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dokoñczenie na str. 2

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 5

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 3

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

STOMATOLOGIA
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Pomagamy w odzyskiwaniu op³at likwidacyjnych

(zani¿onych œwiadczeñ wykupu) z polisolokat.

Odzyskujemy œrodki od wszystkich ubezpieczycieli

dzia³aj¹cych na rynku.

Zapraszamy na bezp³atne konsultacje:

tel. 791-557-507, kontakt@oplatylikwidacyjne.pl

Dokumentacjê i urz¹dzenia

do budowy elektrociep³owni,

w ramach „bratniej pomocy”,

dostarczy³ Zwi¹zek Radziec-

ki. W 1954 roku ruszy³a

pierwsza turbina EC ¯erañ.

W latach 1956-1961 energia

cieplna z zak³adu by³a suk-

cesywnie dostarczana do

pierwszych osiedli na Pradze,

do Œródmieœcia i na ̄ oliborz.

Kot³y wodne i fluidalne

Zak³ad jest wyposa¿ony w

piêæ kot³ów parowych, cztery

kot³y wodne, dwa kot³y flu-

idalne i osiem turbozespo³ów

ciep³owniczych. Elektrocie-

p³ownia dysponuje moc¹

ciepln¹ 1580 MW i elek-

tryczn¹ 386 MW, co oznacza,

¿e zak³ad móg³by ogrzaæ

blisko 40% budynków w

EC ¯erañ

wczoraj i dziœ - cz. 2
Elektrociep³ownia ̄ erañ jest drug¹ co do wielkoœci pod

wzglêdem iloœci wytwarzanego ciep³a elektrociep³owni¹

w Warszawie, stanowi¹c¹ dziœ w³asnoœæ spó³ki PGNiG

TERMIKA SA. Decyzja o budowie zak³adu zapad³a po II

wojnie œwiatowej, zaœ budowa rozpoczê³a siê w 1951.

Warszawie i zaœwieciæ oko³o

5 800 000 ¿arówek o mocy

60 W.

Podstawowym paliwem

jest wêgiel kamienny. Stop-

niowo wprowadzane jest

Wœród krwiodawców, któ-

rzy zg³osili siê 28 listopada,

by³ cz³onek tego klubu,

mieszkaniec Targówka, eme-

rytowany podinspektor policji

Jan Maciejczuk, który w ci¹gu

Z potrzeby serca
W koñcu listopada przypadaj¹ Dni Honorowego Krwio-

dawstwa, które w Polsce maj¹ ju¿ 55-letni¹ tradycjê. Co

roku w naszym kraju krew oddaje ok. 420 000 ludzi; to

du¿a liczba, ale ze wzglêdu na ró¿ne grupy krwi – nie s¹

w pe³ni zaspokajane potrzeby du¿ych oddzia³ów

szpitalnych: kardiochirurgii, chirurgii urazowej, hematologii

– mówi nam doktor Wies³aw Serwatko, kierownik Dzia³u

Pobierania Krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

MSW przy ul. Wo³oskiej, prezes Klubu Honorowych

Dawców Krwi w tej placówce. Codziennie oddaje tu krew

ok. 30 osób, 26 listopada by³o ich a¿ 97.

43 lat odda³ ju¿ 77,6 l krwi. W

swoich legitymacjach ma

piecz¹tki z kilku placówek:

szpitala na ul. Wo³oskiej,

Szpitala Bielañskiego, Szpitala

Dzieciêcego przy ul. Litewskiej,

Centrum Zdrowia Dziecka.

Jego przygoda z honorowym

krwiodawstwem zaczê³a siê

podczas s³u¿by wojskowej;

na sta³e zwi¹za³ siê z

tym dzia³aniem, gdy zosta³

milicjantem.

W roku 1973 by³ œwiadkiem

wypadku na ulicy Marsza-

³kowskiej: samochód potr¹ci³

kobietê, która straci³a bardzo

du¿o krwi. Pogotowie nie

przyje¿d¿a³o, wiêc pan Jan

doci¹gn¹³ kobietê do kra-

wê¿nika. Gdy na miejsce

dotar³ lekarz, stwierdzi³, ¿e

potrzebna bêdzie krew. Pan Jan

zaoferowa³ swoj¹, zosta³ dawc¹.

W ostatnich latach, na

³amach gazety wielokrotnie

opisywaliœmy przypadki dzia-

³alnoœci nieuczciwych akwi-

zytorów, którzy ¿eruj¹c na

niewiedzy i naiwnoœci star-

szych ludzi, „wciskali” im ró¿-

ne produkty po zawy¿onej

cenie. Tak by³o z przedstawi-

cielem firmy Aqua Life, roz-

prowadzaj¹cym z 7-krotnym

przebiciem filtry do wody.

Zmanipulowani klienci podpi-

sywali podsuniête im, napisa-

ne malutkim druczkiem pa-

piery, czêsto nie wiedz¹c,

jaka jest ostateczna cena pro-

duktu. Nie orientowali siê

równie¿, ¿e istnieje mo¿li-

woœæ odst¹pienia od tak za-

wartej umowy. Nowe przepi-

sy o prawach konsumenta,

Zmiany w prawach

konsumenta
25 grudnia wchodzi w ¿ycie ustawa o prawach konsumenta.

Zmiany w przepisach chroni¹ miêdzy innymi konsumentów,

zawieraj¹cych umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa, np.

przez Internet lub w swoim mieszkaniu; dlatego warto

ju¿ dziœ siê z nimi zapoznaæ.

które wchodz¹ w ¿ycie 25

grudnia br., maj¹ przeciw-

dzia³aæ takim sytuacjom.

Ustawa o prawach konsu-

menta wdra¿a do polskiego

porz¹dku przepisy Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i

Rady Europy w sprawie praw

Dwa testamenty - bezprawie trwa
Niestety, nic siê nie zmieni³o w sprawie kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40,

skradzionych na podstawie sfa³szowanego testamentu. Czas mija, s¹d orzek³ winê

Miros³awa K. w sprawie fa³szerstwa lata temu, skaza³ go prawomocnym wyrokiem na

karê wiêzienia w zawieszeniu; jedn¹ z zagrabionych kamienic oskar¿ony przekaza³

córce, a ta szybko sprzeda³a j¹ deweloperowi, który z pewnoœci¹ by³ œwiadom,

¿e kupuje „trefny towar”. Sprzedana zosta³a równie¿ druga kamienica. Skradziono

maj¹tek wart dziesi¹tki milionów z³otych. Deweloperzy horrendalnie podnosz¹

czynsze, po czym, gdy lokatorzy nie s¹ w stanie ich udŸwign¹æ, eksmituj¹ lub

zmuszaj¹ do opuszczania mieszkañ. Milcz¹ odpowiedzialne za wydanie kamienic

z³odziejom urzêdy, milcz¹ s¹dy, zaœ komornik œci¹ga nale¿noœci za czynsz od lokatorów,

na rzecz z³odziei tych kamienic. Czy pañstwo polskie jeszcze istnieje? Czy, jak orzek³

jeden z ministrów w niechlubnej aferze pods³uchowej, pozosta³y z niego „ch.., d…. i

kamieni kupa”?

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

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Listy radnych dzielnic Bia³o³êka, Praga Pó³noc i Targówek

oraz sk³ad Rady m.st. Warszawy publikujemy na stronie 2.

Zostali wybrani
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No¿e do kosiarek

i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu

Bia³o³êka
Prawo i Sprawiedliwoœæ:

Piotr Oracz,

Wiktor Klimiuk,

Piotr Pawe³ Gozdek,

Dariusz Ostrowski,

Zofia Dorota Suska

Platforma Obywatelska:

Anna Majchrzak,

El¿bieta Barbara Œwitalska,

Magdalena Roguska,

Marcin Korowaj,

Ewa Gajewska,

Waldemar Jan Roszak,

Agnieszka El¿bieta Borowska,

Joanna Rabiczko,

Anna Dorota Myœliñska,

Piotr Jerzy Smoczyñski,

Zbigniew Madziar,

Pawe³ Tyburc

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki:

Piotr Basiñski,

Piotr Cieszkowski,

Mariola Aneta Olszewska,

Marcin Piotr Adamkiewicz

Wspólnota Samorz¹dowa Gospodarnoœæ:

Wojciech Tumasz,

Filip Tadeusz Pelc

Targówek
Prawo i Sprawiedliwoœæ:

Andrzej Bittel,

Tomasz Cichocki,

Andrzej D¹browski,

Grzegorz Golec,

Maciej Jankiewicz,

Agnieszka Kaczmarska,

Janusz Marczyk,

Marcin Sk³odowski,

Mi³osz Stanis³awski,

Urszula Suzdalcew,

Marek Waszczak

Platforma Obywatelska:

Katarzyna Górska-Manczenko,

Micha³ Jamiñski,

Zostali wybrani

Dorota Kozielska,

Jêdrzej Kunowski,

Krzysztof Miszewski,

Jolanta Miœkiewicz,

Joanna Mroczek,

Jacek Rybak,

Bartosz Szajkowski

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Bródno:

S³awomir Antonik,

Jacek Duczman,

Andrzej Gapys,

Zbigniew Poczesny

Sojusz Lewicy Demokratycznej:

Witold Harasim

Praga Pó³noc

Prawo i Sprawiedliwoœæ:

Marek Bielecki,

Katarzyna El¿bieta Jasiñska,

Robert Marian Kazanecki,

Ryszard Kêdzierski,

Sebastian Robert Kêdzierski,

Teresa Mioduszewska,

Wojciech Witold Nastula,

Edyta Sosnowska,

Gra¿yna Stanis³awa Szymañczuk

Platforma Obywatelska:

Marcin Dominik D¹browski,

Hanna Jolanta Jarzêbska,

El¿bieta Teresa Kowalska-Kobus,

Barbara Kwaœniewska,

Piotr Marcin Pietruszyñski,

Patrycja Hanna Sondij,

Katarzyna Beata Urbañska

Praska Wspólnota Samorz¹dowa:

Kamil Janusz Ciepieñko,

Adriana £ucja Jara,

Ma³gorzata Halina Markowska,

Jacek Wachowicz

Sojusz Lewicy Demokratycznej:

Mariusz Borowski,

Ireneusz Jerzy Tondera

Komitet Wyborczy Wyborców Miasto

Jest Nasze - Mieszkañców Pragi:

Magdalena Guga³a

Radni Rady m.st. Warszawy:

1. Bitner Micha³ z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

2. Bosak Krzysztof z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

3. Chmielewska Izabela z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

4. Cierpisz Zbigniew z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

5. Cieœlikowski Jacek z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

6. Czaykowski Micha³ z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

7. Dorosiñski Rafa³ z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

8. Figura Dariusz z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

9. Frankowski Mariusz z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

10. Fr¹ckowiak Filip z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

11. Gajewska Aleksandra z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

12. Grodzki Micha³ z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

13. Guzia³ Piotr Andrzej z Komitetu Wyborczego Warszawskiej Wspólnoty Samorz¹dowej

14. Hoffman Marcin z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

15. Jakowicka Agnieszka z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

16. Janczar Ewa z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

17. Jaworski Lech z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

18. Jaworski Piotr z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

19. Jezierska Marta z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

20. Johann Olga z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

21. Jurkiewicz Cezary z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

22. Kalbarczyk Piotr z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

23. Kondrat Micha³ z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

24. Koziñski Tomasz z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

25. Krajewski Jaros³aw z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

26. Kropiwnicki Andrzej z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

27. Lech Pawe³ z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

28. Lisiecki Pawe³ z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

29. Lutomirska Dorota z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

30. £uczyñska Ewa z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

31. £ukaszewicz Maria z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

32. Malinowska-Grupiñska Ewa z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

33. Marsza³ek Waldemar z Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej

34. Masny Ewa z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

35. Mazurek Piotr z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

36. Melak Andrzej z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

37. Nehrebecka-Byczewska Anna z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

38. Pabisiak Anna z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

39. Piechna-Wiêckiewicz Paulina z Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem

40. Proñko Krystyna z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

41. Ro¿ek Anna z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

42. Samonek Ewa z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

43. Sheybal-Rostek Aleksandra z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

44. Soin Agnieszka z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

45. Suska Monika z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

46. Szostakowski Jaros³aw z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

47. Szyszko Piotr z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

48. Œwiderski Edmund z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

49. Terlecki Pawe³ z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

50. Tretter Tomasz z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

51. Trêbicka Zofia z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

52. Wielanek Stanis³aw z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

53. Wiœniewska-Najgebauer Joanna z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

54. Wujastyk Iwona z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

55. Wyszyñski Maciej z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

56. Zab³ocki Wojciech z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

57. Zakrzewska Ma³gorzata z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

58. Zbiñkowska Dorota z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

59. ¯ebrowska Alicja Komitet Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ

60. ¯uber-Zielicz Ma³gorzata z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poni¿ej publikujemy listy nowo wybranych radnych. Sesje rad w nowym

sk³adzie ju¿ rozpoczynaj¹ obrady. Przypomnijmy, ¿e radni z³o¿¹ œlubowania i

wybior¹ przewodnicz¹cych rad oraz zarz¹d. Pierwsz¹ sesjê zawsze prowadzi

radny senior.

Zmiany w prawach konsumenta
konsumentów, które bêd¹

obowi¹zywaæ we wszystkich

krajach Unii Europejskiej.

Zmieni¹ siê zasady dotycz¹-

ce sprzeda¿y poza lokalem

przedsiêbiorstwa, przez Inter-

net, na pokazach, prezenta-

cjach, a tak¿e w sklepach tra-

dycyjnych. Najwa¿niejsze

zmiany to:

1. Wyd³u¿enie czasu na

odst¹pienie kupuj¹cego od

umowy zawartej poza loka-

lem przedsiêbiorstwa lub na

odleg³oœæ (np. przez Internet,

na pokazie lub w domu) z 10

do 14 dni.

2. Jasna informacja o ce-

nie towaru i wszelkich kosz-

tach zwi¹zanych z ewentual-

nym jego zwrotem. Przepisy

nowej ustawy maj¹ u³atwiæ

konsumentom zorientowanie

siê, jeszcze przed zawarciem

umowy, jakie koszty rzeczy-

wiœcie bêd¹ musieli ponieœæ

w zwi¹zku z zawieran¹

umow¹ – przedsiêbiorca bê-

dzie bowiem zobowi¹zany do

poinformowania konsumenta

w jasny sposób o wszystkich

kosztach wynikaj¹cych z

umowy. Oznacza to wprowa-

dzenie dodatkowego obo-

wi¹zku informacyjnego dla

przedsiêbiorców.

Ponadto, nowa ustawa

konsumencka zwalnia kon-

sumenta od obowi¹zku po-

noszenia kosztów, zwi¹za-

nych ze zwrotem rzeczy w

przypadku skorzystania z

prawa odst¹pienia, je¿eli

konsument nie zosta³ poin-

formowany przez przedsiê-

biorcê o obowi¹zku poniesie-

nia tych kosztów.

3. Wiêksza swoboda w

wyborze dochodzenia swo-

ich praw w przypadku wady

produktu. Nale¿y te¿ zwróciæ

uwagê na zmiany w proce-

durze reklamacyjnej wadli-

wego towaru. W œwietle no-

wych przepisów, sk³adaj¹c

reklamacjê, konsument bê-

dzie mia³ prawo ¿¹daæ od

sprzedawcy jednej z czte-

rech rzeczy:

dokoñczenie ze str. 1 - naprawienia wady,

- wymiany towaru na nowy,

- obni¿enia ceny,

- lub, gdy wada jest istot-

na, odst¹pienia od umowy i

zwrotu pieniêdzy.

Wybór ¿¹dania nale¿y do

konsumenta. Je¿eli przedsiê-

biorca nie zgodzi siê z tym

wyborem, bêdzie móg³ zapro-

ponowaæ inne rozwi¹zanie.

Jednak, gdy rzecz ponownie

siê zepsuje lub sprzedawca

nie wywi¹¿e siê ze swoich

obowi¹zków i nie usunie

wady, klient ma prawo ¿¹daæ

obni¿enia ceny lub zwrotu

pieniêdzy i jego roszczenie

musi byæ spe³nione.

Jeszcze jedna zmiana

przepisów dotyczy potwier-

dzenia na piœmie zgody na

zakup towaru. Chodzi o po-

wiedzenie przez telefon s³o-

wa „tak” przy zawieraniu

transakcji na odleg³oœæ. To

„tak” trzeba bêdzie potwier-

dziæ na piœmie.

- To bardzo wa¿na zmiana

pro konsumencka – zaznacza

Ma³gorzata Cieloch, rzecznik

prasowy Urzêdu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów.

Od 25 grudnia 2014 roku nie-

udana transakcja w internecie

lub niepotrzebny zakup od akwi-

zytora nie bêd¹ stanowiæ sytu-

acji bez wyjœcia. Obowi¹zuj¹ca

od tego dnia ustawa oznacza

lepsz¹ ni¿ dotychczas ochronê

konsumentów i daje im mo¿liwo-

œci dochodzenia swoich praw.

Joanna Kiwilszo
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Z potrzeby serca

Jesieni¹ 1981 roku o go-

dzinie 2 w nocy do s³u¿b

miejskich dotar³ komunikat,

¿e w Szpitalu Bielañskim

pilnie potrzebna jest krew

dla kobiety po cesarskim

ciêciu. Na has³o „na ratu-

nek” zg³osi³o siê 76 osób.

Jako dawcê wybrano pana

Jana; inni nie spe³niali wa-

runków. Odda³ wtedy 1100

ml krwi – ponad dwukrotnie

wiêcej ni¿ zwykle. W latach

1986/87 pomaga³ pacjen-

tom Centrum Zdrowia

Dziecka. Przetaczana no-

worodkom krew nie mo¿e

byæ konserwowana, musi

byæ œwie¿a.

Jan Maciejczuk by³ te¿

dawc¹ krwi dla ofiar trzêsienia

Ziemi w Armenii, wspó³praco-

wa³ z Markiem Kotañskim i

ks. Arturem Nowakiem z

Domu Opieki (dziœ dyrekto-

rem Departamentu Opieki dla

Chorych na HIV). Pomaga³

poszkodowanym w wybuchu

Rotundy, bra³ udzia³ w ak-

cjach na rzecz górników, po-

szkodowanych w wypadkach

w kopalniach.

„Gdy widzia³em, ¿e mogê

– pomaga³em. To  mi zosta³o

do dziœ. Przez 43 lata nigdy

nie interesowa³em siê, dla

kogo oddajê krew” – mówi

pan Jan. Do tych dzia³añ

wci¹ga³ kolegów ze szkó³

policyjnych, w których wyk³a-

da³. Zachêca³ tak¿e s¹siadów

i m³odych ludzi z Targówka.

Niedawno od jednego z nich

us³ysza³: „Panie Janku, dziêki

Panu uratowana zosta³a

moja matka.”

Za przyk³adem ojca Jana

krwiodawc¹ zosta³ syn Kamil,

który w tê pomoc wci¹ga

teraz kolegów. Za dzia³alnoœæ

na rzecz honorowego krwio-

dawstwa Jan Maciejczuk

otrzyma³ wiele odznaczeñ,

w tym najcenniejsze – „Krysz-

ta³owe Serce”.

Krwiodawcy o mniejszym

dorobku otrzymuj¹ odznaki

„Zas³u¿ony Dawca Krwi”: III,

II i I stopnia; po oddaniu 25 l

krwi mo¿na otrzymaæ medal

„Zas³u¿ony dla Zdrowia Na-

rodu”. Odznaka I stopnia

uprawnia do bezp³atnych

przejazdów komunikacj¹

miejsk¹.

„Ludzie przychodz¹ do

klubu bezinteresownie, z po-

trzeby spo³ecznej i z potrzeby

serca - zapewnia Wies³aw

Serwatko. – Po transformacji

ustrojowej i gospodarczej

wiele klubów HDK upad³o.

Zmieni³ siê sk³ad osobowy

dawców. Wa¿n¹ rolê spe³niaj¹

dawcy rodzinni, zainspirowani

przez lekarzy. Zaktywizowa-

³a siê m³odzie¿ licealna;

krwiodawstwo jest teraz „w

dobrym stylu”. Naszym celem

jest zaktywizowaæ jak najwiê-

cej ludzi m³odych.”

Osoby pe³noletnie, zainte-

resowane t¹ form¹ pomocy,

zachêcamy do kontaktów z

Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa MSW w dni

powszednie w godz. 8-13,

tel. 22 508 13 12, 22 508 13 14.

K.

Na zdjêciach: u góry - Jan

Maciejczuk prezentuje krysz-

ta³owe serce; na dole - Kamil

Maciejczuk te¿ oddaje krew,

obok dr Wies³aw Serwatko i

Jan Maciejczuk

dokoñczenie ze str. 1

EC ¯erañ

wczoraj i dziœ - cz. 2
równie¿ spalanie ekologicznej

biomasy. Poza ciep³em i

energi¹ elektryczn¹, wytwa-

rzanymi w kogeneracji, zak³ad

produkuje równie¿ parê

technologiczn¹ dla odbiorców

przemys³owych. Kogenera-

cja jest procesem technolo-

gicznym, polegaj¹cym na

jednoczesnym wytwarzaniu

energii elektrycznej i ciep³a

u¿ytkowego, w tzw. skojarze-

niu. Wytworzony strumieñ

pary wodnej s³u¿y jednocze-

snemu produkowaniu energii

elektrycznej i energii cieplnej.

Warto zatrzymaæ siê przy

wspomnianych wczeœniej ko-

t³ach fluidalnych, które w EC

¯erañ zosta³y wybudowane w

1997 i 2001 r. Stanowi¹ one

nowoczesne i ekologiczne

rozwi¹zanie, zwiêkszaj¹ce

efektywnoœæ produkcji ciep³a

i redukuj¹ce emisjê py³u,

tlenków siarki i azotu, bez

koniecznoœci budowy instalacji

zewnêtrznych. Kot³y fluidalne

stosowane s¹ w energetyce

do produkcji pary lub gor¹cej

wody. Palenisko kot³a wyko-

rzystuje zjawisko fluidyzacji,

które jest procesem powsta-

wania dynamicznej zawiesi-

ny, tzw. z³o¿a fluidalnego,

sk³adaj¹cego siê z drobnych

cz¹steczek cia³a sta³ego, po-

ruszaj¹cych siê w górê i w dó³

w strumieniu gazu lub cieczy,

w przypadku EC ¯erañ jest

to mia³ wêglowy.

Efektywne spalanie

Spalanie w kot³ach fluidal-

nych przebiega w tempera-

turach od 750 do 950 oC, a

wiêc ni¿szej ni¿ w kot³ach

py³owych. Poni¿ej temperatury

750 oC pogarszaj¹ siê warunki

utleniania wêgla i powstaje

tlenek wêgla. Powy¿ej 950 oC

nastêpuje spiekanie i zmiêk-

czanie popio³u, z³o¿e traci

wiêc charakter sypki i drob-

noziarnist¹ strukturê. Utrzyma-

nie odpowiedniego zakresu

temperatur powinno byæ

regulowane przez strumieñ

cyrkuluj¹cego w z³o¿u ciep³a,

do z³o¿a doprowadza siê wiêc

materia³ warstwy fluidalnej i

utrzymuje du¿e iloœci popio-

³u. Zalet¹ kot³ów fluidalnych

jest ³atwe odsiarczanie i oda-

zotowanie spalin. Zmniejsze-

nie powstawania tlenków

azotu mo¿liwe jest dziêki

niskiej temperaturze spalania.

Odsiarczanie jest przepro-

wadzane tzw. metod¹ such¹,

poprzez dodanie sorbentu,

substancji ch³onnej, np.

kamienia wapiennego do

materia³u warstwy fluidalnej.

Sorbent wi¹¿e siarkê, nie

dopuszczaj¹c do jej utle-

nienia i powstania dwutlenku

siarki.

dokoñczenie ze str. 1 Bêdzie nowy blok

Jest zgoda Walnego Zgro-

madzenia Spó³ki PGNiG

TERMIKA SA na budowê

bloku gazowo-parowego w

Elektrociep³owni ̄ erañ. Decyzja

zapad³a 13 listopada. Projekt

przyczyni siê do poprawy bezpie-

czeñstwa zasilania energetycz-

nego aglomeracji warszawskiej

i wp³ynie na  odczuwaln¹ popra-

wê jakoœci powietrza, bowiem

dziêki budowie nowego bloku

energetycznego, czêœæ kot³ów

wêglowych na ¯eraniu zosta-

nie wycofana z eksploatacji.

Nowy blok umo¿liwi zwiêkszenie

produkcji energii elektrycznej o

50%. Wyposa¿ony bêdzie w

turbinê gazow¹ z kot³em od-

zyskowym i turbinê parow¹.

Jednostka o mocy zainstalowanej

oko³o 450 MWe (megawaty

elektryczne dla odró¿nienia od

megawatów termicznych –

MWt, przyp. red.) bêdzie zu¿y-

wa³a rocznie oko³o 0,6 mld m3

gazu ziemnego.

Parametry techniczne blo-

ku bêd¹ spe³nia³y wymogi

Dyrektywy ws. Emisji Przemy-

s³owych (IED) i wymogi BAT

(Najlepszych Dostêpnych

Technologii). Przetarg zostanie

og³oszony do koñca listopada,

zaœ planowany termin odda-

nia bloku do eksploatacji to

prze³om lat 2018 i 2019.

Parametry bloku s¹ impo-

nuj¹ce. Moc elektryczna –

450 MWe (megawaty elek-

tryczne), moc cieplna co

najmniej 300 MWt (megawaty

termiczne), produkcja energii

cieplnej – 3200 GWh, produkcja

ciep³a – 1900 GWh.

El¿bieta Gutowska

Podczas najbli¿szej zimy

na terenie województwa ma-

zowieckiego bezdomni bêd¹

mogli skorzystaæ z 71 placó-

wek (w tym 26 w Warszawie)

posiadaj¹cych ³¹cznie 3419

miejsc (1543 w Warszawie,

95 w Radomiu, 55 w Ostro³êce,

73 w P³ocku, 40 w Siedlcach).

S¹ to zarówno noclegownie

i schroniska oferuj¹ce czaso-

wy pobyt i pe³ne wy¿ywienie,

jak te¿ hostele. Wyodrêbniono

placówki dla kobiet, mê¿czyzn,

matek z dzieæmi i doros³ych.

Pe³na lista obiektów znajdu-

je siê na stronie internetowej

www.mazowieckie.pl, pod

banerem „Pomoc dla

bezdomnych”.

Na Mazowszu dzia³a rów-

nie¿ 25 jad³odajni i punktów

¿ywienia (10 w stolicy), wy-

daj¹cych dziennie ponad 5

tys. posi³ków (ok. 2,3 tys. w

Warszawie). W czasie nad-

chodz¹cej zimy bêd¹ tak¿e

dzia³a³y punkty pomocy

medycznej – w £aŸniewie

w powiecie warszawskim

zachodnim (al. Ksiê¿y Orio-

nistów 1), Radomiu (ul.

G³ówna 16) oraz w Warszawie

(ul. Wolska 172). W stolicy do

dyspozycji bezdomnych jest

tak¿e pralnia (ul. Grochowska

259a).

Mazowiecki Urz¹d Woje-

wódzki uruchomi³ bezp³atn¹

infoliniê 987. Pracownicy

Wojewódzkiego Centrum

Zarz¹dzania Kryzysowego

udzielaj¹ informacji na

temat mo¿liwych form

wsparcia – wskazuj¹ najbli¿-

sze schroniska, jad³odajnie

czy punkty pomocy medycz-

nej. Warszawiacy mog¹

tak¿e przekazywaæ informacje

w sprawie osób bezdomnych

na numer Stra¿y Miejskiej -

986. Stra¿nicy monitoruj¹

miejsca, w których przeby-

waj¹ bezdomni, rozwo¿¹

ciep³¹ zupê i odzie¿, infor-

muj¹ o adresach noclegow-

ni i schronisk oraz zachê-

caj¹ do skorzystania z ich

oferty.

Nie zapominajmy o bezdomnych
Ponad 3,4 tys. miejsc w schroniskach i noclegowniach,

25 jad³odajni oraz punkty medyczne – na tak¹ pomoc

mog¹ liczyæ bezdomni na Mazowszu. W tym roku m.st.

Warszawa przekaza³o ponad 9 mln z³ dofinansowania

organizacjom pozarz¹dowym, wspieraj¹cym osoby

bezdomne; w 2015 r. bêdzie to blisko 10 mln z³. Do

dyspozycji s¹ te¿ numer telefonu Stra¿y Miejskiej 986

oraz wojewódzka infolinia 987.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

Klub Mêski: Grudniowy Wieczór Osobowoœci - 3 grudnia,

œroda, godz. 18.00 - Zapraszamy na ostanie w tym roku

spotkanie Klubu Mê¿czyzn z Janem Tomaszewskim,

pos³em do Semu RP, bramkarzem reprezentacji Polski,

Jerzym Halbersztadtem, b. dyrektorem Muzeum Historii

¯ydów Polskich, b. dyrektorem Programu Polskiego Muzeum

Holocaustu w Waszyngtonie i Ma³gorzat¹ Kadysz, trenerk¹

NLP, Rozwoju Osobistego, Radykalnego Wybaczania.

http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2452

Warsztaty: Zapach Œwi¹t - 6 grudnia, sobota, 10.00-14.30

- Jedna z legend mówi, ¿e 6 grudnia wczesnym rankiem,

kiedy jeszcze wszystkie dzieci œpi¹, Œwiêty Miko³aj odwiedza

nasze domy, by zostawiæ pod poduszk¹ lub w we³nianej

skarpecie drobne upominki i ³akocie. Pachn¹ca choinka i

prezenty, poczucie bliskoœci i ciep³o wzajemnych relacji, s¹

wa¿nymi akcentami œwi¹tecznego nastroju. Warsztaty, które

zaplanowaliœmy wprowadz¹ nas w tê magiczn¹ atmosferê.

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2446

Mali Einsteini: Têczowy œwiat kolorów – czy kolory naprawdê

istniej¹? - 6 grudnia, sobota, godz. 10, 11, 12 - Jak widz¹

œwiat zwierzêta? Czy uda nam siê sprawiæ, by pomidor sta³

siê fioletowy? Co to jest folia dyfrakcyjna? Bawimy siê kolorami,

bawimy siê œwiat³em, odkrywamy œwiat nauki! Mali Einsteini

to doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2454

Przedstawienie dla dzieci: Magiczny p³atek œniegu - 7 listopada,

niedziela, godz. 17.00 - Ma³a ¿yrafa o bardzo krótkiej szyi wyrusza

z zoo w poszukiwaniu niezwyk³ego p³atka œniegu, który spe³nia

¿yczenia. Jej marzeniem jest mieæ tak jak inne ¿yrafy d³ug¹, piêkn¹

szyjê. W poszukiwaniach pomagaj¹ jej przyjaciele: kot, sowa i

ba³wanek. Przedstawienie w wykonaniu Teatru Dur-Moll.

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2447

Wehiku³ sztuki: Antyczne mozaiki z Rawenny - 13 grudnia,

sobota, godz. 11.00 - Na przyk³adzie s³ynnych bizantyjskich

mozaik z Koœcio³a w Rawennie poznamy sztukê tworzenia

obrazów z ma³ych elementów szk³a, kamieni czy ceramiki.

A tworz¹c w³asne, mozaikowe dzie³o doœwiadczymy,

jak bardzo efektowna i pracoch³onna jest to technika.

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2439

Mali Einsteini: Kap Kap Kap! – o cieczach i p³ynach - 13

grudnia, sobota, godz. 10, 11, 12 - Czy mo¿na zrobiæ z

p³ynu kulkê? Co to znaczy „byæ ciek³ym”? Dowiecie siê, czy

ka¿dy p³yn mo¿na ze sob¹ wymieszaæ. Bêdzie bardzo

doœwiadczalnie i… mokro – nie zapomnijcie o kapciach! :)

Poznacie niesamowite w³aœciwoœci p³ynów, bêdziemy

opisywaæ zjawiska jak prawdziwi naukowcy, a w ekspery-

mencie do domu – spróbujecie zamkn¹æ ocean w butelce!

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2455

Warsztaty ceramiki i garncarstwa - 13, 20 grudnia, sobota,

godz. 11.00 - Spotkanie warsztatowe adresowane do rodzin

w pracowni z nauk¹ rêcznego formowania gliny podstawowymi

technikami: z plastra, z wa³eczków, z bry³y, wyciskane

w gipsowych formach lub toczone na elektrycznym kole

garncarskim. Mile widziane nowi uczestnicy, równie¿ single.

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2437

Anna Milewska - dyrektor

Przedszkola nr 174 w War-

szawie: Dziêki udzia³owi w

projekcie mo¿liwe jest

wypracowanie ciekawych,

nowoczesnych rozwi¹zañ w

zakresie pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Wspó³czesne

przedszkole to nie tylko

placówka kszta³cenia i wycho-

wania dzieci. To równie¿

wa¿ne ogniwo w spo³ecznoœci

lokalnej, ³¹cz¹ce mieszkañ-

ców i instytucje lokalne.

Przedszkole daje wsparcie

rodzinom dzieci, ale te¿ korzysta

z ich wiedzy i doœwiadczenia.

Chcemy walczyæ z powszech-

nym stereotypem, ¿e rodzice

i nauczyciele stanowi¹ prze-

ciwieñstwo i trudno im siê

porozumieæ. Nie ma konfliktu

interesów, nie ma konfliktu

oczekiwañ, jeœli zrozumie siê

wzajemne potrzeby.

Dziêki pomocy ekspertów,

w placówce wypracowuje siê

standardy, jakie ju¿ dawno

funkcjonuj¹ w wysokorozwi-

niêtych krajach na ca³ym

œwiecie. Jako jedyna placów-

ka w dzielnicy, przedszkole

posiada wypracowany pro-

gram wspó³pracy z rodzicami

„Rodzice i nauczyciele-part-

nerstwo w dobrym stylu”, za-

k³adaj¹cy stworzenie sieci

wspó³pracy w celu osi¹gniêcia

najwy¿szych standardów,

umo¿liwiaj¹cych w przysz³oœci

podjêcie starañ o uzyskanie

certyfikatu jakoœci ISO.

Wyj¹tkowe przedszkole
Przedszkole 174 znajduj¹ce siê przy ul. Markowskiej 8

jest jedn¹ z nielicznych placówek, bior¹cych udzia³ w

presti¿owym projekcie Miasta Sto³ecznego Warszawy,

pt.: „Warszawski model wspomagania szkó³ i przedszkoli

jako przyk³ad systemowego rozwi¹zania dla obszarów

metropolitalnych”.

Micha³ Sieradzan-Przyby-

³owicz - pedagog, trener

oœwiaty, ekspert w projekcie:

Niezmiernie cieszy fakt, ¿e

istniej¹ placówki oœwiatowe,

w których dyrekcja i nauczy-

ciele wykazuj¹ tak wielk¹

aktywnoœæ w d¹¿eniu do

podnoszenia jakoœci na rynku

us³ug edukacyjnych. Wycho-

wanie i edukacja nigdy nie

dadz¹ oczekiwanych efek-

tów, jeœli pominiemy jedno z

najwa¿niejszych ogniw, czê-

sto niedocenianych, jakim

jest przedszkole. Z inicjatywy

kadry Przedszkola 174, pod-

czas warsztatów i konsultacji,

a tak¿e doradztwa indywidu-

alnego, uda³o siê wypracowaæ

niezwykle istotne rozwi¹zania

na poziomie œwiatowym. Nie

wykszta³cimy i nie wychowamy

œwiat³ego i m¹drego spo³e-

czeñstwa na miarê XXI wieku,

jeœli na samym pocz¹tku

drogi edukacyjnej dziecka nie

zadbamy o klimat spo³eczny

przedszkola. Dzieci spêdzaj¹

d³ugie godziny w oczekiwaniu

na swoich rodziców, dlatego

niezbêdne jest wypracowanie

rozwi¹zañ tworz¹cych at-

mosferê wzajemnego zrozu-

mienia i wspó³pracy z rodzi-

nami podopiecznych. I w tym

przedszkolu to siê uda³o.

Regularnie organizowane

warsztaty dla rodziców, pro-

wadzone przez nauczycieli

przedszkola, ale równie¿ za-

jêcia warsztatowe prowadzo-

ne dla dzieci i nauczycieli

przez rodziców, dodatkowe

dy¿ury nauczycieli, zaanga-

¿owanie wiêkszoœci rodziców

w organizacjê imprez przed-

szkolnych - bez koniecznoœci

proszenia o ka¿d¹ pomoc

(rodzice sami oferuj¹ pomoc),

to tylko pocz¹tek sukcesów,

jakimi mo¿e pochwaliæ siê

Przedszkole nr 174.

Anna Milewska: Wdro¿enie

programu przeros³o nasze

najœmielsze oczekiwania.

Zawsze mo¿emy liczyæ na

pomoc ze strony rodziców.

Czêsto otrzymujemy nawet

wiêcej wsparcia ni¿ jest nam

potrzebne. A to dopiero pocz¹-

tek nowej jakoœci w zakresie

wspó³pracy. Na pocz¹tku

bie¿¹cego roku szkolnego

przeprowadziliœmy rozbudo-

wan¹ ankietê dla rodziców w

celu okreœlenia oczekiwañ w

zakresie funkcjonowania przed-

szkola. Jej wyniki pokazuj¹, ¿e

mo¿emy byæ dumni ze swojej

pracy i z rodziców naszych

dzieci, ale jej wyniki daj¹

równie¿ wiele wskazówek do

wykorzystania w dalszej pracy.

W zanadrzu mamy jeszcze

wiele niespodzianek i nieraz

zaskoczymy. Nasze nauczy-

cielki i dzieci ucz¹ siê regu-

larnie jêzyka migowego,

uczestniczymy w licznych

szkoleniach i warsztatach

podnosz¹cych nasze kompe-

tencje dydaktyczno-wycho-

wawcze. Nie ukrywamy rów-

nie¿, ¿e nie by³oby to mo¿liwe

bez wsparcia i bez udzia³u

Urzêdu Dzielnicy, który nigdy

nie odmawia pomocy.

Anna Zawadka, nauczy-

cielka w Przedszkolu nr 174:

Czasami jest ciê¿ko, czasami

jesteœmy bardzo zmêczone,

ale wiemy, ¿e nasz zawód to

nie praca opiekunki dzieciê-

cej, tylko nauczyciela kszta³tu-

j¹cego przysz³e pokolenia.

Dlatego warto poœwiêciæ swój

czas i daæ z siebie maksymal-

nie du¿o energii, a przy tak

dobrej wspó³pracy z rodzina-

mi dzieci, ciê¿ka praca na-

uczyciela, mo¿e te¿ przynieœæ

ogromn¹ satysfakcjê. Lubimy

rodziców naszych dzieci i nie

potwierdzamy stereotypu, ¿e

wspó³dzia³anie jest trudne.

Zespó³ Przedszkola nr 174

pokazuje, ¿e nawet niewielka

instytucja mo¿e okazaæ siê

wielk¹, jeœli ma siê tylko

wielkie serce i kocha swoje

powo³anie. Nowoczeœnie, w

atmosferze wspó³pracy, prze-

ciw stereotypom- oby tak dalej!

Leszek P³oñski, pedagog,

przyjaciel Przedszkola nr 174

Skrzydlate kalendarze

Podobnie jak w poprzednim,

tematem s¹ nasi skrzydlaci

s¹siedzi. Zachwycaj¹cy bar-

wami upierzenia i talentami

wokalnymi, zadziwiaj¹cy

umiejêtnoœciami i zwyczajami.

Klejnoty w miejskiej, betonowej

rzeczywistoœci.

Trzeba je chroniæ i temu ma

s³u¿yæ idea, ¿eby ten kalen-

darz poszed³ w Wasze rêce.

Zebrane t¹ drog¹ pieni¹dze

przeznaczymy na pracê

naszego Ptasiego Patrolu,

który ratuje ¿ycie ptaków

gniazduj¹cych w budynkach

oraz walczy o kompensacjê

zniszczonych siedlisk.

Kalendarz 2015 oferujemy

w dwóch wersjach! Jedna

- do postawienia na biurko,

stó³, pó³kê, druga - do

powieszenia na œcianê.

W obu pokazujemy inne

zdjêcia.

Kalendarz wisz¹cy ma

wymiary 30x40 cm i prezen-

tuje 13 ptasich portretów

(ok³adka + 12 miesiêcy).

Dodatkowo na rewersie

ok³adki dajemy zdjêcia po-

kazuj¹ce ciekawe, czasem

zaskakuj¹co umiejscowione,

ptasie lokale.

Kalendarz biurkowy, w

wymiarze A5, ma 14 kart.

Podobnie jak w wisz¹cym,

patronem ka¿dego miesi¹ca

jest inny ptak. Na rewersie

ka¿dej strony z kalendarium

znalaz³o siê zdjêcie innego

ptasiego lokalu.

Polecamy Wam oba kalen-

darze jako mi³y prezent dla

siebie samego oraz dla Wa-

szych przyjació³, znajomych,

pracowników... I jako cenne

wsparcie dla naszych szcze-

gólnych, trudnych dzia³añ.

Cena: Jeœli kalendarze

odbierzecie bezpoœrednio z

biura Fundacji (Warszawa,

Ursynów, ul. Hawajska 5/9),

ew. mo¿na umówiæ siê na

mieœcie, koszt biurkowego

to 12 z³, wisz¹cego 25 z³.

Przy wysy³aniu poczt¹

trzeba doliczyæ 5 z³.

Wysy³ka po przelaniu

pieniêdzy na konto Funda-

cji (z okreœleniem, jakie

wersje i ile sztuk):

87 2490 0005 0000 4500

5605 8992.

KONTAKT: tel. 888 066 402

lub e-mail: r.markowska@wp.pl

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê.

Razem idziemy przez œwiat.

Piêkne zdjêcia (i Ÿdziebko edukacji), które bêd¹

radowaæ Wasze oczy i serca przez ca³y nadchodz¹cy

rok. To w³aœnie znajdziecie w naszym wyj¹tkowym

kalendarzu 2015.
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Wszystko wskazuje na to,

¿e ta diagnoza jest trafna.

Dotyczy jednak raczej urzêd-

ników i wymiaru sprawiedli-

woœci. Bo jak¿e inaczej wy-

t³umaczyæ fakt, ¿e prawowita

spadkobierczyni w³aœcicielki

kamienic zosta³a okradziona

i nie mo¿e dysponowaæ nie-

ruchomoœciami zgodnie z

prawdziwym testamentem,

który posiada, zaœ z³odzieje

dysponuj¹ kamienicami na

podstawie fa³szywego doku-

mentu, którego fa³szywoœæ

potwierdzi³ grafolog w trakcie

procesu s¹dowego. Jak wy-

t³umaczyæ fakt, ¿e z ksi¹g

wieczystych, w jakiœ dziwny

sposób, znikn¹³ zapis prawo-

witej spadkobierczyni, która

dokona³a zastrze¿eñ doty-

cz¹cych kamienic? Jak wyt³u-

maczyæ fakt, ¿e odbywaj¹ siê

kolejne licytacje komornicze

prac artysty malarza na po-

czet sp³aty zaleg³ego czyn-

szu na rzecz córki z³odzieja

budynków przy Tykociñskiej?

S¹ to sytuacje nie mieszcz¹ce

siê w g³owie. Opisujemy te

kurioza od lat, mieszkañcy

Tykociñskiej zaciekle walcz¹

o sprawiedliwoœæ. Bez skutku.

Z³o¿yli wiêc kolejne doniesie-

nie o podejrzeniu pope³nienia

przestêpstwa do Prokuratury

Rejonowej dla Warszawy

Pragi. Tym razem doniesienie

dotyczy zaginiêcia w aktach

ksi¹g wieczystych zastrze-

¿eñ, sk³adanych przez pra-

wowit¹ spadkobierczyniê

kamienic. Treœæ doniesienia

jest tak dramatyczna w swej

wymowie, ¿e nie wymaga

¿adnego komentarza. Oto

jego fragmenty.

(…) Nadu¿ycie zaufania

(art. 296 kk) niekompetencja

i nieudolnoœæ oraz zaniedbanie

obowi¹zków (art. 231, 276 kk)

przez wysokich urzêdników

doprowadzi³y do powstania

rozleg³ych szkód cywilno-

prawnych o wielkich rozmia-

rach (min. 2-4 mln. z³) w ro-

zumieniu art. 361 par.1 kc.

Lokatorzy nieruchomoœci

przy Tykociñskiej 30 i 40 zo-

stali nara¿eni na szykany

zorganizowanej grupy prze-

stêpczej (horrendalne czynsze

oraz kosztowne postêpowa-

nia komornicze i eksmisje).

(…) Domagamy siê skiero-

wania w tej sprawie aktu

oskar¿enia i  ukarania spraw-

ców – cz³onków grupy prze-

stêpczej tj.: 1) Urzêdnika od-

powiedzialnego za nadzór

nad ksiêgami wieczystymi; 2)

El¿biety Violetty Zakrzewskiej

– córki skazanego oszusta

Miros³awa K.; 3) Petera

Rdzeniewskiego – w³aœciciela

f-my developerskiej ARCO –

Development; 4) Micha³a

Owsiewskiego wspólnika 2 m

Fund, 2C Partners, Prezes

Zarz¹du Magmillon i Pre-

mium Fleet Sp. z o.o.

(…) Niedope³nienie obowi¹z-

ku pilnowania dokumentów

przez S¹d wieczystoksiêgowy

ur¹ga wszelkim przyjêtym

standardom w europejskim

wymiarze sprawiedliwoœci i

domaga siê przyk³adnego

ukarania winnych tak ra¿¹-

cych zaniedbañ, jak zagubie-

nie zastrze¿eñ. Nieprawid³o-

woœci w prowadzeniu spraw

w tut. s¹dzie oraz Prokuratu-

rze Okrêgowej, która mimo

zawiadomienia przez proku-

ratora Prokuratury Rejonowej

nie dopatrzy³a siê znamion

przestêpstwa w sprawie wy-

³udzenia przez szajkê dwóch

budynków przy Tykociñskiej

30 i 40, sk³aniaj¹ pokrzyw-

dzonych do podejrzeñ o ko-

rupcjê w ww. instytucjach.

S¹dzimy, ¿e energiczne

œledztwo w tej sprawie dopro-

wadzi³oby na ³awê oskar¿o-

nych osoby odpowiedzialne

za wymienione niedopatrzenia

i nieprawid³owoœci.

(…) Urz¹d Miasta Sto³ecz-

nego Warszawy w grudniu

2003 na zawiadomienie o

sfa³szowaniu testamentu nie

zareagowa³. To równie¿ daje

asumpt do podejrzeñ o dzia-

³ania korupcyjne. Urz¹d ten,

pomijaj¹c prawowit¹ spadko-

bierczyniê wyda³ – z urzêdu

– decyzjê przyznaj¹c¹ nieru-

chomoœæ przy Tykociñskiej

30 Miros³awowi K., przeciwko

któremu ju¿ wówczas

prokuratura skierowa³a

sprawê do s¹du. Prokuratura

ignorowa³a powiadomienia o

pope³nieniu przestêpstwa,

uzasadniaj¹c odmowy wsz-

czêcia postêpowania bra-

kiem znamion pope³nienia

przestêpstwa.

Prokuratura Okrêgowa od-

mówi³a SOMT (Stowarzyszeniu

Obrony Mieszkañców Tyko-

ciñskiej) skierowania sprawy

o odzyskanie ww. budynków

do S¹du Okrêgowego (…).

Komornik s¹dowy z inspiracji

E. V. Zakrzewskiej – córki

skazanego oszusta Miro-

s³awa K. zmusza artystê pla-

styka Adama J. Koz³owskie-

go do oddawania prac na

rzecz „wierzycielki”. Komornik

ten ponadto pope³nia ra¿¹ce

b³êdy merytoryczne i proce-

duralne.

Protesty i zawiadomienia o

przestêpstwie pozostawiano

bez odpowiedzi. Przeprowa-

dzano natomiast gorliwie, a

niezgodne z przepisami pra-

wa czynnoœci komornicze,

powoduj¹c przy tym d³ugotr-

wa³e, dolegliwe i kosztowne

postêpowania s¹dowe. Egze-

kucje komornicze przeprowa-

dzano zawsze w interesie

najbli¿szej rodziny skazane-

go oszusta Miros³awa K. oraz

innych jego „nastêpców

prawnych”.

Wszyscy: spadkobierczyni,

beneficjentki  zapisu - siostry

Albertynki oraz mieszkañcy

uznajemy, ¿e doznane krzywdy

wymagaj¹ zadoœæuczynienia

za ra¿¹co niew³aœciwe

dzia³ania funkcjonariuszy i

urzêdników pañstwowych

w/w instytucji i urzêdów.

S¹d Wieczystoksiêgowy

alarmowany od stycznia

2003 roku o pojawieniu siê

fa³szywego testamentu przez

nastêpne 11 lat nie powzi¹³

¿adnych kroków w celu za-

blokowania ksi¹g wieczy-

stych dla nieruchomoœci

budynkowych przy ul. Tyko-

ciñskiej 30 i 40. Skutkowa³o

to tym, ¿e kolejni kombinatorzy

mogli siê bezkarnie powo³y-

waæ na „prawo w³asnoœci”

osi¹gniête w drodze prze-

stêpstwa pope³nionego

przez skazanego za oszustwo

Miros³awa K.

El¿bieta Gutowska

Dwa testamenty - bezprawie trwa
dokoñczenie ze str. 1

Realizacji pomys³u utwo-

rzenia pierwszego w Polsce

i na œwiecie Muzeum Pol-

skiej Wódki towarzyszy du¿y

rozmach. Autorem sta³ej

ekspozycji jest renomowana

pracowania architektoniczna

Nizio Design International,

maj¹ca na koncie projekt i

wykonanie wystawy sta³ej

Muzeum Historii ¯ydów

Polskich czy Muzeum Po-

wstania Warszawskiego,

zaœ logotyp i identyfikacjê

wizualn¹ stworzy³ uznany

artysta plastyk Andrzej

P¹gowski.

Inicjatorzy powstania

muzeum, przekonani o

swym sukcesie licz¹, ¿e

stworz¹ atrakcjê na miarê

£azienek Królewskich czy

Pa³acu w Wilanowie. Mimo

¿e preferencje Polaków

stopniowo zmieniaj¹ siê na

korzyœæ s³abszych alkoholi,

muzeum ma utwierdziæ ich

w przekonaniu, ¿e mog¹ i

powinni byæ dumni ze swoje-

go narodowego trunku. Na

wskroœ nowoczesna, pe³na

multimediów wystawa ma

anga¿owaæ zmys³y. Narra-

cja muzealna poprowadzi

zwiedzaj¹cych przez piêæ

galerii. Poznaj¹ oni metody

produkcji wódki, poczuj¹ te¿

charakterystyczne zapachy

towarzysz¹ce destylacji.

Wejd¹ nie tylko w sam œro-

dek procesu tworzenia, ale

te¿ zapoznaj¹ siê z histori¹

i kultur¹, jaka siê wokó³ pol-

skiej wódki wytworzy³a –

mówi Miros³aw Nizio, g³ówny

architekt pracowni odpowie-

dzialnej za projekt muzeum.

Widz zostanie przeprowa-

dzony przez historiê polskiego

gorzelnictwa, pocz¹wszy od

XV wieku do teraŸniejszoœci

– od komnaty œredniowiecz-

nego alchemika, przez

XVIII-wieczn¹ karczmê, po

wystawê urz¹dzeñ gorzelni-

czych. Wykorzystanie obiek-

tów odzyskanych z dawnych

gorzelni i destylarni, ich

twórcze przekszta³cenie i

recycling, a tak¿e zestawienie

ze specjalnie zaprojektowa-

nymi elementami scenogra-

ficznymi i zaawansowanymi

formami multimedialnymi

maj¹ sprawiæ, ¿e ekspozycja

bêdzie mia³a unikatowy

charakter. Autorzy projektu

zapewniaj¹, ¿e zastosowane

rozwi¹zania pozwol¹ odwie-

dzaj¹cym doœwiadczyæ i

zrozumieæ, na czym polegaj¹

poszczególne etapy produkcji

wódki, z jakich surowców

jest wytwarzana (zbo¿e,

ziemniaki oraz woda), pod-

kreœlaj¹c jednoczeœnie

istotn¹ rolê cz³owieka - go-

rzelnika - w przebiegu tego

procesu. Opowiadaj¹c o

historii polskiej wódki przy-

pomn¹ tak¿e pierwsze re-

ceptury i poka¿¹, jak zmie-

nia³ siê wygl¹d etykiet oraz

design butelek.

Choæ w wiêkszoœci tego

rodzaju muzeów alkoholi na

œwiecie g³ówn¹ atrakcj¹ jest

w³asna produkcja trunków,

to uruchomienie w Konese-

rze na potrzeby projektu

choæby niewielkiej gorzelni

nie jest mo¿liwe ze wzglêdu

na zapisy Ustawy o wycho-

waniu w trzeŸwoœci. Na

miejscu bêd¹ natomiast

sprzedawane wódki wypro-

dukowane gdzie indziej,

spe³niaj¹ce jednak ustawo-

we kryteria „polskiej wódki”

- napoju alkoholowego pro-

Wódka zostaje w Koneserze

We wtorek 25 listopada odby³a siê oficjalna prezen-

tacja projektu architektonicznego Muzeum Polskiej

Wódki, które znajdzie swoj¹ siedzibê w dawnym

budynku rektyfikacji spirytusu na terenie Konesera

przy ulicy Z¹bkowskiej. Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia

jest francuska firma Pernod Ricard - producent

wódek: „Wyborowa”, „Luksusowa”, „Pan Tadeusz” i

„Premium”, które spe³niaj¹ ustawow¹ definicjê polskiej

wódki. Partnerami s¹ deweloperzy z BBI Development

i Grupy Liebrecht & wooD, a patronem Stowarzyszenie

Polska Wódka.

dukowanego w Polsce, uzy-

skiwanego wy³¹cznie z ¿yta,

pszenicy, owsa, jêczmienia

lub ziemniaków uprawia-

nych na terenie naszego

kraju.

Choæ lokalizacja muzeum

w miejscu, w którym opra-

cowywano pierwsze recep-

tury i produkowano jedne

z najbardziej znanych ma-

rek polskich wódek, jak

„Wyborowa” czy „Luksusowa”,

idealnie wpisuj¹ siê w za-

mierzenia pomys³odawcy,

a na facebookowej stronie

muzeum pojawiaj¹ siê

anegdoty zwi¹zane z wy-

twarzaniem wódek w „Ko-

neserze”, w samym projekcie

trudno znaleŸæ te historyczne

lokalne odniesienia. Czy

Muzeum Polskiej Wódki,

którego otwarcie zaplano-

wano na 2017 rok rzeczy-

wiœcie stanie siê wa¿nym

punktem na kulturalnej

mapie Warszawy i czy za-

chowa swój praski charak-

ter? Bêdzie to drugie po

Muzeum Warszawskiej Pragi

muzeum na Pradze Pó³noc

i pierwsze prywatne.

Kr.
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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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

D

R
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W
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N

A

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

mini og³oszenia

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 ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umie-

jêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czê-

sto, ju¿ po pierwszej wizycie u nie-

go 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:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16 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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

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, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

ROLETY, ¿aluzje, markizy,

moskitiery 508-608-790

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

NIERUCHOMOŒCI

PRAGA PÓ£NOC, pokój,

kuchnia, wszystkie media,

37m2, kamienica, zamieniê na

kawalerkê w bloku 693-533-503

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañstwa,

wybory to stan œwiadomoœci

obywateli, a organizacja wy-

borów to wyraz jakoœci Rze-

czypospolitej Polskiej. Aliœci

wybory to decyzja o naszej

niepodleg³oœci i zamo¿noœci.

25 lat ciasnog³owia zrodzi³o

go³odupie. Za ma³o zarabiam

w zagranicznej firmie, rodzi siê

przy urnie Formalinowa PKW

i mieszkañcy Alternatywy 4 -

to nasza rzeczywistoœæ. W

przeciwieñstwie do Jaros³awa

Kaczyñskiego nie widzê

oszustw wyborczych, spisków

ni uk³adu. Widzê p³acz¹cego

Barejê. To mia³ byæ ¿art. Pan

Stanis³aw te¿ mia³ nadziejê,

¿e „to to” mo¿liwe jest tylko

w komunie. Frekwencja z

poprzednich wyborów 50%,

a na godz. 17 w mojej komisji

wyborczej nie wiêcej jak

30%. Czekamy na zamor-

dyzm? Komuno, wróæ? ....

Rosja i Korea P³n. nie tak

daleko.

Nie trzeba koñczyæ medycyny

by wiedzieæ, ¿e z³o, którego

siê nie powstrzyma, bêdzie

z czasem coraz wiêksze. W

niektórych jednak przypadkach

nale¿y rzetelnie skoñczyæ

medycynê aby móc diagno-

zowaæ choroby utajone. W

tym wydaniu NGP poruszê

temat mocznicy. Ka¿da przej-

œciowa pora roku, taka jak

jesieñ jest okresem zwiêk-

szonego wysi³ku organi-

zmów. Gromadzenie zapa-

sów przed zim¹. Walka z

infekcjami wyraŸnie obci¹¿a

pracê wszystkich uk³adów. U

czêœci niekoniecznie starych

psów i kotów obserwujemy

spadek entuzjazmu ¿yciowe-

go. Zwierzêta maj¹ mniejsze

chêci do zabawy, dystans

spaceru zmniejsza siê. Nie

wykazuj¹ dobrego apetytu.

Okrywa w³osowa jest gorsza.

Wiêcej pij¹. Niekiedy wymio-

tuj¹. W³aœciciele maj¹ wra¿e-

nie zmiany zapachu skóry i

wydechu z jamy ustnej. Wraz

ze wzrostem spo¿ycia wody

mo¿emy obserwowaæ mikcje

w mieszkaniu lub zwiêksze-

nie objêtoœci wydalanego

moczu, zw³aszcza przez

samce psów. Wszystkie te

objawy to efekt powolnego

zaniku funkcji nerek. Konse-

kwencj¹ ich pracy jest wzrost

toksycznych metabolitów

strawionego bia³ka – moczni-

ka i kreatyniny. Niestety, o

d³ugoœci ¿ycia w du¿ej mie-

rze stanowi jedzenie. Du¿a

iloœæ miês, podrobów, serów,

od¿ywek to domena zwana

kulinarium. Gessler, Okrasa,

Mak³owicz dobrze wiedz¹,

jak zrobiæ, aby dobrze sma-

kowa³o. Jednakowo¿ na ile

ucierpi¹ trzustka, w¹troba i

nerki - w³aœciciel dowie siê

za jakiœ czas. My, lekarze, z

jedzenia potrafimy przepo-

wiadaæ przysz³oœæ. W prze-

ciwieñstwie do wró¿a Ma-

cieja ze 100% pewnoœci¹.

Quo vadis?

W Sekcji Ksi¹g Zabu¿añskich,

która jest czêœci¹ archiwum

Urzêdu Stanu Cywilnego

m.st. Warszawy przechowy-

wane s¹ ksiêgi metrykalne

(urodzeñ, ma³¿eñstw i zgo-

nów) z dawnych terenów

wschodnich, woj. lwowskiego,

stanis³awowskiego, tarnopol-

skiego, wo³yñskiego, poleskiego

i w niewielkim zakresie no-

wogródzkiego. Powy¿sze

terytoria do 1945 r. nale¿a³y

do Rzeczypospolitej Polskiej,

a po II wojnie œwiatowej

zosta³y wcielone do ZSRR.

Tomy zosta³y przekazane

przez w³adze radzieckie w

1949 r. na mocy umowy miê-

dzynarodowej, jednak¿e by³y

one niekompletne i czêœciowo

zniszczone.

W zasobie Sekcji Ksi¹g

Zabu¿añskich znajduj¹ siê

woluminy metrykalne za lata

1784-1945 dla wyznañ:

1. rzymskokatolickiego,

2. ewangelicko-augsburskiego,

3. grekokatolickiego,

4. prawos³awnego,

5. moj¿eszowego.

Obecnie w pracowni kon-

serwacji dokumentacji Biura

Organizacji Urzêdu trwaj¹ prace

zwi¹zane z konserwacj¹ 15

ksi¹g zabu¿añskich. Urz¹d

Stanu Cywilnego m.st. War-

szawy przekaza³ ksiêgi pocho-

dz¹ce z 1914 r. z parafii: rzym-

skokatolickich, prawos³awnych

oraz gmin wyznania moj¿e-

szowego. Po konserwacji

ksiêgi zostan¹ przekazane

do Archiwum G³ównego

Akt Dawnych w Warszawie.

Stuletnie ksiêgi, przed

przyst¹pieniem do prac kon-

serwatorskich, zosta³y pod-

dane fumigacji. Proces ten

przeprowadzany jest przy

u¿yciu specjalistycznych

œrodków chemicznych, a jego

efektem jest dok³adne odka-

¿enie dokumentu. Ze wzglêdu

na ró¿ny stan zachowania

oraz zniszczenia bloku i opra-

wy, ka¿da z ksi¹g wymaga

indywidualnego programu

renowacji. G³ównym za³o¿e-

niem tak opracowanego planu

konserwatorskiego jest jak

najmniejsza ingerencja w za-

bytkowy orygina³, przy zacho-

waniu i zabezpieczeniu au-

tentycznych materia³ów i

techniki wykonania. Wszystkie

zabiegi renowacyjne opieraj¹

siê na metodach odwracalnych

przy u¿yciu profesjonalnych

materia³ów konserwa-

torskich.

Akta stanu cywilnego zgodnie

z § 28 pkt 1 rozporz¹dzenia

Ministra Spraw Wewnêtrznych

i Administracji z dnia 26 paŸ-

dziernika 1998 r. w sprawie

szczegó³owych zasad sporz¹-

dzania aktów stanu cywilnego,

sposobu prowadzenia ksi¹g

stanu cywilnego, ich kontroli,

przechowywania i zabezpie-

czenia oraz wzorów aktów

stanu cywilnego, ich odpisów,

zaœwiadczeñ i protoko³ów (Dz.

U. z dnia 7 listopada 1998 r.

Nr 136 poz. 884 ze zm.) prze-

chowywane s¹ w Urzêdach

Stanu Cywilnego przez 100 lat.

Po up³ywie tego okresu prze-

kazywane s¹ do w³aœciwych

archiwów pañstwowych.

Ksiêgi stanu cywilnego z

obszaru, który na mocy umowy

z dnia 16 sierpnia 1945 r. o

polsko-radzieckiej granicy

pañstwowej pozosta³ na terenie

ZSRR przekazywane s¹ do

Archiwum G³ównego Akt Dawnych

w Warszawie – na podstawie

§ 28 pkt 2 przywo³anego rozpo-

rz¹dzenia - po up³ywie 100 lat

od ostatniego wpisu w ksiêdze.

W za³¹czeniu znajduj¹ siê zdjê-

cia prezentuj¹ce prace konserwa-

torskie prowadzone w pracowni.

Konserwacja stuletnich ksi¹g metrykalnych
W zabytkowej komorze celnej na Pradze (ul. ks. I.

K³opotowskiego 1/3) w pracowni Wydzia³u Poligrafii i

Konserwacji Dokumentacji Biura Organizacji Urzêdu

trwa renowacja ksi¹g zabu¿añskich. Zabytkowe

woluminy pochodz¹ z 1914 roku.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

ZAWIADOMIENIE
zawiadamia siê, ¿e w dniu 01.12.2014 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du Praskich Terenów

Publicznych przy ul. Burdziñskiego 7 na okres 21 dni

wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w

dzier¿awê na czas oznaczony.

S¹ takie momenty, kiedy

wszystko zaczyna siê pruæ od

jednego szwu. Mam nadziejê,

¿e dziêki ostatnim wystêpom

Pañstwowej Komisji Wyborczej

spruje siê wreszcie wizerunek

rzekomo zinformatyzowanej

administracji publicznej. Nie

sprawi³o tego groteskowe

wprowadzenie „zasady jednego

okienka” dla przedsiêbiorców,

polegaj¹ce nie na konsoli-

dacji rejestrów KRS, NIP,

REGON i ewidencji gospodar-

czej, lecz na zatrudnieniu

urzêdników, którzy w jednym

okienku przyjmuj¹ od petenta

papierowe wnioski o nadanie

numerów KRS, NIP, REGON

i ewidencji gospodarczej, po

czym rozsy³aj¹ je do urzêdów

nadaj¹cych te numery, co w

sumie trwa d³u¿ej, ni¿ gdyby

zaj¹³ siê tym sam petent. Nie

sprawi³o tego nawet wprowa-

dzenie kodów kreskowych

przesy³ek w Poczcie Polskiej,

gdzie panie w okienkach pra-

cowicie wklejaj¹ teraz te kody

do specjalnej tabelki w zeszy-

cie, a obok kodu d³ugopisem

wpisuj¹ dane z koperty...

Wtajemniczeni wiedzieli o

tym od dawna. Komputery za-

mawiane do urzêdów niemal

przypadkowo, przez ludzi nie

maj¹cych pojêcia o informaty-

ce; Ÿle dzia³aj¹ce systemy in-

formatyczne w urzêdach, w

¿aden sposób nie otwieraj¹ce

instytucji na obywateli, a nawet

nie u³atwiaj¹ce pracy urzêdni-

kom; wreszcie nominacja mi-

nistra cyfryzacji, który nie

u¿ywa³ w pracy komputera,

by³ za to przyjacielem premiera

- wszystko to s¹ przejawy ogól-

nego zjawiska: nasi urzêdnicy

nie maj¹ ¿adnych kompetencji

zarz¹dczych opartych o nowo-

czesne technologie IT. Mówi¹c

proœciej, nie wiedz¹, do czego

mog¹ im siê przydaæ kompu-

tery i sieci. Kupuj¹, bo taki

jest trend.

Tragikomiczna historia,

która wydarzy³a siê w cieniu

wyborów samorz¹dowych,

tylko to potwierdza. Otó¿ 17

listopada 2014 r. odby³ siê

pierwszy etap ogólnopolskiej

olimpiady jêzyka angielskiego.

W przeddzieñ pewien uczeñ w

Rybniku znalaz³ w internecie

komplet zadañ wraz z kluczem

prawid³owych odpowiedzi

przygotowanych na ten etap.

W dniu konkursu zjawi³ siê w

szkole godzinê wczeœniej i

pokaza³ nauczycielom swoje

odkrycie. Dyrektor szko³y skon-

taktowa³ siê z organizatora-

mi olimpiady, którzy potwier-

dzili przypadkowe ujawnienie

pytañ konkursowych w sieci, po

czym zdecydowali, ¿e skoro

problem zosta³ zg³oszony tyl-

ko przez jedn¹ szko³ê, tê w

Rybniku, wiêc w tej szkole

nale¿y konkurs przeprowadziæ

ze zmienionymi pytaniami. W

pozosta³ych problemu nie ma.

Byæ mo¿e, internet wygl¹da

tam inaczej.

A wnioski na przysz³oœæ?

Programy zabezpieczaj¹ce

przed wyciekiem danych,

szyfrowanie maili? Nie ca³kiem.

„Bêdziemy rozsy³aæ zadania

w formie papierowej w pacz-

kach” - oœwiadcza przedsta-

wiciel organizatora, Wy¿szej

Szko³y Jêzyków Obcych,

ponoæ najwiêkszej uczelni

filologicznej w Polsce.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Pora¿ka informatyzacji

Akt wyborczy za nami. Posz³o

w miarê ³atwo. Po godzinie 21.

zaczê³y siê schody. Przewidy-

wa³em, ¿e og³oszenie wyni-

ków mo¿e trochê potrwaæ.

Wszak do policzenia byli

kandydaci na prezydenta

Warszawy, do rady tego miasta

i rad dzielnic oraz sejmiku

województwa. Nie przewi-

dywa³em, ¿e potrwa to a¿

tydzieñ. Komisje koñczy³y

prace nad ranem, ale dopiero

po tygodniu, na skutek awarii

systemu, PKW poda³a oficjalne

wyniki wyborów. Do kompletu

jeszcze brakuje mi dzia³aj¹cej

strony PKW, która zwiesi³a siê

w dzieñ wyborów o 17.30. Nie

jestem i pewnie jeszcze nie

bêdê d³ugo ja, a tak¿e setki

kandydatów, mogli sprawdziæ,

ile g³osów w danej komisji

otrzymaliœmy, jaka by³a fre-

kwencja itd. Daleki jestem od

spiskowej teorii dziejów, ale

prawo Murphy`ego mówi, ¿e

jak coœ mo¿e pójœæ Ÿle, to z

pewnoœci¹ pójdzie. Szkoda,

¿e tego nie przewidzieli byli

ju¿ cz³onkowie PKW. Mam

nadziejê, ¿e ich dymisje wejd¹

w ¿ycie po zakoñczeniu ca³ego

procesu wyborczego, czyli po

drugiej turze. Dzia³ania PKW,

a w³aœciwie brak dzia³añ, pod-

wa¿a autorytet pañstwa, daje

mo¿liwoœæ nadinterpretacji i

spekulacji. Gdy rozum œpi,

budz¹ siê demony. Ludzie z

zasady s¹ podejrzliwi wobec

w³adzy. Proces wyborczy po-

winien byæ w pe³ni transpa-

rentny, je¿eli s¹ wokó³ niego

jakiekolwiek zawirowania, nie

s³u¿y to demokracji. Ka¿da

sytuacja w¹tpliwa bêdzie teraz

nadinterpretowana, ka¿dy epi-

zod rozdmuchiwany do granic

mo¿liwoœci. Sprawê bezrad-

noœci PKW powinna zbadaæ

Najwy¿sza Izba Kontroli,

szczególnie w zakresie proce-

su wy³aniania kontrahenta

nieszczêsnego programu

komputerowego. Wezwania

do powtórzenia wyborów uwa-

¿am za nieuprawnione. Je¿eli

PiS chce nowych wyborów,

mo¿e daæ przyk³ad determinacji,

niech jego radni wojewódzcy

w Podkarpackiem, gdzie maj¹

absolutn¹ wiêkszoœæ, przez

trzy miesi¹ce nie wybieraj¹

zarz¹du, a nowe wybory bêd¹

tam z mocy prawa. Odwagi,

Panie Prezesie. Na Pradze

Pó³noc wybór nie by³ tak jed-

noznaczny. W radzie zasi¹-

dzie 9 radnych PiS, 7 PO, 4

PWS, 2 SLD i 1 radna z listy

Miasto jest Nasze. Termin

pierwszej sesji - 9 grudnia go-

dzina 18.30 sala konferencyj-

na ul. K³opotowskiego 15.

Wstêp wolny.

PS.1 Po raz ósmy stawa³em

w szranki wyborcze wyborów

samorz¹dowych. Po raz siódmy

z rzêdu zaufanie, którym ob-

darzyli mnie wyborcy pozwo-

li mi zasi¹œæ w ³awach samo-

rz¹dowych. Wszystkim, któ-

rzy siê do tego przyczynili, a

przede wszystkim moim pó-

³nocnopraskim wyborcom

dziêkujê. Dziêkujê tak¿e ponad

2000 mieszkañcom Pragi,

którzy zag³osowali na kandy-

datów z listy Sojusz Lewicy

Demokratycznej Lewica

Razem – nie zawiedziemy.

Ireneusz Tondera

radny dzielnicy Praga Pó³noc

PS.2 W II turze wyborów

na Pradze Pó³noc Hanna

Gronkiewicz-Waltz dosta³a 9310

g³osów, Jacek Sasin 10176.

No to sobie wybraliœmy

Po zakoñczeniu II tury

mo¿na definitywnie powiedzieæ,

¿e wybory samorz¹dowe

A.D. 2014 przesz³y ju¿ do

historii. Bior¹c pod uwagê

ubieg³oroczne warszawskie

referendum, œmia³o mo¿na

postawiæ tezê, ¿e zakoñczo-

na kilka dni temu kampania

wyborcza by³a najd³u¿sz¹

kampani¹ w historii polskie-

go samorz¹du. Jak siê oka-

za³o, referendum zorganizo-

wane w formie pospolitego

ruszenia przez wszystkie œro-

dowiska polityczne, bêd¹ce w

opozycji do pani prezydent

Hanny Gronkiewicz-Waltz,

by³o ca³kowitym niewypa³em.

Jak pisa³em rok temu, nie

by³o wówczas ¿adnych me-

rytorycznych przes³anek do

odwo³ywania prezydenta

stolicy. Akcja „Nie idê na re-

ferendum” by³a jedynym na-

rzêdziem, aby przekonaæ do

tego pogl¹du warszawiaków

i powiedzieæ im, ¿e swoj¹

wolê bêd¹ mogli wyraziæ

w listopadzie 2014 r. I tak

dok³adnie siê sta³o, miliony

wydane na to niepotrzebne

referendum przyda³yby siê

dziœ na remonty szkó³, budo-

wê boisk czy modernizacjê

parków. A dziœ jak wszyscy

wiemy, Hanna Gronkiewicz-

Waltz triumfuje, poniewa¿

uzyska³a lepszy wynik ni¿ w

poprzednich wyborach, siê-

gaj¹cy blisko 60% poparcia.

Zostawi³a w pokonanym polu

Jacka Sasina z PiS i zdekla-

sowa³a Sebastiana Wierzbic-

kiego z SLD – swego zawziê-

tego krytyka, który jednak

mocno zrewidowa³ swoje po-

dejœcie i popar³ pani¹ prezy-

dent w II turze. Kolejny raz

przekonaliœmy siê, ¿e sam¹

krytyk¹ daleko siê nie zajdzie,

trzeba mieæ osi¹gniêcia i

wizjê, do której trzeba prze-

konaæ wiêkszoœæ mieszkañców.

Trzecia kadencja z rzêdu to

wielki sukces Hanny Gronkie-

wicz-Waltz i ca³ego warszaw-

skiego œrodowiska Platformy

Obywatelskiej, bowiem trzeba

te¿ podkreœliæ, ¿e w Radzie

m.st. Warszawy zasi¹dzie 33

radnych z ramienia PO, co

ponownie bêdzie stanowiæ

bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ i

samodzielne rz¹dy.

Ten spektakularny sukces

jest powodem do zadowole-

nia, ale stara prawda mówi,

¿e nowa kampania wyborcza

zaczyna siê ju¿ dzieñ po wy-

borach, wiêc teraz czas na

ciê¿k¹ pracê i realizacjê pro-

gramu. A bêdzie co robiæ, by

dalej tworzyæ Warszawê i

czyniæ j¹ stolic¹ Europy. W

wieloletnim planie inwestycyj-

nym widnieje 25 mld na naj-

bli¿sze lata (w tym ok. 7 mld

ze œrodków UE). G³ówne za-

dania to: 11 stacji II linii me-

tra, z now¹ tras¹ o ³¹cznej

d³ugoœci 11 km, rozbudowa i

modernizacja Szpitali: Wol-

skiego, Bielañskiego oraz

Praskiego, budowa obwodni-

cy œródmiejskiej od Ronda

Wiatraczna do ulicy Radzy-

miñskiej, zwiêkszenie o po-

nad 2,5 tys. nowych miejsc w

¿³obkach, o ponad 4,5 w

przedszkolach i 7 tys. w szko-

³ach. Modernizacja przychodni

zdrowia m.in. na ¯oliborzu,

Pradze Pó³noc, w Weso³ej,

budowa przychodni na Be-

mowie, 200 km nowych

œcie¿ek rowerowych, zakupienie

nowego taboru tramwajowe-

go i autobusowego, a tak¿e

budowa nowych tras tramwa-

jowych, kolejne inwestycje w

budownictwo spo³eczne, po-

³¹czenia miêdzydzielnicowe,

budowa Muzeum Sztuki No-

woczesnej, nowej siedziby

teatru TR Warszawa.

Korzystaj¹c z okazji, pra-

gnê odnieœæ siê do swego

poprzedniego felietonu i go-

r¹co podziêkowaæ wszystkim,

którzy oddali na mnie swój

g³os i udzielili mi swego po-

parcia. Gdy pisa³em, nie by³o

jeszcze ostatecznych wyni-

ków. Okaza³o siê jednak, ¿e

otrzyma³em od Pañstwa 447

g³osów i zdoby³em mandat

radnego dzielnicy Bia³o³êka

na kolejne 4 lata. Wybór na

trzeci¹ kolejn¹ kadencjê

traktujê jako dowód du¿ego

zaufania mieszkañców. To

dla mnie du¿a nobilitacja i za-

razem impuls do dalszej pracy,

bêd¹cej kontynuacj¹ mojej

s³u¿by na rzecz Bia³o³êki,

któr¹ pe³ni³em w latach 2006-

2014 jako przewodnicz¹cy

rady dzielnicy. Podobnie jak

w ca³ej Warszawie, kadencja

2014-2018 bêdzie wyj¹tkowo

wype³niona inwestycjami w

zakresie budownictwa oœwia-

towego i sportowego. Po-

wstan¹ nowe ¿³obki, przed-

szkola, szko³y podstawowe i

gimnazja. Pracy i motywacji

z pewnoœci¹ nie zabraknie.

Dlatego te¿ u progu nowej 6.

kadencji samorz¹du, sk³a-

dam nowej radzie i nowemu

zarz¹dowi ¿yczenia wytrwa-

³oœci i cierpliwoœci w drodze

do realizacji swych celów dla

dobra i na chwa³ê mieszkañ-

ców. A wszystkich, którym

le¿y na sercu dobro dzielnicy,

zapraszam do wspó³pracy,

bo przecie¿ wszyscy tworzymy

Warszawê i wszyscy tworzymy

Bia³o³êkê.

Pawe³ Tyburc

radny dzielnicy Bia³o³êka

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka w latach 2006-2014

Hanna Gronkiewicz-Waltz

prezydentem Warszawy

ZARZ¥D DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

M.ST. WARSZAWY

informuje,

¿e dzia³aj¹c zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), odwo³uje og³oszony na dzieñ

16 grudnia 2014 r. o godz. 1000 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu

mieszkalnego nr 16, usytuowanego w budynku po³o¿onym w Warszawie w dzielnicy

Praga-Pó³noc przy ul. Tarchomiñskiej 9, stanowi¹cego w³asnoœæ miasta sto³ecznego

Warszawy wraz z przypisanym do lokalu udzia³em wynosz¹cym 816/10000 czêœci w

czêœciach wspólnych budynku i jego urz¹dzeñ, które nie s³u¿¹ do wy³¹cznego u¿ytku

w³aœcicieli poszczególnych lokali oraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia

31.08.2100 r. takiej samej u³amkowej czêœci gruntu, na którym znajduje siê budynek,

oznaczonego jako dz. ew. nr 35/2 i 36 w obrêbie 4-14-05, uregulowanego w KW

Nr WA3M/00137841/4, w zwi¹zku z wszczêtym postêpowaniem administracyjnym.

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Mariusza Borowskiego i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!
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Pejza¿e malarskie, jak

siê czasem mówi, s¹ por-

tretowaniem – tyle ¿e natury

nie ograniczonej do jedne-

go kszta³tu. Witold Kowal-

ski, malarz pochodz¹cy i

mieszkaj¹cy w Radomiu,

nie traktuje swoich pejza¿y

zbyt szeroko. To najczê-

œciej portrety ma³ych prze-

strzeni: widzianego z okna

fragmentu ogrodzenia, ob-

roœniêtego dzikim winem

lub pokryte szronem ga³ê-

zie wierzby w mroŸny zimo-

wy dzieñ. Czasem jest to

pl¹tanina bezlistnych

krzaków, a czasem kawa³ek

zaoranego pola.

Witold Kowalski nie

szokuje, nie sili siê na ory-

ginalnoœæ, chocia¿ w³aœnie

znalaz³ swój w³asny sposób

przedstawiania natury.

Choæ od¿egnuje siê od

abstrakcji, twierdz¹c, ¿e

nic nowego w tej dziedzi-

nie nie da siê wymyœliæ,

by³ kiedyœ wziêty za abs-

trakcjonistê.

Absolwent Wydzia³u Ma-

larstwa ASP w Warszawie,

w 1969 roku uzyska³ dy-

plom z wyró¿nieniem w pra-

cowni Artura Nachta-Sam-

borskiego, malarza zwi¹za-

nego z grup¹ kapistów. Bra³

udzia³ w ponad 100 wysta-

wach: okrêgowych, ogólno-

polskich i miêdzynarodo-

wych. Jest laureatem wielu

nagród i wyró¿nieñ, m.in. I

nagrody w ogólnopolskim

konkursie „Wis³a w sztuce”,

Sandomierz 1985 czy

wyró¿nienia na miêdzy-

narodowym Triennale

Malarstwa Realistycznego,

Sofia 1985.

Za wielokrotny udzia³ w

aukcjach charytatywnych

w 2006 roku otrzyma³ od

Fundacji SERCE-Europej-

skie Centrum PrzyjaŸni

Dzieciêcej tytu³ „Artysty

Wielkiego Serca”. Jego

prace znajduj¹ siê w

zbiorach muzealnych w

Radomiu, Bia³ej Podla-

skiej, Sandomierzu, W³o-

c³awku oraz w kolekcjach

prywatnych w kraju i za

granic¹. Oprócz malarstwa

i rysunku zajmuje siê pro-

jektowaniem witra¿y oraz

projektowaniem i realizacj¹

wystroju koœcio³ów.

Ale najbardziej, jak sam

mówi, lubi malowaæ. W

poszukiwaniu tematów nie

wypuszcza siê za daleko

– jeŸdzi na rowerze w okolicy

rodzinnego Radomia i po

Puszczy Kozienickiej.

Mówi, ¿e niewiele trzeba,

aby dostrzec ciekawy,

godny do namalowania

temat. Czasem nawet nie

trzeba wychodziæ z domu,

wystarczy wyjrzeæ przez

okno.

Ostatni¹ wystawê z cy-

klu „Artystyczna Tarcho-

miñska 2014” zatytu³o-

wan¹ „Bli¿ej natury” –

malarstwo Witolda Ko-

walskiego, w Galerii Fun-

dacji Artbarbakan „N’69”

przy ul. Tarchomiñskiej 9,

mo¿na ogl¹daæ do 12

grudnia 2014 r. Osoby

zainteresowane zwiedze-

niem wystawy proszone

s¹ o wczeœniejszy kon-

takt telefoniczny z fun-

dacj¹: tel.: 501 013 835

lub 500 791 681.

Joanna Kiwilszo

„Bli¿ej natury”

- Witold Kowalski
Pogodne malarstwo Witolda Kowalskiego koñczy

tegoroczn¹ edycjê projektu Fundacji Artbarbakan

„Artystyczna Tarchomiñska” w Galerii N’69. Ostatnia

wystawa cyklu, zatytu³owana „Bli¿ej natury” to uk³on

w stronê pejza¿u i Mazowsza.

Pomys³ by³ taki, aby studenci

Pracowni Druku Wypuk³ego

Akademii Sztuk Piêknych w

Katowicach, prowadzonej od

10 lat przez prof. Mariusza

Pa³kê, mogli pokazaæ swoje

prace szerszej publicznoœci.

Powsta³ projekt cyklu wystaw,

który rozpoczyna ekspozycja

w Galerii 81o przy ul. K³opo-

towskiego 38 na Pradze. Po

Warszawie, jubileuszowy

projekt goœciæ bêdzie w Galerii

Oko dla Sztuki w Krakowie,

Galerii Koridor w Ostrawie,

Galerii BIBU Sztygarka w

Chorzowie oraz w Muzeum

Miejskim w Siemianowcach

Œl¹skich.

- Ludzie z gumy s¹ spad-

kobiercami ludzi z drzewa,

wystêpuj¹cymi obecnie bar-

dzo rzadko – mówi o swoich

uczniach prof. Mariusz Pa³ka.

-  Charakteryzuj¹ siê tym, i¿

lubi¹ zmagaæ siê z wszelk¹

materi¹, a gum¹ (czyli lino-

leum) zw³aszcza.

W ludziach z gumy, jak

twierdzi prof. Mariusz Pa³ka,

tkwi niesamowity potencja³

twórczy. Ryj¹, wycinaj¹, jedni

powoli, mozolnie i precyzyjnie,

inni szybciej, bardziej emo-

Ludzie z gumy
Wbrew pozorom nie chodzi tu o popisy gimnastyczne niezwykle sprawnych akrobatów,

lecz o pokaz dokonañ m³odego pokolenia grafików, równie¿ niezwykle sprawnych

w swojej dziedzinie, mistrzów linorytu. Ich prace podziwiaæ mo¿emy w Galerii 81o.

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949
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cjonalnie. Wystawa ich prac

jest wiêc niezwykle ró¿no-

rodna.

Miron Koœcielny nale¿y

niew¹tpliwie do pierwszej

grupy. Zaprezentowa³ pej-

za¿ miejski. Po kopalnianej

wie¿y wyci¹gowej i komi-

nach mo¿na siê zoriento-

waæ, ¿e to œl¹skie miasto.

Grafika zadziwia nagroma-

dzeniem szczegó³ów i pre-

cyzj¹ detalu. Podobnie praca

Anny Piku³y, przedstawiaj¹-

ca ludzk¹ postaæ w jej pod-

skórnej tkance, wymaga³a

niesamowitej precyzji. Ka¿-

da cieniutka nitka nerwów i

naczyñ ludzkiego cia³a, zo-

sta³a wyciêta w linoleum i

odbita na ciemnym tle, tworz¹c

wizjê, obok której trudno

przejœæ obojêtnie.

Bardzo precyzyjna jest

równie¿ praca Michaliny

Rutkowskiej. Jej odrêbnoœæ

polega na zastosowaniu

dwóch warstw: spodniej –

papieru i wierzchniej – folii.

Daje to bardzo ciekawy efekt

trójwymiarowoœci. Z kolei

Krzysztof Bar³óg zaprezentowa³

odbitki zrobione na p³ótnie.

Jego linoryty, nawi¹zuj¹ce do

japoñskiej stylistyki, w treœci

odwo³uj¹ siê do japoñskiej

demonologii.

Poza omówionymi gra-

fikami, wystawa gromadzi

linoryty: Barbary Czapor-

Zarêby, Agnieszki Florczyk,

Sylwii Hajdus, Kariny Ka³u¿y,

Luizy Kolasy, El¿biety Kulej,

Pauliny Nykanen, Marka Po-

œpiecha, Anny Puszczewicz,

Dominiki Staniaszek, Natalii

Szarafiñskiej i Julii Wójcik.

Jedynym wyj¹tkiem wœród

odbitek z linoleum, jest

matryca drewniana dr Sybilli

Ska³uby.

Wystawê „Ludzie z

gumy” w Galerii 81o przy

ul. K³opotowskiego 38/5

mo¿na ogl¹daæ do 16

stycznia 2015 roku, w

czwartki, godz. 15-20 oraz

pi¹tki, godz. 12-18.

Joanna Kiwilszo


