrody od

15:00 do 17:00.

Spotkania z ciekawymi

goœæmi

Dwa razy w miesi¹cu plano-

wane s¹ niedzielne spotkania

kawiarniane z ciekawymi goœæ-

mi. Bêd¹ to osoby, które opo-

wiedz¹ nam o tym, czym jest

wolontariat i dlaczego warto

byæ aktywnym. Przy kawie i

herbacie porozmawiamy z oso-

bami wa¿nymi dla miasta i do-

wiemy siê o mo¿liwoœciach, ja-

kie program „Wolontariat Miast

Gospodarzy UEFA EURO

2012” daje osobom 50+.

Wisienk¹ na torcie bêd¹

planowane w soboty wspólne

potañcówki po³¹czone z

nauk¹ tañca czêsto zapo-

mnianych ju¿, a popularnych

niegdyœ tañców.

Miejsca realizacji projektu

Warsztaty, gry i spotkania:

Kawiarnia Sens Nonsensu ul.

Wileñska 23

Zajêcia sportowe: DOSIR –

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i

Rekreacji ul. Szanajcy 17/19

Projekt wspó³finansowany jest

ze œrodków finansowych m.st.

Warszawy. Realizacja projek-

tu odbywa siê w kontekœcie

programu „Wolontariat Miast

Gospodarzy UEFA EURO

2012TM”

Szczegó³owy harmonogram

i informacje dotycz¹ce Progra-

mu Aktywna Praga: http://bar-

wykultury.org
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 390 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

dokoñczenie ze str. 1

Intensywne kursy nauki

MASA¯U

KLASYCZNEGO

na Targówku organizuje

firma „PILATUS”

od 14 listopada

do 14 grudnia 2011 r.

Tel. 508 549 374,

668 768 268

www.anwoj.pl

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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 powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Mieszkañcy o Porcie Praskim
przygotowanej na zlecenie
w³aœciciela terenu portu, Elek-
trimu. Polemizowano zarówno
z koncepcj¹ tworzenia nowe-
go centrum Pragi, jak i budow¹
elitarnych centrów rekreacji i
rozrywek dla wybranych.
Sprzeciwiano siê tak¿e prze-
niesieniu pomnika Koœciusz-
kowców – w jego miejscu ma
stan¹æ 50-metrowy wie¿owiec.

Przy tak zmasowanym ata-
ku, nie zdecydowali siê na
ujawnienie ani pracownicy Biu-
ra Architektury i Planowania,
ani przedstawiciele inwestora.

Zabrak³o te¿ ca³kiem w³adz
dzielnicy. Honor ratowa³ jedy-
nie radny Pawe³ Lisiecki.

Wydaje siê, ¿e ze swych obo-
wi¹zków nie wywi¹zali siê nale-
¿ycie ani urzêdnicy miejscy, ani
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Œrodowiska, sporz¹dzaj¹ca oce-
nê oddzia³ywania na œrodowisko
rozwi¹zañ projektowanego planu.

Przygotowywany poœpiesz-
nie, pod naciskiem inwestora,
projekt nie uwzglêdnia wielu
zapisów, które plan mo¿e za-
wieraæ, a które chroni¹ interes
spo³eczny i ³ad przestrzenny.
Iloœæ dokumentów i analiz, ja-
kie przy okazji jego sporz¹dza-
nia zgromadzono, mimo po-

dobnego obszaru, ma siê ni-
jak np. do planów centrum
Œródmieœcia.

Zielone Mazowsze dowodzi-
³o, ¿e zatwierdzenie planu w
obecnej wersji odbije siê tak¿e
na bud¿ecie miasta, które bê-
dzie musia³o wykupiæ od Elek-
trimu nie tylko czêœæ terenu pod
stacjê metra, ale tak¿e frag-
ment gruntu pod skrzy¿owa-
niem Sokolej z Wybrze¿em
Helskim oraz pod wszystkimi
zaprojektowanymi w planie
drogami. W zwi¹zku z likwi-
dacj¹ wa³u przeciwpowodzio-
wego w porcie (maj¹ tam sta-
n¹æ budynki) ma powstaæ œluza
i wrota przeciwpowodziowe,

Na budowie Muzeum Warszawskiej Pragi

wielki murowany budynek ist-
nia³ tu ju¿ w wieku XVIII. Pier-
wotnie na parterze kamienicy
znajdowa³ siê przejazd bramny.
Czytelnoœæ tych pierwotnych
podzia³ów bêdzie czêœciowo wi-
doczna w maj¹cej siê tu znaj-
dowaæ kawiarence. Obok sta³
dom rozebrany póŸniej podczas
budowy domu Soko³owskiego
(ok.1873), o czym œwiadcz¹
pozosta³e po nim piwnice, od-
kryte obecnie podczas prac re-
nowacyjnych. W³aœciwy dom
Rothblitha (po prawej stronie),
którego by³ budowniczym i
przej¹³ prawdopodobnie za d³u-
gi, powsta³ w latach 1829-30.
Zosta³ on powiêkszony przy bu-
dowie domu Soko³owskiego.

W podwórzu posesji znajdo-
wa³ siê pierwotnie ogród oraz
najstarszy niewielki budynek
gospodarczy, który póŸniej roz-
budowywano. Od lat 70. XIX
wieku istnia³y tu modlitewnie
¿ydowskie, choæ dok³adna ich
lokalizacja nie jest obecnie mo¿-
liwa. By³y to miejsca prywatne,
niewielkie salki przeznaczone
tylko dla rodziny i przyjació³. Za-

chowane modlitewnie w budyn-
ku przylegaj¹cym do Bazaru
Ró¿yckiego pochodz¹ z lat 30.
XX wieku. Znalezione tam ma-
lowid³a s¹ odpowiednio zabez-
pieczone, ale sam budynek
znajdowa³ siê w z³ym stanie. Po-
mieszczenia s¹ teraz osuszane,
prowadzone s¹ te¿ prace przy
zabezpieczeniu fundamentów.
Ma powstaæ nowa œciana no-
œna, wymienione bêd¹ tak¿e
wszystkie stropy w historycznej
zabudowie. Normy wymagaj¹
obecnie okreœlonej wytrzyma³o-
œci na obci¹¿enia, zw³aszcza,
¿e niektóre przysz³e eksponaty
s¹ bardzo ciê¿kie, jak np. kotwi-
ca wy³owiona z Wis³y.

Problemy wynikaj¹ st¹d, ¿e
budowano „po prasku” – z roz-
biórkowej ceg³y i materia³ów
niskiej jakoœci, co powoduje, ¿e
teraz konstrukcje budynków
trzeba wzmacniaæ – czêœæ
œcian konstrukcyjnych bêdzie
przemurowywana. Zastawiona
bazarowymi budkami œciana
modlitewni przez wiele lat wil-
gotnia³a i nie utrzyma ju¿ ciê-
¿aru zmodernizowanego bu-
dynku. Bêdzie to wyzwanie dla

konstruktorów i budowniczych,
bowiem okaza³o siê tak¿e, ¿e
od strony bazaru bezpoœrednio
z budynkiem modlitewni s¹sia-
duj¹ nieznane piwnice. Dlatego
te¿, dopiero po zabezpieczeniu
i wzmocnieniu konstrukcji bu-
dynku powstanie czêœæ nowej
zabudowy muzeum, która ma
przylegaæ do modlitewni.

Poza wymienion¹ kawia-
renk¹, w kamienicach fronto-
wych znajd¹ siê: sale wystawy
sta³ej dziejów prawobrze¿nej
Warszawy, sala wystaw czaso-
wych, sala historii mówionej,
sala edukacji interaktywnej,
sale pokazów gin¹cych zawo-
dów oraz zaplecze recepcyjne.
W nowej placówce zbierane s¹
œwiadectwa wielokulturowoœci i
wielowyznaniowoœci dawnej
Pragi. Przewidziano np. ekspo-
zycjê podarowanej muzeum
kolekcji prawos³awnych ikon.

Budynki frontowe z pozo-
sta³¹ zabudow¹ bêd¹ bezpo-
œrednio po³¹czone na poziomie
piwnic. Na podwórko wróci sta-
ry bruk, a na œrodku placu zo-
stanie posadzone nowe drze-
wo. O roz³o¿ysty klon, który tu
rós³, walczono zaciekle. Nieste-
ty, szeroki zakres koniecznych
do wykonania prac nie pozwo-
li³ na jego zachowanie.

Tymczasem przed zim¹
nowy budynek od podwórza
zyska dach, zaœ w obiektach
zabytkowych powstanie zada-
szenie tymczasowe, pozwala-
j¹ce na dalsze prowadzenie
prac podczas ch³odów. Nieste-
ty, opóŸnienia inwestycji siê-
gaj¹ obecnie pó³ roku. Wp³y-
nê³y na to zarówno niespodzie-
wane wyzwania, z jakimi mu-
sieli siê zmierzyæ budowniczo-
wie, jak i niedostosowane do
koniecznoœci szybkich zmian
miejskie procedury. Na szczê-
œcie, zosta³ wreszcie og³oszo-
ny przetarg na wykonanie pro-
jektu plastyczno-architekto-
nicznego ekspozycji muzeum.
Podobno s¹ te¿ przyznane do-
datkowe œrodki, co daje na-
dziejê, ¿e pomimo sezonu zi-
mowego, dalsze prace bêd¹
przebiega³y sprawnie.

       Kr.
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których budowê prawdopodob-
nie te¿ sfinansuje miasto.

Nie po raz pierwszy tak¿e or-
gan zobowi¹zany do ochrony œro-
dowiska wykaza³ siê zadziwiaj¹-
cym brakiem troski o nie. Stwier-
dzenie, ¿e ani tak intensywna
zabudowa, ani koniecznoœæ co-
dziennego przemieszczania siê
dodatkowych kilku tysiêcy osób
na tym obszarze ma nie wp³yn¹æ
negatywnie na florê, faunê, ani na
mieszkaj¹cych tu ludzi uznano za
obelgê dla zdrowego rozs¹dku.

Uwagi do projektu planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go obszaru Portu Praskiego
mo¿na sk³adaæ w Biurze Archi-
tektury i Planowania Przestrzen-
nego w Pa³acu Kultury do 29 li-
stopada. Mieszkañcy zawi¹zali
grupê robocz¹, która przy pomo-
cy fachowców opracuje w spo-
sób jak najbardziej profesjonal-
ny wnioski i uwagi do planu. Zo-
stan¹ one przedstawione na ko-
lejnym spotkaniu w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc po 16 li-
stopada. W tym miesi¹cu pochyli
siê nad nimi tak¿e Rada Dziel-
nicy Praga Pó³noc.                     Kr.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

W 2008 r. odby³a siê po raz
pierwszy Praska Gala Boksu z
udzia³em mistrza œwiata w bok-
sie zawodowym IBC – Krzysz-
tofa „Diablo” W³odarczyka, w
2009 r. walk¹ wieczoru by³ po-
jedynek Krzysztofa „Skorpiona”
Cieœlaka z Dariuszem Snar-
skim, zaœ w 2010 r. sparing Al-
berta Sosnowskiego. Imprezy
cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem wœród mieszkañców
dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy oraz innych i zas³u-
guj¹ na kolejn¹ edycjê.

W 2011 r. przewiduje siê trzy
walki zawodników amatorów oraz
jedn¹ walkê zawodniczek amato-
rek. Atrakcj¹ „IV Praskiej Gali
Boksu” bêdzie zawodowa walka
piêœciarska zaakceptowana
przez Polski Zwi¹zek Bokserski.

W przerwach miêdzy walka-
mi, na ringu odbêd¹ siê poka-
zy artystyczne m.in. tancerek
samby.

Impreza ma na celu popula-
ryzacjê sztuk walk i zdrowego
stylu ¿ycia wœród mieszkañców
dzielnicy oraz miasta sto³ecz-
nego Warszawy. Gala Boksu
jest imprez¹ rekreacyjno - spor-
tow¹, niebiletowan¹, skiero-
wan¹ do wszystkich osób z te-
renu Warszawy. Organizacja
tak wielkiego sportowego wy-
darzenia wi¹¿e siê z profesjo-
naln¹ obs³ug¹ oraz zabezpie-
czeniem przez firmy i instytu-
cje maj¹ce doœwiadczenie w
organizacji tego typu imprez.

Istotnym elementem wyda-
rzenia bêdzie jego oprawa
œwietlna. Dodatkowo przygoto-
wane bêdzie odpowiednie wyj-
œcie dla zawodników.

IV Praska Gala Boksu
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc Miasta Sto³ecznego War-

szawy organizuje dla mieszkañców kolejn¹ edycjê imprezy

sportowo-rekreacyjnej pn. „IV Praska Gala Boksu”. Impre-

za odbêdzie siê 26 listopada, w godz. 18.00-21.00, w hali

sportowej Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji przy

ul. Szanajcy 17/19.

W trakcie „Gali Boksu” prze-
widziane s¹ atrakcje dla miesz-
kañców, m.in. licytacja rêkawic
znanej postaci ze œwiata boksu,
licytacja gad¿etów przez burmi-
strza oraz zaproszonych goœci,
konkurs dla widowni tzw. si³acz
– bokser w kategorii kobiet i
mê¿czyzn, tak¿e ufundowanie
pucharów, nagród oraz drob-
nych upominków dla uczestni-
ków Gali. Zlicytowane œrodki fi-
nansowe zostan¹ przekazane
na cele charytatywne, wskaza-
ne przez darczyñcê. W poprzed-
nich edycjach w formie rzeczo-
wej zasili³y bud¿et Domu Samot-
nej Matki i Dziecka przy Oœrod-
ku Pomocy Spo³ecznej Dzielni-
cy Praga-Pó³noc oraz organy
pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na te-
renie dzielnicy Praga Pó³noc.

11 Listopada to nie tylko Œwiêto Niepodleg³oœci, ale rów-
nie¿ imieniny ulicy, która w³aœnie na czeœæ niepodleg³oœci sw¹
nazwê otrzyma³a. W ten wyj¹tkowy dzieñ w ramach cyklu „War-
szawa Na ¯ywo” przewodnik miejski Piotr Wierzbicki zapra-
sza na spotkanie z histori¹ i wspó³czesnoœci¹ ulicy 11 Listopa-
da i nie tylko. Zbiórka 11.11. o godz. 12.00 na placyku u zbie-
gu ulic 11 Listopada i Stalowej. Wycieczka potrwa oko³o 45
minut. Wstêp wolny.

Zaproszenie

Radosne Œwiêto Niepodleg³oœci

W Œwiêto Niepodleg³oœci, 11 listopada, m.st. Warszawa zaprasza
na defiladê historyczn¹ na Trakcie Królewskim - ponad 300 ¿o³nie-
rzy w umundurowaniu i z uzbrojeniem z lat 1920-45, samochody,
pojazdy, motocykle i ponad 80 koni. Pokazy musztry i inne atrakcje w
Muzeum Wojska Polskiego na imprezie „Dotknij niepodleg³oœci”.

Defilada historyczna, w której maszeruj¹ rekonstruktorzy to
ju¿ warszawska tradycja. Przemarsz zwyczajowo rozpoczyna
siê po zakoñczeniu uroczystoœci pañstwowych przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza. Po godz. 13.00 defilada ruszy z placu
Pi³sudskiego, przejdzie Krakowskim Przedmieœciem, Nowym
Œwiatem i ok. 14.30 dotrze do Muzeum Wojska Polskiego.



4  nowa gazeta praska

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

9 XI (œroda) godz. 16.00 - Wieczór poezji sybiracko-

patriotycznej w ramach spotkania Ko³a Terenowego

Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga Pó³noc

godz. 18.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów

Ko³o nr 5 - Zacisze

godz.18.00 - „Na skrzyd³ach pieœni” Koncert chóru

„Zacisze”, miejsce: Dom Kultury „Rembertów”, al.

Komandosów 8. Wstêp wolny.

11 XI (pi¹tek) godz. 16.00 - „Œpiewnik patriotyczny”

spotkanie integracyjne seniorów. Potañcówka warszawska.

Gospodarz: Zespó³ „Zaciszañska Nuta”.

12 XI (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

Modelarstwo i gry strategiczne od lat 7 do 107, godz. 10.00,

wstêp 35 z³ (nale¿y przynieœæ w³asny model), 60 z³ z modelem;

Spotkania na piêciolinii dla dzieci 4-7 lat, godz. 10.00, wstêp 20 z³;

Warsztaty witra¿u dla doros³ych, godz. 10.00-16.00, koszt 60 z³;

Warsztaty robienia bi¿uterii z koralików Swarovskiego dla

m³odzie¿y i doros³ych, godz. 11.00-14.00, koszt 60 z³;

Studio portretu dla m³odzie¿y i doros³ych.

Obowi¹zuj¹ zapisy.

13 XI (niedziela) godz. 17.00 - Dni Lwowa i Kresów

Po³udniowo-Wschodnich „Wszystko co nasze OjczyŸnie

oddamy”. Otwarcie wystawy „Lwowskie pocz¹tki skautingu”.

Wspó³organizator: Dom Spotkañ z Histori¹.

16 XI (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla

Seniorów. Wstêp 12 z³.

19 XI (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

Decoupage dla m³odzie¿y i doros³ych, godz. 10.00-16.00,

koszt 70 z³;

Studio portretu dla m³odzie¿y i doros³ych.

19 XI (sobota) godz. 18.00 - „Kresy na Zaciszu” otwarcie

wystawy fotografii Krzysztofa Hejke. Wystawa czynna do

2 stycznia.

20 XI (niedziela) godz. 17.00 - Randka Ma³¿eñska: projekcja

filmu „Fireproof”. Organizator: Domowy Koœció³ Diecezji

Warszawsko-Praskiej. Informacje www.randkamalzenska.pl.

23 XI (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla studentów

UTW i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”. Wstêp 12 z³.

26 XI (sobota) - Bal andrzejkowy dla doros³ych. Zaproszenia

w cenie 80 z³ do kupienia w Kawiarni DK Zacisze.

30 XI (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.

Wstêp 12 z³.

Polimer obfitoœci
- monomerów. Te nies³ychanie
wa¿ne cz¹steczki wystêpuj¹
równie¿ w sposób naturalny,
jako biopolimery, w roœlinach i
we wszystkich ¿ywych organi-
zmach na naszej planecie,
w³¹czaj¹c w to nas, ludzi. S¹
równie¿ produkowane przez
nasze organizmy, w skompli-
kowanych procesach bioche-
micznych. Biopolimery s¹ sk³a-
dowymi znacz¹cej czêœci
zwi¹zków organicznych, wcho-
dz¹cych w sk³ad naszych ko-
mórek, s¹ te¿ budulcem prze-
strzeni miêdzykomórkowych.
Biopolimerami s¹ DNA i RNA
¿ywych organizmów, polipep-
tydy - czyli bia³ka, polisacha-
rydy - celuloza, skrobia, pek-
tyna, chityna itp.

Tworzywa sztuczne, zwane

potocznie - aczkolwiek nie do

koñca s³usznie - plastikami, s¹

produkowane z polimerów syn-

tetycznych, wytwarzanych naj-

czêœciej z ropy naftowej. Do

tego celu wykorzystuje siê za-

ledwie 4-5% œwiatowego wydo-

bycia ropy. Polimery ³¹czy siê z

okreœlonymi dodatkami – nape-

³niaczami, zmiêkczaczami, sta-

bilizatorami, antystatykami,

œrodkami zmniejszaj¹cymi pal-

noœæ, barwnikami i pigmentami.

Dziêki zastosowaniu kon-
kretnego komponentu mo¿na
uzyskaæ – z tego samego poli-
meru – tworzywa o diametral-
nie odmiennych w³aœciwo-
œciach. Ot, choæby popularny
polichlorek winylu. Po³¹czony

w proporcjach pó³ na pó³ z fta-
lanem dioktylu tworzy miêkk¹
substancjê (winiplast) s³u¿¹c¹
do produkcji folii. Ten sam po-
lichlorek winylu, z dodatkiem
stabilizatorów tworzy twardy
winidur, zaœ z nape³niaczem w
postaci ziemi okrzemkowej i z
domieszk¹ zmiêkczacza, sta-
je siê wyk³adzin¹ na nasz¹
pod³ogê.

Polichlorek winylu (PCW,
angielskie PVC), znany od lat
30. ubieg³ego wieku, jest jed-
nym z bardziej rozpowszech-
nionych tworzyw sztucznych,
m.in. ze wzglêdu na zastoso-
wanie w budownictwie. Po³o-
wê œwiatowej produkcji PCW
zagospodarowuje ta w³aœnie
ga³¹Ÿ gospodarki. Z niepalne-
go polichlorku winylu produku-
je siê m.in. przydatne w bu-
downictwie ró¿nego rodzaju
profile, rury, ramy okienne.
PCW jest materia³em, z które-
go s¹ równie¿ wytwarzane
opakowania, zabawki, karty
kredytowe i spora czêœæ sprzê-
tu medycznego, np. rurki do
kroplówek, rêkawice chirur-
giczne czy woreczki na krew.
Dzisiejsze technologie produk-
cji, przetwarzania, recyklingu i
wszechstronnoœæ badañ nad
PCW s¹ na tyle zaawansowa-
ne, ¿e to tworzywo sta³o siê
materia³em tanim i powszech-
nie stosowanym.

Z³a s³awa tworzyw sztucznych?

28 mln km, ponad 70-krot-
na odleg³oœæ dziel¹ca Ziemiê
od jej naturalnego satelity –

Ksiê¿yca. Wie¿ê tej wysokoœci
mo¿na by³oby ustawiæ z wyrzu-
canych rokrocznie na œwiecie
tzw. butelek PET (wykonanych
z politereftalanu etylenu). Oko-
³o 30% objêtoœci odpadów ko-
munalnych to dziœ zu¿yte opa-
kowania, trudne do utylizacji.
Kiedy l¹duj¹ na sk³adowi-
skach, zwanych potocznie wy-
sypiskami, zajmuj¹ 40% ich
objêtoœci, przy stosunkowo
niewielkiej, bo tylko 10-procen-
towej masie.

Przemys³ spo¿ywczy, to naj-
wiêkszy „konsument” opako-
wañ z tworzyw sztucznych.
Zu¿ywa 60% ich ca³kowitej,
œwiatowej produkcji. Wygoda,
estetyka i waga plastikowych
opakowañ maj¹ swoj¹ cenê.
Niepohamowanie roœnie ich
góra. To m.in. z tego powodu
œwiatowy rynek opakowañ z
tworzyw sztucznych notuje 5-
procentowe, roczne przyrosty.
W ci¹gu ostatnich 10 lat pro-
dukcja plastików zwiêkszy³a
siê o ponad 60%. W krajach
Unii Europejskiej 40% tworzyw
sztucznych wykorzystuje siê
na opakowania. Odbiorc¹ 20%
produkcji jest budownictwo, 13
-14% wykorzystuje przemys³
elektroniczny i elektrotechnicz-
ny, zaœ 8% przemys³ motory-
zacyjny, przy czym wykorzy-
stanie tworzyw sztucznych w
tej ga³êzi przemys³u wykazuje
tendencjê wzrostow¹.

To prawda, ¿e opakowania
z tworzyw sztucznych s¹ co-
raz doskonalsze. To prawda,
¿e zaczynaj¹ spe³niaæ coraz
bardziej wyœrubowane wyma-
gania, jeœli chodzi o ich przy-
datnoœæ do recyklingu i s¹ co-
raz mniej szkodliwe dla œrodo-
wiska. D¹¿y siê równie¿ do
zmniejszania masy opakowañ.
Kubek do jogurtu schud³ z 12,5
do 4,5 g, torby, które otrzymu-
jemy w supermarketach osi¹-
gnê³y wagê 6,5 g, podczas gdy
15 lat temu wa¿y³y 20 g.
Wszystko to prawda, ale pro-
blem pozostaje. Opakowania
zmniejszaj¹ swoj¹ wagê, ale
wci¹¿ ich przybywa, wiêc bi-
lans – w najlepszym razie –
wychodzi na zero.

Spalanie czy recykling?

S¹ kraje, np. Szwajcaria,
gdzie 90% odpadów tworzyw
sztucznych koñczy w spalar-
niach. Zalety – kilkugodzinny
proces, objêtoœæ tego, co po-
zostaje po spaleniu i nie daje
siê przetworzyæ stanowi 10%
masy pocz¹tkowej. Masa od-
padów maleje od 40 do 60%.
Podczas spalania powstaj¹
du¿e iloœci ciep³a, które mo¿-
na wykorzystaæ do produkcji
energii elektrycznej lub ciepl-
nej. Warunek – droga i nowo-
czesna technologia. Spalanie
odbywa siê w bardzo wysokich
temperaturach, a to, co zosta-
je, trafia nastêpnie do komór
dopalania, w których tempera-
tura powinna siêgaæ co naj-
mniej 1200 oC, by wyelimino-
waæ emisjê do atmosfery m.in.
niebezpiecznych dioksyn i fu-
ranów. Spalarnie budowane w
tej technologii, musz¹ byæ wy-
posa¿one w ca³y system fil-
trów. Wszystko to znacz¹co
podra¿a koszty inwestycji.

Czêœæ odpadów z tworzyw
sztucznych, szczególnie tych
wielosk³adnikowych, mo¿na
poddaæ koksowaniu, przy oka-
zji koksowania wêgla. Bardzo
dobrze nadaj¹ siê do tego du-
roplasty, odzyskiwane ze z³o-
mowanych pojazdów.

Odpady PCW, tylko te nie-

zdatne do recyklingu, s¹ spa-

lane w specjalnej instalacji,

wedle zaawansowanej techno-

logii. Taka instalacja funkcjonu-

je z powodzeniem w Niem-

czech. Roczna produkcja ener-

gii powstaj¹cej ze spalania

PCW, stanowi odpowiednik

energii wyprodukowanej z po-

nad 20 tys. ton ropy naftowej.

Wartoœæ dodan¹ stanowi w tym

przypadku odzyskany z masy

odpadów chlorowodór – lekko

ponad 30 tys. ton – odbierany

przez przemys³ chemiczny.

Nic nie zast¹pi jednak re-

cyklingu. Tworzywa sztuczne

nie s¹ wyj¹tkiem wœród odpa-

dów, których losy œledziliœmy

dotychczas.

Granulaty, p³atki i polary

Zanotowaliœmy ju¿ w Polsce

spory postêp, jeœli chodzi o re-

cykling butelek PET. Pu³ap 20%

zosta³ pokonany. Znacz¹cy

udzia³ w recyklingu tego tworzy-

wa ma toruñska firma Elana

PET, przerabiaj¹ca na p³atki

PET 800 ton butelek miesiêcz-

nie. Z p³atków PET powstaj¹

nastêpnie regranulaty, o ró¿-

nym zabarwieniu i granulacji –

pod konkretne wymagania za-

mawiaj¹cych ów produkt. Du¿y

plus dla firmy – jest zak³adem

pracy chronionej, zatrudnia za-

tem osoby niepe³nosprawne.

Zastosowana technologia

jest kombinacj¹ konwencjonal-

nego mechanicznego recyklin-

gu i recyklingu chemicznego.

Produkt wyjœciowy, recyklat,

mo¿e byæ u¿yty do produkcji

opakowañ do ¿ywnoœci, butelek

na napoje i do wytwarzania w³ó-

kien sztucznych. Zyski? Wy-

mierne. Wyprodukowanie butel-

ki PET w procesie recyklingu,

w porównaniu z produkcj¹ no-

wej, pozwala zaoszczêdziæ

60% energii. Opracowana na

Politechnice Krakowskiej nowa

technologia umo¿liwia utyliza-

cjê butelek na bardzo du¿¹ ska-

lê, dodatkowo pozwala na wy-

produkowanie z nich p³yt termo-

izolacyjnych, wykorzystywa-

nych w budownictwie – do sta-

bilizacji gruntu na skarpach, do

ocieplania domów, do izolowa-

nia dachów i tarasów.

Czy¿ nie lubimy popularnych

polarów? Ciep³e, miêkkie, lek-

kie i przyjazne. Nie do odró¿-

nienia od „nowych” s¹ te wypro-

dukowane ze recyrkulatów, po-

wsta³ych ze zu¿ytych butelek

PET. A sprzêt i odzie¿ sporto-

wa? Trudno znaleŸæ producen-

ta tych towarów, który nie ko-

rzysta³by z w³ókna poliestrowe-

go uzyskanego z odpadów po-

litereftalanu etylenu. Ta, opra-

cowana przez Amerykanów w

latach 70. ubieg³ego wieku

technologia, pozwala otrzymy-

waæ z butelek PET to w³aœnie

w³ókno. Jest trwa³e, mocne, lek-

kie i bardzo wytrzyma³e.

Poddanie recyklingowi od-
padów tworzyw sztucznych z
grupy poliolefin pozwala na
wyodrêbnienie z nich wêglo-
wodorów, w ca³oœci do wyko-
rzystania w przemyœle. Spe-
cjalistyczna instalacja do prze-
robu poliolefin, czyli np. zu¿y-
tych kanistrów, butelek (wyj¹w-
szy PET), beczek i folii, w wy-
niku skomplikowanych proce-
sów transformacji termokatali-
tycznej (proces przetwarzania
odpadów zachodz¹cy we-
wn¹trz instalacji, w obecnoœci
katalizatora, powoduj¹cy, ¿e
pod wp³ywem temperatury,
bez udzia³u powietrza i bez
spalania, w warunkach ciœnie-
nia atmosferycznego, nastêpu-
je rozpad tworzyw sztucznych,
czyli tzw. depolimeryzacja.

D³ugie ³añcuchy wêglowodo-
rowe dziel¹ siê na krótsze. Pod
wzglêdem energetycznym
iloœæ wêgla pierwiastkowego
zmagazynowana w odpadach
z tworzyw sztucznych, jest po-
nownie odzyskiwana. Z tego
te¿ powodu jest to technologia
zaliczana do ekologicznych –
przyp. red.). W wyniku recy-
klingu poliolefin w reaktorze, w
temperaturze 380-460 oC, po-
wstaj¹ frakcje gazowe, oleje
lekkie i oleje ciê¿kie.

Jastrz¹b na polimery

Hawk-10 to urz¹dzenie
przypominaj¹ce du¿¹ kuchen-
kê mikrofalow¹. Jest nowym,
radykalnym sposobem na two-
rzywa sztuczne. Amerykanie
znów gór¹, bo to oni wymyœlili
Jastrzêbia, który mikrofalami o
odpowiednio dobranej czêsto-
tliwoœci rozszarpuje polimery,
co sprawia, ¿e produkt koñco-
wy staje siê znów tym, z cze-
go powsta³y tworzywa sztucz-
ne, czyli m.in. rop¹ naftow¹ i
palnym gazem. Hawk oferuje
1200 czêstotliwoœci fal elektro-
magnetycznych, z których ka¿-
da wp³ywa na konkretne wê-
glowodory. Jak zapewniaj¹
twórcy Hawka, przy jego u¿y-
ciu mo¿na roz³o¿yæ wszystkie
tworzywa sztuczne, bowiem
urz¹dzenie jest w stanie na-
mierzyæ i zdezintegrowaæ ka¿-
dy polimer. Jastrz¹b radzi so-
bie równie¿ œwietnie z opona-
mi samochodowymi. Ropa naf-
towa i gaz, powstaj¹ce w trak-
cie bombardowania odpadów
tworzyw sztucznych falami
elektromagnetycznymi, s³u¿¹
napêdzaniu samego Hawka,

ale równie¿ innych urz¹dzeñ
znajduj¹cych siê w zak³adzie
przetwórstwa odpadów.

Nie jest wykluczone, ¿e po-
jawi¹ siê kolejne, nowoczesne
technologie s³u¿¹ce do recy-
klingu tych odpadów, które na-
daj¹ siê do powtórnego wyko-
rzystania. Pocz¹tek ka¿dego
procesu recyklingu stanowi se-
lektywna zbiórka. Tworzywa
sztuczne umieszczamy razem
z odpadami metalowymi w
¿ó³tych pojemnikach wysta-
wianych w naszych osiedlach
lub w ¿ó³tych workach dostar-
czanych do naszych domów
przez firmy wywo¿¹ce odpady.

Powinny siê tam znaleŸæ -
plastikowe opakowania po na-
pojach i olejach spo¿ywczych,
nakrêtki, plastikowe opakowa-
nia po kosmetykach, p³ynach
do mycia i chemii gospodar-
czej, plastikowe worki, torebki
i reklamówki, plastikowe ko-
szyki po owocach i pojemniki
po wyrobach garma¿eryjnych,
opakowania wielomateria³owe
po p³ynnej ¿ywnoœci – tzw. te-
trapaki, czyli kartony po mleku
i sokach. Przed wrzuceniem
do pojemnika b¹dŸ torby, opa-
kowania z tworzyw sztucznych
i kartony musz¹ byæ opró¿nio-
ne, przep³ukane, osuszone i
zgniecione.

Do selektywnej zbiórki nie
nadaj¹ siê: plastikowe elemen-
ty pojazdów – deski rozdziel-
cze, zderzaki itp., szyby z plek-
si, styropian i inne tworzywa
piankowe, butelki i opakowa-
nia po olejach przemys³owych,
zabawki, sprzêt AGD.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

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:

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony dnia 26.10.2011 r., w sprawie zmiany

decyzji nr 16/CP/2011 z dnia 4 marca 2011 r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowle 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 dodania w treœci decyzji dz. ew. nr 47/9

z obrêbu 4-05-06.

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.bialoteka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,

Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê

zawiadomienia.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Zapraszamy

do nowo otwartego

sklepu wielobran¿owego

przy ul. Dalanowskiej 46 (Targówek).

Godziny dzia³alnoœci sklepu: poniedzia³ek-sobota 6.00-21.00, niedziela 9.00-18.00.

W dniach 9-10 listopada

dla ka¿dego klienta liczne niespodzianki.

Zapraszamy!

dokoñczenie ze str. 1

Centrum Seniora
przebywaæ sami w domu,

potrzebuj¹ kontaktu z ludŸmi,

lubi¹ pogadaæ o swoich k³o-

potach. Niektórzy zg³aszaj¹

siê do przychodni, gdy bar-

dziej ni¿ leku potrzebuj¹ kon-

taktu osobistego, nawet do-

tykowego - z lekarzem.

W 2009 roku odby³o siê

spotkanie przedstawicieli

SZPZLO z Woli, Pragi Pó³noc,

¯oliborza i Bródna z dyrekto-

rami oœrodków pomocy spo-

³ecznej i przedstawicielami

w³adz dzielnic w sprawie pro-

gramu spo³eczno-zdrowotne-

go „Senior Plus”. Celem pro-

gramu jest przeciwdzia³anie

marginalizacji i izolacji osób

starszych, g³ównie poprzez

dzia³ania o charakterze me-

dycznym i edukacyjnym.

Z wieloletniej obserwacji

pacjentów ZOZ Bródno wyni-

ka, ¿e ludzie starzy to osoby

niezamo¿ne, samotne, nieak-

tywne; czuj¹ siê zepchniête

na margines ¿ycia spo³eczne-

go. Dla nich 2 lata temu

otwarto Poradniê Geria-

tryczn¹, zaczê³o siê wyszuki-

wanie kadry specjalistycznej.

W „Kwartalniku Pacjenta” po-

jawi³ siê „K¹cik Seniora”.

W ZOZ Bródno powsta³a

inicjatywa utworzenia Cen-

trum Seniora. „O Centrum

Seniora walczymy od 10 lat,

od czasu, gdy uzyskaliœmy in-

formacjê o zmianach demo-

graficznych na Targówku, gdy

starsi pacjenci zaczêli zg³a-

szaæ siê tak czêsto, ¿e nie-

mal blokowali dostêp do le-

karzy innym grupom wieko-

wym - mówi dyrektor SZP-

ZLO Micha³ Kawecki. - Ponad

po³owa pacjentów, korzysta-

j¹cych ze œwiadczeñ ZOZ w

naszych placówkach, kwalifi-

kuje siê do opieki w Centrum

Seniora. Opieka taka powin-

na zapewniæ ludziom tzw. trze-

ciego wieku zachowanie sa-

modzielnoœci i niezale¿noœci

w sferze biologicznej, psy-

chicznej, spo³ecznej. Pacjen-

ci w Centrum Seniora uzy-

skaj¹ bardziej efektywny (z

punktu widzenia ich potrzeb,

a tak¿e dzia³alnoœci ZOZ) do-

stêp do lekarzy, w szczegól-

noœci do lekarza geriatry, in-

nych specjalistów i ca³ego ze-

spo³u z zakresu rehabilitacji

leczniczej. Opieka medyczna

nad ludŸmi starszymi w Cen-

trum Seniora poprawi dostêp-

noœæ do lekarzy pierwszego

kontaktu i specjalistów w przy-

chodniach, co automatycznie

zwiêkszy dostêpnoœæ do us³ug

medycznych dla podstawowej

grupy wiekowej 19 – 60-lat-

ków. Skróci to kolejki do leka-

rzy pierwszego kontaktu i in-

nych lekarzy specjalistów.”

ZOZ Bródno nie dysponu-

je powierzchni¹, potrzebn¹

do realizacji zadañ Centrum

Seniora. Szukaj¹c odpowied-

niego obiektu brano pod uwa-

gê budynek przy ul. Œwidnic-

kiej 6. O jego zakup zwróco-

no siê do Urzêdu m.st. War-

szawy. Okaza³o siê jednak,

¿e koszty zakupu i remontu

by³yby wy¿sze ni¿ wybudo-

wanie  nowego budynku. Ko-

lejna propozycja lokalizacji to

teren ponad 1000 m2 za Przy-

chodni¹ przy ul. £ojewskiej 6.

ZOZ Bródno przygotowa³

Za³o¿enia medyczne do kon-

cepcji architektonicznej „Cen-

trum Seniora”. W marcu br.

Architektoniczna Pracownia

Projektowa Galicki-Sypniew-

ski przygotowa³a koncepcjê

architektoniczn¹ Centrum

Seniora przy Przychodni

SZPZLO Warszawa Bródno.

Dyrektor Micha³ Kawecki

przewiduje, ¿e dzia³ania Cen-

trum Seniora obejm¹ 750

osób, w skali roku – 9 tysiêcy

osób. Bie¿¹ce koszty funkcjo-

nowania szacuje na 1 600 000

z³ rocznie. Z tej kwoty ok. 60

– 70%, tj. 1 040 000 z³, po-

winno byæ sfinansowane

przez NFZ. Pomys³ zbudowa-

nia Centrum Seniora przed-

stawicielka dzielnicy Targó-

wek zaprezentowa³a na kon-

ferencji podsumowuj¹cej  pro-

jekt „Wzmacnianie mechani-

zmu partycypacji spo³ecznej w

m.st. Warszawie.”

Inicjatywê stworzenia Cen-

trum Seniora przychylnie oce-

ni³o Biuro Polityki Zdrowotnej:

„Budowa takiej jednostki

wp³ynê³aby niew¹tpliwie na

rozszerzenie opieki zdrowot-

nej nad starszymi mieszkañ-

cami m.st. Warszawy, jak rów-

nie¿ wpisuje siê w za³o¿enia

polityki spo³ecznej m.st. War-

szawy” – napisa³ w liœcie z 27

lipca b.r. Stanis³aw T. Kusak,

z-ca dyrektora Biura Polityki

Zdrowotnej, dodaj¹c: „Nieste-

ty, z uwagi na ograniczone

mo¿liwoœci bud¿etu aktualnie

nie jest mo¿liwe sfinansowa-

nie tej inwestycji przez Biuro

Polityki Zdrowotnej, jak rów-

nie¿ oceniaj¹ce koncepcjê

Biuro Polityki Spo³ecznej”.

Pomys³odawcy mog¹ li-

czyæ na dofinansowanie z

Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, zamierzaj¹ te¿

z³o¿yæ wniosek do Europej-

skiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Mo¿e po prze-

czytaniu tej publikacji wspar-

cia udziel¹  lokalni partnerzy?

K.

Firma „Fonem”

22 618-88-8422 618-88-84NFZ

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8-16Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

APARATY

S£UCHOWE

 APARATY

S£UCHOWE
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Zjawiaæ siê zaczê³y na uli-

cach Warszawy wozy na³ado-

wane wszelk¹ chudob¹

ludzk¹. Za wozami pêdzono

byd³o, rycz¹ce z g³odu i braku

napoju, co potêgowa³o grozê

widoku. Rych³o przedmieœcia:

Wola, Ochota i Praga zamie-

ni³y siê w istne obozy cygañ-

skie. („Kronika Warszawy”,

R.IV, 1928, Nr 7-9, s. 3-4).

Ju¿ 3 sierpnia 1914 r. po-

wsta³ Komitet Obywatelski m.

Warszawy. Nied³ugo póŸniej,

uwzglêdniaj¹c nieco odmienne

warunki prawobrze¿nej czêœci

miasta, powo³ano licz¹cy 10

cz³onków Praski Komitet Oby-

watelski, którego prezesem

zosta³ dr Jan Gromadzki, a

zastêpcami - ks. Józef Szku-

delski i in¿. Tadeusz Eytner. O

dzia³alnoœci Komitetu, który

zajmowa³ siê organizowaniem

pomocy dla najubo¿szych i

najbardziej poszkodowanych

przez wojnê mieszkañców

dzielnicy, szerzej pisaliœmy w

Nowej Gazecie Praskiej w nr

22 z 10 listopada 2010 roku.

Przypomnê tu tylko, ¿e Ko-

mitet dzia³a³ poprzez sekcje,

takie jak Sekcja ̄ ywnoœciowa,

Poœrednictwa Pracy, Lekarska

czy Sekcja Tanich Kuchni. Po-

wo³a³ te¿ instytucjê Opieki Do-

mowej oraz instruktorów dziel-

nicowych i okrêgowych, któ-

rych zadaniem by³o wytypowa-

nie rodzin najbardziej potrzebu-

j¹cych wsparcia. Szczególn¹

trosk¹ Komitet otacza³ dzieci,

tworz¹c Komisjê Ochron. Pod

koniec 1915 r. Komisja prowa-

dzi³a 25 ochronek, 5 sal zajê-

ciowych i 2 szko³y, w których

prowadzono do¿ywianie. Dzia-

³alnoœæ Praskiego Komitetu

by³a bardzo dobrze zorganizo-

wana, wkrótce iloœæ jego cz³on-

ków wzros³a do 18.

Tymczasem Rosjanie cofali

siê pod naporem Niemców,

zabieraj¹c ze sob¹ co siê da³o

i niszcz¹c wszystko, co musieli

zostawiæ. Sytuacjê tê opisa³ dr

Józef Zawadzki (1865-1937),

twórca i prezes Towarzystwa

DoraŸnej Pomocy Lekarskiej

czyli Pogotowia Ratunkowego

w Warszawie:

Moskale nie taili ju¿, ¿e

opuszcz¹ Warszawê. Ewaku-

owali siê powoli, systematycz-

nie, wywo¿¹c wszystko, co siê

da³o, demoluj¹c fabryki, które

mo¿na by przystosowaæ do

potrzeb wojennych, surowce,

tabor kolejowy, niszcz¹c na

lewym brzegu Wis³y mosty

kolejowe i stacje. A jednocze-

œnie rzucono has³o niszczenia

zbiorów i zabierania ludnoœci

w g³¹b Rosji. £uny po¿arów

widaæ by³o odt¹d na widnokrê-

gu, a setki wozów wioz³y lud-

noœæ na wschód. („Kronika

Warszawy” R. IV, 1928, Nr 7-

9, s. 10).

5 sierpnia 1915 r. Warszawa

zosta³a zajêta przez wojska

niemieckie i sta³a siê oœrodkiem

administracyjnym Genera³-gu-

bernatorstwa Warszawskiego.

Rosjanie ostatecznie wycofali

siê na Pragê. Genera³-guber-

natorstwo otrzyma³o niemiecki

zarz¹d cywilny i niemieck¹ or-

ganizacjê s¹downicz¹. Jêzyk

polski uznany zosta³, obok jê-

zyka niemieckiego, za jêzyk

urzêdowy. Zniknê³y rosyjskie

szyldy, pozmieniano nazwy

ulic. Zdzis³aw Dêbicki tak wspo-

mina ten koniec panowania ro-

syjskiego i pocz¹tek okupacji

niemieckiej w Warszawie:

Nadchodzi wreszcie dzieñ

krytyczny. W nocy z 4-go na 5-

ty sierpnia opuszczaj¹ miasto

ostatnie oddzia³y wojsk rosyj-

skich, pospiesznie, ale w po-

rz¹dku niezak³óconym. Na

widnokrêgu ³uny po¿arów. Od

strony Pragi graj¹ armaty. War-

szawa nie œpi. Œwit zastaje j¹

na nogach. O godzinie 6-tej

rano wstrz¹sa miastem potê¿-

na detonacja. To oba mosty,

Kierbedzia i Poniatowskiego

wylatuj¹ w powietrze. Jakby

czekaj¹c na ten sygna³ stra¿

obywatelska rozkleja na mie-

œcie odezwê Komitetu Obywa-

telskiego. Miasto oddycha wol-

noœci¹ przez godzinê. O 7-ej

ukazuj¹ siê konne oddzia³y

wojsk niemieckich. Wita je ka-

nonada zza Wis³y. Wkrótce z

obu stron terkocz¹ ju¿ na do-

bre karabiny maszynowe.

(„Kronika Warszawy”, R. IV,

1928, Nr 7-9, s. 8).

W ten sposób Praga zosta³a

odciêta od Warszawy, co spo-

wodowa³o pozbawienie jej gazu,

elektrycznoœci, nafty, tramwajów

i wszelkiej komunikacji. Wodê

pobierano ze studni artezyjskiej,

która znajdowa³a siê na terenie

dawnego „Monopolu”, ale jak

donosi³o „Echo Pragi” woda ta

nie by³a smaczna. Ulice i domy

by³y nieoœwietlone.

Ciemnoœci panowa³y na

Pradze przez blisko miesi¹c z

gór¹, a g³ód i nêdza z powodu

braku œrodków do ¿ycia zapa-

nowa³y powszechnie. („Echo

Pragi” nr 1, 6.01.1916).

Publicysta „Echa Pragi” t³u-

maczy to drastyczne pogor-

szenie warunków ¿ycia bra-

kiem jakichkolwiek œrodków

utrzymania ludnoœci:

Wszystkie œrodki utrzymania

ludnoœci przesta³y istnieæ: ko-

leje i fabryki nie istniej¹, targi

z braku dowozu nie odbywaj¹

siê, handel miêsem i zbo¿em

usta³, rêkodzielnictwo drobne

z powodu dro¿yzny materia³ów

nie funkcjonuje, ludnoœci Pra-

gi grozi nêdza stokroæ gorsza

ni¿ w Warszawie, bo na Pra-

dze ludzi zamo¿nych, rentie-

rów lub bogatych obywateli

prawie ¿e nie ma. („Echo Pra-

gi, Nr 1, 6.01.1916)

Tragiczn¹ sytuacjê, w jakiej

znalaz³a siê Praga, opisywa³

równie¿ polityk i publicysta, bli-

ski endecji libera³, Aleksander

de Rosset (1866-1933):

Oczywiœcie, groza wyda-

rzeñ na Powiœlu i w Warsza-

wie maleje na wspomnienie o

tym, co dzia³o siê na drugim,

praskim brzegu Wis³y. Praga

pozbawiona wody i œwiat³a,

poddana strza³om z lewego

brzegu, zat³oczona zdemora-

lizowanym odwrotem ¿o³nie-

rzem, przechodzi³a wœród po-

¿arów i eksplozji gmachów rz¹-

dowych, zaiste, przez tych d³u-

gich dni kilka straszn¹ trage-

diê. Jak by s¹dzonym by³o, by

ta ubo¿sza dzielnica w ka¿dej

przechodz¹cej ponad War-

szaw¹ nawa³nicy wojennej

mia³a p³aciæ wielokroæ wiêksz¹

daninê cierpieñ i niedoli, jak by

ona mia³a stale wyrêczaæ w

nieszczêœciu starsz¹, górn¹,

bogat¹ sw¹ siostrzycê. („War-

szawa w dniach prze³omu”, w:

„Kalendarzyk polityczno-histo-

ryczny miasta sto³ecznego

Warszawy na 1916 rok”).

Mieszkañcy Pragi jednak

nie za³amali siê, organizuj¹c

lokalne w³adze i pomoc do-

raŸn¹. Opisuje to dr Józef Za-

wadzki:

Nawiasem wspomnieæ mu-

szê, ¿e Praga w przewidywa-

niu odciêcia by³a zaopatrzona

w wodê ze studni artezyjskich,

dzia³a³ tam miejscowy Komitet

Praski. Pogotowie ratunkowe

utworzy³o w szpitalu filiê cza-

sow¹, nie mo¿na by³o bowiem

przewidzieæ, jak d³ugo trwaæ

bêdzie oddzielenie Warszawy

od Pragi[…]. W noc z 7-go na

8 sierpnia umilk³y strza³y na

Pradze, czerwone ³uny po¿a-

rów znaczy³y odst¹pienie mo-

skali, palono sk³ady na Pradze

i dworce kolejowe. Nazajutrz

pierwszy patrol niemiecki

wkroczy³ na Pragê. („Kronika

Warszawy”, R. IV, 1928, Nr 7-

9, s. 11-12).

Jeszcze d³ugo po odejœciu

wojsk rosyjskich komunikacja

z lewobrze¿n¹ Warszaw¹ by³a

wielkim problemem. Wpraw-

dzie Niemcy dla celów wojsko-

wych niezwykle szybko posta-

wili most pontonowy, a w kilka

dni póŸniej drugi, na drewnia-

nych palach, obydwa w okoli-

cy Agrykoli, ale mosty te nie

mog³y obs³ugiwaæ mieszkañ-

ców. Dopiero w dniu 22 wrze-

œnia 1916 roku otwarto nowy,

palowy drewniany most, które-

mu dano imiê genera³a Hansa

von Beselera, genera³-guber-

natora warszawskiego w la-

tach 1915-1918.

Do tego czasu komunikacja

miêdzy Prag¹ a lewobrze¿n¹

Warszaw¹ odbywa³a siê ³odzia-

mi. PrzewoŸnicy od razu zwie-

trzyli dobry interes, pobieraj¹c

zawy¿one op³aty za przewóz:

Utworzy³ siê wielce zyskow-

ny przemys³ (pobierano 10

groszy od osoby, a ³ódŸ nape-

³niano po burty). Wis³a roi³a siê

tymi stateczkami. (Aleksander

de Rosset, „Warszawa w

dniach prze³omu” w: „Kalenda-

rzyk polityczno-historyczny

m.st. Warszawy na 1916 rok”).

Pod koniec stycznia 1916 r.

odbudowany zosta³ most Kier-

bedzia z komunikacj¹ doro¿ka-

mi. Wtedy równie¿ dochodzi³o

do nadu¿yæ i wykorzystywania

trudnej sytuacji przez nieuczci-

wych przewoŸników:

Doro¿karze posi³kuj¹c siê

marnymi koñmi stawiaj¹ wygó-

rowane ¿¹dania – donosi³o

„Echo Pragi”.

Pod koniec lutego 1916 r.

przywrócona zosta³a wreszcie

komunikacja tramwajowa. Pra-

¿anie powoli wracali do nor-

malnego ¿ycia.

„Ogonki nareszcie siê skoñ-

czy³y, a przywrócona w koñcu

lutego komunikacja tramwajo-

wa z Prag¹ sprawi³a, i¿ ta

ostatnia budziæ siê zaczê³a z

pó³ roku trwaj¹cej martwoty i

letargu.”

Otwarcie 26 lutego 1916 r.

sta³ego teatru oraz powo³anie

do ¿ycia pierwszego na Pra-

dze lokalnego pisma by³y dal-

szym etapem na drodze roz-

woju Pragi. Wa¿nym dla Pragi

wydarzeniem by³a te¿ inkorpo-

racja wiosn¹ 1916 r. do mia-

sta st. Warszawy przedmieœæ,

m.in. Golêdzinowa, Pelcowi-

zny, Ustronia, Nowego Bród-

na, Targówka, Utraty, Grocho-

wa oraz Saskiej Kêpy i Kêpy

Goc³awskiej.

9 maja 1916 r. genera³-gu-

bernator Hans von Beseler

og³osi³ wybory do Rady Miej-

skiej, a dzieñ póŸniej rozwi¹-

za³ Komitet Obywatelski. Pra-

ski Komitet równie¿ przesta³

istnieæ. Praga wystosowa³a do

Rady Miejskiej 21 kandydatów.

W wyniku wyborów, które od-

by³y siê 15 lipca 1916 r. do li-

cz¹cej 90 osób Rady Miejskiej

wesz³o tylko 3 przedstawicieli

Pragi i przedmieœæ: prezes To-

warzystwa Przyjació³ Pragi,

in¿. W³adys³aw Kwasieborski

z Pragi, a z przedmieœæ Anto-

ni Wysocki, dyrektor Towarzy-

stwa Akcyjnego „K. Rudzki i S-

ka” oraz Kazimierz ¯ukowski,

zarz¹dzaj¹cy firmy „B-cia No-

bel”. Mimo ograniczonych

kompetencji i niedemokratycz-

nego sposobu wyborów Rada

Miejska stanowi³a jednak oœro-

dek dzia³alnoœci polskich

w³adz samorz¹dowych na te-

renie Warszawy.

Przypomnijmy pokrótce dal-

sze najwa¿niejsze wydarzenia

prowadz¹ce do odzyskania

niepodleg³oœci, które choæ roz-

grywa³y siê w lewobrze¿nej

Warszawie, dotyczy³y te¿

mieszkañców Pragi. 5 listopa-

da 1916 r. genera³-gubernator

von Beseler proklamowa³ utwo-

rzenie niezale¿nego pañstwa

polskiego. W œlad za tym ak-

tem przysz³o powo³anie 6 grud-

nia 1916 r. Tymczasowej Rady

Stanu. Pierwsze jej posiedzenie

odby³o siê 14 stycznia 1917 r.

a ostatnie 31 sierpnia 1917

roku. 9 lipca w zwi¹zku z od-

mow¹ przysiêgi na wiernoœæ

pañstwom centralnym nast¹pi³

kryzys w Legionach. Legioniœci,

którzy odmówili z³o¿enia przy-

siêgi, zostali internowani w

obozach w  Szczypiornie i Be-

niaminowie, natomiast Józef

Pi³sudski wraz ze swoim sze-

fem sztabu Kazimierzem Sosn-

kowskim zosta³ 22 lipca aresz-

towany i uwiêziony w twierdzy

w Magdeburgu.

We wrzeœniu 1917 r. powo-

³ano trzyosobow¹ Radê Re-

gencyjn¹, w sk³ad której we-

szli: abp Aleksander Kakowski,

ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski i

Józef hr. Ostrowski. 7 paŸ-

dziernika prezydentem War-

szawy zosta³ wybrany in¿.

Piotr Drzewiecki. 7 grudnia

Rada Regencyjna powo³uje

pierwszy gabinet ministrów z

historykiem Janem Kucha-

rzewskim na czele. 2 czerwca

1918 r. po raz pierwszy od

1831 roku zebra³o siê w War-

szawie polskie cia³o przedsta-

wicielskie, Rada Stanu, która

powsta³a w wyniku zrzeczenia

siê mandatów przez Tymcza-

sow¹ Radê Stanu.

10 listopada 1918 roku ge-

nera³-gubernator Beseler wy-

stosowa³ do Rady Regencyj-

nej pismo, w którym oznajmi³,

i¿ w³adzê w Królestwie Pol-

skim przekazuje polskiemu

rz¹dowi. O godzinie 7.30 po-

ci¹giem pospiesznym z Berli-

na przyby³ do Warszawy zwol-

niony z twierdzy magdebur-

skiej komendant Pi³sudski. Na

peronie oczekiwa³ go i powi-

ta³ cz³onek Rady Regencyjnej,

ksi¹¿ê Lubomirski.

11 listopada mieszkañców

Warszawy opanowa³a euforia.

Miasto ¿y³o rozbrajaniem

Niemców. Rada Regencyjna

z³o¿y³a w³adzê w rêce Józefa

Pi³sudskiego. „Gazeta Poran-

na” donosi³a tego dnia: Wia-

domoœci o przewrocie w

Niemczech i o przyjeŸdzie Pi-

³sudskiego wywo³a³y w mie-

œcie silne wra¿enie i ruch nie-

zwyk³y, jakiego Warszawa nie

pamiêta od roku 1905. Wszê-

dzie manifestowano radoœæ,

wywieszano bia³o-czerwone

sztandary. Bogdan Hutten-

Czapski, kurator wy¿szych

uczelni warszawskich pisze w

swoich pamiêtnikach pt.

„Szeœædziesi¹t lat ¿ycia poli-

tycznego i towarzyskiego”:

W nocy na 11 listopada od-

dzia³y POW – przewa¿nie stu-

denci, ale i dawni dowborczy-

cy - zaczêli w ró¿nych punk-

tach miasta rozbrajaæ po-

szczególnych wojskowych nie-

mieckich. ̄ o³nierze polscy za-

jêli Belweder, mosty na Wiœle i

park samochodowy […], zajê-

to niemieckie urzêdy, koszary

i magazyny, zdobyto w ogrom-

nych iloœciach broñ, amunicjê,

materia³y, pieni¹dze i akta.

W arsenale na Pradze przy

ul. Stalowej zdobyto 200000

pocisków gazowych. Dla Po-

laków wydarzenia w Warsza-

wie 11 listopada 1918 roku

mia³y o wiele wiêksze znacze-

nie ni¿ zawarte w tym samym

dniu we francuskiej miejsco-

woœci w Compiégne zawiesze-

nie broni miêdzy si³ami walcz¹-

cymi w wojnie œwiatowej, któ-

re koñczy³o dzia³ania militarne.

Oznacza³o bowiem wolnoœæ i

niepodleg³oœæ po d³ugim, bli-

sko pó³tora wieku trwaj¹cym

okresie niewoli narodowej.

Sza³ radoœci i entuzjazm

ogarn¹³ niemal ca³e spo³e-

czeñstwo. Na drugi plan zesz³y

trudnoœci, jakie rysowa³y siê na

drodze do odzyskania pe³nej

suwerennoœci i wytyczenia

granic. Warszawa, ponownie

stolica kraju, w wydarzeniach

listopadowych 1918 roku ode-

gra³a najwa¿niejsz¹ rolê.

Joanna Kiwilszo

U progu niepodleg³oœci:

Praga w czasie I wojny œwiatowej

Ruiny Dworca Petersburskiego, zniszczonego przez

wycofuj¹cych siê Rosjan, 5-9 sierpnia 1915 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 50 ust 1

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

o zmianie wniosku z dnia 22 wrzeœnia 2011 r. przez

inwestora - BARC WARSZAWA S.A., ul. Œwiêtojerska 5/7,

00-236 Warszawa, na wniosek z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci

wodoci¹gowej na dz. nr ew. 47/84, 28/3 z obrêbu 4-01-09

przy ul. Winoroœli/ Modliñskiej na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie, w zakresie:

- doprecyzowania rodzaju inwestycji poprzez okreœlenie,

¿e dotyczy sieci kanalizacji ogólnosp³awnej.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

(ul. Modliñska 197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej

daty ukazania siê zawiadomienia.Rosyjskie pozycje na praskim brzegu Wis³y, z których w dniach

5-9 sierpnia ostrzeliwano lewobrze¿n¹ Warszawê.
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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
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Koœció³ pod wezwaniem

Chrystusa Króla na Targówku

to jedna z trzech œwi¹tyñ Die-

cezji Warszawsko-Praskiej,

zbudowana jako wotum

wdziêcznoœci za zwyciêsk¹ bi-

twê z bolszewikami w 1920

roku, czêsto okreœlan¹ jako

„Cud nad Wis³¹”, jest on zara-

zem pomnikiem ku czci pole-

g³ych w obronie Ojczyzny.

O wybudowanie tego ko-

œcio³a zabiega³ sam arcybi-

skup Aleksander Kakowski -

pasterz Archidiecezji War-

szawskiej oraz mieszkañcy

powstaj¹cej dzielnicy. Przed-

siêwziêcie sta³o siê mo¿liwe

m.in. za spraw¹ Rocha i Flo-

rentyny Krzeszewskich, w³a-

œcicieli domów czynszowych

na ulicy Tykociñskiej - oni to

podarowali czêœæ dzia³ki pod

budowê koœcio³a. Drug¹

czêœæ, z w³asnych funduszy,

wykupi³ arcybiskup Aleksander

Kakowski.

W paŸdzierniku Roku Pañ-

skiego 1931, w Uroczystoœæ

Chrystusa Króla, zosta³ po-

œwiêcony plac pod nowy ko-

œció³. Na pami¹tkê tego wyda-

rzenia ustawiono drewniany

krzy¿. Do dziœ stoi on przed

koœcio³em od strony zakrystii,

czczony przez wiernych jako

symbol narodzin ich parafii.

Oficjalne erygowanie parafii

nast¹pi³o na prze³omie stycz-

nia i lutego 1932 roku, moc¹

dekretu arcybiskupa Aleksan-

dra Kakowskiego. Pierwszym

proboszczem zosta³ mianowa-

ny ks. Jan Golêdzinowski.

Na budowê koœcio³a-pomni-

ka datki p³ynê³y z ca³ej Polski,

a ofiarodawców mo¿na po-

znaæ dziêki zachowanej ksiê-

dze pami¹tkowej. Na jej pierw-

szych stronach figuruj¹ naj-

znamienitsi ludzie II RP - po-

czynaj¹c od prezydenta Igna-

cego Moœcickiego, poprzez

ministra Józefa Becka, Stefa-

na Starzyñskiego - legendar-

nego prezydenta-obroñcê

Warszawy z czasów II wojny

œwiatowej, po polityków, rekto-

rów wy¿szych uczelni, genera-

³ów i dziennikarzy. Budowa po-

suwa³a siê jednak z trudem -

teren by³ podmok³y, trzeba

by³o wbijaæ betonowe pale i

osuszaæ teren. W 1934 r. ar-

cybiskup Aleksander Kakow-

ski poœwiêci³ kamieñ wêgielny.

Budowy koœcio³a nie uda³o siê

zakoñczyæ przed wybuchem II

wojny œwiatowej. W po³owie

1939 mury zewnêtrzne koœcio-

³a wzniesiono na wysokoœæ

sklepienia - ale bry³a by³a na-

dal nie zamkniêta. W nastêp-

nych trudnych latach w murach

œwi¹tyni urz¹dzono kaplicê, w

której odbywa³y siê nabo¿eñstwa

i ró¿nego rodzaju spotkania.

We wrzeœniu 1939 r. od po-

cisku sp³onê³a plebania i kapli-

ca. Z p³on¹cej kaplicy uda³o siê

uratowaæ obraz Matki Bo¿ej

Czêstochowskiej. Obraz ten by³

i jest otaczany wielkim kultem

przez parafian. Wrzeœniowe

bombardowania uszkodzi³y tak-

¿e mury koœcio³a. Po po¿arze

kaplicy ksiê¿a byli zmuszeni

przenieœæ nabo¿eñstwa do pod-

ziemi wznoszonej œwi¹tyni.

Wielkim ciosem dla parafii

by³o aresztowanie w 1940 r. ks.

Jana Golêdzinowskiego (na

zdjêciu). Po pó³rocznym poby-

cie na Pawiaku zosta³ wywie-

ziony do obozu koncentracyjne-

go w Oœwiêcimiu. Zim¹ 1940 r.

wyruszy³ w swoj¹ ostatni¹ pod-

ró¿ do obozu œmierci w Da-

chau. W maju 1942 r., po

dwóch latach wiêziennej i obo-

zowej katorgi znalaz³ siê w

transporcie do krematorium

znajduj¹cym siê w renesanso-

wym zamku Hartheim, nad

brzegiem Dunaju. WiêŸniów

uœmiercono podczas drogi spa-

linami. „Tak piêknie móg³ umie-

raæ tylko kap³an [¿yj¹cy] we-

d³ug Serca Bo¿ego” - napisa³

nieznany wspó³wiêzieñ we

wspomnieniu o ks. Janie. Jego

prochy wrzucono do Dunaju.

Nale¿y ubolewaæ, ¿e nikt nie

zadba³  o to, aby ks. Jan Golê-

dzinowski zosta³ zaliczony w

poczet 108 ofiar II wojny œwia-

towej beatyfikowanych w 1999

roku przez b³. Jana Paw³a II na

pl. Teatralnym.

Nastêpnym proboszczem

by³ ks. Józef Szkudelski. Za

jego spraw¹ parafia mocno za-

anga¿owa³a siê w pracê z naj-

biedniejszymi, pomagano ofia-

rom wojny, opiekowano siê

dzieæmi osieroconymi. Po-

wstanie Warszawskie zasta³o

proboszcza po lewej stronie

Wis³y. Do swego koœcio³a po-

wróci³ dopiero w styczniu 1945

roku. A tymczasem Targówek

sta³ siê miejscem walk miêdzy

Niemcami a Sowietami. W

podziemiach koœcio³a zorgani-

zowano schron, dla uchodŸ-

ców z innych dzielnic. Koœció³

sta³ siê ich mieszkaniem. Pa-

rafianom uda³o siê przetrwaæ

godnie i bohatersko najciê¿sze

lata wojny i okupacji.

Po wojnie i tragedii Powsta-

nia Warszawskiego lewobrze¿-

na czêœæ stolicy by³a du¿o bar-

dziej zniszczona ni¿ Praga.

Dlatego bardzo wielu miesz-

kañców zrujnowanych dzielnic

przenosi³o siê na drug¹ stronê

Wis³y - tak¿e na Targówek. Po

œmierci ks. Józefa Szkudelskie-

go w 1946 roku, parafiê obj¹³

ks. Franciszek Duczyñski i

energicznie przyst¹pi³ do dzie-

³a dokoñczenia budowy œwi¹-

tyni. Budowê ukoñczono w

1953 roku, W tym czasie roz-

poczêto budowê plebanii. Aby

zdobyæ fundusze, proboszcz

organizowa³ ró¿ne akcje i im-

prezy kulturalne.

W latach siedemdziesi¹tych

zmienia³o siê oblicze Targów-

ka - burzono stare domy, a ich

mieszkañców przenoszono do

nowych betonowych bloków.

Wraz z powstawaniem nowe-

go budownictwa na Targówku

zaczêli nap³ywaæ nowi lokato-

rzy, g³ównie z okolic Warsza-

wy. W koœciele trwa³y prace

wykoñczeniowe pod okiem ko-

lejnych proboszczów: ks. Jó-

zefa WoŸniaka, ks. Bronis³awa

Krassowskiego, ks. Kazimie-

rza Cygana i ks. Eugeniusza

Parafia z tradycj¹
20 listopada parafia pw. Chrystusa Króla przy ul. Tykociñ-

skiej obchodziæ bêdzie 80-lecie. Uroczystoœæ jubileuszu roz-

pocznie siê o godz. 11.30 Msz¹ œwiêt¹, któr¹ odprawi abp.

Henryk Hoser, ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Raciborskiego. Od 1996 roku

proboszczem parafii jest ks. dr

Marcin Wójtowicz.

Oprócz zacytowanego

powy¿ej rysu historyczne-

go, na stronie internetowej

www.chrystuskrol.pl mo¿-

na znaleŸæ informacje o wa-

lorach historycznych i wy-

stroju œwi¹tynie oraz jej

otoczenia.

Oprac. K.

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl
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Korekta bud¿etu, remonty ulic
Tym razem radni mieli do przeg³osowania jedynie dwie uchwa-

³y. Pierwsza dotyczy³a zmian w tegorocznym bud¿ecie. Najwa¿-

niejsze z nich to doœæ znacz¹ce zwiêkszenie œrodków na pro-

wadzenie przedszkoli i szkó³ publicznych.

Druga z uchwa³ to wniosek do w³adz stolicy o odnowienie

nawierzchni ulic Klasyków i Mehoffera. Obie drogi s¹ w strasz-

nym stanie. Kierowcy od dawna sygnalizuj¹, ¿e nie da siê nimi

jeŸdziæ. Koleiny, wybrzuszenia, dziury – wszystko to stwarza

zagro¿enie dla samochodów – ryzyko zniszczenia podwozia.

Zagro¿eni s¹ równie¿ piesi, bowiem pojazdy – by unikn¹æ dziur

i nierównoœci – nagle i niespodziewanie zmieniaj¹ tor jazdy. Bia-

³o³êccy radni proponuj¹ w uchwale, by najpierw wyremontowaæ

ulicê Klasyków ze wzglêdu na zamkniêty dla ruchu ko³owego

przejazd kolejowy. Po oddaniu do u¿ytku wiaduktu Klasyków –

Bohaterów, mo¿na bêdzie przyst¹piæ do remontowania na-

wierzchni Mehoffera, na odcinku od Ksi¹¿kowej do przejazdu

kolejowego. Taki podzia³ zminimalizuje uci¹¿liwoœci dla miesz-

kaj¹cych w tej czêœci Bia³o³êki.                                         (egu)

4 listopada w Galerii N’69

przy ul. Tarchomiñskiej 9 zosta-

³a otwarta trzecia ju¿ wystawa

z, odbywaj¹cego siê w ramach

programu „Artbarbakan 2011”,

cyklu „Konfrontacje”. Tak jak w

dwóch poprzednich edycjach,

tak i tym razem chodzi³o o pre-

zentacjê ró¿nych postaw twór-

czych i ró¿nych tendencji w ma-

larstwie, a mianowicie realizmu

i abstrakcji. P³aszczyznê kon-

frontacji poszerzy³ fakt, ¿e pre-

zentuj¹cy swoje prace artyœci

pochodz¹ z ró¿nych krajów.

Polskê i malarstwo abstrak-

cyjne reprezentuje na tej wysta-

wie Zbigniew Grêziak. Urodzo-

ny w 1963 roku artysta ukoñ-

czy³ studia na Wydziale Grafiki

Akademii Sztuk Piêknych w

Warszawie. W 1992 r. uzyska³

dyplom w pracowni prof. Ro-

mana Artymowskiego. W cza-

sie studiów malowa³ w pracow-

ni prof. Jerzego Tchórzewskie-

go. Zajmuje siê malarstwem

olejnym, malowaniem pasteli,

grafik¹ i rysunkiem. Tworzy tak-

¿e w autorskiej technice olej

drapany i tusz drapany. Bra³

udzia³ w ponad 20 wystawach

zbiorowych w kraju i za granic¹.

Mia³ 8 wystaw indywidualnych.

Jest twórc¹ Eliptosfery – obra-

zu, który otacza widza ze

wszystkich stron.

- Budujê œwiat ró¿ny od

œwiata, w którym mieszkam na

co dzieñ, odrêbn¹ przestrzeñ

pulsuj¹c¹ w³asnym ¿yciem.

Nie istniej¹ tu œciany, sufit i

inne przeszkadzaj¹ce w odbio-

rze przedmioty. ̄ aden zbêdny

szczegó³ nie rozprasza uwagi

widza bêd¹cego w jego obrê-

bie. Otoczony obiektem od-

biorca ma z dzie³em bezpo-

œredni, niczym niezm¹cony

kontakt – mówi artysta.

Na wystawie w Galerii N’69

zaprezentowa³ szereg pasteli

olejnych, na których geome-

tryczne formy zaburzone zosta-

³y nag³ymi przeciêciami roz-

dzielaj¹cych kolory linii. Uwa-

gê widzów przyci¹ga³y równie¿

dzie³a Zbigniewa Grêziaka na-

malowane autorsk¹ technik¹

oleju drapanego. Na specjalnie

spreparowanym pod³o¿u arty-

sta nak³ada farbê olejn¹ (lub

tusz), a nastêpnie drapie rysi-

kiem a¿ do uzyskania niezwy-

k³ych efektów kolorystycznych.

Zbigniew Grêziak nie naœla-

duje natury, choæ nie zarzeka

siê, ¿e kiedyœ do niej nie wró-

ci. Dziœ jest na etapie abstrak-

cji i twierdzi, ¿e na tym polu jest

jeszcze wiele do odkrycia.

- Ka¿dy krok naprzód otwiera

nowe mo¿liwoœci po bokach –

dodaje artysta, który mimo w³a-

snej obranej drogi szanuje inny

sposób pokazywania œwiata.

To inne, realistyczne spoj-

rzenie na œwiat zaprezentowa³

w Galerii N’69 Sergij Czajka.

Ten m³ody ukraiñski artysta o

ogromnym potencjale twór-

czym ³¹czy warsztat realistycz-

ny ze wspó³czesnym obrazo-

waniem, charakterystycznym

dla wspó³czesnego malarstwa

europejskiego.

Sergij Czajka  urodzi³ siê w

1978 r. w Tarnopolu (Ukraina).

W latach 1997-2001 odby³ stu-

dia na Wydziale Projektowania

w Szkole Sztuk Piêknych w Tar-

nopolu a nastêpnie w latach

2002-2004 - na Wydziale Ma-

larstwa ASP w Krakowie. Ma na

swoim koncie szereg wystaw

zbiorowych, m.in.: 1998r., Ga-

leria Zwi¹zku Artystów Plasty-

ków, Wystawa M³odych Arty-

stów - Tarnopol, 2000 i 2001,

Pa³ac sztuki Wysokij Zamok -

Lwów; 2003 Pa³ac Sztuki Doba

Romantyzmu - Lwów, Galeria L-

arte Start - Kijów; 2004, wysta-

wa „Doba Romantyzmu” Dom

Artysty – Kijów, oraz dwie wy-

stawy indywidualne: 2002 Ga-

leria Dzyga Fliaki - Lwów; 2003

Atelier Karas CO 2 - Kijów. W

latach 2004-2010 prace jego

zawsze by³y obecne na wysta-

wach Fundacji „Artbarbakan”.

Sergij Czajka w swoich pra-

cach nawi¹zuje do sztuki rene-

sansu, zarówno treœci¹, jak i

technik¹. Czêsto maluje bowiem

na desce, tak jak to czynili daw-

ni mistrzowie. Du¿o w jego ob-

razach jest œwiadomych zapo¿y-

czeñ z malarstwa klasycznego.

S¹ anio³ki Rafaela i infantki Ve-

lazqueza, ale jest to malarstwo

o tak indywidualnych cechach,

¿e na pewno nie mo¿na go z ni-

kim innym pomyliæ. Mocne po-

stacie ludzkie o du¿ych stopach

i d³oniach przypominaj¹ trochê

portrety przodowników pracy z

okresu socrealizmu, jednak wra-

¿enie to jest natychmiast ³ago-

dzone takimi srodkami, jak rene-

sansowy pejza¿ w tle, czy widok

otoczonego ogrodem pa³acu.

Malarstwo Sergija Czajki jest

realistyczne, ale jest to realizm

pe³en eksperymentów i poszuki-

wañ. I znowu, jak przy poprzed-

niej wystawie z cyklu „Konfron-

tacje” dochodzimy do wniosku,

wypowiedzianego przez Marcina

Cabaka, ¿e nie powinno siê dzie-

liæ malarstwa na realistyczne i

abstrakcyjne, ¿e ka¿da twór-

czoœæ jest w pewnym stopniu

abstrakcj¹. Ka¿dy artysta poka-

zuje swój œwiat, w jakiœ, charak-

terystyczny dla siebie sposób. Ta

ró¿norodnoœæ spojrzenia jest w

sztuce najciekawsza.

Trzecia wystawa z cyklu

„Konfrontacje”, wspó³finanso-

wanego przez m.st. Warszawa,

prezentuj¹ca malarstwo Zbi-

gniewa Grêziaka i Sergija Czaj-

ki w Galerii N’69 przy ul. Tar-

chomiñskiej 9 czynna jest do 25

listopada w œrody, czwartki i so-

boty, w godz. 11.00-16.00.

Joanna Kiwilszo

Malarskie Konfrontacje III
Trzecie ju¿ malarskie Konfrontacje, zorganizowane w Galerii

N’69 przez Fundacjê Artbarbakan, poza zestawieniem dwóch

artystycznych postaw i spojrzeñ na sztukê, maj¹ dodatkowo

wymiar miêdzynarodowy. W galerii na Tarchomiñskiej spotkali

siê Zbigniew Grêziak z Polski i Sergij Czajka z Ukrainy.
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Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w dniu

27.10.2011 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do

publicznej wiadomoœci wykaz nr 6/2011 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na

rzecz ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

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 82/CP/2011 z dnia 6  paŸdziernika 2011 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Przyrzecze i drodze

dojazdowej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 84/6,

84/3, 84/2, 120/1, 119/1 z obrêbu 4-01-24 przy ul. Przyrzecze

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek

inwestora – p. Beaty Chojnackiej reprezentowanej

przez pe³nomocnika p. Mariusza Chojnackiego, z³o¿ony

dnia 8 lipca 2011 r. i uzupe³niony dnia 20 lipca 2011 r.

- decyzji nr 83/CP/2011 z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

dystrybucyjnej œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 10/9 z

obrêbu 4-01-27 przy ul. Gladioli 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 24 sierpnia 2011 r.

- decyzji nr 84/CP/2011 z dnia 13 paŸdziernika 2011 r.

zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr 13/CP/2011 z

dnia 23.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie szko³y podstawowej

przy ul. Hanki Ordonówny na dzia³ce ew. nr 10/3 z obrêbu

4-01-20, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie

w zakresie powierzchni biologicznie czynnej i miejsc

parkingowych, na wniosek inwestora - Miasta Sto³ecznego

Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia 19 wrzeœnia 2011 r.

- decyzji nr 86/CP/2011 z dnia 27 paŸdziernika 2011 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego

ciœnienia na dz. nr ew. 53/2, 48/2 z obrêbu 4-01-22 oraz

13, 68/2, 68/5 z obrêbu 4-03-04 przy ul. Mehoffera,

P³udowskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa

Sp. z o.o., Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al.

Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, reprezentowanej

przez GAZ MEDIA Sp. z o.o., ul. Pi³sudskiego 2, 05-200

Wo³omin, z³o¿ony dnia 25 sierpnia 2011 r.

- decyzji nr 87/CP/2011 z dnia 27 paŸdziernika 2011 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej

SN/nn kontenerowej i linii kablowych SN na dz. nr ew. 14/57,

8/4, 8/5 z obrêbu 4-07-02 oraz dz. nr ew. 49/6 z obrêbu

4-07-01 przy ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie, na wniosek inwestora - RWE Stoen Operator

Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany

przez p. Marcina Rowickiego, z³o¿ony dnia 14 wrzeœnia 2011 r.

i uzupe³niony dnia 16 wrzeœnia 2011 r.

- decyzji nr 88/CP/2011 z dnia 27 paŸdziernika 2011 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego na dz. nr ew. 6/3 z obrêbu 4-06-34 w ul.

Myœliborskiej oraz 64/1 z obrêbu 4-06-09 w ul. Konwaliowej

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora

- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony dnia 10 sierpnia 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).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Kamila

P³atosa, z³o¿ony dnia 18 paŸdziernika 2011 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego

ciœnienia PE DN 110 mm, L= ok. 90 m na dz. nr ew. 2/10,

1/1 z obrêbu 4-16-35; 43/2, 12, 20/8 z obrêbu 4-16-31,

przy ul. Twórczej/Juranda ze Spychowa 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.

Teatr, który ma kilku opieku-

nów, bêdzie ciekawszy – za-

powiada dyrektor Witold Ole-

jarz. Na rok 2012 „Rampa” pla-

nuje 800 spektakli.

Scena Kameralna od wrze-

œnia dzia³a pod kierownictwem

Witolda Mazurkiewicza, za³o-

¿yciela Kompanii Teatr, przy-

by³ego do „Rampy” z Lublina.

Opiekun namówi³ do wspó-

³pracy wielu artystów z Polski,

Czech, Ukrainy i Rosji. Naj-

bli¿sz¹ premier¹ bêdzie spek-

takl muzyczny „Byæ jak Frank

Sinatra”, z piosenkami w t³u-

maczeniu Wojciecha M³ynar-

skiego, z muzyk¹ wykonywan¹

na ¿ywo przez Witolda Nahor-

nego – pianistê, saksofonistê,

flecistê, kompozytora i aran¿e-

ra, wraz z zespo³em. 13 pio-

senek Franka Sinatry zaœpie-

waj¹: Brygida Turowska, Jaro-

s³aw Tomica oraz Micha³ Zgiet.

Na Scenie Kameralnej mo¿na

ogl¹daæ komediê ma³¿eñsk¹ „I

do! I do!” oraz spektakl mu-

zyczno-rewiowy „Per³y kabare-

tu Mariana Hemara”, a od 7 li-

stopada równie¿ „Shirley Va-

lentine” – jedn¹ z najs³ynniej-

Multiteatr „Rampa”
Multikina zakorzeni³y siê ju¿ w krajobrazie Warszawy.

Dziêki Teatrowi „Rampa” na Targówku stolica ma pierwszy

multiteatr. 22 paŸdziernika oficjalnie zainaugurowano se-

zon, w którym w „Rampie” oprócz Sceny G³ównej dzia³aæ

bêd¹ 3 Sceny Autorskie: Kameralna, Mrowisko oraz Klub

Artystyczny „Rampa”, a tak¿e Galeria Sztuki „Rampa”.

szych sztuk Willy’ego Russel-

la, w re¿yserii El¿biety Jod³ow-

skiej z Ma³gorzat¹ Gadeck¹ w

roli tytu³owej.

Scena Mrowisko dzia³a od

pó³tora roku, a jej opiekun

Grzegorz Mrówczyñski zapra-

sza na scenê w podziemiu te-

atru. Na sta³e jest tu 60 krze-

se³; gdy widzów jest wiêcej,

mo¿na dostawiæ nastêpne. Na

tej scenie powstaj¹ spektakle

dyplomowe m³odzie¿y ze szkó³

i grup artystycznych, np. „Wdo-

wy” S³awomira Mro¿ka czy

„Pro Verte”. We czwartki pre-

zentuje siê Teatr Improwizacji

Anima. „Bêdziemy robiæ nowe

rzeczy, których nikt w Polsce

nie ma – zapowiada Grzegorz

Mrówczyñski – Idea Sceny to

energia na wyci¹gniêcie rêki”.

W grudniu pokazany zostanie

niedokoñczony dramat Norwi-

da „Kleopatra i Cezar”, w lu-

tym spektakl dla doros³ych,

napisany przez cz³owieka, któ-

ry wróci³ z Afganistanu.

O trzeciej Scenie, jej opiekun

Jerzy Kasprzyk mówi: „Chce-

my byæ czêœci¹ teatru, która

uzupe³nia czysto duchowe

prze¿ycia”. Tu repertuar jest

oparty na zasadzie cykliczno-

œci: w niedziele, poniedzia³ki i

wtorki – kameralne przedsta-

wienia i interesuj¹ce debiuty

teatralne; we œrody – œpiewa-

nie starych ballad i romansów

rosyjskich; we czwartki - wie-

czory ze sztuk¹; w pi¹tki –

spektakle komediowe i kabare-

towe; w soboty – tañce w ryt-

mach jazzowych i salsy. Po

spektaklach mo¿na spêdziæ

czas w mi³ej atmosferze, sma-

kuj¹c potrawy z ca³ego œwiata.

Scena Du¿a „Rampy” zapra-

sza na spektakle repertuarowe,

które ju¿ zdoby³y uznanie pu-

blicznoœci, m.in. „Nie uchodzi,

nie uchodzi… czyli damy i hu-

zary” w re¿yserii Macieja Woj-

tyszki z muzyk¹ Jerzego Der-

fla, wykonywan¹ na ¿ywo. Gru-

pa prezentowanych na tej sce-

nie musicali dla dzieci („Pino-

kio”, „Z³ota Kaczka”, „Tajemni-

czy ogród”) wzbogaci³a siê

ostatnio o spektakl „W pogoni

za bajk¹” - sztukê Moniki Mu-

ska³y i Janusza Margañskiego,

w re¿yserii Cezarego Domaga-

³y, z muzyk¹ Piotra Rubika. Au-

torzy o¿ywili œwiat baœni, doda-

j¹c mu akcenty wspó³czesno-

œci, widoczne m.in. w imionach

postaci: króla Sukcesso Pa³e-

ra IV, królowej Biutiny, ksiê¿-

niczki Rebelii oraz ch³opca ze

œwiata realu – Wirtuo. Poja-

wiaj¹ siê te¿ postacie z uœpio-

nego œwiata: kot w butach,

Czerwony kapturek, Œpi¹ca

królewna, Kopciuszek. Rytm

nadaj¹ piosenki, wyobraŸniê

pobudza zmieniaj¹ca siê jak za

dotkniêciem czarodziejskiej

ró¿d¿ki scenografia. Gor¹ce

przyjêcie, zgotowane przez

dzieciêc¹ widowniê na spekta-

klu premierowym 29 paŸdzier-

nika, œwiadczy o sukcesie po-

goni za bajk¹.

O wra¿enia zapytaliœmy kil-

ku m³odych widzów. 11-letni

Adam oceni³ przedstawienie

jako „bardzo fajne”, choæ on

sam nie przepada za bajkami,

które s¹ „bardziej dla dziew-

czyn”; Adam jest „z innej baj-

ki”, woli gry komputerowe.

10-letniej Julii, która bardzo

lubi bajki, wszystko siê podo-

ba³o, najbardziej – stroje. Gdy-

by mia³a wyst¹piæ na scenie,

najchêtniej zagra³aby królow¹.

Ca³y spektakl bardzo podoba³

siê 10-letniej Poli: fajne by³y

stroje, piosenki, muzyka i du¿o

dymu na scenie. Chêtnie za-

gra³aby ksiê¿niczkê Rebeliê.

Ta bohaterka mia³a racjê, ¿e

zaczê³a walczyæ, by tata nie

by³ tylko królem. Zdaniem Poli,

„W pogoni za bajk¹” warto

obejrzeæ razem z m³odszym

rodzeñstwem.

Do 30 listopada w Galerii

Sztuki „Rampa” mo¿na ogl¹-

daæ wystawê „Za kulisami”, na

której fotografie prezentuj¹: Ja-

nusz Gajos, Leszek M¹dzik i

Karol Stêpkowski, a malarstwo

– Wies³aw Ochman.

K.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony dnia 25 paŸdziernika 2011 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego

w ulicach: Stasinek, £anowej, Ruciañskiej na dz. nr ew.

12/1, 12/2, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/11, 15/12,

15/13, 15/14, 15/16, 24, 25/5, 28/3. 28/4, 32/1, 32/3, 32/5,

32/6, 32/7, 32/8, 46/1, 4G/3, 46/19 z obrêbu 4-01-25

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,

Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê

zawiadomienia.
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Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 567 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Oszmiañskiej 11, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy

166 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 89-cz. w obrêbie 4-10-12 zosta³a

przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 1 roku w drodze konkursu ofert z

przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlowo-magazynow¹.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

3,08  z³/m2 za grunt pod budynkiem (o pow. 166 m2) i 1,95  z³/m2 za grunt niezbêdny do

obs³ugi budynku (o pow. 401 m2), co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego

miesiêcznego 1293,23 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 2 600,00 z³ najpóŸniej do dnia 23.11.2011 r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku

bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem:

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.

„Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie

przy ul. Oszmiañskiej 11 ”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,

najpóŸniej do dnia 23.11.2011 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 25.11.2011 r. o godz. 1000,

w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkurso-

wym dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach 800-1600.

Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

22 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 226 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Osiedlowej/Krasnobrodzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako

dz. ew. nr 55-cz w obrêbie 4-08-03 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres

trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem pod parking samochodowy.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

2,17 z³/m2 za grunt przeznaczony pod parking samochodowy, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ

miesiêcznego czynszu dzier¿awnego 490,42 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej

stawki. Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 2 000,00 z³ najpóŸniej do dnia 23.11.2011 r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku

bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem:

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.

 „Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie

przy ul. Osiedlowej/Krasnobrodzkiej”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 23.11.2011 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 25.11.2011 r. o godz. 1100,

w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600.

Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

W sali na parterze, przy

komputerach zasiad³o 31

osób z niepe³nosprawnoœci¹

intelektualn¹ – uczestników

warsztatów terapii zajêciowej,

œrodowiskowych domów sa-

mopomocy, oœrodków wspar-

cia, szkó³ specjalnych i inte-

gracyjnych, oœrodków szkol-

no-wychowawczych. Konkurs

mia³ wy³oniæ zwyciêzców –

tych, którzy najlepiej poradz¹

sobie z wykonaniem 4 zadañ

w systemie operacyjnym Mi-

crosoft Windows oraz pakie-

cie biurowym Microsoft Office

2003, m.in. na arkuszu kalku-

lacyjnym w Excelu ustawi¹

wykres zwi¹zany z bud¿etem

polskiej prezydencji w Unii

Europejskiej oraz stworz¹,

z³o¿on¹ z 4 slajdów, prezen-

tacjê z wklejonym tekstem z

zadania drugiego i wykresem

z zadania trzeciego.

Prace ocenia³o jury w sk³a-

dzie: Agata Kwiatkowska (Pol-

ska Agencja Prasowa), Anna

Pudlowska i Ryszard Da³kowski

(Microsoft), Agata £uzdowska

(Warszawskie Centrum Pomo-

cy Rodzinie), Jan Ponulak (Biu-

ro Polityki Spo³ecznej), Micha³

Umiñski (Stowarzyszenie

„Otwarte Drzwi”). Goœæmi spe-

cjalnymi Byli: Joanna Kowtun i

Roman Uhlig z PFRON oraz

Dariusz GoŸdziak z Polskiego

Komitetu Olimpijskiego. Organi-

zatorów zaskoczy³ wysoki po-

ziom kompetencji uczestników

i sposób, w jaki poradzili sobie

z doœæ trudnymi zadaniami.

Zwyciêzc¹ tegorocznego

„Dnia z Klawiatur¹” zosta³ Ce-

zary Ga³¹zka z WTZ przy ul.

Konarskiego 60; II miejsce przy-

pad³o Marcie Sobiñskiej ze

Szko³y Przysposabiaj¹cej do

Pracy przy ul. Namys³owskiej

10; III miejsce zaj¹³ Zbigniew

Rola ze Œrodowiskowego Domu

Pomocy w Radomiu. Zwyciêz-

cy otrzymali nagrody: sprzêt

komputerowy i fotograficzny.

W czasie, gdy uczestnicy

zmagali siê z zadaniami konkur-

sowymi, w sali konferencyjnej

odbywa³o siê seminarium na

temat nowoczesnych technolo-

gii informatycznych i wykorzy-

stania ich w terapii zajêciowej i

edukacji szkolnej osób z niepe-

³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Glos zabra³y: Iwona Wojtczak-

Grzesiñska (Stowarzyszenie

„Otwarte Drzwi”) Katarzyna Lo-

recka (Microsoft) i Anna Kwiat-

kowska (Polskie Stowarzysze-

nie Na Rzecz Osób Z Upoœle-

dzeniem Umys³owym).

Katarzyna Lorecka omówi-

³a zagro¿enia, jakie dla dzieci

i m³odzie¿y mo¿e spowodo-

waæ internet: szkodliwe treœci,

niebezpieczne kontakty, cyber-

przemoc, cyberpornografia,

uzale¿nienie od komputera.

Podczas kontaktów, nawi¹za-

nych przez internet, dzieci s¹

nak³aniane do spotkañ, cyber-

seksu, a nawet samobójstw.

64% dzieci, korzystaj¹cych z

sieci komputerowych, zawiera

Otwarte Drzwi w Centrum Olimpijskim
Zorganizowany przez Stowarzyszenie „Otwarte

Drzwi” tegoroczny „Dzieñ z klawiatur¹”, czyli V Mazowiecki

Konkurs Umiejêtnoœci Komputerowych odbywa³ siê

w presti¿owym miejscu – Polskim Centrum Olimpijskim

przy ul. Wybrze¿e Gdañskie 4.

Konsultacje spo³eczne to

narzêdzie bardzo u³omne, bo-

wiem nie musi byæ brane pod

uwagê w procesie decyzyjnym.

Czymœ jakoœciowo innym od

zwyk³ego opiniowania tego ro-

dzaju jest rzeczywiste wspó³de-

cydowanie, czyli partycypacja

spo³eczna, lokalne referendum,

czy wreszcie bud¿et partycypa-

cyjny (czêœæ bud¿etu, o które-

go wykorzystaniu decydowa³a-

by ca³a spo³ecznoœæ). Konsul-

tacje spo³eczne nie sprawdzaj¹

siê przy wzajemnym braku za-

ufania. A brak zaufania do

mieszkañców by³ widoczny

chocia¿by podczas przymiarek

do referendum w sprawie pry-

watyzacji SPEC. Problemem

jest zarówno z³e prawo, jak i za-

chowanie w³adz naszych miast,

które czêsto uwa¿aj¹, ¿e

wiedz¹ lepiej, czego mieszkañ-

cy potrzebuj¹ i co bêdzie dla

nich lepsze. Ten sposób spra-

wowania w³adzy nazwano de-

mokracj¹ paternalistyczn¹, so-

ftautorytaryzmem lub wrêcz

„kacykoz¹”. Do jego wyelimino-

wania s¹ potrzebne twarde pro-

cedury, których niestety wci¹¿

brakuje. Brakuje te¿ autentycz-

nej podmiotowoœci spo³ecznej,

zamiast której mamy jedynie

konsultacje spo³eczne oraz ko-

misje dialogu spo³ecznego, na

forum których organizacje spo-

³eczne mog¹ rozmawiaæ „jak

równy z równym” z w³adz¹ i

urzêdnikami, ale nie maj¹ pra-

wa oceniaæ nastawienia ani

efektów pracy tych urzêdników.

Rekomendacje i stanowiska ko-

misji nie maj¹ ¿adnej mocy

prawnej i rzadko s¹ brane pod

uwagê przez urzêdy.

Nie lepiej jest w sferze

ochrony œrodowiska, gdzie

konsultacje czêsto s¹ fikcj¹.

Mamy prawo do wspó³decydo-

wania o œrodowisku, ale nie

zagwarantowano nam mo¿li-

woœci dochodzenia w³asnych

praw do czystego powietrza

czy ciszy, czyli praw jednostki

do œrodowiska.

Dla coraz wiêkszej liczby

osób obecne pole partycypa-

cji spo³ecznej to stanowczo za

ma³o, st¹d wiele lokalnych ru-

chów spo³ecznych oraz inicja-

tywy ponadlokalne, jak Kon-

gresu Ruchów Miejskich.

Pierwsza zaproponowana teza

Kongresu brzmia³a: Miasto ist-

nieje dla mieszkañców, bo sta-

nowi ono podstawowe œrodo-

wisko ich ¿ycia, dlatego maj¹

Czyje jest miasto?

znajomoœci t¹ drog¹. 44,6%

dzieci wziê³o udzia³ w spotka-

niach, a jedynie 23,6% infor-

muje rodziców o spotkaniach

z osobami poznanymi w sieci.

Roœnie liczba zdiagnozowa-

nych przypadków uzale¿nieñ

dzieci od mediów elektronicz-

nych. Rodzi to skutki psycho-

logiczne (unikanie kontaktów

osobistych), spo³eczne (zabu-

rzenie wiêzi z rówieœnikami i

rodzin¹) oraz zdrowotne (k³o-

poty ze wzrokiem, krêgos³u-

pem, nadgarstkiem).

W przypadku stwierdze-

nia szkodliwych treœci i in-

nych zagro¿eñ mo¿na uzy-

skaæ pomoc konsultantów

na www.dy¿ur.net.pl lub

www.helpline.org.pl

K.

oni niezbywalne prawo do mia-

sta. Biznes, w³adza, polityka

winny im s³u¿yæ.

Co wiêc pozostaje: dialog czy

walka? Jeœli urzêdnik chce roz-

mawiaæ i s³uchaæ, to trzeba roz-

mawiaæ, jeœli nie, pozostaje wal-

ka – podpowiada niezale¿ny

burmistrz Ursynowa Piotr Gu-

zia³. Do niedawna sam prowa-

dzi³ tak¹ walkê, teraz dba, ¿eby

ka¿dy zosta³ wys³uchany i ka¿-

dej sprawie nadany w³aœciwy

bieg. Jeœli walka, to na ca³ego:

z pisaniem pism, powiadomie-

niem mediów i happeningami –

radzi. Aby tego unikn¹æ u siebie,

jest nastawiony na rozwi¹zywa-

nie problemów, a nie ich unika-

nie. Nie jest politykiem, wiêc nie

zale¿y od uk³adów, w jego inte-

resie nie le¿y te¿ jedynie prze-

trwanie do nastêpnej kadencji.

Chêtnie by widzia³ oceny pracy

swoich urzêdników przez komi-

sjê dialogu spo³ecznego.

Czyje wiêc tak naprawdê

jest miasto?

Karolina Krajewska

Forum Dialogu Spo³ecznego zorganizowa³o konferencjê

na temat konsultacji spo³ecznych, jednak ca³a dyskusja z

udzia³em zaproszonych goœci z Gdañska, Poznania, Kra-

kowa i Warszawy oraz przedstawicieli organizacji spo³ecz-

nych wykroczy³a znacznie poza te ramy.

26 paŸdziernika Fundacja Rodziny Nissenbaumów zorga-

nizowa³a zwiedzanie odrestaurowanego przez siebie cmenta-

rza ¿ydowskiego na Bródnie. Jego celem jest zapoznanie

uczniów z kultur¹ i histori¹ warszawskich ¯ydów.

W zwiedzaniu cmentarza udzia³ wziê³a m³odzie¿ z Zespo³u

Szkó³ Nr 34 im. Mieszka I na Targówku Fabrycznym. Po cmen-

tarzu oprowadza³ pan Jan Jagielski z ¯ydowskiego Instytutu

Historycznego w Warszawie.
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 listopada

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

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

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI –  korepetycje

i przygotowanie do egzaminów.

Bia³o³êka, Nowodwory, tel.

501 301 595

ANGIELSKI, niemiecki, nauczyciel

- solidnie 22 670-39-78

ANGIELSKI – profesjonalnie

Nowodwory, Tarchomin,

Bia³o³êka, tel. 500 214 057

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LEKCJE keyboard, fortepian

502-935-459, 22 670-31-89

NIEMIECKi autor ksi¹¿ek, eg-

zamin maturalny, ka¿dy zakres

www.naukaniemieckiego.pl

603-881-419

SZKO£A MUZYCZNA CASIO

- Tarchomin, Gitara, Akordeon,

Keyboard, Flet, tel. 511 486 484

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AAA SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, 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, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

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

ZAK£AD œlusarski wykonuje:

kraty, balustrady, ogrodzenia,

wiaty, zabudowy balkonów,

drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.

22 679-60-81, 604-460-142

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki

22 677-71-36, 502-011-257

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

SPRZEDAM

OPONY 195/60 R15 produkcja

VI.2011, cena 800 z³,

601-315-916

INNE

A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,

na jasnych zasadach i

bez zbêdnych formalnoœci.

Provident: 600 400 295

7 dni w tygodniu 7:00-21:00

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego

na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:

- budowie kanalizacji odprowadzaj¹cej wody poopadowe

z ul. P³ytowej i P³ochociñskiej, 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

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,

ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej

sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy

ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-

pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki

od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.

Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy

(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Rz¹d Polski powyborczo, w

ustalonym przez siebie, w naj-

wygodniejszym dla rz¹du ter-

minie zaprosi  nas do atrakcyj-

nej pracy na „zielonej wyspie”.

Woda, s³oñce, gor¹cy piasek...

nie ma jak przy betoniarce.

Negocjacja sejmowa partii

za chwilê ustali nowe podatki.

Patrzmy. Jakie i o ile!

Proszê Szanownych Pañstwa,

ka¿dy Polak ma co najmniej jedn¹

rzecz w d…. Kibole - kulturê, par-

tyjni cz³onkowie zarz¹dów kon-

cernów - ceny, roz³amowy PIS,

PO, PSL - swoich cz³onków.

... Aliœci pragnê przestrzec

Szanownych Pañstwa - pro-

blem niezawodowych zwi¹z-

ków partnerskich, po wybo-

rach, zacz¹³ byæ poruszany

jako jeden z pierwszych.

Nasza spo³eczna d…, pokro-

piona kwaœnym sosem z Torunia,

poruszana te¿ Ruchem Palikota

zaraz zacznie dymiæ i boleæ.

Aliœci ju¿ rozumiem sens jed-

nej z dwóch z najwa¿niejszych

deklaracji SLD i Ruchu Palikota.

Wspó³czujê przede wszystkim

pos³owi Kaliszowi braku czujno-

œci, zanim zaczê³y siê obrady

oraz braku pamiêci o sprawie np.

Krzysztofa Olewnika.

A by³o siê ministrem spra-

wiedliwoœci... Niby prawo i

sprawiedliwoœæ, 20 lat minê³o.

Nadal to kulawa ³apa.

Czy warto przek³adaæ

sprawki nad sprawy, za u³am-

ki poparcia? Nie zaczyna³bym

sejmowania od rozpinania gu-

zików czy rozsuwania suwaka.

Okaza³bym gradacjê wa¿no-

œci i uczciwoœæ w obliczu bez-

czelnej komercji postwyborczej.

Fizjologia te¿ wa¿na, ale nie tyl-

ko. Ni¿sza izba obudzi³a moj¹

troskê u jej kolejnego zarania.

Skoro jesteœmy przy fizjologii,

to warto przyjrzeæ siê estrogenom.

Estradiol, estron, estriol to hor-

mony piêkniejszej po³owy œwia-

ta. One odpowiadaj¹ za wygl¹d

narz¹dów p³ciowych, wystêpo-

wanie popêdu, cykli rujowych i

miesiêcznych. Sprzyjaj¹ dobre-

mu cholesterolowi, odk³adaniu

wapnia w koœciach, wch³anialno-

œci bia³ek, pracy tarczycy, two-

rz¹c oœ jajnikowo-tarczycow¹,

zwiêkszeniu krzepliwoœci, pracy

macicy i zagnie¿d¿eniu siê nie-

narodzonego, poczêtego ¿ycia.

Estrogeny maj¹ piêty achilleso-

we. Przez wp³yw na przerost na-

b³onka macicy i gruczo³u mleko-

wego s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych

przyczyn jego nowotworów. Ali-

œci kusz¹ do antykoncepcji.

S¹ te¿ powszechne w przy-

rodzie pod postaci¹ fitoestroge-

nów. Fizjologowie uwa¿aj¹, ¿e

fitoestrogeny maj¹ dzia³anie

dobroczynne tak dla samic, jak

dla samców ka¿dego gatunku.

Plemniki pos³a
Zmor¹ dla œrodowiska s¹

syntetyczne formy estroge-

nów, wysikiwane przez  kobie-

ty jako œrodki antykoncepcyj-

ne. One feminizuj¹ œwiat zwie-

rz¹t i ludzi. S¹ jak zakazane od

lat DDT i dioxin.

Nieczêsto zgadzam siê z na-

ukami Koœcio³a, ale dochodz¹c

do sedna zupe³nie innymi œcie¿-

kami, wnioski mamy te same. Tu

zgodzê siê w 100% z papie¿em.

Tak¿e naszym pos³om, mi-

nistrom, premierowi i Prezy-

dentowi RP, chcia³bym uœwia-

domiæ, ¿e iloœæ ich plemników

z roku na rok bêdzie spadaæ

od samego picia wody.

Konkrety - w nastêpnym wy-

daniu NGP.

Sunia nie ma jeszcze imienia.

Jest m³odziutka (ma ok. 7

miesiêcy) i œliczna. Prawdo-

podobnie zosta³a porzucona.

Jest troszkê nieœmia³a, ale

dobrym gestem ³atwo sobie

zjednaæ jej zaufanie. Weso³a,

³agodna i przyjaŸnie nasta-

wiona do innych zwierz¹t. Zo-

sta³a znaleziona w ma³ej wsi

20 km od Piaseczna w stro-

nê Grójca. Szukam dla niej

domu, choæ tymczasowego,

¿eby mog³a prze¿yæ zimê.

Tel. kontaktowy: 600 602 951.

Kto przygarnie?
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Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Lewa strona medalu

PO warszawsku

Rada wielu

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

Mi³oœnicy bardzo d³ugich

weekendów mog¹ byæ zadowo-

leni: wystarczy³o osiem dni urlo-

pu pomiêdzy 29 paŸdziernika a

13 listopada, aby zapewniæ sobie

dwa razy d³u¿szy wypoczynek.

Pogoda dopisuje, prawdziwa z³o-

ta polska jesieñ. W górach podob-

no spad³ œnieg, czyli dla ka¿dego

coœ mi³ego. Tylko Wasz ni¿ej pod-

pisany felietonista jak zwykle za-

ganiany. Tematów tyle, ¿e nie bar-

dzo wiem, na czym siê skupiæ.

Praktycznie bez echa w cen-

tralnych mediach przesz³o od-

wo³anie dyrektora Szpitala Pra-

skiego, który pe³ni³ tê funkcjê od

czterech lat. Pawe³ Obermayer

pozostawi³ po sobie zbudowany

od podstaw szpitalny pawilon A2

który wskazuje, jak¹ drog¹ po-

winna pod¹¿aæ ta placówka. Biu-

ro Polityki Zdrowotnej m.st. War-

szawy przygotowane na ten

krok, w b³yskawicznym tempie

skompletowa³o komisjê konkur-

sow¹, która - mam nadziejê -

wkrótce wy³oni nowego dyrekto-

ra. Jako przewodnicz¹cy Rady

Spo³ecznej Szpitala i cz³onek

Miêdzy jednymi a drugimi œwiêtami

Uda³o mi siê ostatnio rozsier-

dziæ PO i salonowe media rze-

komo „zniewa¿eniem” Bronis³a-

wa Komorowskiego. Gdyby jed-

nak przyczyn¹ zbiorowej histerii,

gro¿enia mi œmierci¹ i wylewa-

nia kub³ów pomyj by³o – przyzna-

jê, niestosowne wobec urzêdu-

j¹cego prezydenta – u¿ycie epi-

tetu „bydlê” oraz „pajac”, to

wszystkie atuty s¹ w rêkach Plat-

formy. Klub PO mo¿e sobie prze-

g³osowaæ w Radzie Warszawy,

czy Komisji Etyki, co im siê ¿yw-

nie podoba. Platforma kontrolu-

je media, prokuraturê, s¹dy, „po-

licje tajne, widne i dwu-p³ciowe”...

Demokratycznie mo¿na zdo-

byæ w³adzê i ogromne wp³ywy.

Demokratycznie i bez ¿adnych

fa³szerstw mo¿na by³o przeg³o-

sowaæ wybór na kanclerza Nie-

miec Adolfa Hitlera. Demokra-

tycznie nie mo¿na przeg³osowaæ

tylko jednego – Prawdy. To, czym

wywo³a³em burzê, by³o przypo-

Ogromne wojska, bitne genera³y,

Policje - tajne, widne i dwu-p³ciowe -

Przeciwko komu¿ tak siê pojedna³y?

- Przeciwko kilku myœlom... co nienowe!

C.K. Norwid

mnieniem haniebnej roli, jak¹

Bronis³aw Komorowski odegra³

po 10 kwietnia ubieg³ego roku.

I to ca³y mój komentarz.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Felieton komentuj¹cy

komisji konkursowej bêdê wyda-

rzeñ aktywnym uczestnikiem.

Przed Wojewódzkim S¹dem

Administracyjnym odby³a siê roz-

prawa, na której skazany za szan-

ta¿ i pedofiliê radny £ukasz Mu-

szyñski broni³ swojego mandatu.

Kolejna próba igrania z prawem

siê nie powiod³a. Wszystkie argu-

menty Muszyñskiego s¹d po za-

poznaniu siê z dokumentami od-

rzuci³. Mo¿e to nareszcie koniec.

Powoli opada powyborczy

kurz. Przychodzi czas rozliczeñ.

Zapowiedzia³ odejœcie z funkcji

przewodnicz¹cego SLD Grzegorz

Napieralski, nie zapowiedzia³ Ja-

ros³aw Kaczyñski i wyrzuci³ z PiS

krytykantów Ziobrê i Kurskiego.

Mnie ich nie ¿al, ale zapewne

znajd¹ siê tacy, co nad Ziobr¹ ³zê

uroni¹, na pewno nie z grona pa-

miêtaj¹cych Barbarê Blidê.

Wróciliœmy do dnia Wszystkich

Œwiêtych. Szczêœliwe l¹dowanie

na Okêciu zmieni³o trochê me-

dialn¹ atmosferê tego dnia. Nie

stan¹³, niestety, na wysokoœci

zdania s¹siad ze strony Maciej

Maciejowski. Nie wiem i prawdê

mówi¹c ma³o mnie to interesuje,

co jest tego przyczyn¹: czy jego

indywidualna pora¿ka wyborcza

czy pora¿ka jego partii, ale poje-

chanie po Prezydencie RP z b³a-

hego powodu konferencji praso-

wej tego ostatniego per „bydlê” i

„pajac” to niedopuszczalne.

Ósmego listopada po raz pierw-

szy zbierze siê Sejm RP. Ciekawe,

czy nowo wybrani pos³owie ten d³u-

gotrwa³y urlop na starcie od wybo-

rów 9 paŸdziernika bêd¹ mieli p³at-

ny. Przed nami kolejna kadencja

parlamentu, pojawi¹ siê stare i

nowe gwiazdy, stare i nowe spory.

Jednak nic nie bêdzie tak samo.

Zobaczymy, jak przeformowa³a siê

PO, co z koalicj¹ PO-PSL, kto za-

si¹dzie w fotelach marsza³kow-

skich itd. Zobaczymy, co poka¿¹

nowi ludzie od Palikota i ci, co jak

Miller wrócili. A wszystko to pomiê-

dzy jednym a drugimi œwiêtami.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Czy Pañstwu te¿ siê czasem

wydaje, ¿e nad wieloma spra-

wami mo¿na zapanowaæ i je

przewidzieæ tak, ¿eby nie byæ

zaskoczonym w ostatniej chwi-

li? Tak jak wiosna jest okresem,

kiedy przygotowujemy siê do

lata, st¹d wiosenne porz¹dki i

wielka reorganizacja – nie tyl-

ko u nas w domach, ale te¿ w

procedurach w Warszawie. Po-

dobnie jest te¿ jesieni¹. Przed

nadchodz¹c¹ zim¹ trzeba po-

sprawdzaæ czy wszystko dzia-

³a jak nale¿y, zabezpieczyæ.

Niedoci¹gniêcia, typu: czasem

s³abo dzia³aj¹ca klimatyzacja w

autobusach, s¹ - mam wra¿e-

nie - mniej bolesne ni¿ brak

ogrzewania w autobusach przy

kilkunastostopniowym mrozie.

Dlatego warto wykorzystaæ

listopad do porz¹dków jesien-

nych. Ka¿dy z nas w domu wie

najlepiej, co i jak zmieniæ, wy-

mieniæ kurtki na ciep³e, wyci¹-

gn¹æ szaliki, czapki. Ka¿dy do-

bry gospodarz wie te¿, jakie

prace wykonaæ przed zim¹.

Radni Warszawy powinni z wy-

przedzeniem upominaæ siê i

dogl¹daæ przygotowañ Warsza-

wy do funkcjonowania zim¹.

Trzeba odkurzyæ procedurê

wprowadzenia „mrozowych

przystanków”. Komunikacja

miejska jest w stanie z dnia na

dzieñ, gdy pojawi siê z³a pro-

gnoza pogody, wprowadziæ

mrozowe przystanki. Wa¿ne,

¿eby mieæ j¹ gotow¹ i wypróbo-

wan¹ od pierwszych dni zimy,

¿eby nic nas nie zaskoczy³o.

Temat przygotowania dro-

gowców do zimy urasta co

roku do mitycznych rozmiarów,

jest przedmiotem dowcipów i

frustracji wielu pieszych i kie-

rowców. W zesz³ym roku za-

czêliœmy na powa¿nie rozmo-

wê o celach „odœnie¿ania” w

mieœcie. Czy zasadne jest wy-

dawanie ogromnych kwot „w

b³oto” – dos³ownie i w przeno-

œni? Czy drogowcy, wzorem

innych krajów europejskich i

skandynawskich, przede

wszystkim maj¹ za zadanie

³agodziæ skutki zimy, czy je

ca³kowicie eliminowaæ – jak w

latach poprzednich? Czy chce-

my wysypywaæ tony soli i œrod-

ków chemicznych na ulice i

chodniki? Czy mo¿e warto po-

godziæ siê z faktem, ¿e nie

¿yjemy w gor¹cych krajach

po³udnia i w Polsce mamy

prawdziwe zimy? Myœlê, ¿e

powinniœmy siê porz¹dnie za-

stanowiæ, póki jeszcze jest tro-

chê czasu, czy mo¿e sypanie

piaskiem i ¿wirem i regularne

odœnie¿anie wystarcza w zu-

pe³noœci? Norwegom, Szwe-

dom i mieszkañcom innych

krajów zimnej pó³nocy to wy-

starcza, a dlaczego nam nie?

W kwestii odœnie¿ania poja-

wia siê kolejna sprawa – zale-

gaj¹cego na dachach œniegu i

soplach zwisaj¹cych niebez-

piecznie. Jak to mo¿e byæ nie-

bezpieczne, s³yszymy czêsto w

wiadomoœciach, niektórzy od-

czuli to na w³asnej skórze,

uskakuj¹c w ostatniej chwili w

bok, jak ja rok temu. Wypróbo-

wa³em wówczas skutecznoœæ

stra¿y miejskiej, po któr¹ za-

dzwoni³em, ¿eby zabezpieczy-

³a chodnik. Nie jest jednak

nasz¹ rol¹ æwiczenie refleksu,

Czas pomyœleæ o zimie

a stra¿ników miejskich wlepia-

nie mandatów za zaniedbanie

obowi¹zków. Dlatego chcia³bym

uczuliæ nas wszystkich na przy-

padki niebezpiecznych sytuacji

i raportowanie administracji i

odpowiednim s³u¿bom miej-

skim. To kwestia naszego bez-

pieczeñstwa, zdrowia i czasem

¿ycia innych przechodniów.

To, oczywiœcie, zaledwie kil-

ka z podstawowych proble-

mów i kwestii, którymi w³adze

Warszawy musz¹ siê zaj¹æ

przed zim¹. Jeœli s¹ inne kwe-

stie, na które chcecie Pañstwo,

abyœmy jako radni zwrócili

szczególn¹ uwagê; coœ, co

Pañstwu zim¹ szczególnie

utrudnia funkcjonowanie w

mieœcie - dajcie znaæ swoim

radnym. Warto teraz wiêcej po-

myœleæ w listopadzie i lepiej siê

przygotowaæ, aby od grudnia

móc spokojnie wyczekiwaæ

zimy, ¿eby pierwszy œnieg nie

by³ powodem do niepokoju, ale

pierwszych mi³ych spacerów w

zimowej aurze.

Dariusz Dolczewski

radny Rady Warszawy

(Platforma Obywatelska)

www.Dolczewski.pl

Architektura i planowanie

przestrzenne w Warszawie to

bez w¹tpienia jeden z najs³ab-

szych punktów sto³ecznego

ratusza. Mija ju¿ pi¹ty rok urzê-

dowania Hanny Gronkiewicz-

Waltz, a pani prezydent nadal

nie upora³a siê z ba³aganem

panuj¹cym w Biurze Architek-

tury Urzêdu Miasta. Miejscowe

plany zagospodarowania prze-

strzennego przygotowywane

s¹ w tempie œlamazarnym, a po

ich uchwaleniu s¹ czêsto unie-

wa¿niane przez wojewodê z

powodu licznych b³êdów. Po-

dobnie jest chocia¿by z pozwo-

leniami na budowê, których w

ustawowym terminie nie otrzy-

ma³ tam chyba jeszcze nikt. Na

wszelkie decyzje czeka siê ju¿

nie miesi¹cami, ale wrêcz lata-

mi, co doprowadza inwestorów

– zw³aszcza zagranicznych -

do pasji i skutecznie leczy ich

z pomys³ów lokowania w stoli-

cy nastêpnych inwestycji. I to

nie tylko ze wzglêdu na zmar-

nowany czas, ale równie¿ na

kompletny brak poszanowania

prawa w³asnoœci i ignorowanie

zamierzeñ inwestorskich.

Najnowszy taki przyk³ad to

projekt miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzenne-

go okolic ul. Ry¿owej w Ursusie.

Otó¿ miejscy urzêdnicy, w poro-

zumieniu z burmistrzem dzielni-

cy, zaplanowali w nim rozbudo-

wê cmentarza. Sprawa nie by-

³aby mo¿e kontrowersyjna, gdy-

by nie fakt, ¿e chodzi o cmen-

tarz parafialny, a tereny na któ-

rych mia³by siê on rozbudowaæ

nale¿¹ nie do koœcio³a, ale do…

prywatnych w³aœcicieli. A ci siê

na to nie godz¹. Spór dotyczy

nie byle czego, bo a¿ 5,5 hekta-

ra gruntu, wartego grubo ponad

60 milionów z³otych i na doda-

tek zamieszka³ego. W³aœciciele

terenu nie maj¹ jednak ³atwo, bo

urzêdnicy projektuj¹ rozbudowê

koœcielnej nekropolii pod dyktan-

do proboszcza miejscowej para-

fii. A ten jak dot¹d ju¿ osobiœcie

dopilnowa³, aby na sesji rady

dzielnicy Ursus radni karnie za-

g³osowali za takim rozwi¹za-

niem. Potem projekt trafi³ do ra-

tusza, gdzie czeka na przeg³o-

sowanie przez radnych z Komi-

sji £adu Przestrzennego Rady

Warszawy. Pierwsza próba ju¿

by³a, lecz na szczêœcie radni

miasta okazali siê czujni i

uchwa³a nie przesz³a. Ale czu-

j¹c na plecach oddech probosz-

cza urzêdnicy na tej jednej pró-

bie na pewno nie poprzestan¹.

Pikanterii sprawie dodaje

fakt, ¿e w studium zagospoda-

rowania Warszawy, które jest

podstaw¹ do uchwalania pla-

nów, nie ma mowy o poszerza-

niu cmentarza. Ma³o tego, na

za³¹czonej do studium mapie

b³êdnie oznaczono prywatne i

zamieszka³e tereny, jako ju¿ ist-

niej¹cy cmentarz, podczas gdy,

póki co, znajduj¹ siê tam domy,

ogrody i sady. ̄ eby by³o cieka-

wiej, cmentarz przy ul. Ry¿owej

nie figuruje w wykazie czynnych

cmentarzy, zamieszczonym we

wspomnianym ju¿ studium!

Dziœ wartoœæ metra kwadra-

towego omawianych terenów

rzeczoznawca wyceni³ na

1359 z³. Przyjêcie planu tego

obszaru w formie proponowa-

nej przez ksiêdza i ratusz zde-

waluuje wysok¹ wartoœæ ryn-

kow¹ tych terenów i zmusi w³a-

œcicieli do odsprzedania ich

koœcio³owi po zani¿onej cenie.

Podobny mechanizm dzia³a³

przy oddawaniu koœcio³owi te-

renów przez tzw. Komisjê Ma-

j¹tkow¹ z t¹ ró¿nic¹, ¿e Komi-

sja oddawa³a tereny stanowi¹-

ce w³asnoœæ publiczn¹, nie

prywatn¹. Ale có¿ – Koœció³

chce, Koœció³ ma. Mam jednak

nadziejê, ¿e ju¿ nie tym razem.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Koœció³ chce,

Koœció³ ma

Sta³ym elementem zachowania

biurokratów jest bezbrze¿ne zdu-

mienie na wieœæ, ¿e zwiêkszenie

obci¹¿enia fiskalnego obywateli,

zamiast zwiêkszyæ wp³ywy do bu-

d¿etu, powoduje ich zmniejszenie.

Ostatnim takim przypadkiem by³a

historia wprowadzenia podwy¿ek

op³at za przedszkola. Dokonana

przez Platformê Obywatelsk¹ no-

welizacja ustawy o systemie oœwia-

ty zmusi³a gminy do zmiany syste-

mu op³at za przedszkola. Teraz

rodzice mog¹ oddawaæ swoje po-

ciechy na przechowanie za darmo

przez piêæ godzin dziennie, ale za

to za pozosta³y czas pobytu w

przedszkolu musz¹ s³ono zap³aciæ.

W Warszawie, gdzie pani pre-

zydent stara siê z ust spijaæ myœli

Przewodnicz¹cego PO, doprowa-

dzi³o to do kompletnej aberracji.

Dyrektorzy przedszkoli ¿¹dali na-

wet op³at za przyprowadzenie

dziecka o godzinie 7.45, gdy bez-

p³atny pobyt zaczyna³ siê o 8.00.

Dzia³o siê to na szczêœcie podczas

kampanii wyborczej, wiêc sam

Donald Tusk uzna³, ¿e sprawy po-

sz³y za daleko i zainterweniowa³,

besztaj¹c publicznie Warszawê.

W³adze miasta natychmiast wy-

d³u¿y³y okres bezp³atnego poby-

tu i obni¿y³y stawkê godzinow¹ za

okres p³atny. Po podliczeniu wrze-

œnia, czyli pierwszego miesi¹ca w

nowym systemie, okaza³o siê, ¿e

do miejskiej kasy wp³ynê³o o jedn¹

czwart¹ mniej pieniêdzy, ni¿ w po-

przednim systemie.

Nie by³ to jednak wynik inter-

wencji Przewodnicz¹cego PO. W

miastach, które w kampanii wybor-

czej nie cieszy³y siê takim zainte-

resowaniem Donalda Tuska, rów-

nie¿ odnotowano znaczny spadek

wp³ywów do bud¿etu. Po pierw-

szych protestach rodzice zaczêli

bowiem dzia³aæ racjonalnie i w

wiêkszoœci posy³ali dzieci do

przedszkoli tylko w godzinach bez-

p³atnych. A to spowodowa³o spa-

dek dochodów, wbrew intencjom

autorów przepisów, maj¹cych na

celu doprowadzenie do samofinan-

sowania przedszkoli - czyli wzro-

stu dochodów. Zdumiewaj¹ce...

Przed zmian¹ systemu op³at za

przedszkola zabrak³o publicznej

debaty. Czy prowadzenie przed-

szkoli przez gminy jest us³ug¹ pu-

bliczn¹, niczym w gruncie rzeczy

nie ró¿ni¹c¹ siê od prowadzenia

komercyjnego przedszkola przez

podmiot prywatny, czy te¿ wydat-

kowanie publicznych pieniêdzy na

przedszkola jest elementem poli-

tyki prorodzinnej pañstwa b¹dŸ

gminy. W tym drugim przypadku

celem nie powinna byæ walka z

deficytem bud¿etowym poszcze-

gólnych przedszkoli, lecz jak naj-

bardziej roztropne wydatkowanie

kwoty, któr¹ pañstwo czy gmina

wyasygnowa³y na u³atwienie

¿ycia rodzicom maj¹cym dzieci

nie objête obowi¹zkiem szkolnym.

A powy¿sza historia jest jeszcze

jednym dowodem na to, ¿e naj-

roztropniejsze decyzje w tej spra-

wie podejmuj¹ sami rodzice.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Jak w przedszkolu
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Nieprzypadkowo wybrano

w³aœnie ten tytu³ i nieprzypad-

kowo poezje ksiêdza Jana ar-

tyœci zaprezentowali tu¿ przed

dniem Wszystkich Œwiêtych.

Spektakl „Spieszmy siê kochaæ

ludzi” porusza bowiem wa¿ny

temat przemijania ludzkiego

¿ycia. Nie jest to jednak spek-

takl o œmierci. Raczej o mi³oœci

i poszukiwaniu sensu ¿ycia.

„Kochamy wci¹¿ za ma³o i

stale za póŸno…” - przestrzega

w swoim wierszu ksi¹dz Twar-

dowski i to jest najwa¿niejsza

rzecz, jak¹ chcia³ nam przeka-

zaæ. Ksi¹dz Jan Twardowski, na-

zywany te¿ Janem od Biedron-

ki, wybitny poeta, autor ponad 50

ksi¹¿ek, œwietny kaznodzieja,

urodzi³ siê w Warszawie w 1916

roku, tu te¿ skoñczy³ gimnazjum

matematyczno – przyrodnicze

im. Tadeusza Czackiego. Zade-

biutowa³ jeszcze nie jako ksi¹dz,

ale jako student polonistyki to-

mikiem „Powrót Andersena” w

1937 r. Kolejny zbiór wierszy po-

jawi³ siê w 1959 r. By³ gotowy

na pocz¹tku lat 50., ale szeœæ lat

przele¿a³ w wydawnictwie, cze-

kaj¹c na odwil¿. Jan Twardow-

ski wzi¹³ udzia³ w Powstaniu

Warszawskim, zosta³ ranny. W

1945 r. wst¹pi³ do seminarium

duchownego. Œwiêcenia kap³añ-

skie przyj¹³ w lipcu 1948 roku.

W tym czasie jego wiersze uka-

zywa³y siê sporadycznie w Ty-

godniku Powszechnym. Nastêp-

ny wydany tom nosi³ nazwê

„Wiersze”. Potem ukaza³y siê

m.in. „Znaki ufnoœci” (1970), „Ze-

szyt w kratkê” (1973), „Niebie-

skie okulary” (1980) i „Rachunek

dla doros³ego” (1982). Od 1959

r. ksi¹dz Twardowski by³ rekto-

rem koœcio³a Sióstr Wizytek na

Krakowskim Przedmieœciu w

Warszawie i tu, na terenie klasz-

toru mieszka³. Zmar³ 18 stycz-

nia 2006 r.

W ksiêgarniach stale znajduj¹

siê w sprzeda¿y jego tomiki po-

ezji, a wszystkie to bestsellery.

Nikt inny nie potrafi³ z tak¹ pro-

stot¹, a jednoczeœnie g³êbi¹ od-

powiadaæ na najtrudniejsze pyta-

nia zagubionej ludzkiej duszy i nikt

inny z tak¹ bezgraniczn¹ wiar¹ i

ufnoœci¹ nie pokazywa³ piêkna

stworzonego przez Boga œwiata.

30 paŸdziernika mieliœmy oka-

zjê pos³uchaæ poezji ksiêdza

Twardowskiego w wyj¹tkowej

oprawie muzycznej Hadriana Fi-

lipa Tabêckiego i w mistrzowskim

wykonaniu Ewy B³aszczyk oraz

zespo³u „Scena Babel” w sk³a-

dzie: Barbara Raduszkiewicz,

Aurelia Luœnia, Maria Andrzej-

czyk. Gra³ zespó³ „Kameleon”

pod kierownictwem Hadriana Fi-

lipa Tabêckiego, w sk³adzie: Ro-

bert Bielak – skrzypce, Mariusz

Jeka – klarnet, klarnet basowy,

Bart³omiej Krauz – akordeon,

Pawe³ Stankiewicz – gitary, Ma-

ciej Szczyciñski – kontrabas, Ha-

drian Filip Tabêcki – fortepian. W

spektaklu wykorzystano równie¿

g³os Krzysztofa Kolbergera.

Oprócz tytu³owego „Spiesz-

my siê kochaæ ludzi” us³yszeli-

œmy m.in. wiersze „Który stwa-

rzasz jagody”, i „List do Matki

Boskiej”. Jest w nich wielki za-

chwyt stworzonym przez Boga

œwiatem, akceptacja niezmien-

nego porz¹dku rzeczy i radoœæ

z obcowania z przyrod¹:

Ty co stwarzasz jagody /

królika z marchewk¹ / lato

chrab¹szczowe / cieñ wielki

ma³ych liœci / zawilec pó³obec-

ny bo uwiêdnie zanim go siê

przyniesie do domu

Twardowski nie zastosowa³

tu wielu œrodków poetyckich,

jego wiersz cechuje prostota,

o któr¹ zreszt¹ w koñcowych

s³owach prosi Boga:

Spraw / niech poeci pisz¹

wiersze prostsze od wspania-

³ej poezji.

W poezji ksiêdza Jana, poza

tym zadziwieniem piêknem

œwiata jest jeszcze wielka

skromnoœæ, bezwarunkowa,

dzieciêca wrêcz wiara i ufnoœæ,

z jak¹ poeta zwraca siê do

Boga, czego przyk³adem jest

wiersz „Proœba”:

Sam nie czyni³em dobrego

/ ani mniej ani wiêcej / to tylko

anio³ rozdawa³ / czasami przez

moje rêce[…]

Dogmatów nie rozumia³em

/ rano w po³udnie w nocy /

ufam, ¿e wyt³umaczysz / kie-

dy zamknê oczy.

W wierszu „Na s³omce”

ksi¹dz Twardowski pisa³:

Przygasnê przy o³tarzu iskier-

ka po iskierce / zostan¹ tylko

buty jak przydeptane serce.

Nieprawda, zosta³y niezwy-

k³e wiersze, a pi¹ty koncert z

cyklu „Malarze s³owa” pt.

„Spieszmy siê kochaæ ludzi”,

którego organizatorami byli

burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka,

Jacek Kaznowski wraz z Rad¹

i Zarz¹dem, Stowarzyszenie

Muzyka Bez Granic, Bia³o³êcki

Oœrodek Kultury oraz Wydzia³

Kultury, by³ ho³dem z³o¿onym

ksiêdzu Janowi Twardowskie-

mu, wspania³emu poecie i wiel-

kiemu cz³owiekowi.

Joanna Kiwilszo

Spieszmy siê kochaæ ludzi
Tym, chyba najczêœciej cytowanym fragmentem wiersza ksiêdza Jana Twardowskiego,

zatytu³owany by³ pi¹ty ju¿ koncert z cyklu „Malarze s³owa”, który odby³ siê 30 paŸdziernika

w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

W Bia³o³êckim Oœrodku Kul-

tury przy ul. Van Gogha 1, w

ramach Bia³o³êckiej Sceny dla

Dzieci, ju¿ od dwóch lat odby-

waj¹ siê spektakle z cyklu „W

Królestwie Muzyki”. S¹ to wy-

pe³nione muzyk¹, pe³ne zaba-

wy, ruchu i humoru interaktyw-

ne koncerty-bajki, których dzie-

ci nie s¹ tylko biernymi odbior-

cami, ale aktywnie w nich

uczestnicz¹. Dzieci polubi³y

pe³ni¹cego honory domu we-

so³ego Pazia Trylika, wiecznie

obra¿on¹, ale sympatyczn¹

Damê Dworu Pauzê, urwiso-

watego Smyczka no i, oczywi-

œcie, Królow¹ Muzykê.

Bo te¿ o to tutaj chodzi – o

polubienie muzyki, o kszta³to-

wanie wra¿liwoœci muzycznej

i rozbudzenie potrzeby kontak-

tu ze sztuk¹. Koncerty z cyklu

„W Królestwie Muzyki” s¹ do-

skona³¹ alternatyw¹ dla propo-

nowanej dzieciom przez media

popkultury. O tym, jak bardzo

potrzebna jest inna ni¿ prezen-

towana w telewizji rozrywka

dla najm³odszych, œwiadcz¹

kolejki do kasy Filharmonii Na-

rodowej w dniu sprzeda¿y bi-

letów na koncerty prowadzo-

ne przez s³ynn¹ Ciociê Jadziê,

czyli Jadwigê Mackiewicz. Do-

stanie siê na te koncerty gra-

niczy z cudem. Tym bardziej

cenna jest propozycja Bia³o-

³êckiej Sceny dla Dzieci.

30 paŸdziernika odby³ siê

spektakl pt „Wiolczynelka”. Oto

do Królowej Muzyki przysz³a z

wizyt¹ przyjació³ka, wró¿ka

Folklorada. W czasie, kiedy

weso³o opowiada³a o swoich

podró¿ach, zaginê³a jej córka

Wiolczynelka, utalentowana

ma³a wiolonczelistka. PaŸ Try-

lik zarz¹dza poszukiwania.

Dzieci staraj¹ siê mu pomóc

œpiewaj¹c. Kiedy dziewczynka

siê odnalaz³a, wszyscy mieli

okazjê poznaæ jej niezwyk³y

talent i umiejêtnoœci gry na in-

strumencie - wiolonczeli.

W spektaklu wyst¹pi³y dzie-

ci ze szkó³ muzycznych: jako

Wiolczynelka – Maria Le-

sczyñska z Zespo³u Pañstwo-

wych Szkó³ Muzycznych nr 3

im. Gra¿yny Bacewicz w War-

szawie oraz trio klarnetowe

„Autograf” w sk³adzie: Julia

Claver Pater, Marta Æwikliñ-

ska i Maria Nalewajka z Pañ-

stwowej Szko³y Muzycznej I

st. Nr 1 im. Oskara Kolberga

w Warszawie.

Autork¹ scenariusza oraz

re¿yserem tego, jak i wszyst-

kich poprzednich spektakli,

by³a aktorka scen warszaw-

skich Ewa Szaw³owska. Ona

te¿ zagra³a rolê sympatyczne-

go Pazia Trylika. W postaæ

Królowej Muzyki wcieli³a siê

jak zawsze Anna Barañska-

Wróblewska. Jej Dam¹ Dwo-

ru Pauz¹ by³a Monika Pola-

czek-Przestrzelska. W roli

wró¿ki Folklorady wyst¹pi³a

Sylwia Nowiczewska.

Kolejne koncerty z cyklu „W

Królestwie Muzyki” odbêd¹ siê

w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury,

przy ul. Van Gogha 1, 13 listo-

pada, o godz. 13, spektakl pt.

„Rytmoniada” oraz 11 grudnia,

równie¿ o godz. 13, - pt. „Fabry-

ka snów”. Bilety w cenie 15 z³.

Joanna Kiwilszo

„Wiolczynelka” w Królestwie Muzyki
Królestwo Muzyki, które znajduje siê w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury, po raz kolejny zaprosi³o dzieci na bajko-

wy koncert, zatytu³owany „Wiolczynelka”
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