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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz

z Rad¹ i Zarz¹dem

Wydzia³ Kultury

Proboszcz Parafii

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

14 lutego o godz. 19.00

do Koœcio³a p.w. Œw. Franciszka
z Asy¿u przy ul. Strumykowej 25

na koncert

„Muzyczny karnawa³

z Victori¹”

w wykonaniu:

Orkiestry Koncertowej „VICTORIA”

Parafii MB Zwyciêskiej w Rembertowie

pod dyrekcj¹

Juliana KWIATKOWSKIEGO

Soliœci:

Julia KARLOVA-ANTCZAK
Kamila ADAMOWICZ
Robert DYMOWSKI

Ryszard WRÓBLEWSKI

Prowadzenie koncertu:

Andrzej KRUSIEWICZ

♦♦♦♦♦Stomatologia estetyczna

Protetyka ♦♦♦♦♦ Chirurgia ♦♦♦♦♦ RTG

PROMOCJA! - Protetyka

ul. Bia³ostocka 7

tel. 22 619-81-94

ul. Targowa 2

tel. 22 618-40-50
www.demeter.com.pl

Jeszcze przed spotkaniem
wiele emocji wzbudzi³ doku-
ment „Projekt dydaktyczno -
wychowawczy dzielnicy Pra-
ga Pó³noc”, przygotowany
przez wydzia³ oœwiaty urzê-
du dzielnicy i rozes³any
cz³onkom komisji. Przedsta-
wiciele praskich stowarzy-
szeñ poddali go ostrej kryty-
ce, posi³kuj¹c siê opiniami
ekspertów. Samo posiedze-
nie komisji przebieg³o jednak
spokojnie, w znacznej mierze
dziêki koj¹cej obecnoœci pani

burmistrz Jolanty Koczorow-
skiej. W spotkaniu wziêli
udzia³ tak¿e dyrektorzy szkó³
i przedszkoli oraz pracowni-
cy oœwiaty z Pragi Pó³noc.

Wydzia³ oœwiaty zaprezen-
towa³ dane statystyczne na
temat edukacji w dzielnicy, nie
upubliczniaj¹c swego kontro-
wersyjnego opracowania.

Stronê spo³eczn¹ najbar-
dziej niepokoj¹ wyniki na-
uczania, które na Pradze Pó-
³noc s¹ najni¿sze w ca³ej

Dialog o edukacji
na Pradze Pó³noc

Styczniowe posiedzenie Komisji Dialogu Spo³ecznego na

Pradze Pó³noc poœwiêcone by³o w ca³oœci edukacji. Temat
ten jest jednym z najwa¿niejszych obszarów Strategii dla

Pragi, o opracowanie której wyst¹pi³a strona spo³eczna.

dokoñczenie na str. 3

Odrow¹¿a wzorem

dokoñczenie na str. 2

Poniewa¿ ze strony Urzêdu Targówka nie doczekaliœmy
siê odpowiedzi na pytania w sprawie przygotowañ dziel-
nicy do opieki nad zwierzêtami w okresie zimy (Nowa Ga-
zeta Praska z 16 grudnia 2009 r.), a ju¿ wielokrotnie do-

œwiadczyliœmy niechêci urzêdników tej dzielnicy - przed-
stawiamy informacje o dzia³aniach grupki dzia³kowiczów,
kochaj¹cych przyrodê, wra¿liwych na trudy prze¿ycia
s³abszych od nas zwierz¹t i ptaków - sprawuj¹cych wrêcz
wzorcow¹ opiekê nad zwierzyn¹ w rejonie swojego ogro-

du dzia³kowego przy ul. Odrow¹¿a.

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-
dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Wielkie Gwiazdy
w Bia³o³êce

Oprawa sceniczna trzecie-
go ju¿ Koncertu Noworoczne-
go, zorganizowanego przez
burmistrza Dzielnicy Bia³o³ê-
ka, Jacka Kaznowskiego
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Im-
presariat Artystyczny Prosce-
nium oraz Wydzia³ Kultury dla
Dzielnicy Bia³o³êka, znakomi-
cie wspó³gra³a z zimowymi
warunkami, panuj¹cymi na
zewn¹trz sali widowiskowej
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultu-

24 stycznia, w zimowej scenerii, w Bia³o³êckim Oœrod-
ku Kultury odby³ siê III Koncert Noworoczny, zatytu³owa-

ny „Wielkie Gwiazdy s¹ wœród nas”.

ry. Cz³onkinie Bia³o³êckiej Or-
kiestry „Romantica” ubrane w
bia³e suknie, przypomina³y
œnie¿ynki. Œniegowe gwiazd-
ki by³y te¿ g³ównym elemen-
tem dekoracji, zaprojektowa-
nej przez dyrektor orkiestry,
Annê Barañsk¹-Wróblewsk¹.

Œnieg poprószy³ nawet pod-
czas utworu „Sleigh ride” Le-
roya Andersona, którym Bia-
³o³êcka Orkiestra „Romantica”

Grupkê stanowi¹ cztery
osoby: trzy panie (Barbara,
Józefa i El¿bieta) i jeden mê¿-
czyzna - pan Bogdan. A wiêc

grupa posiada silne wsparcie
„mêskiego ramienia”. To oni
codziennie przynosz¹ pokarm
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ZABAWA

KARNAWA£OWA

(13 lutego)

22 811-10-85

608-087-936

ZABAWA

KARNAWA£OWA

(6 lutego)

ORKIESTRA NA ̄ YWO

22 679-36-30

603-956-654

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie 2 art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
linii kablowej SN 15kV na dzia³kach w obrêbach:
- obrêb 4-07-04 - dziatki nr ew. 1, 3, 5; obrêb 4-07-03
dzia³ki nr ew. 1/1, 40 ul. Bia³o³êka, most Kana³u
¯erañskiego, Kana³ Bródnowski;
- obrêb 4-07-18 dzia³ki nr ew. 4/5, 5, 93/2, 94, 96, 97/2,
97/3 ul. P³ochociñska/Cieœlewskich, Szklarniowa,
most Kana³u ̄ erañskiego na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy na wniosek RWÊ STOEN OPERATOR
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie ul. Piêkna 46,
z³o¿onego w dniu 21.12.2009 r. w imieniu którego
wystêpuje Pe³nomocnik Pan Aleksander Milczuk.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 022 510 32 25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

dokoñczenie ze str. 1

dla kotów i ptactwa, którego
wielkim mi³oœnikiem, a i prywat-
nie hodowc¹ kanarków, jest
pan Bogdan. Opiek¹ objêtych
jest spora liczba kotów i du¿e
stado ró¿norodnego ptactwa.
Koty na opiekunów czekaj¹ ju¿
na œcie¿kach, a odprowadzaj¹
ich a¿ do bramy wyjœciowej z
ogrodu. Ptaki natomiast, wi-
dz¹c opiekunów, gromadz¹ siê
w sta³ych miejscach karmienia.

Du¿ej pomocy tym opieku-
nom udziela pracownica Wy-
dzia³u Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Dzielnicy Targówek -
Barbara Lasota, szczególnie w
dostarczaniu pokarmu dla kotów
oraz sterylizacji kotek, co sku-
tecznie zapobiega zwiêkszeniu
ich iloœci, a co za tym idzie, po-
zwala na w³aœciw¹ i skuteczn¹
pomoc ¿yj¹cym osobnikom. O
wielkim zaanga¿owaniu p. Laso-
ty wiem nie od niej (nie rozma-
wia³am z ni¹ nawet telefonicz-

nie, bo skierowano mnie do
rzecznika prasowego dzielnicy,
jako jedynego (!!!) upowa¿nione-
go do udzielania informacji - o
co zwróci³am siê na piœmie
drog¹ elektroniczn¹), ale od
przedstawiciela grupy opiekunów.

Opiekunowie - wolontariu-
sze tak¿e z w³asnych funduszy
dostarczaj¹ karmê dla ptaków
i po¿ywienie dla kotów, uzupe-
³niaj¹c tym i urozmaicaj¹c iloœæ
pokarmu otrzymywanego z
dzielnicy dla podopiecznych.

W ogrodzie przy Odrow¹¿a,
w okresie zimowym koty maj¹
zapewnione, chroni¹ce przed
zimnem, miejsca „hotelowe”. I
tak np. u pani El¿biety koty po-
mieszkuj¹ w domku, korzysta-
j¹c z pe³nego wyposa¿enia,
rozpieraj¹c siê w fotelach i na
tapczanie. Maj¹ tam zapewnio-
ne wejœcie przez pozostawiony
otwór do piwnicy domku, a na-
stêpnie do pomieszczeñ wypo-
czynkowych i gospodarczych

Obrady niespodziewanie
przerwanej w dniu 14 stycznia
III sesji pó³nocnopraskiej rady
zosta³y wznowione 27 stycz-
nia. Przewodnicz¹ca El¿bieta
Kowalska-Kobus ju¿ na sa-
mym wstêpie zaproponowa³a
poszerzenie dotychczasowe-
go porz¹dku obrad o debatê
nad dwoma dodatkowymi
punktami obrad.

Pierwszy z nich dotyczy³ ko-
lejnej zmiany sieci szkó³ na
Pradze, drugi zwiêkszenia ilo-
œci koncesji na sprzeda¿ i po-
dawanie alkoholu w m.st. War-
szawa. Nowe punkty uzyska³y
w porz¹dku obrad numery 11 i
12. Po uporaniu siê z czynno-
œciami proceduralnymi rada
przyst¹pi³a do pracy. Kontynu-
uj¹c wczeœniej przerwany po-
rz¹dek obrad, wyst¹piono do
Prezydenta m.st. Warszawy o
pozostawienie w zasobie dziel-
nicy nieruchomoœci przy Ratu-
szowej 6, 11 Listopada 13/15 i
Objazdowej 2 z przeznacze-
niem na realizacjê zadañ sta-
tutowych dzielnicy. Przyjêto lo-
kalny program profilaktyki uza-
le¿nieñ HIV/AIDS i przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie.
Rada wskaza³a tak¿e adresy
nowych lokali, które bêdzie
sprzedawa³a na rzecz dotych-
czasowych najemców (Stalo-
wa 16/2, Targowa 27/2, Kono-
packa 20/45, In¿ynierska 10/
52, Namys³owska 3/2).

W trakcie obrad w tajnym
g³osowaniu stosunkiem g³o-
sów 16 do 3 wybrano radnego
Ireneusza Tonderê na funkcjê

III sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

III sesji czêœæ druga
wiceprzewodnicz¹cego rady.
Tu koñczy³ siê pierwotny po-
rz¹dek obrad.

Tak¿e nowe punkty nie
wzbudza³y kontrowersji. W
pierwszym z nich wyst¹piono
o powo³anie zespo³u szkó³,  w
sk³ad którego wesz³yby do-
tychczasowe Gimnazjum nr 32
przy Otwockiej 3 i dotychcza-
sowe Liceum nr XX z Objaz-
dowej 3. Punkt kolejny by³
jeszcze mniej emocjonuj¹cy,
dotyczy³ bowiem Mokotowa.

Wolne wnioski interpelacje i
zapytania zosta³y przez prze-
wodnicz¹c¹ rady po³¹czone w
jedno i nie trwa³y zbyt d³ugo,
bowiem radni tym razem nie
mieli za wiele pytañ. Radny
Wachowicz dopytywa³ siê o
budynki spó³ki Budgrim i nie
dokoñczone inwestycje na
Markowskiej, radny Tondera
jako przewodnicz¹cy rady spo-
³ecznej Szpitala Praskiego
omówi³ jego aktualn¹ sytuacjê
w zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê w
tym roku inwestycj¹ budowy
pawilonu A-2, a radnego No-
wakowskiego interesowa³y
ujêcia wody oligoceñskiej. Po
90 minutach od rozpoczêcia
sesjê zakoñczono.

           DCH

1 lutego w bia³o³êckim ra-
tuszu odby³o siê spotkanie
burmistrzów Dzielnicy Bia³o³ê-
ka, Jacka Kaznowskiego i Pio-
tra Smoczyñskiego z przed-
stawicielami prasy na temat
wspó³pracy samorz¹du z de-
weloperami w zakresie rozwo-
ju sieci komunikacyjnej.

Bia³o³êka jest dzielnic¹ ludzi
m³odych, gdzie przybywa ok.
5 tys. mieszkañców rocznie, w
tym bardzo du¿o dzieci. Stwa-
rza to olbrzymie wyzwania dla
samorz¹du, bo wraz z rosn¹c¹
liczb¹ mieszkañ powinna
zwiêkszaæ siê iloœæ szkó³, ¿³ob-
ków i przedszkoli. Tymczasem
bywa tak, ¿e powstaj¹ olbrzy-
mie osiedla, do których nie ma
dróg dojazdowych ani sfery
us³ug, czyli ca³ej infrastruktu-
ry towarzysz¹cej. Samorz¹d
nie jest w stanie zrealizowaæ
jej z w³asnego bud¿etu, bo jest
za skromny.

Dlatego od 2006 r. w³adze
dzielnicy konsekwentnie wpro-
wadzaj¹ w ¿ycie plan, maj¹cy
na celu w³¹czenie do wspó³pra-
cy inwestuj¹cych na terenie
Bia³o³êki deweloperów, zobo-
wi¹zuj¹c ich do budowy dróg
w rejonie budowanych przez
nich osiedli. Istniej¹ ku temu
podstawy prawne. Artyku³ 16.
ustawy o drogach publicznych
stwierdza, ¿e inwestor musi
ponieœæ koszty budowy i mo-
dernizacji dróg, które s¹ spo-
wodowane inwestycj¹. Szcze-
gó³owe warunki budowy okre-
œla umowa miêdzy zarz¹dc¹
drogi a inwestorem inwestycji
niedrogowej.

Rozmowy w sprawie budowy
dróg s¹ prowadzone z wiêkszo-
œci¹ deweloperów, inwestuj¹-
cych na terenie Bia³o³êki. Po kil-
ku latach wspó³pracy s¹ ju¿ wi-
doczne efekty. W ten sposób po-
wsta³y m.in. ulice: Magiczna na
osiedlu Derby i Frachtowa na
osiedlu Regaty. Dzielnica ma te¿
podpisane umowy na budowy
fragmentów ulic z nastêpuj¹cy-
mi firmami: Dolcan – ulice Ka-
mykowa i Piasta Ko³odzieja, Vic-
toria Dom – ulice Wilkowiecka,
Wa³uszewska i Talarowa oraz

Z powodu skromnych œrodków na cele inwestycyjne w³a-
dze Bia³o³êki mobilizuj¹ deweloperów, buduj¹cych osiedla
mieszkaniowe na terenie dzielnicy, do wspó³pracy w two-
rzeniu infrastruktury towarzysz¹cej.

Dom Development – przebudo-
wa ronda w rejonie ulicy Frach-
towej. Trwaj¹ te¿ negocjacje do-
tycz¹ce budowy kolejnych ulic
w rejonie inwestycji przygotowy-
wanych przez Dom Develop-
ment i J. W. Construction.

Do niedawna osiedle Derby
mia³o tylko jeden wyjazd ulic¹
Berensona. W rannych godzi-
nach szczytu tworzy³y siê tam
straszne korki. Po wybudowa-
niu dwóch nowych dróg sytu-
acja ju¿ siê znacznie poprawi-
³a. Przewiduje siê poszerzenie
ulicy Berensona. Równie¿ ulica
Skarbka z Gór zostanie przebu-
dowana, aby mog³y ni¹ jeŸdziæ
d³u¿sze, przegubowe autobusy.

W rejonie osiedla Nowo-
dwory, deweloper Dom Deve-
lopment wybuduje na w³asny
koszt ulicê Leœnej Polanki na
swojej dzia³ce. Dla dzielnicy
jest to bardzo korzystne, gdy¿
ulica Leœnej Polanki w nowym
przebiegu bêdzie doprowa-
dza³a ruch do dzia³ki, na któ-
rej dzielnica planuje inwesty-
cje oœwiatowe w tej czêœci
Nowodworów. Inwestycje na
ulicy Leœnej Polanki kosztowa-
³yby ok. 5 mln z³.

-To jest kwota, za któr¹ roz-
budujemy dwa przedszkola,
przy ul. Porajów i przy Strumy-
kowej – mówi burmistrz Piotr
Smoczyñski. – Tych pieniêdzy
by nam zabrak³o.

Czêœæ ulicy Leœnej Polanki,
biegn¹ca przy zalesionej skar-
pie na szczêœcie zachowa swo-
je funkcje rekreacyjne i pozo-
stanie traktem leœnym, a ¿aden
z rosn¹cych tam zabytkowych
dêbów nie zostanie wyciêty.

W umowach z dewelopera-
mi dzielnica stosuje metodê
kija i marchewki. Z jednej stro-
ny deweloper wie, ¿e jeœli chce
budowaæ osiedle, musi zbudo-
waæ drogê dojazdow¹. Z dru-
giej strony, i to jest w³aœnie
marchewka, dzielnica przepro-
wadzi wyw³aszczenie gruntu.
Korzyœci s¹ wiêc obopólne.

Wspó³praca samorz¹du z de-
weloperami nie ogranicza siê tyl-
ko do budowy dróg. Obejmuje

te¿ inne dzia³ania, np. przepro-
wadzenie kanalizacji czy wyna-
jem budynków na cele oœwiato-
we i publiczne. Dobrym przyk³a-
dem jest tu Dom Development,
który zbudowa³ 6 km magistrali
kanalizacyjnej z P³ud do swoje-
go osiedla Regaty. Na osiedlu
Derby z kolei, zostanie otwarty
Dzia³ Obs³ugi Mieszkañców
Urzêdu Dzielnicy w budynku
dzier¿awionym od dewelopera.

Pozytywnie zakoñczy³ siê
te¿ spór o Park Wiœniewo.
Jeszcze dwa lata temu inwe-
stor Kredyt Bank chcia³ budo-
waæ tam bloki. Wydawa³o siê,
¿e kompleksu leœnego nie da
siê uratowaæ. W wyniku roz-
mów uda³o siê jednak wyne-
gocjowaæ z inwestorem zmia-
nê charakteru inwestycji. W
Wiœniewie powstanie eleganc-
ki pawilon, wspó³graj¹cy z par-
kowym otoczeniem.

Nie ze wszystkimi dewelope-
rami wspó³praca uk³ada siê tak
dobrze. Nie uda³o siê dogadaæ

ze „s³ynn¹” firm¹ BARC, która
chce budowaæ ogromne osiedle
w rejonie Winnicy, ale nie ma
zamiaru budowaæ dróg dojazdo-
wych. Czasy samowoli jednak
siê skoñczy³y.

W³adze Bia³o³êki stawiaj¹ so-
bie za cel wprowadzenie ³adu ar-
chitektonicznego w dzielnicy.
Chodzi miêdzy innymi o ulicê
Modliñsk¹.

- Do takiego ba³aganu, jaki
panuje na rogu Myœliborskiej i
Œwiatowida, gdzie stoi stodo³a
Lidla, na ulicy Modliñskiej nie
dopuœcimy – twierdzi burmistrz
Jacek Kaznowski. – Za kilka-
naœcie lat Modliñska bêdzie
ulic¹, a nie tylko wylotówk¹.

Stawiaj¹c inwestorom twar-
de warunki, samorz¹d chce
wymusiæ na deweloperach,
aby zaczêli traktowaæ Bia³o³ê-
kê jak czêœæ stolicy, a nie jak
jej peryferie. To, co dziœ uda siê
wspólnie stworzyæ, bêdzie rzu-
towaæ na przysz³oœæ.

Joanna Kiwilszo

DK „Zacisze” (ul. Blokowa 1) zaprasza
1-12 II - „Zima w mieœcie” DOOKO£A ŒWIATA W 10 DNI: warsztaty papiernicze, deco-
upage, mozaika, szaleñstwa ig³y z nitk¹, tkactwo, artystyczna bi¿uteria na ró¿ne spo-
soby, maski karnawa³owe, kuchnie œwiata, cuda z masy solnej, ping-pong, szachy,
warsztaty kuglarskie, capoeira, bal przebierañców oraz wycieczki. Szczegó³owy pro-
gram na www.zacisze.waw.pl, ulotkach oraz afiszach „Zimy” na naszych s³upach. Za-
pisy od 25 stycznia 2010. Ka¿dy zimowy dzieñ kosztuje 5 z³, ka¿da wycieczka 20 z³.
1-5 II - Intensywny kurs tañca towarzyskiego: tañce standardowe - walc angielski,
tango, walc wiedeñski, quickstep; tañce latynoamerykañskie - samba, cha-cha, rum-
ba, jive oraz tañce dyskotekowe, rock’n’roll, boogie woogie, salsa. Dla m³odzie¿y -
godz. 17.00-18.00; 25 z³/kurs; Dla doros³ych – godz. 18.15-19.45; 90 z³/kurs.
8-12 II - Godz. 17.00-18.30 CAPOEIRA – forma ruchu, po³¹czenie sztuki walki i
tañca. 10z³/dzieñ; Godz. 15.30-17.00 BREAKDANCE. 10 z³/dzieñ.
6 II - Solo Senior – III Konkurs Piosenki i Pieœni w kategoriach: soliœci, duety i trio.
Wstêp wolny na wystêpy.
7 II - Otwarcie wystawy malarstwa Dariusza Piekuta oraz „MUZYCZNY SPACER…
po Pary¿u, Wiedniu, Buenos Aires…” w wykonaniu dwóch duetów: bandoneon –
Piotr Kopietz, fortepian – Gabrysia Machowska; duet akordeonowy: Piotr Kopietz i
Jacek Ma³achowski. Transkrypcje muzyki filmowej i klasycznej, muzyka francuska,
tango argentyñskie. Wstêp wolny. Wystawa czynna do 22 lutego.
13 II - Walentynowy Bal Karnawa³owy dla doros³ych. Zaproszenia do kupienia w
Kawiarni DK „Zacisze”.
13-14 II - „Zrób oryginaln¹ walentynkê”. Weekendowe warsztaty witra¿u.
14 II - Bal przebierañców dla dzieci. Bilet w cenie 15 z³ (1 dziecko+1 opiekun).
16 II - godz. 17.30 Ostatkowe spotkanie z poezj¹ i muzyk¹. Wstêp wolny.
17 II - godz. 16.00 Spotkanie Ko³a Sybiraków.
20 II - „SOBOTA DLA CIEBIE”: Warsztaty fotograficzne; „Barwy lodu” warsztaty w
pracowni rysunku i malarstwa; Turniej szachowy.
24 II - godz. 12.00 Og³oszenie wyników i rozdanie nagród konkursu Solo Senior
i IX Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora; godz. 18.00 Spotkanie Eme-
rytów i Rencistów Ko³o nr 5.
27 II -  godz. 17.00 „Szekspir w plakacie” otwarcie wystawy plakatu teatralnego
z kolekcji Sylwestra Marzocha. Wystawa czynna do 15 marca.
27-28 II - 11.SPOTkania Teatrów M³odych – przegl¹d m³odzie¿owych teatrów
amatorskich. Wstêp wolny na spektakle.

Szczegó³y na www.zacisze.waw.pl

Odrow¹¿a wzorem

Drogi wspólnie

w³aœcicieli. Ponadto, na dzia³ce
tej zbudowana jest specjalna
komórka – wy³¹cznie do dyspo-
zycji kotów przez ca³y rok, wy-
moszczona starymi ko¿uchami,
ko³drami i kocami. U pani Jó-
zefy koty korzystaj¹ ze szklar-
ni, gdzie kocie pomieszczenia
stanowi¹ ustawione pud³a kar-
tonowe okryte i wymoszczone
kocami. U pana Bogdana nato-
miast koty „rezyduj¹” w namio-
cie foliowym z legowiskami ze
starych koców i ko³der. Wejœcia
do tych pomieszczeñ s¹ dosto-
sowane do wielkoœci kotów.

Karmieniem ptaków, g³ównie
w okresie od póŸnej jesieni do
wiosny, zajmuj¹ siê przede
wszystkim pan Bogdan i pani
Józefa, która równoczeœnie jest
czynnym cz³onkiem Zarz¹du
Ogrodu Dzia³kowego przy Odro-
w¹¿a. Ptaki – w zale¿noœci od
panuj¹cych temperatur - otrzy-
muj¹ karmê sk³adaj¹c¹ siê z ró¿-
nego rodzaju nasion, ziaren b¹dŸ
innych energetycznych sk³adni-
ków. A¿ wierzyæ siê nie chce, ile
gatunków ptaków gniazduje w
rejonie tego ogrodu dzia³kowe-
go: zarówno dobrze znane w

Warszawie gatunki, jak i rzadziej
spotykane, w tym równie¿ dra-
pie¿ne. Opiekunowie potwier-
dzaj¹, ¿e z ich „sto³ówki” - poza
wróblami i srokami – korzystaj¹
m.in.: sikorki bogatki i modre,
sójki, szczyg³y, czy¿yki, pustu³ki,
sokoliki wêdrowne, myszo³owy,
a nawet ba¿anty.

Bracia m³odsi i skrzydlaci
kuzyni odwdziêczaj¹ siê nam,
ludziom, w porach roku dla
nich bardziej przyjaznych. Koty
têpi¹ i przepêdzaj¹ szczury
(roznosz¹ce niebezpieczne
choroby) oraz inne zagra¿aj¹-
ce hodowanym roœlinom gry-
zonie, a ptaki zjadaj¹ owady i
ich jajka, robaki i larwy niszcz¹-
ce roœliny oraz dokuczaj¹ce
dzia³kowcom.

Matka przyroda dobrze wie-
dzia³a, co czyni, stwarzaj¹c
wiele odmian ¿ycia na naszej
planecie…                          KS
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

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

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Ustawy z dnia

14.06.1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn.

zmianami) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.

U. z 2003 r. nr 80, poz 717 z póŸn. zmianami)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na

wniosek Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego
przez Piotra Smoczyñskiego - z-cê Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy (na podstawie pe³nomocnictwa

nr GP-0158/1022/2009 z dnia 20.03.2009 r.) z dnia
18.11.2009 r. (uzupe³nionego w dniach 11.12.2009 r. i

18.01.2010 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na komplek-

sowej budowie ulicy Wspó³czesnej na odcinku od uI.

Ostródzkiej do mostku na kanale melioracyjnym wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dzia³kach

nr ew. 48/2, 211, 63/5, 64/25, 64/28, 64/26, 63/8, 64/11,
64/22 obrêbie 4-16-37 oraz nr ew. 1/148 i 1/72 w obrêbie

4-16-38, po³o¿onych na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w

Warszawie.

Pouczenie

Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski do Wy-

dzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197 w godzinach przyjêæ interesantów

w poniedzia³ki w godz. 10.00 -16.00 oraz w czwartki w
godz. 13.00-16.00. W w/w godzinach mo¿na uzyskaæ

równie¿ informacje telefoniczne, pod numerem telefonu

(22) 51-03-199, fax: (22) 51-02-210

Informacje

W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za strony

postêpowania uznano:

- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokali-

zowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych

na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia
27.03.2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz 717 z póŸn. zmianami)

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej:
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (Ucz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

dokoñczenie ze str. 1

Dialog o edukacji na Pradze Pó³noc
Warszawie. Oczekiwano dia-

gnozy tego stanu rzeczy.
Wyniki nauczania s¹ najni¿-

sze, ale wy¿sze ni¿ œrednia

krajowa – próbowali pocie-

szaæ urzêdnicy.

Te dane niewiele mówi¹

bez porównania z danymi z

innych dzielnic – stwierdzi³
Tomasz Peszke z Praskiego

Stowarzyszenia Mieszkañ-

ców „Micha³ów”. Maj¹c na

wzglêdzie fakt, ¿e spotkania

te powinny zmierzaæ do
opracowania kompletnej

Strategii dla Pragi, strona

spo³eczna oczekiwa³a pre-

zentacji zawieraj¹cej ele-

menty takiej strategii: zesta-
wienie istotnych danych ze

wskaŸnikami dotycz¹cymi

dzielnicy i wskaŸnikami po-

równawczymi oraz diagnozê

sytuacji wynikaj¹c¹ z tych
danych. Bez tego trudno np.

zinterpretowaæ informacjê,

¿e w roku szkolnym 2008/9

wydano ponad 20 milionów

na edukacjê na Pradze Pó-
³noc, albo oceniæ wzrost ilo-

œci dzieci w placówkach spo-

³ecznych, a zmniejszanie w

gminnych.

Dyrektorzy szkó³ i przed-

szkoli chwalili siê swoimi osi¹-
gniêciami, przyczyny z³ych

wyników edukacyjnych upa-
truj¹c w problemach spo³ecz-

nych mieszkañców dzielnicy.

W szkole podstawowej na
Kowieñskiej jest 40%

uczniów dysfunkcyjnych, któ-
rzy wymagaj¹ wiêcej uwagi i

troski ze strony nauczycieli.

Trac¹ na tym pozostali
uczniowie. Podobn¹ skalê

problemu zauwa¿ono i w in-
nych szko³ach. Wed³ug da-

nych wydzia³u oœwiaty, spe-

cjalnej pomocy wymaga co
czwarty pó³nocnopraski gim-

nazjalista. Przyczynia siê do
tego niski wskaŸnik wykszta-

³cenia, wysokie bezrobocie,

zagro¿enie wykluczeniem
spo³ecznym. Choæ szko³y s¹

dobrze wyposa¿one i maj¹
pieni¹dze na zajêcia pozalek-

cyjne, dzieci w nich nie

uczestnicz¹. Podobnie jest z
edukacj¹ przedszkoln¹ –

choæ miejsca dla dzieci s¹,
rodzice ich do przedszkola

nie posy³aj¹. Tak jest np. w

przedszkolu na Markowskiej.

Specjalna kampania urzêdu

dzielnicy, maj¹ca spowodo-
waæ objêcie edukacj¹ przed-

szkoln¹ praskie piêciolatki,

równie¿ nie przynios³a spo-

dziewanego efektu – zg³oszo-

no 120 dzieci na 300 wolnych
miejsc. W wieku przedszkol-

nym kszta³tuj¹ siê podstawo-

we umiejêtnoœci spo³eczne.

Dzieci, które nie chodz¹ do

przedszkola, zw³aszcza te z
rodzin zagro¿onych wyklu-

czeniem, s¹ ju¿ na starcie na

znacznie gorszej pozycji. Po-

wstaj¹ zapóŸnienia, które

potem bardzo trudno odrobiæ.
Przejawem pozytywnej reak-

cji na te problemy jest zapo-

wiedŸ tworzenia od przysz³e-

go roku wiêkszej iloœci klas te-

rapeutycznych.

Chwalono siê wysokim po-

ziomem szkó³ ponadgimna-

zjalnych, jednak uczniowie z

Pragi Pó³noc we W³adys³awie
IV czy LO im. Ruy Barbosa

stanowi¹ zdecydowan¹ mniej-

szoœæ. Zwrócono uwagê na

potrzebê poprawy wspó³pracy

szkó³ z organizacjami spo-
³ecznymi. Dyrektorzy szkó³

oczekuj¹ pomocy z ich strony,

ale organizacje spo³eczne te¿
czêsto czuj¹ siê pominiête w
ró¿nego rodzaju dzia³aniach i
niedoinformowane.

Spotkanie przynios³o wy-

mianê opinii, zasygnalizowa-
nie problemów, jednak brak
na razie wymiernych efektów.
Postanowiono dalej rozma-
wiaæ, tym razem – miejmy

nadziejê – przy lepszym roz-
poznaniu istoty spraw i bar-
dziej merytorycznym przygo-
towaniu materia³ów.

Jak wykazano, diagnoza
problemów edukacyjnych

dzielnicy jest silnie zwi¹zana
z problemami spo³ecznymi.
Bêdzie im poœwiêcone na-
stêpne posiedzenie Dzielni-
cowej Komisji Dialogu Spo-

³ecznego na Pradze Pó³noc.

Kr.

„Intensywna przesz³oœæ”
zwi¹zana jest z obecnoœci¹
zak³adów chemicznych, w któ-
rych pracowa³o kilka tysiêcy
ludzi. Dowozi³y ich tu liczne li-
nie autobusowe (tak¿e nocna).
Dziœ jednak Szwedzka s³u¿y
przede wszystkim olbrzymimi
ciê¿arówkom. Mo¿e zmieniæ
siê to wkrótce, gdy TIR-y zo-
stan¹ skierowane na poblisk¹
obwodnicê, a Szwedzk¹ bêd¹
jeŸdzi³y autobusy dowo¿¹ce
pra¿an do stacji metra. Jest to
jednak pieœñ przysz³oœci…
Szwedzi w Warszawie

Sk¹d wziê³a siê nazwa uli-
cy? Sk¹d Szwedzi w Warsza-
wie? Powszechnie panuje
przekonanie, ¿e nazwa ulicy
ma swoje korzenie w „Poto-
pie”. Tak, tym opisanym przez
Sienkiewicza. Tu jednak uwa-
ga – nie by³ to „Potop szwedz-
ki” – ten przymiotnik narzuci-
³a i rozpropagowa³a cenzura.
Potop w XVII wieku by³ poto-
pem moskiewskim. To w³a-
œnie bohaterem wojny prze-
ciwko Wielkiemu Ksiêstwu
Moskiewskiemu by³ Andrzej
Kmicic. Wojna z Moskw¹ by³a
d³uga – trwa³a niemal dwa-
dzieœcia lat – i krwawa – mo-
skiewskie oddzia³y podcho-
dzi³y pod Warszawê. Obec-
noœæ Szwedów w Polsce w
latach 1656-1657 by³a jedy-
nie ma³ym epizodem tej woj-
ny. Historycy po dziœ dzieñ
spieraj¹ siê o interpretacje
obecnoœci Szwedów w
Rzeczpospolitej. Wielu uwa-
¿a, ¿e zjawili siê oni w Polsce
przede wszystkim, ¿eby wy-

gnaæ z Polski Moskali. Jednak
nie uda³o siê sfinalizowaæ
traktatów sojuszniczych i
Szwedzi – z obroñców – prze-
mienili siê w napastników.

Szwedzi zostali szybko wy-
gnani z Polski. Zdarza³y siê jed-
nak pora¿ki. Jedn¹ z nich by³a
klêska wojsk Rzeczpospolitej w
trzydniowej bitwie pod War-
szaw¹, która toczy³a siê w
ostatnich dniach lipca 1656
roku. Wojska szwedzkie sz³y
od pó³nocy szlakiem, który dziœ
pokrywa siê z ulic¹ Modliñsk¹.
W okolicach ¯erania zosta³y
zatrzymane i zmuszone do
obejœcia polskich pozycji. Trze-
ciego dnia bitwy dosz³o do
krwawych walk (na ³¹kach, na
których kilkaset lat póŸniej po-
wsta³ Cmentarz Bródnowski).
Wojska polskie wycofa³y siê
przez mosty i opuœci³y Warsza-
wê. Opis potopu musi zacz¹æ
siê od przypomnienia sobie
Henryka Sienkiewicza i tym sa-
mym musi siê zakoñczyæ. Re-
aln¹ bitwê warszawsk¹ Henryk
Sienkiewicz wykorzysta³ do
uœmiercenia stworzonej przez
siebie postaci Rocha Kowal-
skiego. Symboliczny nagrobek
poœwiêcony tej postaci mo¿na
znaleŸæ na dziedziñcu koœcio-
³a pod wezwaniem Matki Bo¿ej
Loretañskiej, na rogu ulic Ra-
tuszowej i Jagielloñskiej.
Zabawa w wojnê

Przez kolejnych kilkaset lat
nie dzia³o siê na Pradze zbyt
wiele ciekawego. Dopiero gdy
w drugiej po³owie XIX wieku
zbudowano linie kolejowe d¹-
¿¹ce do dworców dziœ nazwa-

nych Wileñskim, Gdañskim
oraz Wschodnim, Praga za-
czê³a siê gwa³townie rozwijaæ.
Z wiejskich folwarków powsta-
wa³y nowe dzielnice – miêdzy
innymi Nowa Praga. Tu¿ za jej
granicami piêtrzy³y siê ha³dy
piachu – pozosta³e po budo-
wie linii kolejowych, nic wiêc
dziwnego, ¿e ulicê przebiega-
j¹c¹ obok nich nazwano ulic¹
Górn¹. Gdy w 1891 roku w³¹-
czono Now¹ Pragê w granice
Warszawy, okaza³o siê, ¿e ju¿
jednak „górna” w Warszawie
jest, trzeba wiêc by³o wymy-
œliæ jak¹œ inn¹ nazwê. Ulicê
nazwano wiêc „Szwedzk¹”.

I tu zaczê³o siê zamieszanie.
Historycy „ogólnopolscy” uwa-
¿ali, ¿e ulica Szwedzka musi
byæ pami¹tk¹ po bitwie ze
Szwedami – dla nich ró¿nica
1000 metrów, ró¿nica pomiê-
dzy Now¹ Prag¹ a Targówkiem
by³a bez znaczenia. Z kolei hi-
storycy Warszawy – varsavia-
niœci – zdawali sobie sprawê z
ró¿nic geograficznych, ale wie-
dzieli, ¿e na górkach za
Szwedzk¹ – „szwedzkich gór-
kach” s¹ pozosta³oœci po
umocnieniach i fortach! Ba,
sam – bêd¹c dzieckiem – ba-
wi³em siê w tamtych okolicach
w wojnê. I ja kilka takich „for-
tów” – wraz z kolegami –  zbu-
dowa³em. I nasi dziadkowie
tak¿e… Ulica Szwedzka nie
ma nic wspólnego ani z fortyfi-
kacjami, ani z bitw¹ 1656 roku,
ani nawet ze Szwedami…
Ka¿da ulica ma swojego
sponsora

Rozwi¹zanie zagadki jest
bardzo proste. Najwa¿niej-
szym zak³adem przemys³o-
wym przy tej ulicy by³a fabry-

ka chemiczna. Niewiele ju¿ z
niej pozosta³o – zamkniêto j¹
w pocz¹tkach XXI wieku –
warto jednak zwróciæ uwagê
na najwy¿sz¹ budowlê na Pra-
dze – komin, maj¹cy jakoby
83 metry wysokoœci. Fabryka
czêsto zmienia³a w³aœcicieli, a
lista nazw, które nosi³a, mo-
g³aby s³u¿yæ jako podrêcznik
dla historyków przemys³u che-
micznego na œwiecie. Najbar-
dziej znana by³a jako fabryka
Schichta. Produkowano tu
m.in. myd³o Bia³y Jeleñ oraz
proszek Radion.

Fabryka zosta³a zbudowa-
na na ziemi, której w³aœcicie-
lem by³ Ludwik Szwede, pol-
ski przemys³owiec i finansista,
¿yj¹cy w XIX wieku (1816-
1901). Oprócz tego, ¿e on i
jego rodzina przyczynili siê do
rozwoju przemys³owego War-
szawy (posiadali tak¿e zak³a-
dy metalowe na Woli oraz byli
wspó³w³aœcicielami „Fabryki
Norblina”), to trzeba Ludwika
Szwedego zapamiêtaæ jako
spo³ecznika, patriotê i kolek-
cjonera dzie³ sztuki (dziœ jego
kolekcja przechowywana jest
w Muzeum Narodowym). By³
te¿ wieloletnim prezesem
Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynnoœci oraz inicjato-
rem zbudowania w Warszawie
pomnika Adama Mickiewicza.
Ludwik Szwede mia³ tak¿e
znaczne wp³ywy, skoro ju¿ za
swojego ¿ycia jego imieniem
nazwano ulicê w Warszawie.

Bez w¹tpienia osoba takiego
formatu powinna byæ upamiêt-
niona ulic¹ swojego imienia i ¿al,
¿e niewielu ³¹czy ulicê
Szwedzk¹ z Ludwikiem Szwede.

T. Paw³owski

Patroni naszych ulic

Szwedzka
Ulica Szwedzka to ulica doœæ znana w Warszawie. Mo¿-

na jednak stwierdziæ, ¿e na razie wartoœæ tej ulicy jest

jedynie „potencjalna”. Wynika z intensywnej przesz³oœci

i œwietlanej przysz³oœci, która mo¿e tê ulicê czekaæ w
ci¹gu kilku najbli¿szych lat.

DAM PRACÊ

DODATKOW¥

502-331-896
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SZKO£A „PAS”
KURSY WEEKENDOWE
- wyk³ady sob.-niedz.

KURS W CZASIE FERII
- wyk³ady codziennie 900-1200

Rok za³. 1991

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

Wielkie Gwiazdy w Bia³o³êce

dokoñczenie ze str. 1

pod dyrekcj¹ Tomasza Labu-
nia rozpoczê³a koncert, zapra-
szaj¹c jednoczeœnie wszyst-
kich na przeja¿d¿kê saniami.
PóŸniej, dziêki wêgierskim
czardaszom i hiszpañskim ryt-
mom, atmosfera stawa³a siê
coraz cieplejsza.

W wykonaniu solistów Teatru
Wielkiego-Opery Narodowej w
Warszawie i Teatru Wielkiego
w £odzi us³yszeliœmy wi¹zan-
kê najpiêkniejszych arii opero-
wych i operetkowych. Walc
Ma³gorzaty z opery „Faust”
Charlesa Gounoda zaœpiewa-
³a Katarzyna Trylnik, sopran.
Pozostaj¹c w krêgu muzyki
francuskiej, Magdalena Idzik,
mezzosopran, wykona³a „Ha-
banerê” z opery „Carmen” Geo-
rgesa Bizeta. Znakomity aktor-

sko Andrzej Kostrzewski, bary-
ton, wcieli³ siê w postaæ Figara
i zaœpiewa³ jego ariê z opery
„Cyrulik Sewilski” Gioacchino
Rossiniego. Polskim akcentem
w tej czêœci koncertu by³ „Ku-
jawiak” Henryka Wieniawskie-
go wykonany przez tenora Ry-
szarda Wróblewskiego.

W sk³ad Bia³o³êckiej Orkie-
stry „Romantica” wchodz¹
wspaniali artyœci-muzycy, któ-
rzy czêsto z powodzeniem wy-
stêpuj¹ jako soliœci. Mogliœmy
siê o tym przekonaæ s³uchaj¹c
skrzypaczki Patrycji Szymañ-
skiej, w nadzwyczajnej inter-
pretacji „Skowronka” („Pacsir-
ta”) Grigorasa Dinicu. Podob-
nie zachwyci³o publicznoœæ wy-
konanie „Zimy” z „Czterech pór
roku” Antonia Vivaldiego przez
koncertmistrza Bia³o³êckiej Or-
kiestry „Romantica” Macieja
Przestrzelskiego.

Spora niespodziank¹ by³
wystêp znanego muzyka jaz-
zowego, mieszkañca Bia³o³ê-
ki, Wies³awa Wysockiego.
Wykona³ on na dwóch sakso-
fonach s³ynny temat filmowy
Henry’ego Mancini, „Ró¿owa
Pantera”. Je¿eli dodam, ¿e ar-
tysta wyst¹pi³ w ró¿owym me-
loniku, bêdziemy mieæ pe³ne
wyobra¿enie tego, co dzia³o

siê na scenie Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury.

Cech¹ charakterystyczn¹
koncertów przygotowywanych
przez Annê Barañsk¹-Wró-
blewsk¹, obok trafnego dobo-
ru repertuaru i najwy¿szego
poziomu wykonawstwa jest
du¿a dawka humoru i pomys³o-
woœæ. Na tych koncertach wi-
daæ, ¿e nie tylko publicznoœæ,
ale i artyœci dobrze siê bawi¹,
jak Katarzyna Trylnik i Ryszard
Wróblewski w duecie „Ach, jedŸ
do Varasdin” z operetki „Hrabi-
na Marica” Imre Kalmana.

W drugiej czêœci koncertu,
prowadz¹cy Andrzej Krusie-
wicz ju¿ zapowiedzia³ wykona-
nie polki francuskiej „Feuer-
fest” (Kowalskiej) Johanna
Straussa, gdy na scenê wszed³
cz³owiek w d³ugim, skórzanym
fartuchu i berecie, ci¹gn¹c za
sob¹ wózek z jakimœ ciê¿kim
przedmiotem. Okaza³o siê, ¿e
na wózku by³o wielkie kowa-
d³o, na którym Krzysztof Ol-
szewski, perkusista Orkiestry
„Romantica”, przebrany za ko-
wala wykona³ wraz z orkiestr¹
ten zabawny utwór. Kowad³o
zosta³o wypo¿yczone specjal-
nie na koncert z Muzeum Ko-
walstwa Artystycznego.

Nie sposób wymieniæ w tej
krótkiej relacji wszystkich
utworów i atrakcji III Noworocz-
nego Koncertu „Wielkie Gwiaz-
dy s¹ wœród nas”. Us³yszeli-
œmy arie z najpiêkniejszych
operetek, takich jak „Ksiê¿nicz-
ka czardasza” Imre Kalmana,
„Baron cygañski” Johanna
Straussa czy „Weso³a wdów-
ka” Franciszka Lehara. Kon-
cert zakoñczy³a aria „Libiamo”
z opery „Traviata” Giuseppe
Verdiego w wykonaniu wszyst-
kich solistów i Bia³o³êckiej Or-
kiestry Romantica.

Joanna Kiwilszo

31 stycznia w Parafii Rzym-
sko-katolickiej œw. Jakuba Apo-
sto³a przy ul. Mehoffera 4 odby³
siê koncert zatytu³owany „Muzy-
ka europejskiego baroku” w wy-
konaniu zespo³u muzyki dawnej
„Le Passioni dell’Anima”.

Zespó³ „Le Passioni dell’Ani-
ma” w sk³adzie: Kamila Koczy-
w¹s, Marcin Sochan – skrzyp-
ce barokowe, Maciej £ukaszuk
– wiolonczela barokowa, Anna
Kowalska – teorba, Jakub
Dmeñski – klawesyn, to m³odzi
muzycy, którzy wspóln¹ pracê
rozpoczêli jeszcze w czasie stu-
diów. Kszta³cili siê pod kierun-
kiem wybitnych pedagogów w
kraju i za granic¹, podczas stu-
diów i kursów mistrzowskich po-
œwiêconych wykonawstwu mu-
zyki dawnej. Wspó³pracuj¹ z
czo³owymi polskimi zespo³ami
graj¹cymi na instrumentach hi-
storycznych, m.in. „Il Tempo”
pod dyr. Agaty Sapiechy, „Con-
certo Polacco” pod dyr. Marka
Toporowskiego, czy „Narol Ba-
roque” pod dyr. W³adys³awa
K³osiewicza.

Nazwa zespo³u nawi¹zuje do
traktatu Kartezjusza „Namiêtno-
œci duszy”, który mówi: „...lu-
dzie, których uczucia najbar-
dziej mog¹ wzruszyæ, s¹ zdolni

do najwiêkszego zakosztowa-
nia s³odyczy w tym ¿yciu...”. To
zdanie, bêd¹ce jednoczeœnie
wyrazem ducha epoki baroku,
okreœla kierunek muzycznych
poszukiwañ zespo³u.

Podczas niedzielnego kon-
certu w Tarchominie muzycy
zaprezentowali utwory kompo-
zytorów niemieckich, francu-
skich i w³oskich, ¿yj¹cych i two-
rz¹cych, w wiêkszoœci, na prze-
³omie XVII i XVIII w.: Johanne-
sa Rosenmüllera (1620-1684),
Dietricha Buxtehude (1637-
1707), Johanna Josepha Fuxa
(1660-1741), Johanna Jakoba
Frobergera (1616-1667), Jose-
pha Bodin de Boismortier (1682-
1765), Alessandro Piccininiego
(1566-1639), Antonio Veracinie-
go (1659-1745), Arcangelo Co-
rellego (1653-1713) oraz Giu-
seppe Tartiniego (1692-1770).

Epoka baroku to okres, w któ-
rym powsta³o i zaczê³o rozwijaæ
siê wiele nowych form muzycz-
nych, takich jak opera, oratorium,
sonata, suita czy koncert. W mi-
strzowskim wykonaniu mieliœmy
okazjê zapoznaæ siê z przyk³a-
dami dwóch rodzajów baroko-
wych sonat (sonata da camera i
sonata da chiesa) oraz suit.

Niektóre utwory by³y bardzo
interesuj¹ce ze wzglêdu na swój
doœæ nietypowy uk³ad. Wymieniæ
tu mo¿na „Partitê in F” Johanna
Josepha Fuxa. Fux, niemiecki
kompozytor, teoretyk muzyki i
pedagog ¿y³ mniej wiêcej w cza-
sach Bacha. Znany jest przede
wszystkim z rozprawy o kontra-
punkcie, ale skomponowa³ te¿
wiele mszy, oratoriów, oper, psal-

mów i suit. Partita to rodzaj su-
ity, w której umieszcza siê w
okreœlonej kolejnoœci czêœci ta-
neczne (allemande, courante,
sarabanda i gigue). Czasem roz-
szerza siê suitê o inne tañce, np.
menuet. S¹ te¿ suity z³o¿one z
czêœci nietanecznych. „Partita in
F” Johanna Josepha Fuxa ma
nietypowy uk³ad, poniewa¿ ele-
menty taneczne i nietaneczne s¹
tam wymieszane. Pocz¹tkowa
Intrada, trzecia czêœæ-Duetto
oraz pi¹ta-Rondeau – s¹ to czê-
œci nietaneczne. Natomiast Me-
nuet, Bourée i Gigue – to tañce.

Wszystkie utwory zabrzmia-
³y wspaniale w starych murach
koœcio³a pw. œw. Jakuba Apo-
sto³a. Koœció³ jest starszy ni¿
muzyka, której s³uchaliœmy,
zbudowano go bowiem w stylu
nadwiœlañskiego gotyku w XVI
wieku. Jednak wystrój œwi¹tyni
jest barokowy. Na tle baroko-
wego o³tarza dobrze prezento-
wa³y siê stare instrumenty, ba-
rokowe skrzypce i taka¿ wiolon-
czela, klawesyn i teorba. Teor-
ba, inaczej mówi¹c lutnia ba-
sowa, to instrument popularny
w Europie w wiekach XVI-XVIII.
Sk³ada siê z owalnego korpu-
su i bardzo d³ugiej szyjki. Anna
Kowalska piêknie zagra³a na
teorbie „Ciaconne in partite va-
riate” Alessandro Piccininiego.

Wszyscy wykonawcy kon-
certu „Muzyka europejskiego
baroku” byli po prostu znako-
mici, zas³uguj¹ na najwy¿sze
laury. Ich gra dostarczy³a nam
niezapomnianych wra¿eñ. S³o-
wa uznania nale¿¹ siê tak¿e or-
ganizatorom koncertu, burmi-
strzowi Dzielnicy Bia³o³êka,
Jackowi Kaznowskiemu wraz z
Rada i Zarz¹dem oraz Wydzia-
³owi Kultury za ró¿norodnoœæ w
planowaniu wydarzeñ kultural-
nych na Bia³o³êce. Ka¿dy znaj-
dzie tu coœ dla siebie, równie¿
mi³oœnicy muzyki dawnej, któ-
ra wspaniale brzmi w tak kame-
ralnym miejscu, jakim jest ko-
œció³ pw. œw. Jakuba Aposto³a.

Joanna Kiwilszo

Muzyka kompozytorów epoki baroku zabrzmia³a w zabytko-
wym wnêtrzu koœcio³a pw. Œw. Jakuba Aposto³a w Tarchominie.

Muzyka europejskiego baroku

Uchwalona zmiana za³¹czni-
ka dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2010
przewiduje zwiêkszenie docho-
dów dzielnicy: o kwotê 1 838 576
z³ na realizacjê przedsiêwziêcia
„Przeprowadzenie prac konser-
wacyjno-regulacyjnych koryta
Kana³u Bródnowskiego” oraz o
kwotê 581 750 z³ na wprowa-
dzenie programu unijnego „Ak-
tywny Targówek”. Do bud¿etu
tego projektu, jako wk³ad w³a-
sny, wprowadzono kwotê 68 250
z³, przeniesion¹ ze œwiadczeñ
spo³ecznych. W zwi¹zku z wpro-

wadzeniem nowego zadania in-
westycyjnego „Przebudowa VIII
Ogrodu Jordanowskiego ul. Su-
walska” – II etap, zwiêkszono o
32 000 z³ œrodki na zawarcie ze
SPEC S.A. umowy o przy³¹cze-
nie budynku do sieci c.o.

W drugiej uchwale pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie likwi-
dacji zak³adu bud¿etowego pn.
Oœrodek Sportu i Rekreacji w
Dzielnicy Targówek – celem prze-
kszta³cenia w jednostkê bud¿e-
tow¹ m.st. Warszawy. Powodem
zmiany jest remont i wy³¹czenie

XLVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Pierwsza w tym roku sesja Rady Dzielnicy Targówek odby³a
siê 29 stycznia. Podczas godzinnych obrad, prowadzonych
przez Zbigniewa Poczesnego, podjêto 3 uchwa³y, wczeœniej po-
zytywnie zaopiniowane przez komisje merytoryczne. W g³oso-
waniu popar³o je 19 radnych – wszyscy obecni na XLVI sesji.

Pocz¹tek w zgodzie
z eksploatacji p³ywalni „Polonez”,
która w 2009 roku wypracowa³a
ok. 80% wszystkich przychodów
z obiektów OSiR. Zamkniêcie p³y-
walni uniemo¿liwi wykonanie pla-
nu finansowego OSiR; zasadne
jest przekszta³cenie OSiR z za-
k³adu bud¿etowego w jednostkê
bud¿etow¹.

W trzeciej uchwale radni Tar-
gówka wyst¹pili do Rady War-
szawy o podjêcie uchwa³y w
sprawie wyposa¿enia OSiR
Targówek w sk³adniki maj¹tko-
we, wytworzone w wyniku re-
alizacji zadañ inwestycyjnych:
„Modernizacja oœwietlenia sta-
dionu pi³karskiego OSiR przy
ul. £abiszyñskiej” (274 062,72
z³) oraz „Wymiana ogrodzenia
terenu i budynku administracyj-
no-socjalnego OSiR ul. Bloko-
wa 3” (582 554,84 z³).

W poprzedzaj¹cych uchwa-
³odawcz¹ czêœæ sesji „Interpe-
lacjach i wnioskach” radni py-
tali m.in. o dzia³ania zwi¹zane

z projektem przejêcia ZOZ Tar-
gówek przez ZOZ Bródno; losy
uchwa³y w sprawie zakupu z
90% bonifikat¹ skrawków zie-
mi, przylegaj¹cych do dzia³ek;
op³at za parkingi spo³eczne.

Anna Kuczyñska podziêko-
wa³a zarz¹dowi dzielnicy za
szlak pieszo-rowerowy wzd³u¿
ul. Kondratowicza i M³odzieñ-
czej przy Lasku Bródnowskim,
do ulicy Bystrej.

Dziêki pytaniom Jana Ma-
maja radni dowiedzieli siê, ¿e
przejmowanie od spó³ki „Go-
œciniec Mazowsze” obiektu
przy ul. Œw. Wincentego roz-
poczê³o siê 18 stycznia, za-
koñczy 29 stycznia. Uspokojo-
no obawy radnego o dzia³ania
komisji rewizyjnej. Do 31 stycz-
nia ta komisja i wszystkie po-
zosta³e powinny z³o¿yæ spra-
wozdania za rok 2009. Zo-
stan¹ one przedstawione na
najbli¿szej sesji Rady Dzielni-
cy Targówek.                            K.
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Czy mo¿na zgubiæ siê w
miejscu, które siê zna, w któ-
rym siê bywa, a wiêc w którym
zgubiæ siê nie sposób?
Wszystko zale¿y od punktu wi-
dzenia. Dwóch m³odych foto-
grafików, Maciej Szal i Krzysz-
tof Gajewski, pos³uguj¹c siê fe-
nomenaln¹ technik¹, proponu-
je nam spacer w miejskim la-
biryncie starej Pragi. Jest to
równie¿ w pewnym sensie wy-
cieczka w przysz³oœæ, ponie-
wa¿, tak jak „Avatar” Jamesa
Camerona jest przyk³adem
przysz³oœci filmu, tak zdjêcia
Pragi w technice 3d s¹ przy-
k³adem przysz³oœci fotografii.

Krzysztof Gajewski (ur. 1976
r.) i Maciej Szal (ur. 1985 r.),
którzy ju¿ od d³u¿szego czasu
zajmuj¹ siê fotografi¹ 3d (s¹
miêdzy innymi autorami trójwy-
miarowej ok³adki do albumu
rapera Pono), zdecydowali siê
pokazaæ w trójwymiarze archi-
tekturê Pragi. Przez kilka mie-
siêcy penetrowali dzielnicê,
próbuj¹c dotrzeæ tam, gdzie na
ogó³ dotrzeæ siê nie da: do po-
zamykanych fabryk, opuszczo-
nych budynków, zapomnia-
nych przejœæ. Nie by³oby w tym
nic wyj¹tkowego, wszak foto-
grafowanie metod¹ stereosko-
pow¹ znane jest od ponad 150
lat, czego dowodem s¹ foto-
plastykony, jednak Gajewski i
Szal opracowali autorsk¹ me-
todê stereoskopii. Polega ona
na wyzwoleniu migawki dwo-
ma aparatami (lustrzankami
cyfrowymi) jednoczeœnie.

- Powstaj¹ dwa zdjêcia –
mówi Maciej Szal. – Nale¿y je
w specjalnym programie kom-
puterowym przesun¹æ na war-
stwach w taki sposób, ¿eby
powsta³ kana³ niebieski oraz
czerwony, co powoduje, ¿e
nasz mózg sk³ada te zdjêcia w
jeden trójwymiarowy obraz.

Zgub siê na Pradze
Trójwymiarowe fotografie Pragi autorstwa Macieja Szala i

Krzysztofa Gajewskiego od 22 stycznia mo¿na ogl¹daæ w
Galerii Nizio, przy ul. In¿ynierskiej 3.

Uzyskali wspania³e efekty, ta-
kie jak niespotykan¹ ostroœæ de-
talu, niemal doskona³e z³udzenie
przestrzeni czy wra¿enie ruchu.
Poza tym metoda ta pozwoli³a im
wykonaæ wydruki w wyj¹tkowo
du¿ym formacie: 150x100 cm.

W specjalnych okularach do
trójwymiaru zag³êbiamy siê w
praski pejza¿. Zdjêcia umyœlnie
s¹ nie podpisane, po to, aby siê
zgubiæ, aby siê domyœliæ, aby
wyobraziæ sobie to miejsce w
rzeczywistoœci. U³o¿enie fotogra-
fii wymusza pewne reakcje, raz
trzeba przykucn¹æ, raz spojrzeæ
do góry. Przez ca³¹ wystawê
przewija siê motyw poci¹gu, co
zgadza siê z za³o¿eniem, ¿e eks-
pozycja jest podró¿¹. Widzimy

wiêc zburzon¹ parowozowniê
przy ul. Wileñskiej oraz poci¹g na
wewnêtrznych torach Zak³adów
T³uszczowych „Kruszwica” przy
ul. Radzymiñskiej. Odwiedzamy
te¿ dworzec PKS Stadion.

Na wystawie nie zabrak³o
zdjêcia Katedry œw. Floriana.

- Dostaliœmy pozwolenie od
ks. arcybiskupa – mówi Maciej
Szal – i weszliœmy na taras
widokowy wie¿y koœcio³a. By³y
tam rzeŸby i pozostawiona
butelka. Wysz³o zdjêcie pe³ne
kontrastów.

Trójwymiar chyba najlepiej
widoczny jest na zdjêciu ogro-
du artysty rzeŸbiarza przy ul.
Niek³añskiej na Saskiej Kêpie.

Niesamowite wra¿enie robi te¿
fotografia secesyjnej klatki
schodowej starej praskiej ka-
mienicy: ulegamy z³udzeniu, ¿e
naprawdê tam wchodzimy. Kie-
dy zbli¿amy siê w naszych spe-
cjalnych okularach, faliste linie
schodów, ³uki sklepieñ jakby
wychodzi³y nam naprzeciw.

Przestrzeñ galerii zaaran¿o-
wa³ designer Jan Modzelew-
ski, zwi¹zany z Centrum Na-
uki „Kopernik”. Instalacjê z³o-
¿on¹ ze s³onia, œwietlówek i
galaretki wykona³a Luiza Mar-
klowska, wspó³autorka ró¿o-
wych jelonków na Powiœlu.

Wystawa „Zgub siê” w Ga-
lerii Nizio, przy ul. In¿ynier-
skiej 3 czynna bêdzie do 22
lutego, wt.-pt. godz. 10-17,
sob. godz. 12-16. Wstêp wolny.

Joanna Kiwilszo

21 stycznia odby³o siê noworoczne spotkanie pó³nocnopra-
skich przedsiêbiorców z przedstawicielami Rady i Zarz¹du Dziel-
nicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy. Ide¹ przewodni¹ spotkania
by³a integracja przedsiêbiorców na Pradze. Podczas uroczy-
stoœci przedstawiono plany w³adz samorz¹dowych dzielnicy na
2010 rok. Uczestnicy spotkania mieli te¿ okazjê wys³uchaæ m.in.
prezentacji przedstawicieli Biura Funduszy Europejskich i Wo-
jewódzkiego Urzêdu Pracy, dotycz¹cych programów dla przed-
siêbiorców, w tym programów antykryzysowych.

Podczas spotkania odby³a siê aukcja charytatywna prowa-
dzona przez znanego aktora Marka Fr¹ckowiaka, zlicytowane
zosta³y rêkawice z autografem Grzegorza Skrzecza, dochód z
licytacji przeznaczony zostanie na dofinansowanie bokserskie-
go Klubu Sportowego Fenix. Zlicytowana zosta³a równie¿ ko-
szulka praskiego pi³karza Marcina Smoliñskiego z podpisami
zawodników warszawskiej Legii; zysk z tej licytacji przekazany
zostanie m³odzie¿owemu Klubowi Sportowemu B³yskawica. Pod
m³otek posz³a te¿ czapka Roberta Kubicy z autografem; dochód
z tej czêœci aukcji przeznaczony zostanie na wsparcie dzia³añ
Grupy Pedagogiki i Animacji Spo³ecznej.

Podczas loterii wizytówkowej nagrodê specjaln¹ wygra³a pra-
ska kawiarnia „Czarny Motyl”. Bêdzie ona partnerem Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc podczas jednej z organizowanych przez
niego imprez. Pozosta³e  nagrody w loterii wizytówkowej pozy-
skane zosta³y przez Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Miejmy nadziejê, ¿e noworoczne spotkanie bêdzie pocz¹t-
kiem owocnej wspó³pracy nie tylko w 2010 roku!              MZP

Wspó³praca na Pradze

Organizatorzy z bólem ser-
ca odmawiali nastêpnym dru-
¿ynom udzia³u. W Nocnym
Maratonie P³ywackim mog³o
startowaæ tylko 6 dru¿yn.

O godz. 22.08 nast¹pi³ ocze-
kiwany start zawodników.  Od
samego pocz¹tku prowadzenie
objê³a dru¿yna Akademii Leona
KoŸmiñskiego, która podjê³a
próbê pobicia dotychczasowe-
go rekordu. Po godzinie akade-
micy przep³ynêli ponad 5 km i
szansa ustanowienia nowego
rekordu sta³a siê bardzo real-
na, w szczególnoœci, ¿e w tej
dru¿ynie startowa³ wybitny p³y-
wak, olimpijczyk z Aten 2004

£ukasz Drzewiñski. Drug¹
ekip¹ na pó³metku by³a dru¿y-
na WOPR Sochaczew z wyni-
kiem 4500 m. Trzeci¹ - dzieci z
klas III szko³y podstawowej z
klubu sportowego UKS Jagiel-
lonka, dla której start by³ nie
lada wyzwaniem. To oni  zdo-
byli wielk¹ sympatiê publiczno-
œci, która zagrzewa³a najm³od-
szych do walki. Dziêki ¿ywio-
³owemu dopingowi, dzieci prze-
p³ynê³y 3300 m.

Dystans pozosta³ych trzech
dru¿yn oscylowa³ w granicach
3100 - 3200 m.

Dla zawodników, którzy w
danym momencie nie uczestni-
czyli w rywalizacji, organizato-
rzy maratonu przygotowali krót-
kie wystêpy grupy tanecznej
Life4dance pod kierownictwem
Ma³gorzaty Mê¿ykowskiej, na-
grodzone gromkimi brawami.

Ka¿da dru¿yna w swoim sk³a-
dzie mia³a wybitnych p³ywaków:

Akademia Leona Ko¿miñ-
skiego – £ukasz Drzewiñski
(olimpijczyk z Aten 2004),

Dowództwo Si³ Powietrznych -
Joanna Go³êbiowska (wielokrot-
na mistrzyni Polski, cz³onek ka-
dry sportowej WOPR),

CBŒ KG Policji - Zbigniew
Sajkowicz (paraolimpijczyk,
laureat wielu maratonów d³u-
godystansowych),

KG Policji – Kamila Zimoñ
(uczestniczka miêdzynarodo-
wych zawodów p³ywackich
s³u¿b mundurowych),

WOPR Sochaczew to cz³onko-
wie œcis³ej kadry sportowej
WOPR, natomiast zawodnicy
UKS Jagiellonka pod opiek¹ tre-
ner Klaudii P³anety-Cholewy,
choæ na razie bez wyników, mieli
ogromn¹ wolê walki, co zaowo-
cowa³o bardzo dobrym wystêpem
w Nocnym Maratonie P³ywackim.

Najwa¿niejszy goœæ, jak za-
wsze bardzo skromna Otylia
Jêdrzejczak, powitana ogromn¹
burz¹ braw przez zawodników,
zgromadzonych goœci i kibiców,
¿yczliwie rozdawa³a autografy;
cieszy³a siê ogromn¹ sympati¹,
w szczególnoœci zawodników
UKS Jagiellonka.

Ostatnia minuta maratonu
wywo³a³a wielkie emocje
wszystkich przyby³ych.

30 stycznia o godzinie
00.08. rekord maratonu zosta³
pobity! 10560 m to wynik osi¹-
gniêty przez zawodników Aka-
demii Leona KoŸmiñskiego
pod opiek¹ trenera Marcina
Adamskiego. Drugie miejsce
wywalczy³a dru¿yna WOPR
Sochaczew z wynikiem 9312
metrów. Trzecie - UKS Jagiel-
lonka z wynikiem 6675 me-
trów. Czwarte - dru¿yna Do-
wództwa Si³ Powietrznych RP
z wynikiem 6500 metrów. Pi¹-
te miejsce dla dru¿yny CBŒ
KG Policji z wynikiem 6445
metrów, zaœ szóste zajê³a dru-
¿yna KG Policji z wynikiem
6150 metrów.

Warto wspomnieæ o charyta-
tywnym celu maratonu. Oprócz
wspania³ych wyników sporto-

Nocny maraton p³ywacki
Rekord Nocnego Maratonu P³ywackiego, który wynosi³

10425 m (ustanowiony przez dru¿ynê DOSiR Praga Pó³noc),
utrzymywa³ siê przez 9 lat, a¿ do 29 stycznia, kiedy to o godz.
22.00, na p³ywalni Prawy Brzeg, podjêto próbê jego pobicia.
Do zawodów zg³osi³y siê jako pierwsze dru¿yny: UKS Jagiel-
lonka, Akademii Leona KoŸmiñskiego, CBŒ KG Policji, KG Po-
licji, WOPR Sochaczew i Dowództwa Si³ Powietrznych RP.

wych wsparliœmy Fundacjê
Pomocy Wdowom i Sierotom
po Poleg³ych Policjantach.

Za przep³yniête przez za-
wodników kilometry (ponad
45) pose³ RP Alicja D¹browska
i radny Warszawy Sebastian
Wierzbicki wp³acili na rzecz
Fundacji 900 z³ (20 z³ za 1 km).
Przeprowadzona zosta³a licy-
tacja sprzêtu sportowego, któ-
rej dochód przekazaliœmy pre-
zes Fundacji Irenie Zaj¹c.

Najm³odszym zawodnikom
z UKS Jagiellonka pami¹tko-
we statuetki zawodów wrêczyli
prezes Stowarzyszenia Bez-
pieczna M³odoœæ im. „Grzego-
rza” Stanis³aw Zduñczyk i Oty-
lia Jêdrzejczak.

Bardzo mi³ym gestem by³o
tak¿e przekazanie upominków
przez Dowództwo Si³ Po-
wietrznych RP (najbardziej
„dojrza³a wiekiem dru¿yna”)
dla dzieci z UKS Jagiellonka.

Po uroczystoœciach organi-
zatorzy zaprosili wszystkich na
poczêstunek przygotowany wg
staropolskich przepisów przez
Goœciniec Ko³omyja - Restau-
racja Kresowa.

Organizatorzy zapowiedzieli
letni¹ edycjê Nocnego Mara-
tonu P³ywackiego Lato 2010.

Pawe³ Wagner
Jaro ¯ochoœ - Foto
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885

ANGIELSKI, hiszpañski, w³oski
14z³/60min 503-765-560

ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724

BEZSTRESOWA nauka ob-
s³ugi komputera (zachêcamy
seniorów) 503-765-560

CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka, chemia
14z³/60min 601-440-130

NAUKA jêzyków (angiel-
ski, hiszpañski) dla dzieci
503-765-560

POLSKI, przygotowanie
do matury, intensywnie tel.
22 811-53-22, 602-678-811

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-

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

HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
HYDRAULIKA, remonty, na-

prawy, instalacje w domach
jednorodzinnych 504-944-852

KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskiwaniu 501-503-906,
www.igexpert.pl
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.

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

PRZEPROWADZKI 503-788-934

REMONTY rzetelnie,
gwarancja 609-574-750

ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485

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. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54

MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Absolwent Paramedyczne-

go I Technicznego Instytutu

MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pocho-

dzi z rodziny, w której dar

uzdrawiania przechodzi z
pokolenia na pokolenie, z

ojca na syna. Mimo m³odego
wieku jest uznawany za jed-

nego z najlepszych healerów

na Filipinach. Po raz pierw-
szy odwiedza nasz kraj po

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
namowie i z rekomendacji

sekretarza Stowarzyszenia

Uzdrowicieli w Baguio City
CONSTANCIA MANGLANA.

Podobne te¿ ma metody
leczenia.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w

ciele cz³owieka i skutecznie

je eliminuje. Wzmacnia natu-
ralne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na

wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwidu-
j¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ go-

dziny, ale zale¿y to

od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿-

nia wybór techniki.
Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy

indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane

bezkrwawe opera-
cje, filipiñski uzdro-
wiciel robi na ciele

eterycznym. Pa-
cjenci s¹ zdumieni

umiejêtnoœci¹ bez-

b³êdnego dotarcia do Ÿród³a

choroby oraz tym, ¿e czêsto,

ju¿ po pierwszej wizycie u
niego ustêpuj¹ wieloletnie

schorzenia.

JAMES skutecznie poma-

ga w leczeniu wielu 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:

4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16,

17, 18, 21 lutego

Zapisy i informacje w godz.

14-22 pod numerami tel.:

(22) 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, ka¿dy z nas, posiadacz

zwierzêcia, mo¿e mieæ co
najmniej dwie perspektywy:

swoj¹ i zwierzêcia.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, ka¿dy polityk mo¿e

mieæ co najmniej dwie per-
spektywy na rz¹dy w tzw. de-

mokracji: swoj¹ i obywateli.

Pan i polityk z tego, co wi-

dzê, czujê i s³yszê, najczê-
œciej s¹ jedn¹ osob¹ i maj¹

jedn¹ hic, …. swoj¹ jedynie

perspektywê.

Pan i polityk bêd¹ uwa¿aæ

siê za najwa¿niejszych. Pan i
polityk bêd¹ uwa¿aæ siê za

najm¹drzejszych. Pan i polityk
bêdzie lepiej wiedzia³ i podej-

mowa³ decyzjê w naszym

imieniu i dla naszego dobra.

Pan i polityk bêdzie najle-

piej wiedzia³, co nam jest po-
trzebne na œniadanie, obiad i

kolacjê. Co powinno wisieæ
na œcianach wszelakich bu-

dynków? Zdecyduje lepiej, co

mo¿emy ogl¹daæ, czego mo-
¿emy s³uchaæ, na co mo¿e-

my patrzeæ, co powinniœmy
wiedzieæ i z jakiej w³óczki

wyszyde³kowaæ sobie beret.

Pan i polityk ustali nam

wszelakie normy, których

sam jako nasz pan i polityk
konsekwentnie nie bêdzie

przestrzega³.

Nasz pan i polityk bêdzie do

nas mówi³ i poucza³, maj¹c

przeœwiadczenie, ¿e mówi coœ
wa¿nego i ¿e uwa¿nie go s³u-

chamy. Bêdzie nas zad³u¿a³ i
po¿ycza³ pieni¹dze w naszym

imieniu. Nie bêdzie dba³ o na-

sze dzieci, szczeniêta i kociê-
ta. Nie bêdzie dba³ tak¿e o nas

samych. I nasz¹ pamiêæ i god-
noœæ. Dlatego psy i koty w tak

wielkiej rzeszy widoczne s¹ na

œmietnikach i na ulicach jako
bezpañskie, a ludzkie osiedla

przypominaj¹ budy w schroni-
sku. Aliœci bêdzie czas, kiedy

pan i polityk przysiêgnie i obie-

ca wszystko!

Pan i polityk, gdy przed
wyborami i w domu jest bie-

da. Spada poparcie i wyso-
koœæ merdania ogonem, tak

samo, zawsze roz³o¿y rêce i

powie nam: przykro mi, ale to
nie moja wina.

Szanowni Pañstwo, nie
bêdê ju¿ rozwija³ w¹tku po-

dobieñstw pana i polityka, bo
wiêcej podobieñstw mo¿ecie

skojarzyæ sobie sami.

Do takiego sposobu myœle-

nia sprowokowa³a mnie roz-

mowa z w³aœcicielem psa,
którego nie lubi. W ripoœcie

powiedzia³em tak: wyobraŸ-

my sobie, szanowny panie, ¿e

to ja jestem pana panem, a

pan moim psem. I ja zdecy-
dujê, o jakiej godzinie bêdzie

Pan, polityk, pies, kot,
kaloryfer i przepraszam

pan robi³ siusiu i kupkê dwa

razy dziennie. Zdecydujê te¿,
co bêdzie pan jad³ i zgaszê

biciem pana ka¿dy zbytni en-

tuzjazm i samodzielnoœæ w
panu. W zamian wymagaæ

bêdê najwy¿szych oznak mi-
³oœci, akceptacji i dyscypliny,

a koledze z podwórka bêdê

opowiada³, ile jest z panem
samych k³opotów i jak pan

mnie drogo kosztuje.

Spróbujcie, Szanowni Pañ-

stwo, odmieniæ swoj¹ per-
spektywê widzenia naszej

ludzkiej i zwierzêcej rzeczy-

wistoœci. Niechaj bêdzie to
symptom szacunku dla od-

miennego ni¿ nasz bytu.

PS. Koty i ich w³aœcicieli

serdecznie przepraszam za
proporcjonalnie zbyt ma³¹

uwagê w tekœcie w stosunku

do d³ugoœci nag³ówka.

Aliœci liczê na Wasz¹ nieza-

le¿noœæ i umys³y zajête zmniej-
szaniem populacji myszy lub

kocykiem na kaloryferze!

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

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

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn.zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia,

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na

wniosek firmy „Osiedle £abêdzia” Sp. z o.o., ul. Warszaw-
ska 92, 05-092 £omianki, z³o¿ony w dniu 22.12.2009 r. w

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycfi celu publicznego

polegaj¹cej na budowle sieci wodoci¹gowej, gazoci¹gu
œredniego, ciœnienia oraz sieci elektroenergetycznej na

dzia³kach ew. nr: 75/2, 76/1, 77/3, 78, 79/3, 42/4, 45/3,
52 w obrêbie 4-16-35, przy ul. Ostródzkiej, na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i

wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-

nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w

czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.

Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty

ostatniego og³oszenia).

Zanim koty zaprezentowa-

³y swoje walory, musia³y pod-

daæ siê ostrym rygorom – chi-
powanie, wyposa¿enie w

ksi¹¿eczkê zdrowia lub koci
paszport, w zaœwiadczenie

wydane przez weterynarza

(na nie wczeœniej ni¿ trzy dni
przed wystaw¹), szczepienia

- przeciw wœciekliŸnie (koty
starsze ni¿ szeœciomiesiêcz-

ne), przeciwko kociemu kata-

rowi i panleukopenii. Bia³e
koty dodatkowo musia³y oka-

zaæ zaœwiadczenie lekarskie

Kocie piêknoœci na wybiegu

o stanie s³uchu. Warunek

uczestnictwa w wystawie to

stuprocentowe zdrowie, ¿ad-
nych chorób zakaŸnych czy

paso¿ytniczych i skrócone
pazurki – to na wypadek, gdy-

by dosz³o do rêkoczynów.

Urodê kotów oceniali i
wszystkich tych wymogów

pilnowali miêdzynarodowi
jurorzy - Berta Nemcova z

Czech, Francoise Milcent
z Francji, Sirpa Lindelof ze
Szwecji, Sona Ivankova ze

S³owacji, Dieter Filler ze

Szwajcarii, Eric Rijers z
Czech, Yan Roca - Folch

z Francji, Martein Tausen

z Islandii.

Miêdzynarodowa Wystawa

Kotów Rasowych odbywa³a
siê w Bia³o³êce ju¿ po raz dru-

gi. Puchary dla zwyciêskich
kotów ufundowa³ i wrêczy³ ich

posiadaczom burmistrz Ja-

cek Kaznowski. Bardzo prze-
praszamy czworono¿nych

uczestników wystawy - oczy-
wiœcie grubym nietaktem jest

mówienie o tych, którzy towa-

rzyszyli kotom na wystawie,
„posiadacze kotów”. Kotów

nie mo¿na posi¹œæ. To one
posiad³y nas. Bez reszty.

(egu)

Kocie piêknoœci mo¿na by³o ogl¹daæ 23 i 24 stycznia
w BOŒ przy Strumykowej. Syjamskie i orientalne, pó³d³u-
gow³ose, perskie i egzotyczne, krótkow³ose – wszystkie
koty cieszy³y oczy licznie odwiedzaj¹cych Miêdzynaro-
dow¹ Wystawê Kotów Rasowych.
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Ch³odnym okiem

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

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

Prosto z mostu

Wybór tematu felietonu nie
jest ³atwy, dwa tygodnie za-
wsze bowiem obfituj¹ w warte
wzmianki wydarzenia. Czêsto
rezygnujê z opisania wa¿nych
spraw, które nie s¹ ju¿ „new-
sem” lub wielu spraw aktual-
nych, je¿eli s¹ wa¿niejsze pro-
blemy. Dlatego, co jakiœ czas,
potrzebny jest remanent.

Pierwsza sprawa to war-
szawskie w¹tki afery hazardo-
wej. Na mój wniosek Rada War-
szawy wys³ucha³a informacji
Prezydent Warszawy na ten te-
mat. Nie uda³o siê ustaliæ, co i z
kim za³atwia³ Rosó³ w Ratuszu.
Jednak dla wyjaœnienia ca³ej
sprawy wa¿ne jest, ¿e kalenda-

rium dyrektora sto³ecznego Biu-
ra Architektury nie zgadza siê z
kalendarium Mira. Zapytany o
to przeze mnie dyrektor Mikos
stwierdzi³, ¿e „ka¿dy powinien
wyt³umaczyæ siê ze swojego ka-
lendarium”. Notabene, pracuj¹c
jako dyrektor gabinetu politycz-
nego Mariusza B³aszczaka w
Kancelarii Premiera pozna³em
œp. Grzegorza Michniewicza.
Czy jego œmieræ ma zwi¹zek z
tuszowaniem afery hazardowej
(jako pe³nomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych móg³
znaæ Ÿród³o przecieku)? Od
czasów „wypadku” Pañki, „ata-
ku serca” Falzmana, zabójstwa
Papa³y do epidemii samobójstw
pod rz¹dami Tuska nic siê w
Polsce nie zmienia.

Druga sprawa to œnieg. Nie
taki, od którego Drzewiecki ma
ksywkê „Bia³y Nos”, tylko zwy-
czajny. Bêd¹c niedawno go-
œciem Radia Maryja i TV
Trwam widzia³em, spaceruj¹c
po tamtejszej starówce, wywo-
¿enie œniegu z centrum Toru-
nia. W Warszawie œnieg zale-
ga na chodnikach i miejscach
parkingowych w malowniczych
zaspach. HGW funduj¹ca nam
hojnie koncerty Dody i lampki
wzd³u¿ ulic za 4 bañki, twier-
dzi, ¿e nie ma pieniêdzy na
jego wywiezienie. Nasz projekt

uchwa³y, aby chocia¿ zwolniæ
kierowców z op³at za parkowa-
nie w Centrum zosta³ odrzuco-
ny przez koalicjê PO/SLD. Za
co p³acimy, skoro nie ma
miejsc parkingowych?

Trzecia sprawa to kultura.
Teatry warszawskie otrzymaj¹
w tym roku znacznie okrojone
bud¿ety. Œrodki przeznaczane
s¹ na rozrywkê masow¹ –
igrzyska dla elektoratu. Hucz-
ne wydarzenia w roku wybor-
czym. Na kulturê wysok¹, dla
wymagaj¹cego widza, nie ma
pieniêdzy. M³odzie¿y i dzieciom
nie bêdziemy proponowali pod-
noszenia swojego poziomu
mentalnego. Damy im bilety na
Dodê. I piwo na meczach. Tak
wychowamy nowe pokolenie
wyborców Platformy. W koñcu
PO ma 97% poparcia w wiêzie-
niach… noblesse oblige.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

twitter: Maciejowski_waw

Remanent

Za oknami zima, a w redak-
cjach telewizyjnych biegaj¹
spoceni dziennikarze, poszu-
kuj¹cy za wszelk¹ cenê jakie-
gokolwiek newsa, bo konkuren-
cja nie œpi. Na rynku ogólnokra-
jowym konkuruj¹ ze sob¹ gi-
ganci TVP, TVN i POLSAT.
Ka¿dy z tych podmiotów dys-
ponuje kana³em nastawionym
wy³¹cznie na informacje. TVP
Info, TVN 24, POLSAT News
przeœcigaj¹ siê miêdzy sob¹,
aby ich towar by³ najœwie¿szy i
najgorêtszy. Dobra informacja
to zazwyczaj z³a informacja.
Kiedyœ, gdy telewizja pokazy-
wa³a przedszkole, mo¿na by³o
domniemywaæ, i¿ zosta³o nie-
dawno otwarte, dziœ taki widok
jest ilustracj¹ jego zawalenia
lub co najmniej masowego za-
trucia pokarmowego przed-
szkolaków. Z racji tego, ¿e
œwiatowe wypadki szybko siê
zu¿ywaj¹, a tragedia na Haiti
zosta³a pokazana przez
wszystkich ze wszystkich stron,
coraz wiêcej czasu poœwiêca-
ne jest na krajowe podwórko.
Tu nudy, ci¹gle zima. Wylewy
Bugu i ewakuacje podtopio-
nych wsi pokazali wszyscy po
kilka razy i gdyby nie nadzwy-
czajne komisje sejmowe, nie
wiem, czym redaktorzy prowa-
dz¹cy wype³niliby ramówki.

Sejm to zawsze ostatnia na-
dzieja dziennikarzy. Dziœ w na-
szym parlamencie od dwóch lat
merytorycznie niewiele siê dzie-
je. Pracuj¹ za to cztery nadzwy-
czajne komisje œledcze.
Pierwsz¹ z nich powo³ano do
zbadania okolicznoœci tragicz-
nej œmierci by³ej pos³anki Bar-
bary Blidy. Kolejne z nich to ko-
misja œledcza do zbadania
sprawy zarzutu nielegalnego
wywierania wp³ywów - zwana
komisj¹ naciskow¹, komisja
œledcza do zbadania prawid³o-
woœci dzia³añ organów admini-
stracji rz¹dowej w sprawie po-
stêpowañ karnych zwi¹zanych
z uprowadzeniem i zabójstwem
Krzysztofa Olewnika i komisja
œledcza do zbadania sprawy
przebiegu procesu legislacyjne-
go ustaw nowelizuj¹cych usta-
wê z dnia 29 lipca 1992 r. o
grach i zak³adach wzajemnych
- zwana komisj¹ hazardow¹.
Dziœ chyba ta ostania cieszy siê
najwiêkszym powodzeniem
dziennikarzy. Ostatnio przez
przypadek zauwa¿y³em, ¿e jej
obrady transmitowa³y na ¿ywo
TVP Info, TNV 24, POLSAT
News i TV TRWAM!!! Bada ona
bowiem sprawê najbardziej ak-

tualn¹ i wywo³uj¹c¹ najwiêcej
kontrowersji. Co prawda, prze-
ciêtny zjadacz chleba nie do
koñca wie, o co chodzi. Nikt nic
nie ukrad³, nie mówi siê o ¿ad-
nych ³apówkach, nikt nie siedzi,
a ¿adna ustawa nie wesz³a w
¿ycie. Wa¿niejsze jest, czy i jak
poci siê pose³ Chlebowski i dla-
czego na posiedzenie nie przy-
szed³ minister Drzewiecki, ni¿
to, co maj¹ oni rzeczywiœcie do
powiedzenia. PO twierdzi i ma
do tego prawo, ¿e ¿adnej afery
nie by³o, a taœmy z nagraniami
rozmów Rycha, Grzecha, Mira
z pos³ami i ministrami PO to ma-
nipulacja by³ego szefa CBA Ka-
miñskiego. Opozycja, to znaczy
PiS i SLD, chc¹ ukazaæ z³e
funkcjonowanie parlamentu i
mo¿liwoœæ wp³ywania lobby-
stów na przebieg procesu legi-
slacyjnego za rz¹dów PO - i te¿
maj¹ prawo stawiaæ takie tezy.
Co z tego wyjdzie - nie wiem.
Byæ mo¿e oka¿e siê, ¿e by³y
szef CBA Kamiñski ca³¹ tê spra-
wê spreparowa³ i - jak twierdzi
pose³ Palikot - najpewniej sam
dokona³ przecieków, o które te-
raz oskar¿a premiera Tuska.
Byæ mo¿e, komisja wyka¿e, ¿e
procedury w polskim Sejmie
dziurawe s¹ jak ser szwajcar-
ski i wczeœniejsze doœwiadcze-
nia Platformê niewiele nauczy-
³y. Zwyk³y zjadacz chleba, nie
maj¹cy czasu na wielogodzin-
ne œledzenie przebiegu posel-
skich utarczek przed telewizo-
rem, zapewne nie wyczuwa po-
litycznych niuansów i o to w³a-
œnie chodzi. Chodzi o szum
medialny, który zama¿e praw-
dziwy obraz. Chodzi o subiek-
tywne pokazanie, którzy s¹ do-
brzy, a którzy Ÿli, na których
warto, a na których nie warto
g³osowaæ. Wszak w tym roku
jesieni¹ podwójne wybory, a
Tusk nie kandyduje.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy Rady

 Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

W Bia³o³êce prowadzi siê
obecnie kilka budów i remon-
tów jednoczeœnie (budowa
Mostu Pó³nocnego, przebudo-
wa ulic: Modliñskiej i Toruñ-
skiej, remont wiaduktów Mostu
Grota, budowa kolektora do
Czajki), które utrudniaj¹ ruch
drogowy w dzielnicy i wyd³u-
¿aj¹ przeprawê na drug¹ stro-
nê Wis³y. Utrudnienia te bêd¹
trwa³y kilka lat, poniewa¿ z
uwagi na zaniedbania inwesty-
cyjne lat poprzednich, po za-
koñczeniu obecnych inwesty-
cji nast¹pi m.in. przebudowa
ul. Marywilskiej i remont Mo-
stu Grota Roweckiego.

Maj¹c na uwadze obecne i
przysz³e problemy komunika-
cyjne, Rada Dzielnicy Bia³o³ê-
ka z inicjatywy radnego Krzysz-
tofa Pelca, cz³onka Klubu Rad-
nych PO, przyjê³a uchwa³ê
wzywaj¹c¹ ZTM i m.st. War-
szawa do natychmiastowego
uruchomienia linii SKM z Legio-
nowa do Dw. Gdañskiego.  Li-
nia ta mia³a byæ uruchomiona
ju¿ 4 lata temu.

Z ostatnich rozmów wynika,
¿e ZTM Warszawa dostrzeg³
wreszcie potrzebê uruchomie-
nia linii SKM z Legionowa do
Dw. Gdañskiego z czêstotliwo-
œci¹ kursowania poci¹gów co
15 minut i skierowa³ zapotrze-
bowanie na te linie do Dyrekcji
SKM, ale nic z tego do tej pory
nie wynik³o. SKM nie ma za-
pewnionych pieniêdzy z bud¿e-
tu Miasta i nie jest w stanie za-
mówiæ i kupiæ nowych poci¹-
gów dla tej linii. Próby wypo¿y-

czenia starych poci¹gów pod-
miejskich od innych przewoŸ-
ników kolejowych w Polsce te¿
nie przynosz¹ rezultatu. Kolej-
ny termin uruchomienia SKM w
Bia³o³êce - 1 marca 2010 -
znów nie bêdzie dotrzymany.

Istnieje pilna potrzeba prze-
suniêcia z funkcjonuj¹cej linii
SKM Pruszków – Sulejówek
przynajmniej 2 nowoczesnych
poci¹gów (aktualnie eksploato-
wanych) na linie z Legionowa
do Dw. Gdañskiego. By³by to
dobry wzorzec i zachêta dla
mieszkañców Bia³o³êki do
przesiadki z samochodów i au-
tobusów do SKM po³¹czonego
z metrem. Skierowanie na te
linie (w bli¿ej nieokreœlonym
czasie) tylko samych starych
30-letnich, zdezelowanych po-
ci¹gów, po¿yczanych od innych
przewoŸników, nie stworzy
prze³omu i zachêty dla tysiêcy
mieszkañców Bia³o³êki do-
je¿d¿aj¹cych do pracy i szkó³.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

SKM dla Bia³o³êki

Latem 1989 roku zaopatrzy-
³em siê w zapas widokówek z
Pa³acem Kultury i Nauki. Nie
by³o o nie trudno - prawdê mó-
wi¹c, by³y to chyba wtedy jedy-
ne dostêpne w handlu pocztów-
ki z widokiem Warszawy - a mia-
³em przeczucie, ¿e ju¿ wkrótce
znikn¹ one z rynku w zwi¹zku z
likwidacj¹ przedstawionego na
nim obiektu. Pa³ac Kultury na
szczêœcie nie zosta³ zlikwidowa-
ny, przez dwadzieœcia lat nie
uda³o siê go jednak wtopiæ w
miejsk¹ tkankê stolicy. Nie miej-
sce tu na przypominanie, dlacze-
go tak siê sta³o i nadal dzieje, z
wyj¹tkiem krótkiego ceterum
censeo: g³ównym winowajc¹
tego stanu rzeczy jest Lech Ka-
czyñski, który zaj¹wszy fotel w
ratuszu wyrzuci³ do kosza wiêk-
szoœæ planów przygotowanych
przez Paw³a Piskorskiego i po-
przednich prezydentów miasta.

W³adze stolicy do dziœ nie maj¹
wizji zagospodarowania œcis³ego
centrum. Nie istniej¹ plany zago-
spodarowania, z wyj¹tkiem miej-
scowego planu dla Placu Defilad
z czasów Lecha Kaczyñskiego,
który to plan jest powszechnie
krytykowany, ale wobec indolen-
cji w³adz nadal obowi¹zuje.

Teraz mam przeczucie - i
obym znów siê myli³ - ¿e warto
zadbaæ o zapas pocztówek z
Rotund¹. Bank, który jest jej
w³aœcicielem, zamierza j¹ zbu-
rzyæ, a na jej miejscu zbudowaæ
coœ zbli¿onego w kszta³cie, ale
zupe³nie innego w charakterze,
nie pasuj¹cego do pozosta³ej
czêœci Œciany Wschodniej.
Miejscy urzêdnicy s¹ przychyl-
ni tej koncepcji, a wobec braku
planu zagospodarowania decy-
zja zale¿y wy³¹cznie od nich.

W³aœciciel Rotundy móg³by
siê raczej zatroszczyæ o swój
drugi budynek bankowy w po-
bli¿u, przy Marsza³kowskiej,
zaraz za Domami Centrum.

Jedynym dotychczas lekar-
stwem na jego powojenn¹ uro-
dê, odzwierciedlon¹ w nazwie
„dom pod sedesami”, jest wiel-
ki baner reklamowy, zas³ania-
j¹cy koszmarn¹ elewacjê.

Bezmyœlnoœæ w niszczeniu
warszawskiej architektury jest
coraz czêstsza. Czasami mam
wra¿enie, ¿e gdyby nie opinia
publiczna, centrum stolicy wy-
gl¹da³oby dziœ jak S³u¿ewiec
Przemys³owy. Szczególnie ban-
ki nie s¹ przychylne tworzeniu
tkanki miejskiej. Nie zakoñczy-
³y siê sukcesem niedawne boje
o zmniejszenie liczby oddzia³ów
banków na Placu Wilsona. Po-
dobnie rzecz siê ma na peryfe-
riach miasta. Projektant osiedla
mieszkaniowego, obok którego
czêsto przechodzê, zrobi³ - i
owszem - to, co nale¿a³o: par-
tery silosowatych dziesiêciopiê-
trowych budynków wyposa¿y³ w
lokale u¿ytkowe. Co z tego, sko-
ro wiêkszoœæ z nich zosta³a od-
dana bankom. Mieszkañcy na-
dal skazani s¹ na spacery do
pobliskich hipermarketów.

W sprawie Rotundy, oprócz
protestów w gazetach mamy te¿
akcje w internecie: na Facebo-
oku powsta³ nawet profil „Ura-
tujmy Rotundê!” Zachêcam :-)

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Miasto na bank

O, roku ów...

Skrzy¿owanie Targowej z
Solidarnoœci to komunikacyjny
wêze³ gordyjski. Codziennie
rano w gigantycznych korkach
stoj¹ tu mieszkañcy obu Prag,
Bia³o³êki, Targówka i wielu pod-
warszawskich miejscowoœci.
Przyczyn tego jest kilka: nie-
funkcjonalny uk³ad przystan-
ków tramwajowych, których jest
za du¿o, zwê¿enie do jednego
pasa Mostu Œl¹sko – D¹brow-
skiego, spowodowane utworze-
niem buspasa i chyba najwa¿-
niejsza - nieprzestrzeganie pod-
stawowych zasad ruchu drogo-
wego przez kierowców, którzy
wje¿d¿aj¹ na skrzy¿owanie, nie
maj¹c mo¿liwoœci zjechania z
niego przed zmian¹ œwiate³. O
ile mostu nie uda siê poszerzyæ,
a na przebudowê skrzy¿owania
bêdziemy musieli poczekaæ do
zakoñczenia budowy stacji me-
tra, to na brak wyobraŸni, czy
wrêcz g³upotê kierowców lekar-
stwo jest bardzo proste: policja.

W listopadzie 2008 roku uda-
³o mi siê wywalczyæ, aby co-
dziennie rano przy „Czterech
Œpi¹cych” pojawiali siê policjan-
ci, którzy zadbaj¹ o p³ynnoœæ
ruchu na tym skrzy¿owaniu.
Nie przysz³o to ³atwo, bo po
wielu monitach zadzia³a³a do-
piero groŸba, ¿e radni SLD za-
blokuj¹ przyznanie wielomilio-
nowej dotacji, jak¹ warszawska
policja co roku dostaje z bud¿e-
tu miasta – zw³aszcza, ¿e to fi-
nansowanie nie jest obowi¹z-
kiem, ale dobr¹ wol¹ samorz¹-
du. Po mojej interpelacji do pani
prezydent na skrzy¿owaniu po-
jawili siê policjanci, stra¿nicy
miejscy i nawet przedstawicie-

le Zarz¹du Transportu Miej-
skiego. Nagle okaza³o siê, ¿e
jednak mo¿na coœ zrobiæ i ¿e
mimo ogromnego natê¿enia
ruch w tym miejscu mo¿e byæ
p³ynny. Niestety, tak piêknie
by³o tylko przez jakiœ czas. Po-
szczególne s³u¿by na skrzy¿o-
waniu pojawia³y siê coraz rza-
dziej, a¿ wróciliœmy do stanu
pierwotnego i Targowa znów
wygl¹da³a jakbym ¿ywcem
przeniesiona z Bangkoku.

Przyznam, ¿e ju¿ dawno nic
nie wyprowadzi³o mnie tak z
równowagi, jak ta ewidentne
ignorowanie mieszkañców pra-
wobrze¿nej Warszawy. Jako
miasto przeznaczamy bowiem
ogromne pieni¹dze na tzw. po-
nadnormatywne, czyli dodatko-
we s³u¿by policjantów, w tym
równie¿ tych z „drogówki”. Sko-
ro tak, to mamy prawo wyma-
gaæ, aby by³y one realizowane
na tych odcinkach, na których
s¹ wed³ug nas niezbêdne z
punktu prawid³owego funkcjo-
nowania miasta. A w hierarchii
naszych priorytetów wa¿niej-
szy jest p³ynny przejazd przez
miasto tysiêcy warszawiaków
w godzinach szczytu ni¿ kon-
trola prêdkoœci na ul. Odrow¹-
¿a w tym samym czasie. Te i
wiele innych gorzkich uwag wy-
s³ucha³ od radnych szef war-
szawskiej „drogówki” i z-ca ko-
mendanta sto³ecznego policji
na zwo³anej specjalnie w tej
sprawie tydzieñ temu komisji
bezpieczeñstwa. Zobaczymy,
jakie da to efekty.

P.S. Komendant osobiœcie
obieca³ mi, ¿e policjanci z ruchu
drogowego bêd¹ przy „Czte-

rech Œpi¹cych” codziennie
rano. Poniewa¿ tamtêdy nie
je¿d¿ê, proszê o sygna³, gdyby
ich tam znów kiedyœ zabrak³o.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Skrzy¿owanie
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 nowa gazeta praska

Spotkanie z udzia³em kon-
serwatorów Krystyny i Piotra

Antoniaków, Paw³a Jêdrzej-
czyka oraz przedstawiciela

Biura Sto³ecznego Konser-

watora Zabytków, Agnieszki
Kasprzak-Miler by³o jednym

z wydarzeñ towarzysz¹cych
wystawie fotografii „Okna do

nieba”, zorganizowanej przez

Muzeum Warszawskiej Pra-
gi w dawnej wytwórni „Kone-

ser”, prezentuj¹cej zdjêcia stu

kapliczek, figur i krzy¿y pra-
wobrze¿nej Warszawy.

Okaza³o siê, ¿e los pra-
skich kapliczek nie jest war-

szawiakom obojêtny. Pomi-
mo siarczystego mrozu, sala

tymczasowego biura Mu-

zeum Warszawskiej Pragi
szybko zape³ni³a siê ludŸmi,

pochodz¹cymi nie tylko z
Pragi, ale i z innych dzielnic.

Ca³ej Warszawy dotyczy³o

te¿ wyst¹pienie Agnieszki
Kasprzak-Miler. Przedstawia-

j¹c przyk³ady odrestaurowa-
nych ostatnio figur i kapliczek,

zwróci³a ona uwagê na pro-

blemy natury formalnej, jakie
wystêpuj¹ przy renowacji za-

bytków tego typu.

Pierwszy z nich to stan w³a-

snoœci. Czêœæ obiektów jest
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa

i ich remont bez przeszkód

mo¿e finansowaæ Sto³eczny
Konserwator Zabytków. K³o-

poty zaczynaj¹ siê wtedy, gdy
obiekty stanowi¹ w³asnoœæ

prywatn¹. W takich przypad-

kach Urz¹d Miasta mo¿e po-
móc, ukierunkowaæ dzia³ania,

ale z inicjatyw¹ musi wyst¹-
piæ w³aœciciel obiektu czy te-

renu, na którym obiekt siê

znajduje.

Drugie zagadnienie to war-

toœæ artystyczna drobnych
obiektów sakralnych. Najlep-

sza sytuacja jest wtedy, gdy

obiekty uznane za wartoœcio-

we artystycznie s¹ ju¿ wpisa-
ne do rejestru zabytków. Naj-

czêœciej jednak kapliczki, fi-

gury czy krzy¿e, fundowane
przez osoby prywatne lub

ma³e spo³ecznoœci lokalne
nie przedstawiaj¹ wielkich

wartoœci artystycznych i jako

takie nie figuruj¹ w rejestrze
zabytków. Maj¹ za to ogrom-

ne walory emocjonalne i z
tego wzglêdu powinny byæ

otoczone opiek¹.

W tym momencie pad³y py-
tania, kto ocenia wartoœæ ar-
tystyczn¹ obiektu i kto decy-
duje, czy obiekt nale¿y wpisaæ
do rejestru zabytków? Andrzej
Kordziñski, w³aœciciel praskiej
pracowni konserwatorskiej
oraz wspó³za³o¿yciel stowa-
rzyszenia „Klub 11 Listopada”
ca³kowicie zanegowa³ udzia³
Urzêdu Miasta w renowacji
praskich kapliczek. Stwierdzi³,
¿e choæ nagle wszyscy zaczêli
siê zajmowaæ kapliczkami, to
nikt nie da na ich konserwa-
cjê 5 z³otych. Nie ma co liczyæ
na pomoc Miasta, wszystko
trzeba robiæ w³asnymi si³ami.
Tak w³aœnie by³o z odnale-
zion¹ na strychu kamienicy
przy ul. Z¹bkowskiej 3 figurk¹
Matki Boskiej, któr¹ cz³onko-
wie stowarzyszenia „Klubu 11
Listopada” i okoliczni miesz-
kañcy odnowili sami.

Radny dzielnicy Bia³o³êka,
prezes Fundacji „Ave”, Bart³o-
miej W³odkowski zapyta³, jak
wygl¹da procedura wniosko-
wania o wpisanie obiektu do
rejestru zabytków i kto mo¿e
z takim wnioskiem wyst¹piæ.

Agnieszka Kasprzak-Miler

wyjaœni³a, ¿e decyzjê o wpi-
saniu do rejestru zabytków

podejmuje Wojewódzki Kon-

serwator Zabytków na pod-
stawie zaleceñ konserwator-

skich Sto³ecznego Konser-
watora Zabytków. O takie za-

lecenia powinien wyst¹piæ

w³aœciciel terenu i obiektu.

K³opot w tym, ¿e czêsto w³a-
œciciel terenu zupe³nie nie in-
teresuje siê spraw¹. Sytuacjê
tak¹ opisa³ Bart³omiej W³od-
kowski, gdzie figura œwi¹tka z
pocz¹tku XX w. stoi na terenie
nale¿¹cym do PKP, które nie
maj¹ zamiaru chroniæ obiektu.
Jak takiego w³aœciciela sk³oniæ
do wyst¹pienia z wnioskiem do
Sto³ecznego Konserwatora
Zabytków?

Artystka-fotografik Anna
Bohdziewicz, autorka albumu
„Kapliczki Warszawskie”
stwierdzi³a, ¿e najlepiej by³oby
wszystkie kapliczki wpisaæ do

rejestru zabytków i w ten spo-
sób obj¹æ opiek¹ konserwa-
torsk¹, bo w wielu przypadkach
jest to sprawa bardzo pilna.

Z tez¹ t¹ zgodzili siê obec-
ni na sali konserwatorzy.
Pawe³ Jêdrzejczyk z firmy
Zabytki, Konserwacja, Re-
monty opowiedzia³ historiê
konserwacji figury Œw. Ekspe-
dyta, umieszczonej nad
bram¹ kamienicy przy ul. Gro-
chowskiej 263. Œw. Ekspedyt,
¿o³nierz rzymski, mêczennik
skazany na œmieræ przez Dio-
klecjana w 303 r. sta³ siê pa-
tronem ¿eglarzy, studentów i
egzaminatorów, a ostatnio
równie¿ hakerów komputero-
wych. Jest te¿ opiekunem
spraw pilnych i beznadziej-
nych. Jego figura z ulicy Gro-
chowskiej, pochodz¹ca z
1936 r. i wa¿¹ca 100 kg by³a
w op³akanym stanie: umiesz-
czona na skorodowanych
hakach, cud, ¿e nie spad³a.

Losem figury zaintereso-

wa³a siê wspólnota miesz-
kañców. Z jej inicjatywy uda-

³o siê wpisaæ Ekspedyta do

rejestru zabytków.

- Moi dziadkowie byli pierw-

szymi lokatorami tej kamieni-
cy – mówi przedstawicielka
wspólnoty mieszkañców , ini-
cjatorka ca³ej akcji, Ewa So-
tomska. – Postanowi³am siê

tym zaj¹æ, bo niewiele jest za-
bytkowych figur na Kamionku.

Figurê Œw. Ekspedyta uda-
³o siê uratowaæ dos³ownie w
ostatniej chwili. 50% kosztów
konserwacji pokry³ Sto³eczny
Konserwator Zabytków, a
50% - mieszkañcy. W stosun-
ku do stanu poprzedniego, fi-
gurze dodano obramowanie
w postaci niszy oraz staran-
nie odtworzono konsolê (s³u¿-
kê), na której stoi. Z powodu
planowanego ocieplenia bu-
dynku zosta³ zaprojektowany
specjalny system mocowania,
pozwalaj¹cy w razie potrzeby
na zdjêcie figury.

Drugim przyk³adem po-
myœlnie przeprowadzonego
remontu jest konserwacja fi-
gury stoj¹cej na rogu ul. Z¹b-
kowskiej i Korsaka, dokonana
przez Krystynê i Piotra Anto-
niaków. Figura powsta³a w
1908 r. Od tego czasu by³a
wielokrotnie malowana. Nosi
œlady postrza³ów z okresu II
wojny œwiatowej, byæ mo¿e z
czasów Powstania Warszaw-
skiego. Figurze przywrócono
dawny wygl¹d, zdejmuj¹c licz-
ne warstwy farby oraz odna-
wiaj¹c gwiazdki w z³oconej au-
reoli. Dodano pomarañczowe
t³o, aby wydobyæ pos¹g z sza-
roœci elewacji. Jedynym man-
kamentem jest widoczny ka-
bel elektryczny poprowadzo-
ny przez elektryków wzd³u¿
pomarañczowej œciany za fi-
gur¹. Konserwatorzy twierdz¹,
¿e nie mieli na to wp³ywu, nie
da³o siê ju¿ tego zmieniæ.

Mieczys³aw Janiszewski,
warszawski przewodnik,
zwróci³ uwagê, ¿e jest to
skandaliczne zaniedbanie.
Sprawa wywo³a³a ponown¹
falê dyskusji, dotycz¹c¹ nad-
zoru remontów i udzia³u
Urzêdu Miasta w dziele kon-
serwacji kapliczek. Andrzej
Kordziñski stwierdzi³, ¿e

Na ratunek kapliczkom
Praskie kapliczki potrzebuj¹ szybkiej pomocy. O pro-

blemach ochrony i renowacji ma³ych obiektów sakralnych
dyskutowano 26 stycznia w tymczasowej siedzibie Mu-

zeum Warszawskiej Pragi przy ul. Z¹bkowskiej 23/25.

wiêkszoœæ bud¿etu Urz¹d
Konserwatora Zabytków wy-
daje na szkolenia dla urzêd-
ników, zamiast na konkretne
prace konserwatorskie.

Ta burzliwa wymiana zdañ
nie odpowiedzia³a jednak na
pytanie, jak ratowaæ  kapliczki?
Wreszcie pad³ wniosek, aby
ka¿demu obiektowi za³o¿yæ
kartê ewidencyjn¹ i umieœciæ w
internecie. By³by wtedy lepszy
przep³yw informacji. Zapropo-
nowano te¿ na stronie interne-
towej zamieœciæ notatkê infor-
muj¹c¹, jak wykorzystaæ Urz¹d
Miasta do pomocy w ratowaniu
kapliczek. Bowiem co do jed-
nego wszyscy byli zgodni –
trzeba robiæ wszystko, aby ka-
pliczki przetrwa³y.

Na koniec, prowadz¹ca spo-
tkanie Jolanta Wiœniewska z

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3
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501-108-297

Muzeum Warszawskiej Pragi
zaprosi³a wszystkich na na-
stêpne wydarzenie towarzy-
sz¹ce wystawie „Okna do nie-
ba”, to znaczy na wytyczanie
szlaku kapliczkowego, które
odbêdzie siê 2 marca 2010 r.

Joanna Kiwilszo


