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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

BEZP£ATNE

BADANIE S£UCHU

Firma FONIKON,

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym

proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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Widok jest przygnêbiaj¹cy.

Wielkie budynki z czerwonej

ceg³y strasz¹ powybijanymi

oknami. W pustych fabrycz-

nych halach walaj¹ siê œmiecie

i gruz, ze œcian zwisaj¹ liszaje

odchodz¹cego tynku. Rozwa-

lone mury, resztki zdewastowa-

nych urz¹dzeñ dope³niaj¹ ob-

razu zniszczenia. A przecie¿

budynki dawnej fabryki Schich-

ta przy Szwedzkiej 20 pamiê-

taj¹ jeszcze lepsze czasy.

Trochê historii

Fabryka przy Szwedzkiej

za³o¿ona zosta³a w 1896 roku

pod nazw¹ „Praga” Towarzy-

stwo Akcyjne Fabryki Produk-

tów Chemicznych z kapita³em

zak³adowym 600 000 rubli. Za-

trudniaj¹ca 200 robotników fir-

ma produkowa³a g³ównie kwas

siarczany, wosk dla szewców,

wosk pszczeli do pod³óg, wa-

zelinê i pasty do butów.

Po I wojnie œwiatowej, w

1919 r. zak³ad przejê³a najpierw

Spó³ka Akcyjna Wotitz, nastêp-

nie Saturnia, a wreszcie w 1925

roku – Schicht. Profil produkcji

znacznie siê zmieni³: zamiast

wosków i past, produkowano

teraz myd³a do prania i toaleto-

we, proszki do prania, lakiery i

terpentynê. W 1928 r. koncern

Schichta zakupi³ s¹siedni¹ fa-

brykê lamp, co pozwoli³o na roz-

winiêcie produkcji. W nowo za-

kupionych budynkach urucho-

miono produkcjê perfumeryjno-

kosmetyczn¹. Wytwarzano tam

miêdzy innymi s³ynny proszek

do prania „Radion” i myd³o „Bia-

³y jeleñ” oraz glicerynê.

W nastêpnych latach fabry-

ka stale siê rozwija³a i w 1930

r. na Szwedzkiej pracowa³o ju¿

812 osób. W 1935 r. do spó³ki

w³¹czono kapita³ angielski i od

tej pory firma funkcjonowa³a

pod nazw¹ „Schicht-Lever”. Po

wybuchu II wojny œwiatowej,

oddana pod zarz¹d niemiecki,

produkowa³a g³ównie na po-

trzeby wojska.

Niepewna przysz³oœæ

praskiej „Urody”
Nie ma szczêœcia dawna fabryka kosmetyków Pollena

„Uroda” przy ul. Szwedzkiej. Hiszpañski deweloper, firma

„Restaura” mia³ zbudowaæ na jej terenie osiedle luksusowych

loftów, zachowuj¹c zabytkowy charakter poprzemys³owego

obiektu. Mimo zatwierdzenia projektu, budowa nie ruszy³a.

Ponad stuletni obiekt, jeden z najbardziej charakterystycznych

i najcenniejszych na Pradze, obraca siê w ruinê.

Tymczasem osi¹gniêcia Jana

Gehla s¹ dobrze znane wielu

warszawiakom i aktywistom ru-

chów miejskich. O pilnej potrze-

bie wdro¿enia proponowanych

przez niego rozwi¹zañ mo¿e

œwiadczyæ fakt, ¿e listy zg³oszeñ

na spotkanie zosta³y zape³nio-

ne ju¿ drugiego dnia, mimo ¿e

widownia mieœci³a blisko 500

Dla kogo miasto?
„Miasto dla ludzi” by³o tematem kolejnej z debat cyklu

„Warszawa 2.0”, które maj¹ pos³u¿yæ do przygotowania no-

wej strategii rozwoju Warszawy. Za wprowadzenie do spo-

tkania pos³u¿y³a projekcja filmu „Ludzki wymiar” i wyk³ad

œwiatowej s³awy duñskiego urbanisty prof. Jana Gehla. To

wydarzenie bez precedensu, bo choæ Jan Gehl nie by³ w

Warszawie po raz pierwszy, tym razem jego dokonaniami

zainteresowa³a siê nie tylko garstka specjalistów i entuzja-

stów, ale tak¿e w³adze miasta. Pani prezydent pochwali³a

siê, ¿e z tej okazji nawet przesz³a siê pieszo, w s³owie wstêp-

nym podkreœlaj¹c jednak osobliwie, ¿e choæ miasto jest dla

ludzi, to sami ludzie s¹ czasem innego zdania...

osób. Ta skala zainteresowania

nie usz³a uwadze w³adz, co

mo¿e zachêci j¹ do aktywniej-

szych dzia³añ, z kolei uczestni-

cy spotkania powszechnie zare-

jestrowali wyjœcie pani prezy-

dent w trakcie wyk³adu profeso-

ra Gehla oraz puste fotele zare-

zerwowane dla warszawskich

radnych. Okaza³o siê te¿, ¿e

otoczenie supernowoczesnego

gmachu Muzeum Historii ̄ ydów

Polskich, w którym odbywa³o siê

spotkanie, nie zosta³o wyposa-

¿one w stojaki rowerowe. Roz-

siane po ca³ej okolicy rowery

uczestników spotkania przypiê-

te do czego b¹dŸ dope³ni³y ob-

razu Warszawy jako miasta na-

dal ludziom nieprzyjaznego.

Film „Ludzki wymiar” to za-

pis dzia³añ doradczych pra-

cowni Gehl Architects w mia-

stach na ca³ym œwiecie: od

kanadyjskiego Melbourne po

Chungking w Chinach. S¹ tak-

¿e autorami g³oœnych projek-

tów przestrzeni publicznych w

Nowym Jorku i ... Moskwie.

Po ukoñczeniu studiów archi-

tektonicznych w 1960 roku Jan

Gehl szybko zrozumia³, ¿e brak

mu wiedzy o tworzeniu przyja-

znego ludziom miasta. W projek-

towaniu królowa³ wówczas mo-

dernizm, zastêpuj¹c dawn¹

zwart¹ zabudowê wzd³u¿ pierzei

ulic luŸno rozrzuconymi wie¿ow-

cami w otoczeniu rozleg³ych

trawników. Ten typ projektowania

miast, znany dobrze i w krajach

by³ego bloku wschodniego, cha-

rakteryzowa³ siê tak¿e wyzna-

Jak zapewne pamiêtamy,

TBM Anna rozpoczê³a pracê

na Rondzie Daszyñskiego i

pod¹¿a³a w stronê Wis³y, prze-

chodz¹c m.in. pod jej dnem.

Ma na swoim koncie równie¿

blisko 363 metry wydr¹¿one-

go ³¹cznika technicznego, któ-

ry bêdzie s³u¿y³ sk³adom me-

tra do zjazdów np. do bazy re-

montowej na Kabatach.

Ale zanim o Annie, musimy

nieco cofn¹æ siê w czasie do

pierwszych dni listopada.

Betonowanie Centrum

W pierwszym tygodniu listopa-

da skoñczy³o siê betonowanie

stropowej p³yty korytarza spaja-

j¹cego stacjê Centrum z tune-

lem, w którym znajdzie siê jed-

notorowy ³¹cznik pomiêdzy I i II

lini¹ metra. To tym ³¹cznikiem

pierwsze sk³ady wagonów wjad¹

w 2014 – jak dobrze pójdzie – na

centralny odcinek II linii metra.

Tunel ³¹cznikowy jest ewene-

mentem w skali tej inwestycji.

Jedynie w jego przypadku zasto-

sowano podczas budowy meto-

dê odkrywkow¹. 383-metrowy tu-

nel w przewa¿aj¹cej czêœci wy-

dr¹¿y³a tarcza TBM Anna, jak ju¿

wspomnieliœmy, by³y to 363 me-

try. Pozosta³e 20 metrów, które

³¹cz¹ siê bezpoœrednio ze stacj¹

Centrum, zosta³o wybudowane

w³aœnie metod¹ odkrywkow¹.

Budowa II linii metra

– po¿ar w inspiro
TBM Anna zakoñczy³a swoj¹ pracê, zatrzymuj¹c siê przy

Centrum Nauki Kopernik 23 paŸdziernika. Po wykonaniu

ponad 3400 m tunelu, 15 listopada znalaz³a siê na powierzch-

ni. To tarcza dr¹¿¹ca, która na trasê wyruszy³a jako pierw-

sza przed 17 miesi¹cami. Tymczasem w nowym sk³adzie

Inspiro, obs³uguj¹cym I liniê metra, wybuch³ po¿ar.

Bud¿et partycypacyjny

w Dzielnicy Praga Pó³noc na 2015 r.
Bud¿et partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkañcy decyduj¹ o wydatko-

waniu czêœci bud¿etu w Dzielnicy Praga Pó³noc: zg³aszaj¹c projekty, dyskutuj¹c nad nimi,

a potem oddaj¹c na nie swój g³os. 16 paŸdziernika br., uchwa³¹ Zarz¹du Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy powo³any zosta³ Zespó³ ds. bud¿etu partycypacyjnego. Jego

celem jest wypracowanie zasad bud¿etu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 rok,

monitorowania i wspierania przebiegu bud¿etu oraz promowanie dzia³añ podejmowanych

w ramach bud¿etu. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ mieszkañcy, przedstawiciele organizacji

pozarz¹dowych, radni Rady Dzielnicy oraz urzêdnicy. Chêæ uczestnictwa w Zespole zg³osi³o

31 mieszkañców, spoœród których 14 paŸdziernika br. wylosowanych zosta³o 5 osób.
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FIRANY, ZAS£ONY, KARNISZE, ROLETY,

¯ALUZJE, SZYCIE FIRAN I ZAS£ON,

MONTA¯ KARNISZY I ROLET.

CH ul. Kondratowicza 37, tel. 22 674-26-87, 501-620-030

czynne: pon.-pt. 11.00-19.00, sob. 10.00-14.00

Iloœæ funkcjonuj¹cych erytrocytów jest du¿o mniejsza. Nie wziê-

liœmy pod uwagê, ¿e te dojrza³e i zdrowe erytrocyty zosta³y na

trwa³e zablokowane przez substancje blokuj¹ce; do najbardziej

znanych nale¿y tlenek wêgla. Takie substancje na d³ugi czas ³¹cz¹

siê z hemoglobin¹ i blokuj¹ jej funkcjê dostarczania tlenu do tka-

nek i wyprowadzania na zewn¹trz dwutlenku wêgla. Procent za-

blokowanej hemoglobiny jest wiêkszy u osób, prowadz¹cych ma³o

aktywny tryb ¿ycia, pracowników umys³owych, mieszkañców

miast, a u osób pal¹cych czêsto przekracza poziom krytyczny -

50%. Pierwsze objawy, które œwiadcz¹ o blokowaniu hemoglobi-

ny powy¿ej 30%, s¹ to objawy intoksykacji uk³adu nerwowego:

zmêczenie, zaburzenia snu, uczucie braku snu i sennoœæ w trak-

cie dnia, bóle g³owy. Równie¿ s¹ to zakwasy, powstaj¹ce wsku-

tek przewagi procesów beztlenowych w miêœniach i powoduj¹ce

charakterystyczne trwa³e bóle w plecach u osób maj¹cych sie-

dz¹c¹ pracê i spêdzaj¹cych du¿o czasu za kierownic¹ lub przed

komputerem. Jakie s¹ objawy nastêpne? O tym dobrze wiedz¹

lekarze: kolejnym objawem niedotlenienia tkanek jest zwykle

zawa³. Trudno znaleŸæ cz³owieka  w naszym cywilizowanym œwie-

cie, który by nie wiedzia³ minimalnie o tych pierwszych objawach.

Wiêc tylko 40% naszych erytrocytów dostarcza tlen do naszych

tkanek? I to nie jest do koñca prawd¹!

Wzrost iloœci komórek starych i zanieczyszczenie krwi przez set-

ki substancji, których iloœæ powiêksza siê z wiekiem (a my badamy

i mówimy najczêœciej o cholesterolu i trójglicerydach) doprowadza

do dobrze znanego przez lekarzy i czêsto spotykanego zagêsz-

czenia krwi. W zagêszczonej krwi erytrocyty nie mog¹ braæ udzia³u

w przemianie gazów w skuteczny sposób. Tylko czêœæ z nich potra-

fi po³¹czyæ siê z tlenem w pêcherzykach p³ucnych i oddaæ ten tlen

tkankom przez naczynia w³osowate. Stare erytrocyty s¹ sztywne i

nie tylko nie potrafi¹ przejœæ przez naczynie w³osowate, ale i prze-

szkadzaj¹ przep³ywowi komórek zdrowych. Wiêcej: zagêszczenie

krwi jest œciœle zwi¹zane z rozwojem siatki naczyniowej. Tu zaczy-

na dzia³aæ jedno niezmienne prawo w³aœciwe dla wszystkich orga-

nizmów: wszystko, co nie funkcjonuje - zanika! Zagêszczona krew

wype³nia coraz mniejsz¹ iloœæ naczyñ w³osowatych. Zaczyna siê

postêpowy zanik naczyñ w³osowatych, potem - ¿y³ i ma³ych têtnic,

zanikaj¹ naczynia obwodowe. Wtedy organizm zaczyna wykorzy-

stywaæ du¿e têtnice jako zaplecze magazynowe, wrzucaj¹c do nich

materia³y wypracowane w postaci z³ogów. Powstaje zwê¿enie têt-

nic. W ten sposób zmniejszenie dotlenienia tkanek w organizmie

osi¹ga poziom krytyczny. Zjawisko to jest na tyle powszechne, ¿e

cz³owiek nie poinformowany nie mo¿e sobie nawet wyobraziæ, jak

codziennie pog³êbia siê zjawisko jego starzenia siê.

Ka¿dy cz³owiek starzeje siê du¿o szybciej ni¿ powinien,

a ¿ycie jego jest du¿o krótsze ani¿eli jego mo¿liwoœci bio-

logiczne. Innymi s³owy: ¿ycie cz³owieka, bior¹c pod uwagê jego

w³aœciwoœci biologiczne, musia³oby byæ du¿o d³u¿sze i jego

aktywna m³odoœæ musia³aby trwaæ du¿o d³u¿ej.

Wiêc dlaczego starzejemy siê? Wielu naukowców powie: zaœmie-

cenie komórek, w³aœciwoœci dziedziczne… Bardziej otwarci po-

wiedz¹ szczerze, ¿e istnieje du¿o teorii, ale dok³adnie - nie wiemy.

Jednak istnieje doœæ oczywisty i przejrzysty mechanizm, po-

zwalaj¹cy dok³adnie okreœliæ bardzo wa¿n¹ (je¿eli nie g³ówn¹)

przyczynê starzenia siê, która jest oczywista. T¹ przyczyn¹ jest

zanik tkanki funkcjonalnej na skutek jej niedotlenienia.

Przy niedotlenieniu tkanek z powodu podanego wy¿ej, tkanka

funkcjonalna (a to s¹ nasze serce, p³uca, mózg, w¹troba, nerki,

trzustka, ¿o³¹dek, jelita, chondrocyty chrz¹stki, osteocyty koœci i

inne) zaczynaj¹ zanikaæ, zmieniaj¹c siê w tkankê ³¹czn¹. A tkanka

³¹czna jest niczym innym jak tkank¹ charakterystyczn¹ dla zwyk³ej

blizny. W ten sposób powoli zmieniamy siê w jedn¹ wielk¹ i coraz

mniej zdoln¹ do ¿ycia bliznê, jak by to nieprzyjemnie nie brzmia³o.

Organizm traci zdolnoœæ do utrzymania w³aœciwej równowagi.

A strata równowagi doprowadza do objawów patologicznych,

co prowadzi do powstawania chorób.

Wiedza biologiczna okreœla chorobê w nastêpny sposób:

Choroba jest to reakcja ustroju na dzia³anie czynnika cho-

robotwórczego wyra¿aj¹ca siê zaburzeniem naturalnego

wspó³dzia³ania narz¹dów i tkanek (homeostaza), co zwykle

prowadzi do zmian czynnoœciowych i organicznych w ustroju.

Homeostaza - tendencja uk³adów biologicznych do opierania

siê zmianom œrodowiska i trwania w stanie równowagi.

Teraz ju¿ wiemy wystarczaj¹ca du¿o o g³ównym mechani-

zmie starzenia siê i powstawaniu chorób, ¿eby zadaæ pytanie:

co my mo¿emy z tym wszystkim zrobiæ?

Otó¿: dzia³anie ozonu na organizm cz³owieka zaczyna siê w

pierwszej kolejnoœci od dzia³ania na krew. Przez swoj¹ wysok¹

aktywnoœæ chemiczn¹ ozon, doprowadzany do krwi z pomoc¹

nowoczesnych i bezpiecznych sposobów, natychmiast zaczyna

konkurowaæ z substancjami blokuj¹cymi hemoglobinê. Ozon

zmusza te substancje do opuszczenia hemoglobiny, zajmuj¹c jej

miejsce. Potem ozon zaczyna dotleniaæ tkanki, podobnie jak zwy-

k³y tlen. Tak sytuacja wygl¹da ogólnie, bez wnikania w szczegó-

³y chemicznego procesu. Zwolniona hemoglobina zaczyna braæ

udzia³ w dotlenianiu tkanek. Ju¿ w trakcie pierwszego zabiegu

ozonoterapii dotleniaj¹ce w³aœciwoœci krwi wzrastaj¹ o oko³o 30%.

Ale dzia³anie ozonu na organizm nie koñczy siê tu¿ po zabiegu.

Ju¿ w trakcie pierwszego zabiegu ozon zaczyna docieraæ i wch³a-

niaæ siê do tkanki t³uszczowej, tworz¹c razem z t³uszczem doœæ

trwa³e zwi¹zki w postaci ozonidów.

Ozonoterapeuci dobrze wiedz¹, ¿e ozonidy zachowuj¹ ozon z roz-

padem o 50% przy temperaturze 0oC w ci¹gu 3 lat, przy temperaturze

pokojowej - 2 lata, a przy temperaturze cia³a cz³owieka oko³o 6 mie-

siêcy, co potwierdzaj¹ liczne kliniczne badania stanu krwi. W ten spo-

sób ozon magazynuje siê w tkance t³uszczowej po ka¿dym zabiegu i,

stopniowo zwalniaj¹c, przed³u¿a swoje pozytywne dzia³anie.

W ci¹gu kolejnych 5 - 6 zabiegów ozonoterapii zaczyna siê

aktywna wymiana starych komórek krwi na nowe – proces szyb-

kiego odm³adzania krwi. Proces ten jest spowodowany niezdolno-

œci¹ starych komórek do przetwarzania ozonu. Ozon po prostu roz-

puszcza stare niefunkcjonalne komórki. Proces ten, warto podkre-

œliæ, odnosi siê równie¿ do starych i chorych komórek w poszcze-

gólnych tkankach. Zaczyna siê odm³adzanie wszystkich tkanek

organizmu, a proces starzenia zaczyna zatrzymywaæ siê i cofaæ.

Organizm nie tylko regeneruje zniszczone w przypadku cho-

roby tkanki, ale i otrzymuje mo¿liwoœæ powrotu do pierwotnej

naturalnej równowagi. W³aœnie na tym polega zdolnoœæ ozono-

terapii do skutecznego wyleczenia chorób zwykle nieuleczal-

nych i nie zdiagnozowanych.

Czy po regeneracji krwi jej dotleniaj¹ce w³aœciwoœci wzra-

staj¹ w ten sposób trzykrotnie? Nie. Dotlenienie tkanek wzrasta

w du¿o wiêkszym stopniu!

Trzeba wzi¹æ pod uwagê wiêksz¹ elastycznoœæ komórek m³odej

krwi. Ozonoterapia zwiêksza p³ynnoœæ krwi, zmniejszaj¹c jej zagêsz-

czenie. Przep³yw krwi i kontakt jej z tkankami wzrastaj¹. Nastêpnym

powodem zwiêkszenia p³ynnoœci krwi przy ozonoterapii jest na³ado-

wanie œcianek naczyniowych i komórek krwi tym samym potencja-

³em. To zjawisko jest spowodowane przez jonizacyjn¹ w³aœciwoœæ

ozonu. W ten sam sposób na³adowuj¹ siê i inne substancje, p³ywa-

j¹ce we krwi: tak korzystne, jak i niekorzystne. Takie na³adowanie

wstrzymuje powstawanie z³ogów naczyniowych, a chemicznie ak-

tywny ozon zaczyna je stopniowo rozcieñczaæ. Zaczynaj¹ powsta-

waæ naczynia w³osowate, potem odnawiaj¹ siê i udro¿niaj¹ siê ¿y³y,

powstaj¹ naczynia obwodowe. Ca³a siatka naczyniowa odnawia siê.

Otó¿ ozon potrafi zwiêkszyæ dotlenienie tkanek nawet po-

wy¿ej 10 razy. Niegoj¹ce siê rany i wrzody zaczynaj¹ goiæ siê

jak u dziecka niezale¿nie od wieku, a b³ona œluzowa ¿o³¹dka i

jelit zaczyna ca³kowicie regenerowaæ siê w ci¹gu zaledwie kilku

dni. Nawet lekarze-ozonoterapeuci nie mog¹ siê nadziwiæ tak

cudownym wynikom stosowania ozonoterapii.

Ozon zaczyna rozpuszczaæ blizny i zabliŸnienia wewnêtrzne

- nadmiar powsta³ej z wiekiem tkanki ³¹cznej na miejscu tkanki

funkcjonalnej. Tkanki funkcjonalne zaczynaj¹ szybko odnawiaæ

siê i z powrotem wykonywaæ w³aœciwe dla nich funkcje. Proces

odm³adzania organizmu i uzyskania równowagi (cofniêcia po-

wsta³ych chorób) zaczyna wstrzymywaæ procesy starzenia.

Andrzej Lanskoruñski (lekarz, ozonoterapeuta)

CENTRUM OZONOTERAPII ul. Grochowska 336

Zapisy: pn.-pt. 900-1700, tel. 22 618-20-12

www.globmedi.com

Ozonoterapia bez tajemnic
Dzia³anie ozonu na organizm cz³owieka zaczyna siê w pierwszej kolejnoœci od dzia³ania na krew. Najbardziej wyczuwalne

i szybkie zmiany dotycz¹ erytrocytów. Cz³owiek ma pewn¹ iloœæ erytrocytów niefunkcjonuj¹cych lub starych (pozbawionych

hemoglobiny) i nie bior¹cych z tego powodu udzia³u w procesie oddychania i dotleniania tkanek. Iloœæ takich komórek we krwi

zdrowego cz³owieka w œrednim wieku to oko³o 20%. Oprócz tego  mamy we krwi od 1% do 5% m³odych erytrocytów - retykulocy-

tów. U cz³owieka w stanie przewlek³ego zmêczenia, przy przewlek³ych schorzeniach lub po ciê¿kiej chorobie z przebiegiem ostrym,

iloœæ starych komórek wzrasta do 30%. U mieszkañców miast lub ludzi pal¹cych iloœæ takich komórek jest jeszcze wiêksza.

A procent ten wzrasta z wiekiem. W ten sposób iloœæ starych (nie funkcjonuj¹cych) erytrocytów w populacji waha siê od 20%

do 40% i œrednio wynosi 30%. Czy znaczy to, ¿e w dotlenianiu naszych tkanek bierze udzia³ tylko oko³o 70% erytrocytów? Nie.

Szczegó³owych wyjaœnieñ

udzieli³a Anna Piotrowska, dy-

rektor Zarz¹du Miejskich Inwe-

stycji Drogowych. Trasa Œwiê-

tokrzyska ma mieæ d³ugoœæ

3150 m. W 2007 r. zosta³a pod-

pisana umowa na opracowanie

koncepcji programowo-prze-

strzennej, projektu budowlane-

go oraz projektów wykonaw-

czych dla budowy Trasy Œwiê-

tokrzyskiej. W 2009 r. Regional-

ny Dyrektor Ochrony Œrodowi-

ska wyda³ decyzjê o œrodowi-

skowych uwarunkowaniach

zgody na realizacjê przedsiê-

wziêcia. Inwestycjê podzielono

na 2 odcinki: I – od Wybrze¿a

Szczeciñskiego do ul. Tysi¹cle-

cia (1800 m); II – od ul. Tysi¹c-

lecia do ul. Zabranieckiej (1350

m). Na I odcinku prace budow-

lane zosta³y rozpoczête. 31 lip-

ca 2013 r. wojewoda mazowiec-

ki wszcz¹³ postêpowanie o wy-

danie zezwolenia na realizacjê

II odcinka. Lokalne stowarzy-

szenia zaczê³y zg³aszaæ za-

strze¿enia. Budz¹cym spo³ecz-

ny sprzeciw elementem inwe-

stycji jest jej przebieg przez tzw.

Park na SzmulowiŸnie przy ul.

Kawêczyñskiej. Park ma po-

wierzchniê ok. 1,8 ha, budowa

Trasy w tym miejscu zajê³aby

ok. 0,8 ha powierzchni parku i

wycinkê ok. 60 drzew. Zgodnie

z za³o¿eniem Regionalnego Dy-

rektora Ochrony Œrodowiska z

2009 r., warunkuj¹cym zgodê

na realizacjê inwestycji – inwe-

stor zosta³ zobowi¹zany do od-

tworzenia siedlisk przyrodni-

czych poprzez nowe nasadze-

nia i uporz¹dkowanie miejskiej

zieleni oraz w³aœciwe zagospo-

darowanie terenu, zgodnie z

planami w³adz dzielnicy. Propo-

nowane przez Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów” prze-

suniêcie Trasy oznacza³oby ko-

niecznoœæ zbli¿enia Trasy do

nasypu kolejowego, na co mu-

sia³by wydaæ zgodê w³aœciciel

terenu i w³aœciciel infrastruktu-

ry PKP i PLK. Wyst¹pienie

Na wniosek siedmiorga radnych z klubów: Mieszkañcy

Targówka, Bródna i Zacisza, „Nasz Targówek”, Prawo i

Sprawiedliwoœæ, 13 listopada zwo³ana zosta³a sesja, której

tematem by³a budowa Trasy Œwiêtokrzyskiej. W imieniu

wnioskodawców wypowiedzia³ siê Maciej Jankiewicz, który

przypomnia³, ¿e t¹ spraw¹ radni zajmuj¹ siê od trzech lat.

Stowarzyszenia Mieszkañców

„Micha³ów” wp³ynê³o do biura

Zarz¹du Miejskich Inwestycji

Drogowych, sk¹d zosta³o

przes³ane do wojewody mazo-

wieckiego.

W dyskusji jako pierwszy

g³os zabra³ wiceburmistrz An-

drzej Bittel: „Zdaniem zarz¹du

dzielnicy wa¿ne jest przyst¹-

pienie jak najszybciej do budo-

wy Trasy”. „To kluczowa inwe-

stycja” – stwierdzi³ burmistrz

S³awomir Antonik. Zdaniem

radnej Danuty Winnickiej, Tra-

sa Œwiêtokrzyska to jeden z

najwa¿niejszych punktów dla

rozwi¹zania sytuacji komuni-

kacyjnej Targówka; trzeba wal-

czyæ o ni¹ z determinacj¹.

Konrad Marczyñski, przed-

stawiciel Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”, za-

apelowa³ do radnych, by popar-

li wniosek o przeprojektowanie

Trasy Œwiêtokrzyskiej na Tar-

gówku i na Pradze Pó³noc.

Przekonywa³, ¿e Park jest dla

mieszkañców bardzo istotny;

to s¹ tereny pod inwestycje.

Z t¹ opini¹ nie zgodzi³ siê

mieszkaniec Bródna, polemi-

zowa³ te¿ radny Daniel War-

gocki. Nie do przyjêcia - ze

Bardzo wa¿na Trasa
LVI sesja Rady Dzielnicy Targówek wzglêdu na bardzo wysokie

koszty – okaza³ siê pomys³

Sebastiana Cichockiego, by

Trasê poprowadziæ tunelem.

Przewodnicz¹cy Rady Zbi-

gniew Poczesny zapowiedzia³,

¿e zwróci siê do przewodnicz¹-

cego Rady Pragi Pó³noc, aby

dyskusja by³a kontynuowana na

wspólnej sesji rad obu dzielnic.

Jednomyœlnie, 22 g³osami

radni podjêli uchwa³ê, w której

Rada Dzielnicy Targówek po-

nownie wnioskuje o jak najszyb-

sze rozpoczêcie budowy Trasy

Œwiêtokrzyskiej, zgodnie z obo-

wi¹zuj¹c¹ Wieloletni¹ Pro-

gnoz¹ Finansow¹ na lat 2013-

2042. W uzasadnieniu uchwa-

³y nawi¹zano do uchwa³ z 7 VII

2011 r. i 6 XII 2012 r. Stwierdzo-

no, ¿e przyjêcie rozwi¹zañ, za-

wartych w wariancie II koncep-

cji planu zagospodarowania

przestrzennego rejonów Micha-

³owa i Szmulowizny, mo¿e spo-

wodowaæ, ¿e realizacja tej in-

westycji zostanie od³o¿ona na

wiele lat lub w ogóle nie dojdzie

do skutku z uwagi na koniecz-

noœæ rozpoczêcia na nowo pro-

cesu inwestycyjnego i zapew-

nienia œrodków na ten cel w

bud¿ecie.                               K.
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Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 00

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

www.trybonppi.pl

Gotowe mieszkania

w inwestycji Osowska 84

14 listopada ukonstytuowa³

siê Zespó³ ds. bud¿etu partycy-

pacyjnego. Na funkcjê przewod-

nicz¹cego wybrany zosta³ Irene-

usz Tondera, radny Dzielnicy

Praga Pó³noc. Zastêpcami prze-

wodnicz¹cego zostali: Adriana

Jara, radna Dzielnicy Praga Pó³noc,

Dariusz Cecuda, przedstawiciel

mieszkañców oraz dwaj przed-

stawiciele organizacji pozarz¹-

dowych: Tomasz Peszke i

Krzysztof Piêtka. Funkcjê sekre-

tarza zespo³u powierzono Barba-

rze Domañskiej, reprezentuj¹cej

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.

Otwarcia pierwszego posiedze-

nia dokona³ Piotr Zalewski, bur-

mistrz Dzielnicy Praga Pó³noc,

który omówi³ g³ówne cele spo-

³eczne oraz aspekty ekonomicz-

ne i edukacyjne przyœwiecaj¹ce

tworzeniu tej formy bud¿etu.

Koordynator bud¿etu partycypa-

cyjnego w dzielnicy, Sebastian

Koz³owski przedstawi³ szczegó-

³owy harmonogram prac zwi¹za-

nych z procesem przygotowania

za³o¿eñ organizacyjnych z

uwzglêdnieniem konsultacji spo-

³ecznych. Zespó³ postanowi³

przyst¹piæ niezw³ocznie do

pierwszego etapu pracy, w ra-

mach którego wypracowany zo-

stanie podzia³ terytorialny dziel-

nicy pod k¹tem planowanych

œrodków, a nastêpnie w grudniu

propozycje Zespo³u bêd¹ przed-

miotem konsultacji spo³ecznych

w dzielnicy. Ka¿dy z mieszkañ-

ców bêdzie móg³ zg³osiæ swoje

pomys³y i uwagi do zapropono-

wanego harmonogramu. Na

podstawie wyników konsultacji,

Zespó³ opracuje ostateczny

kszta³t przebiegu bud¿etu party-

cypacyjnego w dzielnicy. Cz³on-

kowie zespo³u ze strony spo-

³ecznej nie pobieraj¹ wynagro-

dzenia za pracê, pracownicy

urzêdu dzielnicy i radni uczest-

nicz¹ w spotkaniach zespo³u w

ramach swoich obowi¹zków.

Informacje o pracach Zespo-

³u s¹ dostêpne na stronach:

www.praga-pn.waw.pl oraz

w serwisie Facebook pod

nazw¹: Bud¿et partycypacyj-

ny w Dzielnicy Praga-Pó³noc

m.st. Warszawy, a tak¿e

www.konsultacje.um.warszawa.pl

Przedstawiamy pe³n¹ listê

cz³onków Zespo³u ds. bud¿e-

tu partycypacyjnego wraz z

funkcjami:

1. Wies³awa Batko (zg³o-

szenie mieszkañców)

2. Teresa Mioduszewska

(zg³oszenie mieszkañców)

3. Janusz Nowakowski

(zg³oszenie mieszkañców)

4. Katarzyna Dargiel (zg³o-

szenie mieszkañców)

5. Dariusz Cecuda - zastêpca

przewodnicz¹cego (zg³oszenie

mieszkañców)

6. Adrianna Jara - zastêpca

przewodnicz¹cego (zg³oszenie

radnych)

7. Patrycja Sondij (zg³oszenie

radnych)

8. Ireneusz Tondera - prze-

wodnicz¹cy Zespo³u (zg³oszenie

radnych)

9. Jacek Wachowicz (zg³o-

szenie radnych)

10. Maria D¹browska-

Majewska (zg³oszenie organi-

zacji pozarz¹dowej: Fundacja

Zmiana. Praska Biblioteka

S¹siedzka)

11. Krzysztof Piêtka - zastêpca

przewodnicz¹cego (zg³oszenie

organizacji pozarz¹dowej: Sto-

warzyszenie Centrum Dialogu

Obywatelskiego)

12. Ernest Kobyliñski (zg³o-

szenie organizacji pozarz¹dowej:

Stowarzyszenie Inicjatywa

Mieszkañców Pragi Pó³noc)

13. Marcin Miszczak (zg³osze-

nie organizacji pozarz¹dowej:

Stowarzyszenie Klubu Futbolu

Amerykañskiego „Crusaders

Warszawa”)

14. Micha³ Krasuski (zg³osze-

nie organizacji pozarz¹dowej:

Oddzia³ Towarzystwa Opieki

nad Zabytkami w Warszawie)

15. Agnieszka Czerwiñska

(zg³oszenie organizacji poza-

rz¹dowej: Uczniowski Klub

Sportowy Jagiellonka)

16. Tomasz Peszke - zastêpca

przewodnicz¹cego (zg³oszenie

organizacji pozarz¹dowej: Praskie

Stowarzyszenie Mieszkañców

„Micha³ów”)

17. Sebastian Koz³owski

(wyznaczony pracownik urzêdu

dzielnicy)

18. Barbara D¿ugaj (wyznaczony

pracownik urzêdu dzielnicy)

19. Witold Strzeszewski

(wyznaczony pracownik urzêdu

dzielnicy)

20. Barbara Domañska -

sekretarz (wyznaczony pra-

cownik urzêdu dzielnicy)

21. Agnieszka Zawistowska

(wyznaczony pracownik urzê-

du dzielnicy).

LI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Piêædziesi¹ta pierwsza sesja pó³nocnopra-

skiej rady by³a wyj¹tkowo spokojna. Byæ

mo¿e, radni opozycji po nie odbytej sesji 50.

mieli chwilê refleksji. Prawie zgodnie uda³o siê

uzupe³niæ porz¹dek obrad o uchwa³y zwi¹zane z

bud¿etem dzielnicy i o stanowisko w sprawie

parku przy ulicy Kawêczyñskiej. W rezultacie

porz¹dek rozrós³ siê do 14 punktów.

Radni, praktycznie bez dyskusji, po przedsta-

wieniu pozytywnej opinii przez przewodnicz¹ce-

go komisji bud¿etu Ireneusza Tonderê, jednomyœl-

nie zaopiniowali zmiany w za³¹czniku dzielnico-

wym, wprowadzaj¹c do bud¿etu ponad 4 miliony

z³otych. Przeznaczono je na najpilniejsze wydat-

ki, przede wszystkim w oœwiacie, gospodarce

komunalnej i polityce spo³ecznej. Pozwoli to za-

rz¹dowi i kierownikom jednostek organizacyjnych

- po zaciœniêciu pasa do granic mo¿liwoœci - do-

czekaæ pocz¹tku nowego roku. Wiêcej bowiem

korekt bud¿etu w tym roku prawdopodobnie ju¿

nie bêdzie. Rada zgodnie po przedstawieniu opi-

Nie tylko uchwa³y

Bud¿et partycypacyjny

w Dzielnicy Praga Pó³noc na 2015 r.

nii komisji rewizyjnej, któr¹ prezentowa³ jej wice-

przewodnicz¹cy Sebastian Kêdzierski, odrzuci³a

skargi mieszkañców na dyrektora ZGN i dyrekto-

ra Zespo³u Szkó³ nr 15. Na wniosek zarz¹du po

pozytywnej opinii komisji edukacji wyst¹piono do

m.st. Warszawy o likwidacjê dwóch szkó³, których

od dawna ju¿ fizycznie nie ma, to jest Technikum

Uzupe³niaj¹cego nr 23 przy ulicy Objazdowej 3 i

XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych

przy ulicy Burdziñskiego 4. Jak wyjaœnia³ naczel-

nik wydzia³u, placówki te od dawna nie funkcjo-

nuj¹ w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o systemie

oœwiaty. Jednog³oœnie te¿ przeg³osowano projekt

stanowiska w sprawie ochrony Parku przy ulicy

Kawêczyñskiej przed planowan¹ tam budow¹

- monstrualnej szerokoœci Tras¹ Œwiêtokrzysk¹.

Rada opowiedzia³a siê za zmniejszeniem para-

metrów tej trasy tak, by zachowaæ maksymalnie

drzewostan w istniej¹cym Parku.

W tym momencie zakoñczy³a siê merytorycz-

na czêœæ sesji. Drug¹ czêœæ sesji radni przega-

dali o sprawach ró¿nych, b³ahych i powa¿nych –

przyczynach nieodbycia sesji piêædziesi¹tej,

zwierz¹tkach i ptaszkach, sytuacji na Bazarze

Ró¿yckiego, obchodach w roku przysz³ym 220.

okr¹g³ej rocznicy Rzezi Pragi. Wolna wymiana

myœli trwa³a prawie godzinê.                        DCH
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Przedstawiciele 10 klas

pierwszych (w tym 2 – integra-

cyjnych) œlubowali „kontynu-

owaæ myœli polityczne Patrona,

ceni¹c wolnoœæ w³asnego kra-

ju i innych pañstw (…); akcep-

towaæ uniwersalne wartoœci

zjednoczonej Europy: prawo-

rz¹dnoœæ i demokracjê; szano-

waæ podstawowe zasady

wspó³¿ycia spo³ecznego:

uczciwoœæ, sprawiedliwoœæ,

tolerancjê; respektowaæ i pro-

pagowaæ idea³y szko³y integra-

cyjnej: ¿yczliwoœæ, otwarcie na

potrzeby innych, zaanga¿owa-

nie; przestrzegaæ praw i obo-

wi¹zków ucznia, zawartych w

statucie szko³y; pog³êbiaæ swa

wiedzê i umiejêtnoœci, rozs³a-

wiaæ dobre imiê szko³y, byæ

godnym miana ucznia L LO

im. Ruy Barbosy.”

¯yczenia przekaza³ tak¿e

prezes Towarzystwa PrzyjaŸ-

ni Polsko-Brazylijskiej Stani-

s³aw Pawliszewski i dyrektor L

LO Wies³aw W³odarski.

Historia tej szko³y zaczyna

siê w roku 1908, gdy powsta³o

Progimnazjum Heleny Rzeszo-

tarskiej przy ul. Nowostalowej

6. W 1948 roku szko³a zosta³a

przekszta³cona w Pañstwow¹

¯eñsk¹ Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹

Stopnia Podstawowego i Lice-

alnego nr 17 przy ul. Konopac-

kiej 4. W 1954 roku szko³ê

przeniesiono do nowego gma-

chu przy ul. Burdziñskiego 4;

przyjê³a nazwê L Liceum Ogól-

nokszta³c¹ce im. Ruy Barbosy.

Jest organizatorem kilku kon-

kursów, m.in. konkursu wiedzy

o Brazylii, skierowanej do

uczniów szkó³ ponadgimnazjal-

nych z ca³ej Polski. Od 14 lat

organizuje Praski Konkurs Ma-

tematyczny (zwyciêzca zysku-

je miejsce na Wydziale Mate-

matycznym Szko³y Nauk Œci-

s³ych UKSW). Du¿ym zaintere-

sowaniem cieszy siê Ogólno-

polski Przegl¹d Twórczoœci

Poetyckiej Jacka Kaczmarskie-

go „Rytmy nieskoñczonoœci”.

Do m³odych poetów ze szkó³

ponadgimnazjalnych w ca³ej

Polsce skierowany jest kon-

kurs, w którym ich wiersze oce-

nia jury pod przewodnictwem o.

Wac³awa Oszajcy. Uczestnicy

konkursu przyje¿d¿aj¹ do L LO;

jako nagrodê dostaj¹ m.in. wy-

dany przez organizatora tomik

z ich wierszami. Samorz¹d

szkolny i nauczyciele organi-

zuj¹ zbiórki pieniêdzy i ¿ywno-

œci dla schroniska dla zwierz¹t.

Od prawie 40 lat prowadzona

jest wymiana zagraniczna m³o-

dzie¿y: najpierw g³ównie Niem-

cy przyje¿d¿ali do Warszawy,

w 1989 roku do Niemiec wyje-

cha³a pierwsza zorganizowana

grupa uczniów L LO.

W 2006 i 2007 roku L Li-

ceum Ogólnokszta³c¹ce im.

Ruy Barbosy otrzyma³o tytu³

„Szko³a na medal”, przyznawa-

ny przez Ministerstwo Eduka-

cji i „G³os Nauczycielski”. Dy-

rektor Wies³aw W³odarski zo-

sta³ Nauczycielem Roku 2007.

Obecnie L LO ma ponad

750 uczniów w 26 oddzia-

³ach. Tylko w tej szkole pro-

wadzone s¹ lekcje jêzyka

portugalskiego.

Jakie wyzwania stoj¹ przed

szko³¹? Dyrektor W³odarski na-

wi¹zuje do reformy systemu

edukacji: w zesz³ym roku do

szkó³ ponadgimnazjalnych we-

sz³a nowa podstawa programo-

wa, a wraz z ni¹ nowe ramowe

programy nauczania. „Przed

nami stoi bardzo wa¿ne zada-

nie: przygotowaæ m³odzie¿ do

ustnego egzaminu maturalnego

z jêzyka polskiego, w nowej for-

mule. Przez 9 lat m³odzie¿ zda-

wa³a egzamin z jêzyka polskie-

go, przygotowuj¹c siê do pre-

zentacji, nad któr¹ pracowa³a

przez ca³y rok. W przysz³ym

roku po raz pierwszy maturzy-

œci wylosuj¹ zestawy pytañ. Mu-

simy odwróciæ przyzwyczajenia,

jakich nabrali i nauczyciele, i

uczniowie. Drugie wyzwanie to

ni¿ demograficzny. W Warsza-

wie jest mniej uczniów; miasto

stara siê, by by³o ich wiêcej w

technikach i szko³ach zawodo-

L Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy ul. Burdziñskiego to symbol przyjaŸni polsko-brazylijskiej.

30 paŸdziernika, podczas uroczystoœci œlubowania (w jêzyku portugalskim – „juramento”) am-

basador Brazylii Jorge Geraldo Kadri ¿yczy³ 296 uczniom klas pierwszych wszystkiego najlep-

szego. Przypomnia³, ¿e w historii Brazylii s¹ 3 postacie, które manifestowa³y prawo Polaków do

niepodleg³oœci: cesarz Pedro I, cesarz Pedro II i patron tej szko³y – ¿yj¹cy w latach 1849–1923

Ruy Barbosa, m¹¿ stanu, opowiadaj¹cy siê za prawem do samostanowienia pañstw i narodów.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 647 j. t. ze zm.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 71/CP/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie instalacji elektrycznej oraz

przebudowie instalacji gazowej w ramach przebudowy przepustu P-23 pod ul. Przyrzecze

na Kanale Henrykowskim na terenie dzia³ek nr ew. 1/4 z obrêbu 4-01-26, dzia³ek nr ew.

84/6, 119/2 i 120/3 z obrêbu 4-01-24 oraz dzia³ki nr ew. 59/17 z obrêbu 4-01-25, na

wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa, z³o¿ony dnia 4 lipca 2013 r., uzupe³nionego 7 sierpnia 2013 r., zmienionego

7 sierpnia 2013 r. i 9 sierpnia 2013 r.

- decyzji nr 72/CP/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi (ul. Inow³odzkiej) na dz. ew. nr

1/142 z obrêbu 4-16-38 na terenie dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Agencji

Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Warszawie z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony

25 kwietnia 2013 r.

- decyzji nr 73/CP/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz z odcinkami

sieci kanalizacyjnej w ulicach: Sortowej, Mielnickiej, M³awskiej, Landwarowskiej, G³ównej,

Szawelskiej, Przyrzecze na dz. nr. ew.

• 59/6, 59/16 z obrêbu 4-01-25

• 1/7, 1/15, 65/9, 65/10, 65/1, 65/6, 65/3, 65/12, 65/11, 50/3, 50/4, 50/5, 50/10, 50/6, 50/7,

50/8, 50/9, 45/8, 45/3, 45/1, 45/5, 45/9, 45/6, 65/7, 57/13, 57/14, 57/16, 57/18, 57/21, 57/15,

57/17, 57/19, 57/20, 57/1, 57/25, 57/27, 57/30, 57/31, 57/22, 57/23, 57/24, 57/26, 57/5,

57/6, 57/7, 57/28, 57/29, 163/9, 163/5, 163/12, 163/14, 163/3, 163/7, 25/3, 25/6, 25/5,

25/4, 25/7, 48/5, 48/6, 48/1, 48/3, 48/7, 48/8, 48/9, 77/20, 77/19, 77/21, 77/22, 77/26, 77/27,

77/29, 77/28, 77/8, 77/25, 77/9, 16/2, 17, 19/3, 179 z obrêbu 4-01-26

w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony

dnia 2 sierpnia 2013 r. i skorygowany dnia 12 wrzeœnia 2013 r.

- decyzji nr 74/CP/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej

Sn, nn w rejonie ul. Dorodnej/Modliñskiej na cz. dz. ew. nr 139, 137/2, 137/3 z obrêbu

4-06-33 oraz 1/12, 16/1, 16/2, 1/13 z obrêbu 4-06-09 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, na wniosek RWE Stoen Operator  Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa,

reprezentowany przez p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿ony dnia 12 sierpnia 2013 r. i

uzupe³niony dnia 10 wrzeœnia 2013 r.

- decyzji nr 75/CP/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm

w ul. Chudoby na odcinku od ul. Zdziarskiej do HP za ostatnim projektowanym przy³¹czem

wodoci¹gowym wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. nr. ew.

• 1, 5/10, 5/9, 6/19, 7/10, 36/1, 14/19, 15/6, 23/11, 25/3, 36/2, 35/1, 8/11, 9/10, 10/9, 11/7,

11/8, 12, 13/5, 18, 19 z obrêbu 4-16-21

• 54/2, 54/1, 33/45, 33/3, 34, 35/6, 56 z obrêbu 4-16-22

• 11/1 z obrêbu 4-16-23

w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony

dnia 26 sierpnia 2013 r., skorygowany dnia 5 wrzeœnia 2013 r. i uzupe³niony dnia

13 wrzeœnia 2013 r.

- decyzji nr 76/CP/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej na cz. dz. ew.

nr 53, 24/3, 54, 22/11, 4/10, 25/3 z obrêbu 4-16-01

w ul. P³ochociñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek AB INWESTYCJE

Aleksander Babich ul. Drawska 29 lok. 3, 02-202 Warszawa, reprezentowane przez

ABC INWESTYCJI Biuro Projektowe Pawe³ Rozlau, z³o¿ony dnia 20 sierpnia 2013 r.

i skorygowany dnia 12 wrzeœnia 2013 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 organu wydaj¹cego decyzjê 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).

Juramento na Burdziñskiego
wych. To oznacza, ¿e my musi-

my walczyæ o uczniów. Na razie

tê walkê wygrywamy. W tym

roku otworzyliœmy o 2 oddzia³y

wiêcej ni¿ planowaliœmy. Kolej-

ne wyzwanie to kryzys finanso-

wy. Na bie¿¹cy rok szkolny

mamy obciête fundusze na

wszelkie zajêcia dodatkowe.

Nauczyciele pracuj¹ z uczniami

spo³ecznie. Czêœæ godzin wyni-

ka z Karty Nauczyciela, czêœæ

nauczyciele oddaj¹ do dyspozy-

cji uczniów, prowadz¹c zajêcia,

za które nie otrzymuj¹ wynagro-

dzenia. Staramy siê rozwijaæ za-

interesowanie uczniów, byœmy

nadal cieszyli siê  niez³¹ opini¹

i mieli kandydatów.”

K.
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Budowa II linii metra

- po¿ar w inspiro
£¹czenie tunelu z ¿elbetonowym korytarzem ma swoje wymogi. Trzeba by³o przyci¹æ i

zeszlifowaæ betonowe elementy w kszta³cie pó³kolistych obrêczy, czyli znane nam ju¿ tu-

bingi, które pozostawiaj¹ po sobie tarcze dr¹¿¹ce. Na ³¹czeniu musia³y powstaæ dodatkowe

zbrojenia, a ca³oœæ œcian tunelu zosta³a zabetonowana. Odcinek 363-metrowy i ten 20-

metrowy bêd¹ mia³y wspóln¹ pod³ogê, czyli p³ytê denn¹, która idealnie po³¹czy je w jedno.

Szyb technologiczny lada chwila zostanie zamkniêty. Drug¹ z ciekawostek tego fragmentu

budowy s¹ otwory pozostawione pod budowê gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Znaj-

duj¹ siê one zarówno w p³ycie dennej, jak i poœredniej, i w nich w³aœnie zostan¹ umieszczo-

ne kolumny fundamentów przysz³ego budynku.

Na stacji Œwiêtokrzyska

Nie ma ju¿ na tej stacji szybu tymczasowego obok wejœæ do I linii metra, zosta³ rozebra-

ny. Korytarz, stanowi¹cy ³¹cznik miêdzy dwiema stacjami, jest ukoñczony, lada chwila

powstanie górny strop antresoli nad peronami i tym samym nast¹pi zamkniêcie obiektu.

Gotowy ju¿ korytarz pod tunelem I linii bêdzie s³u¿y³ do przejœcia na poziom peronów II

linii. Korpus stacji jest ju¿ czêœciowo zamkniêty stropem gruboœci 1,2 m. P³yta poœrednia

ma 60 cm gruboœci, nic wiêc dziwnego, ¿e konstrukcja wymaga³a wzmocnienia. Oba pozio-

my zyska³y specjalne podpory.

Po wschodniej stronie, na kondygnacji -3 znikaj¹ tunele tymczasowe, tzw. false tunnel,

zaœ na kondygnacjach –1 i –2 wykonano ju¿ niemal komplet s³upów podporowych. Po³o-

wa wejœæ na stacjê jest ju¿ gotowa.

Wracamy do TBM Anna, która ju¿ odpoczywa po wykonanym zadaniu, trwaj¹cym 17

miesiêcy. W miejscu, w którym zakoñczy³a, zosta³a obrócona o 90 st. na pó³noc, w taki

sposób, by mog³a wpasowaæ siê w specjalnie przygotowany otwór technologiczny. Anna –

w przeciwieñstwie do wczeœniej wydobywanych tarcz – nie musia³a byæ rozbierana na czê-

œci pierwsze. Zosta³a wydobyta niemal w ca³oœci, jeœli nie liczyæ od³¹czonego zaplecza tech-

nicznego i podajnika urobku. Przyspawano do niej cztery masywne, stalowe uchwyty, przez

które przeci¹gniête zosta³y równie masywne liny. Do akcji ruszy³y potê¿ne dŸwigi. Opera-

cja wymaga³a niebywa³ej precyzji.

Tymczasem w niedzielê w jednym z nowych wagonów inspiro, z których osiem obs³ugu-

je I liniê metra, wybuch³ niewielki po¿ar. Komisja zbada przyczyny i potwierdzi lub nie, czy

pasa¿erowie mogli widzieæ ogieñ w sk³adzie, który teoretycznie mia³ byæ niepalny. Zapew-

nia³ o tym producent wagonów. Powiada siê, ¿e wagony zbyt wczeœnie dopuszczono do

eksploatacji, bez przeprowadzenia wymaganych testów. Do czasu wyjaœnienia przyczyny

po¿aru wszystkie wagony inspiro zosta³y wycofane z I linii metra.                          (egu)

20 XI  (œroda)  godz. 17.30-19.30 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i

Inwalidów Ko³o nr 5 - Zacisze.

23 XI (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- „Mali Einsteini” czyli doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 5-9 lat. Temat:

Czary-mary, hokus-pokus! Magia to œwietna zabawa! I grupa - godz. 10.00; II grupa -

godz. 11.00. Op³ata: 30 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

- „Teatralnie-manualnie” – warsztaty i zabawy dla dzieci w wieku 4-9 lat. Godz. 11.00-13.00.

Op³ata 15 z³. Liczba miejsc ograniczona.

- Warsztaty malarskie „Malowany prezent” (cykl 16, 23, 30 XI i 7 XII).

- Wieczorek taneczny dla doros³ych. Godz. 16.00-20.00. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

24 XI (niedziela) godz. 17.00 - „Myszka Miki i Przyjaciele” multimedialny eduka-

cyjny spektakl dla dzieci i rodziców. S³ynne i lubiane utwory z bajek i filmów grane na

¿ywo. Fortepian, obój, klarnet, skrzypce - muzycy zaprezentuj¹ brzmienie tych instru-

mentów, bêdzie je mo¿na równie¿ obejrzeæ z bliska i dotkn¹æ. Bilety w cenie 10 z³.

27 XI (œroda) godz. 14.00-15.30 - Spotkanie patriotyczno-muzyczne Ko³a Sybiraków.

Wystêp Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie” i zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”.

27 XI (œroda) - XXIII Gie³da Inicjatyw Artystycznych „Przegl¹d filmów dokumentalnych

Karola Nowakowskiego”. Wstêp wolny.

30 XI (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”: zajêcia plastyczne, rytmiczne i „œwiat

emocji” dla dzieci 2,5-6,5-letnich i ich rodziców; „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”: warsztaty

„Malowany prezent”; Zabawa Andrzejkowa „Z koszykiem” w godz. 19.00-24.00. Bilety

w cenie 30 z³/osobê. Sprzeda¿ w sekretariacie DK Zacisze od poniedzia³ku do pi¹tku w

godz. 8.30-20.00. W cenie biletu zapewniamy dobr¹ muzykê i miejsce przy stole.

1 XII (niedziela) godz. 17.00 - Przedstawienie dla dzieci pt. „Ahoj przygodo! Niesa-

mowite przygody pirata Onufrego i jego ¿ony Petroneli”. Scenariusz i re¿yseria: Aneta i

Robert P³uszka. Bilety w cenie 10 z³ do kupienia w sekretariacie DK Zacisze.

3 XII (wtorek) godz. 19.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.

4 XII (œroda) godz. 17.30 - Prezentacja fina³owa projektu „Artysta (z) pierwszej

klasy” w wykonaniu uczniów klas pierwszych Szko³y Podstawowej nr 84. W programie:

wystêp taneczny, prezentacje wokalne oraz wystawa kartek œwi¹tecznych i wybranych

prac powsta³ych podczas realizacji projektu. Obowi¹zuj¹ zaproszenia.

7 XII (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”: zajêcia plastyczne, rytmiczne i „œwiat

emocji” dla dzieci 2,5-6,5-letnich i ich rodziców.

7 XII (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: zakoñczenie warsztatów „Malowany prezent”.

8 XII (niedziela) godz. 16.00-18.00 - „Moje Miko³aje” warsztaty artystyczno-pla-

styczne dla dzieci. W programie: przestrzenne kartki i listy do Œwiêtego Miko³aja, papiero-

we girlandy i ³añcuchy, drewniane ozdoby, kule, wianki, choineczki, czyli stroiki z mchu,

sianka i œwiecide³ek, anio³ki, diabe³ki i a¿urowe gwiazdki wykonane z op³atka, ekologiczne

ozdoby, ozdoby z masy solnej, zdobienie pierniczków. Bêdzie mo¿na równie¿ obejrzeæ

wystawê dzieciêcych kartek œwi¹tecznych. Bilet wstêpu 17 z³. Prace wykonuj¹ tylko dzieci.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
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Niepewna przysz³oœæ praskiej „Urody”

Po wojnie odbudowano czê-

œciowo zniszczone w 1944 r.

zak³ady i w 1950 r. uruchomio-

no znowu produkcjê kosmety-

ków oraz œrodków czystoœci.

Funkcjonuj¹ca pod nazw¹

„Uroda” firma, w 1970 r. wesz³a

do zjednoczenia „Pollena”. W

1991 r. rozpoczêto prywatyza-

cjê przedsiêbiorstwa. Cztery

lata póŸniej, w 1995 r., spó³kê

„Pollena-Uroda” S.A. (zak³ady

w Warszawie i we Wroc³awiu)

nabywa brytyjska firma PZ

Cussons S.A. W 2002 r., po

po³¹czeniu spó³ek Uroda S.A.

i Cussons Polska S.A., firma

funkcjonuje ju¿ pod nazw¹ PZ

Cussons Polska S. A. Nied³u-

go jednak, gdy¿ PZ Cussons

postanawia pozbyæ siê zak³a-

du przy Szwedzkiej i przenieœæ

ca³oœæ swej produkcji do zak³a-

dów we Wroc³awiu.

W styczniu 2005 r. Cussons

wyst¹pi³ do Prezydenta m.st.

Warszawy o ustalenie warun-

ków zabudowy dla inwestycji

polegaj¹cej na nadbudowie,

rozbudowie i przebudowie

kwarta³u zabudowy poprzemy-

s³owej na zespó³ mieszkanio-

wy z us³ugami pierwszego

stopnia w parterach na dzia³ce

nr ew. 6 z obrêbu 4-13-02, po-

³o¿onej przy ul. Szwedzkiej na

terenie Dzielnicy Praga Pó³noc

w Warszawie. Nied³ugo póŸ-

niej dzia³kê wraz z warunkami

zabudowy po Brytyjczykach

odziedziczyli Hiszpanie, którzy

postanowili przekszta³ciæ star¹

fabrykê w nowoczesne osiedle

mieszkaniowe.

A mia³o byæ tak piêknie...

Plany by³y œmia³e i daleko-

siê¿ne. Kolejny w³aœciciel, fir-

ma Restaura – hiszpañski de-

weloper specjalizuj¹cy siê w

rewitalizacji zabytkowych ka-

mienic - mia³ tchn¹æ w „Urodê”

nowe ¿ycie. Na ponad 4,3 ha

gruntu z pofabrycznymi budyn-

kami z wysokim kominem, we

wnêtrzach budynków postin-

dustrialnych, objêtych ochron¹

konserwatorsk¹, zamierza³

zbudowaæ funkcjonalne osie-

dle, w swym uk³adzie nawi¹-

zuj¹ce do zastanej poprzemy-

s³owej tkanki zabudowy.

Zgodnie z zaleceniem woje-

wódzkiego konserwatora za-

bytków inwestor musia³ zacho-

waæ w swoich planach orygi-

naln¹ pierzejê od strony ul.

Szwedzkiej oraz szeœæ we-

wnêtrznych budynków, m.in.

centralne magazyny, glicery-

nowniê, rogatkê i kot³owniê.

Konserwator nakaza³ te¿ za-

chowaæ wysoki komin, który

stanowi³ niew¹tpliwie du¿e

wyzwanie dla projektantów.

W 2007 r. w pracowni archi-

tektonicznej „Grupa 5” wyko-

nano wspania³y projekt rewita-

lizacji fabrycznych murów i

zmiany ich funkcji na us³ugo-

wo-mieszkaln¹. Zak³ada on

przekszta³cenie ocala³ych za-

budowañ w lofty (lokale miesz-

kalne w pofabrycznych budyn-

kach), które zajm¹ 15 tys. m2.

Szacuje siê, ¿e bêdzie to ok.

150 œrednio stumetrowych lo-

kali, czyli wielkie przestrzenie,

wysokie kondygnacje, w au-

tentycznych ceglanych mu-

rach. W te stuletnie zabudowa-

nia inwestor zamierza wstawiæ

nowe budynki, które mia³yby

pomieœciæ 100 apartamentów.

Od strony ulicy Szwedzkiej za-

projektowano te¿ lokale us³u-

gowe o powierzchni 6,2 tys.

m2. £¹czna powierzchnia za-

budowy  ma wynosiæ 19 104

m2. Projektanci poradzili sobie

nawet z kominem, obudowu-

j¹c go zewnêtrznymi, „wisz¹-

cymi” na konstrukcji szkieleto-

wej boksami mieszkalnymi.

- Przy Szwedzkiej nie

chcemy zbyt mocno ingero-

waæ w istniej¹c¹ substancjê

budynków – mówi³ przed kil-

ku laty dyrektor zarz¹dzaj¹-

cy firmy Restaura Polska

Pawe³ Augustyn.

Zapewnia³ te¿, ¿e w zamie-

rzeniach Restaury le¿y zmia-

na wygl¹du ca³ej ulicy, a inwe-

stycja na Szwedzkiej ma byæ

wizytówk¹ firmy. Tak mog³oby

siê staæ, bo jak twierdz¹ spe-

cjaliœci, przysz³oœæ nale¿y do

zrewitalizowanych budynków

w centrum miast.

Rzeczywiœcie, nadszed³ do-

bry czas dla starych kamienic

i obiektów postindustrialnych.

Istnieje du¿y popyt na miesz-

kania w odnowionych, starych

murach. Zniszczona w czasie

wojny Warszawa ma do za-

oferowania niewiele takich au-

tentycznych miejsc. Najwiêk-

szym potencja³em w tej dzie-

dzinie dysponuje Praga. Teren

„Urody” jest idealnie usytu-

owany – oddalony zaledwie 3

km od Starego Miasta, w miej-

scu, gdzie wkrótce dojedzie

metro. To œwietna inwestycja.

Dlaczego wiêc stanê³a w miej-

scu, a w³aœciwie w ogóle nie

ruszy³a?

K³opoty z metrem i kryzys

W grudniu 2008 r. „Restaura

Szwedzka Sp. z o.o.” – spó³ka

celowa Restaury Polska z³o¿y-

³a wniosek do Prezydenta

m.st. Warszawy o pozwolenie

na budowê. Jednak 13 maja

2010 r. sto³eczny ratusz tego

pozwolenia jej odmówi³, uza-

sadniaj¹c swoj¹ decyzjê bra-

kiem uzgodnieñ z Metrem

Warszawskim. Wed³ug norm,

w stosunku do obiektów znaj-

duj¹cych siê w odleg³oœci

mniejszej ni¿ 40 m od skrajnej

œciany tunelu lub stacji metra,

wymagane jest uzgodnienie

odpornoœci budynku na wp³y-

wy dynamiczne budowy pod-

ziemnej kolei. Deweloper spie-

ra³ siê z w³adzami metra m.in.

o to, kto ma zapewniæ rozwi¹-

zania techniczne zapewniaj¹-

ce, ¿e dr¹¿enia i budowa to-

rów oraz stacji nie zaszkodz¹

starym budynkom.

Restaura zaskar¿y³a w koñ-

cu odmowê pozwolenia na bu-

dowê do wojewody, a ten la-

tem 2010 r. uzna³ jej racje i

nakaza³ ratuszowi jeszcze raz

rozpatrzyæ wniosek o pozwo-

lenie na budowê, zwracaj¹c

uwagê, ¿e jeszcze nie wiado-

mo, kiedy zacznie siê budowa

nastêpnego odcinka II linii

metra i gdzie dok³adnie po-

wstanie pierwsza jego stacja.

Ratusz zastosowa³ siê do

wskazañ wojewody, i decyzj¹

nr 163/PRN/11 z dnia 1 czerw-

ca 2011 r. zatwierdzi³ projekt

budowlany i udzieli³ pozwole-

nia na przebudowê i rozbudo-

wê budynków przemys³owych

zlokalizowanych przy ul.

Szwedzkiej 20.

W miêdzyczasie jednak wy-

darzy³ siê kryzys finansowy,

który szczególnie mocno ude-

rzy³ w Hiszpaniê. Jedna z hisz-

pañskich spó³ek grupy Restau-

ra musia³a z³o¿yæ w s¹dzie w

Barcelonie wniosek o og³osze-

nie dobrowolnego postêpowa-

nia upad³oœciowego. W ten

sposób spó³ka chcia³a dojœæ

do porozumienia z bankami –

wierzycielami, ¿¹daj¹cymi

sp³acenia ok. 230 mln euro

czaniem szerokich tras dla sa-

mochodów, a poszczególne roz-

wi¹zania wygl¹da³y dobrze z

samolotu, ale ju¿ nie z poziomu

przechodnia. Nie zgadzaj¹c siê

na takie podejœcie, Jan Gehl roz-

pocz¹³ badania nad zachowa-

niem ludzi w przestrzeni publicz-

nej, co stanowi³o prze³om w my-

œleniu o projektowaniu miast

przyjaznych ich mieszkañcom.

Wówczas wiêcej wiedziano o

¿yciu i zwyczajach zwierz¹t ni¿

o potrzebach ludzi. Dziêki w³¹-

czeniu obserwacji psychologicz-

nej i socjologicznej stworzono

bazê wiedzy, któr¹ wykorzysta-

no najpierw w Kopenhadze, znaj-

duj¹cej siê obecnie na pierw-

szym miejscu listy miast najbar-

dziej przyjaznych do ¿ycia. W

pierwszej dziesi¹tce tej listy jest

a¿ szeœæ miast, które wdro¿y³y

zalecenia Gehl Architects. W

Kopenhadze króluj¹ rowery – bli-

sko 40% podró¿y odbywa siê na

dwóch kó³kach, a tylko 24% sa-

mochodem. Ostatnio nawet po-

szerzono drogi rowerowe, a am-

bitnym celem Kopenhagi jest

osi¹gniêcie 50% udzia³u roweru

w komunikacji miejskiej. Place i

ulice to przestrzenie publiczne

wysokiej jakoœci, skutecznie za-

chêcaj¹ce mieszkañców do

wspólnego spêdzania czasu.

O problemach mieszkañców

miast na ca³ym œwiecie, ich ocze-

kiwaniach i propozycjach rozwi¹-

zañ, jakie w oparciu o bogat¹ na-

ukow¹ wiedzê przedstawia profe-

sor Jan Gehl opowiada³ film

„Ludzki wymiar”. Okazuje siê, ¿e

we wszystkich miastach zdomino-

wanych przez samochody ludzie

maj¹ podobny problem. Piesi i ro-

werzyœci przestaj¹ siê w nich li-

czyæ. Infrastruktura miejska s³u¿y

kierowcom, miasta brzydn¹, a ich

centra siê wyludniaj¹, poniewa¿

nie daje siê w nich ¿yæ. Problem

dotyczy nie tylko wielkich miast

europejskich, ale i przejmuj¹cych

zachodnie wzorce metropolii azja-

tyckich. Nawet mieszkañcy Dha-

ki, stolicy biednego Bangladeszu,

wyszli na ulice w proteœcie prze-

ciwko zakazowi poruszania siê

tradycyjnych riksz i budowie ko-

lejnych autostrad przez miasto –

grupa uczniów Jana Gehla wspó³pra-

cuje te¿ czasami z organizacjami

spo³ecznymi, które szukaj¹ na-

ukowych argumentów, które

mog³yby przemówiæ do w³adz.

Nie lada wyzwaniem by³o te¿

opracowanie koncepcji odbudowy

centrum nowozeladzkiego Christ-

church, zniszczonego przez trzê-

sienie ziemi. Postanowiono je za-

projektowaæ od nowa, realizuj¹c

marzenia mieszkañców. Miejsce

naznaczone g³êbok¹ traum¹ mia-

³o staæ siê przyjazne do ¿ycia.

Konsultacje spo³eczne by³y zakro-

jone na du¿¹ skalê, liczy³ siê ka¿-

dy g³os i ka¿dy wniosek, a tylko

Dla kogo miasto?

ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 609-033-919

www.profess.waw.pl,  sekretariat@profess.waw.pl

ZAPEWNIAMY OBS£UGÊ:

• administracyjn¹ • finansowo-ksiêgow¹ • techniczn¹ • prawn¹

PONAD 10 LAT DOŒWIADCZENIA!

STAWIAMY NA:

� profesjonalne postêpowanie

� gwarancjê terminowoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców

� wysokie kompetencje poparte licencj¹ zawodow¹

� dzia³anie w sposób otwarty i uczciwy

Kompleksowe zarz¹dzanie

i administrowanie

nieruchomoœciami

CZAS NA ZMIANÊ! SPRAWDZ NAS!

'

dokoñczenie ze str. 1 do ich ewidencji urz¹d miasta za-

trudni³ specjalnie 100 osób. Wy-

niki by³y zaskakuj¹ce, poniewa¿

praktycznie jednog³oœnie miesz-

kañcy opowiedzieli siê za nisk¹

zabudow¹ zatopion¹ w zieleni,

szerokimi chodnikami i œcie¿kami

rowerowymi. Woleli te¿ tramwaj

ni¿ ruch drogowy oraz przestrze-

nie publiczne z ³awkami i miejsca

do spotkañ – wszystko w ludzkiej

skali. Ostatecznie w projekcie

kompromisowo przewidziano za-

budowê do szeœciu piêter,

uwzglêdniono te¿ wiêkszoœæ in-

nych postulatów. Niestety, pod

wp³ywem broni¹cych swych inte-

resów deweloperów projekt odbu-

dowy przej¹³ rz¹d, ale nawet on

ostatecznie uszanowa³ masowy

charakter konsultacji i determina-

cjê mieszkañców. To znakomity

przyk³ad, jak mo¿na tworzyæ mia-

sta dla ludzi z ludŸmi, pomimo pre-

sji czynników ekonomicznych.

Jan Gehl zachêca wszystkich

do ponownej humanizacji miast

– do zapewnienia ich mieszkañ-

com interakcji spo³ecznych w

przyjaznej do tego przestrzeni.

Miasta powinny byæ projektowa-

ne z punktu widzenia przechod-

nia, a nie z lotu ptaka. Krytykuje

modernistyczne blokowiska,

gdzie nikt nikogo nie zna, prze-

strzeñ jest traktowana bardzo

rozrzutnie, a odleg³oœci do po-

konania pieszo zbyt du¿e. Takie

osiedla bardzo trudno uczyniæ

przyjaznymi do ¿ycia. Z kolei dzi-

siejsi architekci projektuj¹ coraz

wymyœlniejsze w kszta³tach bu-

dowle, ale nie zadaj¹ sobie py-

tania, jak ich budynek bêdzie od-

dzia³ywa³ na otoczenie.

Podczas dyskusji silnie wy-

brzmia³ brak zaufania strony spo-

³ecznej do w³adz miasta, które -

jak w przypadku Trasy Œwiêto-

krzyskiej - brn¹ w rozwi¹zania nie-

korzystne dla mieszkañców i tkan-

ki miejskiej. Brak w tych dzia³a-

niach konsekwentnej realizacji

przyjêtych wczeœniej za³o¿eñ stra-

tegicznych, ustalaj¹cych priorytet

dla pieszych, rowerów i komuni-

kacji publicznej. O jakoœci ¿ycia

w mieœcie decyduje w znacznym

stopniu dostêpnoœæ i uprzywilejo-

wanie tej ostatniej. A przecie¿

mieszkañcom wszystkich miast,

jak w Christchurch, nie s¹ potrzeb-

ne wie¿owce, które sprzyjaj¹ izo-

lacji osób w nich przebywaj¹cych,

ani drogi szybkiego ruchu przez

centrum, ale ludzka skala.

To, czy Warszawa przesta-

nie byæ trzecia na liœcie miast

najbardziej zakorkowanych, a

stanie siê jednym z przyjaznych

do ¿ycia, zale¿y te¿ od samych

mieszkañców - ich gotowoœci

do zmian i wspó³pracy.

Dodatkowy, specjalny pokaz

filmu „Ludzki wymiar” w re¿.

Andreasa M. Dalsgaarda od-

bêdzie siê 11 grudnia o 17.00

w Novym Kinie Praha.        Kr.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., reprezentowany przez p. El¿bietê Wirsk¹, z³o¿ony

dnia 9 paŸdziernika 2013 r. i uzupe³niony dnia 28 paŸdziernika 2013 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

elektroenergetycznej œredniego napiêcia na dz. ew. nr 27, 8/9, 8/10, 8/22 z obrêbu

4-06-14; 2/1, 2/5, 3/2, 5/1, 5/2, 10/2, 12/5, 2/4 z obrêbu 4-06-15 w ul. Elektronowej,

Modliñskiej 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.

d³ugów o krótkim terminie

sp³aty. Dziœ, choæ ok. 80% d³u-

gu spó³ki zosta³o zrestruktury-

zowane, hiszpañscy udzia³ow-

cy stali siê bardziej ostro¿ni.

Dyrektor zarz¹dzaj¹cy pol-

skiego oddzia³u firmy, Pawe³

Augustyn twierdzi, ¿e Restau-

ra Polska nie jest ju¿ w³aœci-

cielem „Urody”, i ¿e kontrolê

nad inwestycj¹ „Szwedzka”

przej¹³ bank, pocz¹tkowo Sa

Nostra, a nastêpnie utworzo-

ny z po³¹czenia trzech ban-

ków, Cajamurcia, Caja Grana-

da i Sa Nostra, Mare Nostrum.

Jednak, jak informuje Biuro

Geodezji i Katastru, jako w³a-

œciciel dzia³ki przy Szwedzkiej

20 nadal figuruje spó³ka Re-

staura.

W tej skomplikowanej sytu-

acji, nie wiadomo kiedy zacznie

siê budowa loftów i apartamen-

tów na terenie dawnej „Urody”.

Podobno rozmowy s¹ prowa-

dzone. Ale kto je prowadzi?

Banki przecie¿ nie s¹ insty-

tucjami charytatywnymi. Trud-

no uwierzyæ, ¿eby chcia³y na

tak d³ugo zamroziæ swoje pie-

ni¹dze. Teraz musz¹ poszukaæ

nowego inwestora. Tymcza-

sem decyzja o pozwoleniu na

budowê wygasa, je¿eli budo-

wa nie zostanie rozpoczêta

przed up³ywem 3 lat od dnia,

w którym decyzja sta³a siê

ostateczna. Je¿eli budowa nie

ruszy przed czerwcem 2014 r.

trzeba bêdzie ponownie wyst¹-

piæ o pozwolenie na budowê i

wszystko znowu siê odwlecze.

A mo¿e o to w³aœnie chodzi,

aby zabytkowe budynki do

koñca siê rozpad³y, nie bêdzie

wówczas k³opotu z wype³nie-

niem nakazów konserwatora

zabytków? Zreszt¹, jak poin-

formowano nas w Centrum Ko-

munikacji Spo³ecznej Urzêdu

m.st. Warszawy, uzgodnienia

ze sto³ecznym konserwatorem

zabytków w tej sprawie te¿ ju¿

wygas³y w 2009 roku.

Nie wiadomo zatem, co bê-

dzie dalej z „Urod¹”. Praska

fabryka przetrwa³a dwie wojny

i re¿im komunistyczny. Szko-

da, ¿eby rozpad³a siê w wol-

nej Polsce, w³aœnie wtedy, kie-

dy zarysowa³a siê przed ni¹ i

przed ca³¹ Prag¹ szansa na

rewitalizacjê i w zwi¹zku z tym

na lepsz¹ egzystencjê.

Joanna Kiwilszo
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, egzamin szó-

stoklasistów, gimnazjalny,

maturalny 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LICEUM Ogólnokszta³c¹ce

dla Doros³ych, kursy maturalne,

22 299-08-87, 693-809-073

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

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

PO¯YCZKI gotówkowe

506-550-042

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

PRZYJMIEMY zlecenia na

sprz¹tanie biur, wspólnot

mieszkaniowych, drobnych

napraw 515-943-649

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

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

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

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 ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawia-

nie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-

gnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym. Pa-

cjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹

bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a

choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹

wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Miêdzy

innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów 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:

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 listopada

1, 2, 3, 4 grudnia

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 GUILLERMO TAVARES

Puszek to piêkny pers, który poszukuje dobrego domu. Poprzedni, niestety, straci³ - jego w³aœci-

cielka znalaz³a siê w trudnej sytuacji i zdecydowa³a siê go oddaæ. Kocur ma 4 lata. Jest sporych

rozmiarów, ma imponuj¹ce futro. W domu zachowuje siê idealnie. Jest spokojny i grzeczny. Ma

mi³y charakter, lubi g³askanie, jest towarzyski i czêsto mruczy. Ma wiele ciekawych zachowañ,

np. potrafi podaæ ³apkê, gdy czegoœ chce. Mo¿e mieszkaæ jako jedyny kot w domu lub z drug¹

spokojn¹ kotk¹. Jak ka¿dy kot d³ugow³osy, potrzebuje regularnej pielêgnacji fura, czyli czesania

i co jakiœ czas strzy¿enia. Wymaga równie¿

codziennego podawania maœci do uszu.

Przebywa w domu tymczasowym na tere-

nie Warszawy pod opiek¹ Stowarzyszenia

Adoptuj Mnie. Czeka na w³aœciciela, który

nie tylko zauroczy siê jego wygl¹dem,

ale równie¿ zapewni mu odpowiedni¹

pielêgnacjê i odpowiedzialn¹ opiekê.

Tel. 722 524 754

Kto przygarnie Puszka?

Proszê Szanownych Pañ-

stwa. Wszystkich tzw. naro-

dowców i ich wysoko partyj-

nych popleczników zapraszam

pod polsk¹ ambasadê w Mo-

skwie z transparentami „My

nienawidzimy ruskich”. Kon-

frontacja z rosyjskimi narodow-

cami zapewne uto¿sami siê z

wlewaniem do ³bów bez wy-

obraŸni oliwy z ostatniego t³o-

czenia. Moim zdaniem, obec-

ny patriotyzm to zgoda, toleran-

cja, praca na rzecz pañstwa,

samobogacenie siê i m¹dry

wybór przy urnie. Dziêki wiecz-

nemu PSL, SLD, koœcio³owi

obecnemu nawet w szko³ach i

nieco m³odszym PO i PiS

mamy  postêpuj¹c¹ biedê i to-

talny rozgardiasz. Nowak z ze-

garkiem? Có¿ to za temat, pro-

szê mediów – nie o 10 tys. mo-

dlimy siê z Rostowskim - niby

czwarty wymiar w³adzy. To naj-

tañszy populizm i lenistwo z po-

wodu „ogl¹dalnoœci”. ̄ enada w

wydaniu 4 w³adz.

Rêce opadaj¹ na powtórkê

z miêdzywojnia, a tak¿e na

w³aœcicieli psów. Jesieñ mamy

³askaw¹. Cieszy mnie ka¿dy

promieñ s³oñca i ka¿da pluso-

wa temperatura. Wychodz¹c

na spacer z psem patrzê na

polsk¹ z³ot¹ jesieñ pod k¹tem

owadzich i wirusowych zagro-

¿eñ. Dopóty, dopóki jest ciep³o,

bêd¹ kleszcze! Kalendarz ze

sztywnymi porami roku od ja-

kiegoœ czasu poszed³ do lamu-

sa. Wystêpowanie pajêczaków

zglobalizowa³o siê i obecnie

zasiedlaj¹ pó³nocne tereny

Skandynawii. Kalendarzowa

zima ju¿ nic nie oznacza. Ali-

œci nie wiem, sk¹d wiara w

naszym narodzie, ¿e zimno

wymrozi, czyli zabije, owady i

zarazki. ZIMNO, proszê Sza-

nownych Pañstwa, ZAMRA-

¯A, czyli PRZECHOWUJE.

Czy ktoœ z nas czytaj¹cych nie

ma lodówki? Pomyœlmy. NGP

to gazeta wzd³u¿ Wis³y. Nieza-

marzniêta woda to ciep³o.

Gdzie najchêtniej pod¹¿amy z

pieskami na spacery? Dlatego

przestrzegam. Zabezpieczaj-

cie swoje psy przed kleszcza-

mi. Dolina Wis³y ma swój mi-

kroklimat, charakteryzuj¹cy siê

ciep³em. Ciep³o to jest czêsto

niezauwa¿alne dla ludzi. Nie-

stety, dla kleszczy nawet w lu-

tym jest wyœmienity klimat do

ataku. Dlaczego siê powta-

rzam? W listopadzie tego roku

mia³em rekordow¹ iloœæ przy-

padków odkleszczowej babe-

szjozy u psów. Moi pacjenci

pochodz¹ z Bia³o³êki, Tarcho-

mina, Saskiej Kêpy, Bielan,

Rajszewa, Skierd i Nowego

Dworu Mazowieckiego.

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

Babeszjoza narodowcowa

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194

Warszawa, reprezentowanego przez p. Mariê £anieck¹, z³o¿ony dnia 22 paŸdziernika

2013 r. i zmieniony dnia 31 paŸdziernika 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie obiektu œluzy ¯erañ im.

Tadeusza Tellingera w km 0+400 Kana³u ¯erañskiego na dz. nr. ew. 9 z obrêbu 4-06-13,

1/3 z obrêbu 4-06-14 przy ul. Zarzecze 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.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

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

przez p. Martê Suchañsk¹, z³o¿ony dnia 6 wrzeœnia 2013 r., uzupe³niony dnia

7 paŸdziernika 2013 r. oraz 31 paŸdziernika 2013 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie wolnostoj¹cej

stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz chodnika o wzmocnionej konstrukcji

nawierzchni na czêœci dz. ew. nr 36 i pó³nocno-wschodniej czêœci dzia³ek 74/2,

74/3 z obrêbu 4-05-10 przy ul. Bohaterów 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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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Ostatnio modnym zjawiskiem na po-

letku samorz¹dowym sta³ siê tzw. bud¿et

partycypacyjny. Do tej pory uprawiany w

ma³ych miejscowoœciach i na poziomie so-

³ectw, dotar³ wreszcie do bram stolicy.

Czym jest ów bud¿et partycypacyjny, okre-

œlany przez niektórych  jako remedium na

nieudolnoœæ urzêdników?

Bud¿et partycypacyjny to ni mniej ni

wiêcej tylko próba zaanga¿owania jak

najwiêkszej liczby mieszkañców nasze-

go grodu w poszczególnych dzielnicach

do bezpoœredniego zaproponowania spo-

sobu wydatkowania czêœci œrodków z bu-

d¿etu dzielnicy. Nie mówimy tu o kwo-

tach powalaj¹cych. W przypadku Pragi

Pó³noc ma to byæ 0,5% wydatków bie¿¹-

cych na 2015 rok, czyli w przeliczeniu

na z³otówki - 1milion 100 tysiêcy z³otych.

Uwa¿nym czytelnikom potwierdzam –

tak, na rok 2015, bowiem nad tak¹ per-

spektyw¹ powo³any 16 paŸdziernika

uchwa³¹ zarz¹du dzielnicy zespó³ ds. bu-

d¿etu partycypacyjnego bêdzie pracowa³.

W sk³ad zespo³u wesz³o 21 osób. S¹ w

nim przedstawiciele mieszkañców, orga-

nizacji pozarz¹dowych, którzy stanowi¹

grupê najliczniejsz¹, radni i urzêdnicy. Na

pierwszym posiedzeniu, 14 listopada, ze-

spó³ ds. bud¿etu partycypacyjnego w

Dzielnicy Praga-Pó³noc siê ukonstytu-

owa³. Zosta³em w tajnym g³osowaniu wy-

brany na funkcjê przewodnicz¹cego. Za-

stêpcami zostali: Adriana Jara, radna

dzielnicy, Dariusz Cecuda, przedstawiciel

mieszkañców oraz dwaj przedstawiciele

organizacji pozarz¹dowych: Tomasz Pesz-

ke i Krzysztof Piêtka. Funkcjê sekreta-

rza zespo³u powierzono Barbarze Do-

mañskiej, reprezentuj¹cej Urz¹d Dziel-

nicy Praga Pó³noc. Naszym zadaniem jest

jak najszybciej wypracowaæ zasady, któ-

rymi zespó³ bêdzie siê kierowa³. Nasz¹

rol¹ nie bêdzie tworzenie projektów ani

ich ocenianie, to pozostanie domen¹

mieszkañców. My musimy wypracowaæ

przebieg bud¿etu partycypacyjnego, czyli

inaczej mówi¹c zasady, w jaki sposób,

gdzie i kto bêdzie móg³ z³o¿yæ projekt, w

jaki sposób poddamy go weryfikacji i kon-

sultacji spo³ecznej, czy œrodki dzieliæ czy

nie dzieliæ terytorialnie itp. Przed nami

du¿o pracy, bo mimo i¿ mówimy o roku

2015, to ze swoj¹ pierwsz¹ czêœci¹ prac,

czyli wypracowaniem przebiegu bud¿e-

tu partycypacyjnego uporaæ siê musimy

do pocz¹tku grudnia. PóŸniej nasze do-

konania bêd¹ z Pañstwem -mieszkañca-

mi Pragi - konsultowane. Informacje znaj-

dziecie na stronach urzêdu dzielnicy w

specjalnie stworzonej zak³adce portalu

spo³ecznoœciowego na fb Bud¿et party-

cypacyjny w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.

Warszawy, lokalnej prasie itp. Zapewne

bêdzie o tym g³oœno w Warszawie, bo-

wiem dzia³ania takie, jak na Pradze Pó-

³noc, podjê³o wszystkie 18 dzielnic. Spe-

cjaln¹ akcjê konsultacyjn¹ prowadzi³o bê-

dzie miejskie Centrum Komunikacji Spo-

³ecznej. Czy warto siê tym zainteresowaæ

- z pewnoœci¹ tak. Byæ mo¿e pewne spra-

wy dotychczas niezauwa¿ane, niszowe,

znajd¹ swoj¹ szansê na realizacjê. Byæ

mo¿e, œrodki zostan¹ skumulowane na

Bud¿et partycypacyjny

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

jeden du¿y projekt; wszystko zale¿y od
Pañstwa.

Przy okazji - nie chcia³bym, abyœcie
Pañstwo odnieœli wra¿enie, ¿e do tej pory

œrodki wydawane by³y w oderwaniu od
zg³aszanych przez Pañstwa potrzeb. Ar-
tyku³owane s¹ one w uchwa³ach wspólnot

mieszkaniowych, wnioskach o realizacjê
remontów ulic i chodników, dotacji do or-
ganizacji pozarz¹dowych, organizacji kon-

certów, imprez sportowych i kulturalnych
itp. Id¹ na to miliony z bud¿etu, mimo to
ideê bud¿etu partycypacyjnego uwa¿am

za niezwykle cenn¹, bowiem im pieni¹-
dze bli¿ej mieszkañców, tym lepiej.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Prosto z mostu

Mam powa¿ny k³opot z wyt³umacze-
niem dziecku, dlaczego choinka, pod któr¹
znajdzie prezenty, pojawi siê w naszym
domu dopiero za ponad miesi¹c, skoro
wszêdzie œwi¹teczne drzewka ju¿ s¹. Ko-
lorowe, rozœwietlone, prawie pachn¹ce.
T³umaczyæ, o co naprawdê chodzi w œwiê-
ta Bo¿ego Narodzenia, w takich warun-
kach te¿ jest naprawdê trudno.

Rozci¹ganie na dwa miesi¹ce okresu
bo¿onarodzeniowego, a w³aœciwie okresu
zakupów z u¿yciem w reklamach moty-
wów Bo¿ego Narodzenia, uwa¿am za prze-
jaw tego samego braku zasad i braku skru-
pu³ów bran¿y handlowej, które przeja-
wiaj¹ siê w zaœmiecaniu ulic i budynków
reklamami, w dodatku czêstokroæ skan-
dalizuj¹cymi i pozbawionymi smaku.

By³yby to rozwa¿ania godne œciêtej g³o-
wy – chcieliœcie wolnoœci gospodarczej, to
j¹ macie – gdyby nie jeden szczegó³. Od
kilku lat w Warszawie ozdoby bo¿onaro-
dzeniowe na Placu Zamkowym i na Trak-
cie Królewskim, montowane na zlecenie
w³adz miasta, równie¿ pojawiaj¹ siê ju¿ w
listopadzie. To ju¿ jest skandal. Nie mo¿-

na oczekiwaæ umiaru od prywatnych
przedsiêbiorców, je¿eli nie przestrzegaj¹
go w³adze publiczne.

Ten sam problem mamy z reklamami:
nie miejsce tu na banalne utyskiwanie, ¿e
miasto jest zas³aniane przez wielkoforma-
towe p³achty i billboardy. W³adze wielo-
krotnie deklarowa³y walkê z tym zjawi-
skiem i brzmia³o to doœæ wiarygodnie. Tym-
czasem nale¿¹cy do miasta Pa³ac Kultury
i Nauki pod rz¹dami Hanny Gronkiewicz-
Waltz sta³ siê gigantycznym s³upem og³o-
szeniowym. Ostatnie p³achty, promuj¹ce
now¹ miejsk¹ infoliniê, szczyt klimatycz-
ny ONZ oraz miejsk¹ wystawê towarzy-
sz¹c¹ szczytowi, wywieszono ³ami¹c na-
wet przyjête w ratuszu, doœæ liberalne, za-
sady, zgodnie z którymi na Pa³acu mo¿na
reklamowaæ jedynie wydarzenia o charak-
terze ponadlokalnym, a od zdjêcia jednej
p³achty do wywieszenia nastêpnej powin-
no min¹æ co najmniej dwadzieœcia dni.

Wywo³a³o to reakcjê w postaci rezygna-
cji Grzegorza Pi¹tka ze stanowiska naczel-
nika wydzia³u estetyki przestrzeni publicz-
nej urzêdu miasta. Kilka miesiêcy temu,

Miasto jak hipermarket

w trakcie kampanii referendalnej, nomi-
nacja Pi¹tka, m³odego, ale ju¿ znanego
architekta, po³¹czona z odwo³aniem nie-
udolnego poprzednika, zosta³a og³oszona
jako otwarcie urzêdu na nowe idee i nowe
twarze w ratuszu. Teraz Grzegorz Pi¹tek
czuje siê wmanewrowany w propagando-
we dzia³ania pani prezydent.

Wszystko to razem pokazuje, ¿e obec-
ne w³adze miasta traktuj¹ je jak hipermar-
ket. Nie musi byæ ³adnie, nie musi byæ
uczciwie, byle b³yszcza³o i byle siê sprze-
dawa³o. Byle na nas g³osowali.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Jak co roku dzieñ 11 listopada rozbu-
dzi³ wœród Polaków mnóstwo emocji. Tych
pozytywnych i tych negatywnych. Te pozy-
tywne skupia³y siê na radosnym œwiêtowa-
niu 95. rocznicy odzyskania niepodleg³o-
œci, czyli na wziêciu udzia³u w pokojowym
prezydenckim Marszu dla Niepodleg³ej lub
np. uczczeniu œwiêta biegiem na 10 km –
tak jak zrobi³ to premier RP i to w znako-
mitym czasie poni¿ej 50 min., w towarzy-
stwie 11 tys. biegaczy. Niestety, nie zabra-
k³o tak¿e tych negatywnych emocji wyra-
¿onych przez udzia³ w marszach i demon-
stracjach, które z radosn¹ atmosfer¹ œwiê-
ta narodowego nie mia³y wiele wspólnego.
Zaniepokojenie mo¿e budziæ coroczna eska-
lacja „obchodów” 11 listopada. Dwa lata
temu sp³onê³y wozy transmisyjne jednej z
komercyjnych stacji telewizyjnych, w tym
roku budka stra¿nicza na terenie ambasa-
dy rosyjskiej i niewiele brakowa³o, aby sp³o-
nêli ludzie ze œródmiejskiego pustostanu,
zwanego popularnie squatem. Znowu ucier-
pia³a Warszawa i jej mieszkañcy. Straty
spowodowane chuligañskimi wybrykami
oszacowano na 120 tys. z³.

Coraz czêstszym te¿ zjawiskiem atmos-
ferycznym towarzysz¹cym œwiêtowaniu
przez patriotów w kominiarkach, jest pa-
l¹ca siê kwiatowa têcza – symbol œrodo-
wisk LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksu-
alistów i transseksualistów. Pozwoli³em so-
bie na rozwiniecie tego skrótu, aby poka-
zaæ niestosownoœæ sytuacji, bowiem sceny
te maj¹ miejsce notabene na Pl. Zbawicie-
la, w s¹siedztwie zabytkowego koœcio³a.

Uzbrojeni w pa³ki, kamienie i umys³y
pe³ne nienawiœci narodowcy uznali, ¿e to
jest ich œwiêto i nikt poza nimi nie ma pra-
wa go zaw³aszczaæ. ¯e w wolnej Polsce nie
ma miejsca na tolerancjê dla mniejszoœci
narodowych i seksualnych i trzeba stoso-
waæ argument si³y wobec wszystkich, któ-
rzy myœl¹ inaczej. Inn¹ spraw¹ jest postê-
puj¹ca zbyt szybko i w sposób coraz mniej
kontrolowany fala emancypacji œrodowisk
LGBT, anarchistów i lewaków, którzy bêd¹c
w zdecydowanej mniejszoœci usi³uj¹ narzu-
ciæ swoje ¿¹dania zdecydowanej wiêkszoœci
polskiego spo³eczeñstwa. Niestety, przy-
sz³oœæ obchodzenia narodowego œwiêta nie
rysuje siê optymistycznie. No bo jak mo¿-
na pogodziæ ogieñ z wod¹, a skrajn¹ pra-
wicê ze skrajn¹ lewic¹? Dopóki okazjonal-
ne starcia mia³y charakter incydentalny,

mo¿na by³o na to machn¹æ rêk¹. Jednak
kiedy dewastowane jest sto³eczne miasto,
palone jest mienie, a konflikt dyplomatycz-
ny z potê¿nym s¹siadem wisi na w³osku,
trzeba reagowaæ twardo. Jeœli policja nie
jest w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa, trze-
ba byæ mo¿e siêgn¹æ po bardzo radykalne
œrodki, z zakazem organizowania takich
marszów w³¹cznie. Niech bêdzie jeden
wspólny marsz dla wszystkich, którym dro-
ga jest nasza Ojczyzna. Niech policja za-
bezpieczy go nale¿ycie, a chuliganów i ki-
boli niech spa³uje tak, aby odechcia³o im
siê na zawsze takich czynów. Ale czy to jest
w ogóle mo¿liwe? Trudno to mówiæ, ponie-
wa¿ ¿yjemy w demokratycznym kraju. Nie-
stety, niektórych demokracja, mimo ¿e nie
jest najlepszym systemem - choæ nikt lep-
szego nie wymyœli³ – przerasta. Byæ mo¿e
zabrzmi to ekscentrycznie, ale skoro nie da
siê inaczej, to musimy wprowadziæ demo-
kracjê si³¹, zanim nie zdominuj¹ naszego
pañstwa skrajnoœci zarówno z lewej, jak i z
prawej strony, podburzane umiejêtnie - nie-
stety - przez polityków.

Têcza niezgody

Skoro mo¿na by³o ukraœæ ksiê¿yc, mo¿-
na te¿ przestawiæ têczê w inne miejsce, mniej
eksponowane, poza œcis³ym centrum stolicy.
A najlepiej by³oby, gdyby pozosta³a na swo-
im miejscu i zosta³a utkana z bia³ych i czer-
wonych kwiatów, tworz¹c wielk¹ flagê, jako
symbol jednoœci narodu polskiego bez wzglê-
du na pogl¹dy, uprzedzenia i przekonania.
Jako symbol wolnej i niepodleg³ej Polski, za
któr¹ ¿ycie w wojnach i powstaniach odda³o
wiele pokoleñ prawdziwych patriotów.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Lewa strona medalu

Roszczenia przedwojennych w³aœcicieli
– b¹dŸ ich spadkobierców – do nieru-
chomoœci to jeden z g³ówniejszych pro-
blemów dzisiejszej Warszawy. Trudno siê
dziwiæ, skoro przed wojn¹ na 24 tys. bu-
dynków i 40 tys. prywatnych dzia³ek
miasto mia³o zaledwie 853 nieruchomo-
œci. W 1945 roku na mocy tzw. dekretu
Bieruta wszystkie grunty w przedwojen-
nych granicach stolicy przesz³y na w³a-
snoœæ miasta, co mia³o s³u¿yæ szybszej od-
budowie Warszawy. Zamiast prawa w³a-
snoœci dotychczasowi w³aœciciele mieli
mo¿liwoœæ zg³oszenia wniosku o przyzna-
nie im prawa wieczystej dzier¿awy - w³a-
snoœci czasowej. Gmina mia³a obowi¹zek
uwzglêdniania wniosków, je¿eli korzysta-
nie z gruntów przez dotychczasowych
w³aœcicieli da³o siê pogodziæ z ich prze-
znaczeniem okreœlonym w planie zabu-
dowania. Ci, którzy z³o¿yli wnioski w ter-
minie okreœlonym w dekrecie i póŸniej-
szych przepisach, pozostawali w³aœcicie-
lami budynków. Jeœli tego nie zrobili,
b¹dŸ gdy ich wnioski zosta³y rozpatrzo-
ne odmownie, nie tylko tracili grunt, ale
i prawo w³asnoœci po³o¿onych na nim bu-
dynków. Ogromna liczba wniosków do
dziœ nie zosta³a jednak w ogóle rozpa-
trzona. A poniewa¿ dekret Bieruta nigdy
nie zosta³ uchylony i pozostaje do dziœ
obowi¹zuj¹cym prawem, z³o¿one wów-
czas wnioski o u¿ytkowanie wieczyste s¹
ca³y czas rozpatrywane.  Niestety, nie ma
jednego pe³nego rejestru tych wniosków,
co w praktyce powoduje, ¿e roszczenie
do danej nieruchomoœci mo¿e pojawiæ siê
w ka¿dej chwili.

I to jest w³aœnie dramat dla tysiêcy war-
szawiaków, którzy niespodziewanie do-

wiaduj¹ siê, ¿e kamienica, w której miesz-
kali nawet kilkadziesi¹t lat, trafia w pry-
watne rêce przedwojennych w³aœcicieli,
b¹dŸ ich spadkobierców. Je¿eli nie uda³o
im siê wczeœniej wykupiæ od miasta miesz-
kania (a wykup nie wszêdzie by³ mo¿li-
wy), poza tym wstrzymywano go, jak tyl-
ko informacja o roszczeniach siê pojawi³a
- to rzeczywiœcie dotyka ich tragedia. W
wiêkszoœci wypadków oznacza to bowiem
ogromny wzrost czynszu i utratê poczu-
cia bezpieczeñstwa, bo prywatny w³aœci-
ciel mo¿e praktycznie w ka¿dej chwili wy-
powiedzieæ umowê najmu, podczas gdy
miasto nie zrobi³oby tego nigdy. Dla
ogromnej rzeszy ludzi – zw³aszcza osób
starszych – czêstokroæ oznacza to utratê
dachu nad g³ow¹ i za³amanie ca³ego do-
tychczasowego ¿ycia. Nie staæ ich na p³a-
cenie nowych stawek czynszu, a z drugiej
strony maj¹ niewystarczaj¹ce dochody,
aby staraæ siê o kredyt na w³asne miesz-
kanie. W przypadku osób starszych ba-
rier¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ otrzymanie po-
¿yczki mieszkaniowej jest ponadto ich
wiek, bo banki w tych sprawach pozostaj¹
nieugiête.

Jedyn¹ nadziej¹ s¹ starania o lokal
komunalny od miasta, co samo w sobie
jest ogromnym prze¿yciem i d³ugim pro-
cesem, nie daj¹cym na dodatek stupro-
centowej gwarancji sukcesu. Na szczêœcie,
lokatorzy z budynków zwróconych by-
³ym w³aœcicielom maj¹ trochê u³atwieñ w
stosunku do zwyk³ych obywateli. Przede
wszystkim zwolnieni s¹ z tzw. kryterium
metra¿owego, zak³adaj¹cego, ¿e jeœli na
jedn¹ osobê przypada 7m2 powierzchni
mieszkalnej, to inny lokal komunalny siê
nie nale¿y. Ponadto w ich przypadku

zwiêkszyliœmy jako Rada m.st. Warsza-
wy o 30% kryterium dochodowe, czyli
próg zarobków, którego nie wolno prze-
kroczyæ, aby móc staraæ siê o mieszka-
nie z miasta.

Oczywiœcie, te u³atwienia nie pozwa-
laj¹ daæ mieszkañ komunalnych wszyst-
kim, którzy stali siê ofiarami reprywaty-
zacji. Dlatego Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej wymóg³ przed referendum na
Hannie Gronkiewicz-Waltz wprowadzenie
wiêkszych u³atwieñ dla lokatorów z re-
prywatyzowanych kamienic. Dla mnie
osobiœcie jest to jeden z priorytetów, bo
nie wyobra¿am sobie, aby dachy nad
g³ow¹ po kilkudziesiêciu latach mieszka-
nia mieli traciæ ci, którzy to miasto odbu-
dowywali ze zgliszczy wojennych. Tym
bardziej, ¿e na mocy wadliwego prawa
kamienice wracaj¹ nie tylko do ich w³a-
œcicieli lub spadkobierców, ale coraz czê-
œciej handlarzy, którzy roszczenia dekre-
towe skupuj¹ i „wyrywaj¹” dla siebie pod
nowe inwestycje co bardziej atrakcyjne
grunty na terenie miasta. Ale o tym ju¿
nastêpnym razem.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Roszczenia
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Pierwszy spektakl, którego

premiera odby³a siê w Bia³o³êc-

kim Oœrodku Kultury 5 listopa-

da, to „Werona”, wystawiona

przez Kompaniê Teatraln¹ Mam-

ro w re¿yserii Grzegorza Resz-

ki. Historia rodowego sporu Ca-

puletich i Montecchich przenie-

siona zosta³a w czasy nam

wspó³czesne, a t³em do opowie-

dzenia mi³oœci Romea i Julii jest

klinika psychiatryczna. Kompa-

nia Teatralna Mamro opowiada

swoj¹ wersjê wydarzeñ, w któ-

rej przedstawiciele rodu Capu-

letich to lekarze, a Montecchi to

pacjenci owej kliniki. Z pozoru

wszystko jest inne, ale tylko z

pozoru. Antagonizm pomiêdzy

Capuletimi i Montecchimi nadal

przypomina ten klasyczny, szek-

spirowski. Jest tu miejsce i na

nienawiœæ, i na zazdroœæ, i na

zbrodniê. I tylko dŸwiêki popu-

larnego przeboju „Ja uwielbiam

j¹, ona tu jest i tañczy dla mnie”,

przy którym bawi¹ siê bohatero-

wie, przypominaj¹, ¿e nie jest to

bal w renesansowej Weronie.

Nastêpna propozycja (8.11)

to spektakl przedpremierowy

„Ma³¿eñski Rajd Dakar”. Jest to

komedia Sigitasa Parulskisa

(autora przebojowej „Kobiety

Pierwotnej”). Tym razem twórca

chce pokazaæ wszystkim parom,

jak czêsto pozbawione s¹ sen-

su ich spory i zatargi. A robi to

w sposób zabawny, b³yskotliwy

i pe³en humoru. „Ma³¿eñski Rajd

Dakar” to wype³niona genialnym

¿artem opowieœæ o zazdroœci,

mi³oœci, zdenerwowaniu, roz-

dra¿nieniu, zaufaniu, zniechê-

ceniu i innych emocjach, które

towarzysz¹ ka¿dej parze w co-

dziennym ¿yciu. Przedstawiona

jednak z przymru¿eniem oka i

w niecodziennej scenerii.

Jolka i Fryderyk to typowe

ma³¿eñstwo z d³ugoletnim sta-

¿em, dwójk¹ dzieci i nowym do-

mem w trakcie budowy – i jak

typowe ma³¿eñstwo maj¹ swoje

problemy: z seksem, wychowa-

niem potomstwa, wykoñczeniem

³azienki, teœciow¹. Jest w nich

tyle przeciwieñstw, ile ziaren pia-

sku na pustyni. Pewnego dnia

para postanawia wybraæ siê na

pustynny rajd, który ma odœwie-

¿yæ ich zwi¹zek, umocniæ wiêzi i

nadaæ trochê koloru jednostajne-

mu ¿yciu. Ale jak to bywa, na ta-

kiej wyprawie mo¿e zdarzyæ siê

wszystko. Auto odmawia pos³u-

szeñstwa na œrodku pustkowia,

telefon nie dzia³a, woda siê koñczy,

woko³o ¿ywego ducha i nie widaæ

szans na jak¹kolwiek pomoc.

Mimo nieuchronnie zbli¿aj¹ce-

go siê koñca ich ¿ywota, bohate-

rowie nie przestaj¹ siê k³óciæ. Ci¹-

gle s³ychaæ jej k¹œliwe uwagi, jego

z³oœliwe docinki i oskar¿enia, do-

chodzi nawet do próby zabójstwa

wspó³ma³¿onka. Czy zdo³aj¹

przezwyciê¿yæ kryzys i ukoñcz¹

ma³¿eñski rajd? W rolach g³ów-

nych Katarzyna Pakosiñska i Mi-

ros³aw Zbrojewicz.

I wreszcie nowa propozycja Te-

atru Na PrzeKur, zaprezentowana

17 listopada. Dok³adnie rok temu

Teatr Na PrzeKur zadebiutowa³ na

bia³o³êckiej scenie komedi¹ „£zy

Manueli”. Mo¿e dlatego, ¿eby by³o

przekornie, w tym roku zespó³

wzi¹³ na warsztat repertuar po-

wa¿ny, a mianowicie dramat Zofii

Na³kowskiej „Dzieñ jego powrotu”.

Premiera tego dramatu odby³a siê

4 lipca 1931 r. w Teatrze Nowym

w Poznaniu. Od tego czasu spek-

takl zrealizowany by³ niespe³na 10

razy, po raz ostatni w 1982 r. w

Teatrze Telewizji z Krystyn¹ Jand¹

i Janem Englertem w rolach g³ów-

nych. Tym wiêksze wiêc nale¿¹ siê

s³owa uznania zespo³owi Teatru

Na PrzeKur, ¿e wystawili tekst

trudny i rzadko grywany.

Twórczoœæ Zofii Na³kowskiej,

dzisiaj trochê zapomniana, mo¿e

ju¿ do nas tak nie przemawia, po-

rusza jednak powa¿ne, ci¹gle ak-

tualne problemy. Je¿eli ktoœ odcier-

pi karê, mo¿na uznaæ go za nie-

winnego? Czy ka¿dy z nas jest

zbrodniarzem mo¿liwym? – takie

pytania stawia przed widzem

wspó³czesna adaptacja dramatu.

Spektakl wyre¿yserowa³a Katarzy-

na Krakowiak. Wyst¹pili: Magdale-

na Mroszkiewicz, Rafa³ Mroczek,

Dariusz D³u¿ewski, Grzegorz Ci¹-

gardlak oraz Aleksandra Stawicka.

Na pierwszy i trzeci spektakl

wstêp wolny. Obowi¹zuje re-

zerwacja miejsc.

JK

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Listopad obfitowa³ w teatralne premiery na scenie

Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. Bogata propozycja

repertuarowa, od komedii po dramat, dowodzi, ¿e

bia³o³êckie zag³êbie teatralne nie obni¿a poziomu.

9 listopada w Galerii przy Van

Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury otwarta zosta³a nietypo-

wa wystawa fotografii. Wyda-

wa³oby siê, ¿e to zwyk³a rela-

cja z wakacyjnej wyprawy. Ale

to tylko pozory. I to nie dlatego,

¿e fotografowane miejsce jest

niezwyk³e. Chodzi przede

wszystkim o to, ¿e zaprezento-

wano obok siebie dwa ró¿ne

spojrzenia; matki i syna, na to

samo miasto -Nowy Jork. Dwie

osoby - dwa ró¿ne odczucia,

ró¿ne emocje, choæ chyba ta

sama ciekawoœæ œwiata i radoœæ

z odkrywania nowych miejsc.

Spojrzenie mamy, Moniki Pa-

w³owskiej-Pastuszak to reporter-

ska obserwacja ulic, ludzi i tamtej-

szych obyczajów. Widzimy chiñsk¹

dzielnicê i wie¿owce Manhattanu,

przechodniów na ulicy i œpi¹cych

bezdomnych na ³awce w parku.

Krystian Pastuszak, wówczas

10-letni, wola³ fotografowaæ

mamê na tle panoramy miasta.

Utrwali³ chwile, kiedy patrzy na

Statuê Wolnoœci czy biegnie przez

Most Brookliñski. Jedno z jego

ujêæ z widokiem na Most Brookliñ-

ski zdoby³o tytu³ zdjêcia miesi¹ca

w konkursie organizowanym

przez Polsko-Amerykañski Klub

Fotografików na Manhattanie.

- Pozowanie Krystianowi trakto-

wa³am jako œwietn¹ dla niego oka-

zjê do nauki fotografowania – mówi

Monika Paw³owska-Pastuszak.

Krystian chce w przysz³oœci

zaj¹æ siê fotografi¹ zawodowo, a

nawet zostaæ operatorem filmo-

wym. Na razie uczêszcza na za-

jêcia z fotografii do Pa³acu Kultu-

ry i Nauki. Warto jeszcze nadmie-

niæ, ¿e sobotni wernisa¿ uœwiet-

ni³ swoj¹ obecnoœci¹ Chuck Nor-

ris. Jak widaæ, przychodzi nie tyl-

ko do banku, ale i do BOK-u.

Pe³ne radoœci ¿ycia, magiczne

zdjêcia ze spacerów po Nowym

Jorku, Moniki Paw³owskiej-Pastu-

szak i Krystiana Pastuszaka, w

Galerii przy Van Gogha, w Bia³o-

³êckim Oœrodku Kultury przy ul. Vin-

centa Van Gogha 1, mo¿na ogl¹-

daæ do 29 listopada. Wstêp wolny.

Joanna Kiwilszo

Nowy Jork

w dwóch obiektywach
Dwa spojrzenia na to samo miasto – fotografie Moniki

Paw³owskiej-Pastuszak i jej syna Krystiana mo¿na ogl¹daæ

w Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

Wieœci z bia³o³êckich teatrów

Regulamin II Praskiego Konkursu

„Tak ¿yæ, jak ¿y³em, warto by³o...” Józef Pi³sudski.

Temat drugiej edycji konkursu dotyczy ¿ycia i dzia³alnoœci

Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

1. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce

im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.

2. Celem konkursu jest popularyzacja wœród uczniów postaci i

idei Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, jego dzia³alnoœci niepodleg³o-

œciowej i pañstwotwórczej. Pog³êbienie wiedzy na temat dziejów II

Rzeczypospolitej, a tak¿e kszta³towanie postaw patriotycznych.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó³ podstawowych,

gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu prawobrze¿nej

Warszawy oraz miejscowoœci s¹siaduj¹cych z t¹ czêœci¹ miasta.

4. Etapy konkursu i zg³aszania prac.

Konkurs jest dwuetapowy: I etap szkolny, II etap dzielnicowy.

Na etapie szkolnym uczniowie indywidualnie wykonuj¹ prace.

Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do piêciu

najlepszych prac i przesy³a je wraz z protoko³em (za³. nr 2) na

adres organizatora do 14 lutego 2014 r. (z dopiskiem konkurs).

Etap dzielnicowy przeprowadzony bêdzie przez organizatora kon-

kursu, który powo³a Komisjê Konkursow¹. Jury dokona oceny zgro-

madzonych prac i wy³oni po trzy najlepsze prace z ka¿dego etapu

edukacyjnego. Prace zostan¹ ocenione wed³ug nastêpuj¹cych kry-

teriów: strona merytoryczna, zamys³ twórczy, wybór zakresu te-

matycznego, technika wykonania i estetyka, walory artystyczne.

5. Forma i wykonanie prac konkursowych zosta³a zró¿nicowana

dla kolejnych poziomów szkó³:

* Szko³y podstawowe: /do wyboru jeden temat/

A. Wykorzystuj¹c dowoln¹ technikê plastyczn¹ wykonaj plakat w formacie

A-3 lub A-2 ukazuj¹cy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego jako wybitnego Polaka.

B. W dowolnej technice plastycznej wykonaj projekt Orderu Józefa Pi-

³sudskiego, który móg³by byæ przyznawany najwybitniejszym Polakom.

* Gimnazja: /do wyboru jeden temat/

A. Wykorzystuj¹c dowoln¹ technikê plastyczn¹, wykonaj kary-

katurê Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

B. Odwo³uj¹c siê do s³ów J. S³owackiego „Gdy mog¹c wybraæ,

wybra³ zamiast domu gniazdo na ska³ach or³a.” wykonaj pre-

zentacjê multimedialn¹, ukazuj¹c¹ dzia³alnoœæ Marsza³ka Józefa

Pi³sudskiego. Zachowaj realia historyczne i autentycznoœæ posta-

ci. Czas projekcji prezentacji nie mo¿e przekraczaæ 15 minut.

* Szko³y ponadgimnazjalne: / do wyboru jeden temat/

A. Wykonaj w dowolnej technice plastycznej komiks ilustruj¹cy wy-

brany okres ¿ycia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Praca powinna od-

nosiæ siê do realiów historycznych, mo¿na jednak wprowadziæ posta-

cie fikcyjne. Objêtoœæ komiksu nie powinna przekraczaæ 15 stron.

B. „Da³ Polsce wolnoœæ, granice, moc i szacunek œwiata…” - zin-

terpretuj wypowiedŸ prezydenta Ignacego Moœcickiego nad

trumn¹ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Pracê wykonaj w formie

prezentacji multimedialnej, w oparciu o Ÿród³a historyczne. Czas

projekcji prezentacji nie mo¿e przekraczaæ 15 minut.

6. Terminarz konkursu

* do 3 grudnia 2013 r. og³oszenie konkursu.

* do 20 grudnia 2013 r. zg³oszenia udzia³u szko³y w Konkursie.

Prosimy o przes³anie wype³nionej karty zg³oszeniowej (za³. nr 1)

drog¹ elektroniczn¹ na adres konkurs.pilsudski@wp.pl

* do 14 lutego 2014 r. nadsy³anie prac konkursowych wraz z

protoko³em (za³. nr 2) na adres organizatora. Ka¿da praca musi

byæ opatrzona nastêpuj¹cymi danymi: imiê i nazwisko autora;

wiek autora; nazwê i adres szko³y wraz z numerem telefonu;

imiê i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

* 4 marca 2014 r. - posiedzenie Komisji Konkursowej

* 19 marca 2014 r. (imieniny Marsza³ka) og³oszenie wyników

konkursu i wrêczenie nagród.

7. Prace nades³ane na konkurs nie podlegaj¹ zwrotowi i staj¹ siê

w³asnoœci¹ organizatora.

8. Adres organizatora - LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mar-

sza³ka Józefa Pi³sudskiego, ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa,

tel./fax (22) 619 30 83, e-mail: konkurs.pilsidski.edu.pl

Wszelkie zapytania zwi¹zane z konkursem prosimy kierowaæ do

koordynatorów: Ma³gorzaty Geresz, Lidii Kaliciñskiej.

Konkurs o Marsza³ku

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

Od 1998 roku liceum nosi zaszczytne imiê Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W swej dzia³alnoœci edukacyjnej i wychowaw-

czej szko³a stara siê podkreœlaæ idee tego Wielkiego Polaka, a zarazem autorytetu na dzisiejsze, trudne czasy. Szko³a

zlokalizowana jest na Pradze. To tutaj  Marsza³ek przez wiele lat pracowa³ w koszarach - przy ul. 11 Listopada. To w tej

dzielnicy mieszka³ wraz z rodzin¹, po powrocie do Warszawy w listopadzie 1918 roku. Budynek szko³y to obiekt zabytko-

wy - zosta³ przekazany na cele oœwiatowe w 1935 roku, a uczestniczk¹ tej uroczystoœci by³a Aleksandra Pi³sudska.

Ubieg³oroczny konkurs spotka³ siê z zainteresowaniem zarówno pó³nocnopraskich, jak i po³udniowopraskich

szkó³. Dlatego w tym roku jego zasiêg terytorialny zmieni³ siê, jest skierowany do szkó³ z prawobrze¿nej War-

szawy oraz miejscowoœci s¹siaduj¹cych np.: Marki, Z¹bki, Wo³omin, Zielonka.

Nastêpna gazeta - 4 grudnia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

                     strona internetowa - www.ngp.pl

                            e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska


