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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie

zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka

w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni

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

oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37

(nr tel. 22 353 06 20).

Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych

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

osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

dokoñczenie na str. 12

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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Oferuje produkty i us³ugi:

•  drzwi suwane i sk³adane

•  ramki i fronty kuchenne

•  profile aluminiowe Sevroll

•  drzwi wewnêtrzne PORTA

•  lustra ³azienkowe (du¿y wybór)

•  ciêcia i oklejanie p³yty

•  fronty akrylowe

Praska Auto Szko³a

Warszawa, ul. Floriañska 12 lok. 5

tel./fax 22 818 89 68, 602 616 877

www.praskaautoszkola.pl

kat: A1, A, B

Kursy stacjonarne i weekendowe.

Szkolimy profesjonalnie od 20 lat.

Zacz¹³ siê kolejny rok z

nie³atw¹ sytuacj¹ finan-

sow¹. Wszêdzie szaleje

kryzys, wszyscy oszczê-

dzaj¹, wszyscy tn¹ bud¿e-

ty, a wiêc i nasza dzielnica

pad³a ofiar¹ tej sytuacji. Pie-

niêdzy brakuje na wiele in-

westycji, dodatkowo zosta-

liœmy zobligowani do poczy-

nienia sporych oszczêdno-

œci. Dro¿ej¹ media, dro¿ej¹

op³aty eksploatacyjne, wiêc

si³¹ rzeczy na te nieodzow-

ne sk³adniki dzielnicowych

wydatków potrzeba wiêcej

pieniêdzy. Nasze tegorocz-

ne œrodki s¹ na poziomie

tych z lat ubieg³ych, wiêc

zwa¿ywszy na wzrost  kosz-

tów, o których wspomnia-

³em, na inne sprawy bêdzie-

my musieli wydaæ mniej. W

tej sytuacji podejmujemy

dzia³ania, by zwiêkszyæ do-

chody dzielnicy, a uzyskane

oszczêdnoœci pozwalaj¹ na

dodatkowe remonty i mo-

dernizacje, wp³ywaj¹ce

miêdzy innymi na estetykê

dzielnicy. Choæ jest mniej

pieniêdzy, staramy siê, by

Bia³o³êka 2012
Mamy pocz¹tek roku. Co nowego w Bia³o³êce? Prio-

rytetowe inwestycje? Inwestycje ogólnomiejskie? Coœ

dla mieszkañców? O to wszystko i o kilka innych

spraw zapytaliœmy burmistrza Jacka Kaznowskiego.

Bia³o³êka nie by³a kojarzo-

na wy³¹cznie z sypialni¹.

Oœwiata

Pamiêtajmy, ¿e Bia³o³êka –

jako odrêbna jednostka sa-

morz¹dowa – powsta³a sto-

sunkowo niedawno: w 1994

roku. Nadrabiamy zaleg³oœci

w infrastrukturze, ale bodaj

najwiêksze w oœwiacie. Dziel-

nica startowa³a z 16-tysiêczn¹

populacj¹, dziœ mamy 100 tys.

mieszkañców. Na tle stolicy

jesteœmy dzielnic¹ z baby bo-

omem - w Bia³o³êce rodzi siê

najwiêcej dzieci, potrzebne s¹

wiêc szko³y i to w³aœnie inwe-

stycje oœwiatowe  s¹ tymi do-

minuj¹cymi. Oto odpowiedŸ

na pytanie, dlaczego w dziel-

nicy nie powstaje kolejny

oœrodek sportu czy kolejne

boisko. Musimy mieæ wzgl¹d

na priorytety, a bazujemy na

tym, co przydzieli nam miasto.

W zwi¹zku z tym w najbli¿-

szych trzech latach powstan¹

trzy nowe placówki oœwiato-

we – na G³êbockiej, Cera-

micznej i Ordonówny. Szko³a

przy Ordonówny bêdzie ka-

ul. Kobia³ka 48

tel. 22 741 71 37

500 187 522

www.szkutnia.waw.pl

Najlepsza pizza!

Najmilsza atmosfera!

Nie boimy siê rodzin

z ma³ymi dzieæmi!

 Zapraszamy!

Szansa, ¿e deweloper nie

ma œwiadomoœci, i¿ dom zo-

sta³ ukradziony, jest ¿adna.

Nowy w³aœciciel korzysta z

okazji, kupuj¹c zapewne po

znacznie zani¿onej cenie;

maj¹c œwiadomoœæ, ¿e przy

tak dzia³aj¹cym prawie d³ugo

jeszcze bêdzie czerpa³ profi-

ty z horrendalnych czynszów

pobieranych od lokatorów –

1,5 tys. z³ za 39 m2 (!!!); zaœ

po wykurzeniu mieszkañców,

którzy nie bêd¹ w stanie p³a-

ciæ, bêdzie sprzedawa³ loka-

le, uzyskuj¹c odpowiednie

sumy za poszczególne

mieszkania.

Ta sprawa, od samego po-

cz¹tku, charakteryzuje siê

rekordow¹ iloœci¹ zaniechañ,

uchybieñ, zaniedbañ, prze-

oczeñ, nieprawid³owoœci, nie-

sprawiedliwoœci, oszustw, pa-

zernoœci. Trudno po prostu

uwierzyæ, ¿e dzieje siê to

wszystko przypadkiem, po-

czynaj¹c od oddania z³odzie-

Dwa testamenty

- dramat lokatorów
Trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e w tej sprawie na

naszych oczach umiera nadzieja. Œledz¹c j¹ od samego

pocz¹tku, wierzyliœmy, ¿e lokatorzy z ukradzionych

kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40, doczekaj¹ siê

sprawiedliwoœci. Zagarniête na podstawie sfa³szowa-

nego testamentu i oddane na mocy wyroku s¹dowego,

przez ówczesne w³adze Targówka, bez rzetelnego

sprawdzenia, kto kryje siê za testamentem, przechodz¹

teraz z r¹k do r¹k, w majestacie prawa. Kamienica pod

numerem 30 zosta³a sprzedana po raz kolejny.

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Ta decyzja œrodowiskowa

od pocz¹tku ¿y³a podwójnym

¿yciem, to znaczy postêpo-

wania administracyjne z ni¹

zwi¹zane toczy³y siê jakby w

dwóch obiegach. Przypo-

BARC

Plan Miejscowy Winnicy

pilnie potrzebny
Orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego upra-

womocni³o decyzjê œrodowiskow¹, pozytywnie opiniuj¹c¹

projekt wybudowania w pó³nocnej czêœci Bia³o³êki dwóch

35-piêtrowych wie¿owców. Jedyna nadzieja, aby tak siê

nie sta³o - w szybkim uchwaleniu MPZP Winnicy.

mnijmy, ¿e sprawa dotyczy

dwóch 118-metrowych bu-

dynków, które w pobli¿u pro-

jektowanego skrzy¿owania

ulic Modliñskiej i Œwiatowida

zamierza zbudowaæ firma

BARC.

Wie¿owce, mieszcz¹ce w

sumie 600 mieszkañ, po-

wierzchnie handlowe, biura

oraz gara¿e i parkingi w pod-

ziemiach mia³yby stan¹æ w

okolicy, gdzie przewa¿a za-

budowa jednorodzinna oraz

wielorodzinna, nie przekra-

czaj¹ca czterech kondygna-

cji, a w pobli¿u, wzd³u¿ zale-

sionej skarpy rosn¹ zabytko-

we dêby.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Karnawa³

po warszawsku
Najpierw w Domu Kultury „Zacisze” by³ „Nastrój na

taniec”, potem „Nastrój na teatr”. Podczas wieczoru kar-

nawa³owego 4 lutego, panowa³ „Nastrój na Warszawê.”

Przedwojenn¹ stolicê przypomina³y prezentowane na

wielkim ekranie zdjêcia i fragmenty filmów z niezapo-

mnianymi przebojami, takimi jak „Mi³oœæ ci wszystko

wybaczy”, „Nie kochaæ w taka noc to grzech”, „Seksapil”.

Pokazy przeplatane by³y wspomnieniami o wykonawcach

tych piosenek, pytaniami do publicznoœci i zachêt¹

do tañca. Prym wiod³a Anna Mika, wspomagana przez

Piotra Œwitalskiego.
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Plan Miejscowy Winnicy

pilnie potrzebny
Mimo oczywistego zagro¿e-

nia, jakie taka budowa stwa-

rza dla œrodowiska przyrodni-

czego oraz mimo licznych pro-

testów mieszkañców s¹sied-

niego osiedla „Winnica”, 19

stycznia 2009 r. Biuro Ochro-

ny Œrodowiska w imieniu Pre-

zydenta Warszawy wyda³o

Decyzjê Uwarunkowañ Œro-

dowiskowych nr 48/OŒ/2009

przychyln¹ dla tego projektu.

I w tym momencie zaczyna siê

podwójne ¿ycie s³awnej Decy-

zji Œrodowiskowej.

Pierwszy obieg postêpo-

wania administracyjnego:

W wyniku odwo³ania wnie-

sionego przez Stowarzysze-

nie Mieszkañców ul. Mehof-

fera w Obronie Miru Domo-

wego, Wspólnotê Mieszka-

niow¹ Nieruchomoœci Poetów

10C, Stowarzyszenie „Zielo-

ne Mazowsze” oraz Stowa-

rzyszenie Ekologiczne „Œwia-

towid” Decyzja nr 48 zosta³a

10.09.2009 uniewa¿niona

przez Samorz¹dowe Kole-

gium Odwo³awcze (SKO),

które nakaza³o I instancji po-

nownie rozpatrzeæ sprawê.

BARC zaskar¿y³ orzeczenie

SKO do Wojewódzkiego S¹du

Administracyjnego. WSA

17.06.2010 r. oddali³ skargê, na

co BARC wniós³ skargê kasa-

cyjn¹ do Naczelnego S¹du Ad-

ministracyjnego (NSA). Po bar-

dzo d³ugim okresie rozpatrywa-

nia sprawy, 25.01.2012 r. NSA

uniewa¿ni³ zarówno wyrok

WSA, jak i decyzjê SKO. Tak

wiêc Decyzja nr 48/OŒ/2009,

zezwalaj¹ca na budowê wie¿,

sta³a siê prawomocna.

Drugi obieg postêpowania

administracyjnego:

Tymczasem Biuro Ochrony

Œrodowiska, nie czekaj¹c na

rozstrzygniêcie spraw w s¹dach

administracyjnych „pierwszego

obiegu”, 9.11.2010 r. wyda³o po-

nownie Decyzjê Œrodowiskow¹,

któr¹ tym razem, nie pomn¹c,

¿e ju¿ raz j¹ uniewa¿ni³o, SKO

utrzyma³o w mocy 13.09.2011 r.

Z powództwa Stowarzyszenia

Mieszkañców ul. Mehoffera w

Obronie Miru Domowego oraz

Stowarzyszenia Ekologicznego

„Œwiatowid” sprawa trafi³a do

WSA. Termin rozprawy nie jest

znany.

Teoretycznie s¹dy admini-

stracyjne mog¹ wydaæ od-

mienne decyzje ni¿ w „pierw-

szym obiegu” – czasem drob-

ne niuanse powoduj¹ odrêb-

noœæ postêpowañ administra-

cyjnych. Tak wiêc s¹d mo¿e

sprawê rozpatrywaæ, a nie

stwierdziæ, ¿e by³a ju¿ ona

rozpatrywana i powództwo

oddaliæ. Dosz³oby wtedy do

zaistnienia swoistego para-

doksu: sprawa dotyczy prze-

cie¿ tej samej inwestycji.

Najpewniejszym jednak roz-

wi¹zaniem problemu bêdzie

uchwalenie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzen-

nego Winnicy w rejonie ul.

Œwiatowida, cz.1, którego pro-

jekt okreœla maksymaln¹ wyso-

koœæ zabudowy wielorodzinnej

na tym terenie do 20 m nad po-

ziom terenu. Plan Miejscowy

jest wi¹¿¹cym dokumentem dla

inwestorów i BARC nie bêdzie

móg³ postawiæ budynków 6-

krotnie wy¿szych ni¿ w planie

ustalono. Wobec uprawomoc-

nienia siê Decyzji BOŒ sprawa

uchwalenia planu sta³a siê bar-

dzo pilna.

Z zapytaniem o termin g³o-

sowania i uchwalenia MPZP

Winnicy w rejonie ul. Œwiato-

wida cz.1 zwróciliœmy siê do

Biura Architektury i Planowa-

nia Przestrzennego m.st. War-

szawy. Dagmara Strzelczyk z

Wydzia³u Prasowego Cen-

trum Komunikacji Spo³ecznej

Urzêdu Miasta uzyska³a w

Biurze Architektury informa-

cjê, ¿e MPZP Winnicy zosta³

23 grudnia 2011 roku skiero-

wany do akceptacji Prezyden-

ta m.st. Warszawy a nastêp-

nie do Rady Miasta. Ustalenie

terminu wprowadzenia tego

tematu do porz¹dku obrad

le¿y ju¿ po stronie Rady.

Dyskusja nad projektem Miej-

scowego Planu Zagospodaro-

wania Przestrzennego Winnicy

w rejonie ul. Œwiatowida odby³a

siê 4 marca 2011 r., a wiêc mija

ju¿ niemal rok, a prace nad pla-

nem ci¹gle trwaj¹. Uchwalenie

Planu przewidywano na prze³o-

mie 2011/2012 roku. Miejmy na-

dziejê, ¿e opóŸnienie nie bêdzie

du¿e i MPZP Winnicy wkrótce

zostanie uchwalony.

J.

dokoñczenie ze str. 1

jowi wyremontowanych, za-

dbanych budynków, w wyj¹t-

kowo ³adnym otoczeniu, w

jednej z bardziej estetycznych

czêœci Targówka. Urzêdnicy

przekazuj¹ bez walki gigan-

tyczny maj¹tek, na podstawie

sfa³szowanego przez Miros³a-

wa K. testamentu. Wczeœniej

(30 kwietnia 1996) sankcjonu-

je tê nieprawoœæ S¹d Rejono-

wy dla Warszawy Pragi. Nie-

wiarygodne, prawda? Gdyby-

œmy mieli do czynienia z re-

publik¹ bananow¹, gdzie

wszystko siê mo¿e zdarzyæ,

by³oby to jakoœ zrozumia³e,

choæ oburzaj¹ce, ale wszak

jesteœmy w stolicy europej-

skiego kraju, który mieni siê

demokratycznym.

Wyrok s¹du za fa³szerstwo

dziesiêciolecia – skandalicz-

nie niski. Miros³aw K., pos³u-

guj¹cy siê podrobionym te-

stamentem rzekomej ciotki,

testatorki Florentyny Krze-

szewskiej, otrzyma³ 2 lata w

zawieszeniu na trzy! Wyrok

bynajmniej nie powstrzyma³

z³odziejskiego procederu.

Oszust przekaza³ jedn¹ z ka-

mienic ziêciowi, drug¹ córce.

Ci zaœ bardzo szybko sprze-

dali je deweloperom, nie po-

wstrzymywani przez policjê,

s¹dy, prokuraturê. Przed

sprzeda¿¹ zd¹¿yli jeszcze

podwy¿szyæ lokatorom czyn-

sze i mieli czelnoœæ owych

czynszów ¿¹daæ.

Na trop oszusta trafili sami

mieszkañcy kamienic przy

Tykociñskiej, odnaleŸli brata-

nicê i jednoczeœnie wykonaw-

czyniê prawdziwego testa-

mentu Florentyny Krzeszew-

skiej. Dotarli do testamentu

Rocha Krzeszewskiego,

mê¿a Florentyny. Sprawdzali

ksiêgi wieczyste, wiarygod-

noœæ Miros³awa K. i jego ro-

dziny. Zapobiegli przekazaniu

Miros³awowi K. kolejnych ka-

mienic na Tykociñskiej i na

Ho¿ej. Podali na tacy orga-

nom œcigania wszystkie fak-

ty, wyrêczaj¹c œledczych, po-

licjê i prokuraturê. Doprowa-

dzili Miros³awa K. przed obli-

cze sprawiedliwoœci. Co otrzy-

mali w zamian? Rosn¹ce nie-

botycznie czynsze i eksmisje

na bruk, orzekane przez s¹dy.

Firmy deweloperskie, które

bez sprzeciwu ze strony orga-

nów œcigania, zakupi³y maj¹-

tek pochodz¹cy z kradzie¿y

podnios³y czynsze w sposób

nieprzyzwoity, pod³y, choæ

znów w majestacie prawa,

bowiem zgodnie z ustaw¹. Co

to za kraj, który chroni oszu-

stów i z³odziei, a za nic ma

uczciwych i biednych ludzi –

Dwa testamenty

- dramat lokatorów
oto pytanie, które zawsze

nam zadaj¹ mieszkañcy Ty-

kociñskiej. Oni ju¿ stracili na-

dziejê na sprawiedliwoœæ.

Obrazy artysty malarza

mieszkaj¹cego przy Tykociñ-

skiej by³y ju¿ licytowane na

poczet niezap³aconego przez

niego czynszu. Jedna z loka-

torek otrzyma³a s¹dowy nakaz

eksmisji. Gdyby nie przygarn¹³

jej syn, znalaz³aby siê na bru-

ku. Widzieliœmy jej mieszkanie.

Piêkne, przytulne, zadbane.

W³o¿y³a w nie przez lata mnó-

stwo pieniêdzy. Jak siê czu³a,

kiedy je opuszcza³a? Trudno to

sobie wyobraziæ. Jak bêdzie

siê czu³ kolejny lokator, które-

go zad³u¿enie czynszowe siê-

ga kilkudziesiêciu tys. z³?

Sprawa o eksmisjê odbêdzie

siê 15 lutego. Gdzie siê po-

dzieje z ¿on¹ i synem, jeœli s¹d

wyda wyrok eksmisyjny? Nie

ma rodziny, u której móg³by za-

mieszkaæ, nie ma ¿adnego al-

ternatywnego rozwi¹zania,

bowiem nie dysponuje œrodka-

mi na wynajem czy zakup

mieszkania.

Dura lex sed lex – twarde

prawo, ale prawo. Szkoda tyl-

ko, ¿e twarde dla tych naj-

biedniejszych, zaœ aksamitne

(w tym przypadku) dla oszu-

stów i z³odziei.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Urodziny Pragi to tygodniowy festiwal odbywaj¹cy siê

w dniach 6-12 lutego 2012, prezentuj¹cy kulturê i historiê

Pragi na ró¿nych p³aszczyznach i w ró¿nych lokalizacjach

na Pradze. Organizowany jest przez mieszkañców Pragi

z niemal¿e wszystkich grup wiekowych. Przenieœcie siê

z nami w czasie, poszlafirujcie siê z nami po szemranych

praskich zakamarkach. Poznajcie przedwojenne budkar-

ki, apaszów oraz cinkciarzy. Zak³adajcie lepsze fernefik-

sy i w rytm praskiej armonii ruszajcie w bulbez. Rzuæ bra-

cie blagie i chodŸ na Pragie!

Wejœcie na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest darmowe.

Program festiwalu:

8.02.(œroda)

godz. 19:00 – NoveKino Praha, ul. Jagieloñska 26: Pre-

miera filmu Warszawski Bronx” re¿. Monika Puchalska. Po

projekcji dyskusja z re¿yserk¹ (wejœciówki do odebrania w

NovymKinie Praha)

9.02. (czwartek)

godz. 11:00 – Scena Lubelska, ul. Lubelska 30/32: Teatr Seniora

z Domu Dziennego Pobytu z ul. Paca 42: „Poeci polscy miêdzywo-

jenni”, rezerwacje na totutotam.rezerwacje@gmail.com (wiecej na:

http://www.totutotam.net/2012/02/03/poznajmy-sie-teatr-seniora/)

godz. 18:00 – Jedyne Wyjœcie, ul. In¿ynierska 3: godz. 18

- Warsztaty Pantomimy Mimello z praskim mimem Micha³em Nie-

wiadomskim, rezerwacje na totutotam.rezerwacje@gmail.com

godz. 20 – Miasta w Komie – multimedialna „Galeria Pra-

skich Bohaterów”.

godz. 22 – charytatywna impreza dj-ska we wspó³pracy z

Serduszkiem Dla Dzieci

(wiecej na: http://www.facebook.com/events/185821044853412/)

10.02.(pi¹tek)

godz.12:00 – „The Mysteries of Praga” (Tajemnice Nowej i Starej

Pragi), start Melon Cafe, ul. In¿ynierska 1, wycieczka prowadzona

w jêz. angielskim organizowana przez Eastern Station Warsaw

(wiêcej na: http://www.facebook.com/events/336490139724491/)

godz. 19:00 – Hydrozagadka, ul. 11 listopada 22: impreza

g³ówna, praska potañcówka

godz.19.00 – „Narodziny Pragi pod lup¹” – prezentacja i

konkursy przygotowane przez Muzeum Warszawskiej Pragi

godz. 20.00 – koncert zespo³u Czessband, wspólne œpie-

wanie z zespo³em „Ca³a Praga” (piosenka starowarszawska)

afterparty – potañcówka z Panami z Twardej

(wiêcej o imprezie g³ównej na: http://www.totutotam.net/2012/

01/30/urodziny-pragi-impreza-glowna-w-klubie-hydrozagadka/

oraz na http://www.facebook.com/events/292594514127578)

11.02. (sobota)

godz. 10:00, 12:00, 14:00 – Warszawskie Muzeum Chleba:

wycieczka, rezerwacje na totutotam.rezerwacje@gmail.com

(wiêcej na: http://www.totutotam.net/2012/01/14/poznajmy-

sie-warszawski-dom-chleba/) – BRAK MIEJSC!

godz. 11:00-19:00 – CH Warszawa Wileñska: Walentynkowe

Urodziny Pragi, gdzie wœród wielu atrakcji dla wszystkich grup

wiekowych pojawi¹ sie tak¿e filmowe quizy o Pradze. Uczestni-

cy wyka¿¹ siê wiedz¹ na temat obecnoœci Pragi w polskiej ki-

nematografii. Wszyscy, którzy zdecyduj¹ siê na filmowe zma-

gania, zostan¹ nagrodzeni atrakcyjnymi podarunkami. (wiêcej

na: http://www.warszawa-wilenska.pl/W/do/centre/wydarzenia)

godz. 13:00 – „Gdzie diabe³ mówi dobranoc” (Mniej znane

rejony Prawego Brzegu), start: przystanek tramwajowy Wybrze-

¿e Helskie, wycieczka organizowana przez Eastern Station

Warsaw (wiêcej na: http://www.facebook.com/events/

286895094703163/)

godz. 13:00 ul. Stalowa 14: podchody dla dzieci organizowa-

ne przez m³odzie¿ z grupy Stalowa 14, przez ca³y dzieñ: wysta-

wa zdjêæ na temat Stalowej oraz warsztaty dla dzieci (wiêcej na:

http://www.totutotam.net/2011/12/12/poznajcie-nas-stalowa-14/)

godz.18:00 – W Oparach Absurdu, ul. Z¹bkowska 6: grupa

teatralna Warszawiaki

18.00 „Gwara Warszawska w teorii i praktyce” - wyk³ad Grze-

gorza Towalskiego z portalu Gwara-warszawska.waw.pl oraz

scenki rodzajowe w wykonaniu Grupy Teatralnej Warszawiaki

21.00 “Gwara praska w piosence i skeczu”-wystêp Grupy

Teatralnej Warszawiaki (wiêcej na: http://warszawiaki.waw.pl/)

12.02. (niedziela)

godz. 14:00 – „Tour de Praga 2012” zorganizowane przez

uczestników „Programu: Aktywna Praga” Stowarzyszenia

Barwy Kultury

godz. 14 – róg ul. Targowej i Ratuszowej (pod Instytutem

Radioteletechnicznym): spacer szlakiem Olgierda Budrewicza

godz. 16 – NoveKino Praha, ul. Jagieloñska 26: wernisa¿

„Z inspiracji i w ho³dzie dla Olgierda Budrewicza”, dodatko-

wo 12.00-15.00 – gry planszowe z Graalem (wiêcej na:

http://www.totutotam.net/2012/01/30/urodziny-pragi-tour-

de-praga-2012/)

Impreza odbywa siê pod honorowym patronatem burmi-

strza Pragi Pó³noc Piotra Zalewskiego.

Urodziny Pragi

10 lutego 1648 roku W³adys³aw IV Waza nada³ Pradze

prawa miejskie. W niespe³na 150 lat póŸniej Praga zosta-

³a przy³¹czona do Warszawy jako jedna z jej dzielnic. Jed-

nak¿e miejsce to zachowa³o po dziœ dzieñ swój indywi-

dualny charakter, niepowtarzalny klimat, a starowarszaw-

ska kultura, gwara, piosenki i zwyczaje chyba nigdzie tak

dobrze nie funkcjonuj¹ jak tu.

BARC
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Zainteresowanych prosimy o kontakt:

PBM PO£UDNIE SA

ul. Baœniowa 3

02-349 Warszawa

tel. 22 420 52 14, 695 267 341

sekretariat@pbmsa.pl

Biuro sprzeda¿y

Swoje w sprawie postano-

wili ugraæ tak¿e radni PiS i

PWS, którzy na sesjê przyszli

uzbrojeni w partyjne transpa-

renty. Pojawili siê tak¿e

uczniowie XX liceum i ich ro-

dzice. Pierwsze niespodzian-

ki wyst¹pi³y ju¿ w trakcie

ustalania porz¹dku obrad.

Bez najmniejszego k³opotu

przesz³y poprawki do bud¿e-

tu, zwiêkszaj¹ce wydatki na

pomoc spo³eczn¹ na Pradze

o ponad 3,5 miliona z³otych,

co odsuwa na jakiœ czas nie-

bezpieczeñstwo braku œrod-

ków na tak wa¿ne zadania,

jak do¿ywianie dzieci i us³ugi

opiekuñcze dla osób star-

szych. Nie doœæ, ¿e w porz¹d-

ku obrad nie by³o wzmianki o

zamiarze likwidacji XX Li-

ceum im. Boles³awa Chrobre-

go, to jeszcze w imieniu gru-

py samorz¹dowców radny

Ireneusz Tondera nie wyrazi³

zgody na wprowadzenie do

porz¹dku obrad zamiaru

przeniesienia XX liceum z

gmachu przy ulicy Objazdo-

wej 3 do budynku przy

Otwockiej 3. Rada postano-

wi³a debatowaæ nad utworze-

niem w rejonie Szmulowizny

szko³y podstawowej z od-

dzia³ami integracyjnymi w re-

montowanym budynku przy

Otwockiej 3. Docelowo ma

siê tam mieœciæ tak¿e porad-

nia psychologiczno-pedago-

giczna. Brak wzajemnego

zrozumienia stron i intencji

spowodowa³, i¿ debata

oœwiatowa trwa³a ponad czte-

ry godziny. Na nic zda³y siê

argumentu burmistrza Zalew-

skiego: strony pozosta³y przy

swoim. Jedyny plus z tej de-

baty jest taki, i¿ radni i zgro-

madzeni zapoznali siê z wie-

loma przepisami prawa

oœwiatowego, w tym zasada-

mi rekrutacji do szkó³ ponad-

gimnazjalnych.

W miarê up³ywu czasu wy-

ludnia³a siê widownia i

uczestnicy sesji, wiêc radzie

nie uda³o siê przeprowadziæ

ostatnich kluczowych g³oso-

wañ. W rezultacie XX liceum,

do którego chodzi niespe³na

80 uczniów, pozostaje na

swoim miejscu przy ulicy Ob-

jazdowej 3. Do tego budynku

przeniesiony zostanie zespó³

Szkó³ Nr 40 z ulicy Jagielloñ-

skiej 61, w sk³ad którego

wchodzi szko³a zawodowa i

technikum, co - zdaniem

w³adz Pragi Pó³noc - posze-

rzy ofertê oœwiatow¹ w tym

rejonie. W tê koncepcjê wpi-

suje siê tak¿e utworzenie

szko³y podstawowej przy

Otwockiej 3. Niebezpieczne

jednak pozostaje to, i¿ w

sk³ad Zespo³u Szkó³ przy

Otwockiej 3 bêdzie wchodzi-

³a zarówno nowo utworzona

szko³a podstawowa, jak i ist-

niej¹ce gimnazjum oraz XX

liceum z Objazdowej.

Sesja pe³na by³a napiêæ i

wzajemnych przepychanek.

Radni PiS zarzucali PO poli-

tykê antyspo³eczn¹, odrzuca-

j¹c wszelkie argumenty eko-

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Burzliwie o oœwiacie
Pierwsza tegoroczna praska sesja zosta³a zdominowa-

na przez problematykê oœwiatow¹. Jeszcze na d³ugo

przed jej rozpoczêciem wieœæ gminna g³osi³a, i¿ w³adze

Pragi Pó³noc zamierzaj¹ postawiæ w stan likwidacji pra-

skie XX liceum im. Boles³awa Chrobrego przy ulicy Ob-

jazdowej 3. Wpisywa³o siê to w g³oœne zamiary likwidacji

wielu szkó³ w Warszawie i sta³o siê podstaw¹ spo³ecz-

nych protestów.

nomiczne, jednak¿e przynie-

siony przez nich wielki trans-

parent „Tylko mato³y likwiduj¹

szko³y” znikn¹³, gdy radny

Tondera z SLD wyj¹³ stare

uchwa³y i przypomnia³, i¿ PiS

w roku 2005 zlikwidowa³ na

Pradze Pó³noc 9 szkó³, w tym

trzy licea ogólnokszta³c¹ce.

Ró¿nice w tym gronie s¹ tak

znaczne, ¿e radni nie okazali

siê solidarni tak¿e miêdzy

sob¹ i przy g³osowaniu w

sprawie obrony jednej z rad-

nych z PO przed wyrzuceniem

z pracy, radni PiS wstrzymali

siê od g³osu. Radna zosta³a

obroniona g³osami PO i SLD.

I to by³ ostatni akcent pierw-

szej tegorocznej sesji.

DCH

We wtorek 31stycznia pod

has³em „Tylko mato³y likwi-

duj¹ szko³y” odby³y siê prote-

sty przeciwko tym planom za-

inicjowane przez warszawski

PiS. Na Pradze Pó³noc po-

chód z³o¿ony z kilkudziesiê-

ciu osób przeszed³ sprzed

planowanego do likwidacji XX

Liceum Ogólnokszta³c¹cego

im. Boles³awa Chrobrego

przy ul. Objazdowej 3 przed

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó-

³noc. Uczniowie liceum zebrali

ok. 700 podpisów w obronie

ich szko³y przed likwidacj¹.

W proteœcie, poza ucznia-

mi, nauczycielami i rodzica-

mi, zgodnie wziêli udzia³ rad-

ni PiS oraz przedstawiciele

Stowarzyszenia Obrony Lo-

katorów i Zwi¹zku Syndyka-

listów Polskich. W ruch po-

sz³y tr¹bki i megafony, od-

œpiewano te¿ zmienion¹ na tê

okolicznoœæ wersjê „Roty”,

g³oœno wyra¿aj¹c swój pro-

test przeciwko likwidacji szkó³

i przeszkoli. Po d³u¿szej chwi-

li do protestuj¹cych wyszed³

burmistrz Piotr Zalewski.

Rozmowê kontynuowano

wewn¹trz budynku, tak¿e ze

wzglêdu na bardzo nisk¹ tem-

peraturê. Ostatnie s³owo w

sprawie ma jednak Rada

Warszawy.

„Stanowczo potêpiamy

dzia³ania w³adz Warszawy i

innych miast, które postano-

wi³y dokonaæ ciêæ socjalnych

w wydatkach na publiczn¹

edukacjê (...). W tym samym

czasie, oko³o 500 bezu¿y-

tecznych polityków na co

dzieñ decyduje o naszych lo-

kalnych sprawach zgodnie z

w³asnym partyjnym intere-

sem. Miasto marnuje ogrom-

ne iloœci œrodków na publicz-

ne kontrakty przyznawane

prywatnym firmom zarz¹dza-

nym przez przyjació³, buduje

najdro¿szy stadion na œwie-

cie, nie szczêdzi na nagrody

dla urzêdników, s³u¿bowe li-

muzyny, luksusowe biurka” –

grzmi¹ na swej stronie inter-

netowej syndykaliœci.

Niewiele ³agodniej wypowia-

dali siê przedstawiciele opozy-

cji w Radzie Warszawy. W

marszu protestacyjnym wzi¹³

tak¿e udzia³ absolwent liceum

Chrobrego, wiceprezes PiS,

pose³ Mariusz Kamiñski. Na

niedzielnej konferencji praso-

wej nazwa³ on politykê eduka-

cyjn¹ sto³ecznego ratusza

„krótkowzroczn¹”. Podobny do

zamierzonego efekt mo¿na

uzyskaæ likwiduj¹c 50 etatów

w ratuszu. Oszczêdnoœci wy-

nosi³yby oko³o 4 mln z³otych.

Wed³ug wiceprezydenta

W³odzimierza Paszyñskiego,

g³ównym powodem zmian jest

zmniejszaj¹ca siê liczba

uczniów, czyli ni¿ demogra-

ficzny. Od 2005 do 2011 r.

uby³o ich ok. 17 tys., co odpo-

wiada ok. 50 szko³om. W ubie-

g³ym roku wydatki miasta na

edukacjê wynios³y prawie 2,5

mld z³, o ponad 700 mln z³

wiêcej ni¿ w 2005 r. Zmiany

maj¹ wiêc charakter porz¹d-

kuj¹cy i nie ograniczaj¹ dostê-

pu do kszta³cenia – stwierdzi³.

Od przyjêtych uchwa³ Rady

Warszawy mo¿na odwo³aæ siê

jeszcze do Naczelnego S¹du

Administracyjnego.

Rodzicom i nauczycielom

trudno zrozumieæ, dlaczego

samorz¹dy chc¹ oszczêdzaæ

na edukacji. Za liczbami trud-

no dostrzec pojedynczego

ucznia. Dla wielu z nich bêd¹

one oznaczaæ nie tylko zmia-

nê œrodowiska, ale i znaczne

wyd³u¿enie drogi do szko³y.

Nie ma jeszcze pe³nej wie-

dzy na temat losu opuszcza-

nych przez szko³y budynków.

W decyzjach w³adz trudno te¿

zauwa¿yæ d³ugofalow¹ strate-

giê w tym zakresie, wybiega-

j¹c¹ poza kadencyjnoœæ

w³adz. Jest wiêc wielce praw-

dopodobne, ¿e to nie ostatnie

spo³eczne napiêcia w szkol-

nictwie, spowodowane przez

ni¿e... i nastêpuj¹ce po nich

wy¿e demograficzne.         Kr.

Przeciw zamykaniu szkó³
Radni Warszawy zaplanowali likwidacjê kilku szkó³,

kolejne maj¹ byæ przeniesione w inne miejsce. Chc¹ w

ten sposób zaoszczêdziæ oko³o 6 mln z³otych. Zmiany

dotycz¹ obu Prag oraz ¯oliborza i Bielan.

W ubieg³ym tygodniu zosta³ otwarty zorganizowany przez

Zarz¹d Transportu Miejskiego parking „Parkuj i jedŸ” Jagiel-

loñska. Powsta³ on na terenie by³ego FSO (obecnie w³asnoœæ

Mennicy Polskiej) z myœl¹ o Euro 2012, ale zdecydowano siê

na jego wczeœniejsze otwarcie po przeprowadzeniu sondy, w

której internauci wypowiedzieli siê za szybszym uruchomie-

niem parkingu. Na razie mo¿e tu stan¹æ do 100 samocho-

dów, ale podczas Euro 2012 P+R Jagielloñska stanie siê

najwiêkszym z planowanych parkingów i jako jedyny bêdzie

dzia³a³ przez ca³y czas trwania mistrzostw. Pozosta³e, jak

m.in.: parking na terenie hipodromu w Weso³ej czy przy cen-

trum handlowym Marywilska bêd¹ czynne jedynie w dniach

meczów. Tymczasem do rozpoczêcia mistrzostw bêdzie s³u-

¿y³ kierowcom doje¿d¿aj¹cym z pó³nocnej Warszawy, chc¹-

cym unikn¹æ korków tworz¹cych siê czêsto przed rondem

Starzyñskiego, na moœcie Gdañskim czy Wybrze¿u Szcze-

ciñskim. Parking zlokalizowano w s¹siedztwie zespo³u przy-

stanków „Œliwice”, gdzie staj¹ tramwaje linii 18 i 20 oraz auto-

bus 302. W kwietniu na swoj¹ w³aœciw¹ liniê, do pêtli „¯erañ-

FSO”, ma powróciæ te¿ tramwaj 16, którym w ci¹gu 10 minut

bêdzie mo¿na dojechaæ bezpoœrednio do metra „Dworzec

Gdañski”.

Na razie zainteresowanie parkingiem jest niewielkie. Par-

kuje tu zaledwie dwóch kierowców, za co mo¿na na razie

winiæ pogodê. Z pewnoœci¹ atrakcyjnoœæ przesiadki poprawi-

³aby dostêpnoœæ autobusu 509, jednak ZTM nie przewiduje

utworzenia na Œliwicach przystanku dla tej linii.

Kr.

Parkuj i jedŸ przy Jagielloñskiej

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 390 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
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Ksi¹¿ka ma trzy rozdzia³y. W pierwszym, za-

tytu³owanym „Mi³oœci”, znalaz³y siê 3 opowie-

œci; w drugim - „Po¿egnania i powroty”- 12; w

trzecim - „Rewolucje” - 6. Wœród autorów s¹

urodzeni w 1935 roku: Marek Nowakowski i

Wojciech Albiñski i m³odsza od nich o 46 lat:

Milena Laur-Zmarz³owska. Najwiêcej tekstów

opowiada o centrum Warszawy, tylko 5 zwi¹-

zanych jest z Prag¹ Po³udnie. Autork¹ „Histo-

rii blokowej” – jedynej opowieœci o pó³nocnej

czêœci Warszawy (konkretnie – Bródna) – jest

urodzona w 1980 roku Sylwia Siedlecka.

Bohaterami „Historii blokowej” s¹: Mariusz

i Korki, m³odzi mieszkañcy blokowiska, które

zyska³o s³awê dziêki akcji Paw³a Althamera.

Pochodz¹ z rodzin kolejarskich, spaceruj¹ w

pobli¿u DK „Œwit”. Dowiadujemy siê, o czym

œni Mariusz, kto mieszka za œcian¹, jakie pro-

blemy ma s¹siadka

„Pani Sylwia opisa³a to, co robimy. Dziêki

temu wchodzimy do historii” – podziêkowa³

autorce dyrektor „Domu Kultury „Œwit” Jacek

Bia³ek na spotkaniu „Mówi Bródno”

Autorka „Historii blokowej” prowadzi³a

warsztaty w DK „Œwit”. Wielkie wra¿enie zro-

bi³ na niej organizowany tu turniej rycerski,

konie miêdzy blokami.

Ksi¹¿ka sta³a siê okazj¹ do szerszej roz-

mowy o blokowisku, które mo¿e byæ prze-

strzeni¹, wype³nion¹ dzia³aniami artystyczny-

mi. Tê opiniê potwierdzi³ zaprezentowany na

spotkaniu film „Tam, gdzie jest Bródno” z 2003

roku, a tak¿e zrealizowane niedawno projek-

ty: RE-BLOK Hanny Nowak-Radziejowskiej,

S¹siedzkie Kino Klatka Micha³a Mioduszew-

skiego oraz performerskie prace Paw³a Sky i

reporta¿e Jana Szpunara.

W ten nurt wpisuj¹ siê tak¿e kolejne tomy

„Bródno i okolice w pamiêtnikach mieszkañ-

ców”, wydawane staraniem Oddzia³u Bród-

no Towarzystwa Przyjació³ Warszawy.

Utrwalaj¹ piêkn¹ i chwalebn¹ historiê lokal-

nej spo³ecznoœci – podkreœla prezes Regi-

na G³uchowska.

Chc¹c tê pasjê zaszczepiæ najm³odszym

mieszkañcom, Oddzia³ Bródno TPW, wspól-

Mówi Bródno
„Ta ksi¹¿ka to powieœæ o wspó³czesnej Warszawie, ale pisana polifonicznie, maj¹ca

wielu autorów. Sk³ada siê na ni¹ 21 tekstów, zupe³nie nowych, napisanych specjalnie

do tego tomu. Ich autorki i autorzy reprezentuj¹ ró¿ne pokolenia. Ró¿ni¹ siê ich style,

wra¿liwoœci i punkty widzenia. Co innego ich ciekawi, co innego uwa¿aj¹ za wa¿ne”-

napisa³ we wstêpie do wydanej kilka miesiêcy temu ksi¹¿ki „Mówi Warszawa” jej

pomys³odawca Marek Kochan.

nie ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 42 z Oddzia³a-

mi Integracyjnymi zorganizowa³ Dzielnicowy

Konkurs Literacki dla uczniów szkó³ podsta-

wowych z Targówka oraz ich rodziców. Naj-

lepsze prace opublikowane zosta³y w Ma³ej

Antologii Utworów o Targówku z której wy-

braliœmy dwa wiersze.

Dzielnica

Jest taka jedna w Warszawie dzielnica,

Gdzie drzew i krzewów jest wiele,

Gdzie inna jest ka¿da ulica,

Gdzie s³ychaæ ptasie trele.

Miejsce zieleni z parkiem i lasem,

Gdzie ciszê i spokój ³¹czy zabawa.

Gdzie nikt nie liczy siê z czasem,

Gdzie wszystkim s³u¿y murawa.

To w³aœnie Dzielnica Targówek.

Cz¹stka Warszawy z grodziskiem.

Miejsce, z którego nie ma pocztówek,

A jednak sercom zostaje bliskie.

Monika Karcz, SP nr 298

Targówek – moja ma³a Ojczyzna

Wygl¹dam przez okno i widzê

blokowisko,

lecz to nie wszystko.

ChodŸ ze mn¹ na spacer,

a wszystko Ci poka¿ê.

Gdzie sklepy, szko³y, przedszkola,

place zabaw i gara¿e.

Przed nami park jest piêkny,

a w nim fontanna tryska.

Za ulic¹ obok parku

jest Szpital Bródnowski

moja pierwsza ko³yska.

Wszêdzie, gdzie spojrzysz,

to drzewa i drzewa.

Targówek to moja ma³a ojczyzna,

nic wiêcej mi nie trzeba.

Marcin ¯yrek SP 42 z mam¹ Katarzyn¹

Zawód rzemieœlnika – od-

lewnika ma w Polsce kilkuset-

letni¹ tradycjê. Polscy giserzy

s³ynêli z kunsztownych wyro-

bów, które czêsto by³y praw-

dziwymi dzie³ami sztuki i któ-

re do dziœ zdobi¹ wiele zabyt-

kowych budowli i ogrodów. W

latach PRL zapotrzebowanie

na ich wyroby zmniejszy³o

siê; z wyj¹tkiem nielicznych

reprezentacyjnych obiektów

zaprzestano stosowania ta-

kich elementów wykoñczenia

wnêtrz mieszkalnych, klatek

schodowych i balkonów, któ-

re podnosi³yby koszty ich re-

alizacji. Na szczêœcie dzisiaj,

wraz ze wzrastaj¹cym zapo-

trzebowaniem na odlewy

ozdobne, obserwujemy rene-

sans tego szlachetnego za-

wodu, a coraz wiêkszy asor-

tyment wyrobów z ¿eliwa

przebojem wchodzi do na-

szych domów, mieszkañ i

ogrodów.

Niedawno spacerowa³em

po Pradze. Na ulicy Wileñ-

skiej, pod numerem 29, na-

tkn¹³em siê na sklep, którego

jeszcze parê tygodni temu tu

nie by³o. Umieszczony nad

wejœciem szyld wieœci: „Odle-

wy ¿eliwne Wileñska 29”. W

pe³nym klimatu wnêtrzu wy-

stawiono do sprzeda¿y setki

przedmiotów z ¿eliwa: od oka-

za³ych balustrad balkono-

wych i masywnych schodów,

po najdrobniejsze przedmio-

ty, takie jak klamki, ko³atki,

wsporniki pó³ek, wieszaki na

kwiaty i artystycznie wykona-

ne p³askorzeŸby. Bogaty wy-

bór ¿eliwnych piecyków – kóz

oraz wszelkiego rodzaju drzwi

do pieców i kominków, a tak-

¿e drzwiczki rewizyjne i kratki

wentylacyjne reprezentuj¹ tu

tak zwan¹ technikê grzewcz¹.

Osobny dzia³ to wyposa¿enie

ogrodów: finezyjne stoliki i

³awki, przyœcienne fontanny,

lampy, ogrodowe umywalki

i krany zdobione g³owami

ptaków i ryb.

Z rozmowy z sympatyczn¹

sprzedawczyni¹ dowiedzia-

³em siê, ¿e firma oferuje

mo¿liwoœæ wykonania odle-

wów na indywidualne zamó-

wienie, a tak¿e umo¿liwia

zainteresowanym klientom

kontakt z wykonawc¹, który

podejmie siê monta¿u zamó-

wionych konstrukcji, na przy-

k³ad schodów lub ogrodzeñ.

Z ofert¹ sklepu mo¿na rów-

nie¿ zapoznaæ siê na stronie

www.wilenska29.pl

Ze sklepu wyszed³em z

zakupionym kocio³kiem

¿eliwnym - takim szczelnie

zakrêcanym. Kiedyœ mia³em

okazjê skosztowaæ przyrz¹-

dzonych w takim kocio³ku

ziemniaków duszonych z

miêsem i jarzynami i zapew-

niam, ¿e potrawa ta robi³a

wra¿enie. Przekonam siê te-

raz, czy uda mi siê samo-

dzielnie stworzyæ podobne

dzie³o sztuki kulinarnej.

                            (ms)

Piêkno zamkniête w ¿eliwie

W Powstaniu Listopado-

wym 1830-1831 kierowa³ pro-

dukcj¹ broni w Suchedniowie

i Bia³ogonie, a po jego upad-

ku przeszed³ do Krakowa

wraz z korpusem gen. Ró¿yc-

kiego. Wkrótce wróci³, zatrud-

niaj¹c siê w 1832 r. jako in¿y-

nier w Komisji Rz¹dowej

Spraw Wewnêtrznych, Du-

chownych i Oœwiecenia Pu-

blicznego. Przy tej komisji

zorganizowa³ kurs technicz-

ny dla kandydatów na in¿y-

nierów, na którym wyk³ada³ (l.

1835-1838), kurs ten jednak

zosta³ zamkniêty na polece-

nie w³adz zaborczych. Nie

zrezygnowa³ ca³kiem z dzia-

³alnoœci pedagogicznej,

udzielaj¹c regularnych kon-

sultacji kandydatom na in¿y-

nierów i przyczyniaj¹c siê tym

samym do ich wychowania.

By³ te¿ cz³onkiem Rady Ogól-

nej Budowniczej Królestwa

Polskiego - instytucji opiniuj¹-

cej wiêksze przedsiêwziêcia

budowlane „Kongresówki”.

W 1838 r. opracowa³ projekt

mostu drewnianego przez

Wieprz pod Koœminem, charak-

teryzuj¹cy siê nietypowo du-

¿ym rozmiarem jak na ówcze-

sne budowle z tego materia³u

(76,77 m). Most ten zbudowa-

ny w 1841 r. uchodzi³ za naj-

wiêksze osi¹gniêcie w budow-

nictwie mostowym Królestwa

Polskiego owej doby. W tym

czasie opracowa³ projekt wodo-

ci¹gu dla Warszawy, gdzie

przewidzia³ umieszczenie ujê-

cia wody w studni opuszczanej

w korycie Wis³y, czego jednak

wówczas nie zrealizowano.

Za jego najwiêksze dzie³o

uchodzi licz¹cy 675 metrów

warszawski wiadukt prowadz¹-

cy z Placu Zamkowego do Wi-

s³y (na Most Kierbedzia). Ten

tzw. wiadukt Pancera (Nowy

Zjazd) zbudowano wg jego pro-

jektu i pod jego kierownictwem

w latach 1844-1846. Wiadukt

dotrwa³ do 1944 r., kiedy to wy-

sadzili go Niemcy, a jego resztki

(niepotrzebne wobec budowy

tunelu na trasie W-Z) zosta³y

rozebrane w 1947 r.

W 1846 r. zostaje inspekto-

rem w Zarz¹dzie Warszawskie-

go Okrêgu Komunikacji, na tym

stanowisku m.in. kierowa³

umacnianiem brzegów Wis³y

miêdzy Warszaw¹ a Modlinem.

Patroni naszych ulic

Feliks Pancer (1798-1851)
Feliks Pancer, zawodowy oficer oraz in¿ynier jest patronem ulicy na Bia³o³êce. Urodzo-

ny w Bodzechowie, s. Wojciecha (dzier¿awcy niewielkiego maj¹tku ziemskiego) i Petro-

neli z Cholewiñskich. Uczêszcza³ do szko³y wydzia³owej w W¹chocku, a nastêpnie do

departamentowej w Krakowie, któr¹ ukoñczy³ w 1815. W latach 1815-1818 studiowa³ na

Wydziale Filozoficznym UJ nauki matematyczne i techniczne, studiów tych nie ukoñczy³,

wstêpuj¹c w 1818 do Korpusu In¿ynierów WP. Pracowa³ nad wykonywaniem map War-

szawy, a w 1820 zosta³ mianowany ppor. i odkomenderowany do twierdzy Modlin. Nastêp-

nie czasowo skierowany do twierdzy Zamoœæ, gdzie zbudowa³ most zwodzony, za co awan-

sowano go w 1823 do stopnia porucznika. W latach 1827-30 wyk³ada³ architekturê w Szkole

Aplikacyjnej Artylerii i In¿ynierów w Warszawie. We wrzeœniu 1830 zwolni³ siê z wojska w

stopniu kapitana, podejmuj¹c pracê w Komisji Rz¹dowej Przychodów i Skarbu.

Za swoje projekty by³ odzna-

czany medalami rosyjskimi.

By³ autorem szeregu arty-

ku³ów z zakresu budownictwa,

materia³oznawstwa, mechani-

ki fizyki i geologii. Wypowia-

da³ siê te¿ o pisowni polskiej.

W 1850 r. przeszed³ na

emeryturê.

Pozostawi³ w rêkopisach

prace z budownictwa i mecha-

niki. Jedn¹ z nich, o budowie i

konserwacji dróg bitych i zwy-

czajnych, wydano poœmiertnie

(1895 r.). By³ te¿ autorem pro-

jektów mostów, które nie zo-

sta³y zrealizowane, m.in. mo-

stu przez Ren w Kolonii, a tak-

¿e (jeszcze w 1830 r.) 1-przê-

s³owego metalowego mostu

³ukowego przez Wis³ê, maj¹-

cego liczyæ 576 m.

Zmar³ w Warszawie 16 III

1851 r., pochowany zosta³ na

Cmentarzu Pow¹zkowskim.

Tomasz Szczepañski

Literatura

Kucharzewski F. In¿ynier

polski Feliks Pancer i jego

prace, Warszawa 1900

Polski S³ownik Biograficzny

t XXV, 1980

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje,

¿e nieruchomoœæ niezabudowana o powierzchni 79 m2, po³o¿ona w Warszawie na

terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Moszczenickiej 4, oznaczona w ewidencji gruntów

jako dz. ew. nr 70 w obrêbie 4-09-13 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na

okres 3 lat  w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

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

1,59 z³/m2, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego rocznego – 125,61 z³

+ podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

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

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

w wysokoœci 160,00 z³ najpóŸniej do dnia 21.02.2012 r. Za datê wniesienia wadium uwa¿a

siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki

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

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

ul. Moszczenickiej 4”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki

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

do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 21.02.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji - zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê

w dniu 23.02.2012 r. o godz. 900, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem

konkursowym dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nie-

ruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416,

od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o

nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 22 44-38-815 w okresie

do up³ywu terminu sk³adania ofert.
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ZIMOWA PROMOCJA

”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063

lub 609112922

w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

Jeszcze przez kilka miesiê-

cy podejmowa³a ró¿nego ro-

dzaju prace na umowê zlece-

nie, by w koñcu uzyskaæ sta-

tus osoby bezrobotnej, bez

prawa do zasi³ku. Wœród tych

prac by³o m.in. sprz¹tanie w

du¿ej drukarni. To nie³atwa

praca dla cz³owieka, który ma

problemy z krêgos³upem,

szczególnie dla kobiety. Nie

mam koñskiego zdrowia, nie

jestem zbyt silna. Iloœæ ciê¿-

kich wiader, jakie trzeba by³o

przenosiæ w czasie pracy,

wiadomo jakie zabrudzenia

przytrafiaj¹ siê w drukar-

niach. Ci¹g³e schylanie siê i

wykonywanie czynnoœci w

nienaturalnym ugiêciu,

wszystko to sprawia³o, ¿e

krêgos³up mocno mi do-

skwiera³ i s³ysza³am tylko

narzekania osób nadzoruj¹-

cych sprz¹tanie, ¿e pracujê

ma³o wydajnie. Innych propo-

zycji poza sprz¹taniem nie

by³o, wiadomo jak ciê¿ko jest

na rynku pracy, nawet oso-

bom z wysokimi kwalifikacja-

mi, których nie posiadam. Po

kilku dniach, telefonicznie

podziêkowano mi za wspó³pra-

cê i zosta³am bez œrodków

do ¿ycia.

Czytelniczka otrzyma³a w

koñcu, wydawa³o siê sen-

sown¹, propozycjê z Rejono-

wego Urzêdu Pracy, z na-

dziej¹ na etat i dofinansowa-

nie wynagrodzenia przez

Pañstwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób Niepe³nospraw-

nych. Sprz¹tanie w du¿ej fir-

mie. Zg³osi³a siê w umówio-

nym terminie do pracodawcy

i wszystko pocz¹tkowo wska-

zywa³o, ¿e praca bêdzie do-

stosowana do mo¿liwoœci

osoby niepe³nosprawnej. – W

praniu wysz³o zupe³nie ina-

czej. Okaza³o siê, ¿e prak-

tycznie trzeba sprz¹taæ bez

przerwy, po wszystkich po-

mieszczeniach kursuj¹ pano-

wie w ub³oconych buciorach.

Pod koniec pracy by³am tak

skatowana, ¿e nie mia³am na

nic si³y i us³ysza³am jeszcze,

¿e pracujê za wolno. Zg³osi-

³am ten problem w Rejono-

wym Urzêdzie Pracy na Cio-

³ka, zwracaj¹c pracownikom

uwagê, ¿e rodzaj czynnoœci

powinien byæ jakoœ weryfiko-

wany i dostosowywany do

mo¿liwoœci osób niepe³no-

sprawnych. Us³ysza³am, ¿e

proponuj¹ to, czym aktualnie

dysponuj¹ i ¿e ten rodzaj pra-

cy jest adekwatny do mo¿li-

woœci osoby niepe³nospraw-

nej w stopniu lekkim.

Czytelniczka jest zdania,

¿e system walki z bezrobo-

ciem jest niedostosowany do

potrzeb inwalidów. Byæ mo¿e,

ale warto siê przyjrzeæ struk-

turze urzêdów pracy, w któ-

rych wszak istniej¹ komórki

zajmuj¹ce siê wy³¹cznie oso-

bami niepe³nosprawnymi.

Rejonowy Urz¹d Pracy w

Warszawie ma w swej struk-

turze doœæ rozbudowany

Dzia³ Obs³ugi Osób Niepe³no-

sprawnych, który zajmuje siê

zarówno pracodawcami nie-

pe³nosprawnych, jak i pra-

cobiorcami inwalidami. Dzia³

zajmuje siê w równym stop-

niu problematyk¹ wyposa¿e-

nia stanowisk pracy jak i kwe-

stiami jednorazowych œrod-

ków na podjêcie dzia³alnoœci

gospodarczej. Mo¿na tu uzy-

skaæ informacje na temat

prac refundowanych, sta¿ów,

przygotowania zawodowego,

ró¿nego rodzaju szkoleñ dla

pracobiorców. W urzêdzie

jest doradca zawodowy, ob-

s³uguj¹cy wy³¹cznie osoby

niepe³nosprawne. Wyodrêb-

niona jest równie¿ rejestracja,

dzia³ zasi³ków, oferty pracy i

poœrednictwo.

Wydaje siê, ¿e problem

tkwi gdzie indziej. Od stycz-

nia tego roku zmieni³ siê sys-

tem dofinansowania wyna-

grodzeñ osób niepe³no-

sprawnych. Pracodawcy nie

op³aca siê zatrudniaæ osób z

niepe³nosprawnoœci¹ w stop-

niu lekkim (dawna III grupa

inwalidzka). Dotychczas do-

finansowanie do uposa¿eñ

takich osób wynosi³o 60%

najni¿szego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2012 dofinan-

sowanie wynosi 50% najni¿-

szego wynagrodzenia. Bê-

dzie jeszcze gorzej. W lipcu

2012 pracodawca otrzyma

dofinansowanie w wysokoœci

45%, zaœ w styczniu 2013 ju¿

tylko 40% najni¿szego wyna-

grodzenia. Podobnie ma³o

op³acalne staje siê zatrudnia-

nie osób niepe³nosprawnych

w stopniu umiarkowanym

(dawna II grupa inwalidzka).

Dotychczasowe dofinanso-

wanie stanowi³o 140% najni¿-

szego wynagrodzenia, od

stycznia tego roku jest to ju¿

125%, w lipcu bêdzie 115%,

zaœ w styczniu przysz³ego

roku ju¿ tylko 100% najni¿-

szego wynagrodzenia.

¯y³¹ z³ota dla pracodaw-

ców by³y i bêd¹ osoby z nie-

pe³nosprawnoœci¹ w stopniu

znacznym (dawna I grupa in-

walidzka). Dotychczasowe

dofinansowanie do ich upo-

sa¿eñ wynosi³o 160% najni¿-

szego wynagrodzenia, od

stycznia tego roku wzros³o do

170%. W lipcu tego roku

wskaŸnik wzroœnie do 180%

i ... na tym koniec, nie prze-

widuje siê dalszego wzrostu

od stycznia 2013.

Czytelniczka pozostaj¹ca

bez pracy ma powa¿ne pro-

blemy bytowe. Czêsto nie

dojada. Zg³osi³a siê do

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

z proœb¹ o talon na posi³ki. –

S¹dzi³am, ¿e otrzymam tak¹

pomoc od rêki. Okazuje siê,

¿e nie. Muszê mieæ ca³¹

masê zaœwiadczeñ, m.in. z

Rejonowego Urzêdu Pracy.

Muszê tam jechaæ na gapê,

bo nie staæ mnie na bilet.

Roœnie moje zad³u¿enie

czynszowe; by uzyskaæ dofi-

nansowanie znów muszê

uzyskaæ pliki zaœwiadczeñ,

nie mam na bilet i ko³o siê

zamyka. Mam wra¿enie, ¿e to

wszystko powinno byæ prost-

sze i za³atwiane jakoœ od rêki.

Wyobra¿am sobie, ¿e niepe³no-

sprawna osoba bezrobotna

powinna byæ w bazie kompu-

terowej, do której maj¹ do-

stêp OPS-y. Wtedy mo¿liwe

by³oby weryfikowanie danych

takiej osoby. Poradzê sobie

jakoœ, skorzystam z jad³odaj-

ni dla bezdomnych, ale we-

d³ug mnie coœ jest nie tak. W

koñcu urzêdnicy ¿yj¹ z na-

szych podatków, ja te¿ do nie-

dawna je p³aci³am, wiêc mo-

gliby bardziej siê staraæ.

W nowej sytuacji „trzecio-

grupowcom” nie bêdzie ³atwo

zdobyæ pracê. Jedyna szansa

to podnoszenie kwalifikacji

zawodowych. Rejonowe

Urzêdy Pracy stwarzaj¹ takie

mo¿liwoœci poprzez system

bezp³atnych szkoleñ. Jest tych

szkoleñ sporo, ale trzeba pil-

nowaæ terminów zapisów, bo

zainteresowanie jest du¿e, a

liczba miejsc ograniczona. Na

szkoleniach mo¿na m.in. na-

uczyæ siê prac biurowych,

podstaw ksiêgowoœci, obs³u-

gi komputera i specjalistycz-

nych programów komputero-

wych, trafiaj¹ siê kursy jêzy-

kowe. Mo¿na równie¿ zawal-

czyæ o œrodki na w³asn¹ dzia-

³alnoœæ gospodarcz¹. Bardzo

wiele zale¿y od stopnia nasze-

go zdeterminowania.

Jest wiele przyk³adów

osób niepe³nosprawnych,

którym siê uda³o. Choæby nie-

widoma Anna, która po stu-

diach prawniczych dwa lata

doje¿d¿a³a do pracy poci¹-

giem, pokonuj¹c codziennie

dystans 50 km w jedn¹ stro-

nê. Dojazdy zmêczy³y j¹ na

Chcieæ to móc
Jest osob¹ niepe³nosprawn¹ w stopniu lekkim. Jej nie-

pe³nosprawnoœæ jest ruchowa, to powa¿ne problemy z

krêgos³upem lêdŸwiowym. Kilka miesiêcy temu zosta³a

zwolniona z pracy etatowej, któr¹ wykonywa³a od wielu

lat. Zwolnienie spad³o na ni¹ jak grom z jasnego nieba.

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

ROZLICZAMY

PITy - 30 z³

tyle, ¿e podjê³a decyzjê o

stworzeniu, w rodzinnej miej-

scowoœci, w³asnej kancelarii

prawnej. Uzyska³a krajowe i

unijne œrodki na dzia³alnoœæ

gospodarcz¹, co w jej przy-

padku nie by³o ³atwe. W kan-

celarii spêdza 10 i wiêcej go-

dzin na dobê, ale nigdy nie

narzeka. Jest szczêœliwa, ¿e

pracuje na swoim i na w³asny

rachunek. Jak powiadaj¹ –

chcieæ to móc.

El¿bieta Gutowska
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Dziêki wyœwietlanemu na

ekranie tekstowi wszyscy

mogli do³¹czyæ do Mieczys³a-

wa Fogga, œpiewaj¹cego

„Piosenkê o mojej Warsza-

wie”, potem „Pamiêtam two-

je oczy”. W trakcie piosenki

„Ta ostatnia niedziela”, na sali

zgas³o œwiat³o i zawy³a syre-

na. Na tle fotografii zburzone-

go miasta Alicja Miesza³o

zaœpiewa³a „Warszawo ma”.

Piosenk¹ „Teraz jest wojna”

l¿ejszy nastrój wprowadzi³

szef zespo³u „Kapela” Da-

riusz Obrêbalski, a razem z

nim ca³a sala, œpiewaj¹c „Sie-

kiera, motyka”.

Nowe elementy wspólnej

zabawy pojawi³y siê w kolej-

nej ods³onie historii Warsza-

wy. Kadry z Polskiej Kroniki

Filmowej i tekst, czytany

przez Annê Mikê, przypo-

Karnawa³ po warszawsku

dokoñczenie ze str. 1 mnia³y odbudowê stolicy, bu-

dowê mostu Poniatowskiego

i trasy W-Z, wmurowanie ka-

mienia wêgielnego pod fun-

damenty Pa³acu Kultury i

Nauki. Na salê wjecha³y tacz-

ki z ceg³ami, które rozdano

uczestnikom imprezy. W rytm

piosenki „Budujemy nowy

dom” uk³adali oni z cegie³ fun-

damenty, odnajdywali ceg³y

ze s³owami piosenek i  budo-

wali z nich pe³ne teksty. Dwie

grupy, które uczestniczy³y we

wspó³zawodnictwie, zaœpie-

wa³y swoje piosenki. Cz³on-

kowie tych brygad otrzymali

dyplomy i odznaki Przodow-

nika pracy socjalistycznej „w

uznaniu zas³ug za szczegól-

ne osi¹gniêcia we wspólnym

budowaniu fundamentów na-

szej kultury”

Po symbolicznej akcji od-

budowy Warszawy przyszed³

czas na zabawê, któr¹ popro-

wadzi³ „Sztajerek z Targów-

ka”. Z³o¿ony z pracowników i

przyjació³ DK „Zacisze” ze-

spó³ zaprezentowa³ swój fir-

mowy taniec, potem jego szef

Zbigniew Darda uczy³

wszystkich goœci walczyka i

polki trisch trasch. Dariusz

Obrêbalski zachêca³ „ChodŸ

na Pragê”, tekst na ekranie –

do wspólnego œpiewania „U

cioci na imieninach”. M³ode

lata przypomnia³y uczestni-

kom wieczoru piosenki:

„Rudy rydz”, „Nie b¹dŸ taki

szybki Bill”, „Takie ³adne

oczy”, „Ca³a sala œpiewa z

nami”.

Telefoniczny dialog „Sêk”

z kabaretu „Dudek”, w wyko-

naniu Edwarda Dziewoñ-

skiego i Kazimierza Michni-

kowskiego, uzupe³niony zo-

sta³ informacj¹ o szmonce-

sie i przyk³adami: angielski

Janosik to Rabin Chudy z

lasów Sherry Wóda; najpiêk-

niejsze polskie miasto to

Mój-rzeszów, a najwy¿szy

szczyt to Giej-wont.

Oprócz przyjemnoœci dla

ducha organizatorzy wieczo-

ru przygotowali coœ dla sma-

ku: tradycyjny praski przy-

smak – pyzy na ciep³o.

W kolejnej ods³onie impre-

zy zaprezentowano dorobek

Domu Kultury „Zacisze” w

2011 roku. Uzupe³niaj¹c wi-

zjê na du¿ym ekranie, dyrek-

tor Bo¿enna Dydek opowie-

dzia³a o tym, co siê uda³o w

ubieg³ym roku: 51 wa¿nych

wydarzeñ, w tym: Festiwal

Dzieci i M³odzie¿y (541

uczestników), Mistrzostwa

Polski w boogie woogie w te-

atrze „Rampa”; artystyczne

spotkania ze œwiêtami, z

udzia³em ca³ych rodzin; 5

wystaw; 2 zrealizowane pro-

jekty z UE i 2 w trakcie reali-

zacji; zajêcia w 37 sekcjach

(605 uczestników); Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku (106 stu-

dentów); wystawy malarstwa;

wyjazdy; artystyczne soboty;

Akademia dzieciêca.

„Nastrój na Warszawê” za-

powiada przypadaj¹ce w tym

roku 45-lecie DK „Zacisze”,

które obchodzone bêdzie w

paŸdzierniku.

Brak pieniêdzy buduje kre-

atywnoœæ. Na dziœ nie zapro-

sil iœmy ¿adnej gwiazdy;

wszystko zrobiliœmy sami –

zaznaczy³a Bo¿ênna Dydek,

dziêkuj¹c pracownikom,

szczególnie tym, którzy w

„Nastrój na Warszawê w³o-

¿yli najwiêcej inwencji i pra-

cy. S¹ to: Kasia Tumi³owicz-

Piotrowska (scenariusz i re-

¿yseria), Jarek Chaber, Zby-

szek Darda (choreografia),

Bogusia O³owska (scenogra-

fia), Magda Soszyñska, Ewa

Lewiñska.

W finale imprezy, do tañ-

ca w rytmie tanga andru-

sowskiego i milonga, przy-

grywa³a „Kapela” Dariusza

Obrêbalskiego.

Na ten karnawa³owy wie-

czór zaproszono osoby,

zwi¹zane z Domem Kultury

„Zacisze”: cz³onków zespo-

³ów i ich rodziny, uczestników

zajêæ, osoby wspó³pracuj¹ce

i przyjació³ oraz w³adze Tar-

gówka. Obecnoœci¹ i czyn-

nym udzia³em tanecznym

zaszczycili „Zacisze”: prze-

wodnicz¹cy rady dzielnicy i

dwoje radnych. Zbigniew Po-

czesny oceni³ imprezê jako

bardzo ³adn¹ i udan¹, towa-

rzystwo – uœmiechniête.

Anna Kuczyñska wystawi³a

organizatorom bardzo dobr¹

ocenê za wspania³e pomys³y

(stare – w nowym wydaniu),

za piêkn¹ lekcjê historii na

¿ywo i doskona³¹ zabawê,

która zbli¿a ludzi i jest okazj¹

do zawierania nowych zna-

jomoœci. Krzysztof Sirko

zwróci³ uwagê, ¿e œwietnie

bawi¹ siê i starsi i m³odsi –

ca³y przekrój wiekowy; oso-

biœcie by³ zadowolony (wrêcz

– zachwycony), ¿e przyszed³

i móg³ bardzo mi³o spêdziæ

czas; za dobry pomys³ uzna³,

by z okazji 45-lecia DK „Za-

cisze” pokazaæ historiê

Warszawy.

Podczas wieczoru karna-

wa³owego „Nastrój na War-

szawê”, w Domu Kultury „Za-

cisze” przez cztery godziny

bawi³o siê ok. 250 osób.

K.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

W ramach cyklu „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych” Dom Kultury

Zacisze zaprasza „Ma³ych” na warsztaty i zabawy.

Warsztaty robienia bi¿uterii z koralików Swarovskiego

- rêczne wykonanie bransoletki z kryszta³ków

- Dla kogo? m³odzie¿ (od 12 lat) i doroœli

- Kiedy? 11.02.2012, godz. 11.00 - 14.00

- Za ile? 75 z³. Zapewniamy materia³y.

„Zimowe kwiaty” warsztaty filcowania

i tkactwa artystycznego

- Dla kogo? m³odzie¿ (od 16 lat) i doroœli

- Kiedy? 11.02.2012, godz. 11.00 - 13.00

- Za ile? 25 z³. Zapewniamy materia³y.

Laboratorium Mali Einsteini

Tajniki fizyki - ŒWIAT£O: budowa wi¹zki œwiat³a i jego w³a-

œciwoœci, sposoby kolorowania wi¹zki œwiat³a, mo¿liwoœci

przenoszenia œwiat³a. Dzieci wykonaj¹ fotografiê bez u¿y-

cia aparatu, próbê przemieszczenia obrazu za pomoc¹ lu-

ster, eksperyment niespodziankê w œwietle ultrafioletowym.

Eksperymenty, które dostarcz¹ dzieciom wiedzy, bêd¹

okazj¹ do zabawy i rozbudzenia naturalnej ciekawoœci.

-Dla kogo? dzieci 4-9 lat

- Kiedy? 18.02.2012, godz. 10.00 - 10.40 I grupa (4-6 lat) i

godz. 11.50 - 12.30 II grupa (I-III klasa)

- Za ile? 30 z³.

10-15 osób w grupie. M³odsze dzieci mog¹ byæ z rodzicami

(ale nie musz¹).

Czerwony Kapturek - warsztaty plastyczne

Dzieci wykorzystuj¹c ró¿ne techniki - przygotuj¹ plakat do

bajki na konkurs „Plakat do Czerwonego Kapturka” w

Teatrze Rampa. Wykorzystuj¹c ró¿ne techniki plastyczne,

wyobraŸniê, tekst czytany podczas warsztatów i podpowiedzi

instruktora dzieci stworz¹ niepowtarzalne prace.

- Dla kogo? dzieci 5-8 lat

- Kiedy? 18.02.2012, godz. 10.45 - 11.45

- Za ile? 15 z³. Zapewniamy materia³y.

Grupa: 12 dzieci.

Istnieje mo¿liwoœæ udzia³u dzieci w warsztatach plastycz-

nych i spotkaniu Ma³ych Einsteinów (karnet 40 z³).

Spotkania na piêciolinii zabawy muzyczne dla dzieci

- Dla kogo? dzieci 4-7 lat

- Kiedy? 18.02.2012, godz. 10.00 - 11.00

- Za ile? 20 z³.

Grupa: 10 osób. Druga grupa 11.15-12.15.

Muzyka kszta³tuje wra¿liwoœæ. Wp³ywa na psychikê cz³owieka

przez dŸwiêki. Towarzyszy cz³owiekowi od jego pojawienia

siê na Ziemi. Muzyczna wra¿liwoœæ wp³ywa na rozwój uczuæ.

Mózg przetwarzaj¹c dŸwiêki uaktywnia niemal ca³¹ korê

mózgow¹. Prawa pó³kula mózgowa odpowiada za rozpozna-

wanie melodii, lewa za rytm. Granie na instrumentach sk³a-

nia do koordynacji obu pó³kul mózgowych. Dzieci, które

uczestnicz¹ w zajêciach muzycznych, podczas których wy-

stukuj¹ choæby najprostsze dŸwiêki, s¹ mniej agresywne.

Opis zajêæ: Celem zajêæ jest rozbudzanie oraz rozwijanie u

dzieci potrzeby kontaktu ze sztuk¹, a w szczególnoœci z

muzyk¹. Zajêcia poprzez zabawê edukuj¹. Dzieci podczas

spotkañ bêd¹ mia³y okazjê poznaæ nazwy ró¿nych instru-

mentów, pos³uchaæ ich barwy, zabawiæ siê w muzyka-instru-

mentalistê, œpiewaka, a nawet dyrygenta. Bêd¹ mog³y roz-

win¹æ siê twórczo, odtwórczo, nabyæ cenn¹ umiejêtnoœæ s³u-

chania, wzbogaciæ swój repertuar o nowe piosenki oraz mi³o

spêdziæ czas. Rodzice zaœ otrzymaj¹ wskazówki jak dbaæ o

wra¿liwoœæ estetyczn¹ dzieci w warunkach domowych oraz

doœwiadcz¹ wielu ciekawych prze¿yæ dla samych siebie. Ob-

cowanie ze sztuk¹ jest potrzebne nam wszystkim i sprawia

radoœæ ka¿demu, kto jest otwarty na doznanie prawdziwe-

go piêkna i dobra, tak po¿¹danego w dzisiejszym œwiecie.

Na wszystkie formy obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

BAL KARNAWA£OWY DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci w wieku 2-7 lat w niedzielê 12 lutego, godz.

16:00 - 18:00. Zapraszamy wszystkie dzieciaki na REWIÊ BA-

£WANKÓW, któr¹ poprowadzi Teatr Plac Zabaw. Ba³wanki

zaprosz¹ dzieci na wspania³¹ zabawê pe³n¹ konkursów fami-

lijnych, turniejów, wyœcigów na sankach i szalon¹ dyskotekê.

„Lepienie” ba³wana, wyœcigi krokodyla i wê¿a (konkurs dru-

¿ynowy), rzut kokosami do palm, zabawa sztucznym œnie-

giem i ba³wankowa salsa dla dzieci i rodziców.

KOSTIUMY KARNAWA£OWE UROZMAIC¥ ZABAWÊ.

Wstêp 20 z³ (dziecko + rodzic). Nie mo¿e drugie dziecko wejœæ

zamiast opiekuna. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachê-

camy ju¿ teraz do zakupu biletów. Obowi¹zuje zmiana obuwia.

Ostatkowe harce, hulañce …..

Bal w sobotê 18 lutego godz. 19.00 - 2.00. Bal przy muzyce

mechanicznej z elementami zabawy na dechach. Cena: 100 z³

od osoby. Atrakcje: konkursy z nagrodami, wspólne zabawy przy

tañcach integracyjnych, muzyczne niespodzianki.

Zapisy w kawiarence u El¿biety Cieœlak nr tel. 605 045 334.

Op³aty bêd¹ przyjmowane w kawiarence Domu Kultury „Za-

cisze” od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 16.00-19.00.



nowa gazeta praska  7

SPO£ECZNE

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO

UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA

tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl

Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,

by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,

w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

NISKIE CZESNE!   SZKO£A Z TRADYCJAMI!   100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

28 stycznia w Galerii 81o przy

ul. K³opotowskiego 38 otwarta

zosta³a wystawa prac m³odej

malarki krakowskiej Ewy Goral.

Urodzona w 1984 w Tychach,

obecnie mieszka i pracuje w

Krakowie. Skoñczy³a PLSP w

Na³êczowie. Po krótkim epizo-

dzie na krakowskiej ASP, za-

rzuci³a studia i postanowi³a iœæ

we w³asnym kierunku. Zajmu-

je siê malarstwem i grafik¹. Jej

obrazy by³y prezentowane

m.in. w Londynie, Warszawie,

Krakowie, Bielsku-Bia³ej i Tar-

nowskich Górach.

 W zaprezentowanym w

Galerii 81o cyklu kola¿y zaty-

tu³owanym „Barwne postacie”

artystka proponuje widzowi

grê, polegaj¹c¹ na reinterpre-

tacji portretów znanych z hi-

Barwne postacie
Zaprezentowany w Galerii 81o cykl portretów bez twa-

rzy pozwala na nowo zinterpretowaæ malarstwo dawnych

mistrzów, a tak¿e odkryæ tajemnice z ¿ycia ich modeli.

5 lutego w koœciele œw.

Franciszka z Asy¿u przy ul.

Strumykowej 25 odby³ siê,

zorganizowany przez bur-

mistrza Dzielnicy Bia³o³êka

Jacka Kaznowskiego wraz

z Rad¹ i Zarz¹dem oraz

proboszcza parafii œw. Fran-

ciszka z Asy¿u, ks. dzieka-

na Jana Józefczyka, kon-

cert zespo³u „Mistic”, œpie-

waj¹cego w stylu chora³u

gregoriañskiego.

Chora³ gregoriañski – tra-

dycyjny œpiew liturgiczny za-

chodniego chrzeœcijañstwa

kojarzy siê z wyciszonymi

kru¿gankami œredniowiecz-

nego opactwa. W niedzielny

wieczór mieliœmy jednak do

czynienia z chora³em grego-

riañskim ca³kiem wspó³cze-

snym. Zespó³ „Mistic” powsta³

bowiem w 2005 roku z inspi-

racji seri¹ p³yt niemieckiej

grupy „Gregorian – Master of

Chant”. W 2006 r. „Mistic”

wyda³ swoj¹ pierwsz¹ p³ytê

„Mistic – najwiêksze polskie

przeboje w stylu chora³u gre-

goriañskiego”. W ubieg³ym

roku zespó³ bra³ udzia³ w

pierwszej edycji programu X-

Factor oraz wystartowa³ w

polskiej preselekcji do Festi-

walu Eurowizji 2011 z utwo-

storii postaci. Podstaw¹ dzia-

³ania Ewy Goral s¹ dzie³a ta-

kich mistrzów, jak Rem-

brandt, Rubens czy Velazqu-

ez. Autorstwa dzie³ mo¿emy

siê co prawda tylko domyœlaæ,

bowiem portrety pozbawione

zosta³y kolorów i… twarzy.

Na bazie fotograficznych

reprodukcji portretów daw-

nych mistrzów, artystka pod-

daje obróbce portretowane

postacie, po swojemu przywo-

³uj¹c ich barwnoœæ i pozosta-

wiaj¹c je zawieszone miêdzy

dos³ownoœci¹ a tajemnic¹.

- Twarze zakry³am, ¿eby

osoby nie by³y za bardzo

oczywiste – mówi Ewa Goral.

– Stara³am siê tylko delikat-

nie naprowadziæ widza na

identyfikacjê postaci.

W pracach Ewy Goral za-

miast twarzy, które zawsze

nosz¹ w sobie cechy indywi-

dualne, widzimy fakty z ¿ycia,

czy te¿ charakterystyczne

atrybuty portretowanych

osób, przywo³ane poprzez

barwê, fakturê czy zapis.

Tak jest w przypadku prze-

tworzonego portretu rz¹dz¹-

cej Niderlandami Izabelli Kla-

ry Eugenii Habsburg, która

podczas trwaj¹cego w latach

1601-1604 oblê¿enia przez

Hiszpanów Ostendy œlubowa-

³a Najœwiêtszej Maryi Pannie,

¿e nie zmieni koszuli, dopóki

miasto nie padnie. Kiedy

Ostenda w koñcu skapitulo-

wa³a, koszula arcyksiê¿nej,

pod wp³ywem kontaktu z cia-

³em zmieni³a kolor z bia³ego

na herbaciany, nazwany od jej

imienia kolorem izabelowym.

W wersji Ewy Goral twarz i

ca³a osoba Izabelli Austriaczki

staje siê koronk¹ i kolorem,

reszta pozostaje nieznana

w³aœnie dziêki legendzie, któ-

ra z jednej strony zapewni³a

jej nieœmiertelnoœæ, a z drugiej

uniewa¿ni³a istnienie postaci,

sprowadzaj¹c j¹ do anegdo-

ty, dla której resztki zaintere-

sowania mog¹ ¿ywiæ chyba

tylko malarze.

Ojciec Izabeli, Filip II Habs-

burg, król Hiszpanii i Portuga-

lii, jako gorliwy katolik ca³e

¿ycie zwalcza³ herezjê. Od

protestantów otrzyma³ przydo-

mek „Szatan Po³udnia”. Na

portrecie Ewy Goral jego twarz

zakrywaj¹ czarne, delikatne,

ale z³owrogie pióra. Królowa

El¿bieta I ukazana jest w kar-

nawa³owej maseczce.

Prezentowane w Galerii

81o „barwne postacie” obser-

wujemy w trzecim z kolei

przetworzeniu (wizja portreci-

sty, fotografia dokumentuj¹-

ca, praca artystki). Portrety

dawno pozbawione zosta³y

aury orygina³u, a ka¿de ko-

lejne przetworzenie to postê-

puj¹ca utrata bliskoœci z por-

tretowan¹ osob¹, co zmusza

artystkê do odtwarzania

barwnoœci ze strzêpów infor-

macji. Ten koloryt ¿ycia Ewa

Goral zapisuje œwiec¹cymi

koralikami, ró¿owym plu-

szem, gdy chodzi o osoby lu-

bi¹ce luksus albo z³ot¹

czcionk¹, gdy mowa o intry-

gantce. Niekiedy, wiedziona

intuicj¹ artystka posuwa siê

nawet do tworzenia historii,

jak w przypadku anonimów.

Zawsze jest to pasjonuj¹ca

próba odtworzenia cieka-

wych, w³aœnie barwnych

¿yciorysów.

„Barwne postacie” Ewy Go-

ral mo¿na ogl¹daæ w Galerii

81o przy ul. K³opotowskiego

38 lok. 5 do 23 lutego 2012 r.

Joanna Kiwilszo

Mistic

- polscy gregorianie
Najwiêksze polskie i œwiatowe przeboje muzyki popu-

larnej wykonane w stylu chora³u gregoriañskiego zapre-

zentowali w koœciele œw. Franciszka z Asy¿u cz³onkowie

zespo³u „Mistic”, zwani te¿ polskimi gregorianami.

rem „Glorifica”, do którego

zosta³ nakrêcony nastrojowy

teledysk.

Zespó³ „Mistic” w sk³a-

dzie: Miko³aj Kotyczka, Ire-

neusz Gajdosz, Piotr Ko-

prowski, £ukasz Geryñ i

Maciej Kucera wykonuje

wspó³czesn¹ muzykê popu-

larn¹ w stylu chora³u grego-

riañskiego. Utwory, zarówno

polskie, jak i zagraniczne, s¹

specjalnie dobrane, zarów-

no pod wzglêdem harmo-

nicznym, jak i rytmicznym.

W niedzielnym koncercie

us³yszeliœmy zaskakuj¹ce

wersje takich przebojów, jak

„Statki na niebie” grupy De

Mono, „¯a³ujê” Eweliny Flin-

ty, „In the air tonight” Phila

Collinsa, „Kiedy powiem so-

bie doœæ” grupy ONA, czy

„£atwopalni” Maryli Rodo-

wicz. Zespó³ dba te¿ o od-

powiedni¹ oprawê koncertu.

Wa¿n¹ rolê w budowaniu

nastroju zadumy i tajemni-

czoœci graj¹ stroje i rekwizy-

ty – artyœci wyst¹pili w po-

marañczowych habitach, a

ich postacie spowite w dy-

mie kadzid³a, momentami

oœwietla³y tylko p³omienie

œwiec.

Joanna Kiwilszo

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

ul. Zagójska 9

04-160 Warszawa
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ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 8/CP/2012 w dniu 16 stycznia 2012 r. na wniosek

firmy RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O. z siedzib¹

przy ul. Piêknej 46 w Warszawie, której pe³nomocnikiem

jest firma GRIDNET SPÓ£KA JAWNA z siedzib¹ przy

ul. Miñskiej 65 w Warszawie reprezentowanej przez

p. Andrzeja Grzeœkiewicza w sprawie warunków i szcze-

gó³owych zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji

celu publicznego polegaj¹cego na budowie wolnostoj¹cej

dwutransformatorowej stacji 15/0,4 kv na dz. ew. nr 28/16

z obrêbu 4-03-08, z³¹cza kablowego SN na dzia³ce ew.

nr 1 z obrêbu 4-03-23 oraz sieci elektroenergetycznej

SN o d³ugoœci ok. 1100 m pomiêdzy istniej¹c¹ a projek-

towan¹ stacj¹ dwutransformatorow¹ na dzia³kach 20/2,

18/1, 18/2, 18/3, 28/16, 28/17, 28/8, 32, 45/2, 46, 47, 48,

49 z obrêbu 4-03-08, na dzia³kach ew. nr 44/1, 44/2, 35/

2, 35/3, 35/4, 44/5, 44/6, 46, 49, 51, 54, 57, 58, 59, 7, 1,

69 z obrêbu 4-03-23 oraz na dzia³kach ew. nr 12/1, 1, 2/1,

3, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 10/2 z obrêbu 4-06-31 w rejonie

ulicy Porajów, ul. Œwiderskiej oraz Trasy Mostu Pó³noc-

nego na terenie Dzielnicy Bia³o³êka.

oraz

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 11/CP/2012 w dniu 26 stycznia 2012 r. na wniosek

MAZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

ODDZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA, z

siedzib¹ przy Al. Jerozolimskich 179 w Warszawie,

której pe³nomocnikiem jest firma GEOPROJEKT KAMIL

P£ATOS z siedzib¹ przy ul. Lachmana 7/34 w Warszawie

w sprawie warunków i szczegó³owych zasad zagospo-

darowania terenu dla inwestycji celu publicznego

polegaj¹cego na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia

w liniach rozgraniczaj¹cych siêgacza pieszo-jezdnego,

ul. Karnickiej i ul. Semaforowej na dzia³kach ew. nr 49/16

i 44 z obr. 4-04-22 oraz na dzia³kach ew. nr 2 i 7 z obr.

4-04-23 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

Warszawy (ul. Modliñska 197, pok. 307), w poniedzia³ki

w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta

m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ

zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz

wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie. Odwo³anie

od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 1 ust 1

i art. 11 ust 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju

miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 261 ze

zm.) oraz § 17 uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta

sto³ecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie

przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania

niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz.

Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka  m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

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

P³atosa, z³o¿ony dnia 10 stycznia 2012 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia

(do 0,5 MPa) PE DN 90 mm, L= ok. 150,0 m;  PE DN

63mm, L= ok. 270,0 m na terenie dz. nr ew. 102, 101,

100/1, 105 z obr. 4-06-31; 5/1 z obr. 4-06-33; 28/8, 28/9,

28/4, 3/11, 3/10, 3/9, 3/7, 3/8, 30/24, 30/6, 30/26, 30/25,

30/23, 30/11, 30/10, 27/1, 27/2 z obr. 4-06-32 przy ul.

Myœliborskiej, ul. Portowej, ul. Familijnej na terenie

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.

ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 1 ust 1

i art. 11 ust 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju

miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 261 ze

zm.) oraz § 17 uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta

sto³ecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie

przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania

niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz.

Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia

o zmianie wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. przez

inwestora – Mazowieck¹ Spó³kê Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, reprezentowan¹ przez p. Grzegorza

Miakotê na wniosek z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej

œredniego ciœnienia (max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa)

na dz. nr ew. 60/2, 79 z obrêbu 4-02-26; 1/2 z obrêbu

4-02-35; 2/16, 1, 11/2, 11/1 z obrêbu 4-02-06; 1/1, 3/3,

3/1, 2/1, 4/7, 4/8, 7/1, 11/10, 2/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4,

13/5, 13/6, 11/11, 12/2, 64/2, 64/7, 12/12, 64/3 z obrêbu

4-02-07; 57 z obrêbu 4-17-01 przy ul. Chlubnej, ul. Chlebowej,

ul. Pstrej, ul. Zawiœlañskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie, w zakresie rozszerzenia zakresu inwestycji

o dz. ew. nr 3/2 z ob. 4-02-07.

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.

Co warto wiedzieæ o nowych zasadach

sprzeda¿y mieszkañ komunalnych
Rozmowa z burmistrzem Dzielnicy Praga-Pó³noc, Piotrem Zalewskim

14 stycznia 2012 roku wesz³a w ¿ycie nowa Uchwa³a Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy w sprawie

zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. Nowe zasady bêd¹ obowi¹zywa³y od 2013 roku.

Dofinansowanie dla ¿³obków niepublicznych
Stolica dofinansuje 115 miejsc w ¿³obkach niepublicznych. Prezy-

dent m.st. Warszawy og³osi³a kolejny konkurs ofert dla ¿³obków

niepublicznych na organizacjê opieki dla dzieci poni¿ej 3 lat. £¹czna

kwota przeznaczona na dofinansowanie to 3,5 mln z³. Oferty mo¿-

na sk³adaæ do 30 marca 2012 r.

Dziêki konkursowi pula dofinansowanych miejsc dla najm³odszych warsza-

wiaków w niepublicznych ¿³obkach mo¿e siê zwiêkszyæ o 115 miejsc. Bêdzie to

trzyletnie dofinansowanie - od maja 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Dofinansowane miejsca bêd¹ przeznaczone dla dzieci z list rezerwowych w

miejskich ¿³obkach i zarejestrowanych w elektronicznym systemie zapisów. Op³aty

za posi³ki i pobyt dzieci w niepublicznym ¿³obku lub zwolnienie z nich, bêd¹ na

takich samych zasadach, jak w ¿³obkach zarz¹dzanych przez sto³eczny ratusz.

Miesiêczna wysokoœæ dofinansowania jednego miejsca w ¿³obku stanowi ró¿ni-

cê pomiêdzy kosztem utrzymania jednego miejsca w ¿³obku m.st. Warszawy w

danym roku kalendarzowym (w 2012 r. - 1080 z³, w 2013 r. - 1110 z³, w 2014 r.

- 1140 z³) a wysokoœci¹ op³aty za pobyt dziecka wnoszon¹ przez rodziców.

Jednym z warunków przyst¹pienia do konkursu jest wpisanie ¿³obka do reje-

stru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy do koñca marca 2012 roku.

Od jesieni 2011 roku ratusz zleca równie¿ organizacjê opieki w 2 niepublicznych

¿³obkach na Bia³o³êce. W latach 2011-2014 na ten cel m.st. Warszawa przezna-

czy³o ponad 3.2 mln z³. Og³oszenie konkursu jest jednym z priorytetów programu

„Rodzina” w zakresie rozbudowy sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-3 lata.

Wiêcej informacji na temat konkursu: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

– Nowa uchwa³a wesz³a w ¿ycie z pocz¹tkiem 2012 roku,

jednak¿e wiêkszoœæ jej przepisów bêdzie obowi¹zywa³a od

1 stycznia przysz³ego roku, co to oznacza dla mieszkañców?

– Uchwa³a okreœlaj¹ca nowe zasady sprzeda¿y lokali we-

sz³a w ¿ycie14 stycznia 2012 roku. Od tego dnia obowi¹zuje

wy³¹cznie przepis zabraniaj¹cy sprzeda¿ lokali w budynkach,

które w ca³oœci nale¿¹ do miasta – czyli budynkach, w których

¿adne mieszkanie nie zosta³o jeszcze sprzedane. Sprzeda¿

mieszkañ w pozosta³ych budynkach do koñca tego roku bê-

dzie siê odbywa³a na niezmienionych zasadach. Pozosta³e

przepisy bêd¹ obowi¹zywaæ dopiero od stycznia  2013 roku.

– A co zmieniaj¹ pozosta³e przepisy uchwa³y?

– Zmianie ulega wysokoœæ bonifikaty – do 50% po 10 la-

tach umowy najmu. Wysokoœæ bonifikaty powiêksza siê o 1%

za ka¿dy rok najmu, przypadaj¹cy powy¿ej 20 lat najmu lo-

kalu, ale nie wiêcej ni¿ do 70%. Czyli wieloletni najemcy bêd¹

mogli wykupiæ lokal za 30% jego wartoœci. Do bonifikaty zali-

cza siê te¿ okres najmu poprzedniego najemcy, jeœli wst¹pili-

œmy w najem np. po rodzicach czy rodzeñstwie. A w przypad-

ku, gdy najemca mieszka³ wczeœniej w innym lokalu komu-

nalnym, który zamieni³ i chce wykupiæ lokal obecnie zajmo-

wany, to do bonifikaty zaliczy siê mu okres najmu obu lokali.

– Podobnie by³o ju¿ w poprzedniej uchwale.

– Tak, ale w nowej zlikwidowano barierê metra¿ow¹ przy

wykupie.

– Co to znaczy?

– Dot¹d okres najmu poprzedniego lokalu zalicza³ siê tylko

w takich przypadkach, gdy w wyniku zamiany najemca uzy-

ska³ lokal, w którym powierzchnia pokoi nie przekracza 10 m2

na osobê, a w gospodarstwach 1-osobowych – 20 m2.

– To dosyæ skomplikowane…

– Tak by³o w poprzedniej uchwale. Nowa wszystko uprasz-

cza. Po prostu liczy siê czas najmu poprzedniego lokalu ko-

munalnego bez ¿adnych kryteriów metra¿owych.

– Kiedy w praktyce zmieniaj¹ siê przepisy?

– Do koñca tego roku najemcy maj¹ mo¿liwoœæ wykupu

lokalu na dotychczasowych zasadach.

– Czy w zwi¹zku z tym chêtni do wykupu takiego

mieszkania powinni siê spieszyæ?

– Zgodnie z now¹ uchwa³¹, w przypadku podpisania protoko³u

z rokowañ (stanowi¹cego ostatni etap procedury wykupu lokalu

przed podpisaniem aktu notarialnego), przed 1 stycznia 2013 roku,

najemca mo¿e nabyæ lokal na dotychczasowych zasadach, o ile

wartoœæ nieruchomoœci bêdzie aktualna w dniu zawarcia umowy

sprzeda¿y czyli w okresie wa¿noœci operatu szacunkowego.

– Co w przypadku, kiedy najemca nie chce wykupiæ lokalu?

– Jest wielu najemców, którzy nie chc¹ b¹dŸ nie mog¹, np.

z powodów finansowych wykupiæ lokalu, ale w ich przypadku

nic siê nie zmienia. Podstawowym zadaniem gminy jest za-

spokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich docho-

dach. To zadanie gmina realizuje poprzez wynajmowanie

mieszkañ osobom potrzebuj¹cym. Do tego s³u¿y komunalny

zasób mieszkaniowy i lokatorzy mog¹ czuæ siê bezpieczni.

– Czy mieszkañcy wiedz¹ o nowych przepisach?

– Zobligowa³em pracowników do poinformowania mieszkañców

o wprowadzonych zmianach. W klatkach schodowych rozwieszo-

ne zosta³y ulotki informacyjne, a szczegó³owych informacji udzie-

laj¹ nasi pracownicy WOM, którzy zostali w tym celu przeszkoleni.

– Zapewne zainteresowanie bêdzie znacznie wiêksze.

Czy urz¹d temu sprosta?

– Bêdziemy reagowaæ na bie¿¹co i dostosowywaæ tok pracy

do liczby nap³ywaj¹cych wniosków.

Rozmawia³a Barbara D¿ugaj
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Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

10 lutego godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert

uczniów klas fortepianu p. Zofii Antes oraz p. Katarzyny

Soko³owskiej (ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie) i klasy

fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj (UMFC w Warszawie).

Wyst¹pi¹: Aleksandra Kolasiñska, Maria Suwa³a, Katarzyna

Guszta, Adam Œwiderski. W programie m.in. utwory: J.S.

Bacha, L. van Beethovena, Fr. Schuberta, Fr. Chopina, F.

Mendelssohna, C. Debussy’ego. Sala koncertowa DK Praga,

wstêp wolny.

12 lutego godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych - „Koncert

dla Pani Zimy”. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

14 lutego godz. 13.00 - Ulubione ksi¹¿eczki z dzieciêcej

pó³eczki - spotkanie z Grzegorzem Kasdepke. Spotkanie

prowadzi Helena Œpiewak. Grzegorz Kasdepke to jeden z

najpopularniejszych i najchêtniej czytanych dziœ autorów

ksi¹¿ek dla dzieci. Do bohaterów jego ksi¹¿ek nale¿¹: Kacper,

Felek, Detektyw Pozytywka, Kuba i Buba. W Walentynki

poleca ksi¹¿kê „Serce i inne podroby”, czyli romans nie tylko

dla ch³opaków! Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

14 lutego godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” -

Goœciem DK Praga bêdzie Adam Zdunikowski. Przy forte-

pianie - Ma³gorzata Piszek. Gospodarz wieczoru - Jerzy

WoŸniak. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

15 lutego godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popular-

nonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. „Bia³oruœ – ostoja

tradycji s³owiañskich”– dr Natalia Go³ka. Wyk³ad po³¹czony

z pokazem zdjêæ oraz filmu. Galeria DK Praga, wstêp wolny.

21 lutego godz. 17.30 - „Kozio³ek Pacano³ek” - przedsta-

wienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Studia Teatralnego

Duet z Krakowa.

Bajka na podstawie „Kozio³ka Mato³ka”. Bajka interaktywna

z elementami edukacyjnymi. Uczy dzieci, ¿e nale¿y byæ do-

brym, przyjacielskim i uczynnym. G³ównym przekazem edu-

kacyjnym jest przyjaŸñ. Sala koncertowa DK Praga, wstêp

wolny.

22 lutego godz. 17.30 - „Kambod¿a. Chwa³a i upadek

Królestwa Angkoru” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹

Bo¿eny Ostrowskiej. Galeria DK Praga, wstêp wolny.

24 lutego godz. 18.00 - Radosny koncert dla m³odzie¿y i

doros³ych. Wyst¹pi Miêdzyszkolna Amatorska Grupa Arty-

styczna Magia. Sala koncertowa, wstêp wolny.

28 lutego godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” - Kon-

cert dyplomantów Zespo³u Pañstwowych Szkó³ Muzycznych

nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie). Sala koncerto-

wa DK Praga, wstêp wolny.

Te gawrony, które ogl¹damy

teraz, przyby³y do nas ze wscho-

du, podczas gdy nasze rodzime

zimê spêdzaj¹ na po³udniu Eu-

ropy. Wiele z nich osiedla siê w

miastach, gdzie szukaj¹ po¿y-

wienia w odpadkach wyrzuca-

nych przez ludzi, a czasem te¿

mog¹ liczyæ na dokarmianie.

Wieczorami ³¹cz¹ siê w sta-

da i udaj¹ do wspólnych noc-

legowni, po³o¿onych w za-

drzewionych, ma³o ruchliwych

i spokojnych miejscach. Zda-

rza siê, ¿e na terenie takiej

jednej sypialni nocuje nawet

kilka, kilkanaœcie tysiêcy pta-

ków. Ja wiem o Polach Moko-

towskich, ale zapewne jest w

Warszawie znacznie wiêcej

takich nocnych skupisk. Ptaki

gromadz¹ siê w nich z kilku

powodów. Po pierwsze, w du-

¿ych grupach czuj¹ siê bez-

pieczniej, mniej groŸny wyda-

je siê ewentualny atak dra-

pie¿nika. Druga korzyœæ to

wymiana informacji. Gawrony,

które najad³y siê podczas

dnia, inaczej siê zachowuj¹

ni¿ ich g³odni bracia. Nazajutrz

ci bardziej pechowi polec¹ za

szczêœciarzami z dnia po-

przedniego, z nadziej¹, ¿e tym

razem i im uda siê nape³niæ

brzuchy. Trzeci¹ przyczyn¹

du¿ej nocnej koncentracji pta-

ków jest ma³a iloœæ cichych,

os³oniêtych od wiatru miejsc.

Te niezwyk³e noclegowiska

nie zape³niaj¹ siê od razu z

nastaniem wieczoru. Ptaki,

zanim dotr¹ do celu, gro-

madz¹ siê na siê na poœred-

nich stacjach. W znanych so-

bie miejscach siadaj¹ na da-

chach, drzewach lub na ziemi

i czekaj¹, a¿ zbierze siê ich

wiêksza gromada. Do nastêp-

nego punktu zbiorczego lec¹

najpierw zwiadowcy, którzy

sprawdzaj¹, czy trasa jest

bezpieczna i wracaj¹, by po-

wiadomiæ o tym oczekuj¹cych.

Dopiero wtedy ca³a grupa leci

dalej. Taka pêdz¹ca i wrzesz-

cz¹ca, przes³aniaj¹ca niebo

czarna chmura tworzy niezwy-

k³e widowisko. Rano obowi¹-

zuje dok³adnie odwrotna pro-

cedura. Wylatuj¹ na ¿er, gdy

tylko zacznie œwitaæ. Najpierw

du¿ymi grupami, które na ko-

lejnych przystankach rozbijaj¹

siê na coraz mniejsze.

W noclegowni panuje hie-

rarchia, wed³ug której silniej-

sze osobniki œpi¹ wy¿ej, s³ab-

sze zajmuj¹ ni¿sze ga³êzie. Z

powodu tych masowych, „roz-

krakanych” noclegowni gaw-

rony nie s¹ lubiane przez lu-

dzi mieszkaj¹cych w ich po-

bli¿u. Popularnoœci nie przy-

sparza im te¿ z³a s³awa kru-

kowatych, do rodziny których

nale¿¹, jako ³upie¿ców gniazd

drobnych ptaków. W tym

wzglêdzie œpieszê je jednak

wybieliæ. Gawron jest najbar-

dziej wegetariañskim ptakiem

spoœród krukowatych. Lubi

wszelkie nasiona i owoce, któ-

re s¹ jego g³ównym pokar-

mem jesieni¹. Bardzo chêtnie

¿eruje na polach ozimin, gdzie

poza kie³kuj¹cym ziarnem zja-

da wiele pêdraków, d¿d¿ow-

nic i innych bezkrêgowców.

Zim¹ nie gardzi padlin¹ i

resztkami ze œmietników lub

wysypisk. Do kradzie¿y jaj in-

nych ptaków ucieka siê w po-

rze, kiedy musi dostarczyæ po-

¿ywienia swoim ¿ar³ocznym

pociechom, co trudno prze-

cie¿ mieæ mu za z³e.

Fascynuj¹cym atutem

gawronów jest ich niezwyk³a

inteligencja i twórcze podej-

œcie do problemów. Naukow-

cy stwierdzili, ¿e pos³uguj¹

siê narzêdziami nie gorzej, a

mo¿e nawet lepiej od szym-

pansów. Potrafi¹ je samo-

dzielnie wykonaæ, dostoso-

wywaæ do ró¿nych zadañ, a

nawet korzystaæ w okreœlonej

kolejnoœci z kilku przyrz¹dów.

Przy czym nie s¹ to umiejêt-

noœci wyuczone na drodze

wielu prób i doœwiadczeñ, ale

rozwi¹zania zastosowane

przez ptaki przy pierwszym

Noga w £apê

GAPA?!
Zim¹ wydaje siê, ¿e jest ich wiêcej, bo du¿ymi, czarnymi

plamami odcinaj¹ siê od bieli œniegu. Gdy inne ptaki

milcz¹, wyraŸniej s³yszymy ich ostre, chrapliwe krakanie.

podejœciu, po b³yskawicznej

ocenie sytuacji.

Oczywiœcie, wszystko po to,

by zdobyæ po¿¹dany smako-

³yk. Znalezienie kawa³ka dru-

tu, zakrzywienie go dziobem i

wydobycie takim hakiem ka-

wa³ka pokarmu z butelki jest

dla gawrona oczywist¹ b³a-

hostk¹. W mig rozwi¹zuje za-

dania znacznie trudniejsze.

Gdy nie mo¿e dosiêgn¹æ do

robaka p³ywaj¹cego na po-

wierzchni wody w naczyniu,

wyszukuje kamienie, które

wrzuca do naczynia do mo-

mentu, a¿ poziom wody pod-

niesie siê wystarczaj¹co, by

robak sta³ siê dostêpny. Jeœli

ma wybór, sprytnie stosuje

wiêksze kamienie, ¿eby do-

staæ siê do niego szybciej i

mniejszym nak³adem pracy.

Bez wczeœniejszego treningu

potrafi te¿ wybraæ kamieñ od-

powiedniej wielkoœci, by zrzu-

ciæ go przez rurkê na platfor-

mê, która opadaj¹c uwalnia

upragnionego robaka.

W zale¿noœci od wybrane-

go scenariusza gawron bez-

b³êdnie pos³uguje siê du¿ym

i ciê¿kim, ma³ym i lekkim b¹dŸ

wyd³u¿onym kamieniem. Za-

wsze dobiera odpowiedni

kszta³t oraz rozmiar, co ozna-

cza du¿¹ elastycznoœæ w dzia-

³aniu. Jakby tego by³o ma³o,

kiedy odpowiednie narzêdzie

znajduje siê poza jego zasiê-

giem, gawron potrafi skorzy-

staæ z innego przyrz¹du, by

zdobyæ ten potrzebny do dal-

szego dzia³ania. Opisane po-

wy¿ej eksperymenty zosta³y

przeprowadzone na ptakach

w niewoli. Gawrony bior¹ce w

nich udzia³ zda³y egzamin

œpiewaj¹co. Ja obserwowa-

³am ich pomys³owoœæ w na-

turze. By³am œwiadkiem, jak

gawron podejrzawszy wie-

wiórkê zakopuj¹ca w liœciach

orzecha, po jej odejœciu wy-

ci¹gn¹³ go z kryjówki i skon-

sumowa³. Mo¿e by³o to i

brzydko z jego strony, ale

niech na usprawiedliwienie

pos³u¿y fakt, ¿e nikt w parku

nie obdarowuje orzechami

gawronów, a wiewiórki czêsto

dostaj¹ je w nadmiarze i na

dodatek nieraz zapominaj¹,

gdzie je chowaj¹. W tym kon-

tekœcie nale¿y stwierdziæ, ¿e

potoczna nazwa gapa, jak¹ w

niektórych rejonach okreœla

siê gawrona, zupe³nie nie

przystaje do rzeczywistoœci.

¯ywiê cich¹ nadziejê, ¿e dziê-

ki tym informacjom pomyœlicie

o nim bardziej przychylnie, a

mo¿e nawet z podziwem.

Gawrony s¹ nie tylko m¹dre,

ale i piêkne. W s³onecznym

œwietle ich czarne pióra mie-

ni¹ siê wszystkimi kolorami tê-

czy. One same ogl¹daj¹ œwiat

znacznie bardziej kolorowy ni¿

ludzie, bo maj¹ zdolnoœæ wi-

dzenia fal ultrafioletowych.

Na podstawie intensywnoœci

metalicznych po³ysków gawro-

ny oceniaj¹ wiek, p³eæ i status

spo³eczny swoich pobratym-

ców. Poza tym znaj¹ siê oso-

biœcie i rozpoznaj¹ cz³onków

swych rodzin nawet w du¿ym

stadzie. ¯yj¹ kilkadziesi¹t lat i

³¹cz¹ siê w pary na to ca³e d³u-

gie ¿ycie. A wiêc ¿adne z nich

czarne charaktery.

PS. Tu znajdziecie pañ-

stwo filmy z eksperymentów

badaj¹cych inteligencjê gaw-

ronów: http://kopalniawiedzy-

.pl/gawron-narzedzia-przy-

rzady-wrona-brodata-zapad-

nia-metanarzedzie,7606

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

Wis³a - rzeka, która ³¹czy

Jaka bêdzie Wis³a za rok, piêæ czy dziesiêæ lat? Jak bêd¹ wygl¹da³y wiœlane bulwary, zrewitalizowany Port Czerniakowski, projekt „Peda³uj

i p³yñ” czy wreszcie nowy portal o warszawskiej Wiœle? Na te i wiele innych pytañ otrzymacie odpowiedŸ podczas spotkania z Markiem

Piwowarskim, pe³nomocnikiem prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania brzegów Wis³y.  Spotkanie dla mieszkañców odbêdzie siê w

œrodê, 8 lutego, o godz. 19:00, w WARSZTACIE Centrum Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy na pl. Konstytucji 4.

Niedawno Ratusz og³osi³ przetarg na realizacjê projektu bulwarów. Budowa promenady, mobilnych pawilonów podnosz¹cych

siê podczas powodzi, nowych przejœæ nad Wis³ê to kolejne plany. Na spotkaniu bêdzie mo¿na pytaæ o wszystko co zwi¹zane z Wis³¹:

œcie¿ki rowerowe, Port Czerniakowski, nowy portal o warszawskim odcinku rzeki, ale tak¿e wzbudzaj¹ce emocjê tematy –

wycinka drzew, ochrona ptaków, dzia³ania przeciwpowodziowe czy zagospodarowanie prawego brzegu.
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Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LEKCJE keyboard, fortepian

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

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

A-Z remonty, wykoñczenia

602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa, monta¿,

konserwacja, 691-878-437

ELEKTROINSTALACJE,

nowe, remonty, konserwacja,

pomiary 502-148-467

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

22 679-00-57, 501-587-257

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

REMONTY, adaptacje,

terminowo, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

18-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

ZAK£AD œlusarski wykonuje:

kraty, balustrady, ogrodzenia,

wiaty, zabudowy balkonów,

drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

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

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

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

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

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

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

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

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 lutego

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

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

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

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki

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

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

Musz¹ oddaæ!

Szukamy spokojnego, do-

brego domu dla piêknej trzy i

pó³ letniej czarnej kotki (z

bia³¹ kresk¹ na piersi), któr¹

z wielkim ¿alem musimy od-

daæ z powodu alergii dziecka.

Koteczka jest najmilszym

stworzeniem na œwiecie:

grzeczna, bardzo przyjazna

i czu³a. Poza tym zdrowa i

wysterylizowana.

Oddamy j¹ ze wszystkimi

jej rzeczami tj.: kuwet¹, misk¹,

drapakiem, zabawkami.

Kontakt: 22 810 35 05,

510 379 294

Proszê Szanownych Pañ-

stwa! Chcia³bym Was popro-

siæ o dwie rzeczy. Po pierw-

sze, aby nie robiæ prezentów

w postaci zwierz¹t. Po fali

wigilijnego uniesienia do leka-

rzy weterynarii docieraj¹ ko-

ciêta, szczeniêta, œwinki mor-

skie, szczury, fretki i inne ga-

tunki zwierz¹t. Targetem, jak

siê potocznie mówi, czyli ce-

lem s¹ dzieci. Dla nich to w³a-

œnie inne dzieci lub doroœli

czyni¹ jeden z najgorszych

absurdów. Wiadomo, jak nasi

milusiñscy zachowuj¹ siê w

ZOO. Ka¿de dziecko marzy

o swoim zwierz¹tku. Ka¿de

chcia³oby mieæ swojego s³o-

nika, ¿yrafkê, osio³ka, hipopo-

tamka, ma³pkê czy foczkê.

W³aœnie! Po to s¹ ogrody

zoologiczne, aby pobudzaæ

wyobraŸniê i wra¿liwoœæ. Pa-

radoksem tych miejsc jest to,

¿e zwierzêta s¹ wiêzione.

Natomiast posiadaj¹ relatyw-

nie fachow¹ opiekê.

Niestety, najczêœciej zda-

rza siê tak, ¿e ¿ywy prezent

po kilku dniach zaczyna nu-

dziæ, a czasami brzydziæ po-

przez swoj¹ fizjologiê.

W swojej praktyce obser-

wujê poœwi¹teczny wzrost

wizyt z ró¿nymi gatunkami

zwierz¹t. Oczywiœcie dobrze,

¿e mogê poinformowaæ o ro-

dzajach profilaktyki i sposo-

bie ¿ywienia, ale wierzcie mi

Szanowni Pañstwo, ¿e wo-

la³bym robiæ to przed wej-

œciem w posiadanie zwierza-

ka. Rozwój psychologiczny

cz³owieka ma swoje fazy.

Jest jedna faza, która wp³y-

wa na to, kim bêdziemy w

przysz³oœci. Odpowiedzial-

noœæ. Ta cecha powinna po-

jawiæ siê po up³ywie 14-15

lat. Je¿eli chcemy dziecku

zrobiæ prezent, to proszê

mieæ œwiadomoœæ, ¿e robimy

go sobie. Wszystkie czynno-

œci polegaj¹ce na pielêgna-

cji spoczn¹ na doros³ych. Do

14. roku ¿ycia mo¿na anga-

¿owaæ m³odzie¿, ale nie ka-

raæ jej, je¿eli nie dope³nia

obowi¹zków. Te obowi¹zki s¹

przecie¿ nasze – doros³ych.

¯a³ujê, ¿e w naszych szko-

³ach nie ma kliku przedmiotów,

które poprawi³yby jakoœæ

¿ycia. Brakuje nauki o techni-

kach nauki. Brakuje przedmio-

tu uczenia szybkiego czytania.

Brakuje nauki o prawach ban-

kowoœci i gie³dy. Podczas lek-

cji przyrody mo¿na opowie-

dzieæ, ¿e nie robimy prezen-

tów z ¿ywych zwierz¹t i jak

dbaæ o te, które mamy.

Odpowiedzialnoœæ
Drug¹ proœb¹ jest zwróce-

nie uwagi, czy nasi „bracia

mniejsi” nie marzn¹. Zw³asz-

cza te, które nocuj¹ na ze-

wn¹trz. Proszê o docieplenie

bud s³om¹ lub sianem. Pro-

szê o karmienie such¹ karm¹

i regularn¹ wymianê wody na

ciep³¹. B¹dŸmy w tych zim-

nych dniach odpowiedzialni.

Miejski Rzecznik Konsumen-

tów w Warszawie jako repre-

zentant grupy konsumentów

wniós³ pozew zbiorowy prze-

ciwko BRE Bank SA o ustale-

nie jego odpowiedzialnoœci od-

szkodowawczej wobec konsu-

mentów – cz³onków grupy,

zarzucaj¹c bankowi nienale¿y-

te wykonywanie umów o kre-

dyt hipoteczny waloryzowany

kursem franka szwajcarskiego

zawartych w latach 2005-2006.

Sprawa toczy siê przed

S¹dem Okrêgowym w £odzi,

jest jednym z pierwszych i jak

dotychczas nielicznych pro-

cesów na podstawie przepi-

sów ustawy o dochodzeniu

roszczeñ w postêpowaniu

grupowym.

31 stycznia 2012 r., w Ga-

zecie Wyborczej w dodatku

Komunikaty ukaza³o siê og³o-

szenie S¹du Okrêgowego w

£odzi, informuj¹ce o wszczê-

ciu postêpowania oraz mo¿-

liwoœci przyst¹pienia do gru-

py wszystkich osób, których

roszczenie mo¿e byæ objête

powództwem grupowym.

Do grupy mo¿na przyst¹-

piæ w terminie 2 miesiêcy od

dnia ukazania siê og³oszenia,

czyli do 31 marca 2012 r. Po

up³ywie tego terminu przyst¹-

pienie do grupy bêdzie niedo-

puszczalne.

Szczegó³owe informacje

dla zainteresowanych znaj-

duj¹ siê w og³oszeniu oraz na

stronie:

www.konsument.um.warszawa.pl

Pozew zbiorowy przeciw BRE Bankowi
Do 31 marca 2012 r. osoby poszkodowane przez od-

dzia³y detaliczne BRE Banku mog¹ przy³¹czyæ siê do po-

zwu zbiorowego. Reprezentantem pokrzywdzonych jest

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 12/CP/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. odma-

wiaj¹cej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na modernizacji sieci SN i budowie stacji

transformatorowej zastêpuj¹cej st. 4270, na dz. nr ew.

55, 54, 53, 51, 113, 52, 1, 2, 3, 4, 5/4, 6, 8/1, 8/3, 10/1,

20, 9/4 z obrêbu 4-16-14; 49, 51 z obrêbu 4-16-07;

48/12, 48/4, 46/16, 45/17, 45/21, 44/15, 45/18, 45/2, 44/7,

44/8, 40/25, 40/26, 40/24, 40/28 z obrêbu 4-16-06, przy

ul. Wojdyñskiej, Mañkowskiej, Misia Uszatka na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, po rozpatrzeniu

wniosku RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46,

00-672 Warszawa, reprezentowanego przez p. Andrzeja

Grzeœkiewicza, z³o¿onego dnia 16 listopada 2011 r. i

uzupe³nionego dnia 2 grudnia 2011 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w

czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta

m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu 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).
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Zazwyczaj protesty rozle-

waj¹ siê po kraju pe³ni¹ lata.

Ciep³o, mi³o, przyjemnie. Mo¿-

na barwnym korowodem iœæ,

tañczyæ, maszerowaæ. Wyra-

ziæ siê i swoje odczucia. Na-

wet polanie zimn¹ wod¹ z po-

licyjnej armatki s³u¿yæ mo¿e

och³odzie i odœwie¿eniu orga-

nizmu. Zazwyczaj, gdy jest

protest, pojawia siê kontrpro-

test. Wtedy jest mniej przyjem-

nie. Sparali¿owane miasta,

drastyczne, mro¿¹ce krew w

¿y³ach szczegó³y mo¿na uj-

rzeæ nie tylko w telewizjach za-

granicznych. Godzinami poka-

zywane s¹ sceny pal¹cych siê

wozów transmisyjnych, œmiet-

ników, opon itd.

Ostatnio mi³oœciwie nam

panuj¹cy rz¹d RP postanowi³

sprawdziæ, jak mo¿na prote-

stowaæ zim¹ i da³ wielu zain-

teresowanym pole do popisu.

Na pierwszy ogieñ poszli le-

karze i aptekarze. Ci uzbro-

jeni w piecz¹tki dali w³adzy

dzielny odpór i w³adza powoli

wymiêka, co nie zmienia fak-

tu, ¿e ceny leków posz³y w

górê, a pacjenci nie mog¹

protestowaæ na przyk³ad po-

przez bojkot towarów, bo tyl-

ko ul¿yliby w³adzy wczeœniej

przenosz¹c siê na ³ono Abra-

hama i zmniejszaj¹c wydatki

ZUS (a tak na marginesie

wszystkim, którzy jeszcze

kojarz¹ ministra Ar³ukowicza

z lewic¹ wyjaœnienie - od

dawna ju¿ nie).

Kolejny test to sprawa

ACTA, czyli umowy miêdzy-

narodowej, która w swoim za-

³o¿eniu ma zwalczanie pod-

róbek i piractwa zarówno w

handlu, jak i w produkcji. Pro-

blem w tym wszystkim pole-

ga na tym, ¿e - zas³aniaj¹c siê

przepisami - rz¹dy uzyskuj¹

dodatkowy argument w mo-

nitorowaniu sieci interneto-

wej, poszukuj¹c podejrza-

nych o piractwo, a przy oka-

zji zagl¹daj¹c bez ¿adnej

kontroli do wszystkich zbio-

rów i baz danych. Widocznie

Echelon, który jest globalnym

systemem wywiadu elektro-

nicznego, ju¿ nie wystarcza.

Protesty mo¿na podzieliæ

na globalne i lokalne. Przyk³a-

dy pierwszej kategorii opisa-

³em wy¿ej. Klasycznym przy-

k³adem protestów lokalnych

s¹ protesty przeciw w³adzy

samorz¹dowej. Nikt nie lubi,

jak cokolwiek mu siê zabiera

lub podnosi koszty us³ug, tym

bardziej, gdy panuje po-

wszechne przekonanie o roz-

pasanej konsumpcji urzêdni-

czej, co nie jest zawsze zgod-

ne z prawd¹. Ostatnio przez

samorz¹dy przetacza siê fala

protestów w sprawie likwida-

cji szkó³. W Warszawie prote-

stuj¹ rodzice i uczniowie

wspierani przez PiS, w Rado-

miu dla odmiany zmiany kon-

testuje Platforma, bowiem

w³adza jest PiS-owska. Moja

formacja konsekwentnie

wspiera œrodowiska zwi¹zko-

we, uaktywnia siê tam, gdzie

naruszane s¹ prawa pracow-

nicze. Przegraliœmy, co praw-

da, lokaln¹ bataliê o prywaty-

zacjê SPEC (ostatnio jakby

s³abiej grzej¹ albo mróz sil-

niejszy), zapewne lepiej nam

pójdzie w sprawie powstrzy-

mania zapêdów rz¹du do wy-

d³u¿enia wieku emerytalnego

zarówno dla kobiet, jak i mê¿-

czyzn. Chcemy referendum,

rozwi¹zania wprowadzone na

si³ê mog¹ skutkowaæ spo³ecz-

nymi protestami. Osobiœcie

nie wyobra¿am sobie 65-let-

niej baletnicy. Protestowaæ

mog¹ wszyscy i dobrze, na

tym tak¿e polega demokracja.

Na koñcu mój ma³y prote-

œcik. Protestujê przeciw zim-

nej zimie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Wszyscy protestuj¹

Albert Camus twierdzi³, ¿e

szko³a przygotowuje dzieci

do ¿ycia w œwiecie, który nie

istnieje. Pouczaj¹c¹ lekcjê

„prawdziwego ¿ycia” otrzy-

ma³a ostatnio m³odzie¿ od

warszawskiej Platformy

Obywatelskiej.

By³a komisarz Pragi, a

obecnie burmistrz Dzielnicy

Wawer, Jolanta Koczorowska

z PO stwierdzi³a, ¿e szko³ê,

która ma takich uczniów, na-

le¿y zamkn¹æ. I tak siê sta³o.

Chwilê póŸniej radni Platfor-

my zdecydowali o likwidacji

liceum im. Pu³askiego na

warszawskim Wawrzysze-

wie. Licznie zgromadzeni na

obradach uczniowie otrzymali

nieocenion¹ lekcjê wychowa-

nia obywatelskiego. Partia

nazywaj¹ca siebie „obywa-

telsk¹” pokaza³a, ¿e zdanie

obywateli ma w g³êbokim po-

wa¿aniu. Przy braku konsul-

tacji spo³ecznych wymaga-

nych prawem i ca³kowitym

zlekcewa¿eniu opinii miesz-

kañców, Rada m.st. Warsza-

wy podjê³a szereg uchwa³

dotycz¹cych likwidacji placó-

wek oœwiatowych.

Informacje o zamiarze li-

kwidacji szkó³ i przedszkoli,

Hanna Gronkiewicz-Waltz i

w³adze dzielnic do ostatniej

chwili trzyma³y w tajemnicy.

Jednak uczniowie, rodzice i

nauczyciele szybko zorgani-

zowali obywatelskie protesty

przeciw zamykaniu szkó³.

Pod kilkoma sto³ecznymi

urzêdami dzielnic odby³y siê,

mimo siarczystego mrozu,

pikiety i demonstracje. Miesz-

kañcy Warszawy pokazali,

czym jest spo³eczeñstwo

obywatelskie. Zasypali urzêd-

ników i radnych pismami,

szybko przygotowali nie tylko

transparenty, ale tak¿e mery-

toryczne argumenty i wylicze-

nia ekonomiczne ods³aniaj¹-

Lekcja pogardy

ce absurdy polityki edukacyj-

nej Warszawy.

Warto przypomnieæ, ¿e w³a-

dze stolicy dokona³y niedaw-

no sprzeda¿y Sto³ecznego

Przedsiêbiorstwa Energetyki

Cieplnej za niebagateln¹ kwo-

tê blisko 1,5 mld z³otych. W

bud¿ecie na rok 2012 brakuje

œrodków na inwestycje, utrzy-

manie dróg czy nawet zakup

œrodków czystoœci dla szkó³.

Tymczasem wydatki na samo

utrzymanie Urzêdu m.st. War-

szawy po raz pierwszy w histo-

rii przekrocz¹ miliard z³otych.

Tymczasem trwa walka o

uratowanie przed zamkniê-

ciem praskiego liceum im.

Chrobrego.

Maciej Maciejowski

Autor jest radnym Rady

Warszawy

Takie okrzyki pod adresem

Platformy Obywatelskiej wzno-

si³o kilkadziesi¹t osób przyby-

³ych na ostatni¹ sesjê Rady

Warszawy. Byli to uczniowie,

ich rodzice oraz nauczyciele

kilkunastu placówek oœwiato-

wych, które postanowi³a zlikwi-

dowaæ rz¹dz¹ca stolic¹ Han-

na Gronkiewicz-Waltz. Deba-

ta na ten temat zdominowa³a

obrady Rady Miasta, które

trwa³y rekordowo 16,5 godzin

- od 10 rano w czwartek do 230

nad ranem w pi¹tek. Na wnio-

sek w³adz stolicy radni mieli

podj¹æ kilkanaœcie uchwa³ o

„zamiarze likwidacji”, ³¹czeniu

lub przenoszeniu kilkunastu

ró¿nych szkó³ i jednego przed-

szkola – „Wiatraczka” na Pra-

dze Po³udnie. Pomys³ przed-

stawia³ radnym odpowiedzial-

ny za oœwiatê wiceprezydent

Paszyñski, natomiast ju¿ o

konkretnych placówkach mó-

wili burmistrzowie z dzielnic, w

których siê one znajduj¹. Nie-

stety, ich argumenty by³y w

wiêkszoœci niedorzeczne, a

podawane powody sprzeczne

z tym, czym na pocz¹tku t³u-

maczy³ te decyzje wiceprezy-

dent. Jedni mówili o potrzebie

oszczêdnoœci, inni uzasadniali

to demografi¹, kolejni s³abymi

wynikami uczniów. Wszystkie

wypowiedzi ³¹czy³a powtarza-

na jak mantra bzdura, ¿e zmia-

ny te nie dotkn¹ uczniów! Na-

prawdê nie wiem, kto mia³by

uwierzyæ w to, ¿e zmiana bu-

dynku, nauczycieli, d³u¿sza

droga do szko³y, czyli gene-

ralnie nowe œrodowisko nie

odbij¹ siê negatywnie na

uczniach. Na pewno nie uwie-

rzyli w to radni SLD i PiS, a

s¹dzê, ¿e nawet ci z Platfor-

my Obywatelskiej mieli z tym

problemy. Niestety, w ich

przypadku nie mia³o to zna-

czenia, bo i tak g³osuj¹ za-

wsze tak, jak ka¿e im partia.

Tak by³o i tym razem. Mimo

kilkunastogodzinnej dyskusji

radni PO pozostali g³usi na

argumenty SLD i PiS-u oraz

przyby³ych na sesjê uczniów

i rodziców, i karnie zag³oso-

wali mieszkañcom wbrew,

czyli za ka¿d¹ likwidacj¹.

Platforma Obywatelska po

raz kolejny zademonstrowa³a

arogancjê w³adzy. Mimo

ogromnych kontrowersji i licz-

nych protestów spo³ecznych

si³owo zlikwidowa³a w mieœcie

kilkanaœcie placówek oœwia-

towych. W imiê mizernych

oszczêdnoœci, które du¿o

³atwiej znaleŸæ by mo¿na

gdzie indziej, zafundowano

uczniom, rodzicom i nauczy-

cielom stres i ogromne uci¹¿-

liwoœci. Na drugim biegunie,

równie¿ szkodliwym, ustawili

siê radni Prawa i Sprawiedli-

woœci, którzy dla zasady g³o-

sowali przeciw wszystkiemu -

nawet zamkniêciu paru szkó³,

które istniej¹ tylko na papie-

rze, bo od lat nie ma w nich

ju¿ ¿adnego ucznia. Szkoda,

¿e zapomnieli jak sami rz¹dzili

stolic¹ i zlikwidowali 50 placó-

wek oœwiatowych, a dziœ to

samo robi¹ ich koledzy w rz¹-

dzonym przez PiS Radomiu.

Jak widaæ, jedynie Sojusz

Lewicy Demokratycznej pod-

szed³ do tematu rozwa¿nie.

Poparliœmy zamkniêcie pu-

stych szkó³, które istnia³y ju¿

tylko na papierze, ale byliœmy

przeciw wszêdzie tam, gdzie

pojawi³y siê najmniejsze choæ-

by kontrowersje. Wytknêliœmy

w³adzom miasta krótko-

wzrocznoœæ, brak konsultacji

spo³ecznych i karygodne

przedk³adanie finansów po-

nad interesy mieszkañców.

Naszym zdaniem jest to nie-

dopuszczalne i doprowadzi do

tego, ¿e dla Platformy Obywa-

telskiej bêdzie to naprawdê

„ostatnia kadencja”.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

„Ostatnia kadencja”

Z du¿ym zainteresowaniem

przygl¹da³em siê przygotowa-

niom do koncertu maj¹cego

uœwietniæ otwarcie Stadionu

Narodowego. Uœwietniæ, a

w³aœciwie byæ jedyn¹ atrakcj¹

- z wczeœniej planowanych

wystêpów tancerzy, z poka-

zów laserów i z l¹dowania ta-

jemniczej kuli z kosmosu zre-

zygnowano, choæ na zakup

projektu imprezy z kul¹ wyda-

no niema³e pieni¹dze. Za-

miast tego, jak zwykle na pol-

skich festynach, odby³ siê

koncert T. Love i Lady Pank.

Pó³ roku temu opisywa³em

na tych ³amach perypetie kon-

certu Carlosa Santany. Ko-

styczne przestrzeganie przez

urzêdników Hanny Gronkie-

wicz-Waltz przepisów dopro-

wadzi³o do odwo³ania war-

szawskiego koncertu jednego

z najwybitniejszych gitarzy-

stów w historii muzyki rocko-

wej. Dla bezmyœlnych urzêd-

ników wa¿niejsze by³o prze-

strzeganie przepisu stanowi¹-

cego, i¿ wniosek o wydanie

zezwolenia na przeprowadze-

nie imprezy masowej ma byæ

z³o¿ony nie póŸniej ni¿ na 30

dni przed imprez¹, ni¿ fakt, i¿

organizatorzy uzyskali wszel-

kie zgody i opinie niezbêdne

dla zagwarantowania impre-

zie bezpieczeñstwa.

W przeciwieñstwie do kon-

certu Santany, wniosek o wy-

danie zezwolenia na przepro-

wadzenie imprezy masowej na

Stadionie Narodowym z³o¿ono

w terminie. Co prawda, na ty-

dzieñ przed koncertem Sta-

dion nie mia³ pozwolenia na

u¿ytkowanie p³yty boiska,

œwie¿o wylanej betonem, for-

malnie i wizualnie bêd¹cej na-

dal placem budowy. Organiza-

torzy jednak - czuj¹c poparcie

najwy¿szych czynników partyj-

no-rz¹dowych - wniosek o zgo-

dê na imprezê z³o¿yli, wiedz¹c,

¿e pani prezydent równie¿ za-

licza siê do owych najwy¿-

szych czynników. Wniosek za-

tem pocz¹tkowo uzyska³ nega-

tywn¹ opiniê policji oraz pañ-

stwowej stra¿y po¿arnej, ale

wkrótce sta³ siê cud. W ci¹gu

piêciu dni roboczych organiza-

torzy uzyskali cztery brakuj¹-

ce dokumenty, z których uzy-

skanie jednego warunkowa³o

wydanie nastêpnego, i koncert

siê odby³.

Tak Hanna Gronkiewicz-

Waltz w fenomenalnym stylu

spe³ni³a obietnicê likwidacji

barier biurokratycznych w

urzêdzie m.st. Warszawa. Wie-

rzê teraz, ¿e nigdy wiêcej nie

bêdzie ju¿ wielotygodniowego

oczekiwania na decyzje admi-

nistracyjne, przynajmniej na te

zwi¹zane z prawem budowla-

nym i z imprezami masowymi.

Najbli¿szy test ju¿ wkrótce.

Na sobotê 11 lutego zaplano-

wano na Stadionie Narodowym

inauguracyjny mecz pi³karski.

Tydzieñ przed meczem orga-

nizatorzy dostali odmown¹ de-

cyzjê w³adz miasta, gdy¿ opi-

nie policji, pañstwowej stra¿y

po¿arnej i sanepidu by³y ne-

gatywne. W poniedzia³ek (na

piêæ dni przed imprez¹) bê-

dzie dopiero uk³adana mura-

wa boiska. No, ale zosta³y

ca³e cztery dni...

I tylko Santany ¿al.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Imprezy wa¿ne i niewa¿ne
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meralna – do trzeciej klasy,

dwie pozosta³e, du¿e szko³y,

obejm¹ nauczaniem po oko-

³o tysi¹c dzieci. Bêd¹ to

szko³y podstawowe, wypo-

sa¿one w obiekty sportowe,

z których bêd¹ równie¿ mo-

gli korzystaæ doroœli miesz-

kañcy dzielnicy.

Kultura

Chcemy, ¿eby Bia³o³êka

sta³a siê w jakimœ stopniu sa-

mowystarczalna kulturalnie,

¿eby nie by³a jedynie sypial-

ni¹. St¹d oferta, na miarê na-

szych mo¿liwoœci, ró¿nego

rodzaju przedsiêwziêæ w sfe-

rze duchowej. Mam satysfak-

cjê, ¿e uda³o siê uzyskaæ nie-

co wy¿sz¹ dotacjê do kultury,

wiêc œmielej planujemy utrzy-

manie, a nawet rozszerzenie

naszej oferty. Los sprawi³, ¿e

nast¹pi³a zmiana szefostwa

Bia³o³êckiego Oœrodka Kultu-

ry. Wi¹¿e siê z tym pewna

zmiana wizji i funkcjonowania

oœrodka. Wszystkich trudno

jest zadowoliæ, przejêcie pa-

³eczki zawsze jest trudne.

Potrzeba czasu na ocenê, bez

emocji, ch³odnym okiem.

Weszliœmy w nowy rok z

szeregiem przedsiêwziêæ kul-

turalnych na bardzo dobrym

poziomie wykonawczym,

mam na myœli – przede

wszystkim – koncerty, dalej

bêd¹ funkcjonowa³y formy

teatralne, bêd¹ letnie pokazy

filmowe w Parku Henrykow-

skim i nasze sprawdzone

spotkania biesiadne, bêd¹

koncerty w Centrum Hal Tar-

gowych przy Marywilskiej,

wystêpy w Teatrze Letnim

przy Erazma z Zakroczymia,

koncerty muzyki powa¿nej,

operowej, operetkowej i kon-

certy rockowe, kabarety i re-

citale. Imprezy bêdziemy or-

ganizowaæ, w miarê mo¿liwo-

œci, na terenie ca³ej dzielni-

cy.  Mam nadziejê, ¿e kultura

trafi do wszystkich i wszyscy

znajd¹ w niej coœ dla siebie.

Jednak kultura to nie tylko

BOK. Nied³ugo otwieramy dla

mieszkañców po³udniowo -

wschodniej czêœci dzielnicy

now¹ bibliotekê, wprowadzi-

my automaty do wypo¿ycza-

nia ksi¹¿ek.

Inwestycje lokalne

Kontynuujemy budowê

domu komunalnego z 80 lo-

kalami mieszkalnymi przy

Marywilskiej i z lokalami u¿yt-

kowymi (na parterze), gdzie

znajdzie siê miejsce dla dziel-

nicowych instytucji obs³ugu-

j¹cych mieszkañców. Na

mieszkania komunalne w

Bia³o³êce oczekuje kilkaset

osób. Mamy w planach budo-

wê kolejnych domów komu-

nalnych, ale znów – wszyst-

ko zale¿y od œrodków, jakie

do naszej dyspozycji przeka-

¿e miasto. Mamy ju¿ wskaza-

nia lokalizacyjne dla kolej-

nych budynków – przy Mary-

wilskiej, Skierdowskiej i w

czêœci po³udniowo – wschod-

niej naszej dzielnicy. Jeœli

miasto spojrzy na nasze po-

trzeby ³askawym okiem, bê-

dziemy budowaæ kolejne

domy i zmniejszaæ kolejkê

oczekuj¹cych na mieszkanie.

Myœlimy o nowych miejscach

do rekreacji; w planach jest

stworzenie  parku, miêdzy in-

nymi na terenach po³udniowo

- wschodniej Bia³o³êki. Po-

wstan¹ nowe ulice i chodniki,

budujemy zaplecze dla boiska

pi³karskiego w Parku Picassa.

Inwestycje ogólnomiejskie

Wreszcie dobiega koñca

budowa trasy Mostu Pó³noc-

nego. Bêdziemy mogli zapo-

mnieæ o wielu perturbacjach

zwi¹zanych z t¹ budow¹ – o

falach powodziowych, o opóŸ-

nieniach w realizacji, o gigan-

tycznych korkach. Dojedzie-

my znacznie wygodniej do in-

nych czêœci miasta, dotrze do

nas tramwaj – wreszcie –

mo¿e nie w takiej skali, o ja-

kiej marzyliœmy, ale zawsze.

Tramwaje Warszawskie wy-

bra³y ju¿ wykonawcê trakcji.

Tramwaj na razie bêdzie kur-

sowa³ wahad³owo po Moœcie

Pó³nocnym, zje¿d¿aj¹c w re-

jon ulicy Myœliborskiej. Przy-

pomnijmy, ¿e dla dalszego

przebiegu trasy tramwajowej

nie ma decyzji œrodowisko-

wej, ze wzglêdu na protesty

niektórych mieszkañców.

Ubolewam nad tym, ¿e par-

tykularne interesy wp³ywaj¹

na pogorszenie systemu ko-

munikacyjnego i powoduj¹

niemo¿noœæ – przynajmniej

czasow¹ - jego dalszego

rozwijania.

Zak³adam, ¿e mostem

przejedziemy na wiosnê, zaœ

wiaduktem nad Modliñsk¹ –

tym, nad którym podnoszona

by³a linia wysokiego napiêcia

– do koñca tego roku, podob-

nie jak tramwajem kursuj¹-

cym po moœcie. Poprawê

systemu komunikacyjnego

przyniesie równie¿ oddanie

do u¿ytku wiaduktów kolejo-

wych w P³udach i przy Klasy-

ków, notabene opóŸnione o

co najmniej pó³ roku. OpóŸ-

nienie zwi¹zane jest z proble-

mami w uzgodnieniach z ge-

storem sieci energetycznej.

Problemów jest sporo, na-

stêpny to rozk³ad jazdy Kolei

Mazowieckich, które zaplano-

wa³y ca³kowite ominiêcie bia-

³o³êckich przystanków. Cho-

dzi o trasê poci¹gu, który po-

³¹czy lotnisko Chopina z lot-

niskiem w Modlinie. Dlacze-

go poci¹gi mia³y omijaæ Bia-

³o³êkê? Otó¿ trakcja nie jest

w³asnoœci¹ Kolei Mazowiec-

kich, nowy poci¹g nie mieœci³

siê w rozk³adzie, rzekomo ko-

liduj¹c z kursowaniem poci¹-

gów liniowych, dalekobie¿-

nych. Szczêœliwie uda³o nam

siê przekonaæ Koleje Mazo-

wieckie do zatrzymania po-

ci¹gu w Bia³o³êce. Koleje

wyst¹pi³y do marsza³ka Wo-

jewództwa Mazowieckiego;

jeœli zarz¹d siê przychyli do

tego, a myœlê, ¿e siê przychyli

i bêdzie pozytywna decyzja

Polskich Linii Kolejowych,

poci¹g bêdzie siê zatrzymy-

wa³. Na razie tylko w P³udach,

ale to daje naszym miesz-

kañcom szansê dojechania

na Okêcie b¹dŸ do Modlina.

Przy stacji w P³udach po-

wstanie parking dla 50 samo-

chodów; na wiêkszy, nieste-

ty, nie ma tam miejsca, przy-

najmniej w pobli¿u. Mo¿na

bêdzie równie¿ dojechaæ do

stacji autobusem.

Poszerzy³a nam siê zna-

cz¹co Modliñska  na wysoko-

œci Elektrociep³owni ̄ erañ, a

wiêc zniknê³o kolejne w¹skie

gard³o generuj¹ce korki.

Dobr¹ wiadomoœci¹ jest rów-

nie¿ ta, ¿e przyst¹piono do

koncepcji przed³u¿enia linii

tramwajowej od Wincentego

do Trasy Olszynki Grochow-

skiej, po bia³o³êckiej stronie.

By³aby to trzecia nowa linia

tramwajowa docieraj¹ca do

naszej dzielnicy (przypomnê

- pierwsza po trasie Mostu

Pó³nocnego, druga wzd³u¿

Modliñskiej). Mo¿e – w przy-

sz³oœci – metro? A z ca³¹

pewnoœci¹ korki zmniejsz¹

siê, kiedy w ca³oœci zostanie

otwarta Trasa Toruñska, do

której wykonaliœmy bezkoli-

zyjne po³¹czenia z osiedli

po³udniowo – wschodniej

czêœci Bia³o³êki.

Pewne perturbacje wywo³a z

pewnoœci¹ budowa infrastruk-

tury kanalizacyjnej w ulicy G³ê-

bockiej. Na dwa lata mieszkañ-

cy tamtych okolic bêd¹ siê

musieli uzbroiæ w spor¹ dozê

cierpliwoœci. Trzeba przez to

przebrn¹æ, nagroda przyjdzie

szybko – znikn¹ szamba.

Gospodarka wodna

Rzeka D³uga wymaga ure-

gulowania, a œciœlej - moder-

nizacji obwa³owañ. W ekstre-

malnych, w ostatnich latach,

warunkach pogodowych do-

chodzi do zalañ i podtopieñ.

Tymczasem na obrze¿ach

obwa³owañ rzeki wybudowa-

no gdzieniegdzie domy, za-

nim zaczê³o (w ubieg³ym

roku) obowi¹zywaæ nowe

prawo, dotycz¹ce warunków

zabudowy na terenach zale-

wowych. Trzeba zmieniæ kon-

cepcjê tej regulacji (w³aœnie

ze wzglêdu na fakt, i¿ na

obrze¿ach obwa³owañ rzeki

s¹ domy), która by³a opraco-

wana lata temu przez ów-

czesn¹ gminê Bia³o³êka.

Trzeba znaleŸæ œrodki na ure-

gulowanie D³ugiej i wyposa-

¿yæ w nie spó³kê wodn¹, któ-

ra tê regulacjê bêdzie wyko-

nywa³a, w imieniu miasta i

marsza³ka województwa.

Mamy œrodki na wykonanie

kana³u ulgi, który ma odci¹-

¿yæ Rów Brzeziñski, zbiera-

j¹cy wody opadowe i przy-

sparzaj¹cy nam równie¿ pro-

blemów. Samoistnie znikaj¹

rowy melioracyjne, z racji i¿

zmieni³o siê zagospodarowa-

nie po³udniowo – wschodniej

czêœci Bia³o³êki. Nie mamy

ju¿ na tym terenie pól upraw-

nych, powstaj¹ tam domy jed-

norodzinne. I z tego równie¿

powodu dochodzi do nieko-

rzystnych zmian w gospodar-

ce wodnej.

Marzenia

Marzy mi siê, ¿eby dzielni-

ca mia³a wiêcej œrodków na re-

alizacjê dróg lokalnych, któ-

rych wci¹¿ bardzo brakuje.

Musi powstaæ nowoczesny

system dojazdowy i wyjazdo-

wy. Dyskutujemy o tym z mia-

stem. Bardzo powoli powstaj¹

miejscowe plany zagospoda-

rowania przestrzennego. Jest

szansa, ¿e jedno z moich ma-

rzeñ siê ziœci – powstanie ga-

leria handlowa z prawdziwego

zdarzenia, z multikinem, na

które czekaj¹ wszyscy miesz-

kañcy. Budowa mog³aby siê

rozpocz¹æ ju¿ w tym roku, gdy-

by nie problemy w³asnoœciowe

i ró¿nego typu roszczenia.

Marzy mi siê równie¿ upo-

rz¹dkowanie zaniedbanych czê-

œci Bia³o³êki, m.in. rejonów po-

fabrycznych przy Trasie Toruñ-

skiej, rewitalizacja Portu ¯erañ-

skiego, uporz¹dkowanie tere-

nów nad Wis³¹, a przede wszyst-

kim wybudowanie czegoœ eks-

tra dla mieszkañców. Nieœmia³o

myœlê o obwodnicy Bia³o³êki:

Trasa Mostu Pó³nocnego - Tra-

sa Olszynki Grochowskiej - zmo-

dernizowana Modliñska i Mary-

wilska, a tak¿e o szpitalu, hali wi-

dowiskowo-sportowej, o krytej

50-metrowej p³ywalni.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Bia³o³êka 2012

III Miêdzynarodowe Mistrzostwa Warszawy

S³u¿b Mundurowych w Halowej Pi³ce No¿nej

imienia podkomisarza Andrzeja Struja

o Puchar Komendanta G³ównego Policji

To ju¿ trzecie zawody w pi³ce no¿nej, upamiêtniaj¹ce boha-

tersk¹ œmieræ naszego kolegi, podkomisarza Andrzeja Struja.

Podejmuj¹c inicjatywê Andrzeja Strejlaua, Zimowe Zawody

Halowe uhonorowaliœmy Jego imieniem. Mamy zaszczyt,

¿e choæ w ten skromny sposób mo¿emy wyraziæ swój

szacunek, pamiêæ o odwadze i osobie Andrzeja. Patronat

Honorowy: burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga Pó³noc

Piotr Zalewski.

Hala Sportowa DOSiR Praga Pó³noc ul. Szanajcy 17/19

9 lutego (czwartek)

godz. 8.00 - 20.00 - mecze eliminacyjne

godz. 13.00 - uroczyste otwarcie III Mistrzostw

10 lutego (pi¹tek)

godz. 8.00 - 11.30 - ci¹g dalszy meczów eliminacyjnych

godz. 11.30 - 14.00 - mecze æwieræfina³owe

godz. 14.00 - mecz o 3. i 4. miejsce

godz. 14.20 - mecz pokazowy Policja - Przyjaciele

godz. 14.40 - mecz fina³owy

ok. godz. 15.00 - wrêczenie nagród i uroczyste zakoñczenie

III Mistrzostw

W trakcie przerw pomiêdzy meczami czas umilaæ bêd¹

kibicom grupy taneczne oraz zawodnicy, prezentuj¹cy

techniki karate.

Na wszystkie mecze wstêp wolny.

Zaproszone dru¿yny: Biuro Ochrony Rz¹du, Stra¿ Miejska

Warszawa, ¯andarmeria Wojskowa, KGP, CBŒ KGP, Izba

Celna, BBN, Zarz¹d Warszawski CBŒ, Stra¿ Graniczna,

CBA, BOA KGP, Garnizon Warszawski MON, S³u¿ba Wiê-

zienna, Inspekcja Transportu Drogowego, ABW, SKW, KSP,

Stra¿ Po¿arna, KWP Katowice, KWP Gdañsk, Dru¿yna Po-

licji Niemieckiej, Dru¿yna Czeskiej Stra¿y Po¿arnej, Dru¿y-

na Policji Ukraiñskiej.


