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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
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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
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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 Kondratowicza 37,
nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów 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!

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz Rad¹ i Zarz¹dem,

Proboszcz Parafii

Ks. Dziekan Jan Józefczyk,

Wydzia³ Kultury

zapraszaj¹ mieszkañców

14 marca o godz. 19.00
na Koncert Pasyjny

Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca

MAZOWSZE
im. Tadeusza Sygietyñskiego

do Koœcio³a œw. Franciszka z Asy¿u
przy ul. Strumykowej 25.

♦♦♦♦♦Stomatologia estetyczna

Protetyka ♦♦♦♦♦ Chirurgia ♦♦♦♦♦ RTG

BIA£A SOBOTA - 13 marca

Lecznica DEMETER, ul. Potocka 14

w godz. 9.00-13.00, tel. 22 833-43-43
• BEZP£ATNE przegl¹dy stomatologiczne

i pe³ny instrukta¿ jamy ustnej

• konsultacje dietetyczne

i pomiar tkanki t³uszczowej - GRATIS

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50

www.demeter.com.pl

Uroczystoœæ zgromadzi³a
wielu znamienitych goœci z kra-
ju i zagranicy.

Przypomnijmy pokrótce hi-
storiê placówki przy Mehoffe-
ra 72/74. Zmienne koleje losu
sprawi³y, ¿e mieœci³y siê tu
szko³a powszechna (1914-
1922), oœrodek „Przystañ”
(1922 – 1927) prowadzony
przez Towarzystwo Opieki nad
Kobietami, dom opieki dla ko-
biet zaniedbanych moralnie
prowadzony od 1927 do 1945
przez siostry Samarytanki. W
czasie II wojny œwiatowej ukry-
wa³ siê tu Leon Schiller - wy-
bitny polski re¿yser, dyrektor
licznych teatrów, nauczyciel
akademicki. Po wojnie przy
Mehoffera znalaz³ swoje miej-
sce Pañstwowy Dom Specjal-
ny dla Przewlekle Chorych i bi-
blioteka, a od 1960 roku Pañ-
stwowy Dom Pomocy Spo-
³ecznej dla Doros³ych Nr 5 Mi-
nisterstwa Pracy i Opieki Spo-
³ecznej.

Rozkwit placówki sta³ siê
mo¿liwy dziêki Susan Ryder.
Tu¿ przed zakoñczeniem i po
zakoñczeniu II wojny œwiato-
wej pracowa³a w Warszawie
jako pielêgniarka. Zetknê³a siê
wówczas ze wspania³ymi, pe-
³nymi poœwiêcenia ludŸmi i z
ofiarami wojny. I o tych lu-
dziach nie mog³a ju¿ zapo-

Dla odrzuconych i cierpi¹cych
26 lutego Zak³ad Opiekuñczo - Leczniczy przy Mehoffera

72/74 otrzyma³ imiê Sue Ryder, Angielki, twórczyni Sue
Ryder Foundation, wielkiej przyjació³ki Polski i Polaków.

mnieæ. Odrzuceni i cierpi¹cy
byli wyzwaniem jej ¿ycia. W
1953 roku za³o¿y³a Sue Ryder
Foundation, która - wedle jej
zamierzenia - mia³a siê staæ
¿ywym pomnikiem ofiar wojny.
Fundacja zajê³a siê wznosze-
niem tzw. Domów Sue Ryder -
szpitali, hospicjów, domów
opieki, które budowano na ca-
³ym œwiecie - w Polsce powsta-
³o ich 30. Jednym z takich do-
mów w Warszawie by³ w³aœnie
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 5.
Fundacja ca³kowicie sponso-
rowa³a budowê i wyposa¿enie
dwóch nowych pawilonów dla
ponad stu pensjonariuszy. Na
wzór tych pawilonów, z fundu-
szy Ministerstwa Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej, powsta³y w
latach 60. ubieg³ego wieku,
trzeci pawilon i dwupiêtrowy
budynek szpitalny z zaple-
czem, gdzie na trzech oddzia-
³ach przebywali najciê¿ej cho-
rzy pacjenci. W 1998 placów-
ka przekszta³ci³a siê w Zak³ad
Opiekuñczo- Leczniczy Samo-
dzielny Publiczny Zak³ad Opie-
ki Zdrowotnej.

Mimo zmiennych kolei losu,
g³ównym przeznaczeniem pla-
cówki zawsze by³a opieka nad
ludŸmi chorymi i w podesz³ym
wieku, a Sue Ryder aktywnie
uczestniczy³a w jej dzia³alno-
œci, a¿ do swojej œmierci w

2000. Co roku odwiedza³a
oœrodek, interesowa³a siê lo-
sem pensjonariuszy. Dla niej
równie wa¿ne jak leczenie by³o
zapewnienie pacjentom mak-
symalnego komfortu ¿ycia.

Pisaliœmy o perturbacjach
zwi¹zanych z budow¹ pawilo-
nu. Odwo³ywani dyrektorzy, za-
rzuty niedopatrzenia, nieporo-
zumienia co do p³atnoœci – do-
tychczas jest w s¹dzie sprawa
przeciwko miastu o prawie 3,7
mln, które szpital musia³ zap³a-
ciæ wykonawcy, bior¹c kredyt.
Ale siê uda³o: za mniej wiêcej
dwa miesi¹ce, pod koniec
kwietnia-na pocz¹tku maja pra-
ce budowlane i wykoñczeniowe
zostan¹ zakoñczone, a pierwsi
pacjenci trafi¹ tu na prze³omie
paŸdziernika i listopada.

Nowe
¿ycie

starego szpitala
4 lata, 66 mln z³otych, 2 dyrektorów  i wiele nerwów – tyle

kosztowa³a budowa od dawna planowanego pawilonu A2
w Szpitalu Praskim. Jest on milowym krokiem w rozwoju
tego 220-letniego szpitala. Pozwoli mu bezszelestnie prze-
nieœæ siê w XXI wiek, pod wieloma wzglêdami stanie siê
najnowoczeœniejszym w Warszawie.

Bliny na Oszmiañskiej

Na panelowe spotkanie
przybyli: Valery Szwiec – rad-
ca Ambasady Federacji Ro-

„Dlaczego warto mówiæ po rosyjsku” - panel pod takim tytu-
³em zorganizowa³o XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Leopolda Lisa-Kuli przy ul. Oszmiañskiej
23/25. W³aœnie w tej szkole, z inicjatywy dyrektorki Jolanty
Sieradz-Starod¹b i nauczycielki jêzyka rosyjskiego Olimpii
Gnatowskiej-Kobyliñskiej, dwa lata temu otwarta zosta³a
pierwsza w Polsce dwujêzyczna klasa z jêzykiem rosyjskim.

syjskiej w Polsce, Alexander
Grigoriew – attache ds. nauki
i techniki Ambasady, Alexan-
der Potiomkin - dyrektor ds.
nauki Rosyjskiego Centrum
Nauki i Kultury przy Ambasa-
dzie, Olga Siergienko i Sier-
giej  Kalionow – zastêpcy dy-
rektora Szko³y Rosyjskiej
przy Ambasadzie, Galina Ko-
nowa³owa – nauczycielka jê-
zyka rosyjskiego w tej szkole
oraz grupa uczniów.
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Dla odrzuconych i cierpi¹cych

Margaret Susan Ryder, uro-
dzona 3 lipca 1923 w Leeds,
w Wielkiej Brytanii to postaæ
wyj¹tkowa. Jedna z bardziej
znanych na œwiecie dzia³aczek
charytatywnych, twórczyni Sue
Ryder Foundation, zmar³a 2 li-
stopada 2000 w Bury St. Ed-

monds, w hrabstwie Suffolk, w
Wielkiej Brytanii. W czasie II
wojny œwiatowej s³u¿y³a w taj-
nej formacji armii brytyjskiej
Special Operations Executive
(Kierownictwo Operacji Spe-
cjalnych), zajmuj¹cej siê dy-
wersj¹ i wspieraniem ruchu
oporu w okupowanej Europie.

Po wojnie, a¿ do kresu swoje-
go ¿ycia, kierowa³a za³o¿on¹
przez siebie miêdzynarodow¹
fundacj¹ charytatywn¹. Tu¿ po
wybuchu II wojny œwiatowej,
jako szesnastolatka, wst¹pi³a
na ochotnika do pomocniczej
s³u¿by wojskowej kobiet – First
Aid Nursing Yeomanry, by
wkrótce otrzymaæ przeniesie-
nie do polskiej sekcji we wspo-
mnianym ju¿ Kierownictwie
Operacji Specjalnych, gdzie
s³u¿y³a do koñca wojny. Jej
g³ównym zadaniem by³o orga-
nizowanie wsparcia  dla cicho-
ciemnych. Po wojnie w³¹czy³a
siê w organizowanie pomocy
humanitarnej dla Polski, pomo-
cy by³ym wiêŸniom obozów
nazistowskich i ratowanie osób
skazanych na œmieræ w wiêzie-
niach alianckich.

W 1953 roku za³o¿y³a
wspomnian¹ ju¿ Sue Ryder
Foundation z siedzib¹ w Ca-
vendish. Po upadku komuni-
zmu w Polsce nie zaprzesta-
³a dzia³alnoœci charytatywnej
w naszym kraju. W 1989 roku,
zebra³a 40 tys. funtów pomo-
cy. Jest autork¹ autobiogra-
ficznych ksi¹¿ek - And the
Morrow is Theirs (1975), pol-
ski przek³ad Jutro nale¿y do
nich (1978) i Child of My Love
(1986, wznowienie 1997). Jest
honorowym obywatelem War-
szawy, Gdyni i Konstancina –
Jeziorny, jej imiê nosz¹ skwe-
ry w Gdyni i Warszawie, a tak-
¿e ulica w Konstancinie. W
1957 roku otrzyma³a Order
Imperium Brytyjskiego, a w
1976 Ordery œw. Micha³a i œw.
Jerzego. Nosi³a tytu³ para An-
glii i z sympatii do naszego
kraju, na swoj¹ symboliczn¹
siedzibê obra³a Warszawê.
Zasiadaj¹c w Izbie Lordów
zajmowa³a siê w sposób
szczególny obronnoœci¹, pro-
blemem narkomanii, polityk¹
mieszkaniow¹, s³u¿b¹ zdro-
wia, problemami bezrobocia i
tolerancji rasowej. Otrzyma³a
tytu³y doktora honoris causa
uniwersytetów w Londynie,
Cambridge, Liverpool, Exeter,
Essex, Reading, Leeds, Kent.

El¿bieta Gutowska

Konferencja odbywa³a siê w
jêzyku rosyjskim. Licealiœci
zadali goœciom wiele pytañ,
m.in. o mo¿liwoœci uzyskania
certyfikatu z jêzyka rosyjskie-
go, studiowania na uczelniach
w Moskwie i Petersburgu, o
program nauczania w rosyj-
skich szko³ach. Goœcie wyra-
zili zadowolenie z nawi¹zania
kontaktu z liceum na Oszmiañ-
skiej, komplementowali liceali-
stów za tak dobre opanowanie
jêzyka rosyjskiego po roku na-
uki. Zapytani, jak pokonywaæ
problemy w nauce jêzyka ro-
syjskiego, radzili: szukaæ kon-
taktów z ludŸmi, œpiewaæ pio-
senki, czytaæ literaturê. Do stu-
diowania polecali: matematy-
kê, chemiê i fizykê, gdy¿ kie-
runki œcis³e s¹ rozwojowe; kto
ukoñczy takie studia, ma per-
spektywê dobrej pracy. Jêzyk
rosyjski jest jednym z 6 jêzy-
ków konferencyjnych, bardzo
popularnym na Zachodzie ze
wzglêdu na swoje piêkno.

Goœcie zapewniali doradz-
two i pomoc uczniom, którzy
bêd¹ chcieli pog³êbiaæ wiedzê,
zdobywaæ certyfikat, podejmo-
waæ studia. Nawi¹zuj¹c do
przys³owia „pieczone go³¹bki
same nie wlec¹ do g¹bki” za-

Bliny na Oszmiañskiej
praszali licealistów do odwie-
dzania Rosyjskiego Centrum
Nauki i Kultury. Dyrektor tej
placówki odbêdzie rozmowy w
sprawie uznawalnoœci matur w
obu krajach.

Licealiœci z klasy IF pokaza-
li, ¿e jêzyk i kultura rosyjska (w
tym – kuchnia) s¹ im bliskie.
Poczêstowali goœci, a potem
wszystkich szkolnych kolegów,
w³asnorêcznie zrobionymi bli-
nami, tradycyjnie podawanymi
w rosyjskich domach w ostat-
ni¹ niedzielê zimy. Przygotowali
program artystyczny z popular-
nymi rosyjskimi piosenkami i
¿ywio³owymi tañcami. Stroje
zafundowa³a Rada Rodziców, o
choreografiê zadbali instrukto-
rzy z Klubu Osiedlowego
„Dzwoneczek”. Program wokal-
ny wzbogacili uczniowie szko³y
rosyjskiej przy Ambasadzie.

Dziêkuj¹c goœciom za dekla-
rowan¹ pomoc i szansê dla li-
cealistów, dyrektor Jolanta Sie-
radz-Starod¹b  zapowiedzia³a
otwartoœæ na nastêpne pomy-
s³y, dotycz¹ce wspó³pracy.

Trwa³¹ pami¹tk¹ po spotka-
niu pozostan¹ dary od goœci
panelu: podrêczniki do jêzyka
rosyjskiego, ksi¹¿ki dla dzieci
i p³yty.                                   K.

Poszukujemy archiwalnych zdjêæ

Teatru Powszechnego w prywatnych zbiorach
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera poszukuje archiwal-

nych zdjêæ, na których znajduje siê budynek Teatru, jego okolice
(w tym Park Skaryszewski), a tak¿e przedwojenna Praga. Zale¿y
nam na mo¿liwoœci wypo¿yczenia ww. archiwaliów i pami¹tek od
prywatnych w³aœcicieli, w celu eksponowania ich na wystawie
inauguruj¹cej otwarcie Teatru Powszechnego po remoncie. Na
w³aœcicieli wybranych na wystawê zdjêæ czekaj¹ nagrody w po-
staci zaproszeñ na wybrane spektakle Teatru Powszechnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (22) 818 00 01
w. 123 lub na adres mailowy: promocja@powszechny.art.pl.

W Domu Spotkañ z Histori¹
16 lutego 2010 odby³a siê de-
bata Forum Obywatelskiego
Piêkna Architektura dla War-
szawy FOPA pod tytu³em: „Lo-
gika zniszczenia. Konsekwen-
cje dzia³alnoœci Wydzia³u
Urbanistyki Biura Odbudowy
Stolicy dla wspó³czesnej War-
szawy”. To specjalne spotka-
nie zorganizowano w 65. rocz-
nicê powo³ania Biura Odbudo-
wy Stolicy.

Ciê¿ko doœwiadczona pod-
czas wojny Warszawa zaczê-
³a bardzo szybko od¿ywaæ. Do
kwietnia 1945 roku wróci³o do
miasta ju¿ oko³o 400 tysiêcy
ludzi, gotowych odbudowywaæ
swoje domy. Nowej w³adzy
jednak nie zale¿a³o na oddol-
nych inicjatywach w rodzaju
prywatnej odbudowy ul.
Chmielnej. Pocz¹tkowo po-
zwolono na nie, aby nastêpnie
odebraæ w³aœcicielom ich nie-
ruchomoœci. Niszczenie w³a-
snoœci prywatnej mia³o dopro-
wadziæ do zbudowania miasta
idealnego...

Powsta³e 14 lutego 1945 r.
Biuro Odbudowy Stolicy (BOS)
zdominowali przedwojenni
awangardowi architekci, œlepo
oddani wizji miasta na wskroœ
nowoczesnego, gotowi zbudo-
waæ je na gruzach dawnej sto-
licy. I tu pojawia siê jeden z naj-
ciê¿szych zarzutów, który
przedstawi³ w swej prezenta-
cji Janusz Sujecki z Zespo³u
Opiekunów Kulturowego Dzie-
dzictwa Warszawy: K³am-
stwem historycznym jest twier-
dzenie, ¿e Warszawa zosta³a
zrównana z ziemi¹ podczas
wojny. Ca³kowicie zniszczone
by³y tylko tereny getta. Na po-
³udnie od ul. Leszno domy zo-
sta³y wypalone, ale poza po-
jedynczymi budynkami do wy-
burzenia, nadawa³y siê do
obudowy, a ich elewacje by³y
dobrze zachowane. Jednak w
latach 1946-48 mia³y miejsce
masowe wyburzenia ca³ych
kwarta³ów, bez wzglêdu na

Odbudowa
czy zniszczenie?

Forum Obywatelskie Piêkna Architektura dla Warszawy.
FOPA o Biurze Odbudowy Stolicy.

stan znajduj¹cych siê tam bu-
dynków. W roku 1948, kiedy
Biuro Odbudowy Stolicy by³o
rozwi¹zywane, pomiêdzy ulic¹
Leszno a Al. Jerozolimskimi
teren by³ ju¿ ca³kowicie ogo-
³ocony z zabudowy i splanto-
wany. W tym samym czasie,
gdy Wydzia³ Architektury Za-
bytkowej BOS podj¹³ prace
nad odbudow¹ zniszczonych
zabytków stolicy, Wydzia³
Urbanistyki tej samej instytu-
cji, kierowany przez Wac³awa
Ostrowskiego, dokona³ maso-
wych wyburzeñ. Zachowa³a
siê wypowiedŸ Ostrowskiego,
w której ¿a³owa³, ¿e Niemcy
nie zniszczyli ca³ej Warszawy
(co niew¹tpliwie zaoszczêdzi-
³oby Biuru Odbudowy Stolicy
sporo pracy...).

W wyniku dzia³añ BOS utra-
ciliœmy znaczn¹ czêœæ ocala-
³ej XIX-wiecznej zabudowy
œródmiejskiej, która dziœ jest
atrakcj¹ turystyczn¹ i tworzy
klimat wielu miast europej-
skich. Co szalenie istotne, na-
st¹pi³o zniszczenie mapy emo-
cjonalnej – dawne miejsca,
ca³e dzielnice, po prostu prze-
sta³y istnieæ. Oszpecano mia-
sto, zrywano ci¹g³oœæ zabudo-
wy, wprowadzaj¹c rozproszo-
ne osiedla. Liczy³o siê nas³o-
necznienie i zieleñ, których
dawniej brakowa³o w œcis³ej
miejskiej zabudowie, ale igno-
rowano wszelkie inne powi¹-
zania i potrzeby mieszkañców.
Panowa³o bowiem przekona-
nie, ¿e w¹skie grono specjali-
stów wie lepiej jak miasto po-
winno wygl¹daæ i czego po-
trzebuj¹ jego mieszkañcy.

Gdy BOS przesta³o istnieæ,
czo³owi decydenci biura na-
dal wywierali destrukcyjny
wp³yw na kszta³towanie sto-
licy. Do centrum Warszawy
wprowadzono wyspowo blo-
kowiska, wznosz¹c w histo-
rycznym centrum, obok zwar-
tych, XIX-wiecznych pierzei,
tandetne bloki ustawiane bo-
kiem do ulicy...

Daleko id¹ce konsekwen-
cje tamtych decyzji Warszawa
odczuwa boleœnie do dziœ.
Odebra³y one nie tylko to¿sa-
moœæ znacznym obszarom
miasta, lecz przyczyni³y siê
tak¿e do zmian w œwiadomo-
œci mieszkañców powojennej
Warszawy. Powsta³ negatyw-
ny stosunek do materialnych
przejawów przesz³oœci, zupe-
³nie niezrozumia³y w innych
miastach.

W dyskusji z udzia³em var-
savianistów: Jerzego Majew-
skiego, Tomasza Markiewicza
i Janusza Sujeckiego oraz
t³umnie przyby³ej publicznoœci
pojawi³y siê próby obrony nie-
których decyzji BOS. Podkre-
œlano, ¿e wœród urbanistów w
tamtym czasie panowa³a ogól-
na niechêæ do architektury
XIX-wiecznej, a m³odzi archi-
tekci, którzy dostali szansê
stworzenia miasta od nowa
mogli zach³ysn¹æ siê w³adz¹ i
poczuæ niczym sam Bóg-
Stwórca. Przy tym tylko nielicz-
ne ich projekty doczeka³y siê
pe³nej realizacji, wiêc trudno je
nale¿ycie oceniæ. Te w¹t³e ar-
gumenty, a zw³aszcza kluczo-
wy – nie by³o innego wyjœcia -
nie wytrzymuj¹ jednak próby
czasu.

Okazuje siê, ¿e w 1946 roku
utytu³owany warszawski archi-
tekt i urbanista Tadeusz To-
³wiñski przedstawi³ w³adzom
miasta projekt oparty na przed-
wojennych za³o¿eniach sana-
cji zabudowy œródmiejskiej.
Zak³ada³ on pozostawienie
zwartej zabudowy kamienic
wzd³u¿ ulic i wyburzenie g³ê-
biej po³o¿onych zaciemnio-
nych oficyn, które mia³y byæ
zast¹pione przez nasadzenia
zieleni. Ten projekt, niestety,
nie zosta³ zrealizowany, choæ
wydaje siê, ¿e i komunistycz-
nej w³adzy sama jego idea nie
by³a obca – przecie¿ w podob-
ny sposób zaprojektowano np.
czêœæ socrealistycznej zabu-
dowy wokó³ pl. Hallera.

Praga jako ca³oœæ, dziêki
temu, ¿e ocala³a podczas woj-
ny, nie by³a atrakcyjna dla Biu-
ra Odbudowy Stolicy, choæ i
tutaj do rozbiórki przeznaczo-
no bardzo wiele budynków -
niektóre z nich figuruj¹ na ta-
kich listach do dziœ. To ocala-
³e, autentyczne miasto po pra-
wej stronie Wis³y ma wiêc
szansê staæ siê prawdziw¹,
mo¿e najwa¿niejsz¹, atrakcj¹
stolicy. Oby skazane na po-
woln¹ zag³adê budynki tego
doczeka³y...

                       Kr.

Wystawê firmuje Urz¹d
Dzielnicy Targówek, wspó³or-
ganizatorem jest Federacja
Rodzin Katyñskich. Honorowy
patronat nad uroczystoœci¹ ob-
jê³a prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wystawa sk³ada siê z po-
nad 20 plansz, poœwiêconych

„¯o³nierze naszej  wolnoœci…”

wybranym postaciom - ofia-
rom mordu katyñskiego i ich
rodzinom. Zaprezentowanych
zostanie 19 sylwetek zamor-
dowanych oficerów rezerwy
Wojska Polskiego II Rzeczy-
pospolitej - przedstawicieli
polskiej nauki, literatury, po-
ezji, sportu i polityki.

Dr Andrzej Krzysztof Kunert
opowie, jak dosz³o do zbrodni
katyñskiej, jak ona przebiega³a i
jakie by³y jej konsekwencje spo-
³eczno-polityczne i historyczne
dla Polski, Europy i œwiata. Wy-
st¹pienie zilustruje prezentacja
multimedialna, podczas której
pokazanych zostanie kilkadzie-
si¹t archiwalnych fotografii, zwi¹-
zanych ze zbrodni¹ katyñsk¹, w
tym zdjêcia z prac ekshumacyj-
nych, przeprowadzonych w Ka-
tyniu  wiosn¹ 1943 roku. Przewi-
dziana jest dyskusja oraz zada-
wanie pytañ autorowi ksi¹¿ki.

5 marca o godz. 13.00 w Galerii Kondratowicza 20
(sala konferencyjna Urzêdu Dzielnicy Targówek) otwarta
zostanie wystawa edukacyjno-historyczna „¯o³nierze
naszej wolnoœci… W 70. rocznicê zbrodni katyñskiej”,
po³¹czona z promocj¹ najnowszej ksi¹¿ki dra Andrzeja
Krzysztofa Kunerta „Katyñ. Ocalona pamiêæ.” (Wydaw-
nictwo „Œwiat Ksi¹¿ki”).



nowa gazeta praska  3

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99

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

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

Wa¿ne jest rozró¿nienie po-
miêdzy ochron¹ zabytków a
opiek¹ nad nimi. Ochron¹ zajmu-
je siê urz¹d konserwatora, opie-
ka nale¿y do w³aœciciela obiektu
i spo³eczników wra¿liwych na
wartoœci zabytkowej architektu-
ry. Dlatego w projekcie du¿y na-
cisk po³o¿ono na aktywizacjê
samych warszawiaków, poprzez
zajêcia plenerowe, debaty, szko-
lenia, wydawnictwa informacyj-
ne. Program zak³ada te¿ zwiêk-
szenie liczby tzw. spo³ecznych
opiekunów zabytków. Na razie
jest ich dopiero kilku, ale ta licz-
ba mo¿e siê szybko zwiêkszyæ
o osoby, które w ostatnim czasie
ukoñczy³y kurs prowadzony
przez Stowarzyszenie Creo z
Pragi Po³udnie i zda³y stosowny
egzamin. Przewidziane s¹ kolej-
ne tego rodzaju szkolenia.

Nie zapomniano tak¿e o pro-
jektach lokalnych, wpisuj¹cych
siê w przyjête priorytety. I tak,
np. na Targówku ma zostaæ
utworzony Warszawski Park Ar-
cheologiczny – Grodzisko na
Bródnie, a na Bia³o³êce przewi-
dziano odrestaurowanie i kon-
serwacjê kapliczek dla potrzeb
turystycznych i edukacyjnych.

Realizatorami programu,
oprócz poszczególnych biur
urzêdu miasta, maj¹ byæ orga-
nizacje pozarz¹dowe i miesz-
kañcy stolicy. Du¿o zale¿eæ
bêdzie od dzielnic, bowiem
ka¿da z nich w oparciu o niniej-
szy program powinna stworzyæ
rodzaj dzielnicowego programu
opieki nad zabytkami, wpisuj¹c
swoje dzia³ania w wyznaczone
priorytety. Burmistrzowie dziel-
nic powinni wskazaæ osoby od-

powiedzialne za koordynacjê
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹
dzielnicowego programu opie-
ki nad zabytkami oraz wspó-
³pracê przy realizacji progra-
mów ogólno miejskich, obejmu-
j¹cych teren danej dzielnicy.

Nie bêdzie to jednak proste.
Ju¿ podczas sporz¹dzania za-
³o¿eñ programu, konsultowa-
no je najpierw z dzielnicami,
napotykaj¹c na du¿y opór
przed wspó³prac¹. Na po-
chwa³ê Biura Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków za-
s³u¿y³y sobie tylko urzêdy Bia-
³o³êki i Ochoty. Jak na osiem-
naœcie sto³ecznych dzielnic, to
raczej symboliczny wynik.

Pierwsze, wstêpne jeszcze re-
cenzje projektu Programu opieki
nad zabytkami nie s¹ nazbyt en-
tuzjastyczne. Zespó³ Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa War-
szawy zwraca uwagê na zbyt
wysoki poziom ogólnoœci za³o¿eñ
i celów, pozwalaj¹cy na ich do-
woln¹ interpretacjê.

Towarzystwo Opieki Nad Za-
bytkami docenia wysi³ek w³o¿o-
ny w przygotowanie programu,
jednak z jego inicjatywy Komi-
sja Dialogu Spo³ecznego przy
Sto³ecznym Konserwatorze
Zabytków, z³o¿ona z przedsta-
wicieli organizacji spo³ecznych,
podjê³a uchwa³ê o konieczno-
œci zorganizowania spotkañ
konsultacyjnych w poszczegól-
nych dzielnicach jeszcze przed
zatwierdzeniem koñcowej wer-
sji dokumentu. Pani konserwa-
tor Ewa Nekanda-Trepka jest
temu przeciwna, poniewa¿ wy-
d³u¿y to proces przygotowania
programu, ale ostateczna decy-
zja w tej sprawie jeszcze nie
zapad³a. Poniewa¿ od uchwa-
lenia w roku 2003 ustawy na-
k³adaj¹cej na miasta obowi¹zek
sporz¹dzania stosownych do-
kumentów minê³o ju¿ kilka lat,
wydaje siê, ¿e warto poœwiêciæ
kilka dodatkowych miesiêcy, je-
œli ma to pos³u¿yæ lepszemu
jego przygotowaniu.

Najprawdopodobniej s³abym
punktem Programu opieki nad

zabytkami bêdzie tak¿e zbyt
ogólnikowy opis finansowania
zawartych w nim projektów.
Byæ mo¿e tak¿e dlatego Biuro
Sto³ecznego Konserwatora
Zabytków zamierza zabiegaæ o
zmianê sposobu finansowania
ochrony zabytków w Warsza-
wie, zapewniaj¹cy sta³y dop³yw
odpowiednich œrodków. Mo¿na
to osi¹gn¹æ przy za³o¿eniu, ¿e
miasto co roku na ten cel prze-
znacza³oby zaledwie 0,02 pro-
cent swojego bud¿etu.

Do Programu opieki nad za-
bytkami mo¿na zg³aszaæ uwa-
gi i wnioski, a tak¿e w³asne pro-
jekty wpisuj¹ce siê w przyjête
priorytety, wraz z okreœleniem
Ÿród³a ich finansowania.

Projekt jest dostêpny w in-
ternecie pod adresem:
www.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne/

Kr.

Program opieki nad zabytkami
Tylko do 5 marca bêdzie konsultowany Program opieki

nad zabytkami, przygotowany przez Biuro Sto³ecznego Kon-
serwatora Zabytków. Ma on obowi¹zywaæ w latach 2010-
2013, ale niektóre zadania rozpisano w nim a¿ do roku 2020.
Po dwóch latach ma nast¹piæ weryfikacja realizacji projek-
tów i osi¹gniêtych celów strategicznych, a s¹ nimi: w³¹cza-
nie mieszkañców Warszawy do opieki nad zabytkami i pod-
noszenie ich œwiadomoœci, tworzenie trwa³ych warunków
do poprawy stanu zachowania dziedzictwa, eksponowanie
i wykorzystanie walorów zabytkowych do budowania to¿-
samoœci i dumy mieszkañców, wykorzystywanie i udostêp-
nianie zabytków na cele spo³eczne, w tym kulturalne i edu-
kacyjne dla mieszkañców i turystów.

Wp³ynie to na zmianê har-
monogramu prac. Najpowa¿-
niejsze wykopy rozpoczn¹ siê
prawdopodobnie w listopa-
dzie. Jednak wczeœniej rusz¹
prace, których zadaniem bê-
dzie prze³o¿enie instalacji pod-
ziemnych w taki sposób, aby
nie kolidowa³y z tras¹ tunelu.

Zmiana scenariusza dr¹¿enia

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

Projekt pt. „£¹czymy ludzi - szkolenia i sta¿e

dla asystentów osób niepe³nosprawnych”
Pomagasz innym?

Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie pomocy osobom z niepe³nosprawnoœci¹?

Zg³oœ siê do nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach

i sta¿ach dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ. Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹

wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zawodu asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Zajêcia w kwietniowej i majowej edycji szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹

odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach:

Edycja kwietniowa 1 – 30 kwietnia 2010 r.

Edycja majowa 4 – 31 maja 2010 r.

Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30 godzin praktyk w charakterze

asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Projekt jest skierowany do mieszkañców Warszawy.

Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie

internetowej: www.normalnaprzyszlosc.org

Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 784 061 227, 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org

Osoby zainteresowane udzia³em w kwietniowej edycji szkolenia prosimy o nadsy³anie
formularzy zg³oszeniowych na adres:

normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org lub faxem na nr 22 213 87 46 do dnia
22 marca 2010 r. do godz. 16:00.

Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w d¹¿eniu do samodzielnoœci. Nr KRS: 0000197482.

Wed³ug mojego rozeznania
jedyna pewn¹ decyzj¹ jest to,
¿e przy budowie centralnego
odcinka II linii u¿yte zostan¹
trzy tarcze TBM. Ostateczny
przebieg tych tarcz uzale¿nio-
ny bêdzie od miejsca wywo¿e-
nia urobku na powierzchniê.
Miejsca te wska¿e urz¹d mia-

Wed³ug informacji uzyskanych od Krzysztofa Malawko,
rzecznika prasowego Metra Warszawskiego nast¹pi³a
zmiana kolejnoœci dr¹¿enia tuneli centralnego odcinka II
linii metra za pomoc¹ tarcz TBM. Tarcza 1 ruszy ze wschod-
niego koñca stacji C9 (Rondo Daszyñskiego) do stacji C13
(Powiœle) jako po³udniowy tunel. Tarcza 2 wystartuje ze
wschodniego koñca stacji C9 (Rondo Daszyñskiego) do
stacji C13 (Powiœle) jako pó³nocny tunel. Natomiast tar-
cza 3 rozpocznie dr¹¿enie od wschodniego koñca stacji
C13 (Powiœle) do stacji C15 (Dworzec Wileñski) najpierw
jako tunel po³udniowy, po czym zostanie ona przetrans-
portowana ponownie w rejon stacji Powiœle, aby dr¹¿yæ
tunel pó³nocny do Dworca Wileñskiego.

sta bior¹c pod uwagê mo¿li-
woœæ zorganizowania odpo-
wiednich placów budowy oraz
minimalizowania niedogodno-
œci dla mieszkañców, w tym or-
ganizacji ruchu.

Wykonawca kontraktu w
kwietniu postawi pawilon, w
którym warszawianie bêd¹
uzyskiwaæ informacje dotycz¹-
ce inwestycji. W funkcjonowa-
nie pawilonu w³¹czy siê stowa-
rzyszenie Spo³eczny Komitet
Budowy Metra.               (aro)

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

Siedzisz sam w czterech œcianach, bo nie
masz mo¿liwoœci wyjœcia z w³asnego domu?

ZG£OŒ SIÊ DO NAS
- My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ oferuje us³ugi asystenckie dla osób
z niepe³nosprawnoœci¹ z terenu Warszawy w ramach projektu „£¹czymy

ludzi - szkolenia i sta¿e dla asystentów osób niepe³nosprawnych”

Us³ugi bêd¹ œwiadczone w ramach zajêæ praktycznych szkolenia asystentów od 1 marca
do 31 sierpnia 2010 roku przez 7 dni w tygodniu miêdzy godz. 8.00 a 22.00.

Osoby chêtne to skorzystania z ww. us³ug, proszone s¹ o wysy³anie wype³nionego formularza
zg³oszeniowego na us³ugi asystenckie mailowo na adres: m.tajner@normalnaprzyszlosc.org

b¹dŸ faxem na numer 22 213 87 46 lub zg³aszanie zapotrzebowania na nr tel. 691 110 667.

Formularz zg³oszeniowy na us³ugi asystenckie oraz wiêcej informacji na temat œwiadczonych

us³ug znajduje siê na stronie www.normalnaprzyszlosc.org

Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz

osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w d¹¿eniu do samodzielnoœci. Nr KRS: 0000197482.
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Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ulica

Polnych Kwiatów

Parowozowa

Parowozowa

Polnych kwiatów

Polnych Kwiatów

Mehoffera

Parcelacyjna

Boczañska

Polnych Kwiatów

Polnych Kwiatów

Parcelacyjna

Piwoniowa

Zawiœlañska

Mehoffera

Parcelacyjna

Parcelacyjna

Parcelacyjna

Parcelacyjna

Deseniowa

Deseniowa

Deseniowa

Deseniowa

Nr dzia³ki

21/6 (z podzia³u dzia³ki 21/4)

2

99

98

29/1

1/4

9

8

36

17

13/4

6/1

4/1

15

12

2/9 (czêœæ drogowa)

9

2/6

2/13

2/12

30/6

30/5

Obrêb

4-05-02

4-17-10

4-04-24

4-02-18

4-17-08

4-02-17

4-02-16

4-02-11

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
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 planowa-

niu 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 wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr 3/CP/2010 z dnia 04.02.2010 r. dla inwestycji pole-

gaj¹cej na budowie linii kablowej SN w liniach roz-

graniczaj¹cych ulic i na dzia³kach ni¿ej podanych:

na wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z sie-
dzi¹ w Warszawie, reprezentowanego przez pe³no-

mocnika: MAX-EL - Jacek Rajz Instalacje Elektrycz-

ne Projektowanie i Wykonawstwo z siedzib¹ z War-
szawie z³o¿onego w dniu 19.10.2009 r.

Nr 4/CP/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uzu-
pe³nienia Decyzji 20/CP/2009 z dnia 18.02.2010 r. znak

UD-II-WAB-PBR-7331/6950/U-IV-54/B/08 wydan¹ w
sprawie warunków i szczegó³owych zasad zagospo-

darowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie  wodoci¹gu w ul. Zdziarskiej
na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby, na

dzia³kach ew. nr 53/8, 47, 54/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 w
obrêbie 4-16-13, na dzia³kach ew. nr 1, 2/7, 5/1, 5/11,

5/10, 36/1 w obrêbie 4-16-21, na dzia³kach ew. nr 54/1

i 56 z obrêbu 4-16-22 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie poprzez dopisanie w treœci w/w decyzji

pominiêtej dzia³ki ew. nr 54/3 z obr. 4-16-1, na wnio-
sek inwestora VICTORIA  DOM SA  z siedzib¹ przy ul.

K¹ty Grodziskie 105 w Warszawie

Pozosta³a treœæ decyzji i za³¹cznik graficzny  nr 1 pozo-

staje bez zmian.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomo-
œci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³a-

nie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za po-

œrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie

14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich in-

teresów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty

nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki

od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy

ul. Modliñska 197, pokój 305 i 307 na III piêtrze, w ponie-

dzia³ek w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod

numerem telefonu 22 51-03-196 lub 198.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-
szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw

windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Obrady pod przewodnictwem
Zbigniewa Poczesnego zaczê³y
siê, tradycyjnie, od przyjêcia pro-
toko³u z poprzedniej sesji. Po-
tem 21 radnych jednomyœlnie
podjê³o uchwa³ê (wczeœniej po-
zytywnie zaopiniowan¹ przez
komisje merytoryczne), doty-
cz¹c¹ zmian w za³¹czniku dziel-
nicowym do bud¿etu m.st. War-
szawy na rok 2010. Zwiêkszo-
na o 906 455 z³ kwota docho-
dów przeznaczona zostanie na
zadania inwestycyjne: „Budowê
ul. Nowo Trockiej – prace przy-
gotowawcze” (306 575 z³ na za-
p³acenie odszkodowania z tytu-
³u wyw³aszczenia dzia³ki, nie-
zbêdnej do budowy ulicy); „Bu-
dowê ul. Remontowej (95 492 z³
na odszkodowanie za dzia³ki,
niezbêdne do budowy ulicy);
„Budowa ul. Codziennej – etap
I” (450 014 z³ na odszkodowa-
nia z tytu³u wyw³aszczenia dzia-
³ki niezbêdnej do budowy ulicy.
W dziale „Oœwiata i wychowa-
nie” kwota 49 500 z³ zostanie
przeniesiona z wynagrodzeñ
osobowych na odprawê dla pra-
cowników i obs³ugê prawn¹; kwo-
ta 12 343 z³ - przeznaczona na
realizacjê umowy przy³¹czenio-
wej ze STOENem przy budowie
infrastruktury SP nr 206 i Szkole
Specjalnej przy ul. Bartniczej 2.
O 42 031 z³ zwiêkszone zosta³y
œrodki na zagospodarowanie zie-
leni miejskiej wzd³u¿ Kana³u
Bródnowskiego (dokumentacja
projektowa II i III odcinka).

Przed kolejnymi uchwa³ami
radni wys³uchali sprawozdania
burmistrza Grzegorza Zawi-
stowskiego z dzia³alnoœci za-
rz¹du dzielnicy od 28 X 2009
do 5 II 2010 r. oraz sprawoz-
dañ z pracy sta³ych komisji
rady w 2009 r.

Z odpowiedzi na pytania po-
stawione w „Interpelacjach i
wnioskach” mo¿na by³o siê
dowiedzieæ m.in., ¿e 29 stycz-
nia podpisano protokó³ i ZGN
Targówek przej¹³ od likwidato-
ra nieruchomoœæ przy ul. Œw.
Wincentego 87; na najbli¿szym
posiedzeniu zarz¹d dzielnicy
przyjmie stanowisko do w³adz
miasta, wspieraj¹ce mieszkañ-
ców Targówka Przemys³owe-
go, dotkniêtych skutkami de-
kretu Bieruta; do 25 stycznia
dzielnica wyda³a na odœnie¿a-
nie 550 000 z³, prawie ca³y fun-
dusz, ale w sytuacjach ekstre-
malnych szko³y mog¹ liczyæ na
pomoc; na ponowne otwarcie
basenu na £abiszyñskiej trze-
ba poczekaæ oko³o roku - w tym
czasie dzieci maj¹ zarezerwo-
wane terminy na „Muszelce”.

Tematem kolejnej uchwa³y
by³o sprawozdanie z realizacji
sprzeda¿y lokali mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym w
2009 roku. Z planowanych 100
lokali, sprzedano tylko 35, ze
wzglêdu na wejœcie w ¿ycie
zarz¹dzenia prezydent War-
szawy, nak³adaj¹cego na
dzielnice obowi¹zek ustalania
informacji o stanie prawnym
nieruchomoœci, niezbêdnych
przy sprzeda¿y lokali mieszkal-
nych. Sprawozdanie zosta³o
pozytywnie zaopiniowane
przez komisje: gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej oraz

bud¿etu i finansów; na sesji
uchwa³ê popar³o 17 radnych,
2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Z pozytywn¹ opini¹ komisji
rozwoju inwestycji i ochrony œro-
dowiska trafi³ na sesjê projekt
uchwa³y Rady Warszawy w spra-
wie ustalenia na terenie Warsza-
wy liczby punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa). Wprowadzone w uchwa-
le zmiany nie dotycz¹ Dzielnicy
Targówek. Za pozytywnym za-
opiniowaniem projektu uchwa³y
opowiedzia³o siê 16 radnych, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.

Projekt uchwa³y, opiniuj¹cej
zamiar za³o¿enia LO z Oddzia-
³ami Dwujêzycznymi i za³o¿enia
Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi przy ul. Olgier-
da 35/41 – jako godny poparcia
oceni³ wiceburmistrz Krzysztof
Bugla: projekt wychodzi naprze-
ciw polityce Ministerstwa Eduka-
cji, mieœci siê w strategii m.st.
Warszawy; umo¿liwia kszta³ce-
nie na bazie tej samej placówki i
kadry pedagogicznej, zapewnia
ci¹g³oœæ wychowawcz¹; daje
wiêksz¹ gwarancjê nauki jêzy-
ka i przygotowania do matury.
Projekt uchwa³y omawiany by³
na posiedzeniu komisji oœwiaty;
po dwóch godzinach zosta³ po-
zytywnie zaopiniowany.

Na sesji w¹tpliwoœci Witolda
Harasima wzbudzi³ za³¹cznik –
projekt uchwa³y Rady m.st. War-
szawy i statut liceum, Tomasza
Cichockiego – koszt utworzenia
liceum i ewentualne straty (jeœli
nie bêdzie naboru), Jêdrzeja Ku-
nowskiego – dlaczego akurat
przy tym gimnazjum, nie najlep-
szym w dzielnicy?

Anna Kuczyñska postulowa-
³a, by radni odpowiedzieli na
pytania: czy chc¹, by liceum
powsta³o, czy chc¹ daæ szan-
sê inicjatywie szko³y.

Iwona Wujastyk zapropono-
wa³a, by projekt wróci³ do ko-
misji oœwiaty. Wiceburmistrz
Krzysztof Bugla wyjaœni³, ¿e
zgodnie z ustaw¹ o systemie
oœwiaty decyzje na nastêpny
rok szkolny musz¹ byæ podjê-
te do koñca lutego (w tym ter-
minie musi jeszcze podj¹æ
uchwa³ê Rada Warszawy). Za
poparciem zamiaru utworzenia
liceum z oddzia³ami dwujê-
zycznymi opowiedzieli siê
Anna Kuczyñska, Sebastian
Koz³owski i Maciej Zalewski.

„Nie utopcie inicjatywy w
morzu biurokracji i procedur –
poprosi³a Anna Ko³at w imie-
niu Rady Rodziców. – To nie
jest tylko interes pani dyrektor
i nauczycieli, przede wszyst-
kim – m³odzie¿y”. Apelowa³ o
to tak¿e Hubert  Bobiñski, ab-
solwent gimnazjum przy Ol-
gierda, kontynuuj¹cy naukê w
liceum na Saskiej Kêpie.

Po dokonaniu formalnej au-
topoprawki w par. 3 projektu
uchwa³y, na wniosek Sebastia-
na Koz³owskiego odby³o siê
g³osowanie imienne. Uchwa³ê
poparli: Maciej Danko, Jacek
Duczmal, Witold Harasim, Se-
bastian Koz³owski, Anna Ku-
czyñska, Jan Mamaj, Anna Mo-
czulska, Joanna Mroczek, Ja-
nina Paszkowska, Zbigniew

Poczesny, Jerzy Raczyñski, Ali-
cja Sadowska, Urszula  Suzdal-
cew, Iwona Wujastyk, Krzysz-
tof Zalewski. Wstrzymali siê od
g³osu: Tomasz Cichocki, Jê-
drzej Kunowski, Krzysztof Mi-
szewski, Bartosz Szajkowski,
Danuta Winnicka. Za podjêcie
uchwa³y podziêkowa³a dyrektor
gimnazjum Jolanta Kaczmara.

Spoœród 5 projektów uchwa³, rozpatrywanych na XLVII
sesji Rady Targówka 17 lutego, najwiêcej dyskusji wywo³a³
zamiar za³o¿enia przy Gimnazjum nr 142 z Oddzia³ami Dwu-
jêzycznymi im. Roberta Schumana przy ul. Olgierda 35/41-
Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
z jêzykiem francuskim, angielskim lub niemieckim i po³¹-
czenia obydwu placówek w Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Dwu-
jêzycznymi przy ul. Olgierda 35/41. Na opiniê radnych w tej
sprawie oczekiwali podczas sesji przedstawiciele grona pe-
dagogicznego i Rady Rodziców.

Ostatnia uchwa³a XLVII se-
sji, dotycz¹ca finansowania i
budowy oddzia³ów przedszkol-
nych (modu³owych) przy SP nr
277, ul. Suwalska 29 i przy
Przedszkolu nr 94 przy ul.
Smoleñskiej 64, zawiera³a pro-
pozycjê zawarcia umowy le-
asingowej na 10 lat (2010 –
2019). Po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez komisje oœwia-
ty i kultury oraz bud¿etu i finan-
sów, a tak¿e wyjaœnieniach
burmistrzów na sesji – uchwa-
³ê przyjêto 14 g³osami, przy 2
wstrzymuj¹cych siê.              K.

LOKAL DO WYNAJÊCIA OKO£O 60 m2

W SALONIE FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYM

TEL. 22 811-76-14 W GODZ. 8-20

Na Pradze Pó³noc powsta³ Punkt Poœrednictwa Pracy.
Jest to jednostka powo³ana w ramach projektu „OHP jako
realizator us³ug rynku pracy” wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego. Punkt Poœrednictwa Pracy ma za zadanie u³atwiæ
m³odzie¿y dostêp do informacji o us³ugach rynku pracy,
ofertach pracy, wymaganiach pracodawców i szkoleniach
zawodowych. Dla m³odzie¿y zainteresowanej podjêciem
dodatkowego zatrudnienia Punkt dysponuje wieloma cie-
kawymi ofertami pracy, które s¹ na bie¿¹co aktualizowane.

Punkt Poœrednictwa Pracy mieœci siê na ul. Ks. I. K³opo-
towskiego 15 lok.1 (w budynku Urzêdu Dzielnicy Pragi Pó-
³noc m.st. Warszawy) i jest czynny od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godzinach 7:45-15:45. Informacjê na temat ofert pracy
mo¿na uzyskaæ przez Internet (www.mbp.ohp.pl) oraz pod
numerem telefonu (22) 497-08-56.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

OHP œwiadcz¹ podstawowe us³ugi rynku pracy: poœrednic-
two pracy, organizacjê szkoleñ, poradnictwo zawodowe i infor-
macjê zawodow¹. Adresatami tej oferty jest m³odzie¿ do 25 roku
¿ycia – absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych i wy¿szych uczel-
ni; m³odzie¿ wykszta³cona i posiadaj¹ca pewne kwalifikacje, jed-
nak zagro¿ona bezrobociem lub bezrobotna. Ponadto z us³ug
poœrednictwa pracy korzystaj¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjal-
nych i studenci, którzy chc¹ znaleŸæ zatrudnienie, zdobyæ do-
œwiadczenie zawodowe i polepszyæ swoj¹ sytuacjê materialn¹,
szczególnie w czasie wolnym od nauki.

Poœrednictwem pracy zajmuj¹ siê w OHP M³odzie¿owe Biura
Pracy i utworzone w 2009 roku Punkty Poœrednictwa Pracy. Do
MBP przez ca³y rok zg³asza siê zwykle blisko 170 tys. m³odzie-
¿y, z czego 140 tys. podejmuje pracê. Jednostki te poszukuj¹ i
gromadz¹ oferty pracy sta³ej i krótkoterminowej, prowadz¹ ewi-
dencjê osób bezrobotnych, tworz¹ banki informacji o zawodach,
na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy,
udzielaj¹ porad na temat mo¿liwoœci zdobycia zawodu lub do-
konania reorientacji zawodowych, kieruj¹ na kursy zawodowe
lub przekwalifikowania zawodowego.

Inne jednostki zajmuj¹ce siê doradztwem zawodowym i orien-
tacj¹ zawodow¹ to:

- Kluby Pracy, gdzie organizowane s¹ z udzia³em specjali-
stów – socjologów, psychologów i pedagogów zajêcia instruk-
ta¿owe oraz warsztaty na temat sposobów poszukiwania pracy,
a tak¿e s¹ udzielane porady indywidualne. Kluby Pracy chroni¹
poprzez swoje dzia³ania psychikê m³odych bezrobotnych, kszta-
³tuj¹ w nich zaradnoœæ i poczucie pewnoœci siebie oraz zapo-
biegaj¹ degradacji intelektualnej. Co roku korzysta z ich us³ug
oko³o 220 tys. m³odzie¿y;

- Mobilne Centra Informacji Zawodowej (49). Ich pracownicy
prowadz¹ zajêcia grupowe, udzielaj¹ indywidualnych porad oraz
udzielaj¹ informacji zawodowych. Ich dzia³alnoœæ skierowana
jest przede wszystkim do osób z ma³ych miast i gmin na tere-
nach wiejskich i popegeerowskich. Ka¿de z Centrów dysponuje
mikrobusem, sprzêtem komputerowym, odpowiednimi urz¹dze-
niami technicznymi oraz biblioteczk¹;

- M³odzie¿owe Centra Kariery (99) oferuj¹ pomoc m³odzie¿y
w podjêciu wa¿nych decyzji zawodowych, szczególnie z uwzglêd-
nieniem aspektów przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia; 

- Oœrodki Szkolenia Zawodowego organizuj¹ szkolenia i kur-
sy zawodowe, podnosz¹ce kwalifikacje lub przekwalifikowuj¹-
ce bezrobotnych w zawodach i specjalnoœciach poszukiwanych
na lokalnych rynkach pracy;

- Centralny Oœrodek Metodyczny Informacji Zawodowej OHP
w Warszawie – koordynuje i prowadzi dzia³alnoœæ o charakte-
rze metodyczno-wdro¿eniowym w zakresie poradnictwa zawo-
dowego i informacji zawodowej.

Przez niemal piêæ lat – od 1 maja 2009 r. do koñca grudnia 2013
r. – Ochotnicze Hufce Pracy bêd¹ realizowaæ projekt „OHP jako re-
alizator us³ug rynku pracy” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Na terenie ca³e-
go kraju zostanie utworzona sieæ dzia³aj¹cych komplementarnie m³o-
dzie¿owych centrów kariery (MCK), punktów poœrednictwa pracy
(PPP) i oœrodków szkolenia zawodowego (OSZ), co sprawi, ¿e zwiêk-
szy siê dostêp m³odzie¿y do us³ug z zakresu poradnictwa i informa-
cji zawodowej, poœrednictwa pracy i szkoleñ. Szczególnie zyska na
tym m³odzie¿ znajduj¹ca siê w trudnej sytuacji ze wzglêdu na za-
mieszkanie w ma³ych miejscowoœciach i wsiach. 365 nowych jedno-
stek rynku pracy – MCK, PPP i OSZ – powstanie w wyniku porozu-
mieñ podpisanych z samorz¹dami, które w odpowiedzi na bie¿¹ce
potrzeby spo³eczne udostêpni¹ lokale na prowadzenie us³ug przez
Ochotnicze Hufce Pracy.                                             Anna Zielska

XLVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Praca dla m³odych

D³ugo dyskutowany zamiar
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Nie jest przesad¹ okreœle-
nie tego Salonu mianem wi-

zytówki firmy. Du¿e prze-

stronne witryny, gustowna i
nowoczesna aran¿acja wnê-

trza oraz elementy multime-
dialne sprawiaj¹ bardzo po-

zytywne wra¿enie. Ten nowo-

czesny Punkt Sprzeda¿y zo-
sta³ zaprojektowany z myœl¹

o wygodzie warszawiaków.

Operator, wysoko stawiaj¹c
standardy sprzeda¿y i obs³u-

gi klienta, do dyspozycji inte-

resantów odda³ a¿ 6 stano-
wisk oraz przygotowa³ wy-

godne miejsca dla osób ocze-
kuj¹cych. Wszyscy ci, którzy

chc¹ zapoznaæ siê z us³uga-

mi Vectry przed podpisaniem

umowy, maj¹ mo¿liwoœæ

przeœledzenia oferty progra-

mowej na du¿ych monitorach

lub sprawdzenia internetu

przy stoisku komputerowym.
W tak przygotowanym Salo-

nie Sprzeda¿y za³atwianie

spraw oraz uzyskiwanie infor-
macji przebiega w sposób

sprawny, a czas w nim spê-
dzony stanowi mi³y akcent w

rozk³adzie dnia.

Obecnie Vectra ma jedn¹ z

najbogatszych ofert ze

wszystkich obecnych na ryn-
ku operatorów kablowych.

Swoje us³ugi telewizji, inter-
netu i telefonu sprzedaje w

postaci ró¿norodnych pakie-

tów, których zawartoœæ i ceny
ka¿da osoba mo¿e bardzo

³atwo dostosowaæ do swoich
indywidualnych potrzeb. Wi-

dzowie telewizyjni mog¹ sko-

rzystaæ z odbioru analogowe-
go oraz cyfrowego. Telewizja

cyfrowa Vectry to obecnie 145
programów (w tym a¿ 13 w

wersji HD) oraz 13 stacji ra-

diowych. Vectra proponuje tu

bogactwo pakietów progra-
mowych – jedyny na rynku

„Sport na ostro” dla wszyst-

kich mi³oœników sportu, „Pa-

kiet Erotyczny” z kana³ami o
ró¿nym zabarwieniu erotycz-

nym oraz wiele innych pakie-

Salon Sprzeda¿y Vectra w Warszawie

PrzyjdŸ do Salonu Sprzeda¿y
Vectry z kuponem, a za now¹

us³ugê a¿ przez 4 miesi¹ce

zap³acisz 1 z³oty, jeœli masz
ju¿ telewizjê w VECTRA lub

Spray i zdecydujesz siê na
nowy produkt za 1z³ dodatkowo

obni¿ymy ci obecny rachunek

o 10%. Wiêcej szczegó³ów w
Punkcie Sprzeda¿y Vectry!

Przyjazna Vectra
Vectra, która niedawno zawita³a do Warszawy, od grudnia obs³uguje klientów

w nowym, przestronnym Salonie Sprzeda¿y, zlokalizowanym przy presti¿owej

sto³ecznej arterii w Alejach Jerozolimskich 56C.

tów tematycznych, zaspoka-
jaj¹cych indywidualne zainte-
resowania. Oprócz bogatej

oferty programowej, która sta-
le jest poszerzana, Vectra ofe-

ruje tak¿e dodatkowe us³ugi,
tj: Personal Video Recorder
(PVR) oraz multiroom. PVR to

nagrywarka filmów i progra-
mów telewizyjnych, która na

twardym dysku 320 GB umo¿-
liwia archiwizowanie pozycji,

których nie mo¿emy ogl¹daæ
w danej chwili, np. z powodu
nieobecnoœci lub ogl¹dania

innych kana³ów. Natomiast
multiroom to drugi dekoder

umo¿liwiaj¹cy wspó³lokato-
rom ogl¹danie ró¿nych pozy-
cji programowych.

Warszawscy abonenci
mog¹ skorzystaæ równie¿ z
us³ugi internetowej oraz tele-

fonicznej Vectry. Atrakcyjna
oferta na bardzo szybki Inter-

net – a¿ 24 Mb/s bez ¿adnych
limitów przesy³u danych do-
stêpna jest dla wszystkich

tych, którzy chc¹ w wygodny
sposób poruszaæ siê w sieci.
Oczywiœcie ofertê w Vectrze

mo¿na dostosowaæ do w³a-
snych indywidualnych potrzeb

– wybraæ pakiety telewizyjne
z okreœlonymi programami,
szybkoœæ internetu oraz abo-
nament telefoniczny, który
obecnie w Vectrze jest jednym

z najtañszych na rynku i wy-
nosi 9,91 z³ miesiêcznie.

Wiêcej na www.vectra.pl

PROMOCJA dla czytelników!
Wytnij kupon i skorzystaj ze specjalnej oferty

�

�

TEATR „BAJ”  zaprasza

REPERTUAR - MARZEC 2010

3.03 ŒRODA godz. 10.00 - NA JAGODY
4.03 CZWARTEK godz. 10.00 - NA JAGODY
5.03 PI¥TEK godz. 10.00 - INOOK I TAJEMNICA S£OÑCA
6.03 SOBOTA godz. 12.00 - INOOK I TAJEMNICA S£OÑCA
7.03 NIEDZIELA godz. 12.00 - INOOK I TAJEMNICA S£OÑCA
8.03 PONIEDZIA£EK ****************************************
9.03 WTOREK godz. 10.00 - INOOK I TAJEMNICA S£OÑCA
10.03 ŒRODA godz. 10.00 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA
11.03 CZWARTEK godz. 10.00 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA
12.03 PI¥TEK godz. 10.00 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA

godz. 12.15 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA
13.03 SOBOTA godz. 12.00 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA
14.03 NIEDZIELA godz. 12.00 DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA
15.03 PONIEDZIA£EK ***************************************
16.03 WTOREK godz. 10.00 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA

godz. 12.15 - DR. DOLITTLE I JEGO ZWIERZÊTA
17.03 ŒRODA godz. 10.00 - KWIAT PAPROCI
18.03 CZWARTEK godz. 10.00- KWIAT PAPROCI
19.03 PI¥TEK godz. 10.00 - KWIAT PAPROCI
20.03 SOBOTA godz. 11.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO

godz. 13.00 MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO
21.03 NIEDZIELA godz. 11.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO

godz. 13.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO
22.03 PONIEDZIA£EK ***************************************
23.03 WTOREK godz. 10.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO
24.03 ŒRODA godz. 10.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO
25.03 CZWARTEK godz. 10.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO
26.03 PI¥TEK godz. 10.00 - MIŒ TYMOTEUSZ I PSIUÑCIO
27.03 SOBOTA godz. 12.00 - BAJKA O SZCZÊŒCIU
28.03 NIEDZIELA godz. 12.00 - BAJKA O SZCZÊŒCIU
29.03 PONIEDZIA£EK ***************************************
30.03 WTOREK godz.10.00 - BAJKA O SZCZÊŒCIU
31.03 ŒRODA godz.10.00 - BAJKA O SZCZÊŒCIU

Teatr BAJ ul. Jagielloñska 28

kasa teatru - tel. 22 818-08-21; www.teatrbaj.pl

Kasa teatru czynna codziennie prócz poniedzia³ków

w godzinach: wtorek-pi¹tek 09.00-13.00; 14.00-18.00,

sobota-niedziela 10.00-14.00.

Zaplanowana na 16 lutego IV sesja pó³nocnopraskiej rady
dzielnicy w swojej pierwotnej konstrukcji przewidywa³a tylko przy-
jêcie uchwa³y w sprawie zaopiniowania zmian w za³¹czniku
Dzielnicy Praga Pó³noc Miasta Sto³ecznego Warszawy do
Uchwa³y nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Sto³ecznego Warsza-
wy z 17 grudnia 2009 r. w sprawie bud¿etu m.st. Warszawy na
2010 rok. Realizuj¹c porz¹dek obrad, rada wyst¹pi³a do m.st.
Warszawy o zwiêkszenie wydatków w roku 2010 o:

* kwotê 66 216 z³ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpieczenia
œrodków na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego prze-
budowy ul. Tarchominskiej i Nieporêckiej;

* kwotê 411 707 z³ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpiecze-
nia œrodków finansowych dotycz¹cych prac remontowo-budow-
lanych w budynkach przy ul. Bia³ostockiej 6 i 8;

* kwotê 1 250 057 z³ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpie-
czenia œrodków finansowych na budowê budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. Bia³ostockiej 51;

* kwotê 170 681 z³ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpiecze-
nia œrodków finansowych na wymianê stolarki okiennej.

Propozycja zarz¹du w tej sprawie nie wzbudzi³a ¿adnych kon-
trowersji i zosta³a jednog³oœnie przyjêta przez radê. Wydawa³o
siê, i¿ jest to zarówno pocz¹tek, jak i zakoñczenie obrad, bowiem
innych merytorycznych punktów nie by³o. Nikt te¿ nie sygnalizo-
wa³ takowych przy przyjmowaniu porz¹dku sesji. W tym kontek-
œcie wyst¹pienie radnego Jacka Wachowicza, który odczyta³ w
imieniu radnego Tadeusza Szewczyka list o jego rezygnacji z man-
datu radnego, by³o du¿ym zaskoczeniem. Rada nie podjê³a de-
baty nad oœwiadczeniem. Radny Ireneusz Tondera wniós³ o zba-
danie prawnych aspektów z³o¿onej rezygnacji w kontekœcie pra-
womocnoœci mandatu radnego Szewczyka i dalszej realizacji wy-
nikaj¹cych z tego faktu procedur. Pozosta³e punkty porz¹dku ob-
rad, jak wolne wnioski, interpelacje itp. nie wywo³a³y nowych kon-
trowersji i sesjê po 90 minutach obrad zamkniêto.                 DCH

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

IV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Szewczyk rezygnuje

M³odzie¿ow¹ Radê Dzielnicy Praga Pó³noc powo³ano w li-
stopadzie 2009 r. na roczn¹ kadencjê. W radzie zasiada sie-
demnastu uczniów w wieku 13-19 lat z publicznych gimna-
zjów oraz szkó³ œrednich dzia³aj¹cych na terenie dzielnicy.

Reprezentujemy interesy pó³nocnopraskiej m³odzie¿y wobec
wielu instytucji (m.in. rady dzielnicy), zg³aszamy wnioski i opi-
nie dotycz¹ce nie tylko problemów, ale równie¿ potrzeb m³o-
dzie¿y. Podczas pierwszej sesji wy³oniliœmy spoœród siebie prze-
wodnicz¹cego, którym zosta³ Pawe³ Zabielski uczeñ L L.O. im
Ruy Barbosy oraz wiceprzewodnicz¹c¹ Ewelinê Nasiadko z VIII
L.O im. Króla W³adys³awa IV, a tak¿e reprezentantów do M³o-
dzie¿owej Rady Warszawy: naszego przewodnicz¹cego Paw³a
Zabielskiego oraz Antoniego Napieralskiego z VIII LO im. Króla
W³adys³awa IV.

Swoje umiejêtnoœci z zakresu wspó³pracy i komunikacji, a
tak¿e wiedzê na temat dzia³alnoœci samorz¹dów lokalnych wzbo-
gacamy podczas warsztatów. Œrednio raz w tygodniu spotyka-
my siê w tzw. grupach roboczych, które zajmuj¹ siê tworzeniem
projektów i realizowaniem zamierzonych przedsiêwziêæ, skie-
rowanych ku praskiej m³odzie¿y. W najbli¿szym czasie pragnie-
my nawi¹zaæ wspó³pracê z naszymi szkolnymi rówieœnikami i
zapoznaæ ich z istot¹ dzia³ania M³odzie¿owej Rady Dzielnicy.
Planujemy zorganizowaæ konkurs plastyczno-fotograficzno-fil-
mowy o tematyce „Praski ¿ywot” oraz Dzielnicowy Przegl¹d M³o-
dych Talentów.

Instytucje chêtne do wspó³pracy oraz m³odzie¿owi czytelnicy mog¹
kontaktowaæ siê z nami mailowo na adres: mrd@praga-pn.waw.pl
oraz telefonicznie przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.

 Ewelina Nasiadko, wiceprzewodnicz¹ca MRD

M³odzie¿owa rada dzielnicy

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

II Bieg Dooko³a ZOO
Ju¿ 17 kwietnia warszawski ogród zoologiczny po raz dru-

gi zgromadzi mi³oœników biegania. 1000 zawodników i za-
wodniczek weŸmie udzia³ w II Biegu Dooko³a ZOO. S¹ to

jedyne tego typu zawody w Polsce.

Olbrzymie zainteresowanie

- Bieg Dooko³a ZOO spotka³ siê z niezwykle ciep³ym przyjêciem
w œrodowisku biegowym w ca³ej Polsce, przez co zainteresowanie
startem w imprezie jest bardzo du¿e. Wystarczy tylko wspomnieæ,
¿e w zesz³ym roku 500 pakietów startowych rozesz³o siê w ci¹gu
zaledwie 28 godzin! - mówi Micha³ Drelich, prezes agencji marke-
tingu sportowego Sport Evolution, organizuj¹cej bieg.

W tym roku limit uczestników zosta³ podniesiony do 1000 osób.
W³adze ZOO zapewniaj¹, ¿e nie powinno mieæ to negatywnego
wp³ywu na mieszkaj¹ce w ogrodzie zwierzêta.

Co czeka na uczestników?

Czysta sportowa rywalizacja na wyj¹tkowej trasie to nie jedy-
na atrakcja, która czeka na uczestników. Ka¿dy, kto weŸmie
udzia³ w biegu g³ównym, otrzyma profesjonaln¹, technologiczn¹
koszulkê biegow¹ oraz unikalny medal na mecie. Na zawodni-
ków i kibiców czekaj¹ tak¿e wystêpy zespo³ów muzycznych i
artystycznych, przygotowane przez Dom Kultury Praga. Uczest-
nicy zawodów bêd¹ mogli równie¿ nabyæ zni¿kowe bilety do
ZOO. Planowane s¹ ponadto biegi dla najm³odszych.

Chcesz wystartowaæ?

Jeœli chcesz wzi¹æ udzia³ w biegu, zg³oœ siê poprzez formu-
larz zg³oszeniowy na stronie internetowej www.biegzoo.pl i ure-
guluj op³atê startow¹, z której 10 z³ zostanie przeznaczone na
opiekê nad bocianami w warszawskim ZOO. Organizatorzy
radz¹ siê spieszyæ. Bior¹c pod uwagê zesz³oroczne tempo za-
pisów, 1000 pakietów startowych rozejdzie siê zapewne w b³y-
skawicznym tempie. Na stronie internetowej zawodów znajduj¹
siê równie¿ wszystkie najœwie¿sze informacje, regulaminy, mapa
trasy biegu oraz program imprezy.

Bieg odbywa siê pod patronatem Burmistrza Pragi Pó³noc
m.st. Warszawy, Jolanty Koczorowskiej.
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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

Jest lampa z trocin, lampa, w
której wykorzystano efekt came-
ra obscura, gdzie wi¹zka œwia-
t³a wyczarowuje na kloszu nie-
zwyk³e, odwrócone obrazy, cha-
rakteryzuj¹ce siê  miêkkoœci¹ i
delikatnoœci¹, s¹ lampy z dwóch
po³¹czonych ze sob¹ metalo-
wych durszlaków, ze szklanych
wazoników udaj¹cych kryszta³,
tak charakterystycznych dla tan-
dety lat 70. ubieg³ego wieku. Zo-
fia i Jan Kubiccy, wykorzystuj¹c
na swoje lampy ju¿ istniej¹ce
przedmioty, zdobi¹c je i twórczo
przetwarzaj¹c, nadaj¹ im nowy
byt. Jedna z lamp Zofii ozdobio-
na jest technik¹ decoupage,
któr¹ to artystka opanowa³a do
perfekcji.

Otwarta Pracownia Twórcza
jest miejscem pracy Zofii i Jana.
Oboje ukoñczyli wydzia³ rzeŸ-
by warszawskiej ASP i tam siê
poznali. W pracowni s¹ wiêc
rzeŸby w trakcie powstawania
i ukoñczone. Z pó³mroku wy³a-
nia siê bry³a przywo³uj¹ca na
myœl s³ynne Macierzyñstwo
Ksawerego Dunikowskiego. -
To ulubiona rzeŸba mojego
ojca, który by³ krytycznym, ale
bardzo wra¿liwym odbiorc¹
moich prac i ich recenzentem -
mówi Zofia Kubicka. W innej
czêœci pracowni zabawne pa-
rawany. Niektóre z motywem
rowerzysty. Ten cykl artystka
nazwa³a przewrotnie Wojsko
Polskie na rowerach.

Przy okazji wystawy lamp
pojawi³y siê równie¿ w pracow-
ni obrazy i tkaniny innych arty-
stów. Zofia zwraca nasz¹ uwa-
gê na ogromn¹, kolorow¹
p³achtê, formatu po³owy prze-
œcierad³a. – Taka materia two-
rzy now¹ przestrzeñ - mówi. –
Siedzê cicho, bo to moje szma-
ty. Wykonujê je technik¹ apli-
kacji, wykorzystuj¹c interesuj¹-
ce materia³y kupowane w skle-
pach z tani¹ odzie¿¹. Szczu-
p³oœæ pokoju, w którym pracu-
jê w swoim mieszkaniu nie po-
zwala mi malowaæ tego, co lu-
biê najbardziej, czyli obrazów
o du¿ych formatach, wiêc wy-
¿ywam siê w tych wielkich tka-
ninach – mówi Marta Gutowska
– Matulka, malarka, absolwent-
ka warszawskiej ASP. – Planu-
jemy, by cyklicznie, w co drugi
pi¹tek, organizowaæ w pracow-

Otwarta Pracownia Twórcza
Ulica Brzeska. Stara praska brama, w której zwraca uwagê

interesuj¹ca p³askorzeŸba. W Otwartej Pracowni Twórczej
Zofii i Jana Kubickich, odbywa siê wyprzeda¿ ma³ego desi-
gnu, a raczej wystawa pod has³em wyprzeda¿ prototypów
Edisona. Brzmi zagadkowo. Eksponaty wyjaœniaj¹ wszyst-
ko. Dominuj¹ lampy - wisz¹ce, stoj¹ce. Lampy wyj¹tkowe.

ni  wyprzeda¿e ma³ego designu
autorstwa ró¿nych artystów i
pod ró¿nymi has³ami. To szan-
sa, by potencjalny odbiorca
móg³ nabyæ rzeczy u¿ytkowe
maj¹ce znamiona dzie³a, wyko-
nane przez artystów, od po-
cz¹tku do koñca przez nich wy-
myœlone, posiadaj¹ce walor
unikatu – mówi Zofia Kubicka.

Wszystkie dzie³a w tej pra-
cowni przykuwaj¹ wzrok i
ciesz¹ œwie¿oœci¹. Wystawy
przegl¹dowe w muzeach, eks-
pozycje w renomowanych ga-
leriach nie mog¹ siê poszczy-
ciæ tym rodzajem ¿ywej sztuki.

Otwarta Pracownia Twórcza
w³¹cza siê w akcjê Nocnej Stre-
fy Sztuki, która odbywa siê w
praskim kwartale sztuki w pi¹t-

ki. Z¹bkowska i Brzeska, to
miejsca, które upodobali sobie
artyœci. Promocja tego miejsca
udaje siê ze zmiennym powo-
dzeniem. Zofia Kubicka oczeku-
je wiêkszej roli w³adz dzielnicy
i w³adz miasta w aktywizacji ar-
tystów i zachêcaniu ich do
wspólnych przedsiêwziêæ –
Warto by³oby z wiêkszym zaan-
ga¿owaniem promowaæ Pragê
jako miejsce, gdzie mieszkaj¹ i
pracuj¹ artyœci. To ewenement
na polsk¹ skalê. Uczestnictwo
we wrzeœniowych Dniach Pra-
gi to trochê za ma³o. Oczywi-
œcie, zawsze bierzemy w nich
udzia³. Te ubieg³oroczne by³y
rzeczywiœcie wyj¹tkowe, w ka¿-
dym podwórku inne pañstwo.
Wêdrówka dwoma ulicami -
Brzesk¹ i Z¹bkowsk¹ - by³a
wêdrówk¹ po ró¿nych pañ-
stwach i ró¿nych kulturach.

Otwarta Pracownia Twórcza
jest niemal zawsze otwarta –
to w sposób oczywisty zaprze-
cza obiegowej opinii, ¿e Pra-
ga jest niebezpieczna. Ale re-
lacje z mieszkaj¹cymi tu od
pokoleñ tuziemcami trzeba
by³o wypracowaæ. Uda³o siê
wyœmienicie. – Ta p³askorzeŸ-
ba w bramie to dzie³o praskich
dzieci. W ramach wakacyjnych
spotkañ z mistrzem uda³o mi
siê uzyskaæ œrodki od w³adz
dzielnicy na to, by zaj¹æ czymœ
dzieciaki, które tu w czasie wa-
kacji siedzia³y nie maj¹c mo¿-
liwoœci finansowych na jakikol-
wiek wyjazd. Wybór pomiêdzy
œwietlic¹ socjoterapeutyczn¹ i
nielicznymi wyjœciami do mu-
zeum czy kina to trochê ma³o.
Zaproponowa³am dzieciakom
udzia³ w procesie twórczym.

Zaprosi³am trzech rzeŸbiarzy,
dzieci uczy³y siê pod ich okiem
i ta p³askorzeŸba to jest w³a-
œnie efekt wspólnej pracy i za-
bawy. Dzieci by³y zachwycone
– mówi Zofia Kubicka.

Podczas wiosennych spa-
cerów po Pradze warto zajrzeæ
w pi¹tek do Otwartej Pracow-
ni Twórczej. Spotkanie ze
sztuk¹ i z ludŸmi j¹ tworz¹cy-
mi mo¿e byæ pocz¹tkiem ca-
³kiem nowej przygody.

El¿bieta Gutowska

Ostatnio nie mamy zbyt wie-
lu okazji do ogl¹dania wspó-
³czesnego malarstwa rosyj-
skiego. Zrozumia³e wiêc, ¿e
otwarta doœæ niespodziewanie
w Galerii N’69 wystawa rosyj-
skich artystów wzbudzi³a
ogromne zainteresowanie. Nie
jest to wielki, retrospektywny
przegl¹d twórców, bo i rozmia-
ry galerii na to nie pozwalaj¹,

ani prezentacja wiod¹cych kie-
runków we wspó³czesnej ro-
syjskiej plastyce, a jednak eks-
pozycja w kameralnym wnê-
trzu Fundacji Artbarbakan
wprowadza nas w specyficzny
nastrój, tworzy charaktery-
styczny, przyjazny klimat.

Wystawa prezentuje dwie od-
rêbne osobowoœci twórcze. So-
phia Tugarinova-Grzelak urodzi-

³a siê w Moskwie, ale od 1988 r.
mieszka w Polsce, w £odzi.
Ukoñczy³a Wydzia³ Scenografii
Moskiewskiej Akademii Teatral-
nej oraz konserwacjê i restaura-
cjê dzie³ sztuki na Uniwersyte-
cie Miko³aja Kopernika w Toru-
niu. Jest autork¹ scenografii i ko-
stiumów do kilkudziesiêciu spek-
takli teatralnych i baletowych w
Rosji, Polsce i na Litwie.

Zajmuje siê równie¿ malar-
stwem. Jej prace, delikatne
akwarele i rysunki wykonane
tuszem na papierze nawi¹zuj¹
do starej techniki rysunku tu-
szem, wywodz¹cej siê z Chin.
W Galerii N’69 artystka prezen-
tuje wizerunki ryb i ptaków.
Smuk³e czaple i ryby o egzo-
tycznych kszta³tach przesuwaj¹
siê przed naszymi oczami, jak
w bajkach Kry³owa. Niewielkie
obrazki Sophii Tugarinovej-
Grzelak s¹ „kruche” i skromne,
ale w³aœnie w tym tkwi ich urok.

Aleksey Neyman urodzi³ siê
w Moskwie w 1939 r. W 1965 r.
ukoñczy³ Moskiewski Instytut
Architektury. W nastêpnych la-
tach ³¹czy³ pracê architekta ze
studiami malarskimi pod kie-
runkiem W³adimira Grigoriewi-
cza Wejsberga. Twierdzi, ¿e
wszystko, co osi¹gn¹³ w malar-
stwie, zawdziêcza w³aœnie
swemu mistrzowi. Porzuci³ ar-
chitekturê dla malarstwa, po-
niewa¿ w malarstwie od razu
widaæ rezultat, a w architektu-
rze – nie. Mia³ wiele wystaw in-
dywidualnych w Rosji, Niem-
czech, Izraelu, Polsce i Sta-
nach Zjednoczonych. Od 10 lat
mieszka i pracuje w Bostonie.

W galerii na Tarchomiñskiej
zaprezentowa³ oko³o 20 akwa-
reli i kilka rysunków. Akwarele
to nastrojowe pejza¿e z ró¿-
nych stron œwiata, portrety i
martwe natury. Wszystkie s¹
jakby lekko przymglone. Wyda-
je siê, jakby kry³y jakieœ niedo-
mówienie, jak¹œ tajemnicê.
Czasami, dopiero po chwili pa-
trzenia, z mg³y wy³aniaj¹ siê
kontury cerkwi, drzew, czy syl-
wetki ludzi. Mo¿e w³aœnie dziêki
tym zamierzonym niedopowie-
dzeniom ka¿dy ma mo¿liwoœæ
w³asnej interpretacji dzie³a.

Artystyczne wra¿enia potê-
gowa³a jeszcze znakomita
kawa serwowana podczas
wernisa¿u przez przedstawi-
cieli firmy Coffee Clue, którzy
udowodnili, ¿e parzenie kawy
te¿ mo¿e byæ sztuk¹.

Wystawê malarstwa Sophii
Tugarinovej-Grzelak i Alek-
seya Neymana w Galerii N’69
przy ul. Tarchomiñskiej 9 mo¿-
na bêdzie ogl¹daæ do 14 mar-
ca po uzgodnieniu telefonicz-
nym, tel.: 501 013 835.

Joanna Kiwilszo

Rosyjskie klimaty w N’69
W Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9 goœci malarstwo

rosyjskie. 27 lutego odby³o siê tam otwarcie wystawy prac
dwojga artystów pochodz¹cych z Moskwy, Sophii Tugari-
novej-Grzelak i Alekseya Neymana.

Program ma u³atwiæ rodzi-
com podjêcie decyzji, czy

skierowaæ dziecko do pierw-
szej klasy czy do zerówki. To

trudna sprawa, dlatego szko-
³a postanowi³a pomóc. St¹d

pomys³ dni otwartych, pod-
czas których chcemy pokazaæ

rodzicom nasze mo¿liwoœci i

jednoczeœnie oswoiæ m³odsze
dzieci ze szko³¹ – t³umaczy

Trudna decyzja
Zerówka czy pierwsza klasa? Wielu rodziców w tym roku

stanie przed takim wyborem. Jak u³atwiæ dziecku start w
szkole? Jak zorientowaæ siê w ofercie edukacyjnej? Byæ
mo¿e, pomocna oka¿e siê ogólnowarszawska kampania
„Szeœciolatek w pierwszej klasie”.

Beata Perkowska, dyrektor
szko³y podstawowej nr 285
im. J.M. Szancera, przy ulicy
Turmonckiej 20.

A Szancer rzeczywiœcie ma

siê czym pochwaliæ. W ci¹gu
dwóch miesiêcy - systemem
modu³owym - wybudowano
nowy budynek dla oddzia³u

przedszkolnego przy szkole.
„Modu³y” tworz¹ w³asn¹ prze-

strzeñ przeznaczon¹ wy³¹cz-
nie dla ma³ych dzieci. Zerów-
kowicze s¹ tu oddzieleni od
czêœci szkolnej i bezpieczni
pod fachow¹ opiek¹ psycholo-
giczno-pedagogiczn¹.

Ta przyjazna enklawa ma
przestronne sale, wielkoœci
oko³o 60 m – mówi dyrektor
Perkowska. Du¿e przestrzenie
podzielone s¹ na k¹ciki tema-
tyczne: przyrodnicze, relaksa-
cyjne oraz wyposa¿one w gry
edukacyjne, ksi¹¿ki, kolorowe
meble i tablice interaktywne z
rzutnikami. Szerokie korytarze,
miêkkie dywany i poduchy
oraz du¿o œwiat³a – wszystko
to sprawia, ¿e dzieci czuj¹ siê
swobodnie i bezpiecznie.

W tych parterowych, nowo-
czesnych budynkach bez ba-
rier mog¹ siê uczyæ równie¿
dzieci niepe³nosprawne. „Mo-
du³y” maj¹ wysoki standard i
spe³niaj¹ wszelkie normy do-
tycz¹ce budynków u¿yteczno-
œci publicznej. Maj¹ szerokie

drzwi, uchwyty i toalety (z
prysznicem) przystosowane
do potrzeb dzieci niepe³no-
sprawnych.

Znajduje siê tu równie¿ ga-
binet logopedyczno-psycholo-
giczny. Jest te¿ mo¿liwoœæ pe-
³nego wy¿ywienia. Do budyn-
ków wchodzi siê przez oddziel-
ne wejœcie od ul. Chodeckiej.

„Zajêcie odbywaj¹ siê bez
przerw, s¹ regulowane mo¿li-
woœciami percepcyjnymi dzie-
ci. Wiosn¹ zapraszamy do
ogrodzonego i zielonego pla-
cu zabaw” – zachêca Beata
Perkowska.

Ludmi³a Milc

Informacje o szkole pod
numerem telefonu:

(22) 811-40-55

Dni otwarte w szkole pod-
stawowej nr 285 im. J.M.
Szancera (ul. Turmoncka 20)
11 marca od godz. 9 oraz 13
marca, 10 kwietnia, 15 maja,
12 czerwca od godz. 8.

Jakie wiadukty?
Zapraszam wszystkich zainteresowanych, na spotkanie
w sprawie budowy wiaduktów kolejowych na linii E-65 w
ci¹gu ulic - Klasyków - Bohaterów i Mehoffera-bis. Spo-
tkanie odbêdzie siê 4 marca 2010, w sali konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godz. 18:30 – 20:30. Na spotkanie zostali zaproszeni
przedstawiciele inwestora przedsiêwziêcia – PKP – PLK.

Wojciech Tumasz - radny dzielnicy Bia³o³êka
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

VMEBLE (rok za³.1996)

BEZPOŒREDNI PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

♦♦♦♦♦Kuchnie

♦♦♦♦♦Szafy, garderoby

♦♦♦♦♦Meble ³azienkowe

♦♦♦♦♦Sypialnie
♦♦♦♦♦Nietypowe zabudowy

♦♦♦♦♦Kompleksowe wyposa¿enie,

aran¿acje wnêtrz mieszkalnych

i u¿ytecznoœci publicznej (biura, apteki, gabinety, recepcje)

PROFESJONALNE PROJEKTY
Gwarantujemy:

♦♦♦♦♦najwy¿szej jakoœci materia³y

i akcesoria meblowe

♦♦♦♦♦doskona³¹ jakoœæ wykonania
w dobrej cenie

♦♦♦♦♦mi³¹ i fachow¹ obs³ugê

Rabat 10% przy zamówieniach z³o¿onych w okresie przedœwi¹tecznym

Zale¿nie od preferencji klienta oferujemy formy nowoczesne i klasyczne.

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹

przy ul. Bia³o³êckiej 294b (droga na Nieporêt)
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312

e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12

tel. 886-186-748

„Projekt dotyczy sadzenia
drzew i krzewów na podwór-
kach ulicy Brzeskiej. To punkt
kulminacyjny tej akcji. Oprócz
tego staramy siê integrowaæ
mieszkañców: podopiecznych
Stowarzyszenia i œwietlicy so-
cjoterapeutycznej oraz pobli-
skiego domu dla ludzi star-
szych. Zorganizujemy warsz-
taty ekologiczne i wycieczkê
edukacyjn¹ do lasu. WeŸmie-
my udzia³ w akcji „Sprz¹tanie
œwiata”. Chcemy zespoliæ ludzi
do ró¿nych dzia³añ ekologicz-
nych” – powiedzia³a wicepre-
zeska Stowarzyszenia „Mierz
Wysoko”, Magda Szeniawska,
odbieraj¹c dyplom „Wyró¿nie-

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szko-
³a Liderów rozpoczynaj¹ kolejn¹ edycjê spo³ecznej akcji
„Masz g³os, masz wybór”.

Organizatorzy chc¹ zachêciæ mieszkañców polskich gmin do
œwiadomego udzia³u w wyborach samorz¹dowych, które odbêd¹
siê jesieni¹ tego roku. Zadecydujemy w nich o kierunku rozwoju
naszych gmin, powiatów i województw w nastêpnych czterech
latach, o tym jakie problemy zostan¹ rozwi¹zane. Wybierzmy
œwiadomie. Zastanówmy siê, co i jak nowe w³adze powinny zro-
biæ, by u³atwiæ nam ¿ycie. Zachêæmy do kandydowania osoby,
które bêd¹ dobrymi radnymi. Wybierzmy kandydatów i kandy-
datki, którzy chc¹ rozwi¹zaæ lokalne problemy.

Inicjowane przez nas dzia³ania stworzyæ maj¹ warunki do rze-
czowej i rozs¹dnej rozmowy, w której jest miejsce na przedsta-
wienie i zrozumienie argumentów osób o odmiennych pogl¹-
dach i poszukiwanie porozumienia dla dobra wspólnego.

Organizatorzy akcji stawiaj¹ przed jej uczestnikami kilka za-
dañ. Na pocz¹tek zdiagnozuj¹ najwa¿niejsze problemy, z jakimi
borykaj¹ siê mieszkañcy ich miejscowoœci. Ta diagnoza bêdzie
podstaw¹ do debaty na temat przysz³oœci gminy. Dobr¹ okazj¹ do
takiej dyskusji bêdzie przypadaj¹ca w maju 20. rocznica pierw-
szych wyborów samorz¹dowych. Wa¿nym celem akcji jest te¿ za-
dbanie o jakoœæ kandydatów – jej uczestnicy bêd¹ wiêc zachêcaæ
lokalnych liderów do udzia³u w wyborczym wyœcigu. Gdy wybory
bêd¹ ju¿ blisko, zadaniem uczestników akcji bêdzie zorganizo-
wanie debaty z udzia³em kandydatów z ró¿nych opcji, a tak¿e
przeprowadzenie lokalnej kampanii zachêcaj¹cej do g³osowania.

W akcji uczestniczyæ mog¹ organizacje pozarz¹dowe – sto-
warzyszenia i fundacje, ale tak¿e izby gospodarcze i rzemieœl-
nicze, parafie, spó³dzielnie, biblioteki, szko³y, studenckie i szkolne
samorz¹dy, ko³a i kluby, biblioteki, domy kultury, media oraz gru-
py nieformalne.

Zarejestrowanym uczestnikom pomo¿emy przygotowaæ siê
do prowadzenia dzia³añ lokalnych. Szczegó³ow¹ informacjê o
tym, jak zostaæ uczestnikiem akcji, co i jak mo¿na zrobiæ w jej
ramach, o harmonogramie dzia³añ i szkoleñ zamieszczamy na
stronie internetowej akcji www.maszglos.pl

Znajduj¹ siê tam równie¿ materia³y informacyjne nt. kompe-
tencji samorz¹dów lokalnych oraz instrukta¿owe, podpowiada-
j¹ce jak np. krok po kroku zorganizowaæ debatê.

Nabór do akcji trwa na www.maszglos.pl.
Akcjê rozpoczêliœmy w 2006 roku od zachêcania do udzia³u

w wyborach lokalnych. Wspó³pracuj¹ce z nami organizacje po-
zarz¹dowe z terenu ca³ej Polski aran¿owa³y debaty mieszkañ-
ców z kandydatami na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów
miast. W latach 2007-2009 kontynuowaliœmy prace. Skupiliœmy
siê wówczas na promowaniu dzia³añ, s³u¿¹cych poprawie ko-
munikacji miêdzy obywatelami a wybranymi ju¿ w³adzami sa-
morz¹dowymi. W sumie, w latach 2006-2009 w akcjê zaanga-
¿owa³o siê 750 organizacji i grup nieformalnych.

Informacji o akcji udzielaj¹ Marek Solon-Lipiñski z Fundacji im.
Stefana Batorego (tel.: 22 536 02 49, e-mail: msolon@batory.org.pl)
oraz Rafa³ Krzemiñski ze Stowarzyszenia Szko³a Liderów
(tel.: 22 556 82 66, e-mail: rkrzeminski@szkola-liderow.pl).

Akcja spo³eczna „Masz g³os, masz wybór” jest wspó³finanso-
wana ze œrodków Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe.                                                          Agnieszka Lasota

Zanim zag³osujesz

Zazieleni¹ Brzesk¹
Na drug¹ edycjê konkursu grantowego „Henkel - zielone

granty” wp³ynê³y 262 zg³oszenia z ca³ej Polski. Organiza-
torzy: Fundacja „Nasza Ziemia” i spó³ka Henkel Polska
wybrali 20 najciekawszych ekologicznych projektów: 3 zg³o-
szone przez przedszkola, 7 - przez szko³y i 10 z organizacji
pozarz¹dowych. W tej ostatniej grupie jest Stowarzyszenie
„Mierz Wysoko”, od 2,5 roku dzia³aj¹ce na Pradze Pó³noc,
nagrodzone za projekt „Zazieleñmy Brzesk¹!”.

nie dla Stowarzyszenia „Mierz
Wysoko - laureata konkursu
„Henkel - zielone granty” edy-
cja 2009/2010”.

Gratuluj¹c jedynemu laure-
atowi z Warszawy, Mira Stani-
s³awska-Meysztowicz z Fun-
dacji „Nasza Ziemia” radzi³a,
by na Brzeskiej posadziæ zie-
leñ z myœl¹ równie¿ o ptakach,
np. krzewy dzikiej ró¿y; ptaki
bardzo lubi¹ jej owoce.

Zaplanowane w projekcie
„Zazieleñmy Brzesk¹” dzia³a-
nia prowadzone bêd¹ do
czerwca. Nasze ³amy otwarte
s¹ na obiecane relacje od dzia-
³aczek Stowarzyszenia „Mierz
Wysoko”.                              K.

Na prze³omie roku do ZTM
wp³ynê³a rekordowa iloœæ
wniosków o wydanie karty
przez internet. Do pomocy od-
delegowano wielu pracowni-
ków ZTM, którzy weryfikowali
wnioski i drukowali karty.
Dziennie wp³ywa³o ok. 3 tys.
zg³oszeñ. W pewnym momen-
cie na wydanie WKM oczeki-
wa³o ok. 40 tysiêcy osób. Pod
koniec lutego uda³o siê nad-
robiæ zaleg³oœci i obecnie kar-
ty s¹ wydawane na bie¿¹co,
a czas oczekiwania skróci³ siê

Przez internet w kilka dni
Zarz¹d Transportu Miejskiego upora³ siê ju¿ z zaleg³o-

œciami zwi¹zanymi z wydawaniem spersonalizowanej War-
szawskiej Karty Miejskiej, na podstawie wniosków z³o¿o-
nych przez Internet. Czas oczekiwania na wydanie WKM
wynosi obecnie tylko kilka dni.

z miesi¹ca do niespe³na tygo-
dnia.

W  ZTM wci¹¿ le¿¹ gotowe
spersonalizowane karty, które
nie zosta³y odebrane. Zosta³y
wyrobione na podstawie wnio-
sków z³o¿onych do 30 listopa-
da ub. roku, m.in. przez inter-
net. Dla wygody pasa¿erów,
ZTM bêdzie je wysy³a³ poczt¹
- listami zwyk³ymi, podobnie
jak czyni¹ to m.in. banki. Kar-
ty zostan¹ wys³ane jednak tyl-
ko wtedy, gdy pasa¿erowie we
wniosku podali swój adres.

Ma³gorzata Sidor, inicjator-
ka i wspó³za³o¿ycielka Stowa-
rzyszenia fabs zatytu³owa³a
swoje fotografie nakazem, czy
te¿ propozycj¹, która jest jed-
noczeœnie pewnego rodzaju
ostrze¿eniem: „Przegraj w tej
grze, w której coœ znaczysz”.
Chodzi o sposób widzenia
œwiata. W drodze, któr¹ prze-
bywamy, zatrzymuj¹ nas obra-
zy. Niejednokrotnie s¹ dla nas
jakby stopieniem siê formy z
materi¹. S¹ te¿ obrazy, które
wywo³uj¹ nasze uczucia, po-
rusza nas ich piêkno, dobro i
prawda.

- Mo¿emy tak¿e byæ podró¿-
nikiem bez ¿adnego baga¿u,
patrzymy na wszystko jak
dziecko, które wszystkiemu siê
przygl¹da i wszystkiemu siê
dziwi – mówi Ma³gorzata Sidor.
– Jest równie¿ czwarta droga,
byæ mo¿e najtrudniejsza, ³¹cz¹-
ca wszystkie pozosta³e, która
nadaje kszta³t naszemu ¿yciu.

Ta czwarta droga ³¹czy siê
z wziêciem odpowiedzialnoœci
za siebie i za rzeczywistoœæ,
która nas otacza. To wyzbycie
siê egoizmu, dostrze¿enie
wokó³ innych bytów.

Ma³gorzata Sidor prezentuje
na wystawie fotografie na szkle.

- Du¿¹ czêœæ mojego ¿ycia
spêdzam w górach – mówi ar-
tystka. – Polscy górale nie
maluj¹ na p³ótnie, lecz na
szkle. Pomyœla³am, ¿e dobrze
by by³o znaleŸæ taki akcent,
który pozwoli³by po³¹czyæ te
dwa elementy. Postanowi³am
przenieœæ fotografie na szk³o.

Wiêkszoœæ zdjêæ zosta³a zro-
biona w ci¹gu ostatniego roku,
tylko nieliczne pochodz¹ z wy-
stawy, któr¹ artystka mia³a w
Indiach w 2007 r. S¹ efektem
poszukiwañ takich treœci i form
wyrazu, które najlepiej przed-
stawia³yby otaczaj¹cy nas
œwiat. Przewa¿a krajobraz gór-
ski, dom, drzewa, zwierzêta –
naturalne przestrzenie, w któ-
rych autorka zdjêæ siê porusza.

Ale istnieje te¿ przestrzeñ
spo³eczna, czasem bardzo
skomplikowana i trudna. Taki-
mi trudnymi problemami w
przestrzeni spo³ecznej, gdzie
prawda jest bardzo g³êboko
ukryta, zajmuje siê Wieñczy-
s³aw Sporecki. Artysta repre-
zentuje Towarzystwo Sygna³o-
we, którego zadaniem jest
przekazywanie sygna³ów. Z
ró¿nymi sygna³ami mamy do
czynienia w ka¿dym momen-

Towarzystwo
sygna³owe

Artyœci ze Stowarzyszenia fabs zawsze mówi¹ o rzeczach
wa¿nych. Sygnalizuj¹ problemy. Czêsto w ró¿ny sposób,
pos³uguj¹c siê ró¿nymi technikami, ale zawsze zwracaj¹
nam uwagê na sprawy istotne. Tak jest i tym razem. 27 lute-
go w Galerii Stowarzyszenia Artystów fabs, przy ul. Brze-
skiej 7 otwarta zosta³a wystawa fotografii Ma³gorzaty Sidor
i Wieñczys³awa Sporeckiego.

cie, pocz¹wszy od internetu fi-
zycznego, jakim jest np. pod-
ró¿, na internecie elektronicz-
nym skoñczywszy.

- Mojemu wyst¹pieniu towa-
rzyszy has³o „amalgamat” –
mówi Wieñczys³aw Sporecki.
– Amalgamat to ogólna nazwa
stopów metali. Ale to równie¿
³¹czenie ró¿nego rodzaju zja-
wisk w celu otrzymania nowej
kategorii.

Wieñczys³aw Sporecki pre-
zentuje cztery fotografie, trzy -
æwiczeñ policji w chiñskim obo-
zie pracy laogai i zdjêcie mar-
twego Borysa Pugo, ostatnie-
go ministra spraw wewnêtrz-
nych ZSSR. Zdjêcia nie s¹
najlepszej jakoœci, ale za to s¹
prawdziwe.

- ¯yjemy w okresie nies³y-
chanej dewaluacji obrazu –
mówi Wieñczys³aw Sporecki.
– Dziêki nowoczesnej techno-
logii ka¿de zdjêcie mo¿na
spreparowaæ i z³apaæ odbior-
cê w pu³apkê. Zadaniem arty-
sty jest jednak poszukiwanie
prawdy.

Wieñczys³aw Sporecki nie-
strudzenie tropi mechanizmy
ograniczania wolnoœci. W fab-
sie spotka³ przyjació³, którzy
myœl¹ podobnie. W Galerii
fabs spotykaj¹ siê bowiem ar-
tyœci z ró¿nych œrodowisk, zaj-
muj¹cy siê ró¿nymi tematami,
pos³uguj¹cy siê ró¿nymi tech-
nikami. £¹czy ich jednak po-
dobna wra¿liwoœæ i poszukiwa-
nie takich form w sztuce wspó-
³czesnej, aby pokazaæ ludziom
prawdziwszy œwiat.

Wspóln¹ wystawê foto-
grafii Ma³gorzaty Sidor i
Wieñczys³awa Sporeckiego
w Galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul. Brze-
skiej 7 mo¿na ogl¹daæ do 17
marca, w niedz., w godz. 13-
15, lub po uzgodnieniu, tel.:
505 12 14 17.

Joanna Kiwilszo

Kolej miejska nie pojedzie
Mieszkañcy Bia³o³êki, Legionowa i Wieliszewa nie

pojad¹ kolej¹ miejsk¹ linii S-9 do dworca Warszawa
Gdañska, jak zapowiadaliœmy za ZTM w poprzednim
wydaniu gazety.

Wszystkiemu winna fatalna pogoda, która na pocz¹tku lute-
go pokrzy¿owa³a plany przebudowy dworca. Jak informuje
ZTM, pierwsze poci¹gi do i z Legionowa i Wieliszewa pojad¹
w drugiej po³owie marca.

Nowy termin etapowego w³¹czania do ruchu linii S-9 uzgod-
niono z Polskimi Liniami Kolejowymi i z Kolejami Mazowiecki-
mi, które wspólnie realizuj¹ przedsiêwziêcie. Na wszelki wy-
padek – by unikn¹æ kolejnego falstartu – ZTM nie podaje do-
k³adnego terminu uruchomienia linii. Zapowiadany szumnie
rozk³ad jazdy S-9 równie¿ nie jest jeszcze znany. Pasa¿erom
nie pozostaje nic innego, jak uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.         (egu)

NoveKino Praha zaprasza
10 marca od godziny 16:30 zapraszamy do NovegoKina

Praha na trzeci¹ edycjê Praskiego Festiwalu Filmów
M³odzie¿owych.

Podczas tegorocznej imprezy po raz pierwszy zaprezento-
wane zostan¹ dokonania m³odych twórców z ca³ej Polski.

Bilety-cegie³ki w cenie 5 z³ do nabycia w dniu imprezy.

Wiecej informacji na stronie www.ffm.org.pl
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7 lutego na plebanii przy koœciele
Zmartwychwstania Pañskiego przy ul.
Ziemowita 39 odby³o siê spotkanie
mieszkañców osiedla Targówek Fa-
bryczny, zainteresowanych uregulowa-
niem stanu prawnego gruntów przejê-
tych przez miasto dekretem Bieruta.

Przewodnicz¹ca Rady Osiedla Han-
na Neræ nawi¹za³a do podejmowanych
przez Delegaturê Biura Nieruchomoœci
czynnoœci zmierzaj¹cych do odebrania
mieszkañcom osiedla nieruchomoœci,
przejêtych przez m.st. Warszawa na
mocy dekretu z dnia 26.10.1945 r., a
w³aœciwie nacisków wobec mieszkañców,
których celem jest usuniecie ich z miej-
sca zamieszkania i wydania delegatu-
rze dorobku ca³ego ich ¿ycia. Strasze-
nie wyrzuceniem na bruk, obci¹¿enie
karami za bezumowne korzystanie z
gruntu i odsetkami za zw³okê sta³o siê
powszechnymi praktykami stosowany-
mi przez urz¹d wobec mieszkañców.

Mieszkañcy, przeciwko którym dele-
gatura wytoczy³a swoje „dzia³a” to w
wiêkszoœci ludzie mieszkaj¹cy na tym te-
renie od wielu dziesi¹tek lat. Nie s¹ to
kryminaliœci i degeneraci, którzy zajêli

„na dziko” czyjeœ nieruchomoœci i dziœ
nie maj¹ zamiaru ich opuœciæ. Albo sami
budowali tu domy, dbali o nie i utrzy-
mywali je bez pomocy pañstwa, albo s¹
nastêpcami prawnymi, jeszcze od cza-
sów przedwojennych. Pomimo dekretu
bierutowskiego ich prawa do tych nieru-
chomoœci by³y honorowane, nawet przez
w³adze komunistyczne. Ludzie ci p³acili
podatki, a nikt przez ca³y ten czas nie
¿¹da³ od nich wynagrodzenia za bezu-
mowne korzystanie z dzia³ek. ¯¹danie
wydania nieruchomoœci, straszenie s¹-
dem, eksmisj¹ czy odsetkami s¹ meto-
dami bezdusznymi. Wiele z tych osób
swoje kontakty z urzêdem w tej sprawie
przyp³aci³o zdrowiem.

Jedynym rozwi¹zaniem dla miesz-
kañców osiedla, chc¹cych odzyskaæ
swoj¹ nieruchomoœæ jest obecnie s¹do-
wa droga o zasiedzenie. Poniewa¿ nie
ma innej mo¿liwoœci, kilka rodzin na
przestrzeni ostatnich 5 lat zmuszonych
by³o podj¹æ takie dzia³ania i naby³o za-
siedzenie decyzj¹ s¹du.

Powodów do zadowolenia jednak ci
mieszkañcy nie maj¹, poniewa¿ urz¹d,
chc¹c ukaraæ ich za niepodpisanie umo-

wy dzier¿awy, wystosowa³ do nich pi-
sma, nakazuj¹ce w terminie jednego
miesi¹ca zap³atê kary za bezumowne
korzystanie z gruntu, w dodatku w z³ej
wierze, gro¿¹c sankcjami w postaci od-
setek za nieterminow¹ zap³atê.

Dyskusja przebiega³a w bardzo go-
r¹cej atmosferze. Zebrani nie szczêdzi-
li s³ów goryczy, rozczarowania, ¿alu i
bezsilnoœci wobec urzêdu.

Uregulowanie stanu prawnego nie-
ruchomoœci jest obecnie najwa¿niejsz¹
spraw¹ dla wszystkich osób obecnych
na spotkaniu (osoby zamieszka³e przy
ulicach: Szklanej, Grobelskiej, Hutniczej,
Wszeborskiej, Dziewanny, O³yckiej,
¯mudzkiej, Sterdyñskiej, Klementowic-
kiej, Naczelinikowskiej, ks. Ziemowita).

Na zakoñczenie zebrania mieszkañ-
cy zg³osili wiele wniosków, które ich zda-
niem powinny zostaæ przekazane do
urzêdu w celu znalezienia najlepszego
rozwi¹zania tego niezwykle trudnego
problemu. Najwa¿niejsze z nich to:

1. nale¿yte i wyczerpuj¹ce informo-
wanie mieszkañców o wszystkich mo¿-
liwoœciach przywrócenia w³asnoœci nie-
ruchomoœci przejêtych na mocy dekre-
tu Bieruta, a nie tylko wymuszanie pod-
pisania umowy dzier¿awy (5 lat temu
tak by³o);

2. prowadzenie spraw, w tym rów-
nie¿ formu³owanie pism, w sposób od-
powiedni, to znaczy niestraszenie ludzi
eksmisj¹, s¹dem, odsetkami, karami
itp., poniewa¿ adresatami tych pism s¹
w przewa¿aj¹cej liczbie ludzie starsi,
którzy nie s¹ kryminalistami i degene-
ratami, nikomu gruntu nie ukradli i nie
zas³u¿yli sobie na takie traktowanie;

3. umo¿liwienie wykupu nierucho-
moœci bez koniecznoœci wczeœniejszego
podpisania umowy dzier¿awy, stosuj¹c
uchwa³ê o bonifikatach;

4. uruchomienie œcie¿ki oddawania
nieruchomoœci w u¿ytkowanie wieczyste;

5. bezwzglêdne odst¹pienie urzêdu
od pobierania op³at na bezumowne ko-
rzystanie z gruntu, z uwagi na abso-
lutn¹ bezzasadnoœæ takich dzia³añ.

Obecny na spotkaniu przewodnicz¹-
cy Rady Dzielnicy Targówek Zbigniew
Poczesny, po wys³uchaniu przedstawio-
nych przez mieszkañców problemów i
z³o¿onych wniosków, zaproponowa³ do-
starczenie ich do urzêdu, w celu dok³ad-
niejszego zapoznania siê z nimi, a co
za tym idzie - spowodowania podjêcia
przez urz¹d kroków w kierunku ich roz-
wik³ania z korzyœci¹ dla mieszkañców.

W kolejnym spotkaniu, 14 lutego,
uczestniczy³o ponad 60 mieszkañców

Punkty informacyjne z za-
kresu dzia³alnoœci gospodar-
czej ju¿ od kilku miesiêcy dzia-
³aj¹ w urzêdach dzielnic Ursy-
nów i Œródmieœcie. Z tej us³u-
gi mo¿e skorzystaæ ka¿dy
mieszkaniec Warszawy, który
ukoñczy³ 18. rok ¿ycia. W ka¿-
dym z punktów mo¿na siê do-
wiedzieæ, jakie formalnoœci na-
le¿y wype³niæ przy zak³adaniu
dzia³alnoœci gospodarczej oraz
w trakcie jej funkcjonowania,
jakie i kiedy nale¿y p³aciæ po-
datki, z jakimi obowi¹zkami
wi¹¿e siê zatrudnianie pracow-
ników oraz o mo¿liwoœciach

dofinansowania swojej dzia³al-
noœci ze œrodków UE. Udzie-
lane informacje dotycz¹ te¿ za-
gadnieñ zwi¹zanych z podej-
mowaniem i wykonywaniem
dzia³alnoœci gospodarczej w
aspekcie czynnoœci formalno-
prawnych, zakresu kontroli
przedsiêbiorstw, zawieszania i
zamykania dzia³alnoœci oraz
udostêpniania danych tele-
adresowych. Ponadto, ka¿dy z
warszawiaków mo¿e bezp³at-
nie skonsultowaæ siê z doradc¹
biznesowym, po umówieniu
terminu spotkania w jednym z
punktów informacyjnych, dzia-

³aj¹cych w Urzêdach Dzielnicy
Ursynów i Œródmieœcie.

Za³o¿enie i prowadzenie fir-
my nie jest jednak takie pro-
ste. Trzeba rozwa¿yæ formê
nowej dzia³alnoœci, spe³niæ
wszystkie formalnoœci, a póŸ-
niej p³aciæ odpowiednie podat-
ki i siê utrzymaæ. Czêsto po-
trzebny jest te¿ kapita³. Dlate-
go na terenie urzêdów dziel-
nic Œródmieœcie i Ursynów
funkcjonuj¹ punkty informacyj-
ne, w których mo¿na siê do-
wiedzieæ wszystkiego na te-
mat zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Punkty informacyjne maj¹
du¿e znaczenie, szczególne w
obecnej sytuacji gospodar-
czej. Taka forma bezpoœred-
niej rozmowy to sposób na

precyzyjne przekazanie infor-
macji, jak rozpocz¹æ w³asny
biznes. Daje te¿ mo¿liwoœæ wy-
jaœnienie wszelkich w¹tpliwoœci.

Punkty informacyjne dzia-
³aj¹ codziennie w urzêdach
dzielnic Œródmieœcie i Ursy-
nów w godzinach 10:00 –
18:00 w poniedzia³ki i 8:00 –
16:00 od wtorku do pi¹tku.

Kontakt do punktów infor-
macyjnych:

Urz¹d Dzielnicy Ursynów
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
tel: (22) 546 60 18
ip.ursynow@um.warszawa.pl

Urz¹d Dzielnicy Œródmieœcie
ul. Nowogrodzka 43
tel: (22) 699 84 33
ip.srodmiescie@um.warszawa.pl

Bezp³atne konsultacje z doradc¹ biznesowym
Do urzêdów dzielnic codziennie zg³aszaj¹ siê osoby, któ-

re zawodowo chc¹ byæ „na swoim”. Nie jest to jednak takie
proste, dlatego m.st. Warszawa zaprasza mieszkañców sto-
licy na bezp³atne konsultacje z doradc¹ biznesowym do
punktów informacyjnych z zakresu dzia³alnoœci gospodarczej.
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tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

4 III (czwartek) godz. 16.00 - Projekcja filmu „Deaf life” i pierw-
sze spotkanie integracyjne poœwiêcone interakcjom i barierom,
jakie powstaj¹ na styku ludzi s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych, na
styku dwóch kultur - œwiata obrazów i dŸwiêków. Miejsce: kino
Muranów, ul. Gen. Andersa 1. Bilety w cenie 10 z³.
6 III (sobota) godz. 17.00 - Mistrzostwa Polski w Boogie Wo-
ogie – miejsce: Teatr Rampa ul. Ko³owa 20. Bilety w cenie 30
z³ do kupienia w kasie teatru.
10 III (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków,

godz. 18.00 - Spotkanie Emerytów i Rencistów Ko³o nr 5.
13 III - „SOBOTA DLA CIEBIE”
„Dotknij sztuki” bezp³atne zajêcia plastyczno-taneczne dla dzieci:
I grupa 2-3 lata: 10.00-10.30 plastyka, 10.30-11.00 taniec;
II grupa 3,1-4 lata: 10.30-11.00 plastyka, 11.00-11.30 taniec;
III grupa powy¿ej 4 lat: 11.00-11.30 plastyka, 11.30-12.00 taniec.
Warsztaty breakdance, godz. 11.00-14.00, prowadzi £ukasz
Depa, koszt 20 z³, obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
14 III (niedziela) godz. 18.00 - Scena Muzyczna Tadeusza
Konadora - prezentacja piosenek w wykonaniu m³odych artystów.
20 III (sobota) godz. 16.00 - „Gitarerra” Przegl¹d zespo³ów i
indywidualnej gitary klasycznej. Regulamin na stronie www.
Konkurs ma formê koncertu. Koncertuj¹ równie¿ jurorzy. Wstêp wolny.
20 III (sobota) „SOBOTA DLA CIEBIE”
- „Barwy przedwioœnia” warsztaty w Pracowni rysunku i malar-
stwa, godz. 11.00-14.00
- „Dotknij sztuki” zajêcia plastyczno-taneczne dla dzieci.
I grupa 2-3 lata: 10.00-10.30 plastyka, 10.30-11.00 taniec;
II grupa 3,1-4 lata: 10.30-11.00 plastyka, 11.00-11.30 taniec;
III grupa powy¿ej 4 lat: 11.00-11.30 plastyka, 11.30-12.00 taniec.
- „Korale, kolczyki…” warsztaty filcowania dla pocz¹tkuj¹cych, godz.
11.00-13.00, obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy (tylko 15 miejsc).
21 III (niedziela) godz. 17.00 - „Linia ci¹g³a” wystawa prac
absolwentów i uczniów Pracowni rysunku i malarstwa Domu
Kultury „Zacisze”- uczniowie Bogus³awy O³owskiej: Milena Cze-
remcha (EASP wydzia³ grafiki), Monika Proniewska (ASP wy-
dzia³ scenografii), Tomek Godowski (ASP wydzia³ malarstwa),
Magda Goszczyñska (DK „Zacisze”) oraz uczniowie Miros³a-
wy Matuszewskiej: Dorota Biedrzycka i Piotr Ko³akowski (Li-
ceum Sztuk Plastycznych im. Gersona). Wernisa¿ uœwietni
spektakl teatralny. Wystawa czynna do 11 kwietnia.
23 III (wtorek) godz. 17.30 - „Witaj, Wiosno” otwarte spotka-
nie z poezj¹ i muzyk¹. Wstêp wolny.
28 III (niedziela) godz. 16.00-18.30 - „Œwi¹teczne tradycje”
otwarte warsztaty rodzinne: robimy palmy, pisanki, kartki œwi¹-
teczne… Artystycznie przygotowujemy siê do œwi¹t Wielka-
nocnych. Wstêp wolny.
29 III (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Wielkanocne spotkanie
Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
31 III (œroda) godz. 16.00 - Wielkanocne spotkanie Sybira-
ków i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”.

XXXIII Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
– eliminacje dzielnicowe:

17 III (œroda) godz. 9.00-10.30 - klasa 0-I, godz. 11.00 klasa
II, godz. 12.00 klasa III
18 III (czwartek) godz. 9.00-11.00 - klasy IV-VI, godz. 12.00
gimnazjum klasy I-III
25 III (czwartek) godz. 12.00 - rozstrzygniêcie konkursu i
wrêczenie nagród.

osiedla Targówek Fabryczny oraz pe-
³nomocnik prezydenta m.st. Warszawy
ds. koordynowania procesu przerywa-
nia zasiedzeñ gruntów m.st. Warsza-
wy Zbys³aw Sucho¿ebrski, zastêpca
burmistrza Dzielnicy Targówek Krzysz-
tof Bugla, naczelnik Delegatury Biura
Gospodarowania Nieruchomoœciami
Ewa Witecka i radca prawny Bogumi³a
Kowalska.

Pe³nomocnik prezydenta przedsta-
wi³ ogóln¹ sytuacjê dotycz¹c¹ stanu
prawnego gruntów przejêtych przez
miasto dekretem Bieruta. Zachêca³
wszystkich zainteresowanych do wizy-
ty w Biurze Nieruchomoœci oraz w Biu-
rze Pe³nomocnika, w celu dok³adnego
przeanalizowania indywidualnych
spraw i znalezienia najlepszego rozwi¹-
zania dla mieszkañców. Zapewnia³
obecnych o dobrej woli urzêdu w kwe-
stii rozwi¹zania  tych trudnych, ludz-
kich spraw.

Naczelnik Ewa Witecka podtrzyma³a
wczeœniejsze stanowisko w kwestii pod-
pisywania umów dzier¿awy, jako jedy-
nej drogi uregulowania spraw w³asno-
œci. Poinformowa³a tak¿e, ¿e ka¿dy, kto
zg³osi siê do Biura Nieruchomoœci otrzy-
ma wykaz aktów prawnych, reguluj¹-
cych sprawy w³asnoœci gruntów, a tak¿e
otrzyma wydruk z propozycjami ró¿nych
mo¿liwoœci za³atwienia sprawy.

Mieszkañcy nie potrafi¹ zrozumieæ,
dlaczego zmuszani s¹ do oddania do-
robku swojego ¿ycia, swoich rodziców
czy dziadków. Kiedyœ przecie¿ ju¿ raz
zap³acili za swoje nieruchomoœci, a dziœ
maj¹ termin jednego miesi¹ca na wy-
danie nieruchomoœci, tylko nikt nie
wskazuje im dok¹d maj¹ siê udaæ po
opuszczeniu swoich nieruchomoœci. Dys-
kusja przebiega³a w bardzo gor¹cej at-
mosferze i by³a bardzo burzliwa.

Po wys³uchaniu dyskusji mieszkañ-
ców g³os zabra³ wiceburmistrz Krzysz-
tof Bugla, który zanotowa³ zg³aszane
problemy i zobowi¹za³ siê do przedsta-
wienia ich podczas posiedzenia zarz¹-
du dzielnicy.

Po zakoñczeniu dyskusji  mecenas
Bogumi³a Kowalska wskaza³a, i¿ najlep-
szym rozwi¹zaniem jest skorzystanie z
Uchwa³y nr LXXXIII/2753/2006 Rady
Miasta sto³ecznego Warszawy z 19 paŸ-
dziernika 2006 roku i zakup lub zerwa-
nie umowy u¿ytkowania wieczystego z
bonifikat¹ 99%, 97% lub z³o¿enia do
s¹du wniosku o zasiedzenie. Natomiast
proponowane umowy dzier¿awy s¹ bar-
dzo niekorzystne dla mieszkañców.

Spotkanie zakoñczy³o siê ustale-
niem, ¿e:

- burmistrz Krzysztof Bugla przed-
stawi bol¹ce sprawy wydania nierucho-
moœci i op³at za bezumowne korzysta-
nie z gruntów zarz¹dowi dzielnicy i Pre-
zydent Warszawy;

Jak wygraæ z dekretem Bieruta

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

4 - 31 marca godz. 10.00 - 18.00 - „Pêdzlem, rylcem i o³ów-
kiem” - wystawa prac uczniów z pracowni malarstwa, grafiki i
rysunku DK Praga pod kierunkiem Leszka Gêsiorskiego.
5 marca /pi¹tek/ godz. 21.00 - Nayekhovichi - koncert mo-
skiewskiego zespo³u graj¹cego tradycyjne ¿ydowskie melo-
die w nowym, rockowo - reggae - jazzowym brzmieniu; Klub
Hydrozagadka, ul. 11 listopada 22.
7 marca /niedziela/ godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz - OBA-
RA SPECIAL QUARTET. Maciej Obara – sax, Ralph Alessi –
trumpet, Mark Helias – bass, Nasheet Waits – drums. Teatr
Wytwórnia; ul. Markowska 19. Bilet 20 z³otych.
Ten koncert to per³a tegorocznej edycji Na Pradze Jest Jazz.
W ramach trasy koncertowej w Polsce odbêd¹ siê tylko trzy
wystêpy tego nadzwyczajnego sk³adu.
8 marca /poniedzia³ek/ godz. 17.30 - Spotkanie Klubu Pra-
skich Twórców, prowadzi Marek £awrynowicz.
10 marca /œroda/ godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie -
popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata.
- „¯ycie w klasztorach buddyjskich Tybetu” – prof. Stanis³aw
Godziñski (Wydzia³ Orientalistyczny UW)
- „Klasztory Mongolii” - Agnieszka Wachnik (DK Praga)
wyk³ady po³¹czone z pokazem slajdów.
11 marca /czwartek/ godz. 9.00 - „Usn¹æ” - spektakl teatralny
dla szkó³ w wykonaniu zespo³u BAZA 50. Kinga Madej i Syl-
wia Prandol, re¿yseria Barbara Sroka, muzyka Yann Triesen.
14 marca /niedziela/ godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du-
¿ych - „Popo³udnie z muzyk¹ Fryderyka Chopina”. W progra-
mie pieœni oraz utwory fortepianowe kompozytora. Sylwia Knap
– sopran, Tomasz Garbarczyk – tenor, Mi³os³awa Brzeziñska
– fortepian, prowadzenie – Agnieszka Wachnik
15 marca /poniedzia³ek/ godz. 16.00 - Spektakl teatralny
„Dziwna mi³oœæ” w wykonaniu zespo³u HOP-LA, re¿yseria
Barbara Sroka.
15 marca /poniedzia³ek/ godz.17.30 - Animal Planet na ¿ywo - „Wê¿e”
17 marca /œroda/ godz. 17.30 - „Œladami Majów - Honduras i Gwa-
temala” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej.
17 marca /œroda/ godz. 19.00 - Poddasze Literackie - wieczór
autorski Joanny Lech z Krakowa. Praski Turniej Jednego Wiersza.
18 i 19 marca /czwartek, pi¹tek/ godz. 19.00 - Kropka The-
atre w DK Praga – „The Mother Again”. Etiuda teatru absurdu
na podstawie “Matki” wg S. Witkiewicza. Re¿yseria – Anatoly
Rusin (Australia), Adaptacja – Jolanta Juszkiewicz, Obsada -
Jolanta Juszkiewicz, Eryk Lenartowicz
21 marca /niedziela/ godz. 12.00 - 16.00 - Praskie Impresje
Wielkanocne Zapraszamy na kiermasz œwi¹teczny oraz warsz-
taty prowadzone przez artystów i twórców ludowych
22 marca /poniedzia³ek/ godz. 17.30 - „Galeria pisarzy i po-
etów”. Spotkanie z pisarzem Paw³em Duninem – W¹sowiczem,
prowadzi Marek £awrynowicz.
23 marca /wtorek/ godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹. Miê-
dzynarodowy Dzieñ Teatru. Goœciem DK Praga bêdzie Damian Da-
miêcki, spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.
25 marca /czwartek/ godz.11.00 - 15.00 - „Warszawska Sy-
renka”. Dzielnicowe eliminacje konkursu recytatorskiego,
w jury aktorzy: Barbara Wrzesiñska i Jerzy WoŸniak.
25 marca /czwartek/ godz.19.00 - Na Pradze Jest Jazz - Artur
Dutkiewicz Trio i goœæ specjalny Jorgos Skolias „Hendrix Pia-
no”. Premiera p³yty. Artur Dutkiewicz – fortepian, Darek Olesz-
kiewicz – kontrabas, Sebastian Frankiewicz - perkusja. Teatr
Praga; ul. Otwocka 14. Bilet 30 z³ normalny, 20 z³ ulgowy.

- mieszkañcy uzyskaj¹ z Biura Nieruchomo-
œci wszechstronne informacje dotycz¹ce mo¿li-
woœci za³atwienia swojej sprawy oraz wykaz
aktów prawnych w przedmiotowej sprawie;

- Urz¹d zmieni sposób komunikowa-
nia siê z mieszkañcami (zamiast gróŸb
– wszechstronne informacje).

Materia³ opracowany na podstawie informacji Rady Osiedla Targówek Fabryczny

Spotkanie zakoñczy³a przewodni-
cz¹ca Rady Osiedla ustaleniem, ¿e
nastêpne spotkanie poœwiêcone po-
wy¿szym tematom odbêdzie siê,
zgodnie z sugesti¹ pe³nomocnika, za
oko³o 5 miesiêcy.

Oprac. K.
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Ch³odnym okiem
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Lewa strona medalu

Prosto z mostu

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
POzytywnie

W ostatnich dwóch miesi¹-
cach zdaniem najczêœciej wy-
powiadanym przez miejskich
urzêdników by³o: „nikt nie móg³
przewidzieæ takiej zimy”. Wyda-
wa³oby siê, ¿e mieszkamy we
W³oszech. Ale niestety nie,
mimo ¿e te¿ rz¹dzi nami mafia.

W Europie Wschodniej mro-
zy i opady œniegu s¹ czymœ
normalnym od kilku tysiêcy lat.
Warszawa zamawia najdro¿-
sze prognozy pogody ze
wszystkich polskich miast.
Hanna Gronkiewicz – Waltz
ma du¿o szczêœcia, ¿e obec-
nie zaspy zalegaj¹ce ca³e mia-
sto topi¹ siê powoli. Podczas
ostatniego posiedzenia Rady
Warszawy odmówi³a przybycia
i udzielenia organowi kontroli i
nadzoru nad jej dzia³aniami
(którym jest w³aœnie Rada
Warszawy) informacji na temat
zimowego oczyszczania mia-
sta. Postanowi³a, ¿e zamiast
na wywiezienie œniegu, da 5
milionów z³otych na dzia³al-
noœæ Sto³ecznej Estrady. No
có¿, przynajmniej igrzysk nam
nie zabraknie.

Przepad³a tak¿e zg³oszona
przez radnych ró¿nych klubów
uchwa³a zwalniaj¹ca kierow-
ców z op³at za parkowanie w
Centrum, dopóki miejsca po-
stojowe nie zostan¹ odœnie¿o-
ne. A wydawa³oby siê, ¿e za
nasze podatki mo¿emy ¿¹daæ
jakichkolwiek efektów. Skoro
urzêdnicy od oczyszczania

miasta nie spodziewaj¹ siê, ¿e
zim¹ trzeba odœnie¿aæ, to czy
urzêdnicy od zarz¹dzania kry-
zysowego spodziewaj¹ siê
zdarzeñ niespodziewanych?

W koñcu p³acimy im za go-
towoœæ do trzêsieñ ziemi, po-
wodzi, katastrof i innych zda-
rzeñ, których nikt normalny siê
nie spodziewa. Skoro tak ³atwo
mo¿na uwierzyæ w „efekt cie-
plarniany” to mo¿e te¿ wiara w
cuda Tuska zast¹pi³a nam
obronê cywiln¹… Œnieg na-
szym w³odarzom kojarzy siê
tylko z bia³ym nosem Drzew-
ka, a trzêsienie z niestabilno-
œci¹ d³oni nad ranem.

Jedno jest pewne: psie
kupy, których pe³no na chod-
nikach, nie znikn¹ w cudowny
sposób.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

W poprzednim numerze
NGP zaj¹³em siê nie³atwym
procesem inwestowania. Po-
kazuj¹c niektóre elementy
tego procesu wspomnia³em, i¿
znacz¹cym inwestorem w na-
szej dzielnicy jest te¿ m.st.
Warszawa, czyli samorz¹d.
Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ od
wielu lat, która wkrótce siê roz-
pocznie, bêdzie niew¹tpliwie
budowa praskiego odcinka
metra (4 miliardy z³otych).
Przypomnijmy, ¿e po naszej
stronie Wis³y powstan¹ dwie
stacje drugiej linii (Warszawa
Wileñska i Dworzec Stadion) i
¿e obie linie bêd¹ siê przeci-
na³y i ³¹czy³y na stacji Œwiêto-
krzyska. Sama budowa metra
w znacz¹cy sposób bêdzie
oddzia³ywaæ na nasz¹ dzielni-
cê i wymusi wiele nowych roz-
wi¹zañ, zarówno komunikacyj-
nych, jak i drogowych. Po
pierwsze, zmienione zostan¹
trasy tramwajowe i ich prze-
bieg. Najwiêksze zmiany to
budowa ³¹cznika z rejonu 11
Listopada przez Targow¹, Ra-
tuszow¹, Jagielloñsk¹ do So-
lidarnoœci, mówi siê o budowie
trzeciej nitki Wybrze¿a od K³o-
potowskiego do Mostu Gdañ-
skiego, która odci¹¿aæ bêdzie
zamkniêt¹ na czas inwestycji
Targow¹. Ruch tramwajowy z
Pragi Po³udnie skierowany zo-
stanie na most Poniatowskie-
go. Znacz¹ce zmiany czekaj¹
tak¿e obszar pomiêdzy Wis³¹
a Dworcem Wschodnim w
zwi¹zku z EURO 2012. Kole-
jarze obiecuj¹ lifting samego

dworca i przebudowê pero-
nów, a m.st. Warszawa - kon-
tynuacjê budowy Trasy Œwiê-
tokrzyskiej od Wybrze¿a
Szczeciñskiego do ulicy Za-
branieckiej (25 mln z³otych), a
byæ mo¿e fragmentu Trasy Ty-
si¹clecia, ³¹cz¹cego Pragê
Pó³noc i Po³udnie. Nie s¹ to
jedyne du¿e inwestycje miej-
skie na Pradze. W tym roku za-
koñczy siê na pewno rozbudo-
wa Szpitala Praskiego i pla-
cówka ta przyjmie pierwszych
pacjentów. Na dokoñczenie
inwestycji i wyposa¿enie pawi-
lonu A 2 w bud¿ecie stolicy za-
rezerwowano ponad 48 mln
z³otych. Pierwsze du¿e pieni¹-
dze (23 mln z³otych), co zwia-
stuje rzeczywisty pocz¹tek in-
westycji, pojawi³y siê w bud¿e-
cie m.st. Warszawy na budo-
wê Muzeum Warszawskiej
Pragi, pierwszej miejskiej pla-
cówki muzealnej po tej stronie
Wis³y. Inwestuje wreszcie
sama dzielnica. W jej za³¹cz-
niku inwestycyjnym w tym roku
na ró¿norodne zadania prze-
znaczone jest prawie 30 milio-
nów z³otych. Ponad po³owa z
tego to zadania zwi¹zane z go-
spodark¹ mieszkaniow¹, na
które sk³adaj¹ siê budowa bu-
dynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Bia³ostockiej
czy budowa budynków komu-
nalno - socjalnych przy ul. Ja-
gielloñskiej - etap I. Kontynu-
owana bêdzie tak¿e moderni-
zacja ulicy Bia³ostockiej.

Praga Pó³noc, mimo i¿ jest
dzielnic¹ silnie zurbanizowan¹,

Inwestowaæ na Pradze(2)

nadal ma wiele ciekawych te-
renów inwestycyjnych. Ostat-
nio wiele mówi siê o terenach
powojskowych przy Szwedz-
kiej, na swoje przeznaczenie
czeka tak¿e kilka hektarów
przy 11 Listopada. Teren przy
Szwedzkiej w³adaj¹ca nim
Agencja Mienia Wojskowego
ostatnio wystawi³a na przetarg.
Wa¿ny tak¿e dla rozwoju Pragi
jest teren Portu Praskiego. Nie-
stety, trwaj¹ce od lat konflikty
w³asnoœciowe wokó³ tego ob-
szaru skutecznie parali¿uj¹
wszelkie potencjalne inwesty-
cje. Mam jednak nadziejê, ¿e
uruchomienie II linii metra zin-
tensyfikuje poczynania inwe-
storów po naszej stronie Wis³y,
kreuj¹c nowe ciekawe rozwi¹-
zania architektoniczne, zmie-
niaj¹ce obraz naszej dzielnicy.

PS. Kontynuowana bêdzie
rewitalizacja praskich kamienic.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Mieszkañcy pó³nocnej czê-
œci tzw. Zielonej Bia³o³êki wy-
st¹pili w 2007 r. z inicjatyw¹
wybudowania boiska do ko-
szykówki wraz z placem za-
baw i miejscem spotkañ dla
doros³ych przy ul. Ruskowy
Bród i Mañkowska. Ze wzglê-
du na centralne po³o¿enie,
dobr¹ komunikacjê, bliskoœæ
miejsca historycznego, lokali-
zacja ta jest atrakcyjna dla
wiêkszoœci mieszkañców Zie-
lonej Bia³o³êki.

Obecnie na obszarze po-
miêdzy Kana³em ¯erañskim,
lini¹ kolejow¹, Tras¹ Toruñsk¹
oraz wschodni¹ i pó³nocn¹
granic¹ miasta nie ma ani jed-
nego miejsca neutralnej prze-
strzeni publicznej. Liczba
mieszkañców stale siê zwiêk-
sza i w ci¹gu 3 lat osi¹gnie
tak¹ sam¹ liczbê, jak miesz-
kañców na Tarchominie.

Diagnoza potrzeb miesz-
kañców, przeprowadzana
przez Urz¹d Dzielnicy Bia³o³ê-
ka wiosn¹ 2007 wykaza³a po-
czucie odizolowania miesz-
kañców tego obszaru z powo-
du braku w latach poprzednich
inwestycji sportowo-rekreacyj-
nych dla dzieci i m³odzie¿y w
tym rejonie.

W 2009 r. uda³o siê pozy-
skaæ odpowiedni¹ dzia³kê
oraz œrodki z przeznaczeniem
na wykonanie projektu terenu
rekreacyjnego przy ul. Rusko-
wy Bród i Mañkowska, a w
2010 r. rozpocznie siê I etap
realizacji – tj. budowa placu
zabaw. Bêdziemy siê staraæ,
aby obok w latach nastêp-
nych, zgodnie z projektem,
powsta³y boiska wielofunkcyj-

ne, park, skype park oraz
œcie¿ka zdrowia. Teren jest
po³¹czony z istniej¹cym tere-
nem historycznym, co stworzy
ofertê turystyczn¹ i weeken-
dowego wypoczynku dla
mieszkañców Warszawy.

Powstanie projektu terenu
rekreacyjnego we wschodniej
Bia³o³êce jest efektem wzorco-
wej wspó³pracy z Zarz¹dem
Dzielnicy, Stowarzyszenia
Moja Bia³o³êka, które - bêd¹c
ruchem oddolnym mieszkañ-
ców - wskazuje kierunki rozwo-
ju dla tej czêœci dzielnicy.

Obecnie we wspó³pracy z
Urzêdem Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Moja Bia³o-
³êka” organizuje konkurs na
„Nazwê placu zabaw przy ul.
Ruskowy Bród”. Nazwê w ra-
mach edukacji obywatelskiej
zaproponuj¹ dzieci. Bêdzie
nawi¹zywa³a do postaci lite-
rackiej charakteryzuj¹cej siê 3
cechami: dbaniem o œrodowi-
sko, zdrowym stylem ¿ycia i
przyjacielskoœci¹.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Nowy teren rekreacyjny

Opinia publiczna zaczyna
dostrzegaæ to, o czym piszê
od dwóch lat. Hannie Gronkie-
wicz-Waltz uda³a siê sztuka
niebywa³a: odwróci³a wp³yw
wielkiej imprezy sportowej na
rozwój miasta. Miêdzynarodo-
we zawody s¹ wszêdzie na
œwiecie potê¿nym katalizato-
rem inwestycji. W³adze miast
zazwyczaj lokuj¹ wielk¹ im-
prezê w zaniedbanej dzielni-
cy, licz¹c na jej rozkwit. Tak
jest w Londynie przygotowu-
j¹cym siê do olimpiady, tak
mia³o byæ i z Warszaw¹, po-

min¹wszy, oczywiœcie, niefor-
tunny (uwielbiam to s³owo!)
epizod z pomys³em pani pre-
zydent, by lokalizacjê Stadio-
nu Narodowego przenieœæ
poza miasto, do £omianek.

Po powrocie do stolicy jed-
nak mistrzostwa Euro 2012,
zamiast przyspieszyæ inwesty-
cje publiczne, spowolni³y je. Z
najwiêkszymi projektami, taki-
mi jak metro, Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej czy rewitaliza-
cja Dworca Centralnego musi-
my poczekaæ na okres po mi-
strzostwach. Wiele innych tzw.

inwestycji Euro, w szczególno-
œci nowe po³¹czenia drogowe
w okolicy Stadionu Narodowe-
go, wykreœlono z planu inwe-
stycyjnego miasta, gdy¿ nie
pasowa³y do napiêtych harmo-
nogramów. Projekt zagospo-
darowania otoczenia Stadionu,
zwany potocznie Stadion City,
rozp³yn¹³ siê we mgle gabine-
tów w³adzy. Tytu³y prasowe
bij¹ po oczach: „Rok 2012. I po
zawodach” ; „Diabli bior¹ Sta-
dion City”...

Pani Hanna Gronkiewicz-
Waltz zosta³a za to przewod-
nicz¹c¹ komisji wyborczej w
prawyborach prezydenckich
Platformy Obywatelskiej. W
czwartek 25 lutego przedsta-
wi³a nam kalendarium prawy-
borów, a w dniu 26 marca zaj-
mie siê ustalaniem wyników
g³osowania. W miêdzyczasie
prowadzi wyk³ady i egzaminy
na Uniwersytecie Warszaw-
skim, zajmuje siê te¿ sprawa-
mi miasta.

Podpisa³em siê w ubieg³ym
roku pod obywatelskim projek-
tem ustawy o zmianie ordyna-
cji wyborczych w zwi¹zku z
wprowadzeniem parytetu p³ci
na listach kandydatów, choæ
jestem bardzo sceptyczny co
do sensownoœci wszelkich ak-
cji afirmatywnych, nie dlatego,
i¿ uwa¿am, ¿e w polskiej poli-
tyce jest za ma³o kobiet. Pro-
blem w tym, ¿e w Polsce od
jakiegoœ czasu kobiety do po-
lityki trafiaj¹ w wyniku selekcji
negatywnej. Nazwiska Julii Pi-
tery, Ewy Kopacz czy w³aœnie
Hanny Gronkiewicz-Waltz
mówi¹ same za siebie, a pro-
test wymienionych pañ prze-
ciwko parytetom jest najlep-
szym potwierdzeniem tej tezy.
Znam wiele kobiet wspaniale
aktywnych w samorz¹dzie te-
rytorialnym i w organizacjach
pozarz¹dowych, które by siê
znakomicie sprawdzi³y w poli-
tyce krajowej, lecz nie s¹ w sta-
nie przebiæ siê przez aparat
partyjny, decyduj¹cy o kszta-
³cie list wyborczych. Mo¿e te-
raz bêdzie im ³atwiej.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

PO zawodach

Mojego s¹siada z ³amów
Nowej Gazety Praskiej ponio-
s³o po raz kolejny. Tym razem
radny Maciejowski, bo o nim
mowa, wpad³ na pomys³…
wysadzenia w powietrze po-
mnika tzw. czterech  œpi¹cych.
Do swojej idei radny Prawa i
Sprawiedliwoœci postanowi³
przekonaæ pani¹ prezydent,
pisz¹c do niej w tej sprawie
pod koniec ubieg³ego roku. Na
szczêœcie bezskutecznie.

Pomnik Polsko – Radziec-
kiego Braterstwa Broni, bo tak
brzmi oficjalna nazwa „czte-
rech œpi¹cych” to pierwszy
monument powsta³y w powo-

jennej Warszawie.  Dziœ jest to
chyba najbardziej rozpozna-
walny symbol Pragi. Tak jak na
Starym Mieœcie ludzie uma-
wiaj¹ siê „pod kolumn¹” (Zyg-
munta), w centrum „pod ro-
tund¹”, to na Pradze takim
miejscem – drogowskazem s¹
w³aœnie „czterej œpi¹cy”. Po-
mnik na sta³e zakorzeni³ siê w
œwiadomoœci pra¿an i sta³ siê
swojskim elementem krajobra-
zu naszej dzielnicy. Niestety,
okazuje siê, ¿e stoj¹cy na nim
¿o³nierze nie mog¹ zaznaæ
spokoju.

Jesieni¹ Plac Wileñski za-
mieni siê w ogromny plac bu-

dowy drugiej linii metra. W
zwi¹zku z tym pomnik trzeba
bêdzie przenieœæ (zreszt¹ po
raz drugi w historii), bo w jego
miejscu maj¹ znaleŸæ siê nowe
przystanki tramwajowe. Rozu-
miej¹c tê koniecznoœæ przewi-
dywa³em now¹ lokalizacjê w
promieniu nie dalej ni¿ kilku-
dziesiêciu metrów od dotych-
czasowej. Móg³by stan¹æ na
przyk³ad na skwerze obok cer-
kwi i nadal stanowiæ istotny
element placu. Tym bardziej,
¿e duchownym prawos³awnym
nie tylko on nie przeszkadza,
ale wrêcz siê podoba. W swej
m¹droœci widz¹ w nim oni po-
mnik zwyk³ych ¿o³nierzy, a nie
ludzi odpowiedzialnych za po-
litykê tamtych lat: Stalina,
Churchilla czy Roosevelta.
Szkoda, ¿e tej m¹droœci bra-
kuje dzia³aczom Prawa i Spra-

wiedliwoœci, którzy obel¿ywie
okreœlaj¹ go pomnikiem so-
wieckich okupantów.

„Czterej œpi¹cy” nie mog¹
znikn¹æ z Placu Wileñskiego.
Nie mo¿na zamazaæ historii tyl-
ko dlatego, ¿e dla dzia³aczy
partii braci Kaczyñskich jest
ona czêsto niewygodna. Czy
im siê to podoba, czy nie, to
faktem jest, ¿e ¿o³nierze ra-
dzieccy wyzwalali nasz kraj
spod niemieckiej okupacji. I
choæ w ich szeregach trafiali siê
zbrodniarze – zreszt¹ jak pew-
nie wszêdzie – to tego pomni-
ka na pewno nie wystawiono
zbrodniarzom. Tego chyba nie
jest trudno zrozumieæ. Nie ro-
zumiem s³ów nienawiœci i za-
piek³oœci, zw³aszcza w ustach
- podobnie jak ja - m³odego rad-
nego Maciejowskiego. Nie
burzmy, Maæku, historii, ale
budujmy przysz³oœæ. Zw³asz-
cza, ¿e wyborcy nie wybrali Ciê,
byœ wysadza³ im pomniki w
powietrze, ale budowa³ drogi,
szko³y i przedszkola. Czas to
wreszcie zrozumieæ.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Czterej œpi¹cy
Rada wielu

Nasza zima z³a
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
matura, ka¿dy zakres,
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
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

BIURO Ksiêgowe, Targó-
wek, ul. Gajkowicza, tel.
600-480-487
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
DOMEK, mieszkanie wyremon-
tujemy, wykoñczymy, solidnie
i terminowo, tel. 692-352-356
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
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
PORZ¥DKOWANIE grobów,

tanio, solidnie 500-336-607

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67

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
WYKOÑCZÊ domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356
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
KUPIÊ ksi¹¿ki, dojazd
694-109-251
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

DO WYNAJÊCIA
MIEJSCE postojowe w
gara¿u podziemnym ul.
Myœliborska, tel. 513-082-801

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

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 po-
kolenia na pokolenie, z ojca
na syna. Mimo m³odego wie-
ku jest uznawany za jednego
z najlepszych healerów na Fi-
lipinach. Po raz pierwszy od-
wiedza nasz kraj po namowie
i z rekomendacji sekretarza
Stowarzyszenia Uzdrowicieli
w Baguio City CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿
ma metody leczenia.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
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 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
manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, pra-
niczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje, filipiñski uzdro-

wiciel robi na ciele eterycz-
nym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
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, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17 i 18 marca
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

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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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

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
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paŸdziernika

2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska

oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 póz. 1227), zawiadamia siê, i¿ Prezydent

m.st. Warszawy decyzj¹ nr 46/2010 z dnia 27 stycznia

2010 roku zatwierdzi³ projekt budowlany i udzieli³ dla
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie SA, 02-015 Warszawa, Plac Staryn-
kiewicza 5, pozwolenia na budowê:

magistrali wodoci¹gowej DN 1200 mm (obiekty kategorii

XXVI i XXVIII) wchodz¹cej w zakres przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na budowie magistrali wodoci¹gowej DN

1200 w ulicy Modliñskiej w Warszawie na odcinku od
Trasy Mostu Pó³nocnego do Trasy Toruñskiej, na terenie

dzia³ek znajduj¹cych siê poza pasem drogowym ulicy Mo-

dliñskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 11 z obrêbu
4-06-10, nr 23, 38/1, 38/2 z obrêbu 4-06-11 i nr 209 z

obrêbu 4-06-35, po³o¿onych w dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, wed³ug projektu budowlanego stanowi¹cego

integraln¹ czêœæ niniejszej decyzji.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹ oraz dokumentacj¹

w Urzêdzie Dzielnicy Biafo³êka, w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, (pokoi nr 405, tel.; 22 510 32 41), od

poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Urzêdu, tj.: w
godz. 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu
prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto

¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes prawny

lub obowi¹zek.

Przedstawiciele i pe³nomocnicy, zapoznaj¹cy siê z

dokumentami, winni przed³o¿yæ pisemne pe³nomocnictwo
upowa¿niaj¹ce do reprezentowania strony.

Pi¹tkowy wieczór, okolice Zajezdni na Kawêczyñskiej.
Na podwórko kamienicy usytuowanej tu¿ przy Zajezdni pró-

buje wjechaæ samochód, ale zatrzymuje siê, bo jedyny wjazd sku-
tecznie zablokowa³o zaparkowane w tym miejscu autko z koloro-
wym logiem tvn na masce i w³¹czonymi œwiat³ami awaryjnymi. W
pobli¿u Zajezdni zderzy³y siê tramwaje i choæ nie ma ofiar w lu-
dziach, widocznie jednak fakt ten warto skwitowaæ migawk¹ w
telewizyjnych aktualnoœciach, st¹d pewnie obecnoœæ reportera.

Z samochodu, któremu nie uda³o siê wjechaæ na podwórze
wysiad³ starszy facet, bezradnie siê rozejrza³. Nikogo, kto
wygl¹da³by na reportera nie widaæ w pobli¿u – trudno, trzeba
czekaæ. Minuty czekania przesz³y w kwadrans, wreszcie – jest!!!

Do autka zbli¿a siê reporterka (³atwo poznaæ po kamerze w rêku, no
i po tym czymœ nieuchwytnym, jakiœ luz, styl... ten kto wie, zrozumie).

- Czy to mo¿e pani samochód? – pyta Facet.
- Chyba mój – z wdziêcznym uœmiechem odpowiada Królowa

Reporta¿u.
- To ju¿ nie mia³a pani gdzie zaparkowaæ, tylko akurat we wjeŸdzie?
- Przyzna pan, ¿e mimo wszystko wypadek jest wa¿niejszy ni¿

to, ¿e pan chwilkê musia³ poczekaæ? – Królowa nie traci dobrego
humoru, chocia¿ ka¿dy musi przyznaæ, ¿e Facet jest irytuj¹cy.

Faceta jakby przytka³o. – No, wie pani... ?
- Co pan taki sfrustrowany? Wiêcej luzu, proszê pana –

rzuci³a jeszcze wsiadaj¹c do autka.
Faceta odetka³o: – Pani zachowanie jest karygodne. A pani

uwagi, to ... to... zwyk³e... chamstwo!
- Karygodne??? Chamstwo??? – widaæ, ¿e s³owa na k... i

ch... z trudem przechodz¹ jej przez gard³o. – No, przecie¿
w³¹czy³am œwiat³a. O co panu chodzi?

- Jakie znowu œwiat³a? – drze siê Facet.
- Awaryjne – odpar³a, zatrzasnê³a drzwi i z godnoœci¹ odjecha³a.

Widaæ by³o, ¿e kipi wœciek³oœci¹. ¯eby zaraz k... i ch...? A uprzedzano
j¹ przecie¿, czego siê mo¿e spodziewaæ, jad¹c na Pragê, a w szczegól-
noœci na Szmulki. Po co ona, g³upia, w ogóle wziê³a ten temat? O nie,
moi drodzy. Ju¿ jej noga na pewno wiêcej po tej stronie Wis³y nie sta-
nie, nawet jakby siê tam mia³y wszystkie tramwaje naraz zderzyæ.

Facet niepewnie patrzy³ chwilê za odje¿d¿aj¹cym autkiem,
pokrêci³ g³ow¹.

- Pan powie, panie in¿ynierze, sk¹d tyle tej ho³oty siê na-
zje¿d¿a³o, i po co siê to na te Pragie pcha? – musia³a jeszcze
swoje trzy grosze wtr¹ciæ pani Jadzia, dozorczyni, która wra-
caj¹c „od wypadku” z zainteresowaniem przys³uchiwa³a siê
opisanej wy¿ej wymianie zdañ.                                      R.£.

Od redakcji. Jako dziennikarzom bardzo nam przy-
kro z powodu takiego zachowania „m³odzie¿ówki”.

Wieczór reportera tvn

Proszê Szanownych Pañstwa. Nie
ogl¹da³em filmu o generale, aliœci pocho-
dzê z rodziny oficerskiej i widzia³em rz¹d
WRON z bliska. Widzia³em stracone de-
kady w rozwoju cywilizacyjnym i umy-
s³owym Polaków i widzê to do tej pory.
Niedawno pewien siwy klient opowiedzia³
mi o dawnym spotkaniu dyplomatycz-
nym, w którym bra³ udzia³ ówczesny am-
basador ZSRR i dyplomaci polscy obok
pere³ki towarzyskiej, pana Antoniego S³o-
nimskiego. Poniewa¿ na przyjêciu by³o
pite, Borys Aristow zapyta³ S³onimskie-
go, „gdzie w tym pa³acu mo¿na sikaæ?”
Pan Antoni odpowiedzia³ ze zwyk³¹ dla
siebie swad¹: panie ambasadorze, w Pol-
sce sikaæ mo¿e pan wszêdzie… i wska-
zawszy na pod³ogê doda³: choæby tu..

A po latach od tego zdarzenia czytam
taki Kwiatek. Anita Gargas zosta³a odwo-
³ana z funkcji w telewizyjnej jedynce, jed-
nak pozostanie w TVP przy realizowaniu
programu misje specjalne – podaje Pol-
ska Agencja Prasowa. Informacje o tym,
¿e Gargas ma zostaæ odwo³ana, pojawi³y
siê po tym, jak 1 lutego jedynka wyemi-
towa³a film dokumentalny „Towarzysz ge-
nera³” autorstwa Roberta Kaczmarka i
Grzegorza Brauna. Oburzone SLD uzna-
³o wówczas, ¿e film jest skrajnie jedno-
stronny, znacz¹co odbiega od standardów
jakimi powinna kierowaæ siê telewizja pu-
bliczna. Partia zaznacza³a, ¿e film jest
konstruowany pod z góry za³o¿on¹ tezê,
¿e Wojciech Jaruzelski, a tak¿e formacja
polityczna, w której funkcjonowa³ s³u¿y³a
g³ównie interesom Zwi¹zku Radzieckiego,
wbrew interesom Polaków i pañstwa pol-
skiego (Ÿród³o wp.pl)

Coraz czêœciej myœlê sobie, ¿e jaki-
kolwiek immunitet w obecnych czasach
s³u¿y jedynie bezkarnemu sikaniu byle
gdzie i bezkarnemu je¿d¿eniu samocho-
dem na bani. Dlatego wnoszê o uznanie
wszelkich immunitetów za naruszenie
konstytucyjnej równoœci obywatelskiej.
Jednoczeœnie wnoszê, aby re¿yserów
Brauna i Kaczmarka z ca³¹ surowoœci¹
ukaraæ. Jedynym cywilizowanym sposo-
bem. W ka¿dym pilocie telewizyjnym jest
przycisk „low” (ciszej). Je¿eli czyjaœ twór-
czoœæ kogoœ dra¿ni, zawsze mo¿na wy-
³¹czyæ. Na tym ma polegaæ konstytucyj-
ne prawo do wolnoœci i prawo do prawa.

Przemoc i wymuszenie jest prze¿yt-
kiem i dlatego wszystkie wojny zosta³y
przegrane ze wzglêdu na ich brutalnoœæ
i psychopatyczne pod³o¿e.

Karaniu zwierz¹t warto poœwiêciæ kil-
ka s³ów. Obserwuj¹c psy i koty, przywo-
¿one do lecznicy weterynaryjnej czêsto
widzê odruchowy skurcz zwierzêcia i zbli-
¿enie pow³ok brzusznych do pod³o¿a. Re-
akcji tej zwykle towarzyszy podniesiony
g³os lub wyci¹gniêta rêka w ramach ko-
mendy „siad”. W³aœciciel tak zachowuj¹-
cego siê zwierzaka mimo woli komuni-
kuje mi, ¿e znêca siê nad swym pupilem
lub w jego domu dochodzi do aktów agre-
sji. O tym, ¿e stajemy siê populacj¹ co-
raz bardziej sadystyczn¹ œwiadcz¹ donie-
sienia o brutalnym traktowaniu dzieci. A
brutalnie traktowane dzieci roz³adowuj¹
swoje frustracje i przenosz¹ z³e wzorce
na s³absze, z ufnoœci¹ czekaj¹ce na do-
mowników zwierzêta. Potêguj¹ca siê
agresja ze strony ludzi mo¿e doprowa-

Kara dla psa i WRONu
dziæ do samoobrony lub uczenia siê za-
chowañ agresywnych, którego apogeum
skutkuje przyuczeniem do walk psów.

W ostatnich dniach na terenie gminy Ja-
b³onna zosta³ porzucony pies - samiec prê-
gowany przypominaj¹cy doga kanaryj-
skiego o wadze oko³o 60 kg, cechuj¹cy siê
nieprawdopodobn¹ agresj¹. Dzia³aczka
miejscowego TOZ, nieœwiadoma zagro¿e-
nia, przywioz³a zwierzaka prywatnym sa-
mochodem. Po umieszczeniu w kojcu, przy-
stosowanym do obserwacji zwierz¹t podej-
rzanych o wœciekliznê, piesek pokaza³, ¿e
jest z piek³a rodem. Oczywiœcie, przejdzie
15-dniow¹ obserwacjê ze wzglêdu na swoj¹
agresjê, a po tym okresie zostanie uœpio-
ny. Nie nadaje siê do programu adopcji w
schronisku, bowiem jego obecnoœæ stano-
wiæ bêdzie zagro¿enie dla ludzi i zwierz¹t.
Na szczêœcie, temu osobnikowi nie przy-
s³uguje immunitet. Chcia³bym jednak zro-
zumieæ cz³owieka, który porzuci³ swego
pupila na œrodku ruchliwej ulicy w pobli¿e
szko³y, nara¿aj¹c dzieci na okaleczeniu lub
œmieræ. Inaczej… chcia³bym zrozumieæ
debila, bo o cz³owieku nie mo¿e byæ mowy.
Chcia³bym zrozumieæ, dlaczego.
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Szansa na ¿ycie
Najbardziej kochamy tych,

którym pomagamy. Nie ma siê
czemu dziwiæ - jeœli kogoœ ratu-
jemy, wk³adamy w to kawa³ek
naszego serca. Im wiêksze za-
anga¿owanie i wysi³ek, tym bar-
dziej siê przywi¹zujemy do
obiektu naszej pomocy. To taki
zdrowy egoizm - satysfakcja, ¿e
starania przynios³y coœ dobrego.

Myœlê, ¿e w jeszcze wiêkszym
stopniu odnosi siê to do zwierz¹t,
bo mamy œwiadomoœæ, ¿e ich los
zale¿y tylko od nas - ludzi.

W warszawskich schroni-
skach wegetuje ok. 5000 psów
i ich liczba stale roœnie. Trafi³y
za kraty, choæ nic nie zawini³y.
Za smutnym losem ka¿dego z
nich kryje siê nieodpowiedzial-
noœæ, g³upota, okrucieñstwo
cz³owieka. Dlatego mamy mo-

ralny obowi¹zek odpowiedzieæ
za ten stan rzeczy i przyczyniæ
siê do jego poprawy. W Polsce
schroniska wci¹¿ s¹ spychane
na margines œwiadomoœci spo-
³ecznej i adopcja zwierz¹t nie
jest tak powszechna jak w in-
nych du¿ych miastach europej-
skich, np. w Londynie, gdzie
panuje na to swoista moda.

U nas wci¹¿ jeszcze popular-
ne jest posiadanie psów raso-
wych jako oznaki statusu maj¹t-
kowego i presti¿u, co zmniejsza
szanse zwierz¹t bezdomnych.
Amatorzy „rasowych” czêsto

kupuj¹ je u pok¹tnych hodow-
ców, na ulicy, na targowisku.
Potem okazuje siê, ¿e s¹ to
zwierzêta chore, s³abe, z ró¿ny-
mi wadami genetycznymi. Albo
zawodz¹ pok³adane w nich na-
dzieje co do cech charakteru i
w³aœciciele nie potrafi¹ sprostaæ
ich prawid³owemu wychowaniu
i utrzymaniu. Wiele takich psów
regularnie zasila schroniska.
Tymczasem „zwyk³e” mieszañ-
ce i kundelki s¹ w³aœnie najbar-
dziej niezwyk³e, bo niepowta-
rzalne, a do tego inteligentne,
zdolne i najczêœciej zdrowsze
ni¿ ich rasowi pobratymcy.

Warto adoptowaæ psa ze
schroniska. On pozna³ ¿ycie z
ciemnej strony i potrafi doceniæ,
¿e wzi¹³eœ go do swojego domu,
obdarzy³eœ dobrym s³owem i do-
tykiem. Ty bêdziesz siê cieszyæ,
obserwuj¹c poprawê w jego za-
chowaniu i wygl¹dzie. Dostaniesz
w podarku codzienne entuzja-
styczne powitania, ciep³y jêzyk na
d³oni, wspania³e spojrzenie odda-
nych psich oczu - lekarstwo na
samotnoœæ i depresjê. Jeœli masz
rodzinê, pies bêdzie pe³ni³ rolê
œwietnego ³¹cznika miêdzy jej
cz³onkami. Jeœli w twojej rodzinie
jest dziecko, opiekuj¹c siê przy-
garniêtym bezdomnym zwierza-
kiem bêdzie siê uczy³o empatii i
odpowiedzialnoœci.

Myœl¹c o adopcji musisz mieæ
œwiadomoœæ, ¿e jest to decyzja
powa¿na, maj¹ca niema³y
wp³yw na ¿ycie twojej rodziny i
adoptowanego zwierzaka. Trud-
no zrobiæ psu wiêksz¹ krzywdê
ni¿ go porzuciæ, kiedy ju¿ zaufa
i pokocha. Pamiêtaj, ¿e to nie
zabawka, lecz ¿ywa, czuj¹ca
istota. U³o¿enie sobie z ni¹ sto-
sunków nie zawsze bywa pro-
ste, bo czasem ma du¿y baga¿
doœwiadczeñ i ró¿ne nawyki,
które prawdopodobnie pozwala-
³y prze¿yæ w nieprzyjaznych wa-
runkach. Jeœli pies przebywa³
d³ugo w schronisku, nowe miej-
sce i stado - twój dom i rodzina
- to kolejny stres. Obce otocze-
nie, odg³osy, zapachy, zwycza-
je. Najlepsz¹ rzecz¹, jak¹ zro-
bisz, ¿eby pomóc mu je zaak-
ceptowaæ, jest daæ mu czas,
du¿o czasu. Musisz byæ cierpli-
wy i wyrozumia³y, nie wymagaæ
od razu zbyt wiele.

Jak pomóc?
Decyzja o adoptowaniu psa

ze schroniska mo¿e uratowaæ
mu ¿ycie. Zanim j¹ jednak po-
dejmiemy, warto przeczytaæ
parê wa¿nych wskazówek.

1. Bêd¹c w schronisku do-
wiedz siê jak najwiêcej na temat
upatrzonego przez siebie psa.
Pozwoli ci to lepiej przygotowaæ
siê do roli jego opiekuna. Przy
wyborze kieruj siê nie tylko
urod¹ zwierzaka czy emocjami.
Doœwiadczeni pracownicy lub
wolontariusze doradz¹, czy
dany pies dobrze zaadaptuje siê
w twojej rodzinie. Osoba starsza
czy nie doœæ sprawna nie powin-
na braæ psa m³odego, bardzo
energicznego, który potrzebuje
du¿o ruchu i zajêæ. Jeœli przez
wiêkszoœæ dnia nie ma ciê w
domu, równie¿ lepiej jest wzi¹æ
psa starszego, spokojnego, któ-
ry ³atwiej zniesie d³ugie samot-
ne godziny. Do domu z ma³ymi
dzieæmi mo¿na przyj¹æ jedynie

Zmieñ psi los
psa o dobrze zrównowa¿onej
psychice, lubi¹cego dzieci.

2. Adoptuj¹c zwierzê bê-
dziesz musia³ podpisaæ umo-
wê, która okreœla warunki ad-
opcji i s³u¿y zabezpieczeniu
interesów zwierzêcia. W nie-
du¿ych spo³ecznych schroni-
skach w trudnych sytuacjach
po adopcji mo¿esz czêsto li-
czyæ na porady, a nawet kon-
kretn¹ pomoc specjalisty.

3. Kiedy zwierzê znajdzie siê
pod twoj¹ opiek¹, od razu
spraw mu adresówkê z kontak-
tem do ciebie, by w przypadku
zaginiêcia umo¿liwiæ mu szyb-
ki powrót do domu. W sklepach
dostêpne s¹ ich ró¿ne rodzaje;
wa¿ne jest, ¿eby by³a ona trwa-
³a i nie uleg³a zgubieniu. Co
jakiœ czas sprawdzaj, czy pies
j¹ ma i czy jest czytelna. Warto
te¿ zaczipowaæ zwierzê i wpi-
saæ je do ogólnopolskiego re-
jestru www.identyfikacja.pl

4. Na spacerach przez jakiœ
czas nie spuszczaj psa ze smy-
czy (co najmniej miesi¹c). Nie jest
jeszcze zwi¹zany z tob¹ emocjo-
nalnie, oszo³omiony wolnoœci¹ po
zamkniêciu w schronisku lub wy-
straszony, mo¿e daæ drapaka.
Najpierw naucz go reagowaæ na
imiê i przychodziæ na wo³anie w
miejscach, w których mo¿esz go
bezpieczne puœciæ bez smyczy,
bez obawy, ¿e ucieknie.

5. Pies pocz¹tkowo mo¿e
bardzo ci¹gn¹æ na smyczy. Nie
dziw siê: przebywa³ w za-
mkniêciu i teraz œwiat jest dla
niego fascynuj¹cy.

6. W pierwszym okresie wy-
chodŸ z nim czêsto na spacery.
Do tej pory za³atwia³ siê w bok-
sie, kiedy chcia³. Czêste spacery
pomog¹ mu zrozumieæ, ¿e trze-
ba to robiæ tylko poza domem.

7. Nie krzycz i nie karæ (nie bij!)
psa za niew³aœciwe zachowanie.
Stracisz rodz¹ce siê zaufanie no-
wego przyjaciela, bêdzie je trud-
no odbudowaæ. Wszystkiego go
nauczysz szkoleniem pozytyw-
nym, nagrodami i pochwa³ami.

8. Nie powierzaj opieki nad
psem ma³emu dziecku, bo nie
poradzi sobie z tak¹ odpowie-
dzialnoœci¹.

9. Pies po smutnych do-
œwiadczeniach mo¿e byæ nie-
ufny. Jeœli uchyla siê przed
pieszczotami, warczy, gdy siê
nad nim pochylasz, nie rób
tego. Nie wykonuj gwa³tow-
nych gestów, nie przytulaj na
si³ê, bo mo¿e to odczytaæ jako
oznakê twojej agresji. Daj mu
spokój i pozwól uwierzyæ, ¿e
nie spotka go nic z³ego.

Jeœli jest bardzo wystraszo-
ny, nie doprowadzaj do „zapê-
dzania” go pod œcianê, w róg
pokoju, bo to wzmo¿e jego
poczucie zagro¿enia. Nie zmu-
szaj go do patrzenia ci prosto
w oczy, gdy coœ przeskroba³.
Odwrócenie w bok g³owy w
psim jêzyku jest znakiem uspo-
kajaj¹cym, ty równie¿ mo¿esz
go zastosowaæ wobec niego.

10. Pies mo¿e siê lêkaæ in-
nych psów i pewnych typów lu-
dzi (np. du¿ych mê¿czyzn) - nie
dopuszczaj beztrosko do kon-
frontacji. Mo¿e siê te¿ baæ ruchu
ulicznego, œrodków komunikacji,
ha³asu, burzy, wystrza³ów...

Obserwuj jego reakcje, po-
znawaj ich przyczyny. Czêœæ
tych problemów uda ci siê z cza-
sem z psem przepracowaæ i wy-
eliminowaæ b¹dŸ os³abiæ. Inne
nauczycie siê omijaæ. Podczas
burzy i wystrza³ów nie wychodŸ
z psem nawet na smyczy - wie-
le zwierz¹t w panice zrywa siê
z niej i ucieka na oœlep.

11. Gdy nie potrafisz sam
poradziæ sobie z jakimiœ proble-
mami, zwróæ siê do behawio-
rysty - specjalisty od zachowañ
zwierz¹t, który podpowie ci
metodê rozwi¹zania trudnoœci.

W schronisku czeka na cie-
bie jakiœ Misiek. Jak go rozpo-
znasz? Czasami jest to jedno
spojrzenie. Jeœli ci siê wydaje,
¿e to mo¿e byæ on, wyjdŸcie
razem na spacer. Kiedy oddali-
cie siê od schroniska, pies za-
cznie siê zachowywaæ bardziej
naturalnie i bêdziecie mogli le-
piej siê poznaæ. Do ciebie nale-
¿y decyzja, czy chcesz zabraæ
go do siebie. I czy weŸmiesz od-
powiedzialnoœæ za swojego
Miœka do koñca jego ¿ycia.

Renata Markowska

PUSZEK

Puszek jest niedu¿ym, m³odym pieskiem (ur. w 2008 r.). Ma

zupe³nie niekonfliktowy charakter - kocha ludzi i inne zwierzêta.

Uwielbia pieszczoty, gonitwy i zabawy, ale potrafi te¿ bardzo
³adnie chodziæ na smyczy i grzecznie czekaæ w k¹ciku, gdy opiekun

nie ma czasu siê nim zajmowaæ. Bêdzie uroczym przyjacielem
dla ka¿dego dobrego cz³owieka.

Potrafi cudownie poprawiæ nastrój i uczyniæ radosn¹ ka¿d¹
spêdzon¹ z nim chwilê. Jest wykastrowany i gotowy do wziêcia

z przytuliska. Jeœli zdecydujesz siê przygarn¹æ Puszka, zadzwoñ

pod nr 502 388 663.

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

- budowie linii kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV od istniej¹cej linii kablowej

w ul. Boczañskiej do dzia³ki nr ew. 16/23 i 4/7 z obrêbu 4-02-16 na dzia³kach nr ew.
16/20, 16/24, 16/23, 4/9, 4/7 z obrêbu 4-02-16 przy ulicy £¹kowej i ul. Boczañskiej w

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o.
reprezentowanego przez INSRAL£UK Sp. z o.o.

- budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia MPO=do 0,5 Mpa, dn 90 PE
o d³ugoœci 250 m i dn 63 PE o d³ugoœci 200 m na czêœci dzia³ek nr ew. 9/6, 21/2, 21/1, 20,

21/24, 21/9, 10/21, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19 z obrêbu 4-04-05 oraz na czêœci dzia³ki nr ew.

2 z obrêbu 4-04-06 przy ul. Klasyków i ul. Krokwi w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy

Warszawa z dnia 19.11.2009 r. zweryfikowany w dniu 11.02.2010 r.

- budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia MPO=do 0,5 Mpa, dn

125 PE o d³ugoœci 940 m na czêœci dzia³ek nr ew. 5, 6/3, 18/3, 8/3, 8/4, 9/5, 9/6, 10/20,
10/21, 11/10, 11/12 z obrêbu 4-04-05 oraz na czêœci dzia³ek nr ew. 2, 1/2 z obrêbu

4-04-06 przy ul. Klasyków i Krokwi w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa
z dnia 15.10.2009 r. zweryfikowany w dniu 11.02.2010 r.

- budowie z³¹cza kablowego œredniego napiêcia oraz linii kablowej œredniego napiêcia
na dzia³kach nr ew. 44/1, 19/2, 32, 37, 30/2, 31, 33/2, 35/2, 36/2, 49 z obrêbu 4-07-01 oraz
na dzia³kach nr ew. 8/1, 14/11, 14/29, 14/14, 14/19, 14/27, 14/37, 14/7, 14/26, 14/28, 14/32,

14/31, 14/35, 14/30 z obrêbu 4-07-02 w celu zasilenia obiektu Centrum Hal Targowych
przy ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek PKP

Energetyka S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Oddzia³ w Warszawie Dystrybucja Energii
Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybucji Warszawa, z³o¿onego w dniu 18.02.2010 r.
w imieniu którego wystêpuje pe³nomocnik.

- budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia MPO=do 0,5 Mpa, dn 125
PE o d³ugoœci 450 m na czêœci dzia³ki nr ew. 1 z obrêbu 4-07-10, oraz na czêœci dzia³ek
nr ew. 9, 5/3, 20/3, 17/5, 14/37 z obrêbu 4-07-02 przy ul. P³ochociñskiej, ul. P³ytowej i

ul. Kupieckiej w Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy na wniosek Mazowieckiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z dnia 24.02.2010 r.

- budowie kana³u œciekowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na

czêœci dzia³ki nr ew. 17/5 z obrêbu 4-05-02 oraz na czêœci dzia³ek nr ew. 97/4, 30/2,
30/1, 37/9, 37/10, 37/22 z obrêbu 4-17-10 w drodze dojazdowej do ul. O³ówkowej (I

etap kanalizacji os. Bia³o³êka Dworska) w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
S.A. z dnia 29.01.2010 r.

-  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia MPO=do 0,5 Mpa, dn  63 PE
o d³ugoœci 3 m na czêœci dzia³ki nr ew. 81/5 z obrêbu 4-17-07 przy ul. Widnej i ul.
Wyganowskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek Mazowieckiej Spó³ki

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z dnia 22.02.2010 r.

- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia φ 40 PE, L=11,50 m i przy³¹cza gazowe-
go φ 25 PE, L=5,50 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dzia³ka nr ew.

12/7) na dzia³ce nr ew. 6/7 z obrêbu 4-05-11 przy ul. Majorki w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek osób fizycznych z dnia 15.01.2010 r.

- budowie linii kablowej 15 kV ³¹cz¹cej stacje trafo w ci¹gu ul. O³ówkowej, ul. Paro-

wozowej, ul. Polnych Kwiatów i ul. Starego Dêbu na dzia³kach nr ew. 17/5, 2, 99, 98,
29/1, 36, 17, 28/4, 46/52, 46/8, 46/56 z obrêbu 4-17-10 i 4-17-08 w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o. reprezentowanego
przez pe³nomocnika z dnia 26.01.2010 r.

- budowie stacji transformatorowej 15,04 kV oraz budowie linii kablowej SN i n. n. na

dzia³kach nr ew. 39, 43 i 40/3 z obrêbu 4-17-06 przy ul. Raciborskiej w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o. reprezentowanego
przez pe³nomocnika z dnia 21.05.2009 r., zweryfikowanego w dniu 19.08.2009 r.

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

305 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od 8:00-16:00, lub pod numerem
tel. 22 510 31 96.

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).
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Nowe ¿ycie starego szpitala

4 piêtra (plus kondygnacja
podziemna), 10 tys. metrów
kwadratowych powierzchni.
Bêdzie tu centralny blok ope-
racyjny z 8 salami operacyjny-
mi, przeniesionymi z budynku
A i B (na miejscu pozostan¹
tylko sale operacyjne na gine-
kologii i oddzia³ chirurgii jedne-
go dnia), superprofesjonalnie
zorganizowany oddzia³ poope-
racyjny (10 tzw. ³ó¿ek wybu-
dzeniowych i 20 pooperacyj-
nych), 10-³ó¿kowy oddzia³ in-
tensywnej terapii, szpitalny od-
dzia³ ratunkowy, oddzia³ radio-
logii, centralna sterylizacja i la-
boratorium. £¹cznie bêdzie tu
70 ³ó¿ek, usytuowanych na 3. i
4. piêtrze. W niedalekich pla-
nach jest teraz budowa ³¹czni-
ka miêdzy budynkiem A2 i B.

- To by³o jakieœ niedopatrze-
nie, ¿e w pierwotnym planie go
nie by³o – mówi Pawe³ Ober-
meyer, dyrektor szpitala. – Po-
³¹czenie budynków pozwala
nie tylko na ³atwiejsze dla le-
karzy i pacjentów przemiesz-
czanie siê pomiêdzy salami

dokoñczenie ze str. 1 szpitalnymi, ale i lepsze wyko-
rzystanie powierzchni. Dodat-
kowo pozwoli to na uzyskanie
miejsca na dodatkowe 40
³ó¿ek. Projekt ³¹cznika ju¿ jest.
Sam jego budynek docelowo
kosztowaæ bêdzie oko³o 8 mln
z³otych. Jest te¿ nadzieja, ¿e w
tym roku, za 3 mln z³, powsta-
nie stan surowy zamkniêty.

Okazuje siê, ¿e wydarzenia
kadrowe ostatnich kilku miesiê-
cy wysz³y szpitalowi tylko na
dobre. Chodzi o bezpreceden-
sowe w historii warszawskich
szpitali zwolnienie w trybie na-
tychmiastowym ordynatora od-
dzia³u intensywnej terapii. W
odruchu solidarnoœci trzymie-
siêczne wymówienia z³o¿y³o
siedmiu innych anestezjologów.
Sytuacja wydawa³a siê drama-
tyczna. Dyrektor niewzruszenie
zatrudni³ jednak na kontraktach
innych lekarzy. Zda³o to egza-
min na szóstkê. Zanim min¹³
termin wymówienia (1 marca),
czêœæ lekarzy chcia³a siê z tego
wycofaæ. Bezskutecznie.

- Emocje z tym zwi¹zane
wysz³y szpitalowi na zdrowie.

Nowa kadra wprowadzi zupe-
³nie now¹ jakoœæ w zabiegach
– podkreœ³a dyrektor. – Do-
tychczas anestezjolodzy
znieczulali od 8 do 12, teraz
operacje mog¹ siê odbywaæ
tak¿e np. o 17, nie bêdzie te¿
sytuacji, gdy pacjent 15 mi-
nut przed zabiegiem by³ z nie-
go dyskwalifikowany, co czê-
sto zdarza³o siê np. na orto-
pedii. Sprawna praca aneste-
zjologów to podstawa zabie-
gów, a tych jest coraz wiêcej.
Od dwóch lat operuj¹ neuro-
chirurdzy, wraz z otwarciem
A2 wprowadzamy chirurgiê
naczyniow¹, a w planach jest
kardiochirurgia. Na pewno te¿
bêdzie ju¿ wykonany kon-
trakt, od czego zale¿y byt
szpitala: w ub.r. oddzia³ inten-
sywnej terapii wykona³ go w
30%: koszty wnios³y 4 mln z³,
a zarobi³ 1,8.

Szpital wychodzi na prost¹.
Chocia¿ nowa czêœæ bêdzie
otwarta jesieni¹, nie powinno
byæ problemu z kontraktem z
NFZ. Ju¿ w ubieg³ym roku rada
funduszu podjê³a w tej sprawie
uchwa³ê. Przed szpitalem sta-
je jednak nastêpny problem –
modernizacji starej czêœci.
Zgodnie z wymogami wspó-
³czesnej medycyny, trzeba zli-
kwidowaæ sale wieloosobowe
na rzecz 2-3-osobowych z wê-

z³em sanitarnym. Aby jednak
zrobiæ to z sensem, potrzebny
jest plan modernizacji i okre-
œlenie programu medycznego
dla ca³ego szpitala. Powinna to
zrobiæ Rada Warszawy, która
jednak jest pod tym wzglêdem
nad wyraz nierychliwa. Przy-
k³adowo, pozytywne zaopinio-
wanie powstania tu chirurgii
naczyniowej i przysz³ej kardio-
chirurgii zajê³o jej prawie 8
miesiêcy… Tymczasem do
szpitala trafi³a analiza stanu
zdrowia warszawiaków w po-
dziale na dzielnice. Na tym tle
Praga wypada fatalnie pod
wzglêdem zachorowalnoœci i
umieralnoœci.

-  Mo¿na to zmieniæ – mówi
P. Obermeyer. – Mo¿emy wy-
konywaæ wiele zabiegów, na
które czeka siê w d³ugich ko-
lejkach: biopsje cienkoig³owe,
operacje onkologiczne. Decy-
zje trzeba jednak podj¹æ ju¿.

Przy okazji planowanej uro-
czystoœci uruchomienia pawilo-
nu A2 szpital planuje wydanie
monografii o historii i wspó³cze-
snoœci. Okazja jest jak rzadko.
Zachêcamy Czytelników, któ-
rzy maj¹ wspomnienia zwi¹za-
ne z t¹ placówk¹, do przenie-
sienia ich na papier. Historiê
szpitala tworz¹ ludzie. Wspo-
mnienia ka¿dego z nas mog¹
j¹ wzbogaciæ.                      (T)

Zorganizowane przez burmi-
strza Dzielnicy Bia³o³êka, Jac-
ka Kaznowskiego wraz z Rad¹
i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury
oraz Centrum Pomocy BliŸnie-
mu Monar-Markot Integracyjne
Warsztaty Wokalne, przezna-
czone dla mieszkañców Bia³o-
³êki oraz mieszkañców CPB
Monar-Markot to rodzaj œpie-
woterapii i wspólnej zabawy.

Warsztaty prowadzi Anna
Przybysz, dla której œpiew, a
szczególnie „muzyka duszy”,
jak¹ jest gospel, pozwala uwol-
niæ ogromne pok³ady energii,
tkwi¹ce w ka¿dym cz³owieku.
Dziêki tej energii mo¿emy re-
alizowaæ swoje marzenia.

Anna Przybysz, uczennica le-
gendarnego amerykañskiego te-
nora Williama Hannibala Mean-
sa, solisty Opery Wiedeñskiej,
realizuje swoje marzenia po-
przez œpiew i pracê charyta-
tywn¹. Jeszcze za ¿ycia Marka
Kotañskiego dzia³a³a w Mona-
rze. Obecnie w Stowarzyszeniu
„Vox Humana” koordynuje pro-
gram „Œpiew uwalnia”, prowadzi
te¿ chór „Be Free Gospel Fami-
ly”, a prywatnie jest mam¹ dwóch
córek, Natalii i Pauliny z zespo³u

„Sistars”, z którymi wystêpuje na
koncertach charytatywnych.

Zgodnie z zasad¹, ¿e „œpiewaæ
ka¿dy mo¿e” Anna Przybysz ak-
tywizuje i oœmiela uczestników
warsztatów, poleca im rozluŸniæ
siê, eksperymentowaæ z w³asnym
g³osem. Pozwala nawet fa³szo-
waæ, bo „¿eby zaœpiewaæ dobrze,
trzeba najpierw zaœpiewaæ Ÿle”.
Uczestnicy warsztatów siedz¹ lub
stoj¹ w krêgu, najpierw ucz¹ siê
tekstu, a póŸniej œpiewaj¹ przy

Nasz g³os w œwiecie
Ka¿dy, kto lubi œpiewaæ, móg³ wzi¹æ udzia³ w inaugura-

cyjnym spotkaniu warsztatów wokalnych, jakie odby³o siê
26 lutego w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ul.  Vincenta
van Gogha 1, w ramach ca³orocznego cyklu pod nazw¹
„Nasz g³os w œwiecie”.

akompaniamencie gitary, wybija-
j¹c klaskaniem rytm.

Grupowy œpiew daje wiele
radoœci, daje si³ê i poczucie
wspólnoty, a to jest bardzo wa¿-
ne dla mieszkañców Monaru.

- Ci m³odzi ludzie chêtnie
s³uchaj¹ muzyki – mówi Alek-
sandra £ukasiewicz, wspó-
³pracuj¹ca w projekcie z ramie-
nia Monaru – dlatego warsz-
taty s¹ œwietn¹ form¹ terapii.

Warsztaty wokalne odby-
waæ siê bêd¹ nieodp³atnie raz
w miesi¹cu w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury przy ul. Vin-
centa van Gogha 1 oraz w

Centrum Pomocy BliŸniemu
Monar-Markot przy ul. Mary-
wilskiej 44a w godz. 1800-2100.

Terminy warsztatów:

19.03 - w BOK; 2.04 - w CPB;
14.05 - w CPB; 4.06 - w CPB;
30.07 - w CPB; 27.08 - w BOK;
8 10 - w BOK; 5.11 - w BOK.

Zg³oszenia: tel.: 512 205 880,
anja@powersing.pl lub osobiœcie.

Warsztatom towarzyszyæ
bêd¹ 3 koncerty muzyki gospel
z udzia³em uczestników zajêæ,
zaplanowane na 5 kwietnia w
Centrum Pomocy BliŸniego Mo-
nar-Markot, 3 wrzeœnia w Par-
ku Henrykowskim oraz - koncert
fina³owy, 18 grudnia w Bia³o³êc-
kim Oœrodku Kultury, z udzia-
³em Natalii i Pauliny Przybysz.

Joanna Kiwilszo

Zacznie siê od rozbiórki ist-
niej¹cych przy Skierdowskiej
starych zabudowañ, teren bê-
dzie musia³ byæ uporz¹dkowa-
ny. W projekcie przysz³ego
wykonawcy musz¹ byæ ujête
niezbêdne decyzje administra-
cyjne, uzgodnienia, zg³oszenia,
opinie, ekspertyzy, a tak¿e
wszelkie opracowania wyma-
gane do prawid³owego wyko-

Centrum Samotnych Matek

nania  prac rozbiórkowych po-
przedzaj¹cych w³aœciw¹ inwe-
stycjê. Wykonawcê czekaj¹ do-
datkowe prace budowlane, ze-
wnêtrzne - budowa studni, wy-
konanie budynku technicznego
na potrzeby stacji uzdatniania
wody, zapewnienie infrastruk-
tury technicznej. Wy³oniony w
drodze przetargu wykonawca
zaprojektuje i wybuduje cztery

Wszystko wskazuje na to, ¿e przy ulicy Skierdowskiej po-
wstanie Centrum Samotnych Matek z Dzieæmi. Przetarg na
tê inwestycjê zosta³ og³oszony przez Sto³eczny Zarz¹d Roz-
budowy Miasta 19 lutego. Rozstrzygniêcie 9 marca.

mieszkalne, parterowe budyn-
ki modu³owe dla 160 osób, na
ogrodzonym i zagospodarowa-
nym terenie – z drog¹ dojaz-
dow¹, alejkami, trawnikami. W
projekcie musi siê znaleŸæ  pla-
cyk zabaw dla dzieci z wisz¹-
cymi huœtawkami, piaskownic¹
i ³awkami, a tak¿e aran¿acja
wnêtrz samych budynków wraz
z wyposa¿eniem. Centrum ma
powstaæ do koñca roku 2010.
Ile bêdzie kosztowaæ realizacja
przedsiêwziêcia, oka¿e siê po
otwarciu ofert i wybraniu najko-
rzystniejszej. Wypada trzymaæ
kciuki za tê inwestycjê, wiado-
mo jak jest potrzebna.      (egu)


