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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie

zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka

w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni

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

oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37

(nr tel. 22 353 06 20).

Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych

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

osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

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

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

serdecznie zapraszaj¹

18 marca (niedziela), godz. 19.00 (po Mszy Œw.)

Koncert w wykonaniu Natalii Niemen

z akompaniamentem pianisty Paw³a Zareckiego.

Wieczernik Koœcio³a Narodzenia NMP; ul. Klasyków 21/23.

Wstêp wolny.

1 kwietnia (niedziela), godz. 19.00 (po Mszy Œw.)

Koncert Papieski pt. „Subito Santo”

w wykonaniu Moniki Grajewskiej,

Rafa³a Królikowskiego,

Dariusza Janusa z zespo³em.

W programie koncertu: poezja B³ogos³awionego Jana Paw³a II,

poematy: Tryptyk Rzymski, Pieœñ o Bogu Ukrytym, Matka, oraz

anegdoty i pieœni zwi¹zane z Jego osob¹ m.in. Subito Santo,

Barka, Janie Pawle Teraz PrzyjdŸ.

Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ul. Myœliborska 100.

Wstêp wolny.

1 kwietnia (niedziela), godz. 19.00 (po Mszy Œw.)

Koncert - Oratorium pt. „Najwa¿niejsza jest mi³oœæ”

w ho³dzie

B³ogos³awionemu Ojcu Œwiêtemu, Janowi Paw³owi II

w wykonaniu Klasycznego Kwintetu Dêtego

oraz Chóru Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego.

Koœció³ œw. Mateusza Ap. i Ew., ul. Ostródzka 172.

Wstêp wolny.

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!

Walka o nowe plany zago-

spodarowania przestrzenne-

go dla tzw. Winnicy Po³udnio-

wej i Anecina Pó³nocnego

trwa ju¿ kilka lat. Decyzjê o

stworzeniu nowych planów

miejscowych podjêto w 2006

roku. Funkcjonuj¹ce do tej

pory i prawdopodobnie sfa³szo-

wane miejscowe plany zago-

spodarowania z 2002 r.,

BARC

Plan Winnicy

uchwalony!
BARC bêdzie musia³ pogodziæ siê z faktem, ¿e nie zbu-

duje w Bia³o³êce, w rejonie Winnicy, tu¿ obok osiedla ni-

skich domów i zalesionej skarpy, dwóch 35-piêtrowych

wie¿owców. Nie pozwoli na to miejscowy plan zagospo-

darowania, w³aœnie uchwalony przez Radê Warszawy.

Przypomnijmy: w paŸdzier-

niku zosta³ odwo³any ze sta-

nowiska dyrektor, dr Pawe³

Obermeyer, który doprowa-

dzi³ do szczêœliwego ukoñ-

czenia i uruchomienia super

nowoczesnego pawilonu,

tzw. A2 i stopniowo zacz¹³

podejmowaæ dzia³ania, zmie-

rzaj¹ce do podniesienia pre-

sti¿u szpitala: wprowadzono

kardiochirurgiê, neurochirur-

giê, chirurgiê naczyniow¹ – te

dziedziny medycyny, o dostê-

pie do których przedtem pra-

¿anie mogli tylko pomarzyæ.

Nagle okaza³o siê, ¿e m³odzi

lekarze ubiegaj¹ siê tu o sta¿.

I dalsz¹ pracê…

Po odwo³aniu dyrektora

miasto mianowa³o jako

pe³ni¹c¹ obowi¹zki Halinê

Depcik, która znana by³a jako

¯a³obny

dzwon?

Wci¹¿ jeszcze zbyt du¿o

substancji niebezpiecznych w

naszym kraju koñczy swój

¿ywot na specjalnych sk³ado-

wiskach czy w mogielnikach.

Pocieszaj¹ce, przynajmniej

dla zwolenników tej metody,

¿e coraz wiêcej odpadów

Tykaj¹ca bomba

z niebezpiecznych odpadów

Do redakcji przyszed³ list. Jego treœæ powinna zanie-

pokoiæ wszystkich, którzy obserwuj¹, co dzieje siê w war-

szawskiej – zw³aszcza tzw. miejskiej - s³u¿bie zdrowia.

Mowa w nim o atmosferze w szpitalu, która jest pe³na

strachu i oczekiwania na najgorsze. A wszystko zaczê³o

siê od tego, gdy…

W naszych wczeœniejszych tekstach wspominaliœmy

o dwóch rodzajach odpadów niebezpiecznych - o odpa-

dach medycznych i radioaktywnych. Dziœ pora na pozo-

sta³e odpady z tej bardzo szerokiej kategorii.

podlega przetwarzaniu w  no-

woczesnych systemach, s³u-

¿¹cych do spalania. W tym

miejscu warto wymieniæ naj-

powszechniej wystêpuj¹ce

odpadowe substancje niebez-

pieczne. S¹ to m.in. œrodki do

impregnacji lub konserwacji

drewna, biocydy (zwi¹zki syn-

tetyczne do zwalczania szko-

dliwych organizmów w rolnic-

twie, leœnictwie i przechowal-

nictwie), pozosta³oœci sub-

stancji stosowanych jako roz-

puszczalniki, sole hartowni-

cze bez cyjanków i zawiera-

j¹ce cyjanki, oleje mineralne i

substancje oleiste powstaj¹-

ce m.in. w procesach obróbki

Problemy komunikacyjne

we wschodniej czêœci Bia³o-

³êki nabrzmiewa³y od lat.

¯ywio³owa urbanizacja tych

terenów nie sz³a bowiem w

parze z zapewnieniem czytel-

nych i przejezdnych po³¹czeñ

drogowych ani sprawnej ko-

munikacji miejskiej. Na liczne

wnioski mieszkañców w tej

sprawie zareagowa³y w koñ-

cu w³adze miasta, zlecaj¹c

przygotowanie Studium ko-

munikacji wschodnich obsza-

rów Bia³o³êki. Celem opraco-

wania by³o przygotowanie

koncepcji usprawnienia sys-

O komunikacji

na Bia³o³êce Wschodniej
W ramach forum dyskusyjnego Stowarzyszenia In¿y-

nierów i Techników Komunikacji w Domu Technika NOT

zaprezentowano „Studium obs³ugi komunikacyjnej

wschodniego obszaru dzielnicy Bia³o³êka”. Opracowa-

nie wykonane na zlecenie miasta st. Warszawy w 2010

roku przedstawili jego autorzy: mgr in¿. Krzysztof Sarna

i mgr Magdalena Sitak z firmy Transprojekt Gdañski.
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Plan Winnicy uchwalony!
wœród wielu mankamentów

mia³y równie¿ taki, ¿e nie

okreœla³y górnej granicy wy-

sokoœci budynków wieloro-

dzinnych, zawieraj¹c jedynie

ogólnikowy wymóg „zharmo-

nizowania z otoczeniem”.

Chodzi o bardzo atrakcyj-

ne dla inwestorów tereny

pó³nocno-zachodniej czêœci

Bia³o³êki. W rejonie ograni-

czonym ulicami Poetów,

Mehoffera, Modliñsk¹ i Le-

œnej Polanki, warszawski de-

weloper, przedsiêbiorstwo

BARC, postanowi³ wybudo-

waæ ogromne osiedle na 2,5

tys. mieszkañ, sk³adaj¹ce siê

z gêsto postawionych bloków

o wysokoœci od trzech do

oœmiu piêter. Projekt przewi-

dywa³ równie¿ jeden budynek

18-piêtrowy oraz dwa 35-piê-

trowe wie¿owce, przewy¿-

szaj¹ce niejeden okaza³y

gmach w centrum miasta.

Przeciwko tym planom in-

westora od kilku lat protesto-

wali mieszkañcy s¹siedniego,

odznaczaj¹cego siê nisk¹

zabudow¹ osiedla „Winnica”,

w³aœciciele okolicznych do-

mów jednorodzinnych z ulicy

Poetów oraz organizacje eko-

logiczne, stowarzyszenia

„Zielone Mazowsze” i „Œwia-

towid”. Nowa Gazeta Praska

od piêciu lat towarzyszy

zmaganiom mieszkañców

Winnicy i ekologów o nie-

dopuszczenie do zabetono-

wania tej czêœci Bia³o³êki.

Obecnie wszystko wskazuje

na to, ¿e ich walka z dewelo-

perem zakoñczy siê wreszcie

sukcesem.

Miesi¹c temu (NGP nr 3,

8.02.2012) pisaliœmy o utrzy-

maniu w mocy przez Naczel-

ny S¹d Administracyjny, po-

zytywnej dla BARC-a decyzji

œrodowiskowej, dotycz¹cej

budowy wie¿owców, wydanej

19 stycznia 2009 r. przez

Biuro Ochrony Œrodowiska

(uniewa¿nionej potem przez

Samorz¹dowe Kolegium Od-

wo³awcze, zaskar¿onej przez

BARC do Wojewódzkiego

S¹du Administracyjnego oraz

Naczelnego S¹du Admini-

stracyjnego), i apelowaliœmy

o szybkie uchwalenie Miej-

scowego Planu Zagospoda-

rowania Winnicy w rejonie

Œwiatowida, jako najpewniej-

szego sposobu na pokrzy¿o-

wanie planów dewelopera i

rozwi¹zanie problemu.

Pisaliœmy te¿ o „podwój-

nym obiegu” postêpowania

administracyjnego, zwi¹za-

nego z wymienion¹ decyzj¹

œrodowiskow¹, który powsta³

w momencie uniewa¿nienia

przez WSA decyzji SKO i na-

kazaniu pierwszej instancji,

czyli BOŒ ponownego rozpa-

trzenie sprawy. W³aœnie wte-

dy Biuro Ochrony Œrodowi-

ska, nie czekaj¹c na rozstrzy-

gniêcie Naczelnego S¹du

Administracyjnego wyda³o

„drug¹” decyzjê œrodowi-

skow¹. Rozwa¿aliœmy wtedy

teoretycznie mo¿liw¹, aczkol-

wiek ma³o prawdopodobn¹

sytuacjê, w której s¹dy admi-

nistracyjne w „drugim obiegu”

wydadz¹ odmienne orzecze-

nia ni¿ w „pierwszym” toku

postêpowania, dotycz¹cego

przecie¿ tej samej inwestycji.

A jednak tak siê rzeczywi-

œcie sta³o! 9 lutego Woje-

wódzki S¹d Administracyjny

uniewa¿ni³ „drug¹” decyzjê

œrodowiskow¹. Na chwilê

obecn¹ sytuacja jest nastê-

puj¹ca: w pierwszym postê-

powaniu sprawa wróci³a do I

instancji, czyli do Biura

Ochrony Œrodowiska, od któ-

rego decyzji mo¿na siê zno-

wu odwo³aæ. W drugim postê-

powaniu WSA uniewa¿ni³

decyzjê i sprawa tak¿e trafi³a

do I instancji. Teraz Biuro

Ochrony Œrodowiska powin-

no po³¹czyæ oba postêpowa-

nia, aby po³o¿yæ kres tej pa-

radoksalnej sytuacji. Na razie

O komunikacji na Bia³o³êce Wschodniej
temu transportowego i uzy-

skanie danych niezbêdnych,

tak przy sporz¹dzaniu miej-

scowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego, jak

równie¿ przy projektowaniu i

realizacji ulic.

Granice studium wyzna-

czaj¹: Trasa Armii Krajowej

(Toruñska), granica miasta,

ulice Ornecka i planowana

ulica Nowo-Bia³o³ecka, bocz-

nica kolejowa do ¯erania

Wschodniego, ulice P³ocho-

ciñska i Annopol. Analizowa-

ny obszar zajmuje oko³o 30

km2 - 41% powierzchni dziel-

nicy Bia³o³êka, który zamiesz-

kuje oko³o 20 tysiêcy osób, co

stanowi ok. 19% mieszkañ-

ców ca³ej dzielnicy. Gêstoœæ

zaludnienia wynosi 640 osób/

km2. Dominuje zabudowa ni-

ska i jednorodzinna, co stwa-

rza du¿e problemy, zw³aszcza

w obs³udze tego terenu przez

komunikacjê zbiorowa, która

opiera siê g³ównie na trans-

porcie autobusowym. Sieæ

szynowa jest bardzo skrom-

na, ograniczona do ci¹gu

wzd³u¿ ul. Annopol, co wi¹¿e

siê w wiêkszym stopniu z usy-

tuowaniem przystanków koñ-

cowych Annopol oraz ¯erañ

Wschodni, a nie wystêpuj¹-

cym realnym zapotrzebowa-

niem na tramwaj. Przez roz-

patrywany obszar nie przebie-

gaj¹ ani linie kolei, ani metro.

Na potrzeby studium zba-

dano stan istniej¹cy systemu

transportowego, przeprowa-

dzono pomiary ruchu i nape-

³nienia komunikacji zbiorowej

oraz indywidualnej. Badania-

mi ankietowymi objêto te¿

mieszkañców tego obszaru.

Wyniki nie by³y zaskocze-

niem. Wskaza³y na najwiêk-

sze obci¹¿enie dróg do Cen-

trum, zbyt ma³¹ sieæ ulic lo-

kalnych, brak chodników,

dróg rowerowych, oœwietle-

nia, kanalizacji, nisk¹ jakoœæ

nawierzchni. Dla zapewnie-

nia dostêpnoœci komunikacji

miejskiej dojœcia do przystan-

ków s¹ zbyt dalekie (czêsto

powy¿ej 500 m), brak alter-

natywnych dróg dojazdu do

Trasy Toruñskiej. Mieszkañ-

cy zwracali te¿ uwagê na po-

trzebê budowy linii szybkiego

tramwaju do Centrum oraz na

brak dróg rowerowych – nie-

wykorzystany potencja³ oko-

licy. Istnieje praktycznie jed-

na œcie¿ka o d³ugoœci oko³o

5 km, poprowadzona po

wschodniej stronie Kana³u

¯erañskiego.

Przyjête w opracowaniu

rekomendacje k³ad¹ nacisk

na koniecznoœæ stworzenia

wygodnych i sprawnych do-

jazdów do ekspresowej ob-

wodnicy miasta, a tak¿e

utworzenie dodatkowych, al-

ternatywnych po³¹czeñ - tras

Mostu Pó³nocnego i Olszyn-

ki Grochowskiej. Ich realiza-

cjê uznano za kluczow¹ dla

zapewnienia dobrej obs³ugi

komunikacyjnej wschodniego

obszaru Bia³o³êki. Tak¿e we-

wn¹trz obszaru powinny po-

wstaæ nowe ulice zbiorcze i

dojazdowe zapewniaj¹ce ob-

s³ugê wszystkich terenów,

przy systematycznej popra-

wie stanu technicznego ist-

niej¹cej sieci ulicznej, co wi¹-

¿e siê z mo¿liwoœci¹ jej lep-

szego wykorzystania tak

przez komunikacjê miejsk¹,

jak i ruch rowerowy.

Niekontrolowana urbaniza-

cja Zielonej Bia³o³êki dopro-

wadzi³a do b³êdów, które

trudno bêdzie naprawiæ bez

du¿ych nak³adów finanso-

wych. Bardzo w¹skie pasy

drogowe utrudniaj¹, a czêsto

wykluczaj¹, usprawnienie ist-

niej¹cej sieci. W wielu przy-

padkach zwyczajnie nie

zmieœci siê œcie¿ka rowero-

wa, a nawet chodnik dla pie-

szych. St¹d rekomendacja,

aby przy tworzeniu nowych,

lub uaktualnianiu istniej¹cych

planów miejscowych, bez-

wzglêdnie rezerwowaæ pasy

drogowe umo¿liwiaj¹ce bu-

dowanie ulic o odpowiednich

parametrach technicznych.

Choæ podkreœlano, ¿e za-

niechanie, b¹dŸ opóŸnianie

budowy tras Mostu Pó³noc-

nego i Olszynki Grochowskiej

bêdzie skutkowa³o ci¹g³ym

pogarszaniem siê warunków

ruchu na analizowanym ob-

szarze, wiadomo ju¿, ¿e

szanse na realizacjê trasy

Olszynki Grochowskiej w

mo¿liwym do okreœlenia cza-

sie s¹ znikome.

Jednoczeœnie, powo³uj¹c

siê na powa¿ne opracowania

naukowe, autorzy studium

dowodzili, ¿e za³o¿one przez

miasto prognozy demogra-

ficzne dla omawianego ob-

szaru s¹ zawy¿one (w 2015

roku liczba mieszkañców mia-

³a wzrosn¹æ do 36 tysiêcy, a

w 2035 do 95 tysiêcy osób).

Tym samym przyjête w stu-

dium wymagania wobec roz-

budowy sieci komunikacyjnej

s¹ skrojone nieco na wyrost.

Dotyczy to tak¿e analiz wa-

riantów uwzglêdniaj¹cych po-

prowadzenie têdy linii metra

b¹dŸ linii tramwajowej. Ze

wzglêdu na ma³o intensywn¹

zabudowê tramwaj uznano za

rozwi¹zanie optymalne, mo¿-

liwe do zrealizowania w latach

2016-35. Pewn¹ poprawê sy-

tuacji maj¹ przynieœæ parkin-

gi „Parkuj i JedŸ” przy ul. An-

nopol i stacjach kolejowych.

Priorytet ma komunikacja szy-

nowa. Trwaj¹ prace nad

przed³u¿eniem tramwaju od

ul. Œw. Wincentego do Bia³o-

³êki Wschodniej. Autorzy

opracowania podkreœlali te¿,

¿e przebudowa ul. Wincente-

go bez tramwaju spowoduje

zalew Targówka przez samo-

chody mieszkañców Bia³o³ê-

ki i okolic.

Od powstania „Studium

obs³ugi komunikacyjnej

wschodniego obszaru dziel-

nicy Bia³o³êka” min¹³ ju¿ po-

nad rok. Ostatecznie wskaza-

no 17 priorytetowych inwesty-

cji drogowych, które powinny

zostaæ zrealizowane do 2015

roku. W zwi¹zku z brakami

bud¿etowymi ograniczono siê

do mo¿liwych do wykonania

do tego czasu drobnych

zmian i niskonak³adowych

modernizacji, m.in. przebudo-

wy ul. Berensona i Skarbka z

Gór, remontu ul. Wa³uszew-

skiej. Zgodnie z rekomen-

dacj¹ zwiêkszono te¿ czêsto-

tliwoœæ kursowania autobu-

sów, zmieniono lokalizacjê

przystanku przy Frachtowej.

Pewnych korekt wymaga³a

te¿ czêœæ miejscowych pla-

nów zagospodarowania prze-

strzennego, na przyk³ad w

kwestii zlokalizowania nowej

pêtli u zbiegu trasy Mostu

Pó³nocnego i ul. Ostródzkiej.

Podczas dyskusji podkre-

œlano wagê realizacji linii tram-

wajowej oraz potrzebê stwo-

rzenia mo¿liwoœci dla bez-

piecznego ruchu rowerowego

po analizowanym obszarze.

Podnoszono te¿ brak analizy

obszarów przyleg³ych. Obec-

ni na spotkaniu mieszkañcy

okolic ul. Marywilskiej, nie ob-

jêtych przez omawiane stu-

dium, skar¿yli siê na dotkliwe

pogorszenie komunikacji po-

przez skrócenie linii 176. Jak

wyjaœniono, jest to zwi¹zane

z tworzeniem siê korków miê-

dzy ul. Budowlan¹ a Starzyñ-

skiego, potêgowanych przez

pojazdy obs³uguj¹ce budowê

metra. Problemy przewoŸnika

nie przekona³y jednak mocno

zdenerwowanych mieszkañ-

ców, którzy zapowiedzieli dal-

sze interwencje w tej sprawie.

Kr.

dokoñczenie ze str. 1

zainteresowane strony cze-

kaj¹ na uzasadnienie s¹do-

wych wyroków.

W tej chwili sprawa decyzji

œrodowiskowej dotycz¹cej

projektowanych dwóch wie¿

sta³a siê o tyle mniej wa¿na,

¿e podczas ostatniej XXXII

sesji Rady Warszawy, która

odby³a siê 23 lutego, stosun-

kiem g³osów 57 - za, wstrzy-

muj¹cych siê - 3, uchwalono

miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla

Winnicy w rejonie Œwiatowida

czêœæ I. Bior¹c pod uwagê, ¿e

uchwa³a wchodzi w ¿ycie po

up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzê-

dowym Województwa Mazo-

wieckiego, za oko³o pó³tora

miesi¹ca plan miejscowy bê-

dzie dla inwestorów obowi¹-

zuj¹cym dokumentem.

Najistotniejsze jest to, ¿e

plan okreœla maksymaln¹

wysokoœæ zabudowy wielo-

rodzinnej do 20 m nad po-

ziom terenu (najczêœciej jest

to nawet 12 m) oraz wskaŸ-

nik minimalnej powierzchni

biologicznie czynnej. Mamy

wiêc pewnoœæ, ¿e BARC nie

bêdzie móg³ zbudowaæ na

tym terenie 118-metrowych

wie¿owców.

Uchwalenie MPZP Winnicy
w rejonie ul. Œwiatowida
oznacza ukrócenie samowoli
inwestorów, którzy nie bacz¹c
na otoczenie, najchêtniej bu-
dowaliby jak najwy¿ej, a co za
tym idzie - wprowadzenie po-
rz¹dku na terenie Winnicy.
Dziêki okreœleniu granic wy-
sokoœci oraz wskaŸnika mak-
symalnej gêstoœci zabudowy
nie dopuœci do degradacji tej
czêœci Warszawy.

J.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

Artystyczny marzec w Domu Kultury Zacisze

TEATRALNIE I MANUALNIE

Sobota 10 marca, godz. 12.00-13.30 - Warsztaty dla dzieci

w wieku 4-6 lat w ramach cyklu „Sobota dla Ma³ych i Du-

¿ych”, op³ata 20 z³.

Warsztaty bêd¹ce zabaw¹. W pierwszej czêœci dzieci

stworz¹ kukie³ki symbolizuj¹ce pory roku. Zima chce jesz-

cze zostaæ, a wiosna ju¿ siê rozpycha i próbuje opanowaæ

œwiat. W drugiej czêœci dzieci bêd¹ bawiæ siê w teatr. Warsz-

taty Teatralne rozwijaj¹ kreatywne myœlenie, s¹ po³¹czeniem

zabaw twórczych i æwiczeñ aktorskich. Zabawa w teatr daje

dzieciom okazjê do przebywania w œwiecie fikcji. Ju¿ pro-

wadzimy zapisy.

SPOTKANIA NA PIÊCIOLINII

Sobota 10 marca, godz. 10.00-11.00 - zabawy muzyczne

dla dzieci w wieku 4-7 lat, wstêp 20 z³.

Podczas których dzieci poznaj¹ instrumenty muzyczne,

ws³uchuj¹ siê w ich barwê, zabawi¹ w muzyka instrumenta-

listê, œpiewaka, dyrygenta. Prowadzi Marta Sulewska.

WARSZTATY PIOSENKI ¯YDOWSKIEJ

Niedziela 11 marca, godz. 13.30-15.00 - wstêp 15 z³.

W programie warsztatów chasydzkie niguny, pieœni

szabatowe i ludowe. Uczestnicy warsztatów bêd¹ mieli

okazjê wyst¹piæ w finale wieczornego koncertu.

Prowadz¹: Mendy Cahan – Izrael, Olga Mieleszczuk

Mendy Cahan - Pochodz¹cy z chasydzkiej rodziny

charyzmatyczny twórca z Izraela. Re¿yser, aktor,

piosenkarz, wyk³adowca jidysz, za³o¿yciel i dyrektor

centrum kultury jidysz YUNG YiDiSH z siedzib¹ w

Jerozolimie i Tel Avivie. Wystêpuje w Izraelu, Stanach

Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.

Olga Mieleszczuk - Artystka o wieloetnicznej duszy,

wykonuje z towarzyszeniem akordeonu pieœni tradycji

¿ydowskiej, ba³kañskiej i wschodnioeuropejskiej.

Inicjatorka muzycznych projektów miêdzykulturowych.

Wystêpuje z Europie i Izraelu.

PAMIÊTAÆ SZTETL - MUZYCZNY SPEKTAKL

Niedziela 11 marca 2012, godz. 17.00 - Spektakl uœwietni

wernisa¿ „Œwiat³o-cieñ”. Wstêp wolny. Mendy Cahan Izrael

- œpiew, taniec, Olga Mieleszczuk - œpiew, akordeon.

Muzyczny spektakl Pamiêtaæ sztetl przywo³uje utracony

œwiat polskiego miasteczka - ¿ydowskiego sztetla, w którym

jêzyk jidysz przeplata siê z polskim, a chasydzkie niguny z

g³osem pasterza, gdzie spotykamy ubogiego ¿ydowskiego

krawca, wiejsk¹ dziewczynê, chasydzkiego rabina czy

badchena - ludowego ¿artownisia.

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.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 390 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Najpierw dokonano zmian

w uchwale z 2008 roku o po-

wo³aniu M³odzie¿owej Rady

Dzielnicy. Do jej statutu wpro-

wadzono zapis, ¿e dwie ko-

lejne nieusprawiedliwione

nieobecnoœci na sesji skut-

kuj¹ uchwa³¹ o uchyleniu

mandatu. Uchwa³ê popar³o

13 radnych dzielnicy, 4

wstrzyma³o siê od g³osu.

Nastêpnie radni wys³ucha-

li sprawozdania z dzia³alno-

œci Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej Targówek za rok

2011. Dyrektor Alicja Wito-

szyñska poinformowa³a

m.in., ¿e na ochronê zdrowia

i pomoc spo³eczn¹ planowa-

no kwotê 17 949 990 z³, wy-

datkowano 17 920 516,49 z³.

Pomoc w formie oœwiadczeñ

pieniê¿nych oraz pomocy

socjalnej otrzyma³y 4604 ro-

dziny, tj. 9413 osób. Najczêst-

sze przyczyny trudnej sytuacji

¿yciowej to: ubóstwo, d³ugo-

trwa³a choroba, niepe³no-

sprawnoœæ, bezrobocie, bez-

radnoœæ w sprawach opie-

kuñczo-wychowawczych i

prowadzenia gospodarstwa

domowego, alkoholizm. W

dyskusji poruszono m.in.

sprawy ludzi pochodzenia

romskiego na Targówku.

Uchwa³ê, pozytywnie opiniu-

j¹c¹ sprawozdanie z dzia³al-

noœci OPS podjêto 19 g³osa-

mi, przy 3 wstrzymuj¹cych siê.

Kolejna uchwa³a dotyczy-

³a zmian w sk³adach komisji.

W zwi¹zku ze z³o¿on¹ rezy-

gnacj¹, Macieja Jankiewicza

odwo³ano z komisji edukacji i

kultury oraz bud¿etu i finan-

sów, powo³ano do komisji

sportu i rekreacji (16 g³osów

- za, 1 - przeciw, 3 - wstrzy-

muj¹ce siê, Agnieszkê Kacz-

marsk¹ odwo³ano z komisji

bud¿etu i finansów.

Trzy kolejne uchwa³y doty-

czy³y skarg mieszkañców.

Jêdrzej Kunowski poinformo-

wa³, ¿e komisja rewizyjna

spotka³a siê z Wies³awem

Piotrkowskim i Jerzym Pe-

cur¹ - autorami skargi na od-

mowê oddania w u¿yczenie

budynku hydroforni przy ul.

Or³owskiej, wraz z czynnym

przy³¹czem - na rzecz wspól-

noty mieszkaniowej. Wys³u-

cha³a te¿ wyjaœnieñ burmi-

strza Gadeckiego i po d³ugiej

dyskusji uzna³a skargê za

bezzasadn¹. Za uchwa³¹ o

bezzasadnoœci skargi z przy-

czyn faktycznych i prawnych

g³osowa³o 12 radnych, 1 by³

przeciw, 7 wstrzyma³o siê od

g³osu.

Równie¿ z przyczyn fak-

tycznych i prawnych, za bez-

zasadn¹ uznano skargê Pio-

tra Korbasa na dzia³anie dy-

rektora SP nr 58. Uchwa³ê

popar³o 21 radnych, 2 wstrzy-

ma³o sie od g³osu.

Z tych samych przyczyn,

ale przy wiêkszym zró¿nico-

waniu g³osów (15 - za, 7 -

przeciw, 2 - wstrzymuj¹ce

siê), za bezzasadn¹ uznano

skargê Anny Miêtek-Jasielan

na dzia³anie burmistrza w

sprawie przydzielenia wiêk-

szego lokalu socjalnego.

Obszerne pisemne spra-

wozdanie z wykonania za-

³¹cznika dzielnicy Targówek

do bud¿etu m.st. Warszawy

za rok 2011 uzupe³ni³y infor-

macje, podane na sesji przez

g³ównego ksiêgowego El¿-

bietê Mareck¹. Dzielnica Tar-

gówek zajê³a II miejsce, wraz

z dzielnic¹ Mokotów, pod

wzglêdem realizacji wydat-

ków za rok 2011, a pod wzglê-

dem wykonania dochodów -

III miejsce w Warszawie. Do-

chody zosta³y wykonane w

109,5% (plan - 75 228 367 z³,

wykonanie - 82 392 261 z³).

Wydatki zosta³y zrealizowane

w 98,8%, wydatki maj¹tkowe

w 88,35%.

Pozytywn¹ opiniê o spra-

wozdaniu wyrazi³y komisje:

bezpieczeñstwa, porz¹dku

publicznego i inwestycji, go-

spodarki komunalnej i miesz-

kaniowej, sportu i rekreacji,

infrastruktury i ochrony œrodo-

wiska, edukacji i kultury oraz

rewizyjna; negatywn¹ - komi-

sja bud¿etu i finansów. Za

przyjêciem sprawozdania

g³osowa³o 16 radnych, 8 by³o

przeciw.

Zg³oszone interpelacje

dotyczy³y g³ównie spraw for-

malnych, ale z akcentami

osobowymi.

Odpowiadaj¹c Maciejowi

Jankiewiczowi, burmistrz

Grzegorz Zawistowski poin-

formowa³, ¿e 4 bilety na me-

XXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bez sensacji
20 lutego obrady prowadzi³ Zbigniew Poczesny, g³osy

liczy³a Renata Micha³owska. Podjêcie 7 uchwa³ zajê³o

radnym 2 godziny.

cze EURO 2012, które dosta³

Targówek, zosta³y rozlosowa-

ne; cz³onkowie zarz¹du nie

brali udzia³u w losowaniu. Na

pytanie Andrzeja Gapysa,

kiedy bêdzie móg³ p³ywaæ na

basenie na £abiszyñskiej,

pad³a odpowiedŸ - bez termi-

nu: basen jest gotowy, trwa

procedura odbiorcza. Bartosz

Szajkowski, który po raz trze-

ci upomnia³ siê o informacje

na temat prac przy obwodni-

cy Targówka Mieszkaniowe-

go, z³o¿y w tej sprawie arkusz

interwencyjny.

Nie by³o zgody w ocenie

dzie³ sztuki w przestrzeni Tar-

gówka, konkretnie - dzie³ Pa-

w³a Althamera. O szczegó³y

warto zapytaæ uczestników

dyskusji: Krzysztofa Sirko,

Macieja Jankiewicza, Krzysz-

tofa Miszewskiego, Andrzeja

Gapysa.

K.

Wyst¹pili tak¿e laureaci XL
Konkursu Krasomówczego
Przewodników PTTK, w któ-
rym I miejsce zaj¹³ Bartosz
P³atek – autor programu „Sta-
wiam na Pragê – œladami Tol-
ka Banana”.

Bezpoœrednio po spotkaniu

w ratuszu Bartosz P³atek

oprowadzi³ grupê uczniów

praskich szkó³ po ciekawych

miejscach centrum Pragi.

Drug¹ grupê poprowadzi³a

Dorota Wójcik.

Bartosz P³atek jest studen-

tem III roku prawa na Uniwer-

sytecie Warszawskim. Prze-

wodnictwo to jego hobby.

Lubi czytaæ publikacje o sta-

rej Warszawie. Egzamin na

przewodnika turystycznego

zda³ w 2010 roku i w tym sa-
mym roku po raz pierwszy
wzi¹³ udzia³ w konkursie kra-
somówczym. Zwyciê¿y³ w
nastêpnej edycji, w 2011
roku. Inspiracj¹ jego progra-
mu konkursowego by³a ksi¹¿-
ka Adama Bahdaja „Stawiam
na Tolka Banana” i oparty na
niej serial filmowy. Dla na-
szych czytelników Bartosz
P³atek przygotowa³ dwa py-
tania, na temat tej ksi¹¿ki:

1. Gdzie mieszka³ g³ówny
bohater Julek Seratowicz?

2. Na jakiej ulicy znajdowa³
siê warsztat samochodowy
pana Walêdziaka?

Prawid³owe odpowiedzi
mo¿na znaleŸæ na dalszych
stronach tego numeru NGP.

Co jest najbardziej istotne

w pracy przewodnika tury-

stycznego? Zapytaliœmy o to

Mieczys³awa Janiszewskie-

go, który tej dzia³alnoœci po-

œwiêci³ ponad po³owê swego

¿ycia. W odpowiedzi zacyto-

wa³ s³owa z wydanych w

1937 roku „Gawêd warszaw-

skich” Franciszka Galiñskie-

go: „Przewodnicy to nie tylko

ci, co opowiadaj¹, pokazuj¹

piêkno, ale te¿ to WIDZ¥. Od

siebie doda³: „Cieszê siê, ¿e

nale¿ê do grona przewodni-

ków turystycznych, którzy

KIEDYŒ byli jedynymi prze-

wodnikami na œwiecie, opo-

wiadaj¹cymi nie o tym, co

jest, a o tym CO BÊDZIE

(choæ po zniszczeniach wo-

jennych by³o to smutne).”

PS. W programie Miêdzy-

narodowego Dnia Przewod-

nika Turystycznego 25 i 26

lutego przewidziano po kilka-

naœcie wycieczek po Warsza-

wie i jedn¹ po Serocku. Mamy

nadziejê, ¿e informacje o na-

stêpnej edycji MDPT otrzy-

mamy w takim terminie, ¿e

czytelnicy NGP bêd¹ mogli

zapoznaæ siê ze szczegó³o-

wym programem i wzi¹æ

udzia³ w wycieczkach.       K.

Poznajmy przewodników
Od szesnastu lat 21 lutego jest Narodowym Dniem Prze-

wodnika Turystycznego. W br. odby³o siê II forum dla

wszystkich przewodników, nie tylko PTTK. 24 lutego w

sali konferencyjnej urzêdu dzielnicy Praga Pó³noc zapre-

zentowali siê wspó³organizatorzy pierwszego Miêdzyna-

rodowego Dnia Przewodnika Turystycznego: Warszaw-

ski Oddzia³ Przewodników PTTK z prezesem Jackiem

Kowalewskim oraz Fundacja Varsaviana z prezesem

Tomaszem Barej¹.

– Ju¿ w 2007, kiedy otrzy-
ma³em odmowê zmiany prze-
znaczenia tych dzia³ek by³em
zbulwersowany, bo okoliczne
dzia³ki otrzyma³y bez prze-
szkód status budowlanych, a
te¿ by³y to dzia³ki rolne. Ma³o
tego, taki status otrzyma³a w
2003 – chyba cudem – jedna
z moich dzia³ek na tamtym
terenie, 500-metrowy nieu¿y-
tek rolny. Poczeka³em te parê
lat i by³em pewien, ¿e tym
razem siê uda. Z³o¿y³em po-
nownie wniosek o zmianê
przeznaczenia gruntów, po-
wo³uj¹c siê na fakt, i¿ dzia³ki
wokó³ s¹ ju¿ budowlanymi,
na niektórych trwaj¹ prace,
na innych stoj¹ tabliczki „dzia-
³ka do sprzedania, o po-
wierzchni takiej to a takiej, w
cenie za metr”. Proszê mi
powiedzieæ, jak mam rozu-
mieæ odmowê gminnych
urzêdników? Mogê takie
dzia³ania potraktowaæ jedynie
jako z³oœliwoœæ urzêdników
pod moim adresem. Straci-
³em najlepsze lata, jeœli cho-
dzi o zainteresowanie budow-
nictwem mieszkaniowym.
Teraz trwa zastój budowlany,
dzia³ki sprzedaj¹ siê trudniej,
a jak bêdzie w przysz³oœci –
tego nie wie nikt, ale wszyscy

wiedz¹, ¿e dno kryzysu jesz-
cze przed nami. I kiedy ju¿
wreszcie doczekam siê zmia-
ny statusu moich dzia³ek,
bêdê zmuszony sprzedaæ je
za grosze – mówi Czytelnik.

W odpowiedzi na wniosek
o zmianê przeznaczenia
gruntów otrzyma³ pismo wój-
ta gminy Dêbe Wielkie, w któ-
rym czytamy m.in. – (...)
Obecnie miejscowoœæ Dêbe
Wielkie objêta jest miejsco-
wym planem ogólnego zago-
spodarowania przestrzenne-
go uchwalonym 29 sierpnia
2003 roku, w którym to dzia-
³ki o numerach ewidencyj-
nych (...) znajduj¹ siê w ob-
rêbie terenów upraw rolnych
oznaczonych symbolem R.
Zmiana przeznaczenia Pana
dzia³ek pod budownictwo
mieszkaniowe nast¹pi dopie-
ro po uchwaleniu przez radê
gminy nowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla gminy Dêbe Wielkie,
jednak¿e bêdzie to mo¿liwe
po przeprowadzeniu proce-
dury formalno – prawnej (...)
co jest niestety procesem d³u-
gotrwa³ym (...) Odnosz¹c siê
do Pana zarzutu dotycz¹ce-
go kwestii braku odpowiedzi
z tut. Urzêdu na wniosek

Czekaj¹c na plan
Swoj¹ bataliê o przekszta³cenie czterech dzia³ek z nie-

u¿ytków rolnych o powierzchni ca³kowitej oko³o 1,4 ha

na budowlane Czytelnik rozpocz¹³ w 2007 r., kieruj¹c do

wójta gminy Dêbe Wielkie pismo o zmianê przeznacze-

nia gruntów stanowi¹cych nieu¿ytki, rowy i pastwiska na

dzia³ki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

OdpowiedŸ by³a negatywna, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹-

cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

zatwierdzony w 2003 roku, gdzie owe dzia³ki wystêpowa-

³y na terenach rolnych. Czytelnik cierpliwie odczeka³ kil-

ka lat, licz¹c, ¿e coœ w tej materii siê zmieni. Poniewa¿

nic siê nie zmienia³o, ponowi³ swoj¹ proœbê o zmianê

przeznaczenia dzia³ek.

Pana (...) wyjaœniam, ¿e zo-

sta³ on w ca³oœci uwzglêdnio-

ny na etapie sporz¹dzania

dokumentu planistycznego

jakim jest Studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gmi-

ny Dêbe Wielkie z 29 grud-

nia 2009 roku. (...) W niniej-

szym dokumencie planistycz-

nym Pana dzia³ki znajduj¹ siê

w ca³oœci w obrêbie terenów

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i us³ugowej

(...)

O status dzia³ek zapytaliœmy

Bo¿enê Zgódkê, inspektora

planowania przestrzennego z

Referatu Strategii i Rozwoju

Urzêdu Gminy Dêbe Wielkie –

Czytelnik musi uzbroiæ siê w

cierpliwoœæ. Jego dzia³ki w Stu-

dium uwarunkowañ i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego znajduj¹ siê na te-

renach przeznaczonych pod

zabudowê mieszkaniow¹ jed-

norodzinn¹ i pod us³ugi,

zreszt¹ w³aœnie na wniosek

Czytelnika ich przeznaczenie

zosta³o zmienione. Studium

nie stanowi obowi¹zuj¹cego

prawa, jest nim dopiero miej-

scowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Procedury

planistyczne ju¿ trwaj¹, ale s¹

to procedury d³ugotrwa³e i na-

prawdê nie umiem powiedzieæ,

kiedy plan powstanie. Prze-

kszta³cenie dzia³ek na budow-

lane, tych, o których mówi Czy-

telnik, nast¹pi³o przed wej-

œciem w ¿ycie planu miejsco-

wego z 2003 roku, dotyczy to

równie¿ 500-metrowej dzia³ki

Czytelnika. Dziœ zmiany prze-

znaczenia dzia³ek nie s¹ mo¿-

liwe, bowiem wci¹¿ obowi¹zu-

je ów plan z 2003 roku. Takie

jest prawo i nic nie mo¿emy na

to poradziæ, nie jest to nasza

z³a wola. Trzeba czekaæ.

El¿bieta Gutowska

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

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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W Zespole Szkó³ Muzycz-

nych im. Stanis³awa Moniusz-

ki uczniowie ju¿ od pierwszej

klasy mog¹ uczyæ siê gry na

wielu instrumentach, takich

jak: fortepian, skrzypce, wio-

lonczela, perkusja, flet, klar-

net, gitara, tr¹bka i saksofon.

Oprócz gry indywidualnej

ucz¹ siê tak¿e muzykowania

zbiorowego, uczestnicz¹c w

zajêciach chóru, orkiestry, czy

zespo³ów kameralnych.

Pierwsz¹ czêœæ koncertu roz-

pocz¹³ wystêp chóru pod dy-

rekcj¹ prof. Anny Sobieckiej.

Chór ten by³ wielokrotnie nagra-

dzany w konkursach organizo-

wanych w Polsce i za granic¹.

W 2008 roku zdoby³ I miejsce

w Ogólnopolskim Festiwalu

Szkó³ Muzycznych Bel Canto w

Ostrowie Wielkopolskim, w rok

póŸniej uhonorowany zosta³

Z³otym Dyplomem na Miêdzy-

narodowym Festiwalu Chórów

„Slovakia Cantat”. W jego wy-

konaniu zabrzmia³a piêkna, 5-

czêœciowa Messa bréve Léo

Delibesa. Chór pod dyrekcj¹

prof. Anny Sobieckiej œpiewa³

bardzo muzykalnie, idealnie

czysto i piêknym brzmieniem

œwiadcz¹cym o doskonale pro-

wadzonym kszta³ceniu emisyj-

nym. Wystêp ten by³ znakomit¹

wizytówk¹ szko³y!

W dalszej czêœci wyst¹pili

uczniowie klas II–VI, graj¹c

solo, z akompaniamentem for-

tepianu lub w zespo³ach kame-

ralnych. Wystêpy instrumental-

ne rozpocz¹³ przygotowany

przez prof. Danut¹ Stradowsk¹

kwartet smyczkowy w sk³a-

dzie: skrzypce I – Ludwika

Borowska z klasy V; skrzypce

II – Jan Hincz z klasy VI;

skrzypce III – Maja Koz³owska

z klasy V; wiolonczela – Woj-

ciech Bafeltowski z klasy VI.

Kwartet ten, bardzo dobrze

przygotowany, doskonale za-

gra³ Stoptime rag Scotta Jopli-

na. Drugi utwór tego samego

kompozytora The Entertainer,

niezwykle trudny pod wzglê-

dem rytmicznym, wykona³

przygotowany przez prof. Ma-

³gorzatê Czachowsk¹ kwintet

klarnetowy: Wiktorek Wysocki

z klasy II, Kacper Sobiesz-

czañski i Micha³ Szlaga z kla-

sy III oraz Mateusz Zieliñski i

Dariusz Patrykus z klasy IV.

Przygotowane bardzo sta-

rannie przez prof. Danutê

Stradowsk¹ trio fortepianowe

klasy IV (Aleksandra Kie³pi-

kowska – skrzypce; Gustaw

Bafeltowski – wiolonczela;

Jan Durka – fortepian) wyko-

na³o miniaturê muzyczn¹ pt.

Skowronek Sheili Nelson.

Kolejny zespó³ kameralny –

duet z klasy VI, przygotowa-

ny przez prof. Beatê Ludwick¹

(Hanna Jaskó³ka – skrzypce i

Magdalena Szlendak - wiolon-

czela) wykona³ z akompania-

mentem fortepianu (prof. Be-

ata Ludwicka) utwór pt. Baba

Jaga Piotra Czajkowskiego.

Wykonawcami dalszej czê-

œci programu byli instrumen-

taliœci - soliœci. Bardzo piêk-

nie zaprezentowali siê naj-

m³odsi soliœci z klasy II: skrzy-

pek – Lew Borowski (uczeñ

prof. Bo¿eny Powichrowskiej),

który bardzo ³adnie zagra³

skoczn¹ miniaturkê Ajajaj nie

lubiê zastrzyków oraz flecist-

ka – Julia Sobieszczañska

(uczennica prof. Joanny Po-

pek), która z wielk¹ precyzj¹,

bardzo czysto pod wzglêdem

intonacyjnym zagra³a Koro-

wód Natalii Bak³anowej.

Z klasy III wyst¹pi³ dosko-

nale zapowiadaj¹cy siê sak-

sofonista – Dawid Edwins,

uczeñ prof. Marcina Odyñca,

który przy akompaniamencie

fortepianiu (prof. Beata Lu-

dwicka) wykona³ utwór Ró¿o-

wa pantera Henry Mancinie-

go. Z klasy III wyst¹pili rów-

nie¿: gitarzysta – Jerzy Ross

(uczeñ prof. Krzysztofa Geru-

sa), który bardzo muzykalnie

zagra³ utwór Ernesto Lecuony

Malaguena; Weronika Piskor

– wiolonczelistka z klasy prof.

Marii Walasek (wykona³a Pio-

senkê Caton Ludomira Ró-

¿yckiego) oraz Natalia Lemi-

szewska – flecistka, uczenni-

ca prof. Joanny Popek (zagra-

³a Polkê Ricardo Drigo).

Z klasy czwartej wyst¹pi³a

pianistka Wiktoria Leczkow-

ska, uczennica prof. Ewy Ka-

miñskiej, która bardzo piêknie

zagra³a Piosenkê neapoli-

tañsk¹ Piotra Czajkowskiego.

Kolejne czwartoklasistki to

skrzypaczka Bogumi³a Polak,

uczennica prof. Hanny D¹-

browskiej oraz dwie pianistki:

Ma³gorzata Lesiñska i Domini-

ka Sosnowska, które z kolei

bardzo piêknie zagra³y na 4

rêce fragment pt. Wyjazd Kop-

ciuszka na bal z baletu Sergiu-

sza Prokofiewa Kopciuszek

Tym, co najbardziej fascy-

nuje na koncertach szkolnych

jest obserwowanie ogromnej

ró¿nicy w umiejêtnoœciach

uczniów z kolejnych klas. Rok

nauki dla utalentowanego

m³odego cz³owieka, pilnie

pracuj¹cego pod kierunkiem

dobrych nauczycieli to du¿y

skok jakoœciowy w rozwoju

umiejêtnoœci muzycznych,

szczególnie w rozwoju spraw-

noœci technicznej i muzykal-

noœci. Te refleksje nasunê³a

mi gra Ludwiki Borowskiej –

skrzypaczki z klasy V, uczen-

nicy prof. Bo¿eny Powichrow-

skiej, która bardzo muzykal-

nie zagra³a Tryptyk Roba Are-

sa. Uznanie wzbudzi³a pia-

nistka Joanna Œnieg z klasy

V, uczennica prof. Iwony Ta-

³a³aj, która wspaniale wyko-

na³a Krakowiaka Tadeusza

Paciorkiewicza. Z klasy pi¹-

tej wyst¹pi³ tak¿e gitarzysta

Konrad £ukasik, uczeñ prof.

Krzysztofa Gerusa, który wy-

kona³ Cardao sambê Joepa

Wandersa.

Wystêpy indywidualne za-

koñczy³y uczennice klasy VI,

koñcz¹ce w czerwcu br. 6-

letni cykl nauki w szkole mu-

zycznej I stopnia: Gabriela

Karasim-Piotrowska z klasy

prof. Tomasza Januchty (bar-

dzo piêknie zagra³a Nokturn

Ignacego Jana Paderewskie-

go), flecistka Marta Chlebicka,

uczennica prof. Joanny Popek

(zagra³a drug¹ czêœæ Ma³ego

koncertu Wilhelma Poppa)

oraz Wiktoria Tarczyñska,

uczennica prof. Ewy Kamiñ-

skiej (bardzo muzykalnie za-

gra³a Preludium G-dur Roma-

na Statkowskiego.

Pierwsz¹ czêœæ koncertu

zakoñczy³ pokaz rytmiczny w

wykonaniu uczniów klasy dru-

giej, przygotowany przez prof.

Magdalenê Kopa³ê. By³a to

rytmiczno – taneczna interpre-

tacja utworu Camille Saint-

Saënsa pt. Akwarium.

Na drug¹ czêœæ koncertu

z³o¿y³y siê utwory w wykona-

niu solistów z akompania-

mentem orkiestry szkolnej

pod dyrekcj¹ prof. Anny So-

bieckiej. W tym miejscu war-

to zaznaczyæ, ¿e prowadzona

przez prof. Annê Sobieck¹ or-

kiestra zdoby³a w 2007 roku I

nagrodê na Ogólnopolskim

Festiwalu Orkiestr Szkó³ Mu-

zycznych I stopnia.

Wykonawcami partii solo-

wych w pierwszym utworze –

Koncercie g-moll RV 565 na

dwie wiolonczele i orkiestrê

Antonio Vivaldiego by³ Woj-

ciech Bafeltowski (klasa VI) i

Gustaw Bafeltowski (klasa IV)

– uczniowie prof. Danuty Stra-

dowskiej. W kolejnym utworze

– Koncercie d-moll BWV 1043

na dwoje skrzypiec Jana Se-

bastiana Bacha – partie solo-

we wykonali: Jan Hincz,

uczeñ prof. Bo¿eny Bindy-Ma-

liszewskiej oraz Alia Chikha,

uczennica prof. Bo¿eny Powi-

chrowskiej.

Bardzo piêknym akcentem

na zakoñczenie programu by³

utwór Alexa Rowleya Miniatur

Concerto G-dur na fortepian i

orkiestrê. Wykonawc¹ partii

solowej by³ Julek Gilewski z

klasy czwartej, utalentowany

uczeñ prof. Ma³gorzaty

Wdziêkoñskiej. Partiê forte-

pianu pe³n¹ elementów wirtu-

ozowskich i trudnych rytmów

synkopowanych wykona³ bar-

dzo muzykalnie, piêknym

dŸwiêkiem i z du¿¹ swobod¹

techniczn¹. Na wysokoœci za-

dania stanê³a orkiestra szkol-

na, która pod dyrekcj¹ prof.

Anny Sobieckiej by³a dosko-

nale przygotowana i bardzo

piêknie akompaniowa³a soli-

œcie. Wykonanie to nadawa³o

siê do nagrania!

Ca³y koncert przebiega³

pod znakiem doskona³ej orga-

nizacji. Na samym pocz¹tku

publicznoœæ i zaproszonych

goœci przywita³ dyrektor Szko-

³y - Krzysztof Maliszewski, na-

tomiast zapowiedzi kolejnych

utworów – bardzo wyraŸne i

dobrze s³yszalne w ca³ej sali

– by³y zas³ug¹ uczniów: Ka-

mili Bluzer, Anny Dziekiewicz,

Zofii £oñ, Szymona Gorczycy

i Wojciecha Ulaskiego. Wszy-

scy wykonawcy – soliœci otrzy-

mywali piêkne ró¿e, które wrê-

czali im kole¿anki i koledzy.

Na uznanie zas³uguje zna-

komicie opracowana ksi¹¿ecz-

ka programowa, zredagowana

przez wicedyrektor Danutê

Stradowsk¹, ze zdjêciami Ra-

fa³a Buczyñskiego. Dok³adnie

W sobotê 25 lutego, w Sali Koncertowej Uniwersytetu

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, odby³ siê

doroczny koncert Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. Stani-

s³awa Moniuszki, maj¹cego swoj¹ siedzibê na Starej Pra-

dze przy ul. Kawêczyñskiej 23/25. W bie¿¹cym roku szkol-

nym obchodzi on 60-lecie swojej dzia³alnoœci. Uroczysty

koncert wpisuje siê w obchody tego jubileuszu.

Konferencja „Ekonomia

spo³eczna na Mazowszu –

dzia³ania i wyzwania” zosta³a

zorganizowana w ramach pro-

jektu „OWIES czyli Oœrodek

Wspierania Inicjatyw Ekono-

mii Spo³ecznej na Mazowszu”

Biura Obs³ugi Ruchu Inicjatyw

Spo³ecznych BORIS.

Poniewa¿ ekonomia spo-

³eczna to zjawisko stosunko-

wo nowe, trudno o jedno-

znaczne jego definicje. Aby

okreœliæ, czym jest przedsiê-

biorstwo spo³eczne, siêgnijmy

do opisu europejskiej sieci

badawczej EMES (European

Research Network). „Przed-

siêbiorstwo spo³eczne to ta-

kie, które prowadzi dzia³al-

noœæ o g³ównie spo³ecznych

celach, której zyski s¹ w za³o-

¿eniu reinwestowane w jej

cele lub we wspólnotê, a nie

s³u¿¹ dalszej maksymalizacji

zysku”. Mo¿na przyj¹æ te¿ kry-

teria ekonomiczne i spo³ecz-

ne, którymi powinny charakte-

ryzowaæ siê inicjatywy ekono-

mii spo³ecznej. Do ekono-

micznych zalicza siê: prowa-

dzenie w sposób wzglêdnie

ci¹g³y, regularny dzia³alnoœci

w oparciu o instrumenty eko-

nomiczne; niezale¿noœæ, su-

werennoœæ podmiotu w sto-

sunku do instytucji publicz-

nych; ponoszenie ryzyka eko-

nomicznego; istnienie choæby

nielicznego p³atnego persone-

lu. Kryteria spo³eczne idealne-

go przedsiêbiorstwa spo³ecz-

nego wydaj¹ siê znacznie

trudniej osi¹galne, a s¹ to:

wyraŸna orientacja na spo-

³ecznie u¿yteczny cel przed-

siêwziêcia; oddolny, obywatel-

ski charakter inicjatyw; specy-

ficzny, mo¿liwie demokratycz-

ny system zarz¹dzania; mo¿-

liwie wspólnotowy charakter

dzia³ania, ograniczona dystry-

bucja zysków. Przy czym pod-

mioty dzia³aj¹ce w sferze eko-

nomii spo³ecznej mog¹ mieæ

zró¿nicowane formy prawne.

Znajduj¹ siê tu zarówno orga-

nizacje pozarz¹dowe – stowa-

rzyszenia i fundacje, zak³ady

aktywnoœci zawodowej (po-

moc niepe³nosprawnym), cen-

tra integracji spo³ecznej (po-

moc wykluczonym), jak i towa-

rzystwa ubezpieczeñ wzajem-

nych. Du¿¹ grupê stanowi¹

spó³dzielnie – pracy, inwali-

dów i niewidomych oraz spó-

³dzielnie socjalne. Te ostatnie

istniej¹ na mocy specjalnej

Ekonomia wra¿liwa spo³ecznie
Mo¿e to za spraw¹ kryzysu, a mo¿e du¿o g³êbszych i

d³ugotrwa³ych procesów spo³ecznych, z coraz wiêkszym

zainteresowaniem spotykaj¹ siê inicjatywy ze sfery eko-

nomii spo³ecznej. Terminem tym okreœla siê podmioty, któ-

rych celem nie jest zysk sam w sobie, ale zaspokojenie

specyficznych potrzeb spo³ecznoœci, w których dzia³aj¹.

ustawy od 2006 roku i dziêki

wsparciu finansowemu przy

ich zak³adaniu, sta³y siê naj-

popularniejsz¹ form¹ prawn¹

wœród podmiotów ekonomii

spo³ecznej. Ciekaw¹ form¹,

bardziej elastyczn¹ w zarz¹-

dzaniu, mog¹ staæ siê w przy-

sz³oœci tak¿e spó³ki non-pro-

fit, które zyski przeznaczaj¹ na

cele spo³eczne. Oszacowano,

¿e w najbli¿szych dwóch la-

tach na Mazowszu mo¿e po-

wstaæ nawet kilkadziesi¹t tego

rodzaju spó³ek.

Podmioty ekonomii spo³ecz-

nej mog¹ pe³niæ ró¿ne funkcje

– od dostarczania us³ug pu-

blicznych (np. prowadzenie

szko³y lub zajêæ dodatkowych,

zbiórka i segregacja odpadów

– EKON), us³ug o charakterze

wzajemnym (np. banki czasu,

spó³dzielnia telefoniczna w Ty-

czynie), przez integracjê spo-

³eczn¹, dostarczanie dóbr pu-

blicznych i rozwój wspólnot lo-

kalnych, po dzia³alnoœæ han-

dlow¹, produkcyjn¹ i us³ugi na

otwartym rynku.

W dyskusji, podsumowuj¹-

cej dotychczasowe doœwiad-

czenia, wziêli udzia³ urzêdni-

cy z urzêdu marsza³kowskie-

go, dzia³acze spo³eczni oraz

spó³dzielcy. Dotychczasowy

rozwój ekonomii spo³ecznej

budzi rozczarowanie. Nie ma

wystarczaj¹cych danych o ilo-

œci i rodzaju przedsiêbiorstw

spo³ecznych - urz¹d marsza³kow-

ski próbuje dopiero uporz¹d-

kowaæ dostêpne informacje

na ten temat, tworz¹c bazê

danych w ramach Zintegrowa-

nego Systemu Wsparcia Eko-

nomii Spo³ecznej. Wiadomo,

¿e na 15 tysiêcy organizacji

pozarz¹dowych na Mazow-

szu, w Warszawie dzia³a 9,5

tysi¹ca. Tylko 6% prowadzi

dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a

15% odp³atn¹ dzia³alnoœæ sta-

tutow¹. W samej Warszawie

ekonomia spo³eczna ma siê

bardzo marnie. Stowarzysze-

nia przyzwyczai³y siê do do-

tacji i niechêtnie podejmuj¹

ryzyko dzia³alnoœci gospo-

darczej. Tymczasem tylko

ca³kiem niezale¿ne podmioty

s¹ w stanie tworzyæ spo³eczn¹

niezale¿noœæ. Wiadomo ju¿,

¿e wiêkszoœæ œrodków unij-

nych poch³onê³o promowanie

ekonomii spo³ecznej, a nie

tworzenie samych przedsiê-

biorstwa spo³ecznych. Ze

spó³dzielni socjalnych zak³a-

danych na Mazowszu w po-

przednim okresie finansowa-

nia projektów, ¿adna nie do-

trwa³a do dziœ.

Pora najwy¿sza na wyci¹-

gniêcie wniosków z tej lekcji,

bowiem w kolejnej perspekty-

wie finansowej 2014-2020 na

ekonomiê spo³eczn¹ przezna-

czono znacznie wiêcej pieniê-

dzy ni¿ dziœ. Ich w³aœciwe wy-

datkowanie mo¿e byæ kluczem

do rozwoju lokalnych spo³ecz-

noœci na Mazowszu. Otwiera to

znacznie bardziej optymistycz-

ne perspektywy. Szans¹ jest

ogromny potencja³ spo³eczny,

atutem historia oraz walory tu-

rystyczne. Ale dla zapewnienia

odpowiedniej skutecznoœci, na

rzecz spo³ecznoœci powinna

dzia³aæ tak¿e lokalna gospo-

darka i lokalni urzêdnicy, a z

tym bywa ró¿nie.

Spo³ecznicy przygotowuj¹

„Pakt na rzecz ekonomii spo-

³ecznej”, uwzglêdniaj¹cy

zmiany umo¿liwiaj¹ce rzeczy-

wisty rozwój tej sfery. Ich zda-

niem wsparcie powinno byæ

mniej obwarowane przepisa-

mi – œrodki publiczne powin-

ny byæ dostêpne dla ka¿dego,

kto ma dobry pomys³ na dzia-

³anie. Wa¿ne jest okreœlenie,

jakiego rodzaju zadania sa-

morz¹d mo¿e zlecaæ przed-

siêbiorstwom ekonomii spo-

³ecznej i uwzglêdnienie ich w

postaci klauzul promuj¹cych

te podmioty w zamówieniach

publicznych.

Choæ to trudniejsza forma

gospodarowania, od¿ywa te¿

przedwojenny etos spó³dziel-

czy, k³ad¹cy nacisk na

wspó³pracê, wspó³w³asnoœæ

i wspó³dzia³anie. Obowi¹zuje

tu tak¿e zasada: „spó³dzielnia

wspiera spó³dzielniê”, co

otwiera ogromne pole do

wspó³pracy pomiêdzy po-

szczególnymi podmiotami

ekonomii spo³ecznej.

Ekonomia spo³eczna wy-

pe³nia nisze, czêsto nieatrak-

cyjne dla zwyk³ych przedsiê-

biorstw, zw³aszcza w zakre-

sie: zabezpieczeñ i us³ug so-

cjalnych, wy¿ywienia, opieki

nad osobami starszymi i cho-

rymi, prac porz¹dkowych,

spraw konsumenckich, pracy

zrzeszeniowej, a tak¿e orga-

nizowania zaplecza handlo-

wego, rzemios³a, us³ug s¹-

siedzkich, edukacji, aktywno-

œci w czasie wolnym.

Choæ trud i ponoszone ry-

zyko takiej dzia³alnoœci s¹

wci¹¿ wielkie, to satysfakcja z

tego, ¿e pracuj¹c dla siebie i

na swoim jednoczeœnie poma-

ga siê innym - mo¿e okazaæ

siê bezcenna.                         Kr.

Koncert Praskiej Szko³y Muzycznej
i zgodnie z przebiegiem kon-

certu wymienione s¹ w nim

wszystkie wykonywane utwo-

ry. Dowiedzieæ siê te¿ mo¿na,

z której klasy s¹ poszczególni

wykonawcy, u kogo siê ucz¹,

kto ich przygotowa³ do wystê-

pu i wreszcie kto akompanio-

wa³. Obok tych informacji za-

mieszczone s¹ piêkne zdjêcia

solistów, zespo³ów kameral-

nych, chóru lub orkiestry. Jest

to niezwykle cenna pami¹tka

dla wszystkich wystêpuj¹cych

uczniów.

Doroczny koncert by³ wiel-

kim œwiêtem i wielkim sukce-

sem Szko³y Muzycznej I stop-

nia im. Stanis³awa Moniuszki,

potwierdzi³ jej wysoki, w pe³ni

profesjonalny poziom naucza-

nia. Po³o¿ona na Starej Pradze

Szko³a stanowi wa¿ny oœrodek

kultury muzycznej zarówno w

swojej dzielnicy, jak i w stolicy.

Maria Wacholc
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To piêkny czas w polskich warunkach dla firmy rodzinnej,
w 100% z polskim kapita³em. W swojej ofercie posiadaj¹cej
oko³o 40 000 referencji topowych producentów zarówno pol-
skich, jak i œwiatowych. Dziêkujemy naszym sta³ym klientom
za zaufanie, którym nas Pañstwo obdarzyli przez ten czas.

Niestety, koniunktura rynkowa, obecnie trwaj¹ce prace budow-
lane (praska nitka metra, przebudowa Stadionu Narodowego),
równie¿ na nas maj¹ niekorzystny wp³yw. Gorszy dojazd, nie-
liczne miejsca parkingowe – nie stanowi¹ zachêty do tego, aby
przyjœæ w³aœnie do nas, a mamy nadziejê, ¿e warto choæby
ze wzglêdu na fakt ci¹g³ej pracy nad salonem oraz wysokim
standardem obs³ugi. Tylko u nas fachowy sztab specjalistów,
doradzi, wys³ucha, zaprojektuje wymarzon¹ ³azienkê, kuchniê.

Aby poprawiæ komfort zakupów jesteœmy w trakcie rewitali-
zacji salonu. Zapraszamy do odwiedzenia nas ju¿ dziœ.

Towary markowe podstaw¹ naszej oferty!
Zapraszamy!

ul. Jagielloñska 2, Praga Pó³noc

tel: 22 818 63 08, 22 618 63 20

e-mail: sklep@grast-mtb.pl, projektant@grast-mtb.pl

www.grast-mtb.pl

Jesteœmy ju¿ prawie 20 lat
na Jagielloñskiej 2!

Dawno temu, jeszcze w œre-
dniowieczu, powsta³a osada
na Kamionku. Nie by³a to zwy-
k³a wieœ. By³o to centrum han-
dlowe, administracyjne, a
przede wszystkim komunika-
cyjne. Tu by³a przeprawa przez
– p³yn¹c¹ bardzo szerokim
korytem – Wis³ê. Tu zbudowa-
no pierwszy na Pradze koœció³.
St¹d rozchodzi³y siê drogi we
wszystkich niemal kierunkach.

Jedna z nich, wiod¹ca na pó-
³noc, do Serocka, by³a przod-
kiem ulicy Jagielloñskiej. Wzd³u¿
tego nadwiœlañskiego traktu
szybko powsta³y miasta i mia-
steczka. Tu¿ po opuszczeniu
Kamionka wje¿d¿a³o siê do mia-
steczka zwanego Skaryszew,
nieopodal którego wyros³o kolej-
ne – nazwane Prag¹. Zamek kró-
lewski by³ tu¿ po drugiej stronie
Wis³y, wiêc wspomniane miasta
– a szczególnie Praga – dosko-
nale siê rozwija³y. Tu pracowali
rzemieœlnicy, tu odbywa³ siê han-
del, tu wreszcie osiadali ¯ydzi,
zapraszani na Mazowsze przez
królów, ale niechêtnie wpuszcza-
ni do Warszawy przez jej miesz-
czan. Praga szybko sta³a siê
tym, co dzisiaj okreœlilibyœmy
jako „dzielnica willowa”. Szlach-
ta i dworzanie bardzo chêtnie bu-
dowali tu domy i dworki. W ten
sposób mogli cieszyæ siê blisko-
œci¹ stolicy, nie bêd¹c nara¿eni

na stresy wielkomiejskiego ¿ycia:
nadmierny ha³as, zbyt du¿y ruch
uliczny, dusz¹cy zapach spalin...

Po³udniowa czêœæ dzisiejszej
Jagielloñskiej – gdzie królowa³
handel i rzemios³o – nazywana
by³a ulic¹ Wspania³¹. Pó³nocna
je czêœæ – zamieszka³a przez
szlachtê i prowadz¹ca do pod-
warszawskich dworków królew-
skich dworzan – nazywana by³a
ulic¹ Senatorsk¹. By³a ówcze-
snym œcis³ym centrum Pragi, jej
najwa¿niejszym szlakiem komu-
nikacyjnym i najbardziej repre-
zentacyjn¹ ulic¹. Bieg³a przez ry-
nek, znajduj¹cy siê pomiêdzy
dzisiejszymi ulicami Targow¹ i
Jagielloñsk¹ Okrzei i Ks. K³opo-
towskiego. ¯eby rozwiaæ w¹tpli-
woœci, która z pierzej rynku by³a
„lepsz¹ dzielnic¹”, warto pamiê-
taæ, ¿e dzisiejsza Targowa nazy-
wa³a siê wówczas ulic¹ Wo³ow¹.

Dziœ nie ma, niestety, pozo-
sta³oœci po tamtych czasach.
Zatar³y je wojny. Pragê znisz-
czono dwa razy. W 1794 roku
w bezrozumnym szale nazywa-
nym rzezi¹ Pragi uczynili to
Rosjanie. Po wyzwoleniu w
1806 roku polskie w³adze po-
stanowi³y zabezpieczyæ siê
przed podobnymi aktami barba-
rzyñstwa i na miejscu spalone-
go miasta zbudowano twierdzê.
¯eby j¹ zbudowaæ, oczyszczo-
no przedpole rozbieraj¹c niemal

wszystkie budynki. Osta³a siê
jedynie kaplica Matki Bo¿ej Lo-
retañskiej, dziœ obudowana jako
pe³nowymiarowy koœció³.

Umocnienia te uratowa³y
Pragê od zniszczenia podczas
kolejnego najazdu Rosjan na
Polskê, w 1831 roku. Szturm na
Warszawê przeprowadzono
wówczas od strony Woli. Pra-
ga mia³a wiêcej szczêœcia. W
tym czasie Jagielloñska by³a ju¿
– z polecenia rz¹du Królestwa
Polskiego – zamieniona na trakt
rz¹dowy. W 1820 roku nazwa-
no j¹ ulic¹ Szerok¹. I rzeczywi-
œcie, poszerzono j¹, utwardzo-
no, opatrzono rogatkami. Ro-
gatki – podobne do tych przy
ulicy Grochowskiej – nie zacho-
wa³y siê. Jeœli jednak ktoœ
chcia³by poczuæ klimat Króle-
stwa Kongresowego, to mo¿e
odwiedziæ Jab³onnê. Jeœli tylko
wyjedzie siê z Warszawy ulic¹
Jagielloñsk¹, to miasteczko to
przywita nas budynkiem pocz-
ty, pe³ni¹cym tê funkcjê ju¿ bli-
sko 200 lat. W³aœnie tu koñczy³
siê trakt rz¹dowy.

Jednym ze skutków przegra-
nej wojny z Rosj¹ by³a budowa
Cytadeli oraz jej elementów na
praskiej stronie Wis³y. By³ to
fort Œliwickiego. (Nb. sam Œli-
wicki by³ niezbyt sympatycz-
nym rosyjskim oficerem i dziœ
fort ten nazywa siê fortem Ja-
siñskiego, choæ o okolicy mówi
siê „Œliwice”). Dooko³a fortu nie
mog³y zostaæ zbudowane
¿adne murowane budynki.
Uwaga inwestorów skupi³a siê
na po³udniowym odcinku ulicy,
która straci³a sw¹ szlachetn¹
nazwê. Ulica Szeroka zosta³a
przeciêta na pó³: w kierunku na

po³udnie, a¿ do rogatek Gro-
chowskich, przemianowano j¹
na Moskiewsk¹, natomiast w
kierunku pó³nocnym, a¿ do for-
tu Œliwickiego – nazwano j¹
ulic¹ Petersbursk¹. Miejsce
„przeciêcia” ulicy na dwie czê-
œci, skrzy¿owanie z dzisiejsz¹
ulic¹ Ks. K³opotowskiego, sta-
³o siê centrum Pragi.

Pó³nocna czêœæ dzisiejszej
Jagielloñskiej, ulica Petersbur-
ska, le¿a³a zbyt blisko rosyjskich
koszar. Szybko przesta³a byæ
szeroka i wspania³a, a gdy po-
stanowiono zbudowaæ wielkie
koszary – ci¹gn¹ce siê a¿ do
dzisiejszej ul. 11 Listopada –
niemal przesta³a istnieæ. Inaczej
by³o z po³udniow¹ czêœci¹, z
ulic¹ Moskiewsk¹. Wkrótce sta-
³a siê najwa¿niejsz¹ ulic¹ Pra-
gi, zamieszka³¹ zreszt¹ przede
wszystkim przez urzêdników
rosyjskich, sprowadzonych do
Warszawy z g³êbi carskiego im-
perium. Dla ich wygody zbudo-
wano nieopodal cerkiew, która
dziœ jest nieod³¹czn¹ czêœci¹
praskiego krajobrazu. Tak¿e
gmina ¿ydowska – na Pradze
doœæ nieliczna, ale maj¹ca bo-
gate tradycje – stworzy³a zespó³
placówek religijnych, oœwiato-
wych i charytatywnych. W 1845
roku zbudowano synagogê, na-
stêpnie mykwê, cheder i wspa-
nia³y neobarokowy Gmach Wy-
chowawczy Warszawskiej Gmi-
ny Starozakonnych. Dziœ mieœci
siê w nim teatr „Baj”.

Prze³om XIX i XX wieku to
czas, w którym powstawa³y na
Pradze najokazalsze budynki.
Na Jagielloñskiej – tu¿ przy dzi-
siejszej alei „Solidarnoœci” – zbu-
dowano okaza³y gmach gimna-
zjum mêskiego, nieco bardziej
na po³udnie powsta³y wysokie i
smuk³e kamienice, „niebotyki” –
jak je wówczas nazywano. A¿
trzy posesje zajmowa³a kamie-
nica ksiêcia Bronis³awa Massal-
skiego. Piêknie j¹ udekorowano,
wykrojono okr¹g³e naro¿e, a
otynkowan¹ na bia³o fasadê
ozdabia³a barwna ceg³a. Dom
ten, zwany od rzeŸb wieñcz¹-
cych dach – domem pod sowa-
mi, stoi do dziœ. Niestety, fatal-
nie go zdewastowano.

Gdy w 1915 roku Rosjanie
zostali przez Niemców przegna-
ni z Warszawy, ulica szybko na-
bra³a polskiego charakteru. Na
krótko ochrzczono j¹ imieniem
Jana Zamoyskiego, jednak
szybko nadano jej nazwê, która
obowi¹zuje do dziœ. Upamiêt-
niono w ten sposób dynastiê
królów Polski i wielkich ksi¹¿¹t
Litwy i przypomniano, ¿e na
wschód od Bugu wci¹¿ ¿yj¹ ci,
nad którymi pañstwo polskie po-
winno roztaczaæ swoj¹ opiekê.

Kolejna, II wojna œwiatowa,
zrujnowa³a wiele ulic Warszawy,
jednak z Jagielloñsk¹ obesz³a
siê doœæ ³askawie. Przetrwa³a
nawet synagoga, a Armia Czer-
wona urz¹dzi³a w niej szpital.
Pod sowieck¹ administracj¹ sy-
nagoga jednak zosta³a zdewa-
stowana, podobnie zreszt¹ jak
wiêkszoœæ budynków wzd³u¿
ulicy. Niejako przy okazji zdewa-
stowano zreszt¹ tak¿e sam¹ uli-
cê. Jej pó³nocnemu odcinkowi,
prowadz¹cemu obok Fabryki
Samochodów Osobowych w
stronê ¯erania, nadano nazwê
alei Stalingradzkiej. W ten spo-
sób po raz kolejny upamiêtnio-
no Stalina. Po œmierci tego
zbrodniarza Alei Stalina szybko
przywrócono star¹ nazwê Alej
Ujazdowskich, placowi Stalina
nadano nazwê placu Defilad,
starano siê te¿ zapomnieæ, ¿e
imiê Stalina nadano Pa³acowi
Kultury. Nie zmieniono jednak
nazwy alei Stalingradzkiej, upa-
miêtniaj¹cej bitwê stoczon¹ w
czasie II wojny œwiatowej. Sta-
lin przesta³ straszyæ dopiero w

Ulica Jagielloñska
tyczne bloki Osiedla Jagielloñ-
ska, nie zadbano jednak o star-
sze kamienice, bardzo czêsto
z rozmys³em je dewastuj¹c:
zrywaj¹c tynki, niszcz¹c balko-
ny, demoluj¹c bramy. Dopiero
w pierwszych latach XXI wieku
Jagielloñska zaczê³a odzyski-
waæ nale¿ny jej blask i splen-
dor. Rozpoczêto remonty ka-
mienic, budowê nowe, otwarto
restauracje, sklepy...

T. Paw³owski

1991 roku, od kiedy ca³y szlak
³¹cz¹cy Pragê z ¯eraniem nosi
nazwê ulicy Jagielloñskiej.

Dziœ ulica Jagielloñska – a
szczególnie jej po³udniowy od-
cinek – wci¹¿ jeszcze nosi
œlady zaniedbañ i dewastacji z
czasów PRL. Wyburzono ele-
gancki, neoromañski budynek
Towarzystwa Kuchni Ruchomej
oraz budynki fabryki „Wulkan”
i RzeŸni Miejskiej. W latach 70.
XX wieku wybudowano este-

Nie mo¿e byæ ¿adnych w¹tpliwoœci: jest to jedna z naj-
wa¿niejszych – jeœli nie najwa¿niejsza – ulica Pragi. To w³a-
œnie ni¹ biegnie jedyny po praskiej stronie Wis³y ci¹g ko-
munikacyjny prowadz¹cy z Pó³nocy na Po³udnie. To na niej
znajduj¹ siê najwspanialsze per³y praskiej architektury. To
wokó³ niej mieszcz¹ siê najwa¿niejsze praskie œwi¹tynie.
To tu mieszcz¹ siê sklepy, szko³y, tu skupia siê praskie ¿ycie
kulturalne. To w³aœnie dzieje ulicy Jagielloñskiej s¹ najcie-
kawsze spoœród wszystkich innych naszych ulic.

…znów podupada na swoim centralnym odcinku. I to nie z po-
wodu obcego najazdu czy wojny, ale pokojowej polityki przebudo-
wy. Budowa II odcinka metra spowodowa³a, ¿e centralna czêœæ
Pragi – Targowa, Al. Solidarnoœci, Wileñska i w³aœnie Jagielloñska
- s¹ praktycznie skreœlone z mapy dla mieszkañców innych czêœci
miasta. ¯adn¹ pociech¹ jest jako tako funkcjonuj¹ca komunikacja
miejska. Jagielloñska zw³aszcza zawsze by³a zag³êbiem sklepów
z wyposa¿eniem ³azienek, kafelkami i wszelkiego rodzaju armatu-
rami.  Ka¿dy móg³ znaleŸæ tam coœ na swoj¹ kieszeñ, a przy tym –
co stosunkowo rzadko zdarza siê w supermarketach – bardzo pro-
fesjonaln¹ informacjê i poradê. Dla w³aœcicieli sklepów oczywiste
jest, ¿e po zakupy do nich nie przyjedzie nikt komunikacj¹ miejsk¹,
nawet najlepsz¹! A na czynsz i pensje trzeba zarobiæ. Coraz o to
trudniej, a w³aœciciele budynków czynszu obni¿aæ nie chc¹.

Z tego te¿ powodu przestaje istnieæ kino Praha. Zmodernizo-
wane wielkimi nak³adami kilka lat temu, pod koniec marca ma
wyœwietliæ ostatnie seanse. Spó³ka Max-Film, która kinem zarz¹-
dza, zadecydowa³a, ¿e pozostanie tu centrum konferencyjne. To
ostatnie kino na Pradze. Zdaniem jego kierownictwa, po rozpo-
czêciu budowy frekwencja spad³a o 70%, a przez dwa lata budo-
wy metra przetrwanie w tych warunkach nie jest mo¿liwe. Szko-
da, bo samorz¹d Mazowsza, który jest w³aœcicielem obiektu, wyda³
wielkie spo³eczne pieni¹dze, które raczej ju¿ nigdy siê nie zwróc¹.

Jagielloñska dziœ…
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Maslenica to stare s³owiañ-

skie œwiêto, siêgaj¹ce korze-

niami czasów pogañskich,

symbolizuj¹ce nadchodz¹c¹

wiosnê. Obchodzono je w

dzieñ równonocy wiosennej.

Po przyjêciu przez Ruœ chrze-

œcijañstwa w XIV wieku, Masle-

nica nabra³a nowego znacze-

nia – jako œwiêta, poprzedza-

j¹cego Wielki Post. Przez ca³y

tydzieñ odbywa³y siê huczne

zabawy, biesiady, jazdy konne

i na sankach, korowody dooko-

³a ogniska, spalenie Baby-

Zimy. Zjadano przy tym ogrom-

ne iloœci blinów, symbolizuj¹-

cych s³oñce, maj¹cych na ko-

lejny rok zapewniæ zdrowie i po-

wodzenie. Obecnie œwiêto Ma-

slenica jest jak karnawa³ dla

W³ochów, równie¿ ze wzglêdu

na to, ¿e w³oskie „carne vale”

oznacza „¿egnaj, wo³owino”;

„maslenica” jest „miêsopustna”.

Rosyjskie œwiêto Maslenica

zosta³o wpisane na listê miê-

dzynarodowych festiwali i festy-

nów. Obchodzone jest tak¿e w

Londynie, Pary¿u, Rzymie i

Dublinie. Do tych miast 26

lutego do³¹czy³a Warszawa.

Maslenica w „Koneserze”
Na niedzielny festyn z okazji rosyjskiego œwiêta ludowego Maslenica, zapowiedziany w

poprzednim numerze naszej gazety, przysz³o do „Konesera” bardzo du¿o ludzi. Zimowa

aura nie odstraszy³a tak¿e dzieci, nawet maluchów w wózkach. Wchodz¹c do hali, mo¿-

na by³o poznawaæ kulturê rosyjsk¹, utrwalon¹ w ksi¹¿kach, suwenirach i na p³ytach,

a tak¿e w tradycyjnych potrawach, m.in. blinach z „Babuszki” i herbacie ze „Skamiejki”.

Z wnêtrza hali dobiega³ chóralny œpiew.

Na pocz¹tku grudnia 2011

roku odby³y siê prezentacje,

które ocenia³o jury: Anna Ru-

zik, Ewa Konarska i Regina

G³uchowska. Wspominaj¹c te

godziny, pani Regina mówi:

„Przes³uchania trwa³y d³ugo.

Dzieci (i rodzice) by³y niesa-

mowicie zaanga¿owane.

17 lutego, na uroczystoœæ

og³oszenia wyników przyby³a

m.in. Kira Ga³czyñska. Córka

poety ze wzruszeniem mówi³a

o swych kontaktach z SP nr 42

– „niezwyk³¹ szko³¹”. Zapew-

nia³a, ¿e patron z góry przypa-

truje siê dzieciom i ¿yczy im

wszystkiego najlepszego.

Konkurs rozgrywany by³ w

dwóch kategoriach artystycz-

nych: wokal i recytacja, w ka-

tegoriach wiekowych: gimna-

zja, szko³y podstawowe – kla-

sy I – III i IV – VI.

I miejsce wœród gimnazjali-

stów w kategorii recytacje otrzy-

ma³a Paulina Godlewska z Gim-

nazjum nr 143, w kategorii wo-

kal – Daria Kalinowska z Gim-

nazjum nr 141. Wœród uczniów

SP z klas m³odszych Filip For-

mella z SP 319 zdoby³ I miejsce

za recytacjê, a jego brat Oskar

– wyró¿nienie za wokal. I miej-

sce w grupie uczniów klas star-

szych za recytacjê uzyska³a Ju-

lia Rocka z SP nr 41, za wokal -

zespó³ z SP nr 285, w sk³adzie:

Oliwia Danielczyk, Dominika

Falkiewicz, Gabriela Makulec,

Natalia Niedzió³ka, Aleksandra

Plichta.

Laureaci I, II i II miejsc oraz

wyró¿nieñ zaprezentowali

swoje programy.

Na autorce tej relacji naj-

wiêksze wra¿eniie zrobi³ Filip

Formella. „Balladê o trzês¹-

cych siê portkach” uczeñ II

klasy recytowa³ niemal jak za-

wodowy aktor, ze zrozumie-

niem tekstu, wspieraj¹c siê

gestykulacj¹.

Laureatka w kategorii wo-

kal, Daria Kalinowska, trzyma-

Ojczyzn¹ moj¹ jest muzyka
Jeszcze nie opad³y emocje po koncercie na rzecz dzieci

z Sierra Leone, gdy patio Szko³y Podstawowej z Oddzia³a-

mi Integracyjnymi nr 42 przy ul. Balkonowej 4 wype³ni³o

siê uczestnikami III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-

Recytatorskiego „Ojczyzn¹ moj¹ jest muzyka”. Te s³owa

to tytu³ wiersza, który patron szko³y, Konstanty Ildefons

Ga³czyñski, napisa³ w 1945 roku.

j¹c w rêku ró¿ê, z du¿ym wy-

czuciem œpiewa³a s³owa do

dzikiej ró¿y: „Idê – twój zako-

chany wiatr”.

Piêknie zaprezentowa³ siê

tak¿e m.in. zespó³ z SP 52 –

zdobywca II miejsca w katego-

rii klas IV – VI, w sk³adzie: Zu-

zanna Mioduszewska, Emilia

D¿wiga³a, Klaudia Czarnecka,

Stanis³aw Grabowska. Dziew-

czêta w stylowych sukniach, po-

ruszaj¹c siê tanecznym kro-

kiem, puszczaj¹c bañki mydla-

ne – œpiewa³y o tym, co poeta

chcia³by ocaliæ od zapomnienia.

Laureaci otrzymali nagrody,

ufundowane przez burmistrza

dzielnicy Targówek oraz wy-

dawnictwa: „Nowa Era” i

„Operon”.

Dyrektor SP nr 42 Anna

Nadolska, za ¿yczliwoœæ i

wspó³prace podziêkowa³a Ki-

rze Ga³czyñskiej i jurorkom.

Panie dosta³y pami¹tkowe

dyplomy.

Organizatorka konkursu

Katarzyna Spoczyñska wrê-

czy³a dyplomy przedstawi-

cielom szkó³, uczestnicz¹-

cych w tegorocznej edycji:

SP 30, SP 41, SP 42, SP 52,

SP 84, SP 163, SP 275, SP

277, SP 285, SP 289, SP 298,

SP 319 oraz gimnazjów: nr 25,

141, 143, 144, 145.

Gratuluj¹c wszystkim, któ-

rzy brali udzia³ w konkursie,

Kira Ga³czyñska wyrazi³a na-

dziejê, ¿e za rok znów siê z

nimi spotka.                         K.

W hali „Konesera” goœci

powita³ Janusz Owsiany, pre-

zes Stowarzyszenia „Monopol

Warszawski”. Zachêca³ do

obejrzenia wystawy zdjêæ, któ-

re pokazuj¹ Rosjê jako kraj

wielu religii, wielu kultur.

Klimat radosnego œwiêto-

wania zapewni³ zespó³ „Gar-

monica” z Tosno z obwodu le-

ningradzkiego. Osiem pañ w

ludowych strojach zagra³o na

ludowych instrumentach i za-

œpiewa³o kilkadziesi¹t piose-

nek. Do wspólnej zabawy, tañ-

ca w parach i w korowodzie,

zachêca³o tak¿e osoby z gro-

na s³uchaczy. Podczas kon-

certu publicznoœæ dowiedzia-

³a siê, ¿e w³aœnie w niedzielê,

ostatni dzieñ œwiêta Masleni-

ca, tradycyjnie ludzie prosz¹

o przebaczenie.

Dla amatorów zabaw ludo-

wych przygotowano specjalny

k¹cik, w którym dzieci i doroœli

zmagali siê w takich konkuren-

cjach, jak bieg na miotle, bieg

z blinem, rzucanie kapelu-

szem. Nie by³o przegranych,

ka¿dy dosta³ upominek.

Zespó³ „Garmonica” wystê-

puje od 17 lat, ma w swoim re-

pertuarze wiele ludowych pie-

œni, tak¿e z XVIII i XIX wieku.

Po koncercie w hali, œpie-

waj¹ce panie wyst¹pi³y w ga-

lerii „Dorum art.”, znów zdoby-

waj¹c oklaski. Kieruj¹ca ze-

spo³em Swiet³ana Kazakowa

powiedzia³a nam, ¿e Warsza-

wa bardzo im siê podoba³a,

zw³aszcza Stare Miasto i Pa-

³ac Kultury i Nauki. Jeœli zo-

stan¹ znów zaproszone, bar-

dzo chêtnie u nas wyst¹pi¹.

Maslenica od dawna œwiê-

towana by³a w dzia³aj¹cych w

Polsce stowarzyszeniach,

zwi¹zanych z kultur¹ rosyjsk¹.

„W ubieg³ym roku pojawi³ siê

pomys³, by wyjœæ z tym œwiê-

tem do spo³ecznoœci, w której

¿yjemy” – wspomina Nina La-

tusek, wiceprezes Stowarzy-

szenia „Wspólnota Rosyjska”.

Wed³ug Józefa Brylla, preze-

sa Stowarzyszenia Wspó³pra-

cy Polska - Wschód, impreza

mia³a pokazaæ polskiemu spo-

³eczeñstwu obyczaje i trady-

cje narodu rosyjskiego: po¿e-

gnanie zimy, powitanie wio-

sny, pocz¹tek postu.

Realne kszta³ty temu po-

mys³owi pomóg³ nadaæ Mie-

czys³aw Wojdyga, znany z

wielu dzia³añ na rzecz historii

i kultury Pragi. Zachêci³ do

wspó³pracy burmistrza Pragi

Pó³noc, a tak¿e Janusza

Owsianego – prezesa Stowa-

rzyszenia „Monopol War-

szawski” i Rafa³a Szczepañ-

skiego, prezesa spó³ki „Juve-

nes”. Realizacja pomys³u sta-

³a siê mo¿liwa dziêki dotacji z

Ministerstwa Administracji i

Cyfryzacji, a tak¿e zaanga¿o-

waniu wielu osób, którym za-

le¿y na promocji Pragi przed

EURO 2012. Tu rozgrywane

bêd¹ mecze, zagoœci wielu

zawodników i kibiców.

Przyjacio³om z Pragi Pó-

³noc i z Pragi Po³udnie, którzy

pomogli zorganizowaæ piêkn¹

imprezê, wdziêcznoœæ wyrazi³

Andriej Potiomkin, dyrektor

Rosyjskiego Oœrodka Nauki i

Kultury. Z satysfakcj¹ zauwa-

¿y³, ¿e oprócz Rosjan miesz-

kaj¹cych w Polsce, na festyn

do Konesera przysz³o wielu

Polaków z Pragi.

Wiêcej o rosyjskiej kulturze

i kontaktach z s¹siadami zza

wschodniej granicy mo¿na siê

dowiedzieæ w Rosyjskim

Oœrodku Nauki i Kultury przy

ul. Belwederskiej 25 i w Sto-

warzyszeniu Wspó³pracy Pol-

ska-Wschód przy ul. Marsza-

³kowskiej 115.                     K.
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Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,

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

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

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

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

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

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

WYWÓZ

ŒMIECI i GRUZU

W KONTENERACH

OD 1m3 DO 35m3

ZIMOWA PROMOCJA

”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063

lub 609112922

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

¯a³obny dzwon?
eks-prezes spó³dzielni mle-

czarskiej w Pabianicach (któ-

ra zbankrutowa³a). Mia³a

przygotowaæ restrukturyzacjê

szpitala. Zosta³ og³oszony

konkurs na dyrektora; pierw-

sze podejœcie, 23 grudnia, w

którym startowa³o 11 kandy-

datów (zg³osi³o siê 14, ale 3

nie spe³nia³o wymogów), nie

zosta³ rozstrzygniêty. Zda-

niem niektórych – 14-osobo-

wa komisja zosta³a dobrana

tak, by ¿aden kandydat nie

uzyska³ wymaganych 50% + 1.

Nastêpny termin nie zosta³

og³oszony, mimo ¿e druga

tura powinna odbyæ siê 30 dni

po pierwszej.

A tymczasem w szpitalu

nasila siê atmosfera strachu,

o czym mówi¹ wszyscy moi

rozmówcy. W pierwszych s³o-

wach nowa p.o. dyrektora po-

informowa³a, ¿e zostanie

zwolnione 100 osób, a pozo-

sta³ym o 20% zostanie

zmniejszone wynagrodzenie.

Zwi¹zki zawodowe natych-

miast oœwiadczy³y, ¿e ani

zwolnienie pracowników, ani

obni¿enie im wynagrodzenia

nie bêdzie mia³o istotnego

wp³ywu na poprawê sytuacji

finansowej szpitala. Jedno-

czeœnie za¿¹da³y przedsta-

wienia przez dyrekcjê przy-

czyn zad³u¿enia szpitala i pla-

nu ich usuniêcia. Póki co jed-

nak zwalnianie s¹ osoby w

wieku emerytalnym, czêsto

wbrew interesowi szpitala.

Teoretycznie zgodnie z pra-

wem, z odprawami itp. Teo-

retycznie – bo s¹ to ordyna-

torzy o wysokiej i poszukiwa-

nej specjalizacji (np. dr Ja-

b³oñska, ordynator II interny,

o specjalizacji nefrologicz-

nej). Wci¹¿ jednak wisi w po-

wietrzu groŸba kolejnych

zwolnieñ. Jak w takich warun-

kach leczyæ chorych?

Jednoczeœnie mówi siê o li-

kwidacji oddzia³ów, ich ³¹cze-

niu. Pada pomys³ likwidacji

po³o¿nictwa – bo ni¿ demo-

graficzny. To prawda, ale oba

oddzia³y ginekologia i po³o¿-

nictwo - s¹ jak naczynia po³¹-

czone. Wiedz¹ o tym chyba

nie tylko lekarze? Coraz g³o-

œniej mówi siê o strajku.

O ocenê sytuacji pytamy dr

Macieja Olszewskiego, ordy-

natora I Oddzia³u Chorób

Wewnêtrznych, a jednocze-

œnie szefa Rady Ordynatorów

i szefa „Solidarnoœci” dr Jac-

ka Sa³kowskiego.

- 26 lat pracujê w tym szpi-

talu i przyznam, ¿e przera¿a

mnie karuzela dyrektorów –

mówi dr Olszewski. – Œred-

nie „prze¿ycie” dyrektora to

1,5 roku, najd³u¿ej uchowa³

siê dyr. Obermeyer. Tak¿e

sk³ad Biura Polityki Zdrowot-

nej zmienia siê w zale¿noœci

od wyników wyborów samo-

rz¹dowych. Placówka s³u¿by

zdrowia, ¿eby dobrze funkcjo-

nowa³a, nie mo¿e podlegaæ

koniunkturze politycznej! Pa-

cjentom jest wszystko jedno,

kto rz¹dzi miastem. Zreszt¹

nam, lekarzom - tak¿e.

Pierwsze powa¿niejsze

pieni¹dze na remont dachu i

wymianê okien dostaliœmy,

gdy Prezydentem Miasta by³

Œ.P. Lech Kaczyñski. Potem

wydawa³o siê, ¿e szpital wy-

chodzi na spokojne wody. Ale

zaczêli siê zmieniaæ dyrekto-

rzy, co uniemo¿liwi³o jakiekol-

wiek planowanie, tym bar-

dziej, ¿e w Biurze Polityki

Zdrowotnej ka¿dy ma swoj¹

„wizjê” i s¹ to nad wyraz skraj-

ne wizje.

Niestety, nie dorobiliœmy siê

apolitycznych urzêdników –

fachowców, którzy zajmowa-

liby siê swoj¹ prac¹ niezale¿-

nie od tego, jaka jest koniunk-

tura polityczna. Mam g³êbokie

przekonanie, ¿e w mieœcie nie

istnieje ¿adna polityka zdro-

wotna, ¿e nikt nie zdaje sobie

– a przynajmniej w pe³ni –

sprawy z tendencji demogra-

ficznych: ludzie ¿yj¹ coraz

d³u¿ej, czêœciej choruj¹, pro-

blemem s¹ choroby cywiliza-

cyjne - cukrzyca, choroby ser-

ca i naczyñ, nowotwory. Nie-

zbêdne jest porz¹dne zaple-

cze diagnostyczne, rozwijanie

oddzia³ów internistycznych i

chirurgicznych, a tak¿e gi-

nekologii, które opiekuj¹ siê

t¹ coraz liczniejsz¹ grup¹

pacjentów.

Z³ym  pomys³em natomiast

jest próba rozdzielenia gine-

kologii i po³o¿nictwa. Te dwa

oddzia³y s¹ od siebie w spo-

sób oczywisty uzale¿nione i

nie mog¹ dzia³aæ oddzielnie.

Natomiast kwesti¹ do dysku-

sji jest dalsze funkcjonowanie

wysokospecjalistycznych

pododdzia³ów jak np. kardio-

i neurochirurgii. Trzeba prze-

prowadziæ rachunek zysków

i strat – czy to siê szpitalowi

op³aca, mimo ewidentnego

zysku w postaci wzrostu pre-

sti¿u szpitala.

Trudno zaakceptowaæ me-

tody: straszenie zwolnieniami

i obni¿kami pensji. Wiadomo,

¿e przy ka¿dej restrukturyza-

cji s¹ ofiary, ale ludzi trzeba

przygotowaæ na zmiany, dys-

kutowaæ z nimi, zw³aszcza z

ludŸmi pracuj¹cymi w szpita-

lu od lat (jest ich niema³o),

przedstawiaæ warianty roz-

wi¹zañ. Mocn¹ stron¹ nasze-

go szpitala by³y zawsze rela-

cje miêdzyludzkie. To jeden z

powodów, dla których pracu-

jê tu tyle lat. Wydarzenia

ostatnich tygodni - wspomnia-

ne ju¿ wy¿ej rozwi¹zanie

umowy z dr Ma³gorzat¹ Ja-

b³oñsk¹, zwolnienie dr An-

drzeja Kidawy, ordynatora

oddzia³u urologii czy  zwolnie-

nie kierownika Zak³adu Re-

habilitacji mgr Lecha Wasi-

lewskiego, nie wpisuj¹ siê w

obowi¹zuj¹cy dotychczas

standard. Widzê to i wiem, jak

ludzie ci czuj¹ siê dotkniêci.

Obawiam siê, ¿e sprawy te

nie pozostan¹ bez echa.

Zreszt¹ zmuszenie do przej-

œcia na emeryturê dr A. Kida-

wy, ordynatora urologii, ju¿

poci¹gnê³o za sob¹ konse-

kwencje - odejœcie jego asy-

stentów i teraz za pomoc¹

og³oszeñ szuka siê lekarzy

na ten oddzia³. A co zrobiæ z

pacjentami? Mo¿e o tym te¿

warto pomyœleæ! Znane zda-

nie „rz¹d siê wy¿ywi” odnosi

siê tak¿e do lekarzy. Na pew-

no znajd¹ sobie inn¹ pracê.

Tak samo pielêgniarki, bo jest

ich zdecydowanie za ma³o. A

co z pacjentami?

W po³owie 2011 roku Rada

Miasta poprzedniej kadencji

przeg³osowa³a uchwa³ê na-

kazuj¹c¹ przekszta³cenie

szpitala w spó³kê prawa han-

dlowego, jako kolejny pomys³

na wyjœcie z impasu zad³u¿e-

nia. Nie mogê oprzeæ siê wra-

¿eniu, ¿e restrukturyzacja ma

doprowadziæ wy³¹cznie do

komercjalizacji – czyli prze-

kszta³cenia szpitala w spó³kê.

A jak pokazuj¹ przyk³ady,

przy obecnym systemie fi-

nansowania to najkrótsza

droga do upadku. A¿ bojê siê

myœleæ, ¿e w³aœnie o to cho-

dzi. A wtedy, za niewielkie

pieni¹dze, ktoœ móg³by szpi-

tal wykupiæ, choæby po to, by

na bazie supernowoczesne-

go pawilonu A2 stworzyæ

szpital dla bogatych. A dla

biednych mo¿na przecie¿

ustawiæ kontenery na Zabra-

nieckiej…

Mówi szef Solidarnoœci, dr

Jacek Sa³kowski:

- Jestem z tym szpitalem

zwi¹zany od 40 lat, ale takie-

go chaosu jeszcze nie by³o. I

pracownicy, i organizacje

zwi¹zkowe, traktowane s¹

przedmiotowo. Brakuje rze-

czowego dialogu. Panuje at-

mosfera niepokoju o pracê,

los szpitala i pacjentów. A

gdzie jak gdzie, ale w³aœnie

tutaj powinien panowaæ spo-

kój, bo bezpoœrednio odbija

siê to na pacjentach. Po-

przedni dyrektor, Pawe³ Obe-

rmeyer, z którym – jako

zwi¹zkowiec – nie zawsze siê

zgadza³em, da³ nam prawie

4 lata poczucia bezpieczeñ-

stwa pracy, stworzy³ nie tylko

wizjê przysz³oœci, ale i nowo-

czesny szpital miejski dla pra-

¿an i mieszkañców ca³ej War-

szawy. W tamtym okresie

usta³y plotki, wiedzieliœmy

zawczasu, jakie bêd¹ decy-

zje, zarówno dotycz¹ce szpi-

tala, jak i personalne. Zatrud-

nienie by³o stabilne, ba, m³o-

dzi lekarze zaczêli ubiegaæ

siê o pracê u nas. To prze-

sta³ byæ szpital kategorii B,

szpital dla ubogich. Na nie-

dawnym spotkaniu z dyrekto-

rem Hajdukiewiczem z Biura

Polityki Zdrowotnej (zorgani-

zowanym na proœbê zwi¹z-

kow¹) poinformowano nas,

¿e szpital ma 100 mln z³ d³u-

gu i jedyn¹ jego szans¹ jest

przekszta³cenie w spó³kê pra-

wa handlowego lub likwidacja

szpitala. Czyli ze szpitala z

tradycjami ma byæ stworzone

przedsiêbiorstwo, prowadz¹-

ce dzia³alnoœæ  gospodarcz¹.

Przy obecnym systemie fi-

nansowania ¿aden szpital nie

bêdzie w stanie siê utrzymaæ.

A przekszta³cenie bêdzie tyl-

ko pretekstem do likwidacji

lub sprzeda¿y.

Na ostatnim posiedzeniu

rady spo³ecznej szpitala g³o-

sami 5 do 4 rada nie zaak-

ceptowa³a planów dyrekcji

po³¹czenia II oddzia³u we-

wnêtrznego z pozosta³ymi.

Jesteœmy w sta³ym kontak-

cie z biurem prawnym Regio-

nu Mazowsze. Na razie jed-

nak nie mo¿na podj¹æ ¿ad-

nych dzia³añ, bo groŸby nie

zosta³y wprowadzone w

¿ycie. Z zapowiadanych 100

zwolnieñ wymówienia dosta-

li tylko emeryci, w przepiso-

wym terminie i z odprawami.

Nie podjêto te¿ ¿adnej próby

zmniejszenia wynagrodzeñ.

Niemniej jednak panuje at-

mosfera strachu. Na terenie

szpitala pojawi³a siê osoba,

która podobno robi zdjêcia

pracownikom, wykorzystywa-

ne potem do nagan. Rozma-

wia³em z osobami, których to

dotyczy³o, ale nikt nie chce

siê przyznaæ z obawy przed

dalszymi konsekwencjami.

Zapowiadane s¹ kontrole

obecnoœci w pracy.

W dniach 17-21 lutego trzy

organizacje zwi¹zkowe: So-

lidarnoœæ, zwi¹zek zawodowy

pielêgniarek i po³o¿nych i

zwi¹zek zawodowy pracow-

ników szpitala przeprowadzi-

³y referendum, zadaj¹c pyta-

nie: ”czy w zwi¹zku z sytuacj¹

szpitala jesteœ za podjêciem

jakiejœ akcji, ze strajkiem

w³¹cznie?”. Wyników jeszcze

nie znam, bo do ich oceny

konieczne s¹ dane z kadr.

Czêœæ osób, które odpowie-

dzia³y, jest zatrudniona na

kontraktach lub umowach in-

nych ni¿ o pracê. Ich g³os nie

mo¿e byæ brany pod uwagê.

Gdy dostaniemy te dane,

og³osimy wynik referendum i

podejmiemy dalsze decyzje.

Czekamy na dokoñczenie

procedury konkursowej w

sprawie wyboru nowego dy-

rektora i rozpoczêcie rzeczo-

wego dialogu ze zwi¹zkami

zawodowymi.

(T)

dokoñczenie ze str. 1

Zespó³ Szkó³ Sportowych 70

im. p³k Henryka Leliwy-Roycewicza

04-393 WARSZAWA

ul. Siennicka 40

zaprasza na

DZIEÑ OTWARTY:

21 marca o godz. 1800

Spotkania informacyjne dla kandydatów

do klas I gimnazjum.

Sk³adanie podañ o przyjêcie do szko³y

do 27 kwietnia 2012 r.

Na prze³omie grudnia 2011

roku i stycznia 2012 roku, na

zlecenie TNS OBOP, przepro-

wadzono badanie opinii zaty-

tu³owane „Polka w ci¹¿y”.

Wziê³o w nim udzia³ 750 ko-

biet w wieku 20-25 lat, które

by³y lub s¹ w ci¹¿y, albo te¿

planuj¹ dziecko w przysz³oœci.

Niestety, przedstawione wyni-

ki dostarczaj¹ smutnych wnio-

sków na temat œwiadomoœci

¿ywieniowej przysz³ych mam.

Przede wszystkim zaska-

kuj¹ce jest, ¿e kobiety maj¹

stosunkowo nisk¹ wiedzê na

temat sposobu od¿ywiania w

okresie ci¹¿y. Jedynie 44%

przebadanych kobiet, które

by³y lub s¹ w ci¹¿y, zmieni³o

swoj¹ dietê w tym szczegól-

nym czasie. Jest to tym bar-

dziej dziwne, ¿e mamy coraz

wiêkszy dostêp edukacji

¿ywieniowej w tym zakresie.

Niestety, okazuje siê jednak,

¿e nawet je¿eli przysz³e

mamy maj¹ ju¿ jak¹œ wiedzê

¿ywieniow¹, to jednak rzad-

ko wykorzystuj¹ j¹ w prakty-

ce. Blisko po³owa responden-

tek przyzna³a, ¿e dieta ciê¿ar-

nej powinna zawieraæ warzy-

wa i owoce, ale ju¿ tylko 17%

pañ zwiêkszy³o ich spo¿ycie

w czasie ci¹¿y.

Ju¿ we wczesnym dzieciñ-

stwie rodzice zachêcaj¹ nas

do jedzenia warzyw i owo-

ców, bo przecie¿ zawieraj¹

cenne witaminy. Szkoda, ¿e

kobiety zapominaj¹ o tym w

doros³ym ¿yciu, planuj¹c

dziecko. Zw³aszcza ¿e wa-

rzywa i owoce s¹ nie tylko

Ÿród³em witamin, ale te¿ in-

nych, cennych sk³adników tj.

np.: b³onnika, karetonoidów,

folianów, flawonoidów. Wspo-

mniane foliany maj¹ kluczo-

we znaczenie w prawid³owym

rozwoju p³odu. Niedobór

kwasu foliowego w diecie

matki mo¿e przyczyniæ siê do

pojawienia siê niedokrwisto-

œci u dziecka, wad rozwojo-

wych p³odu (wczeœniactwo,

ma³a masa urodzeniowa,

nadciœnienie ci¹¿owe, a na-

wet obumarcie p³odu), wady

cewy nerwowej. Zaleca siê

zwiêkszenie spo¿ycia kwasu

foliowego ju¿ na etapie pla-

nowania ci¹¿y. Dlatego wa¿-

ne jest, aby przysz³e mamy

zdawa³y sobie sprawê, ¿e ich

sposób od¿ywiania ma klu-

czowe znaczenie dla zdrowia

i prawid³owego rozwoju ma-

leñstwa. Prawid³owa dieta

jest równie¿ korzystna dla

samej ciê¿arnej, nie tylko z

uwagi na dostarczanie odpo-

wiedniej iloœci i jakoœci sk³ad-

ników od¿ywczych. B³onnik

pokarmowy, który wystêpuje

m.in. w warzywach i owocach

wspomaga przemianê mate-

rii, dziêki czemu niweluje ry-

zyko wystêpowania zaparæ,

które mog¹ czêsto pojawiaæ

siê w okresie ci¹¿y.

Na zakoñczenie pozostaje

wyraziæ nadziejê, ¿e wyniki

tego badania nie pozostan¹

bez echa oraz przyczyni¹ siê

do wzrostu wiedzy o zdro-

wym od¿ywianiu – szczegól-

nie w okresie ci¹¿y.

Ewa Œwiêtochowska

doradca ¿ywieniowy

Quality Food

„Polka w ci¹¿y”
– najnowsze wyniki badania TNS OBOP

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

ROZLICZAMY

PITy - 30 z³

•Druki akcydensowe

•Ksero

•Zdjêcia

do dokumentów

•Wykonamy

ka¿d¹ grza³kê
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ZTM informuje
Uwaga! Zmiany w taryfie i w systemie ulg

23 lutego uchwalone zosta³y zmiany niektórych przepisów obowi¹zuj¹cych w

komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. Podjêta zosta³a uchwa³a „porz¹d-

kuj¹ca” i precyzuj¹ca dotychczasowe zapisy dotycz¹ce taryfy przewozowej. W trak-

cie jej przygotowywania wykorzystano ubieg³oroczne doœwiadczenia z okresu wpro-

wadzania nowej taryfy. Uchwa³a m.in. precyzuje zapisy dotycz¹ce korzystania z

niektórych ulg a tak¿e pozwala na wczeœniejsz¹ sprzeda¿ biletów komunikacji przed

wejœciem w ¿ycie kolejnej taryfy przewozowej. Zachêcamy do zapoznania siê ze

szczegó³owymi informacjami o zmianach.

Zmiany dotycz¹ce ulg

Jedn¹ ze zmian s¹ uprawnienia do bezp³atnych przejazdów w czasie Europejskie-

go Dnia bez Samochodu przypadaj¹cego 22 wrzeœnia. Do tej pory takie uprawnie-

nie mieli jedynie w³aœciciele lub wspó³w³aœciciele samochodów osobowych, którzy

mieli przy sobie wa¿ny dowód rejestracyjny. Od bie¿¹cego roku komunikacja 22

wrzeœnia bêdzie bezp³atna dla wszystkich pasa¿erów korzystaj¹cych z komunikacji

sporadycznie lub w ogóle nie korzystaj¹cych z niej. Celem tego jest zachêcenie ko-

lejnych mieszkañców Warszawy do przesiadki do komunikacji publicznej.

Zosta³y równie¿ doprecyzowane zapisy dotycz¹ce bezp³atnych przejazdów dla

szeœciolatków, którzy rozpoczêli ju¿ naukê w szkole. Obowi¹zuj¹ce do tej pory prze-

pisy pozwala³y na bezp³atne przejazdy do koñca roku szkolnego w roku kalenda-

rzowym, w którym dziecko koñczy 7 lat. Dziêki takiemu zapisowi dzieci, które uro-

dzi³y siê miêdzy pocz¹tkiem wrzeœnia a koñcem roku by³y w lepszej sytuacji ni¿

dzieci urodzone miêdzy styczniem a wrzeœniem. Od dnia wejœcia w ¿ycie uchwa³y,

dzieci od urodzenia  do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym koñcz¹ sie-

dem lat bêd¹ mog³y podró¿owaæ bezp³atnie warszawsk¹ komunikacj¹ miejsk¹

Uchwa³a uszczegó³awia równie¿, jakimi dokumentami mog¹ pos³ugiwaæ siê ro-

dzice, którzy chc¹ by ich dzieci korzysta³y z uprawnienia do bezp³atnych przejazdów

przys³uguj¹cego dzieciom z rodzin, w których jest czworo lub wiêcej dzieci.

Od momentu wejœcia w ¿ycie uchwa³y, honorowi dawcy krwi, którzy po oddaniu

18 (mê¿czyŸni) lub 15 (kobiety) litrów krwi pe³nej mog¹ podró¿owaæ bezp³atnie

komunikacj¹ miejsk¹, bêd¹ mogli udokumentowaæ swoje uprawnienia odznak¹ ho-

norow¹ „Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi” lub na podstawie odpowiedniego wpisu

w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem to¿samoœci.

Jako dokumenty poœwiadczaj¹ce uprawnienia do przejazdów ulgowych wprowa-

dzone zosta³y legitymacje KRUS (mog¹ siê nimi legitymowaæ równie¿ ma³¿onkowie

emerytów i rencistów, na których pobierane s¹ dodatki rodzinne). Dopisane zosta³y,

jako obowi¹zuj¹ce, nowe wzory legitymacji szkolnych oraz legitymacji dla uczestni-

ków studiów doktoranckich.

Bilety w przedsprzeda¿y

Dla wygody pasa¿erów, a tak¿e na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ ze-

branych w trakcie kolejnych zmian taryfy bêdzie mo¿liwy wczeœniejszy zakup no-

wych biletów kartonikowych. Mo¿liwoœæ ta pozwoli ka¿demu pasa¿erowi odpowied-

nio wczeœniej zaopatrzyæ siê w niezbêdne bilety i w ten sposób unikn¹æ niepotrzeb-

nego stresu w pierwszych dniach wa¿noœci nowej taryfy.

Dodatkowe u³atwienie

Pasa¿erowie, którzy maj¹ sta³e uprawnienia do bezp³atnych przejazdów i ze

wzglêdu na zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (m.in. osoby niepe³nosprawne w stopniu

znacznym) bêd¹ mogli pos³ugiwaæ siê spersonalizowanymi kartami miejskimi, na

których bêd¹ mieli zakodowane te uprawnienia. W czasie kontroli te osoby nie bêd¹

ju¿ musia³y pos³ugiwaæ siê dodatkowymi dokumentami poœwiadczaj¹cymi upraw-

nienia do bezp³atnego podró¿owania komunikacj¹ miejsk¹. Dokumenty bêd¹ nie-

zbêdne jedynie podczas wyrabiania karty.

Nowy rodzaj biletu

Do taryfy przewozowej wprowadzony zosta³ ca³kiem nowy rodzaj biletu – bilet

pojazdowy. Kosztuje tyle samo co bilet jednorazowy, jednak w odró¿nieniu od niego,

bêdzie wa¿ny wy³¹cznie w pojeŸdzie, w którym zosta³ kupiony. Bilet taki bêdzie

mo¿na kupiæ wy³¹cznie w specjalnym biletomacie. Bêdzie on wa¿ny maksymalnie

przez 120 minut, wy³¹cznie w pojeŸdzie, w którym zosta³ zakupiony. Nowy bilet

bêdzie mia³ formê papierow¹ (bez paska magnetycznego) i nie bêdzie trzeba go

dodatkowo kasowaæ.

Podjêta uchwa³a umo¿liwi³a Zarz¹dowi Transportu Miejskiego rozpoczêcie bar-

dzo intensywnych prac nad wprowadzeniem nowych biletomatów do pojazdów, w

których bêdzie mo¿na kupiæ bilet pojazdowy. Bilet pojazdowy zast¹pi realizowan¹

dotychczas przez prowadz¹cych pojazdy tzw. sprzeda¿ uzupe³niaj¹c¹. Oczywiœcie o

instalacji pierwszych urz¹dzeñ Pañstwa poinformujemy.

£atwiejsze zwroty biletów

Obowi¹zuj¹ce od 2008 roku przepisy, na pasa¿erów chc¹cych zwróciæ bilety na-

k³ada³y obowi¹zek okazania dokumentu ich zakupu lub podpisania stosownego

oœwiadczenia. Od po³owy 2011 roku dotyczy³o to nawet biletów krótkookresowych

lub jednorazowych. Mia³o to u³atwiæ weryfikacjê danych osób zwracaj¹cych bilety w

sytuacji gdyby np. okaza³o siê, ¿e pochodzi³y one z przestêpstwa.

W celu usprawnienia procesu zwrotu biletów w okresach przejœciowych po wpro-

wadzeniu kolejnych zmian taryfy przewozowej, zaproponowane zosta³y nowe zasa-

dy zwrotów biletów krótkookresowych, czasowych i jednorazowych. Maj¹ one przede

wszystkim u³atwiæ zwrot biletów osobom, które maj¹ ich niewiele. W tej sytuacji „od

rêki” pasa¿erowie bêd¹ mogli zwróciæ jedynie bilety kartonikowe, których wartoœæ

nie bêdzie przekracza³a 50 z³.

Zwrot biletów o wartoœci przekraczaj¹cej 50 z³ (w 2013 r.) i 100 z³ (w 2014 r.),

których jest nie wiêcej ni¿ 250 sztuk, bêdzie mo¿liwy, tak jak obecnie, po podpisa-

niu odpowiedniego oœwiadczenia i okazaniu dokumentu to¿samoœci lub zwrocie do-

wodu ich zakupu. Jeœli jednak liczba biletów do zwrotu bêdzie wiêksza ni¿ 250 sztuk

– nie bêdzie mo¿na ich zwracaæ. Mo¿liwa bêdzie jedynie ich wymiana, za dop³at¹,

na bilety z nowej taryfy.

Biletów pojazdowych oczywiœcie nie bêdzie mo¿na ani wymieniaæ ani zwracaæ.

Uchwa³a zacznie obowi¹zywaæ 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego. Tekst uchwa³y zostanie opublikowany na stronie ZTM

niezw³ocznie po zatwierdzeniu i przes³aniu go przez Biuro Rady m.st. Warszawy.

Szczegó³owe informacje bêd¹ na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl oraz pod

numerem Infolinii 24 h: (22) 194-84

WRP - 120 wypo¿yczalni do 2013 roku

Zarz¹d Transportu Miejskiego wdro¿y „Warszawski Rower Publiczny”. Sto³eczni

radni wprowadzili w³aœnie odpowiednie zmiany w statucie ZTM i ustalili stawki op³at

za korzystanie z systemu. Przetarg, który wy³oni operatora zostanie rozpisany na

pocz¹tku marca.

W stolicy, do marca 2013 roku, powstanie sieæ co najmniej 120 wypo¿yczalni na

ok. 2000 rowerów. Modu³owe stojaki stan¹ przy stacjach metra i wa¿nych wêz³ach

komunikacyjnych oraz w pobli¿u kampusów uczelnianych. Za wdro¿enie i eksplo-

atacjê systemu „Warszawskiego Roweru Publicznego”, zgodnie z nowymi zapisami

w statucie (§ 4, pkt 22) bêdzie odpowiada³ ZTM.

Pierwsze rowery bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ prawdopodobnie ju¿ w czerwcu br. w

50 bezobs³ugowych wypo¿yczalniach, które pojawi¹ siê m.in. na Ursynowie (przy

stacji Ursynów i Stok³osy oraz na ul. Anody w s¹siedztwie SGGW), na Bielanach i w

Œródmieœciu.

Wypo¿yczenie roweru na krótki okres (do 20 minut) bêdzie ca³kowicie bezp³atne

– jednak pod warunkiem wczeœniejszego zarejestrowania w systemie. Za d³u¿szy

okres wypo¿yczenia trzeba bêdzie ju¿ zap³aciæ - 1 z³ za pierwsze 40 minut korzysta-

nia (okres od 21 minuty do godziny), 3 z³ za drug¹ godzinê i 5 z³ za trzeci¹. Ka¿da

nastêpna godzina wypo¿yczenia bêdzie kosztowa³a 7 z³.

System ma zachêciæ warszawiaków do korzystania z ekologicznego, zintegrowa-

nego transportu, czyli pozostawienia samochodów i przesiadki do komunikacji miej-

skiej, a nastêpnie wykorzystania rowerów w codziennych podró¿ach (na niewielkich

odleg³oœciach) do pracy i szko³y, popularnych miejsc rozrywki i rekreacji.

Wspólny bilet - Z¹bki w drugiej strefie

Rada Warszawy podjê³a uchwa³ê wyznaczaj¹c¹ stacjê Warszawa Wileñska jako

przystanek graniczny na linii kolejowej Warszawa-Wo³omin. Tym samym (ale tylko

w przypadku linii kolejowej) Z¹bki znajd¹ siê w drugiej strefie biletowej. Dla miesz-

kañców korzystaj¹cych ze Wspólnego Biletu oznacza to koniecznoœæ zakupu dro¿-

szych biletów wa¿nych w obu strefach biletowych.

Dotychczasowa granica stref biletowych znajdowa³a siê na przystanku kolejo-

wym Z¹bki. Dziêki temu mieszkañcy miasta mogli korzystaæ z tañszych biletów

wa¿nych tylko w I strefie. W³adze miasta Z¹bki wypowiedzia³y porozumienie w sprawie

wspó³finansowania Wspólnego Biletu. Od 1 marca 2012 r. stron¹ w rozliczeniach w

zakresie funkcjonowania Wspólnego Biletu bêdzie powiat wo³omiñski. Dlatego ca³y

odcinek linii kolejowej znajdzie siê w II strefie biletowej. Uchwa³a wejdzie w ¿ycie 14

dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

W zwi¹zku z t¹ zmian¹ mieszkañcy Z¹bek, którzy korzystali do tej pory z bile-

tów wa¿nych tylko w I strefie, bêd¹ musieli kupowaæ bilety wa¿ne w obu strefach.

Maj¹c na uwadze dobro pasa¿erów, ZTM wyst¹pi³ do w³adz Z¹bek z propozycj¹

uruchomienia w Z¹bkach punktu, w którym mieszkañcy miasta bêd¹ mogli zwracaæ

aktywne bilety d³ugookresowe wa¿ne tylko w I strefie biletowej oraz kupiæ bilety

wa¿ne w obu strefach.

Gimnazjum nr 143 z Oddzia³ami Integracyjnymi jako

jedno z dwóch gimnazjów na Targówku przyst¹pi³o do

Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj formê”. Jest on

wiod¹cym programem w Prezydencji Polski w Unii Euro-

pejskiej. G³ównym jego celem jest zwiêkszenie œwiado-

moœci dotycz¹cej wp³ywu ¿ywienia i aktywnoœci fizycz-

nej na organizm cz³owieka.

Trzymaj formê

W ramach tego programu

Katarzyna Gielo dietetyk z

SZPZLO szko³y przeprowa-

dzi³a prelekcjê dla uczniów

dotycz¹c¹ prawid³owego

od¿ywiania siê m³odzie¿y.

Uczestnicy programu przygo-

towali plakaty, promuj¹ce

zdrowy styl ¿ycia oraz wziêli

udzia³ w quizie na temat zdro-

wego ¿ywienia i aktywnoœci

fizycznej. Zosta³ równie¿

przeprowadzony konkurs na

sa³atkê jesienn¹, zgodn¹ z

normami ¿ywienia.

Dzieci bior¹ce udzia³ w

tym programie pozna³y zna-

czenie aktywnoœci fizycznej

dla zdrowia, zapozna³y siê z

nowymi formami ruchu (stret-

ching, pilates) przy muzyce

nowoczesnej i klasycznej.

Dowiedzia³y siê jak dbaæ o

swoje cia³o, przeciwdzia³aæ

wadom postawy i wzmacniaæ

organizm.

Program „Trzymaj formê”

bêdzie realizowany do koñca

roku szkolnego. Wiosn¹ od-

bêdzie siê „Rajd Kampinos”

szlakami turystycznymi i edu-

kacyjnymi, po³¹czony z pre-

lekcj¹ w Centrum Dyrekcji w

Izabelinie. Ostatnim punktem

programu bêdzie ognisko w

Parku M³ociñskim.

Koordynatorzy programu

Ma³gorzata Koperska

Jolanta Koch

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

7 marca godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularno-

naukowe podró¿e po kulturach œwiata. „Sankt-Petersburg –

Wenecja Pó³nocy”– prowadzenie Nadzieja Dejneka. Wyk³ad

po³¹czony z pokazem zdjêæ. Galeria DK Praga, wstêp wolny.

11 marca godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych -

Powitanie wiosny z Kwartetem MERLO”: Monika Kos-

Nowicka - skrzypce I, Emilia Gorczyca – skrzypce II, Ewa

Rybarczyk – altówka, Katarzyna Oczkowska – wiolonczela.

Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

13 marca godz. 13.00 - Ulubione ksi¹¿eczki z dzieciêcej

pó³eczki! Spotkanie z Ma³gorzat¹ Strza³kowsk¹. Ma³gorzata

Strza³kowska nale¿y do grona ulubionych pisarek i ilustratorek

ksi¹¿ek dzieciêcych. Napisa³a ich ponad 150, czêsto sama

je ilustrowa³a. Jej autorstwa s¹ m.in. s³ynne: Wierszyki ³ami¹ce

jêzyki, Leœne G³upki, Zielony i Nikt, Wiersze, ¿e a¿ strach,

Rady nie od parady. Spotkanie prowadzi: Helena Œpiewak.

Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

13 marca godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” -

Goœciem DK Praga bêdzie Bella Olejnik. Spotkanie prowa-

dzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa

DK Praga, wstêp wolny.

14 marca godz. 18.00 - „Spotkanie” - Wiersze - Recytuje

Maja Komorowska. Podczas autorskiego wieczoru Maja

Komorowska zaprezentuje utwory swoich ulubionych

poetów, miêdzy innymi: Czes³awa Mi³osza, Zbigniewa

Herberta, ks. Jana Twardowskiego i ks. Janusza Stanis³awa

Pasierba. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

16 marca godz. 11.00-15.00 - Eliminacje dzielnicowe 35.

Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci

szkó³ podstawowych i m³odzie¿y gimnazjalnej.

20 marca godz. 17.30 - „Kopciuszek” - bajka z muzyk¹

z opery Rossiniego w wykonaniu Teatru Wariacja. Samotna

i zaniedbana dziewczynka przemienia siê w piêkn¹,

szczêœliw¹ dziewczynê. W bajce wystêpuj¹ lalki i ludzie,

ale najwa¿niejszym bohaterem jest muzyka. Aktorzy

teatru zachêcaj¹ do s³uchania muzyki i œpiewu. Sala

koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

27 marca godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” –

koncert klasy fortepianu Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr. 4

im. K. Szymanowskiego oraz ZPSM nr 1 w Warszawie).

Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

27 marca godz. 18.30 - Klub Motywacji. Samodyscyplina -

jak zaprogramowaæ swojego wewnêtrznego stró¿a? - Klub

Motywacji to cykliczne spotkania, podczas których wyg³aszany

jest inspiruj¹cy wyk³ad, maj¹cy za zadanie zmotywowaæ

i na³adowaæ Ciê pozytywn¹ energi¹. To spotkania

organizowane dla ludzi chc¹cych rozwijaæ siê w takich

sferach jak zwi¹zki i relacje, przedsiêbiorczoœæ,

kreatywnoœæ i rozwój osobisty. Samodyscyplinê mo¿na

okreœliæ jednym zdaniem. To umiejêtnoœæ wykonywania

czynnoœci, które powinny byæ wykonane bez wzglêdu

na to, czy masz na to ochotê, czy nie. Samodyscyplina

jest nawykiem i mo¿esz siê jej nauczyæ! Na tych

zajêciach dowiesz siê w jaki sposób wypracowaæ

nawyk samodyscypliny w swoim ¿yciu. DK Praga -

sala nr 6. Koszt udzia³u w zajêciach: 20 z³

28 marca godz. 17.30 - „Indie Po³udniowe” - pokaz slajdów

po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej. Galeria DK Praga,

wstêp wolny.

Joga!!! Joga!!! Joga!!! Joga!!! Joga !!!

Od 7 marca zapraszamy na zajêcia jogi dla dzieci i doros³ych

Joga dla dzieci - œroda: 17.30-18.15 - cena: 80 z³/miesi¹c

Joga dla doros³ych - œroda: 18.30-20 - cena: 90 z³/miesi¹c

Joga to praktyka, która poprzez m.in. æwiczenia fizyczne i od-

dechowe prowadzi do usprawnienia cia³a, uspokojenia umys³u

i przywrócenia równowagi wewnêtrznej. Æwiczenia jogi s¹ bar-

dzo ró¿norodne, mog¹ byæ dynamiczne i energetyzuj¹ce lub

rozluŸniaj¹ce i regeneruj¹ce. Poziom zajêæ jest dostosowywa-

ne do mo¿liwoœci osób æwicz¹cych ze wzglêdu na indywidual-

ne podejœcie do ka¿dego uczestnika. Korzyœci z æwiczenia jogi

to poprawa postawy, poczucie lekkoœci cia³a, wzmocnienie i

uelastycznienie miêœni i stawów, poczucie wewnêtrznej harmo-

nii. Zajêcia odbywaj¹ siê w sali koncertowej na IV piêtrze.

Msza Œwiêta za Ojczyznê u OO. Paulinów
11 marca odbêdzie siê Eucharystia w intencji Polski

wiernej Bogu, Krzy¿owi i Ewangelii oraz o wype³nienie

Jasnogórskich Œlubów Narodu Polskiego. Liturgia sprawo-

wana bêdzie w III Niedzielê Wielkiego Postu o godz. 18:00,

w Koœciele Œwiêtego Ducha (OO.Paulinów) w Warszawie

przy ulicy D³ugiej 3 (Nowe Miasto).

Msze za Ojczyznê w warszawskim koœciele oo. Paulinów

odbywaj¹ siê regularnie od stycznia tego roku. Nie jest to jedyne

takie miejsce w Warszawie, a tym bardziej w Polsce. Informacje o

nich mo¿na znaleŸæ na stronie krucjatarozancowazaojczyzne.pl.

Tam równie¿ mo¿na zapoznaæ siê z treœci¹ homilii wyg³oszonej

na poprzedniej Eucharystii przez o. prof. Janusza Zbudniewka

OSPPE, kierownika Katedry Historii Koœcio³a Œredniowiecznego

Uniwersytetu Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie

oraz redaktora naczelnego pauliñskiego.
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Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ zagospodarowana o powierzchni 7 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie

Dzielnicy Targówek przy ul. Karminowej 6, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew.

nr 109/2 w obrêbie 4-09-19 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat

w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na teren do obs³ugi budynku mieszkalnego.

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

4,16 z³/m2, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego rocznego – 29,12 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 30,00 z³ najpóŸniej do dnia 20.03.2012 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. Karminowej 6”,

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 20.03.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

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

siê w dniu 23.03.2012 r. o godz. 1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki

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

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

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

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

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

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

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ zagospodarowana o powierzchni 34 m2, po³o¿ona w Warszawie na

terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Reichera 7, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz.

ew. nr 65-cz. w obrêbie 4-09-19 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat

w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na teren do obs³ugi budynku mieszkalnego.

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

4,16 z³/m2, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego rocznego – 141,44 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 150,00 z³ najpóŸniej do dnia 20.03.2012 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. Reichera 7 ”,

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 20.03.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami

okreœlonymi w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego

czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 23.03.2012 r. o godz. 1200, w siedzibie Delegatury

Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20,

pokój nr 416.

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

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

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

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

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

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ zagospodarowana o powierzchni 34 m2, po³o¿ona w Warszawie na

terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Reichera 13, oznaczona w ewidencji gruntów jako

dz. ew. nr 65-cz. w obrêbie  4-09-19 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres

3 lat w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na teren do obs³ugi budynku mieszkalnego.

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

4,16 z³/m2, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego rocznego – 141,44 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 150,00 z³ najpóŸniej do dnia 20.03.2012 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. Reichera 13”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do

pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 20.03.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami

okreœlonymi w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego

czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 23.03.2012 r. o godz. 1100, w siedzibie Delegatury

Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

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

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek Urzêdu m.st. Warszawy, 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.

Noga w £apê

Nigdy ju¿ siê nie dowiemy,

jak wiele gniazd, jajeczek i pi-

skl¹t zosta³o zniszczonych,

zamurowanych. Najsmutniej-

sze w tej historii jest to, ¿e in-

westor – zarz¹dca dobrze

wiedzia³ o ptasim siedlisku w

budynku, a mimo to nie waha³

siê go zniszczyæ. Za nic mia³

¿ycie dziesi¹tków wróbli i je-

rzyków s¹siaduj¹cych z ludŸ-

mi pod wspólnym dachem.

Ta historia ma ci¹g dalszy.

Otó¿ ostatniego dnia lutego br.

zosta³am zaalarmowana przez

jednego z mieszkañców, ¿e

pod budynkiem zainstalowano

podnoœnik i zamurowywane s¹

pozostawione w ubieg³ym se-

zonie otwory wlotowe do sie-

dliska. Praca przebiega³a bar-

dzo szybko i mimo moich pro-

testów i wizyty patrolu policyj-

nego wszystkie otwory zosta-

³y zaklejone. Inwestor jest

przekonany, ¿e tym razem jest

w porz¹dku, bo zd¹¿y³ je za-

kryæ przed okresem lêgowym,

który zaczyna siê 1 marca, a

rekompensat¹ dla ptaków ma

byæ 20 budek lêgowych powie-

szonych pod okapem. Jednak

i tym razem dzia³anie inwesto-

ra jest niezgodne z prawem, bo

na zniszczenie siedliska, na-

wet poza okresem lêgowym,

trzeba mieæ pozwolenie Regio-

nalnej Dyrekcji Ochrony Œro-

dowiska. Ona te¿ okreœla na

podstawie opinii ornitologicz-

nej zakres koniecznej kompen-

sacji. Zarz¹dca z Darwina 8 nie

posiada takiego zezwolenia.

Zaœ 20 budek w ¿aden sposób

nie pokryje wielu dziesi¹tek

zniszczonych ptasich lokali.

Tym bardziej, ¿e zasiedlanie

budek przez ptaki nie jest pro-

cesem automatycznym.

W wielu wypadkach trwa

latami, a w du¿ej czêœci w

ogóle siê nie udaje.

Nie znaczy to, ¿e nie nale¿y

wieszaæ budek. Czasem jest to

jedyny mo¿liwy sposób odtwo-

rzenia zniszczonego siedliska i

zachowania w tym miejscu lo-

kalnej populacji ptaków.

Jednak wszêdzie tam,

gdzie jest to mo¿liwe technicz-

nie, znacznie korzystniej jest

pozostawiæ ptakom zasiedlo-

ne przez nich miejsca.

Zw³aszcza, ¿e nie wymaga to

dodatkowych inwestycji.

W tym momencie dotykamy

drugiego budynku, Darwina

12, gdzie prace ociepleniowe

wykonano ju¿ dawniej. I tutaj,

podobnie, jak na Darwina 8,

stwierdzono wystêpowanie

du¿ej liczby gniazd wróbli i

jerzyków.

Na szczêœcie, w tym wypad-

ku w budynku pozostawiono

siedlisko i wszystkie wloty do

niego w stanie nie naruszonym.

W ostatnim dniu lutego widzia-

³am tu wiele wróbli siedz¹cych

ju¿ w swoich dziurkach i nawo-

³uj¹cych siê g³oœnym æwierka-

niem. Trwa odnawianie starych

gniazdek i nied³ugo pojawi¹ siê

w nich pierwsze jajeczka. A z

pocz¹tkiem maja z zimowej

emigracji do domu powróc¹ je-

rzyki. Zaroi siê pod dachem,

niebem i na podwórku, a prze-

strzeñ wokó³ bloku wype³ni siê

ptasimi g³osami. Mieszkañcy

domu bêd¹ mogli siê radowaæ

mi³ym i po¿ytecznym s¹siedz-

twem, obserwowaæ ciekawe

zachowania ptaków.

Cieszê siê z ka¿dego takie-

go miejsca w Warszawie (i

Tak dla æwierkaj¹cych wiosen!

Apel do mieszkañców Pragi
Dwa s¹siaduj¹ce ze sob¹ bloki, 4-piêtrowe i bardzo d³ugie, Darwina 8 i 12, Praga Pó³noc.

W ubieg³ym roku, w czerwcowym numerze gazety, pisa³am o interwencji, jak¹ prowadzi³am

w ocieplanym wówczas budynku Darwina 8. Prace prowadzone by³y w najgorêtszym czasie

ptasich lêgów, choæ pas przestrzeni pod dachem domu naszpikowany by³ gniazdami wróbli

i jerzyków, które karmi³y ju¿ swoje pisklêta. Po dramatycznej walce z zarz¹dc¹ budynku

i wykonawc¹ uda³o siê ocaliæ czêœæ gniazd, prace zosta³y wstrzymane przez Powiatow¹

Inspekcjê Budowlan¹ i ptaki mog³y spokojnie wyprowadziæ w œwiat swoje m³ode.

wszêdzie na œwiecie) i ¿yczê

Pañstwu wielu, wielu, na za-

wsze, szczebiocz¹cych,

æwierkaj¹cych i gwi¿d¿¹cych

wiosen.

Losy waszych skrzydlatych

s¹siadów s¹ w Waszych rê-

kach. Zaobserwujcie, pos³u-

chajcie, czy Wasz blok lub

kamienica nie kryje w sobie

ptasich lokali. Jeœli tak, pilnuj-

cie, by nie zosta³y zniszczo-

ne, a ptakom nie sta³a siê

krzywda. Ka¿dy remont czy

ocieplenie budynku mo¿na

przygotowaæ tak, by gniazda i

lêgi by³y bezpieczne. Planu-

j¹c takie prace trzeba zawsze

wykonaæ opiniê ornitologiczn¹

(sezon przed i bezpoœrednio

przed pracami), co pozwoli

wspólnie z ornitologiem

ochroniæ gniazduj¹ce ptaki.

Kosztuje to trochê zachodu,

ale stokroæ siê op³aca: skrzy-

dlaci s¹siedzi nie tylko umilaj¹

nam ¿ycie, ale s¹ te¿ wa¿nym

ogniwem miejskiego ekosys-

temu.

P.S. Bêdê walczyæ o rze-

czywist¹ waloryzacjê siedli-

ska na Darwina 8, czyli o po-

wieszenie na budynku znacz-

nie wiêkszej ni¿ w tej chwili

liczby budek lêgowych.

Renata Markowska
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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

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:

7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 21 marca

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

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

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

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ZAWIADOMIENIE

O 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 17/CP/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

dystrybucyjnej PE 40 i PE 25 na dz. nr ew. 70/5, 70/6,

50, 45/4, 47 i 49 z obrêbu 4-17-07, przy ul. Lidzbarskiej,

Wyganowskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w

Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiej

Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad

Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, reprezentowanej przez

p. Ireneusza Nowaka, z³o¿onego dnia 16 wrzeœnia

2011 r., uzupe³nionego dnia 14 paŸdziernika 2011 r.

i zmienionego dnia 15 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).

Proszê Szanownych Pañstwa!

Od chwili katastrofy kolejo-

wej opuœci³em swoj¹ we-

wnêtrzn¹ flagê narodow¹ do

po³owy masztu. Kondolencje

i wyrazy wspó³czucia dla

wszystkich, którzy ucierpieli.

W przyrodzie mamy huœ-

tawkê temperatur. Przy tej

samej pogodzie odczuwanie

dyskomfortu termicznego u

ludzi i zwierzaków domowych

jest zgo³a inne. Nawet niscy

ludzie u¿ywaj¹ swetrów, kur-

tek, futer. Nasi milusiñscy

musz¹ zadowoliæ siê najczê-

œciej tym, co maj¹ na grzbie-

cie. Grupa psów i kotów z

krótk¹ sierœci¹ nara¿ona jest

na zespo³y „przeziêbieniowe”.

Co ciekawe, zmniejsza siê

procentowy udzia³ chorób

uk³adu oddechowego czyli

angin, zapaleñ krtani, tchawi-

cy i p³uc. Coraz czêœciej po-

jawiaj¹ siê pacjenci z objawa-

mi wymiotów i biegunki. Na-

le¿y pamiêtaæ, ¿e w czasie

roztopów eksponowane s¹

bakterie i wirusy wydalone i

zakonserwowane w okresie

zimowym. Proszê nie wierzyæ

w dezynfekcyjne dzia³anie

mrozu. Zimno jest doskona-

³ym konserwantem. Niska

temperatura nie uszkadza

zarazków w takim procencie,

abyœmy mogli czuæ siê bez-

piecznie.

W medycynie znane jest

pojêcie bakterii warunkowo

chorobotwórczych. Ka¿dy

wie, ¿e na skórze, œluzów-

kach, w drogach oddecho-

wych, rodnych i uk³adzie po-

karmowym przebywaj¹ bak-

terie. Czêœæ z nich jest nam

przyjazna. PrzyjaŸñ polega

na hamowaniu rozwoju pato-

logicznych grzybów i pleœni,

a tak¿e za hamowaniu bak-

terii czysto patologicznych.

Przyjazne bakterie dostar-

czaj¹ ssakom cenne witami-

ny, minera³y i bia³ka.

Na skutek nadmiernego

wych³odzenia dochodzi do

zaburzeñ ukrwienia uk³adów,

a nastêpnie do nadmiernego

namno¿enia siê drobnoustro-

jów warunkowo chorobotwór-

czych. Za sztandarowy przy-

k³ad mo¿e pos³u¿yæ pa³ecz-

ka okrê¿nicy czyli E. Coli. Na

co dzieñ mikroorganizmy te

s¹ odpowiedzialne za dostar-

czanie nam witamin z grupy

B i witaminê K. Ale je¿eli tyl-

ko spadnie odpornoœæ, to

wraz z szajk¹ Clostridium,

Helicobacter, Candida zaczy-

naj¹ siê biegunki i wymioty

ró¿nego nasilenia.

Dlatego wa¿ne jest, aby-

œcie Szanowni Pañstwo do-

stosowali czas spaceru do

rodzaju ow³osienia pupila.

Zbawienny wrêcz bêdzie do-

Do po³owy masztu
datek surowej marchwi z

p³ynnym t³uszczem i dodatek

jogurtu naturalnego, kefiru,

maœlanki, a tak¿e kiszonej

kapusty. Marchew zawiera

du¿e iloœci podtrzymuj¹cego

odpornoœæ karotenu. Pozo-

sta³e produkty bogate s¹ w

probiotyki, czyli bakterie kwa-

su mlekowego. Ta grupa to

nasi prawdziwi przyjaciele.

PS.

W poprzednim felietonie

pomyli³em nazwisko naszej

mistrzyni. Oczywiœcie chodzi

o Katarzynê Rogowiec. Prze-

praszam, pozostaj¹c nadal w

szacunku.

Szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla

piêciu 6 tygodniowych, uroczych suczek.

Wszystkie dziewczynki s¹ zdrowe, zadbane,

œliczne, ka¿da ma w sobie coœ wyj¹tkowego.

Na mi³oœæ i czu³oœæ czekaj¹: Lucy, Piêkna,

Grubcia, Rudzia i Koko.

Oddamy je wy³¹cznie do dobrych domów, po

podpisaniu umowy adopcyjnej.

Kontakt: Stowarzyszenie Adoptuj Mnie,

tel. 722-524-754

Kto adoptuje?
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Odbycie przez „moj¹”

wspólnotê corocznego zebra-

nia uœwiadomi³o mi, ¿e po-

dobne czynnoœci musi wyko-

naæ pozosta³e 250 wspólnot

mieszkaniowych na Pradze i

wiele tysiêcy w kraju.

Tak na marginesie, ustawa

o w³asnoœci lokali na podsta-

wie której dzia³aj¹ wspólno-

ty, przyjêta osiemnaœcie lat

temu, osi¹gnê³a pe³nolet-

nioœæ i jest jednym z lepiej

ocenianych aktów prawnych

rz¹dów SLD-PSL lat 90.

Zgodnie z ni¹ zebrania wspól-

not winny siê odbywaæ co

najmniej raz w roku, do koñ-

ca pierwszego kwarta³u. Tym

wszystkim, którzy mniej ob-

cuj¹ z problematyk¹ wspól-

not, kilka s³ów przypomnie-

nia: wszak na corocznych

zebraniach decydujemy o

w³asnych pieni¹dzach. Dlate-

go warto braæ w nich udzia³.

W porz¹dku obrad standar-

dowego rocznego zebrania

ogó³u w³aœcicieli obowi¹zko-

wo musi siê znaleŸæ sprawoz-

danie zarz¹du w zakresie za-

rz¹dzania nieruchomoœci¹ za

rok ubieg³y i wystawienie mu

oceny w postaci udzielenia

mu - lub nie - absolutorium.

Obowi¹zkowo uchwalenie

rocznego planu gospodarcze-

go nieruchomoœci¹ wspóln¹,

w tym zaliczek na op³aty za

us³ugi komunalne (zaliczka A)

i wyodrêbniony fundusz re-

montowy (zaliczka B). Oczy-

wiœcie, oba te punkty winny

byæ poprzedzone dyskusj¹

nad tym, jakie sprawy s¹ dla

mieszkañców nieruchomoœci

najwa¿niejsze. Szczególnie

warto pochyliæ g³owê nad pla-

nem remontów i robiæ je z roz-

mys³em, poszukuj¹c takich

rozwi¹zañ, które w przysz³o-

œci mog¹ przynieœæ nam

oszczêdnoœci w eksploatacji

mieszkañ i ca³ego budynku.

Z doœwiadczenia przewodni-

cz¹cego wspólnoty (a pe³niê

ju¿ tê funkcjê parê lat), wiem,

¿e najwiêksze rachunki przy-

chodz¹ za wodê i kanalizacjê

oraz w sezonie zimowym za

centralne ogrzewanie. Warto

wiêc podejmowaæ wysi³ek, któ-

ry w przysz³oœci ograniczy nam

koszty. W budynku, w którym

mieszkam, zainstalowanie kil-

ka lat temu liczników wody spo-

wodowa³o raptowne zmniej-

szenie wysokoœci faktur za te

media, a tym samym ni¿sze

op³aty z naszej strony jako

mieszkañców. Dziœ dalej podej-

mujemy dzia³ania w celu obni-

¿enie kosztów, które ponosimy

na rzecz SPEC. Ociepliliœmy

strop, wymieniliœmy okna w

czêœciach wspólnych, drzwi na

klatkach schodowych, wymie-

niliœmy instalacjê centralnego

ogrzewania. Dziœ po zaci¹gniê-

ciu kredytu z premi¹ remon-

tow¹ bêdziemy ocieplali ca³y

budynek. Koszty tych zadañ s¹

du¿e i na ich ponoszenie nie-

zbêdna jest wysoka stawka

zaliczki B - w naszym przypad-

ku od lat 4,5 z³ z m2.

Wracaj¹c jednak do zebrañ

- nie trzeba siê zamykaæ w ob-

rêbie spraw swojej nierucho-

moœci. Takie zebrania mog¹ i

powinny formu³owaæ postula-

ty do w³adz miasta i dzielnicy

w sprawach uznanych przez

Pañstwa za ¿ywotne dla Wa-

szej nieruchomoœci, dotycz¹-

ce najbli¿szego otoczenia.

Mo¿na wystêpowaæ o dofi-

nansowanie z funduszy

ochrony œrodowiska dzia³añ

proekologicznych (trawniki,

nasadzenia zieleni, usuwanie

azbestu itd.), domagaæ siê po-

jemników do recyklingu, re-

montu chodników itp. Na ze-

braniach niekiedy trzeba tak-

¿e podejmowaæ trudne decy-

zje m.in. w sprawach s¹sia-

dów, którzy nie wywi¹zuj¹ siê

z zobowi¹zañ finansowych,

dewastuj¹ nieruchomoœæ itp.

Mo¿na i czasami warto w wy-

j¹tkowych okolicznoœciach z

wyprzedzeniem zaprosiæ na

zebranie wspólnoty dzielnico-

wego. Obowi¹zkowo winien

na nim byæ przedstawiciel

miasta, jako jeden z udzia³ow-

ców we wspólnocie. Kon-

struktywnych obrad.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Czas na wspólnoty

Wielokrotnie wypomina³em

Pani Hannie Gronkiewicz-

Waltz bezsens rozpoczyna-

nia budowy II linii metra od

centralnego odcinka. Parali¿

œcis³ego centrum miasta w

okresie Mistrzostw Europy w

Pi³ce No¿nej oraz ogromne

koszty przy niewielkiej korzy-

œci dla pasa¿erów to g³ówne

cechy wybranego wariantu.

Wiceprezydent Jacek Woj-

ciechowicz, odpowiedzialny

za komunikacjê, zawsze od-

powiada³, ¿e w centrum mia-

sta s¹ najwiêksze potoki pa-

sa¿erskie. Mówi¹c w skrócie,

chodzi o to, gdzie i kiedy naj-

wiêcej ludzi korzysta z komu-

nikacji publicznej. Je¿eli nie-

kompetentny urzêdnik us³y-

szy pojêcie – wytrych, bêdzie

je powtarza³ jak katarynka.

Warszawa ma jedno, œcis³e

centrum miasta. W Œródmie-

œciu, na bliskiej Woli i Ocho-

cie mieœci siê wiêkszoœæ firm

i instytucji. Natomiast miesz-

kañców przybywa w dzielni-

cach peryferyjnych – Bia³o³ê-

ce, Ursusie, Bielanach itp. Z

tych dzielnic wiêkszoœæ

mieszkañców musi rano do-

staæ siê do centrum. I tu jest

problem komunikacyjny.

Oczywiœcie, wszyscy spo-

tkaj¹ siê w Œródmieœciu i tu

bêd¹ „najwiêksze potoki pa-

sa¿erskie”. Ale problemem

nie jest poruszanie siê pomiê-

dzy Rotund¹ a Placem Kon-

stytucji. Problemem jest do-

jazd z peryferii do centrum.

Na to, niestety, Ratusz nie

ma ¿adnej recepty. Most

Pó³nocny jest gotowy, HGW

wiele razy go otwiera³a, ale

kierowcy ci¹gle nie mog¹

nim jeŸdziæ. Dopytujê, kiedy

to bêdzie wreszcie mo¿liwe.

Na razie nie otrzyma³em

odpowiedzi.

Maciej Maciejowski

autor jest radnym Rady

Warszawy

Wiosna w Warszawie po-

lega tak¿e na tym, ¿e w auto-

busach i tramwajach poja-

wiaj¹ siê bezdomni. Tak siê

tu ich nazywa. Nie s¹ to oso-

by cierpi¹ce na brak dachu

nad g³ow¹, prawdziwie ubo-

dzy mieszkañcy miasta, lecz

kloszardzi - bezdomni czêsto

z wyboru, z gatunku tych, co

wyszli z domu i nie wrócili.

Nadaj¹ miastu specyficzn¹

atmosferê, mimo i¿ nie ma ich

wielu. Jest ich w stanie wy-

mieniæ zapewne ka¿dy poli-

cjant z komisariatu na Dwor-

cu Centralnym.

Warszawski kloszard to

osobistoœæ trochê inna od

swojego pierwowzoru, pa-

miêtnego z filmu „Paryski

w³óczêga”. Bezdomni, któ-

rych omija³em w paryskim

metrze, nie œmierdzieli na

dwadzieœcia metrów. Gdy

natomiast warszawski klo-

szard, zamroczony alkoho-

lem (lub raczej innym, tañ-

szym p³ynem o niewielkiej

zawartoœci wody) wtoczy siê

do autobusu, pasa¿erowie

odsuwaj¹ siê natychmiast.

Dziêki bij¹cemu od niego po-

twornemu fetorowi nie ma

k³opotu ze znalezieniem miej-

sca siedz¹cego, a nawet kil-

ku wolnych miejsc. Siada

spokojnie w k¹cie pojazdu i

opuszcza sennie g³owê, nie

zwracaj¹c uwagi na zamie-

szanie, które wywo³a³.

Takie scenki zdarzaj¹ siê

doœæ czêsto. W podobny spo-

sób bezdomni zagospodaro-

wuj¹ wiaty na pêtlach auto-

busowych i tramwajowych,

uniemo¿liwiaj¹c korzystanie z

nich pasa¿erom. Kwatera

g³ówna to jednak zdecydowa-

nie Dworzec Centralny.

Ostatnio „Gazeta Wybor-

cza” wziê³a w obronê bez-

domnego, którego nie chcia-

no wpuœciæ do dworcowej to-

alety. „Jeœli toaleta jest p³at-

na i to w takim miejscu jak

Dworzec Centralny, to czy nie

powinna byæ dostêpna dla

ka¿dego, kogo na to staæ?” -

pisze afektownie dziennikar-

ka. Nie powinna byæ, a dzien-

nikarka powinna wiedzieæ, ¿e

toalety dworcowe nie s³u¿¹

bezdomnym tylko do za³a-

twiania siê, podobnie jak wia-

ty autobusowe nie s³u¿¹ im

do czekania na autobus.

W Warszawie nie brakuje

noclegowni, w których oprócz

³ó¿ka z czyst¹ poœciel¹ mo¿-

na otrzymaæ ciep³y posi³ek,

poradê lekarsk¹, prawn¹ i

psychologiczn¹. Typ, którego

tu opisujê, nie jest tym jednak

zainteresowany. W nocle-

gowni nie mo¿e bowiem spo-

¿ywaæ swoich ulubionych p³y-

nów odurzaj¹cych. Nocle-

gownie s¹ te¿ oddalone od

miejsc, w których ³atwo mu o

zarobek.

Dworce, przystanki i œrodki

komunikacji publicznej nie s¹

przytu³kami dla bezdomnych.

Rozdawanie posi³ków, a na-

wet pomoc ambulatoryjna - z

wyj¹tkiem pilnych przypad-

ków - powinny byæ tam zabro-

nione. Jedyn¹ dopuszczaln¹

form¹ pomocy powinno byæ

konsekwentne odtransporto-

wywanie ich do szpitala lub

noclegowni. Tylko tak mo¿na

pomóc i im, i Warszawie.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Towarzysze

naszej podró¿y

Rada wielu

Szalona komunikacja
Niestety, nie bêdzie obni¿-

ki op³at za ¿³obki. Na ostatniej

sesji Rady Warszawy Platfor-

ma Obywatelska odrzuci³a

stosowny projekt uchwa³y

przygotowany przez radnych

SLD. Politycy lewicy chcieli,

aby op³ata za miejsce w

¿³obku zosta³a obni¿ona z

27% do 17% minimalnego

wynagrodzenia  za pracê. Dla

rodziców oznacza³oby to

oszczêdnoœci rzêdu 150 z³

miesiêcznie za ka¿de dziec-

ko, uczêszczaj¹ce do miej-

skich ¿³obków. Jak pamiêta-

my, odp³atnoœæ za korzystanie

z nich zosta³a wprowadzona

przez Platformê Obywatelsk¹

w czerwcu ubieg³ego roku,

wraz z podwy¿kami op³at za

przedszkola. Radni Sojuszu

Lewicy Demokratycznej uzna-

li, ¿e nowe ceny s¹ dla rodzi-

ców zbyt wysokie i z³o¿yli pro-

jekty uchwa³ zak³adaj¹ce ich

zmniejszenie. W przypadku

przedszkoli zakoñczy³o siê to

czêœciowym sukcesem, bo

Platforma Obywatelska prze-

straszy³a siê protestów i w

obawie o wynik wyborów par-

lamentarnych podwy¿kê tro-

chê obni¿y³a. Niestety, rodzi-

ce maj¹cy dzieci w ¿³obkach

zostali zignorowani, bo w³a-

dze miasta najwyraŸniej

uzna³y, ¿e jest ich zbyt ma³o,

aby na wyborczym wyniku

mogli zawa¿yæ. Przez blisko

6 miesiêcy projekt uchwa³y

SLD by³ przetrzymywany

przez wspó³pracowników

Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta

nie chcia³a wprowadziæ go

pod obrady, t³umacz¹c siê

brakiem stosownych opinii

urzêdników pani prezydent,

podczas gdy tak naprawdê od

kilku miesiêcy czeka³y one

przygotowane! Platforma

Obywatelska po prostu inicja-

tywê SLD blokowa³a, boj¹c

siê kolejnej publicznej debaty

o ¿³obkach. A gdy ostatecznie

projekt trafi³ pod obrady Rady

Miasta, radni PO wszystkie

argumenty zignorowali i za-

g³osowali przeciw obni¿eniu

op³at za ¿³obki.

Niestety, nie zgodzili siê

te¿ na inne propozycje zg³a-

szane przez SLD na sesji

przy okazji zmian w bud¿e-

cie. Radni lewicy zawniosko-

wali o przekazanie blisko 3,5

miliona z³otych warszawskim

bibliotekom z przeznacze-

niem na zakup ksi¹¿kowych

nowoœci. Œrodki na ten cel od

kilku lat systematycznie ma-

lej¹, z blisko 7 milionów w

roku 2008 do nieco ponad 2

milionów z³ obecnie. Sto³ecz-

ne biblioteki, które jeszcze

niedawno mia³y szanse staæ

siê nowoczesnymi centrami

wiedzy, informacji i kultury,

teraz przez w³adze miasta

zosta³y zapomniane. Radni

Platformy Obywatelskiej nie

poparli wniosku SLD, i tym

samym biblioteki pieniêdzy

nie dosta³y.

Nie otrzyma³ ich równie¿

praski Zarz¹d Gospodarki Nie-

ruchomoœciami. Klub Sojuszu

Lewicy Demokratycznej wnio-

skowa³ o przyznanie mu 3 mi-

lionów z³otych na remont pra-

skich pustostanów. Dziœ ponad

100 rodzin oczekuje na prze-

prowadzkê do przyznanych im

mieszkañ, jednak nie ma pie-

niêdzy na ich odnowienie, bo

œrodki na ten cel zosta³y wy-

korzystane na remonty kamie-

nic po ostatnich kilku po¿a-

rach. Jednak i to nie wzruszy-

³o radnych PO i pieniêdzy na

Pragê nie przyznali.

Platforma Obywatelska sa-

modzielnie dziœ rz¹dzi War-

szaw¹, bo oprócz swojego

prezydenta ma teraz równie¿

w Radzie Miasta bezwzglêdn¹

wiêkszoœæ. Tak zadecydowali

mieszkañcy, tak zadzia³a³a

wyborcza demokracja. Nieste-

ty, nikt siê chyba jednak nie

spodziewa³, ¿e w tym przy-

Tyrania wiêkszoœci

padku demokracja bêdzie

oznacza³a tyraniê wiêkszoœci,

która ka¿dy pomys³ opozycji

dla zasady bêdzie przeg³oso-

wywa³a na „nie”.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

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

„Œladami Tolka Banana”

- odpowiedzi na pytania Bartosza P³atka ze str. 3:

1. Na Saskiej Kêpie, przy ul. D¹brówki

2. Na ul. Bia³ostockiej 27
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dokoñczenie ze str. 1

metali, ró¿nego rodzaju emul-

sje lub mieszaniny, np. olej -

woda, czy wêglowodory -

woda, materia³y smoliste, po-

wstaj¹ce w procesach rafina-

cji czy destylacji. W tej grupie

odpadów znajduj¹ siê tusze,

barwniki, pigmenty, farby, la-

kiery, pokosty, ¿ywice, lateks,

kleje i spoiwa. Pozosta³oœci

laboratoryjne, powstaj¹ce w

wyniku prac naukowo-badaw-

czych, szczególnie niebez-

pieczne, bowiem nie jest zna-

ne ich oddzia³ywanie na cz³o-

wieka i œrodowisko naturalne,

œrodki pirotechniczne i mate-

ria³y wybuchowe, chemikalia

stosowane w przemyœle foto-

graficznym lub do obróbki

zdjêæ, myd³a, t³uszcze i woski

pochodzenia zwierzêcego lub

roœlinnego, popio³y, ¿u¿le,

py³y i proszki metaliczne, za-

nieczyszczone urz¹dzenia i

pojemniki, baterie, akumula-

tory i inne ogniwa elektrycz-

ne, oleje roœlinne. Lista odpa-

dów niebezpiecznych jest

bardzo d³uga i z pewnoœci¹

nie jest naszym zamiarem

wymienienie ich wszystkich,

faktem jest jednak, ¿e iloœæ

niebezpiecznych odpadów

roœnie wraz z postêpem cywi-

lizacyjnym dokonuj¹cym siê w

naszym kraju.

Sk³adowisko czy mogielnik?

W przypadku odpadów nie-

bezpiecznych przepisy doty-

cz¹ce ich odzysku, unieszko-

dliwiania i transportu s¹ wy-

j¹tkowo restrykcyjne, ich za-

kres reguluj¹ wspólne rozpo-

rz¹dzenia ministrów ds. go-

spodarki i transportu. Jeœli

chodzi o transport odpadów

niebezpiecznych do miejsc

unieszkodliwiania b¹dŸ sk³a-

dowania, to w tym przypadku

istotne s¹ zarówno informacje

o œrodkach przewozu, warun-

kach za³adunku, jak i opako-

waniu i oznakowaniu odpa-

dów. W opisie transportu musi

byæ zawarta instrukcja postê-

powania na wypadek, gdyby

coœ posz³o Ÿle i gdyby zaist-

nia³o realne zagro¿enie dla

zdrowia lub ¿ycia ludzi.

Sk³adowisko jest najgor-

szym z mo¿liwych rozwi¹zañ

kwestii odpadów niebez-

piecznych. Jeœli jest taka ko-

niecznoœæ, odpady niebez-

pieczne mog¹ byæ sk³adowa-

ne na specjalnych wysypi-

skach, b¹dŸ – odizolowane -

na sk³adowiskach przezna-

czonych dla zwyk³ych odpa-

dów. Dotyczy to wy³¹cznie

substancji niebezpiecznych,

które nie wchodz¹ w reakcje

z odpadami „bezpiecznymi”.

W³aœciciel odpadów, we

wniosku kierowanym najczê-

œciej do starosty powiatowe-

go, powinien ubiegaæ siê o

zgodê na utworzenie sk³ado-

wiska i w owym wniosku musi

zawrzeæ informacjê o w³aœci-

woœciach fizycznych odpa-

dów, m.in. o postaci w jakiej

wystêpuj¹, o w³aœciwoœciach

chemicznych i biologicznych,

o mo¿liwych reakcjach z in-

nymi substancjami, o tok-

sycznoœci i trwa³oœci, o spo-

sobie ich opakowania przy

magazynowaniu, o ewentual-

nych zabezpieczeniach.

Specyfikacja powinna opi-

sywaæ dok³adne po³o¿enie

sk³adowiska wraz z charak-

terystyk¹ terenów przyle-

g³ych i zawieraæ zobowi¹za-

nie do monitorowania miejsca

magazynowania odpadów.

Powszechnym wymogiem

jest prowadzenie badañ

ewentualnego oddzia³ywania

sk³adowiska na wody grunto-

we. Decyzja o lokalizacji sk³a-

dowiska poci¹ga za sob¹ ko-

niecznoœæ przestrzegania ry-

gorystycznych przepisów do-

tycz¹cych stref ochronnych

dla ujêæ wody pitnej i dla po-

tencjalnych obszarów chro-

nionego krajobrazu. Sk³ado-

wisko powinno byæ wyposa-

¿one w system uszczelnieñ,

drena¿u, bezpiecznego od-

prowadzania wycieków i musi

zawieraæ perspektywiczny

plan rekultywacji terenu, po

likwidacji sk³adowiska.

Przypominamy, ¿e polskie

prawo zakazuje sk³adowania

odpadów medycznych i wete-

rynaryjnych, odpadów w po-

staci ciek³ej (wyj¹wszy szla-

my) zawieraj¹cych wodê w ilo-

œci powy¿ej 95% ich masy

ca³kowitej, odpadów o w³aœci-

woœciach ¿r¹cych, utleniaj¹-

cych, ³atwopalnych i wybucho-

wych. Jeœli zaœ chodzi o loka-

lizacjê miejsc sk³adowania to

jest ono ca³kowicie zabronio-

ne w akwenach – œródl¹do-

wych wód powierzchniowych,

podziemnych i w morzu.

Zat³aczanie bez wad?

Nieco lepsze ni¿ otwarte

sk³adowiska s¹ rozwi¹zania

zak³adaj¹ce czasowe groma-

dzenie odpadów niebezpiecz-

nych w mogielnikach, w za-

mkniêtych zbiornikach, w spe-

cjalnie przygotowanych base-

nach lub boksach, w nieczyn-

nych, pogórniczych wyrobi-

skach. Niektóre substancje

niebezpieczne podlegaj¹ tzw.

zat³aczaniu g³êbinowemu.

Warto na chwilê zatrzymaæ

siê przy tej technologii. Stoso-

wana od ponad 30 lat, przez

du¿e koncerny chemiczne,

g³ównie w USA, jest procesem

niezwykle z³o¿onym, ale – co

zaskakuj¹ce – stosowanie tej

metody jest o blisko 20% tañ-

sze ni¿ powszechnie stosowa-

ne metody konwencjonalnego

przetwarzania odpadów nie-

bezpiecznych: sk³adowanie i

chemiczna neutralizacja. Taj-

niki tej metody s¹ bardzo pil-

nie i zazdroœnie strze¿one. To,

co wiemy – odwierty w ziemi

siêgaj¹ nawet na g³êbokoœæ

1600 m, do formacji geolo-

gicznych, które nie maj¹ war-

toœci surowcowej, s¹ skutecz-

nie ograniczone formacjami

nieprzepuszczalnymi, s¹ wy-

starczaj¹co porowate, by

przyj¹æ du¿e iloœci odpadów,

s¹ zlokalizowane z dala od

obszarów aktywnych sej-

smicznie. Œrednia g³êbokoœæ

zat³aczania to 1200 m. Meto-

da jest stosunkowo bezpiecz-

na, oczywiœcie wedle raportów

zainteresowanych koncernów

chemicznych i rafinerii. Do

zanieczyszczeñ wód grunto-

wych, w wyniku wadliwego

przeprowadzenia procesu,

dochodzi³o bardzo rzadko.

Szacunki mówi¹ o 1%, kiedy

to odwiert by³ niew³aœciwie

zlokalizowany lub wadliwie

zaprojektowany, gdy np. tem-

po zat³aczania by³o zbyt du¿e,

b¹dŸ formacje izoluj¹ce otwór

by³y niewystarczaj¹ce.

Metoda – choæ bardzo nê-

c¹ca – budzi jednak¿e niepo-

kój. Nie da siê poczyniæ zde-

cydowanego za³o¿enia, ¿e

odpady pozostan¹ odizolowa-

ne od Ÿróde³ wody pitnej na

zawsze. Procesy geologiczne

charakteryzuj¹ siê du¿¹

zmiennoœci¹ w czasie i nie

mo¿na w sposób odpowie-

dzialny zak³adaæ, ¿e odpady

znajduj¹ce siê kilkaset metrów

poni¿ej warstwy wodonoœnej,

nie bêd¹ w przysz³oœci stano-

wi³y dla niej zagro¿enia w

stopniu zbli¿onym do zagro-

¿eñ, jakie stwarzaj¹ dziœ dla

wód gruntowych powierzch-

niowe sk³adowiska odpadów.

Neutralizacja i przetwarzanie

termiczne

Neutralizacja chemiczna

przez rozcieñczanie i tym sa-

mym zmniejszenie toksycz-

noœci jest mo¿liwa tylko w

przypadku niektórych odpa-

dów niebezpiecznych. Kolej-

ny sposób to przechowywa-

nie substancji niebezpiecz-

nych w szczelnie zamkniê-

tych pojemnikach, utrzymuj¹-

cych tê szczelnoœæ przez wie-

le lat, w specjalnie przygoto-

wanych boksach, basenach,

zag³êbieniach terenu, mogiel-

nikach. Tego typu sk³adowi-

ska s¹ odgradzane, pokrywa-

ne warstw¹ gliny, betonu lub

tworzywa sztucznego i s¹ lo-

kalizowane z dala od ludzkich

siedzib. W tym przypadku

oczekuje siê, ¿e substancje

przechowywane w taki spo-

sób, z biegiem lat strac¹ sw¹

toksycznoœæ. Te zaœ, o któ-

rych wiadomo, ¿e nie podle-

gaj¹ biodegradacji bêd¹ w

mogielnikach oczekiwa³y

przez lata na moment, kiedy

postêp technologiczny po-

zwoli na ich neutralizacjê.

Rozwi¹zania te nie gwaran-

tuj¹ stuprocentowego powo-

dzenia i budz¹ sporo obaw w

kontekœcie potencjalnego

rozszczelnienia pojemników

czy te¿ ich kradzie¿y.

Pozostaje przetwarzanie

termiczne, rozwi¹zanie moc-

no dyskusyjne, przez jednych

chwalone, przez innych per-

manentnie oprotestowywane.

Substancje niebezpieczne

pochodzenia medycznego i

weterynaryjnego nie mog¹

byæ sk³adowane, s¹ wiêc w

ca³oœci spalane. Wiele sub-

stancji wchodz¹cych w sk³ad

odpadów niebezpiecznych

równie¿ poddaje siê spalaniu.

Termiczne przekszta³canie

odpadów niebezpiecznych

mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie

w spalarniach, spe³niaj¹cych

wyœrubowane normy techno-

logiczne i przystosowanych do

przetwarzania substancji nie-

bezpiecznych. W³aœciciel od-

padów jest zobowi¹zany do

sporz¹dzenia specyfikacji

substancji dostarczanych do

spalarni. Opis musi uwzglêd-

niaæ sk³ad fizyczny i chemicz-

ny, w³aœciwoœci, kalorycznoœæ,

informacje o substancjach, z

którymi odpady mog¹ wcho-

dziæ w reakcjê podczas spa-

lania. W spalarni okreœla siê

iloœæ odpadów, pobierane s¹

próbki w celu zweryfikowania

ich sk³adu. Zarz¹dzaj¹cym

spalarni¹ stawiany jest wymóg

okreœlenia sposobu zagospo-

darowania odpadów powsta-

³ych po termicznej obróbce.

Obróbka termiczna du¿ej

grupy odpadów  niebezpiecz-

nych odbywa siê w piecach

obrotowych. Wyposa¿one w

obracaj¹cy siê bêben, utrzy-

muj¹ odpady w ci¹g³ym ruchu,

co zapewnia dobry dostêp po-

wietrza i szybkie spalanie sub-

stancji wysokokalorycznych.

Ruch obrotowy umo¿liwia naj-

pierw pe³ne odgazowanie od-

padów, potem zaœ ich zgazo-

wanie. Piec jest wyposa¿ony

w termoreaktor, czyli w komo-

rê dopalania, w system odzy-

sku energii lub wie¿ê ch³od-

nicz¹ z wewnêtrzn¹ izolacj¹

przed HCl (chlorowodorem) i

SO
2
 (dwutlenkiem siarki). Piec

musi byæ równie¿ wyposa¿o-

ny w system oczyszczania

dioksyn i furanów, w filtr prze-

ciwpy³owy, który s³u¿y równie¿

do oczyszczania oparów, a

tak¿e system monitoruj¹cy po-

ziomy NO (tlenku azotu), NO
2

(dwutlenku azotu) i CO (tlen-

ku wêgla).

Podstawowe zalety pieca

obrotowego to zapewnienie

dobrego wymieszania odpa-

dów, wysoka temperatura

operacyjna od 800 do

14000C, odpornoœæ instalacji

na wysokie temperatury spa-

lania, mo¿liwoœæ spalania w

piecu du¿ych iloœci zarówno

cia³ sta³ych, jak p³ynów i ga-

zów, a tak¿e ich mieszanin.

Czêœæ odpadów niebez-

piecznych, dla których po¿¹-

dana jest ni¿sza temperatura

spalania, podlega przetwarza-

niu termicznemu w piecach

fluidalnych. Zakres temperatur

spalania w tego typu piecach

wynosi od 800 do 9000C.

Producenci systemów ter-

micznego przetwarzania od-

padów oferuj¹ specyficzne

instalacje – równie¿ w na-

szym kraju – do unieszkodli-

wiania materia³ów wybucho-

wych, np. przestarza³ej amu-

nicji. System jest wyposa¿o-

ny w taœmowy transporter

podawczy, samowy³adowuj¹-

cy siê kosz podawczy, ma-

sywnie zbrojony piec w kszta-

³cie walca i instalacjê ch³o-

dz¹c¹. W piecu utrzymywa-

na jest temperatura pozwala-

j¹ca na detonacjê amunicji. Z

pozosta³oœci po spalaniu,

detonacji amunicji, przy u¿y-

ciu magnesu wychwytywane

s¹ metalowe fragmenty.

Wielk¹ nadziej¹ na termicz-

ne przetwarzanie odpadów

niebezpiecznych jest spalanie

plazmowe, w temperaturach

dochodz¹cych nawet do

120000C! Pisaliœmy o tej me-

todzie w jednym z pierwszych

tekstów dotycz¹cych gospo-

darowania odpadami. Spalar-

nie plazmowe – na niewielk¹

skalê – dzia³aj¹ ju¿ w Japo-

nii, USA i Kanadzie. S¹ w³a-

œnie szczególnie przydatne

jeœli chodzi o odpady niebez-

pieczne i w tym wymiarze by³y

wykorzystywane przez woj-

sko. Wymagaj¹ jednak inten-

sywnych testów na znacznie

wiêksz¹ skalê. Dotychczaso-

we wyniki s¹ bardzo obiecu-

j¹ce – zerowe emisje do at-

mosfery toksycznych zwi¹z-

ków i znikoma, niemal zero-

wa, iloœæ odpadów powstaj¹-

cych w procesie spalania.

El¿bieta Gutowska

Tykaj¹ca bomba z niebezpiecznych odpadów


