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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie

zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka

w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni

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

oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37

(nr tel. 22 353 06 20).

Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych

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

osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Profesjonalna, kompleksowa

opieka nad osobami starszymi

w miejscu zamieszkania

tel. 22 250 25 00,  infolinia 801 081 104

www.domowaopieka.pl

dokoñczenie na str. 2

przyp³yn¹ z Gdyni dwa kolej-

ne przês³a o tych samych roz-

miarach – to, na którym znaj-

dzie siê jezdnia pó³nocna i to,

na którym powstanie przepra-

wa tramwajowa.

A tymczasem na budowie

mostu praca wre, wreszcie

pozwala na to pogoda. Za-

koñczy³o siê betonowanie

pó³nocnej czêœci wiaduktu

WD46 nad Myœliborsk¹. Za-

Kwietniowy

raport z TMP

Jest to œrodkowy element

przês³a nurtowego, na którym

powstanie po³udniowa jezd-

nia mostu. Przês³o spoczywa

teraz na barce, zacumowanej

po bielañskiej stronie i w³a-

œnie montowane s¹ na nim

elementy wspornicze. Zak³a-

da siê, ¿e operacja spinania

brzegów Wis³y potrwa dwa

dni, zaœ rozpocznie siê w po-

³owie kwietnia. Jeszcze w

kwietniu i nastêpnie w maju,

Wreszcie jest! Najwiêkszy i najciê¿szy ³adunek, jaki kie-

dykolwiek p³yn¹³ Wis³¹ - 60-metrowe, pierwsze przês³o

nurtowe Mostu Pó³nocnego. Kolos o wadze blisko 600

ton przeby³ 500 kilometrów i przyp³yn¹³ do stolicy 29

marca. Podró¿ z Gdyni trwa³a szeœæ dni, nietypowy ³adu-

nek spoczywa³ na barce o wypornoœci tysi¹ca ton, ci¹-

gniêtej przez holowniki.

W jednym z poprzednich

numerów naszej gazety (NGP,

nr 5 z 9 marca 2011) pisaliœmy

o niepokojach mieszkañców

tarchomiñskich osiedli zwi¹za-

Nowe losy ¿erañskiego

popio³o-¿u¿la
Od pocz¹tku tego roku popió³ z Elektrociep³owni ̄ erañ

nie trafia ju¿ na sk³adowisko po³o¿one przy ul. Myœlibor-

skiej. Oznacza to, ¿e dzia³aj¹ce od 1963 roku sk³adowi-

sko ulegnie rekultywacji, a mieszkañcy Bia³o³êki zyskaj¹

nowe tereny rekreacyjne.

Pomoc

dla Dworca Wodnego

W Porcie Praskim stoi i

niszczeje unikalny zabytek,

XIX – wieczny Dworzec Wod-

ny, przystañ p³ywaj¹ca

Jedyna zachowana na polskich drogach wodnych XIX

– wieczna przystañ p³ywaj¹ca potrzebuje pomocy. Po

zesz³orocznych powodziach i srogiej zimie stan jej jest

katastrofalny. Dworzec Wodny wymaga natychmiastowego

remontu. 200 tys. z³, które Fundacja Ja Wis³a dosta³a na

ten cel, to o wiele za ma³o.

„P³ock”, jedna z ostatnich hi-

storycznych jednostek zwi¹-

zanych z ¿eglug¹ parow¹ na

Wiœle.

Wis³a od wieków by³a

wa¿n¹ arteri¹ komunikacyjn¹,

ale dopiero pojawienie siê

statków parowych w pierwszej

po³owie XIX w. spowodowa³o

Z okazji jubileuszu czasopisma praskiego „Mieszkaniec”

wszystkim jego Twórcom i Wspó³twórcom

¿yczymy wielu nastêpnych, dobrych lat

zespó³ Nowej Gazety Praskiej
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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
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nych z odprowadzaniem

ubocznych produktów spala-

nia z Elektrociep³owni ¯erañ

do kwater po³o¿onych miêdzy

ul. Myœliborsk¹ a wa³em wiœla-

nym. O odpowiedŸ na drêcz¹-

ce mieszkañców pytania po-

prosiliœmy dyrektora Departa-

mentu Ochrony Œrodowiska

Vattenfall Heat Poland S.A.

Wies³awa Jamio³kowskiego.

Okazuje siê, ¿e sk³adowi-

sko „Myœliborska” nie maga-

zynuje odpadów od 2007

roku, a decyzja o ca³kowitym

jego zamkniêciu zapad³a ju¿

w po³owie roku 2010. 3 stycz-

nia tego roku zaprzestano

definitywnie przesy³ania do

kwater popio³o-¿u¿la.

Od dawna zdawano sobie

sprawê, ¿e rozwi¹zania tech-

nologiczne przyjête 60 lat temu,

kiedy zak³ad powstawa³, nie

odpowiadaj¹ wspó³czesnym

oczekiwaniom. Po³o¿ona nie-

gdyœ na obrze¿ach miasta elek-

trociep³ownia znalaz³a siê

obecnie w centrum dynamicz-

nie rozwijaj¹cej siê dzielnicy.

Utrzymywanie sk³adowiska tu¿

ko³o osiedli mieszkaniowych

sta³o siê niemo¿liwe, tym bar-

dziej, ¿e uboczne produkty spa-

lania z elektrociep³owni okaza³y

siê poszukiwanym produktem

w wielu dziedzinach gospodar-

ki. Obecnie odpady spalania

wêgla mo¿na w 100 procen-

tach zagospodarowaæ przemy-

s³owo. Znajduj¹ one zastoso-

wanie w drogownictwie, w pro-

dukcji materia³ów budowlanych

i przemyœle cementowym.

Problem w tym, ¿e wymie-

nieni odbiorcy potrzebuj¹ tych

produktów w okresie od

kwietnia do listopada, a elek-

trociep³ownia produkuje ich

najwiêcej w³aœnie w drugiej

czêœci roku. Wiêc jednak ja-

kieœ magazyny, gdzie mo¿na

by okresowo deponowaæ po-

pió³ i ¿u¿el, s¹ potrzebne.

- ̄ eby rzeczywiœcie nast¹-

pi³ koniec sk³adowiska na

Myœliborskiej – mówi dyrek-

tor Wies³aw Jamio³kowski –

konieczny jest ten element

poœredni, to znaczy wybudo-

wanie infrastruktury zastêp-

czej, a to proces skompliko-

wany i d³ugotrwa³y.

Zamkniêcie sk³adowiska

„Myœliborska” oznacza wielo-

milionowe inwestycje, które

pozwol¹ zagospodarowaæ

produkty spalania do czasu

dostarczenia ich odbiorcom.

Zbiornik retencyjny popio³u o

pojemnoœci 10000 m3 po-

wstanie w marcu 2012 roku,

a osadnik ¿u¿la ma byæ go-

towy ju¿ w czerwcu 2011

roku. Do tego czasu popio³o-

¿u¿el bêdzie magazynowany

na Kawêczynie.

Je¿eli nie przesy³a siê ju¿

popio³o-¿u¿la, co w takim ra-

zie wci¹¿ wyp³ywa z rury do

trzeciej, najbardziej wysuniê-

tej w stronê Mostu Pó³nocne-

go kwatery sk³adowiska przy

Myœliborskiej? Dotychczas

trafia³y tam wraz z ¿u¿lem i

popio³em wody odpadowe ze

stacji przygotowania wody.

Teraz równie¿ leci tam woda

potrzebna do utrzymania

kwatery w wilgotnoœci, aby

siê jak najmniej pyli³o, i aby

kwatera zaros³a traw¹.

Mimo ¿e obecnie nic na

sk³adowisku nie przybywa, to

jednak w ostatniej kwaterze

zalegaj¹ jeszcze pok³ady po-

pio³o-¿u¿la. Interesowa³o

nas, czy zawieraj¹ one sub-

stancje promieniotwórcze, a

wiêc czy s¹ niebezpieczne?

Czy szkodliwe zwi¹zki nie

przedostaj¹ siê do wód grun-

towych i do Wis³y i czy s¹ pro-

wadzone w tym kierunku ba-

dania i kontrole?

Jak zapewni³ nas rzecz-

nik prasowy Urzêdu Mar-

sza³kowskiego Wojewódz-

twa Mazowieckiego, któremu

Elektrociep³ownia ̄ erañ pod-

lega, sk³adowisko odpadów

przy ul. Myœliborskiej zakwa-

lifikowane zosta³o jako sk³a-

dowisko odpadów innych ni¿

niebezpieczne. Mog³y byæ na

nim sk³adowane jedynie

¿u¿le i popio³y paleniskowe

oraz mieszanki popio³o-

¿u¿lowe z mokrego odprowa-

dzania odpadów palenisko-

wych nie zawieraj¹ce niebez-

piecznych zwi¹zków. Sk³ado-

wisko objête jest ci¹g³ym mo-

nitoringiem. Zgodnie z rozpo-

rz¹dzeniem Ministra Œrodo-

wiska raz na kwarta³ prowa-

dzone s¹ badania wód pod-

ziemnych i powierzchnio-

wych w wyznaczonych miej-

scach, statecznoœæ sk³adowi-

ska i opad py³u. Ponadto ba-

daniom podlega równie¿ ka¿-

da wyprodukowana partia po-

pio³u. Wyniki badañ co kwar-

ta³ przesy³ane s¹ w formie ra-

portów do Wojewódzkiego In-

spektoratu Ochrony Œrodowi-

ska w Warszawie.

Obserwacjê wp³ywu sk³a-

dowiska na wody podziemne

prowadzi siê poprzez system

8 specjalnych studni, tzw. pie-

zometrów, czyli g³êbokich

otworów o niewielkiej œredni-

cy wierconych w ziemi, po-

zwalaj¹cych na pobieranie

próbek wody. Monitoring wód

powierzchniowych prowadzi

siê w dwóch punktach pomia-

rowo-kontrolnych zlokalizo-

wanych na Wiœle. Na prze-

strzeni lat nie stwierdzono

¿adnego wp³ywu sk³adowi-

ska tak na wody podziemne,

jak i powierzchniowe. Jeœli

chodzi o pomiary na Wiœle, to

miejscami wskazywa³y one

nawet na II klasê czystoœci

wody. Trzeba tu zaznaczyæ,

¿e popio³y maj¹ niski wspó³czyn-

nik przepuszczalnoœci, a wiêc

nie przepuszczaj¹ wody, dzia³a-

j¹c uszczelniaj¹co, st¹d zreszt¹

ich zastosowanie w produkcji

cementu.

Jak widaæ, tak wielki zak³ad,

jakim jest Elektrociep³ownia

¯erañ, nie mo¿e funkcjono-

waæ bez kontroli i nadzoru.

Zasady jego dzia³ania musz¹

byæ precyzyjnie zdefiniowane

i przejrzyste. Sk³adowisko pro-

duktów ubocznych równie¿

funkcjonuje wed³ug œciœle opi-

sanych regu³.

Likwidacja sk³adowiska te¿

wymaga postêpowania zgod-

nie z przepisami. Vattenfall

Heat Poland S.A. uzyska³

decyzjê Wojewody Mazo-

wieckiego z dnia 31 paŸdzier-

nika 2006 r. wyra¿aj¹c¹ zgo-

dê na zamkniêcie sk³adowi-

ska przy ul. Myœliborskiej, z

przeprowadzeniem rekulty-

wacji do koñca 2012 roku.

Dla przeciêtnego obserwa-

tora to bardzo d³ugi czas, ale

trzeba sobie zdawaæ sprawê,

¿e likwidacja jest bardzo

skomplikowanym procesem.

Zakoñczenie przesy³u popio-

³o-¿u¿la to jeszcze nie koniec

magazynu. Kolejnym etapem

jest rekultywacja terenu kwa-

ter oraz likwidacja infrastruk-

tury technicznej, co pozwoli

na przywrócenie 48 hektarom

funkcji u¿ytkowej. Firma Vat-

tenfall ma ambitne plany prze-

kszta³cenia tej postindustrial-

nej przestrzeni w zielone te-

reny rekreacyjno-parkowe z

boiskami, kortami tenisowymi

i hal¹ sportow¹. Na obszarze

bardziej oddalonym od Wis³y

ma powstaæ nowoczesne

osiedle mieszkaniowe.

Projekty te wymagaj¹ jesz-

cze wielu rozmów i uzgodnieñ

z burmistrzem Dzielnicy Bia-

³o³êka Jackiem Kaznowskim,

a tak¿e zmian w planie zago-

spodarowania przestrzenne-

go, ale jak zapewnia dyrektor

Wies³aw Jamio³kowski, nawet

jeœli zmieni siê w³aœciciel

Elektrociep³owni ¯erañ, za-

k³ad nie zrezygnuje ze swo-

ich zamiarów. Nowa Gazeta

Praska bêdzie informowaæ

czytelników o kolejnych eta-

pach metamorfozy sk³adowi-

ska przy ulicy Myœliborskiej.

Joanna Kiwilszo

Jesieni¹ 2010 roku przepro-

wadzono badania wœród dzie-

ci korzystaj¹cych z opieki spo-

³ecznej na terenie trzech dziel-

nic prawobrze¿nej Warszawy

tj. Pragi Po³udnie, Pragi

Pó³noc i Targówka. Badaniem

zosta³o objêtych 300 dzieci.

W³aœnie w tych dzielnicach

Wspólna Droga od 2006 r.

wdra¿a  program Partnerstwo

dla dzieci. Program zmierza

przede wszystkim do  wyrów-

nywania szans edukacyjnych

dzieci przez bezpoœredni¹ po-

moc: finansowanie zajêæ po-

zalekcyjnych i wyrównaw-

czych, tworzenie systemu

opieki nad dzieckiem zagro¿o-

nym marginalizacj¹, w którym

aktywn¹ rolê odgrywaj¹ m.in.

oœrodki pomocy spo³ecznej i

organizacje pozarz¹dowe. W

ich wyniku uzyskano bardzo

istotne informacje o sytuacji

dziecka w rodzinie (np. oka-

za³o siê, ¿e co pi¹te z objê-

tych badaniem dzieci nie ma

w³asnego ³ó¿ka i w³asnego

miejsca do odrabiania lekcji),

o udziale w ¿yciu spo³ecznym

– stosunkowo du¿y odsetek

dzieci uczestniczy w zajêciach

pozalekcyjnych organizowa-

nych w instytucjach wycho-

wawczych szko³ach i opiekuñ-

czych œwietlicach, co jest zja-

wiskiem pozytywnym, bo po-

zostawione samo sobie mo¿e

ulec wykolejeniu spo³eczne-

mu i obyczajowemu. Badano

tak¿e kondycjê dzieci, ich

zdrowie fizyczne i psychiczne.

Na podstawie przeprowa-

dzonych badañ prof. Ma³go-

rzata Or³owska, autorka opra-

cowania „Sytuacja dzieci w

rodzinach objêtych pomoc¹

spo³eczn¹ w wybranych dziel-

nicach m.st. Warszawy Praga

Po³udnie, Praga Pó³noc, Tar-

gówek”, widzi piln¹ potrzebê

dzia³ania w zakresie:

-wyrównania braków odno-

sz¹cych siê do podstawowych

potrzeb higieny i rozwoju i

uczestnictwa w kulturze (przede

wszystkim zwiêkszenia zainte-

resowania czytelnictwem)

- utrzymania interwencji w

zakresie do¿ywiania i uczest-

nictwa w zajêciach pozalek-

cyjnych – zagospodarowania

czasu wolnego,

- wspierania rozwoju œwietlic.

Jeœli te dzia³ania nie zostan¹

wprowadzone w ¿ycie, dojdzie

– prêdzej czy póŸniej - do nie-

odwracalnej marginalizacji

dzieci. Wiod¹c¹ rolê nale¿y

pozostawiæ oœrodkom pomocy

spo³ecznej jako instytucjom

koordynuj¹cym oraz posiadaj¹-

cym ustawowe mo¿liwoœci or-

ganizowania œrodowiska lokal-

nego i jego infrastruktury.

W opracowaniu zosta³y

naukowo sformu³owane te

wnioski, o których dobrze

wiedz¹ oœrodki pomocy spo-

³ecznej. Tylko jak to wprowa-

dziæ w ¿ycie i sk¹d wzi¹æ na

to wystarczaj¹ce pieni¹dze?

O tym nie ma ani s³owa.

Mamy nieodparte wra¿enie,

¿e powsta³a kolejna praca

naukowa, która nic specjalnie

nowego nie wnosi, a wydana

zosta³a przy wspó³finansowa-

niu Urzêdu Miasta. Chyba le-

piej mo¿na by³o wydaæ pie-

ni¹dze, choæby na obiady dla

tych dzieci, nad którymi au-

torka siê pochyla.            KS

Dzieci na papierze

musi byæ bowiem bardzo wy-

trzyma³a. Elementy konstruk-

cji mostu umieszczane na

podporach nurtowych od

strony Wis³y s¹ montowane

wspornikowo, bez u¿ycia

dŸwigów – to ³¹cznie 50 me-

trów konstrukcji, zaœ wagowo

144 i 70 ton.

Nastêpnym razem powróci-

my na budowê Mostu Pó³noc-

nego jeszcze w tym miesi¹cu,

by zrelacjonowaæ operacjê

³¹czenia dwóch brzegów Wis³y.

                    (egu)

montowano rusztowania i

szalunki po bielañskiej stro-

nie. Z ka¿dym dniem pn¹ siê

coraz wy¿ej œciany oporowe.

Budowniczowie mostu uzbro-

ili i czêœciowo zabetonowali

zachodni przyczó³ek wiaduk-

tu WD48 przy Obrazkowej.

Kolumny podpór wiaduktu

WD65 nad Modliñsk¹ s¹ ju¿

gotowe; zanim rozci¹gnie siê

na nich p³yta, bêd¹ wzmoc-

nione betonowymi prostopa-

d³oœcianami, konstrukcja

dokoñczenie ze str. 1

Kwietniowy raport z TMP

Partnerstwo dla dzieci to autorski wieloletni program

Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska, którego

celem jest wyrównywanie szans rozwojowych i eduka-

cyjnych dzieci zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecz-

nym i marginalizacj¹, pochodz¹cych z rodzin o niskim

statusie kulturalnym i materialnym b¹dŸ rodzin niewy-

dolnych wychowawczo. Warto zaznaczyæ, ¿e Fundacja

Wspólna Droga jest organizacj¹ po¿ytku publicznego i

niezale¿nym cz³onkiem United Way, jednej z najstarszych

miêdzynarodowych organizacji charytatywnych na œwie-

cie. Dzia³a w Polsce od 1996 r.

Nowe losy ¿erañskiego

popio³o-¿u¿la

82
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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

WESELA,   STYPY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

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

Chocia¿ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym w tym roku Progra-
mem wspó³pracy m.st. War-
szawy z organizacjami poza-
rz¹dowymi, reguluj¹cym pra-
cê wszystkich komisji dialogu
spo³ecznego zapisano dwa
terminy opiniowania wnio-
sków, na drug¹ po³owê roku
¿adnych konkursów nie prze-
widziano. Takiej mo¿liwoœci
nie by³o te¿ w latach minio-
nych. Zgodnie podkreœlili to
przedstawiciele wydzia³ów:
kultury, sportu oraz spraw
spo³ecznych. El¿bieta Guzi-
kiewicz, naczelnik Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia
wyjaœni³a, ¿e z 1,4 mln z³
przeznaczonych na dotacje
wiêkszoœæ ju¿ przyznano na
prowadzenie 15 œwietlic œro-
dowiskowych w ramach kon-
kursów trzyletnich, które po-
trwaj¹ do listopada przysz³e-
go roku. Na pozosta³¹ dzia-
³alnoœæ wydzia³ dysponuje
kwot¹ 350 tysiêcy (o 50%
wy¿sz¹ ni¿ w roku ubieg³ym).
W zakresie profilaktyki uza-
le¿nieñ komisja konkursowa
wy³oni³a projekty, które war-
to dotowaæ. Poniewa¿ jednak
rozstrzygniecie nast¹pi³o
póŸno, projekty musia³y ulec
skróceniu z 11 do 9 miesiêcy.
Proporcjonalnie zmniejszono
tak¿e przyznane na nie œrod-
ki. Pozosta³a kwota w wyso-
koœci 50-60 tysiêcy zasili fun-

dusz ma³ych grantów (jedno-
razowa dotacja nie mo¿e
przekroczyæ 10 tysiêcy z³o-
tych). Wnioski wraz z koszto-
rysem nale¿y sk³adaæ w wy-
dziale spraw spo³ecznych.

Ze strony spo³ecznej pad³y

sugestie, aby miejskie kon-

kursy na projekty og³aszano

wczeœniej, np. w paŸdzierni-

ku, a nie w grudniu, co spra-

wia liczne k³opoty, choæby

zwi¹zane z brakiem mo¿liwo-

œci rozpoczêcia realizacji pro-

jektu od stycznia. Postulowa-

no te¿ wprowadzenie eks-

perckiego systemu oceniania

wniosków, co pozwoli³oby

wyeliminowaæ niebezpie-

czeñstwo zaistnienia sytuacji,

w której opiniuj¹cy wnioski

sami s¹ zainteresowani pozy-

skaniem dotacji.

Termin og³oszenia konkur-
sów zale¿y œciœle od bud¿e-
tu miasta i dzielnic, który jest
uchwalany pod koniec roku.
Dopiero po zatwierdzeniu
œrodków mo¿na rozpisywaæ
konkursy na dofinansowa-
nie. Udzia³ niezale¿nych eks-
pertów w komisjach konkur-
sowych by³by mile widziany.
Szczêœliwie, obecny pro-
gram wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi idzie
ju¿ o krok dalej w tym kierun-
ku wzglêdem lat poprzed-
nich, kiedy w komisjach za-
siadali tak¿e radni, czêsto

ma³o zorientowani w tema-
tyce konkursu.

Halina Ksi¹¿yk, naczelnik
Wydzia³u Funduszy Europej-
skich s³abych wyników dziel-
nicy w pozyskiwaniu œrodków
unijnych upatruje w niedosta-
tecznych umiejêtnoœciach
praskich organizacji pozarz¹-
dowych. Brakuje projektów, w
których by³yby one liderami.
Urz¹d dzielnicy aplikuje o
wszystkie œrodki, jakie s¹ do
wziêcia, choæ nie zawsze sku-
tecznie. Czêsto problemem
jest brak przep³ywu informa-
cji - og³oszenia o konkursach
pojawiaj¹ siê zbyt póŸno. Tak-
¿e na stronie internetowej
dzielnicy brakuje zak³adki z
tego rodzaju informacjami. W
odczuciu strony spo³ecznej
dzia³ania urzêdu s¹ w tej mie-
rze daleko niewystarczaj¹ce.

Wiceburmistrz Katarzyna
£êgiewicz przedstawi³a zarys
dzia³añ zarz¹du dzielnicy w
zakresie pozyskiwania œrod-
ków. Mimo trudnoœci bud¿eto-
wych postanowiono ró¿nymi
dzia³aniami wspieraæ dzieci i
m³odzie¿ (sport, opieka spo-
³eczna, kultura). Bêd¹ te¿ pro-
wadzone remonty budynków
oraz stopniowe zazielenianie
podwórek. Byæ mo¿e uda siê
na ten cel pozyskaæ dofinan-
sowanie z miejskiego Biura
Ochrony Œrodowiska. Nieofi-
cjalnie wiadomo ju¿, ¿e wyst¹-
piono o dofinansowanie rewi-
talizacji piêciu podwórek, któ-
rych koncepcje zagospodaro-

wania przygotowali studenci
SGGW w ramach programu
„Zielone Podwórka” zainicjo-
wanego przez Zwi¹zek Sto-
warzyszeñ Praskich. Jeœli pie-
ni¹dze zostan¹ przyznane,
prace na podwórkach mog³y-
by siê rozpocz¹æ w przysz³ym
roku, po zgromadzeniu doku-
mentacji i przygotowaniu pro-
jektów wykonawczych.

W ramach ogólnomiejskie-

go programu „Druga szansa”

bêd¹ powstawa³y mieszkania

chronione, wydzielone z za-

sobu dzielnicy. Realizacja

tego programu to mój punkt

honoru – podkreœli³a pani

burmistrz.

Komisja przeg³osowa³a
przyjêcie stanowiska zespo³u
ds. rewitalizacji w sprawie uli-
cy Targowej. Projekt ulicy po
wybudowaniu metra nie zak³a-
da zmian na lepsze w jej wy-
gl¹dzie. W stanowisku pod-
kreœlono niezgodnoœæ propo-
nowanych rozwi¹zañ z miej-
skimi strategiami oraz niedaw-
no uchwalonym dla tego ob-
szaru planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Czasu
jest na tyle du¿o, aby mo¿na
by³o opracowaæ dla ulicy Tar-
gowej projekt rewitalizacji
analogiczny do zak³adanego
na ul. Œwiêtokrzyskiej, tak¿e
zwi¹zanego z budow¹ metra.
To zdaniem spo³eczników nie-
powtarzalna szansa, aby re-
prezentacyjnej ulicy Pragi Pó-
³noc przywróciæ dawny blask.

Kr.

Dialog o funduszach raz jeszcze
Na marcowym posiedzeniu Dzielnicowej Komisji

Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc podsumowano

temat pozyskiwania œrodków z funduszy unijnych.



4  nowa gazeta praska

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 2135,26 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Radzymiñskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 62/1-cz.,
63/3-cz., 64-cz. 63/2 w obrêbie 4-10-07 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na

okres trzech lat w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem pod zieleñ.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia
wynosi 0,36 z³/m2 co daje ³¹czn¹ wysokoœæ 768,69 z³ + podatek VAT ustalony
wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 1537,38 z³ najpóŸniej do dnia 19.04.2011 r.

Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych,
zamkniêtych kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura
Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20,
00-983 Warszawa; Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w

Warszawie przy ul. Radzymiñskiej”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury
Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20
pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia
19.04.2011 r.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 20.04.2011 r.

o godz. 1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami

konkursowymi, które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura

Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20,

pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje
o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie
do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Zgodnie z mottem tego-

rocznego festiwalu „O czym

szumi¹ drzewa … baœnie, baj-

ki, legendy” – baœniowym w¹t-

kom towarzyszy³o przes³anie

ekologiczne.

„Ekobajkê z sierotk¹ w tle”,

na motywach baœni Janiny

Poraziñskiej, zaprezentowali

uczniowie z SP nr 127; baœñ

w 3 aktach „O krasnoludkach

i niegrzecznej Marysi” – ze-

spó³ z SP nr 258. Uczniowie

SP nr 50, jako postacie ze

znanych bajek, apelowali o

ochronê œwiata przyrody,

m.in. s³owami piosenki Mar-

ka Grechuty „Zostawcie

nam”. W „Baœniowych dyle-

matach na eko-tematy”, z

udzia³em 43 uczniów SP nr

30, rozgrywa³a siê walka

miêdzy Œmiecioczarownic¹

a Flor¹; w „Ekobaœniach”,

zaprezentowanych przez

uczniów SP nr 73, w magicz-

Ekologia w sztuce
Trzecia dekada marca w Szkole Podstawowej z Oddzia-

³ami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawêczyñskiej 2 rozpo-

czê³a siê od dwóch wydarzeñ artystycznych, z ró¿nych

dziedzin sztuki. 21 marca rozstrzygniêty zosta³ konkurs

plastyczny „Drzewa baœni¹ szumi¹ce”. Wystawê najlep-

szych prac ogl¹da³o liczne grono uczniów i nauczycieli z

praskich szkó³, którzy 23 marca przybyli na Miêdzyszkol-

ny Festiwal Teatralny. Pomys³ festiwalu zrodzi³ siê w³aœnie

w tej szkole; organizacj¹ zajmowa³a siê 5-osobowa grupa

nauczycieli i dyrektor Ewa Kazem-Bek.

ny œwiat wprowadza³ widzów

ekolog, chc¹cy uchroniæ zie-

miê przed katastrof¹.

Scenariusze spektakli, re-

¿yseria, scenografia, opraco-

wanie muzyczne – by³y dzie-

³em pedagogów z danej pla-

cówki. Ka¿da szko³a, bior¹ca

udzia³ w festiwalu, mia³a swe-

go przedstawiciela w jury, któ-

remu przewodniczy³ Maciej

G¹siorek.

Po obejrzeniu wszystkich

inscenizacji jury uda³o siê na

naradê, a aktorzy z niecierpli-

woœci¹  oczekiwali na werdykt.

Wybór by³ trudny; ka¿de z pre-

zentowanych przedstawieñ

odznacza³o siê swoistym, nie-

powtarzalnym klimatem. Emo-

cje oczekuj¹cych by³y ogrom-

ne, gdy¿ - zgodnie z regula-

minem - zwyciêzca mia³ byæ

tylko jeden.

„Za widowisko, wykorzystu-

j¹ce postaci sceniczne i efek-

ty dzia³añ grupowych, za zgra-

ny i wytañczony przez wszyst-

kich wykonawców obraz piêk-

na natury zwany Flor¹, zwy-

ciê¿aj¹cy smêtn¹ brzydotê

zwan¹ Œmiecioczarownic¹,

jury przyzna³o pierwsz¹ i je-

dyn¹ nagrodê spektaklowi

„Baœniowe dylematy na eko-

tematy” Szko³y Podstawowej

z Oddzia³ami Integracyjnymi

nr 30. Gratulujemy zespo³o-

wego efektu, dzia³aj¹cego nie-

mal¿e multimedialnie. Szek-

spir móg³by mieæ natchnienie

dla „Snu nocy letniej” – uza-

sadni³ werdykt, w imieniu jury,

jego przewodnicz¹cy Maciej

G¹siorek.

Pani Dyrektor dodaje: „Nale-

¿a³oby wspomnieæ, ¿e wysoko

ocenione zosta³o nie tylko re-

welacyjne aktorstwo dzieci, ale

równie¿ scenariusz autorstwa

Ewy Go³by, re¿yseria (Ewa

Go³ba i Hanna Mielczarek),

oprawa muzyczna (£ukasz

Owczarski, Agnieszka Czaj-

kowska i Hanna Mielczarek),

przepiêkna choreografia i zja-

wiskowe efekty œwietlne

(£ukasz Owczarski), scenogra-

fia (Joanna Jankowska i Wio-

letta K³os), bajeczne kostiumy

i niebanalna charakteryzacja

(Renata Biernacka, Hanna

Mielczarek i Ewa Go³ba).

W konkursie plastycznym

laureatami I nagrody zostali:

S³awomir Niemczyk z SP nr

258 i Julia Or³owska z SP nr

30; II nagrody: Zuzanna Szy-

mañska z SP nr 30, Sandra

Lewandowska z SP nr 30 i Zo-

fia Brzeziñska z SP nr 258; III

nagrody: Martyna KaŸmier-

czak z SP nr 30 i Zofia Urba-

nik z SP nr 258.

Jak nas poinformowa³a dy-

rektor Ewa Kazem-Bek,

spektakl „Baœniowe dylema-

ty na eko-tematy” bêdzie pre-

zentowany w szkole na ze-

braniach z rodzicami. Zosta-

nie tak¿e wystawiony w

Muszli Praskiej podczas jed-

nej z letnich imprez.

              K.

Œwiat multimedialny, który

nas dzisiaj otacza, sta³ siê wiel-

kim kreatorem naszej wy-

obraŸni. Jego ³atwoœæ i dostêp-

noœæ w œwiecie dzieci (telewi-

zja, komputery, konsole no i

film, a szczególnie nieprawdo-

podobnie perfekcyjne filmy

animowane, dostêpne na p³y-

tach DVD i w stosach zalega-

j¹ce pó³ki w pokojach naszych

dzieci) nie pozostaje bez wp³y-

wu na wra¿liwoœæ dziecka i od-

biór ogl¹danych widowisk. Od

najm³odszych lat dzieci

pragn¹, aby ogl¹dane widowi-

ska perfekcyjnie zachwyca³y,

przenosi³y wyobraŸniê i oczy-

wiœcie emocje do krainy baœni.

Kiedyœ spektakle tworzone

przez dzieci by³y jakby prost-

sze w swojej konstrukcji, prost-

sze w œrodkach wyrazu. Dziœ

ka¿dy spektakl szkolny staje

siê niemal musicalem. Wyko-

rzystuje najpiêkniejsze i po-

wszechnie dostêpne piosenki

i muzykê, znakomicie podkre-

œlaj¹c¹ moment emocjonalny

spektaklu oraz realizuje uk³a-

dy choreograficzne, które nie

s¹ ju¿ tylko wyró¿niaj¹cym siê

elementem, ale staj¹ siê od-

rêbnym obrazem dzia³aj¹cym

na wyobraŸniê. Dziœ perfekcja

otaczaj¹cego nas multimedial-

nego œwiata narzuca (i to oczy-

wiœcie dobrze bo jak ju¿ szyæ

to z dobrego materia³u) znako-

mite oœwietlenie, nag³oœnienie,

podk³ady muzyczne, efekty

teatralne (np. dymy), uczy na-

piêæ scenariuszowych, mo¿e

nas inspirowaæ w pomys³ach

scenograficznych i kostiumo-

wych. Jakby przymusza nas

(bo inaczej bêdzie nudno), aby

tworzyæ dobre, sceniczne ba-

œnie i jeszcze ka¿e szukaæ hu-

moru. O tym wiedz¹ pedago-

dzy pracuj¹cy z dzieæmi i takie

baœniowe krainy mogliœmy

ogl¹daæ w ka¿dej prezentacji.

Widowni¹ festiwalu by³y

dzieci bior¹ce w nim udzia³.

Jak dzieci reaguj¹ na widowi-

ska, które ogl¹daj¹? Te, które

s¹ w innych grupach konkur-

sowych patrz¹ na spektakle

konkursowe wyostrzonymi

zmys³ami. Trudno siê dziwiæ.

Za chwilê sami bêd¹ wystêpo-

waæ i doœwiadcz¹ emocji ak-

torskich ³¹cznie z trem¹, ale

czy potrafi¹ (skoro sami

tworz¹ teatr) oceniaæ elemen-

ty sk³adowe ogl¹danych pre-

zentacji teatralnych? Czy po-

trafi¹ oddzieliæ w widowisku

takie umiejêtnoœci jak: recyta-

torsk¹ (patetyczn¹ deklama-

cjê czy naturalne mówienie?),

umiejêtnoœæ aktorsk¹ (uto¿sa-

mianie siê z granymi postacia-

mi i umiejêtnoœæ naturalnego

mówienia w dialogach), umie-

jêtnoœæ œpiewania solowego i

chóralnego (jakoœæ muzyczna

i emocjonalna), umiejêtnoœæ

wytañczenia uk³adów chore-

ograficznych (aran¿acja uk³a-

du i jego przydatnoœæ w spek-

taklu), zrozumienie przes³ania

spektaklu (logika myœli czyli to

nad czym czuwa pedagog-

scenarzysta) oraz czy potra-

fi¹ oceniæ efekt pracy ca³ego

zespo³u (takie czary mary, któ-

re pod wp³ywem dzia³añ sce-

nicznych porywa b¹dŸ nie ser-

ca i umys³y widzów).

Jako widzowie s¹ w wielkim

komforcie. Nie musz¹ siê za-

stanawiaæ nad czêœciami sk³a-

dowymi widowisk. Dla nich

najwa¿niejsz¹ kategori¹ oce-

ny jest tylko ta, która zawsze

by³a najwa¿niejsz¹ ze wszyst-

kich wa¿nych: zachwyca albo

nie zachwyca. To kryterium

jest bezdyskusyjne. Dla dzie-

ci i dla doros³ych, dla odbior-

ców i dla twórców, no i dla jury,

które by³o jednomyœlne.

Wielk¹ zas³ug¹ organizato-

rów i pedagogów tworz¹cych

festiwal by³o dobranie w³aœci-

wego tematu dla wszystkich

prezentacji, który sta³ siê dzie-

ciom bardzo bliski, wrêcz na-

turalny i jednoczeœnie bajkowy.

Po³¹czenie tematu ekologicz-

nego z zabaw¹ nad tekstem

znanych bajek i baœni da³o

znakomite rezultaty. Dzieci

potrafi³y zinterpretowaæ fabu-

³ê literack¹ wybranych tekstów

(znaleŸæ inne, ciekawe, nie-

oczywiste znaczenia) i natural-

nie siê ni¹ bawiæ. Z tego zada-

nia wszyscy wybrnêli znakomi-

cie, ka¿da grupa na swój spo-

sób. Gratulacje dla pomys³o-

dawców tegorocznej edycji fe-

stiwalu. Gratulacje tak¿e dla

wszystkich za inspiracje sce-

nograficzne, które w niezwykle

plastyczny i kolorowy sposób

kreowa³y baœniowe œwiaty.

Gdy uda siê temu pokoleniu

zrealizowaæ w doros³ym ¿yciu

wszystkie festiwalowe ekolo-

giczno-scenograficzne marze-

nia œwiat stanie siê kolorowym

ogrodem radoœci.

Maciej G¹siorek

Przewodnicz¹cy Jury Festiwalu

aktor Teatru Rampa i programu

 dla dzieci BUDZK TVP1

Refleksje jurora

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 616 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Lisiej/Hebanowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 57 w

obrêbie 4-09-25 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres trzech lat w drodze

konkursu ofert, z przeznaczeniem pod zieleñ o pow. 377 m2 i parking samochodowy
o pow. 239 m2.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi
1,76 z³/m2 za grunt przeznaczony pod parking samochodowy i 0,12 z³/m2 za grunt
przeznaczony pod zieleñ, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego miesiêcznego
465,88 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki. Nieruchomoœæ znajduje
siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 465,88 z³ najpóŸniej do dnia 19.04.2011 r.

Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa; „Oferta

na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Lisiej/Hebanowej”,
bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,
najpóŸniej do dnia 19.04.2011 r.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 20.04.2011 r.

o godz. 1200, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami konkursowymi,

które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

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

w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa
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Niektórzy ludzie mówi¹ o
magii. O tym, ¿e coœ by³o
magiczne. U¿ywa siê tych
s³ów w odniesieniu do miejsc.
Kino jest z miejscem, w któ-
rym musz¹ mieszaæ jakieœ
si³y wy¿sze, z innego œwiata
i wymiaru. Bo czym¿e jest
kino? Projektor rzucaj¹cy
œwiat³o na ekran. To wszyst-
ko. Tutaj bardziej trzeba mó-
wiæ o technice, o kilometrach
kabli, o nowoczesnym opro-
gramowaniu do projektorów,
o super serwerze mieszcz¹-
cym w pamiêci filmy wyœwie-
tlane w jakoœci cyfrowej. A
jednak gdy gaœnie œwiat³o na
sali, gdy skoñcz¹ siê reklamy,
gdy wygasz¹ siê œwiat³a, ta
magia zaczyna dzia³aæ. Ja

Kino pe³ne magii

mam nadziejê, ¿e ca³e nasze
kino PRAHA jest takim miej-
scem zaczarowanym.

Coœ sprawia, ¿e przytulnych
wnêtrzach chêtnie siê przeby-
wa. Nie wiem, czy to sprawa
kolorystyki, nastrojowego
œwiat³a, przeszklonych szyb
czy te¿ czegoœ innego. Jestem
przekonany, ¿e ten urok miej-
sca, nowoczesnego, ale têch-
n¹cego starym duchem - na
Pañstwa zadzia³a równie sil-
nie. Nasze kino jest ju¿ poma-
³u postrzegane nie tylko jako
miejsce, gdzie mo¿na obejrzeæ
lepszy b¹dŸ gorszy film, lecz
jako wa¿na placówka kultural-
na po s³usznej stronie Wis³y.
Ca³y czas wyœwietlamy filmy o
ró¿nej tematyce i ró¿nym ciê-

OKULARY dla CIEBIE !!!

Z tym og³oszeniem:

BADANIE WZROKU GRATIS

BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU

- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”

CH TESCO ul. STALOWA 60/64

Tel. 531 531 818

pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

¿arze gatunkowym. Staramy
siê tak dobieraæ repertuar, aby
ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie.
Dlatego obok superprodukcji i
najg³oœniejszych polskich i za-
granicznych wytwórni filmo-
wych wyœwietlamy obrazy ni-
szowe, kameralne. Staramy
siê, aby nasi widzowie mogli
obejrzeæ najnowsze premiery,
obok filmów nieco starszych.
Szykujemy niespodzianki
zwi¹zane z podró¿ami, spor-
tami ekstremalnymi, ciekawy-
mi filmami dokumentalnymi.
Oprócz filmów odbêdzie siê
masa imprez towarzysz¹cych,
zwi¹zanych z szeroko rozu-
mian¹ kultur¹.

W marcu mija siódma rocz-
nica œmierci poety, prozaika i

piosenkarza, postaci bardzo
wybitnej i zas³u¿onej dla pol-
skiej kultury – Jacka Kacz-
marskiego. Zespó³ muzyczny
„Lirnik i t³um” jest zafascyno-
wany postaci¹ wielkiego Bar-
da i bêdziemy mogli s³uchaæ
jego pieœni w wykonaniu tego
zespo³u, a jednoczeœnie na
du¿ym ekranie olœni nas mul-
timedialna prezentacja prac
malarskich Stanis³awa Do³¿y-
ka. Nadal mo¿na obejrzeæ w
holu kina wystawê fotogra-
ficzn¹ zorganizowan¹ w ra-
mach Ogólnoeuropejskiego
Konkursu Fotograficznego
dla studentów DISCOVER
EUROPE przy wspó³udziale
ludzi pracuj¹cych przy pro-
gramie programu ERA-
SMUS. Wci¹¿ realizowane s¹
warsztaty dla dzieci i m³odzie-
¿y w ramach programu edu-
kacyjnego – „SZAFA”. To jed-
na z nielicznych okazji, aby
uwra¿liwiæ m³odych ludzi na
sztukê. Dziêki obcowaniu z
wybitnymi dzie³ami wyrabia-
my wra¿liwoœæ. Jest to nie-
zwykle istotne w czasach za-
lewu tandetnych informacji
reklamowych i tanich progra-
mów telewizyjnych, nie wy-
magaj¹cych g³êbszej reflek-
sji o otaczaj¹cym nas œwie-
cie. Zapraszamy do zapo-
znania siê z programem na
stronie www.szafa.edu.pl, in-
formacje bêd¹ równie¿
umieszczane na naszej stro-
nie internetowej.

Jeœli ktoœ uwa¿a, ¿e w na-
szym kinie nie znajdzie fil-
mów lekkich, ³atwych i przy-
jemnych, ten jest w b³êdzie.
Osoba, która uwa¿a, ¿e ¿ycie
jest zbyt skomplikowane aby
je komplikowaæ wymyœlnymi
problemami moralnymi boha-
terów, taka osoba znajdzie u
nas obrazy pe³ne efektów
specjalnych, poœcigów, strze-
lanin, wybuchów i zapieraj¹-
cych dech w piersiach walk
na miecze, topory i no¿e. Nikt
nie ma prawa narzekaæ na
nudê w naszym kinie, atrak-
cja goni atrakcjê. Jeszcze
wiele wernisa¿y zorganizuje-
my dla m³odych, twórców,
mnóstwo wystaw plastyków i
fotografów ozdobi wnêtrza
naszego kina. Mamy najni¿-
sze ceny w Warszawie, kartê
widza czyni¹c¹ bilety jeszcze
tañszymi, najwy¿szej jakoœci
filmy, niebanalne wnêtrza.
Kino PRAHA – jedyne takie
kino po tej stronie Wis³y. Kino
pe³ne magii.

1000 biegaczy wœród dzikich zwierz¹t
Ju¿ w sobotê 16 kwietnia, odbêdzie siê III Bieg Dooko³a

ZOO. 1000 zawodników pobiegnie wœród dzikich zwierz¹t

warszawskiego ogrodu zoologicznego.

Bieg Dooko³a ZOO to jedyny w Polsce bieg, którego trasa
prowadzi przez teren ogrodu zoologicznego. Impreza cieszy
siê rekordow¹ popularnoœci¹ - 1000 pakietów startowych (li-
mit) rozesz³o siê w tym roku w ci¹gu zaledwie 30 minut. Jest
to nieoficjalny rekord Polski.

W zesz³ym roku 1000 pakietów rozesz³o siê w 4,5 godziny.

Jeœli Pañstwo chc¹ zapisaæ dzieci na biegi dzieciêce, jest taka
mo¿liwoœæ: wystarczy przyjœæ w dniu zawodów tzn. 16 kwietnia
do biura zawodów, wype³niæ zg³oszenie i odebraæ numer starto-
wy. Dla dzieci czekaj¹ równie¿ pami¹tkowe koszulki i medale.

Zapraszamy wszystkich kibiców. Start 16 kwietnia. Nie
mo¿e Was tam zabrakn¹æ!

Wiêcej informacji o biegu na oficjalnej stronie www.biegzoo.pl

Program „Moja sportowa Praga” rozpoczêty
30 marca w CH Warszawa Wileñska odby³ siê wernisa¿

zdjêæ konkursowych „Moja sportowa Praga”, rozpoczy-

naj¹cy program dzia³añ promuj¹cych sport na Pradze.

Do pi¹tku 15 kwietnia wielbiciele Pragi mog¹ ogl¹daæ

wystawê na II piêtrze Centrum.

Na program „Moja sportowa Praga” sk³adaj¹ siê zmagania
w ramach konkursu fotograficznego, dwie wystawy konkur-
sowych zdjêæ – ka¿da otwarta uroczystym wernisa¿em, oraz
impreza sportowa „Bieg Dooko³a ZOO”. Organizatorem wy-
darzeñ jest Sport Evolution.

Celem programu „Moja sportowa Praga” jest pobudzenie i
wzmocnienie wœród mieszkañców dzielnicy, i nie tylko, zami-
³owania do tej bogatej historycznie, wartoœciowej, a tak¿e piêk-
nej czêœci Warszawy. Konkurs fotograficzny, zmagania spor-
towe, a tak¿e spotkania z mieszkañcami Pragi podczas wer-
nisa¿y, maj¹ zachêciæ ich do odkrycia na nowo miejsca, w
którym mieszkaj¹ – jako aktywnego, pe³nego wydarzeñ i roz-
rywki, jako kulturalnego i modnego centrum Warszawy.

Fundatorem nagród jest Warszawska Szko³a Fotografii
(www.wsfoto.art.pl). Partnerem wydarzeñ jest CH Warszawa Wileñska.

WARS-SPED

Spedycja Miêdzynarodowa i Krajowa

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

oferuje po atrakcyjnych cenach:

• transport morski via Hamburg i l¹dowy

z Hamburga drobnic oraz ca³ych kontenerów,

• odprawy celne w Hamburgu,

• transporty krajowe i miêdzynarodowe

pojazdami o ró¿nym tona¿u.

tel. 22 619-25-24, fax: 22 618-41-05

e-mail: info@wars-sped.pl

Nowe linarium w Parku Henrykowskim
Urz¹dzenie przeznaczone jest dla dzieci powy¿ej ósmego

roku ¿ycia, jednak rodzicom sprawi zapewne równie du¿o
radoœci. 2 urz¹dzenia: jedno w kszta³cie pajêczyny z trampo-
lin¹ w œrodku, oraz drugie – linowa piramida doczepiona z
góry do 9–metrowego masztu, ³¹czy 30–metrowy most lino-
wy zawieszony na wysokoœci 3 metrów nad ziemi¹. Przejœcie
przez mostek jest ca³kowicie bezpieczne, poniewa¿ ma on
podwy¿szon¹ balustradê i jest otoczony drobn¹ metalow¹
siateczk¹. Jednoczeœnie spacer po mostku znacznie skraca
drogê na drugi brzeg kana³ku henrykowskiego przep³ywaj¹-
cego przez park. To dodatkowy atut podnosz¹cy jeszcze bar-
dziej poziom emocji w czasie przechodzenia przez most.

Amatorom wspinaczki nic nie grozi, poniewa¿ specjalne,
bardzo kolorowe nawierzchnie amortyzuj¹ upadki.

Urz¹dzenie zosta³o wykonane na zamówienie. Jego pro-
dukcja trwa³a ok. 2 miesiêcy, natomiast monta¿ zaj¹³ miesi¹c
i zakoñczy³ siê w grudniu. Budowa linarium jest kolejnym eta-
pem modernizacji Parku Henrykowskiego, która rozpoczê³a
siê w 2009 roku i przeobrazi³a zaniedbany park w piêkne miej-
sce do wypoczynku i zabawy na œwie¿ym powietrzu.
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Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

ROZLICZAMY

PITy - 30 z³

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦♦♦♦♦ wesela   ♦♦♦♦♦ bankiety

♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe   ♦♦♦♦♦ 130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

www.domweselny.waw.pl

Chce wskrzesiæ ten wymie-

raj¹cy zawód, wypierany

przez tanie, niemal jednora-

zowe obuwie produkowane w

Azji. Myœli o otwarciu zak³a-

du szewskiego i o stworzeniu

fundacji dzia³aj¹cej na rzecz

szewców, którzy stracili pra-

cê, a tak¿e na rzecz osób nie-

pe³nosprawnych: – Chcia-

³bym z grup¹ kolegów szew-

ców produkowaæ obuwie or-

topedyczne dla osób z dys-

funkcj¹ ruchu. Mia³bym

wielk¹ satysfakcjê, gdyby

uda³o siê nauczyæ szewstwa

choæ kilka osób niepe³no-

sprawnych. Fach w rêku i

zarabianie, zamiast siedzenia

w czterech œcianach, to bar-

dzo du¿o. Bez pracy i kontak-

tów z ludŸmi ciê¿ko jest ¿yæ.

Wiem coœ o tym.

Poród odbiera³ szewc

Mój pradziadek by³ ryma-

rzem, to by³a w jego czasach

doœæ popularna profesja. Dziœ

prawie ca³kiem zapomniana.

Wyroby rymarskie by³y szyte

rêcznie, ze skór i wykañcza-

ne metalowymi okuciami –

uprzê¿e dla koni, siod³a i

wszystkie akcesoria, które

mia³y zwi¹zek z jeŸdziec-

twem. Pradziadek by³ mi-

strzem w swoim fachu. Dzia-

dek poszed³ w œlady swego

ojca, zosta³ rymarzem. Kiedy

moja babcia zaczê³a w œrod-

ku nocy rodziæ, nie by³o pod

rêk¹ lekarza. Na parterze

domu dziadków mieszka³

szewc. Mia³ spore doœwiad-

czenie w odbieraniu porodów,

bo sam mia³ kilkoro dzieci.

Dziadek wezwa³ go na po-

moc. S¹siad szewc odebra³

poród fachowo. W tej sytuacji

niczego innego nie mo¿na

by³o oczekiwaæ – syn ryma-

rza, odbierany przez akusze-

ra szewca, mój ojciec po pro-

stu musia³ zostaæ szewcem.

To mu jednak nie wystarcza-

³o, zajmowa³ siê te¿ po trosze

rymarstwem i metaloplastyk¹.

Urodzi³em siê w domu, zgod-

nie z nasz¹ rodzinn¹ tradycj¹.

Wprawdzie nie odbiera³ mnie

szewc, ale zami³owanie do

skór mia³em po prostu w ge-

nach. Kiedy skoñczy³em 17

lat, mama kupi³a mi pierwsz¹

maszynê do szycia skór. Za-

cz¹³em od szycia wierzchów,

do bardzo popularnych w

tamtych czasach drewniaków.

Pocz¹tkowo szy³em na zlece-

nie, potem otworzy³em w³a-

sny zak³ad, w domu rodziców,

przy Piñskiej, na Targówku.

Z ziemi w³oskiej do ... Austrii

Przed stanem wojennym,

kiedy poczu³em, ¿e grunt pali

mi siê pod nogami postano-

wi³em wyjechaæ z kraju. Z kil-

koma kolegami prowadzili-

œmy samozwañcz¹, tak¹ tro-

chê m³odzieñcz¹ walkê z re-

¿imem komunistycznym –

rozrzucanie ulotek, akcje in-

formacyjne, pisanie na mu-

rach, nêkanie znanych nam

komunistów. Byliœmy œledze-

ni przez milicjê, jeden z kole-

gów zosta³ powo³any w sze-

regi ZOMO, obawia³em siê,

¿e i mnie mo¿e to spotkaæ.

Zaplanowa³em podró¿ do

Watykanu, chcia³em najpierw

zobaczyæ papie¿a na placu

œw. Piotra, a potem jechaæ do

Austrii, do obozu przejœcio-

wego, jak wielu Polaków w

tamtych czasach. W obozie w

Linzu by³em dwa lata, pocz¹t-

kowo pracowa³em dorywczo

– ima³em siê ró¿nych zajêæ,

m.in. sprz¹ta³em. Po otrzy-

maniu tzw. zielonej karty zna-

laz³em sta³¹ pracê w fabryce

obuwia. Gna³o mnie jednak

dalej. Mój brat przeszed³

przez podobny obóz w Niem-

czech i stamt¹d trafi³ do Ka-

nady. Ja równie¿ z³o¿y³em

papiery na wyjazd tam, ale w

kolejce oczekuj¹cych by³o 12

tys. osób, wiêc musia³bym

czekaæ na wyjazd pewnie ze

dwa lata. Pojawi³a siê w Lin-

zu organizacja charytatywna

z Nowego Jorku, zapropono-

wano mi wyjazd do USA. W

ci¹gu miesi¹ca otrzyma³em

op³acony bilet lotniczy, zabra-

³em swój dobytek w walizkê,

maszynê do szycia pod pa-

chê i ruszy³em w drogê. Na

lotnisku w Nowym Jorku ktoœ

na mnie czeka³, dosta³em 40

dolarów i miejsce w hotelu.

By³em lekko przera¿ony, nie

zna³em angielskiego i zasta-

nawia³em siê, jak ja kupiê

sobie coœ do jedzenia?

Wszed³em do pierwszego z

brzegu sklepiku, a tu niespo-

dzianka: prowadzi³ go Arab,

który zna³ kilka podstawo-

wych s³ów po polsku.

Doœæ szybko znalaz³em

pracê w fabryce obuwia na

Long Island i mia³em ju¿ w³a-

sne, sta³e dochody, mog³em

wynaj¹æ sobie jakiœ k¹t. Po

pewnym czasie odezwa³a siê

moja dusza wêdrowca i ru-

szy³em, w œlad za znajomym

Polakiem, do Seattle. Na

szczêœcie nigdy nie mia³em

problemów ze znalezieniem

pracy, znalaz³em j¹ i tam, w

fabryce produkuj¹cej torby

podró¿ne i turystyczne. Ro-

bi³em te¿ pokrowce na jach-

ty krezusów, meble na kutry

rybackie. Dla znanej sieci

sklepów Nordstrom wykony-

wa³em przez lata projekty

obuwia. W³aœciciele tej sieci

to imigranci ze Szwecji, któ-

rych kariera jest przyk³adem,

jak mo¿e ziœciæ siê s³ynne

american dream, czyli bar-

dziej znane u nas od pucybu-

ta do milionera. Doœwiadczy-

³em i ja tego, w mniejszej ska-

li, kiedy kilka gazet napisa³o

o moich umiejêtnoœciach.

Amerykanie ceni¹ ludzi, któ-

rzy coœ potrafi¹ robiæ i robi¹

to dobrze. Pierwsz¹ formê

wykona³em na kartonie zna-

lezionym na œmietniku. Za-

proponowa³em im wzory obu-

wia domowego, których nie

znali, a które bardzo im siê

spodoba³y. W miêdzyczasie

nauczy³em siê angielskiego –

chodzi³em do szko³y, otrzy-

ma³em zielon¹ kartê, potem

zda³em egzamin na obywa-

telstwo amerykañskie i po

piêciu latach otrzyma³em je.

Amerykañskie Tatry i królowa

Montany

Seattle zaczê³o mnie po-

woli uwieraæ. Ogromne korki,

trudny dojazd do pracy, ha³as,

Opowieœæ o szewcu wêdrowcu
Henryk Skupiewski jest szewcem z dziada pradziada. Jest szewcem z autentycznego

zami³owania do tego zawodu, w ka¿d¹ parê wykonywanego obuwia wk³ada kawa³ek

serca. Przez lata wêdrowa³ po œwiecie, szukaj¹c swojego miejsca. Wróci³ do kraju

trzy lata temu. Wróci³ na Targówek, do miejsca gdzie siê urodzi³, gdzie mieszkali jego

rodzice i dziadowie.

mnóstwo ludzi. Ogl¹daj¹c re-

klamê w telewizji zwróci³em

uwagê na podobieñstwo ja-

kiegoœ miasteczka do nasze-

go Zakopanego. To by³a re-

klama Montany. Zdecydowa-

³em siê szybko i znów ruszy-

³em w drogê. I w Montanie

znalaz³a siê praca. Pracowa-

³em raczej na w³asny rachu-

nek i na zlecenie klientów,

wykonuj¹c przeró¿ne wyroby

z owczej skóry, ale i prace

dorywcze typu naprawy w

domach. Któregoœ dnia, tu¿

przed œwiêtami Bo¿ego Na-

rodzenia, mia³em stoisko ze

swoim obuwiem, w którymœ z

domów handlowych. W pew-

nym momencie podesz³a do

mnie kobieta, niem³oda ju¿,

ale niezwykle piêkna i za-

chwyci³a siê ciep³ymi kapcia-

mi z owczej skóry, które pre-

zentowa³em. Powiedzia³a, ¿e

chcia³aby podarowaæ takie

kapcie ca³ej swojej rodzinie –

synom, ich ¿onom i wnukom.

Zamówi³a obuwie, ja je wyko-

na³em i dostarczy³em osobi-

œcie do jej domu, bo tak so-

bie ¿yczy³a. Virginia Wood

okaza³a siê niezwykle intere-

suj¹c¹ kobiet¹ i praktycznie

od tego momentu zaczê³a siê

nasza 10-letnia przyjaŸñ, bo

tyle lat spêdzi³em w Monta-

nie. Pocz¹tek jej kariery to

tytu³ Montana Bonanza Qu-

een w 1949, potem zosta³a

aktork¹. Zagra³a w kilkunastu

filmach i serialach telewizyj-

nych, m.in. u boku Franka

Sinatry i Waltera Matthau. Po

operacji mózgu, w wieku 65

lat, zupe³nie niespodziewanie

objawi³ siê jej nowy talent –

zaczê³a malowaæ i rzeŸbiæ.

Zachwycaj¹ szczególnie jej

rzeŸby. Trochê mi matkowa-

³a, ja pomaga³em  w ró¿nych

pracach w jej posiad³oœci, a

tak¿e mia³em swój skromny

udzia³ w powstawaniu rzeŸb.

Niektóre by³y sporych rozmia-

rów, trzeba wiêc by³o trans-

portowaæ materia³, w którym

rzeŸbi³a. Na jednym ze zdjêæ,

które s¹ dla mnie bardzo cen-

ne, Virginia Wood ma na so-

bie kamizelkê z owczej skó-

ry, któr¹ dla niej uszy³em.

Limuzyna i Anio³ki Charliego

Trudno zliczyæ i wymieniæ

wszystkich, których spotka-

³em na swojej drodze. Za-

przyjaŸni³em siê z Peterem

Brownem, aktorem graj¹cym

obok Cheryl Ladd, Jaclyn

Smith i Kate Jackson w  s³yn-

nym serialu Anio³ki Charliego.

Robi³em w jego limuzynie fu-

trzane pokrycia na siedzenia.

To by³a artystyczna wrêcz

praca i bardzo mu siê te po-

krowce podoba³y. Spotyka-

³em wielu interesuj¹cych lu-

dzi na tzw.  Pumpkin Festival,

które s¹ czymœ w rodzaju

naszych do¿ynek. Naprawia-

³em skórzane elementy orga-

nów w kilkudziesiêciu koœcio-

³ach w wielu stanach, siedzia-

³em z Indianami w wigwamie,

ale nie by³em zachwycony –

zapach dymu wewn¹trz jest

bardzo przykry, jak w wêdzar-

ni. W wigwamie us³ysza³em

od jednego z Indian, ¿e mam

szczêœcie, bo ten, który dziœ

skalpuje, ma wolne... To by³

oczywiœcie dowcip - Indianie

s¹ bardzo sympatycznymi i

serdecznymi ludŸmi. Widzia-

³em Wielki Kanion i Góry Ska-

liste – nieprawdopodobnie

piêkne miejsca. Niezapo-

mniana jest dla mnie mie-

siêczna podró¿ po Azji – od-

wiedzi³em Tajlandiê, Filipiny,

Koreê i Tajwan. Miesi¹c spê-

dzi³em równie¿ w Australii.

Amerykañski sen – przebudzenie

To by³o przykre przebudze-

nie. W USA musisz byæ zdro-

wy. Choroby i p³acenie za le-

czenie mo¿e wykoñczyæ naj-

bogatszych. Kiedy zdecydo-

wa³em siê pomóc bratu, któ-

ry traci³ wzrok i trzeba by³o

wykonaæ operacjê oczu,

sprzeda³em prawie wszystko.

Kiedy sam zacz¹³em choro-

waæ nie by³o dla mnie pomo-

cy – p³aciæ, p³aciæ i to s³ono.

Nie by³o mnie na to staæ. Po

kolei umierali wszyscy, którzy

byli mi bliscy – w 2008 zma-

r³a Virginia Wood, w Kana-

dzie zmar³ mój najstarszy

brat, w kraju moi rodzice,

zmar³ mój 16-letni pies, który

wszêdzie ze mn¹ jeŸdzi³. Za-

³ama³em siê i zatêskni³em za

Polsk¹. Wróci³em i nie ¿a³u-

jê. Znalaz³em pomoc, odda-

nych lekarzy, dziêki którym

wyszed³em na prost¹ i jestem

im ogromnie wdziêczny.

Teraz chcê dzia³aæ. W³a-

œnie otrzyma³em papierzyska

potrzebne do rozkrêcenia

dzia³alnoœci gospodarczej,

wierzê, ¿e mi siê uda. Jestem

pewien, ¿e uda siê tak¿e

stworzyæ fundacjê, o której

wspomina³em na pocz¹tku

naszej rozmowy. Doceni³em

nasze stare, polskie porzeka-

d³o – wszêdzie dobrze, ale w

domu najlepiej.

Notowa³a El¿bieta Gutowska



nowa gazeta praska  7

Witaj¹c uczestników mi-

strzostw, sêdziów, trenerów i

goœci, dyrektor DK „Zacisze”

Bo¿enna Dydek zachêca³a

sêdziów, by kierowali siê nie

tylko okiem, ale i sercem.

Pierwszym etapem mi-

strzostw by³ pó³fina³. Najlep-

sze pary przesz³y do rundy fi-

na³owej. Kolejnoœæ wystêpów

ustalono drog¹ losowania.

Oceny (od 0 do 10 punk-

tów) sêdziowie przyznawali

za technikê, choreografiê i

interpretacjê piosenki.

Wœród najm³odszych tance-

rzy najwy¿sz¹ punktacjê i I

miejsce uzyska³a para: Kacper

Hy¿y - Julia Mularska, II miej-

sce Maciej Kwiatkowski - Pau-

lina Bielec (obie pary z Klubu

Boogie Woogie KICK PIONKI),

III miejsce Micha³ Kulesza -

Aleksandra Kurpiewska (Klub

Boogie Rock). W kategorii „Ju-

niorzy” zwyciê¿y³a para Norbert

Seku³a - Angelika G³uszek

(Klub Boogie Woogie KICK

PIONKI), II miejsce przypad³o

parze Micha³ Klimczuk - Nata-

lia Kêdzierska (Klub Boogie

Opus Twist Che³m), III – parze

Andrzej Wójcicki - Klaudia Ko-

³odziej (Klub Boogie Woogie

KICK PIONKI). Najlepsz¹ par¹

„Seniorów” okazali siê Grze-

gorz Cherubiñski - Agnieszka

Cherubiñska (SwingStep.pl

Warszawa), którzy wyprzedzili

parê Daniel Ko³odziej – Kata-

rzyna Su³ek (Klub Boogie Wo-

ogie KICK PIONKI) – II miejsce

i parê Micha³ Kwiatkowski –

Weronika Kowalska (TEAM

Warszawa) – III miejsce.

Oprócz tanecznych figur

uwagê obserwatorów przyci¹-

ga³y barwne, ró¿norodne stro-

je tancerzy i jednakowe, bia-

³o-czarne buty. Trener Klubu

Boogie Rock, Robert Kulesza

wyjaœni³ nam, ¿e to obuwie,

charakterystyczne dla stylu bo-

ogie woogie, który narodzi³ siê

w latach 20-30. XX wieku w

Stanach Zjednoczonych. Do

Polski boogie woogie zaczê³o

wracaæ po roku 1989. Wróci³o

po rock’n’rollu, choæ jest jego

starszym bratem. W rock’n’rol-

Starszy brat rock’n’rolla
W tym roku do Mistrzostw Polski w Boogie Woogie zg³osi³a siê rekordowa liczba

par: 12 w kategorii „Dzieci”, 22 – w kategorii „Juniorzy”, 20 – w kategorii „Seniorzy”.

Tylu tancerzy rywalizowa³o w rozegranym po raz drugi na Targówku turnieju, organi-

zowanym przez Dom Kultury „Zacisze” i Klub Boogie Rock, w goœcinnych progach

Teatru „Rampa”. Wystêpy ocenia³o 5 sêdziów i sêdzia „podliczaj¹cy”, z uprawnieniami,

przyznanymi przez Polskie Stowarzyszenie Boogie Woogie.

lu wykonuje siê mniej kroków,

liczone jest do 6; w boogie wo-

ogie te¿ liczone jest do 6, ale

wykonuje siê 8 kroków. To

szybszy taniec. W pó³finale

tañczy siê rundê „fast” (szyb-

ka), w finale s¹ dwie rundy:

„slow” (wolna) i „fast”.

W³aœnie szybkoœæ tego tañ-

ca wymienia jeden z uczest-

ników Mistrzostw, zapytany,

dlaczego woli tañczyæ boogie

woogie ni¿ walca lub tango.

Kacper ma 9 lat, od 3 lat jego

partnerk¹ jest Karolina. Maj¹

za sob¹ m.in. wygrany turniej

na Litwie. 8-letni Micha³ od 3

lat tañczy z Ol¹. Próbowa³

ró¿nych tañców, m.in. cza-

czy, ale te¿ preferuje boogie

woogie, bo ten taniec jest

szybki, ma fajne figury. Ile lat

bêdzie tañczy³ – nie wie, ale

swoje dzieci bêdzie zachêca³

do boogie woogie.

Robert Kulesza bawi siê tañ-

cem od 27 lat – od koñca szko-

³y œredniej. Wraz z kolegami

zafascynowany by³ rock’n’rol-

lem. Grupa spotyka³a siê w

miejscach, gdzie mo¿na by³o

trenowaæ w kilka par. Uwa¿a,

¿e boogie woogie to taniec do-

bry dla ka¿dego wieku. Na za-

jêciach w Klubie Boogie Rock

najm³odsi maj¹ 6 lat, najstarsi

– powy¿ej 60 lat. Trzon grupy

stanowi¹ osoby, które zapisuj¹

siê na kursy tañca maj¹c 30 –

40 lat. Pokazuj¹, ¿e mo¿na siê

fajnie bawiæ; tañcz¹c – odry-

waj¹ siê od codziennoœci, mi³o

spêdzaj¹ czas.

Czy za rok boogie woogie

znów zagoœci na Targówku?

Robert Kulesza zapewnia, ¿e

na pewno bêd¹ organizowane

kolejne mistrzostwa; nie wiado-

mo jeszcze, jak bêdzie ich ran-

ga. Jeœli siê uda, po raz trzeci

rozegrane zostan¹ Mistrzostwa

Polski w Boogie Woogie.      K.

„Trybik” w plenerze
W przeddzieñ kalendarzowej wiosny Klub Rowerowy „Trybik” rozpocz¹³ sezon rowerowy.

Grupa 35 m³odych rowerzystów i 10 doros³ych wyruszy³a sprzed Szko³y Sportowej nr 45

na rogu ul. Kêpnej i Jagielloñskiej, mostem Œwietokrzyskim – do Centrum Nauki „Kopernik”

na Powiœlu. Tu klubowicze spotkali siê z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Stêpniem,

który przyby³ w towarzystwie Marzanny. Razem wyruszyli tras¹ wzd³u¿ Wis³y. Za Mostem

Gdañskim tradycji sta³o siê zadoœæ: Marzanna zosta³ wrzucona do rzeki.

W pierwsz¹ sobotê kwietnia cz³onkowie „Trybika” odbyli rajd do Aleksandrowa (Falenica).

16 kwietnia wyrusz¹ do Bia³o³êki, by poznaæ tamtejsz¹ przyrodê i stan œcie¿ek rowerowych,

a tak¿e przekonaæ siê, ile jest prawdy w piosence „Skaldów”, która towarzyszy³a im podczas

inauguracji sezonu; „Wiosna – cieplejszy wieje wiatr”…            Fot. Wo³odomer Timofeyer

Koncert zorganizowany

przez burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka Jacka Kaznowskie-

go wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,

proboszcza parafii NMP Mat-

ki Piêknej Mi³oœci ks. Grzego-

rza Kociêckiego oraz Wydzia³

Kultury stanowi³ prezentacjê

staropolskich i tradycyjnych

œpiewów przeznaczonych na

okres Wielkiego Postu, prze-

platanych czytanymi fragmen-

tami ksi¹¿ki papie¿a Jana Pa-

w³a II pt. „Wstañcie chodŸmy”.

Artyœci rozpoczêli swój wy-

stêp uroczystym odœpiewa-

niem „Barki”. Po tym ho³dzie

z³o¿onym papie¿owi Janowi

Paw³owi II zaprezentowali

wybór pieœni, jakie od dawna

towarzysz¹ liturgii wielko-

postnej. Pieœni te, jako gatu-

nek, s¹ nawet starsze od ko-

lêd. Ich pocz¹tki zwi¹zane s¹

Koncert pasyjny „Mazowsza”

z procesjami pokutnymi, jakie

odbywa³y siê w Rzymie w IV

w. By³y to uroczyste pochody

z udzia³em papie¿a, które kie-

rowa³y siê do wytypowanych

koœcio³ów, zwanych stacjami.

Na pocz¹tek zabrzmia³a

pieœñ „Kto siê w opiekê odda

Panu swemu”, której melodia

do tekstu psalmu Jana Ko-

chanowskiego z 1579 r. po-

wsta³a na prze³omie XVII i

XVIII w. Mogliœmy podziwiaæ

piêkn¹ staropolsk¹ mowê:

„Œmiele rzec mo¿e, mam

obroñcê Boga

Nie przyjdzie na mnie ¿adna

straszna trwoga”.

W dalszej czêœci koncertu

us³yszeliœmy popularne i œpie-

wane wspó³czeœnie w koœcie-

le, choæ pochodz¹ce z XIX w.

pieœni wielkopostne, takie jak:

„Któryœ za nas cierpia³ rany”,

„Krzy¿u Œwiêty” czy „Jezu

Chryste, Panie mi³y”, a tak¿e

pieœni maryjne, jak „Matko Naj-

œwiêtsza” czy „Matko Niebie-

skiego Pana”.  Obok polskich

pieœni artyœci zaprezentowali

te¿ œpiewy ³aciñskie, „Ave ve-

rum corpus” Wolfganga Ama-

deusza Mozarta i „Panis Ange-

licus” Cezara Francka.

W koñcowej czêœci koncer-

tu odczytano fragment wspo-

mnieñ „Mazowsza” ze spo-

tkañ z Papie¿em. Nie zabra-

k³o wiêc kilku ulubionych pie-

œni œwieckich, jakie zespó³

œpiewa³ dla Jana Paw³a II.

„Kuku³eczka”, „Cyraneczka”,

„Dwa serduszka” to popular-

ne pieœni w opracowaniu

muzycznym Tadeusza Sygie-

tyñskiego, których zawsze

chêtnie s³uchamy.

Koncert zakoñczy³o ponow-

ne wykonanie „Barki”. Chór i

orkiestra Pañstwowego Ze-

spo³u Ludowego Pieœni i Tañ-

ca „Mazowsze” wyst¹pi³y pod

dyrekcj¹ Aleksandry Kopp.

Joanna Kiwilszo

Okres Wielkiego Postu to czas pokuty, zadumy i re-

fleksji. Taki charakter maj¹ te¿ pieœni, jakie towarzysz¹

wielkopostnej liturgii. Z programem pieœni pasyjnych wy-

st¹pi³ w niedzielê, 3 kwietnia. w koœciele NMP Matki Piêk-

nej Mi³oœci przy ul Myœliborskiej 100 Pañstwowy Zespó³

Ludowy Pieœni i Tañca „Mazowsze”.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

9 IV (sobota) - Scena Ma³ego Aktora – przegl¹d teatrów

dzieciêcych. Prezentacje, warsztaty teatralne, spektakl

„Kuk³a z wiejskiego podwórza” w wykonaniu Teatru Pod

Orze³kiem, bilety w cenie 15 z³ (dzieci bior¹ce udzia³ w

przegl¹dzie uczestnicz¹ bezp³atnie). Szczegó³owy program

prezentacji na www.zacisze.waw.pl od 30 marca.

16 IV (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.

17 IV (niedziela) godz. 16.00-18.00 -„Œwi¹teczne tradycje”

warsztaty dla dzieci: palmy, pisanki, kartki œwi¹teczne…

Artystyczne przygotowanie do Œwi¹t Wielkanocnych. Op³ata

15 z³ za dziecko. Ju¿ prowadzimy zapisy.

18 IV (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Wielkanocne spotkanie

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obowi¹zuj¹ zapisy.

Poczêstunek 10 z³.

20 IV (œroda) godz. 16.00 - Wielkanocne spotkanie Sybiraków.
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List otwarty do Prezydenta m.st. Warszawy

Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent,

sytuacja w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy osi¹gnê³a stan pata politycznego. Nie pracuje

Rada Dzielnicy, Komisje i Zarz¹d Dzielnicy, co w œwietle zbli¿aj¹cych siê problemów zwi¹zanych z

budow¹ II linii metra w Centrum tej Dzielnicy, stanowi powa¿ne zagro¿enie dla jej mieszkañców.

Nie jest nasz¹ intencj¹, a gor¹co wierzymy, ¿e nie jest te¿ intencj¹ Pani Prezydent, aby

Mieszkañcy Pragi, a w œlad za nimi Mieszkañcy Targówka i Bia³o³êki (Dzielnic powi¹zanych

komunikacyjnie z Prag¹) cierpieli z powodu „przepychanek politycznych”. Samorz¹d w swo-

im za³o¿eniu powinien byæ apolityczny i dlatego rekomendujemy rozwi¹zanie narastaj¹cego

problemu ponad podzia³ami partyjnymi, zwracamy siê z proœb¹ do Pani Prezydent o akcep-

tacjê takiego rozwi¹zania dla dobra mieszkañców.

W grudniu ubieg³ego roku widz¹c koniecznoœæ dzia³ania w tym kierunku zaproponowaliœmy

PO zawarcie porozumienia dla Pragi i tak¹ propozycjê z³o¿yliœmy pisemnie Pani Prezydent.

Z przykroœci¹ musimy stwierdziæ, ¿e nasze zaproszenie pozosta³o bez odpowiedzi a brak

porozumienia utrwali³ niekorzystny dla Dzielnicy stan rzeczy.

Obecnie funkcjonuje w dzielnicy dwóch Przewodnicz¹cych Rady – jeden uznawany przez Pani¹

i Pani s³u¿by, drugi uznawany przez utworzon¹ wiêkszoœæ w Radzie Dzielnicy. Funkcjonuje rów-

nie¿ Zarz¹d, który uchwa³¹ tej wiêkszoœci zosta³ odwo³any, a którego to odwo³ania Pani Prezy-

dent nie uzna³a  za podjête w zgodzie z prawem. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w którym

cia³a statutowe dzielnicy nie dzia³aj¹ nie tylko w sposób prawid³owy, ale nie dzia³aj¹ w ogóle.

Taki stan rzeczy prowadzi do permanentnego braku dzia³añ, w którym nie s¹ opiniowane ¿adne

wnioski Zarz¹du Dzielnicy, nie s¹ podejmowane uchwa³y w sprawach le¿¹cych w zainteresowa-

niu zarówno Pani urzêdu jak i Rady Miasta st. Warszawy. Nie zosta³y równie¿ powo³ane komisje

merytoryczne Rady, co skutkuje brakiem mo¿liwoœci wyra¿ania opinii spo³ecznoœci „Pra¿an“.

Na sesjach Rady Dzielnicy Przewodnicz¹ca nie dopuszcza³a do kontynuowania obrad,

wykorzystuj¹c niefortunne i antydemokratyczne zapisy statutowe, notorycznie og³aszaj¹c

przerwy w obradach jednej i tej samej sesji, blokuj¹c tym samym zmianê na stanowisku

Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy i mo¿liwoœæ powo³ania nowego sk³adu Zarz¹du Dzielnicy,

który by³by odzwierciedleniem woli wyborczej ca³ego sk³adu Rady Dzielnicy Pragi Pó³noc.

Takie postêpowanie budzi nasze zdziwienie i sprzeciw i nie wierzymy, ¿e mo¿e siê to odby-

waæ za przyzwoleniem Pani Prezydent.

Mamy te¿ g³êbok¹ nadziejê, ¿e korzystaj¹c ze swoich uprawnieñ tak politycznych jak i

wynikaj¹cy z nadanego Pani przez mieszkañców mandatu – doprowadzi Pani do natychmia-

stowego przerwania tej bulwersuj¹cej i uw³aczaj¹cej powadze samorz¹du farsy.

Jako Prezydent Miasta ma Pani kompetencje okreœlone w § 22 ust. 4 statutu dzielnicy, które

pozwalaj¹ Pani, a w tym trudnym przypadku obliguj¹ Pani¹, do z³o¿enia wniosku o zwo³anie

Sesji Rady Dzielnicy, na wniosek Prezydenta, z porz¹dkiem przez Niego wskazanym oraz

stosownymi projektami uchwa³. Dodatkowo ma Pani kompetencje partyjne, bêd¹c Wiceprze-

wodnicz¹c¹ Platformy Obywatelskiej, do podjêcia decyzji politycznej w sprawie uszanowania

demokracji w samorz¹dzie lokalnym i wp³yniêcia t¹ drog¹ na postêpowanie cz³onków PO.

Przewodnicz¹cy Rady, który przedk³ada interesy partyjne nad dobro mieszkañców, nie

dojrza³ do pe³nienia tak odpowiedzialnej funkcji.

Reasumuj¹c, posiadana przez Pani¹ Prezydent w³adza formalna oraz polityczna pozwala

Pani na skuteczne ustabilizowanie sytuacji w naszej Dzielnicy i ufamy, ¿e w dobrze pojêtym

interesie mieszkañców skorzysta Pani z tych uprawnieñ.

Ze swej strony deklarujemy i gwarantujemy, i¿ zaakceptowanie przez Pani¹ Prezydent przedsta-

wionego planu wyjœcia z kryzysu w dzielnicy Praga Pó³noc, zaowocuje stawieniem siê wszystkich

radnych na sesjê zwo³an¹ na wniosek Pani Prezydent. Bêdzie to okazaniem przez nas wszystkich

dobrej woli wspó³pracy z Pani¹ Prezydent oraz umo¿liwi rozwi¹zanie konfliktu w ci¹gu kilku dni.

Zapewniamy równie¿, ¿e demokratyczna wiêkszoœæ w Radzie Dzielnicy nie planuje powo³ania

Zarz¹du bêd¹cego w kontrze i sporze z Pani¹ Prezydent. Wydaje nam siê wrêcz, ¿e powinny to

byæ osoby do zaakceptowania przez ka¿d¹ si³ê polityczn¹ jako fachowcy, znani z wywa¿enia i

umiaru oraz pracowitoœci. Co najwa¿niejsze - znaj¹cy samorz¹d warszawski, maj¹cy zwi¹zek i

kontakt z Prag¹ Pó³noc oraz reprezentuj¹cy pogl¹d, i¿ w obecnym ustroju miasta skuteczne

rz¹dzenie i zarz¹dzanie musi byæ oparte na porozumieniu i koabitacji z Prezydentem Miasta.

Szanowna Pani Prezydent, poni¿ej przedstawiamy propozycjê planu „naprawczego“ dla

samorz¹du dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy:

1. Wniosek Prezydenta o zwo³anie Sesji Rady Dzielnicy (§ 22 ust. 4 statutu dzielnicy), dalej

zwanej Sesj¹ Prezydenck¹,

2. Zawarcie w porz¹dku obrad Sesji Prezydenckiej punktów: odwo³anie Przewodnicz¹cego

Rady Dzielnicy, powo³anie nowego Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy,

3. Odwo³anie Burmistrza Dzielnicy Pana Paw³a Zalewskiego, powo³anie Burmistrza Dzielnicy

oraz Wiceburmistrzów

4. Wybór komisji statutowych oraz komisji mieszkaniowej,

5. Z³o¿enie uchwa³y przez Prezydenta m.st. Warszawy do Rady Miasta o dokonanie zmian

w statutach dzielnic, polegaj¹cych na wprowadzeniu poprawki dotycz¹cej koniecznoœci prze-

prowadzania g³osowania nad og³oszeniem przerwy w obradach Rad,

W przypadku zaakceptowania zaprezentowanego planu gwarantujemy stawiennictwo na

obradach Sesji Prezydenckiej oraz przedstawienie Pani Prezydent oraz opinii publicznej pro-

ponowanego sk³adu Zarz¹du Dzielnicy.

£¹cz¹c wyrazy szczerego szacunku, liczymy na pozytywny odbiór naszego listu, rych³¹

odpowiedz i zaakceptowanie planu „naprawczego“.

Jacek Wachowicz - Praska Wspólnota Samorz¹dowa

Ryszard Kêdzierski - Prawo i Sprawiedliwoœæ

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. ul.

Krucza 6/14, 00-537, Oddzia³ ZaMad Gazowniczy

Warszawa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,

z³o¿ony dnia 28 marca 2011 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowle sieci gazowej dystrybucyjnej

PE 63 mm na dz. nr ew. 47/8, 48 z obrêbu 4-16-25

oraz dz. nr ew. 1/4, 12, 13 z obrêbu 4-16-31 przy ul.

Twórczej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenia

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska

197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê

zawiadomienia.

Blisko tydzieñ, uwiêziona w

szybie wentylacyjnym, ¿y³a.

Musia³a mieæ wielk¹ wolê

przetrwania, skoro tyle czasu

wytrzyma³a bez wody oddy-

chaj¹c gor¹cym, gêstym po-

wietrzem wyci¹ganym z loka-

lu telepizzy. Kobieta, prowa-

dz¹ca w tym samym budynku

galeriê, zawiadomi³a mnie w

pi¹tek wieczorem, ¿e w szy-

bie, którego fragment przebie-

ga równie¿ przez galeriê,

umiera ptak. Ani przyby³y

przede mn¹ ekopatrol stra¿y

miejskiej, ani stra¿ po¿arna

nie potrafi³y go wyci¹gn¹æ z

pu³apki. To by³a kawka. Praw-

dopodobnie szuka³a miejsca

na za³o¿enie gniazda i wpa-

d³a do œrodka metalowego

przewodu. Nad wylotem szy-

bu zamontowany by³ daszek,

ale po siatce zas³aniaj¹cej

boki pozosta³o tylko wspo-

mnienie. Kawka siedzia³a na

dnie na g³êbokoœci 6 metrów

a ja zupe³nie nie wiedzia³am,

co zrobiæ. Wysokoœæ i niewiel-

ka œrednica szybu (kwadrat 40

x 40 cm) sprawi³y, ¿e nie mia-

³a szansy na samodzielne

wydostanie siê z matni. Wal-

czy³am o ni¹ przez 3 dni.

Wspólnie z kilkoma osobami,

które zechcia³y w³¹czyæ siê do

akcji, budowaliœmy proste

konstrukcje, które spuszczali-

œmy do œrodka na linie i przy

pomocy których mieliœmy na-

dziejê j¹ wyci¹gn¹æ. Prawie

siê to uda³o na samym pocz¹t-

ku, kiedy kawka wczepi³a siê

w spuszczon¹ siatkê masku-

j¹c¹. Mieliœmy j¹ ju¿ tylko pó-

³tora metra od wylotu, kiedy,

pewnie przestraszona, spad³a

z powrotem na dó³. Potem

mimo wielokrotnie ponawia-

nych prób nie uda³ nam siê po-

dobny manewr. Niez³ym po-

mys³em okaza³o siê kartono-

we pude³ko z wyciêtym otwo-

rem, przez który kawka mog³a

dostaæ siê do naczynia z wod¹

i jedzeniem. Po œladach wie-

my, ¿e wchodzi³a do œrodka,

ale by³o to noc¹, kiedy nikt nie

czuwa³ przy wylocie szybu.

W miêdzyczasie uda³o mi siê

œci¹gn¹æ na miejsce ekipê wy-

sokoœciowej jednostki OSP (S

17). Mia³am desperacki pomys³,

¿eby zjechaæ na linie na dó³.

Stra¿acy ochotnicy ocenili go

wprawdzie jako wykonalny, jed-

nak nie zdecydowali siê na

wprowadzenie w ¿ycie. Dno

szybu nie mia³o jednolitej pod³o-

gi, czasem kawka znika³a nam

z oczu, chowa³a siê w jakieœ za-

kamarki. Z miejsca, gdzie sie-

dzia³a, musia³y odchodziæ bocz-

ne odga³êzienia i z³apanie jej na

dole mog³o okazaæ siê niemo¿-

liwe. Ostatni raz widzia³yœmy j¹

noc¹ z soboty na niedzielê, pi³a

wodê ze spuszczonego na

sznurku plastikowego kube³ka.

Jednak ju¿ w niedzielê nie uda-

³o mi siê jej dostrzec. Czuwa-

³am na dachu jeszcze w ponie-

dzia³ek, bez skutku.

Nie uda³a nam siê ta akcja

ratunkowa. Mo¿e kawka, wy-

straszona naszymi dzia³ania-

mi, wesz³a gdzieœ g³êbiej,

sk¹d nie mog³a wróciæ? Mo¿e

zaszkodzi³y jej w koñcu tem-

peratura i wyziewy z lokalu

telepizzy? A mo¿e coœ inne-

go, o czym nigdy siê nie do-

wiemy? Dla wielu osób

wszystkie te nasze dzia³ania i

w³o¿ony wysi³ek mog¹ wyda-

waæ siê bezzasadne. To „tyl-

ko” ptak, ale przecie¿ ¿ywa,

czuj¹ca istota, któr¹ spotka³o

nieszczêœcie z powodu zanie-

dbania ludzi. Gdyby szyb by³

w³aœciwie zabezpieczony, nic

takiego by siê nie sta³o.

W trakcie akcji pope³niliœmy

sporo b³êdów, wynikaj¹cych z

braku podobnego doœwiadcze-

nia. Ale te¿ sporo siê nauczy-

³am, co mo¿e siê okazaæ bardzo

pomocne w zbli¿onej sytuacji.

Wbrew temu, co podpowia-

da rozs¹dek, miga mi chwila-

mi iskierka nadziei, ¿e kawka

jednak wydosta³a siê na ze-

wn¹trz. Tej nocy, kiedy widzia-

³yœmy j¹ po raz ostatni, zosta-

wi³yœmy w szybie drabinkê,

zbudowan¹ z pociêtych na

pasy i po³¹czonych ze sob¹

s³omianych ¿aluzji. Biegn¹c z

góry na dó³ wzd³u¿ ca³ej d³u-

goœci szybu stworzy³a coœ w

rodzaju œcianki, po której ptak,

podlatuj¹c nieco w górê i cze-

piaj¹c siê s³omek, móg³, byæ

mo¿e, dotrzeæ do wylotu.

Wszystkie budynki na tym

osiedlu maj¹ zakratowane

otwory w stropodachach. Stro-

podachy (niskie przestrzenie

miêdzy ostatni¹ kondygnacj¹

a dachem, zwykle oddzielone

od reszty budynku i niedostêp-

ne dla ludzi), s¹ obecnie na-

turalnym siedliskiem dla ka-

wek i innych ptaków gniazdu-

j¹cych w budynkach. Zaœle-

pione otwory uniemo¿liwiaj¹

ptakom dostanie siê do wnê-

trza i odbycie lêgów. Siedz¹c

na dachu obserwowa³am wie-

le ptasich par desperacko pró-

buj¹cych znaleŸæ jakiekolwiek

os³oniête miejsce na gniazdo.

Najbardziej oburza mnie to,

¿e kiedy w poniedzia³ek po

po³udniu, nie widz¹c ju¿ sen-

su dalszego czuwania opuœci-

³am swój posterunek, wci¹¿

nie pojawi³ siê tam wzywany

wielokrotnie pracownik spó-

³dzielni mieszkaniowej.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

KAWKA. Historia bez happy endu

Wiosenny kiermasz rozmaitoœci
Klub Podgrodzie zaprasza chêtnych do wziêcia udzia³u w

„Wiosennym kiermaszu rozmaitoœci”. Wszyscy, którzy chcie-

liby zaprezentowaæ, sprzedaæ swoje wyroby albo pochwaliæ

siê w³asn¹ twórczoœci¹, proszeni s¹ o kontakt do 8 kwietnia.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ w klubie „Podgrodzie”, ul. Krasno-

brodzka 11 w godzinach 13-20. Telefon kontaktowy (22) 674-03-59.

Wiosenny kiermasz rozmaitoœci odbêdzie siê 15 kwietnia.
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ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu

decyzji nr 14/CP/2011 z dnia 01 marca 2011 r. na

wniosek OKRÊGOWEGO INSPEKTORATU S£U¯BY

WIÊZIENNEJ z siedzib¹ przy ul. Wiœniowej 50 w

Warszawie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie

istniej¹cego wiêzienia o budowê nowego budynku za-

kwaterowania osadzonych wraz z polami spacerowymi,

podziemnym ³¹cznikiem komunikacyjnym, wewnêtrznym

uk³adem komunikacyjnym wraz z urz¹dzeniami technicznymi

niezbêdnymi do obs³ugi inwestycji i pod³¹czeniem do sieci

miejskich na dzia³ce ew. 30/3 (czêœæ) z obr 4-05-11 przy

ul. Ciupagi na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w W Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

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

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

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta

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

jej og³oszenia.

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

spodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno

zawieraæ  zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ

istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem

odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce

to ¿¹danie. Odwo³anie od decyzji nale¿y sk³adaæ w

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie

lub za poœrednictwem poczty.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

6 kwietnia (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie -

popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. – Wielkie

Postacie Orientu – DALAJLAMA XVI – prof. Stanis³aw Go-

dziñski (Wydzia³ Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)

7 kwietnia (czwartek) godz. 12.00 - Dzielnicowe eliminacje

56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla m³odzie-

¿y ponad gimnazjalnej i doros³ych - w roku Czes³awa Mi³osza

7 kwietnia (czwartek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych

talentów” – Recital dyplomowy – Tomasz Ros³on (fortepian)

i Jacek Wachnik (skrzypce)  (ZPSM nr 4 im. K. Szymanow-

skiego w Warszawie)

8 kwietnia (pi¹tek) godz. 18.00 - Praski Ma³mazyje i ich

przyjaciele - skecze, monologi, piosenki w doborowym

towarzystwie; sala koncertowa DK Praga; wstêp wolny

11 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 17.30 - „Teoœ i Wielkanoc”

- spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Agencji Inicjatyw

Artystycznych

12 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z

Gwiazd¹”. Goœciem DK Praga bêdzie Maria Pakulnis spo-

tkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak; sala

koncertowa DK Praga; wstêp wolny

13 kwietnia (œroda) godz. 17.30 - „Od Pekinu do Lhasy –

droga do Tybetu” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹

Bo¿eny Ostrowskiej

14 i 15 kwietnia godz. 19.00 - Kropka Theatre w DK Praga

– PentheMurder - spektakl w jêz. angielskim; wstêp wolny

Projekt twórczy Marek Brodzki & Jolanta Juszkiewicz

Istnieje przekonanie, ¿e wszystkie najwa¿niejsze dramaty ludz-

koœci zosta³y opowiedziane w antyku, reszta jest ju¿ tylko wspó-

³czesnym dopowiedzeniem. Opieraj¹c siê na micie o Pentesy-

lei, królowej Amazonek – pruski pisarz Heinrich von Kleist uka-

zuje kobietê stoj¹c¹ przed wyborem: mi³oœæ do mê¿czyzny czy

lojalnoœæ wobec w³asnej spo³ecznoœci i jej praw; a mo¿e s³a-

boœæ z powodu mê¿czyzny- czy si³¹ wspólnoty kobiet

18 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 16.30 - Spotkanie Klubu

Praskich Twórców; godz.16.30 - konsultacje; godz. 18.00

wieczór autorski Marleny Pra¿mowskiej; prowadzi Marek

£awrynowicz

19 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych

talentów” – Koncert dyplomantów klas instrumentów dêtych

(ZPSM nr 1 w Warszawie przy ul. Miodowej)

20 kwietnia (œroda) godz. 19.00 - Tatiana Shebanova in

memoriam – wieczór poœwiêcony pamiêci wybitnej pianistki.

Wyst¹pi¹: Nina Czerkies, Jekaterina Drzewiecka, Jaros³aw

Drzewiecki, Stanis³aw Drzewiecki, Janusz Grzel¹zka

26 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych ta-

lentów” – Koncert studentów klas oboju prof. Stanis³awa

Malikowskiego, ad. Tytusa Wojnowicza, mgr Filipa WoŸnia-

kowskiego UMFC w Warszawie, przy fortepianie – Hanna

Sosiñska-Kraski

28 kwietnia (œroda) godz. 18.00 - „Promocja m³odych

talentów” – Koncert klasy akordeonu Andrzeja Zieliñskiego

(ZPMS przy ul. Miodowej w Warszawie)

Do kategorii primaaprillisowych wyg³upów mo¿na chyba zaliczyæ

to, co wydarzy³o siê na Pradze w przededniu 1 kwietnia. 31 marca

mia³y odbyæ siê w urzêdzie dzielnicy dwie sesje pó³nocnopraskiej

rady i wa¿na komisja bud¿etu, rozpatruj¹ca poprawki do bud¿etu

dzielnicy, sygnowane przez zarz¹d dzielnicy. W uchwale, któr¹ radni

dostali do zaopiniowania, mo¿na by³o znaleŸæ z jednej strony wnio-

sek rady do Prezydenta Miasta o zwiêkszenie dochodów o prawie

7 milionów z³otych, z przeznaczeniem na budowê instalacji c.o. i

c.c.w. w budynkach przy ul. Kawêczyñskiej 4, 37, 47, ul. Kêpnej 4,

6, 8 K³opotowskiego 30, Kowieñskiej 19, 21, 23, £om¿yñskiej 6,

27, 29, Siedleckiej 25, 32, 34, Strzeleckiej 2, 4, 10 w ramach pro-

gramu „Ciep³o sieciowe w budynkach komunalnych”. Jednocze-

œnie rada mia³a wnieœæ do Prezydent Miasta o wyra¿enie zgody na

przesuniêcie œrodków wewn¹trz bud¿etu dzielnicy tak, aby mo¿na

by³o rozpocz¹æ remont basenu przy ulicy Jagielloñskiej 7, by nie

podzieli³ on losu swojego s¹siada - basenu przy ulicy £abiszyñ-

skiej, który od dwóch lat stoi zamkniêty.

W porz¹dkach obrad obu sesji by³y tak¿e przesuniêcia bud¿eto-

we, zapewniaj¹ce pe³ne finansowanie remontu pomieszczeñ w bu-

dynku przy Otwockiej 3 na potrzeby poradni psychologiczno- peda-

gogicznej, zmiany w programie rewitalizacji, powo³anie komisji rady,

a tak¿e wygaszenia mandatów radnych Jacka Wachowicza, Kamila

Ciepieñko i Adriany Jary za prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej

na mieniu gminy, co wyczerpuje „dyspozycjê  art. 24 f ust. 1a zdanie

drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym”

jak mogliœmy wyczytaæ z uzasadnienia uchwa³ w tych sprawach.

Przewidywano tak¿e g³osowanie nad odwo³aniem przewodnicz¹cej

rady i dotychczasowych wiceprzewodnicz¹cych. Wszystko to mia-

no, planowano, przewidywano, ale nie zrealizowano. Na komisjê bu-

d¿etu w dniu 31 marca, ani na zwo³ane w tym dniu sesje rady, nie

stawili siê bowiem radni PWS Kamil Ciepeñko, Gra¿yna Prasek i

Jacek Wachowicz, radni PiS Adriana Jara, Katarzyna Jasiñska,

Robert Kazanecki, Ryszard Kêdzierski, Sebastian Kêdzierski, Pawe³

Lisiecki, Edyta Sosnowska, Dariusz  Wieczorek oraz oskar¿ony o

szanta¿ i pedofiliê wiceprzewodnicz¹cy rady £ukasz M. Zgromadzeni

wiêc radni PO i SLD we w³asnym gronie wys³uchali propozycji za-

rz¹du w sprawie zmian bud¿etowych, wyrazili w³asne opinie w spra-

wie i tyle mogli zrobiæ, z racji tego, ¿e na sali obrad w ¿adnym mo-

mencie nie by³o quorum, pozwalaj¹cego na podejmowanie prawo-

mocnych decyzji. Dziwna to sytuacja, gdy oskar¿ony o szanta¿ i

pedofiliê stanowi o „wiêkszoœci” w radzie. Dziwna to sytuacja, gdy

„wiêkszoœæ” unika „mniejszoœci”. Dziwna to sytuacja, gdy dzielnico-

wi radni PiS, zazwyczaj mocno wygadani, nie maj¹ w sprawie £uka-

sza M. ¿adnego stanowiska, podobnie jak ich szefowie. Dziwna to

sytuacja, gdy trójka radych z PiS i PWS narusza ustawê o samorz¹-

dzie gminnym. Niestety, nie jest to Prima Aprilis.                         DCH

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Permanentny

Prima Aprillis?

ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 - ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z

póŸn. zm.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

¿e w dniu 21 marca 2011 r. na wniosek Prezydenta m.st.

Warszawy - reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³a wydana decyzja nr 125/ZRID/2011

zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia

na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie

ulicy Kiersnowskiego na odcinku od ulicy Fletniowej

w kierunku torów kolejowych poprzez przebudowê

nawierzchni, budowê chodnika jednostronnego, budowa

sieci napowietrznej oœwietlenia oraz odwodnienie ulicy

poprzez studnie ch³onne (kategoria obiektu budowlanego

XXV i XXVI) w obrêbie nr 4-04-22 na terenie dzia³ek

nr 47/1, 48/7, 46/16-(proj. 46/27), 50/4-(proj. 50/6),

50/5-(proj. 50/8) w Warszawie.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 46/27,

47/1, 50/8, 50/6 w obrêbie 4-04-22, sta³y siê w³asnoœci¹

Miasta Sto³ecznego Warszawy. W przypadku, w którym

dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci wyda sw¹

nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie

30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej

decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona

o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Pouczenie

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody

Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa. Informacja o

odszkodowaniu - Wydzia³ Gospodarki Gruntami dla

Dzielnicy Bia³o³êka tel. (22) 51 03 228.

W niedzielê, 10 kwietnia o godz. 19, na zaproszenie Fun-

dacji AVE i burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka w „Wieczerniku”

w P³udach przy ulicy Klasyków 21 (dawnej kaplicy Parafii

Narodzenia NMP) zaœpiewa Antonina Krzysztoñ - laureatka

FAMY, artystka nieszablonowa.

Napisano o niej: „nie narzuca siê, nie pudruje swego wize-

runku na potrzeby szerokiego grona odbiorców. Œpiewa piosenki,

które maj¹ przede wszystkim posiadaæ walor m¹drej opowieœci,

a nie spe³niaæ kryteria przebojowoœci. Dlatego kolejne jej kr¹¿ki

staj¹ siê ka¿dorazowo wa¿nymi wydarzeniami.” I od trzydziestu

lat s¹ rozchwytywane. Choæ wokalistkê czêsto zalicza siê do

tzw. nurtu muzyki chrzeœcijañskiej, jej utwory maj¹ przes³anie

uniwersalne.

10 IV Antonina Krzysztoñ zaprezentuje misterium oparte na

pieœniach pasyjnych. Wykonania kilka lat temu ukaza³y siê na

p³ycie CD, która zebra³a znakomite recenzje. Artystka ze zna-

nych, „oœpiewanych” tekstów i melodii wydoby³a now¹ poetyc-

ko - muzyczn¹ jakoœæ. Kilkusetletnie pieœni opowiadaj¹ce o mêce

i œmierci Chrystusa, wykonuje a capella lub z towarzyszeniem…

bêbnów. Ta surowa aran¿acja powoduje, ¿e stare pieœni wielko-

postne wcale nie nu¿¹, staj¹ siê medytacj¹ nad doœwiadczenia-

mi dotykaj¹cymi wszystkich ludzi – tajemnic¹ cierpienia, œmier-

ci i przemijania. Ca³oœci dope³ni niezwyk³a scenografia - blask

œwiec, ca³un z wizerunkiem Jezusa...

Koncert to mo¿liwoœæ prze¿ycia tajemnicy Golgoty, ale tak¿e

okazja do wyciszenia, refleksji, medytacji oraz poznania pol-

skiej muzycznej spuœcizny pasyjnej. Skoro na Bo¿e Narodze-

nie chêtnie s³uchamy kolêd, warto przy okazji Wielkiej Nocy

poznaæ utwory zwi¹zane z wiosennymi œwiêtami. Dlatego kon-

cert Krzysztoñ mo¿e byæ lada gratk¹ nie tylko dla wierz¹cych,

ale równie¿ dla osób niewierz¹cych.

Koncert artystki zainauguruje cykl wydarzeñ pod nazw¹ „Nowy

Dom Kultury”. Nie powstanie wprawdzie nowy obiekt kulturalny

na Bia³o³êce, ale Fundacja AVE i Chór Avetki przy wsparciu

bia³o³êckiego Wydzia³u Kultury w ramach otwartego konkursu

ofert, chc¹ kulturalnie o¿ywiæ parafialny „Wieczernik” w P³udach.

Warto przypomnieæ, ¿e dawna kaplica zosta³a zbudowana w

latach 30. XX wieku przez mieszkañców P³ud jako Dom Kato-

licki. Po wzniesieniu nowej œwi¹tyni „Wieczernik” mo¿e z powo-

dzeniem wróciæ do swojej pierwotnej funkcji. W 2011 r. zaplano-

wano kilka koncertów i wystaw. Mo¿na wesprzeæ te dzia³ania

przekazuj¹c na rzecz Fundacji AVE 1% podatku – KRS

0000229157.

Wyj¹tkowy koncert

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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mini og³oszenia

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 519-589-081

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

JÊZYK polski nauczycielka

725-480-337

SZKO£A muzyczna CASIO

naTarchominie - keybord,

gitara, akordeon, fortepian,

wokal - tel. 511-486-484

ZDROWIE

ABY potencjê wzmocniæ

502-454-922

US£UGI

9 LAT prania dywanów,

tapicerki, materacy, tanio,

solidnie 502-928-147

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa,

monta¿ 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

GLAZURA, malowanie,

g³adŸ, 692-386-426

HYDRAULIKA wodna,

kanalizacyjna, gazowa,

centralne ogrzewanie,

piece, us³ugi kominiarskie,

remonty, 696-321-228

KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRANIE pierza i puchu

(poduszki, jaœki) szycie ko³der

ul. Konopacka 21, czynne

9-17 tel. 22 619-10-67

PRZEPROWADZKI 503-788-934

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. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

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

www.serwis-rtv.waw.pl

US£UGI remontowo-budowlane

604-825-148

ZAK£AD œlusarski wykonuje:

kraty, balustrady, ogrodzenia,

wiaty, zabudowy balkonów,

drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,

sobota 10-16

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki

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

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI

DO WYNAJÊCIA pokój na

Zaciszu tel. 725-344-661

KUPIÊ ma³e do 20 m2 do

100000 z³ 500-451-459

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-

kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay

na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,

w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia

na pokolenie, i jest uznawany za jednego z naj-

lepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny

odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji

swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MAN-

GLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

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

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

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

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

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

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie

jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.

Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

ki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 kwietnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

NOWO OTWARTA

PRZYCHODNIA

NZOZ EZMED

- lekarze rodzinni

- lekarze specjaliœci

- badania laboratoryjne

- badania diagnostyczne

Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,

tel. 22 676-78-71

pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, ogl¹daj¹c programy wy-

³aniaj¹ce talenty muzyczne,

go³ym okiem widaæ, jaki w nas

drzemie potencja³. M³odzie¿

najczêœciej wystêpuje przed

publicznoœci¹ po raz pierwszy

w ¿yciu. A poziom wykonania

bardzo wysoki. Wielu chylê

czo³a. Aliœci patrz¹c na ten fe-

nomen od strony powinnoœci

pañstwa polskiego, to ju¿ nie

jest tak weso³o. Nie s³yszê o

zaanga¿owaniu szkó³, oœrod-

ków kultury. Nie s³yszê o kon-

kursach i festiwalach. Czy¿by-

œmy przestali stawiaæ na m³o-

dzie¿? A gdzie inne pola do

rozwoju? Dziwi mnie, ¿e mar-

sza³ek i wicemarsza³kowie

Sejmu mog¹ sobie sami przy-

znawaæ nagrody. Ostatnia by³a

za „ciê¿k¹  pracê” po tragedii

smoleñskiej. Dla mnie - sym-

bolu ba³aganu i braku profesjo-

nalnoœci najwa¿niejszych ludzi

i s³u¿b. Nagrodzony zosta³

m.in. Bronis³aw Komorowski.

W Sejmie brakuje m³odych od-

powiedzialnych ludzi. Sejm ma

byæ g³ównym X-faktorem.

W przyrodzie nasta³a wio-

sna. Poprawi³a siê pogoda. Do

¿ycia budz¹ siê roœliny

i....kleszcze. Muszê na ten raz

przerwaæ cykl felietonów o

os³uchiwaniu, poniewa¿ wielu

z nas zapomnia³o o tych groŸ-

nych owadach.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, z kleszczami naprawdê

nie ma ¿artów. Swoim klientom

od lat wpajam sprawdzon¹ za-

sadê, ¿e rozpoczêcie profilak-

tyki przeciwkleszczowej nale¿y

rozpocz¹æ z pokazaniem siê

pierwszego styczniowego s³oñ-

ca. Proszê nie wierzyæ w zabój-

cze dzia³anie zimna. Zimno

konserwuje. W³aœnie z tego po-

wodu wymyœlono lodówki i za-

mra¿arki. Medycyna wykorzy-

stuje zimno do wieloletniego

przechowywania plemników i

zarodków. Zima to okres ana-

biozy termicznej bez utraty

¿ycia. Ich ok. 2-letni cykl roz-

wojowy przebiega nastêpuj¹co:

ze z³o¿onego jaja wylêga siê

larwa. Larwa po napiciu siê krwi

przeistacza siê w nimfê. Nimfa

po napiciu siê krwi przeistacza

siê w imago, czyli postaæ do-

ros³¹, a imago - po napiciu siê

krwi - gotowe jest do kopulacji i

z³o¿enia jaj. Proste.

Kleszczy przybywa. Liczba

zachorowañ ludzi i zwierz¹t

zwiêksza siê. Przyczyn¹ jest

m.in. zaprzestanie uprawiania

ziemi. Zamiast pól uprawnych

widzimy budowy domów i osie-

dli lub zarastaj¹ce nieu¿ytki. To

sprzyja rozwojowi owadów. Co

wa¿ne, obecnoœæ niezabez-

Smród od g³owy,

a kleszcze trzymaj¹ siê dzielnie
pieczonego psa i kota poskut-

kuje obecnoœci¹ insektów w

domu i jego bezpoœredniej

okolicy, czyli zagro¿eniem dla

nas samych. Niestety, posia-

daj¹c zwierzaka, musimy po

stronie sta³ych wydatków do-

mowych dopisaæ kwotê na

œrodki przeciwkleszczowe.

Pierwszego pacjenta z babe-

szjoz¹ mia³em 15 stycznia.

Zara¿enie nast¹pi³o 7-8 stycz-

nia, temp. powietrza – 18 oC,

œnieg i piêkne s³oñce, które za-

chêci³o do spaceru nad Wis³¹.

Obecnie iloœæ zachorowañ

idzie w dziesi¹tki.

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 59 ust 1

oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717

z 2003 r.),

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia,

o zmianie wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. przez

inwestora - Firmê Us³ugowo Handlow¹ MAR-BUD

Jan Soczewka, ul. Siedlecka 163 Stok Lacki, 08-110

Siedlce - z³o¿onej dnia 28.03.2011 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

przebudowie istniej¹cej i budowie projektowanej infra-

struktury w pasie drogowym ul. Paw³a W³odkowica

(pompowni, gazoci¹gu, wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej ciœnieniowej oraz kabli NN i SN) na

dzia³kach ew. nr 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8,

2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, cz. 3/2, 3/3, 3/5, cz. 3/6,

cz. 3/9, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3 w obrêbie 4-07-11; cz. 218

w obrêbie 4-07-03; cz. 54/3 w obrêbie 4-07-06 przy

ul. W³odkowica, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w

Warszawie w zakresie:

- dodania dz. ew. nr 3/7 w obrêbie 4-07-11,

- zmiany za³¹cznika graficznego do ww. decyzji w

zakresie rozszerzenia o dz. ew. nr 3/7 w obrêbie 4-07-11.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od

dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem

Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ

interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00

oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

(ul. Modliñska 197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej

daty ukazania siê zawiadomienia.

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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We wtorek 15 marca, w siedzibie XX LO

im. Boles³awa Chrobrego przy ul. Objazdo-

wej 3 odby³o siê wrêczenie nagród i zakoñ-

czenie konkursu organizowanego przez

Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka.

W tym roku prascy gimnazjaliœci ju¿ po raz trze-

ci, a uczniowie szkó³ podstawowych po raz drugi

uczestniczyli w Dzielnicowym Konkursie Przed-

miotów Œcis³ych i Dzielnicowym Konkursie Mate-

matyczno – Przyrodniczym. Tegoroczny przebie-

ga³ pod has³em „Metrem na Pragê”, a to w zwi¹z-

ku z decyzj¹ w³adz Warszawy o budowie II linii

metra prowadz¹cej na prawy brzeg Wis³y. Do I

etapu konkursu przyst¹pi³o 155 uczniów szkó³

£owcy talentów na Pradze Pó³noc
podstawowych i 75 gimnazjalistów, do II etapu

zakwalifikowa³o siê ³¹cznie 48 uczestników.

Zadania konkursowe przygotowa³y nauczy-

cielki gimnazjum i zosta³y one zaopiniowane

przez doradców metodycznych: matematyki, fi-

zyki, chemii i przyrody. Ka¿de, w mniejszym lub

wiêkszym stopniu, zwi¹zane by³o z metrem.

Ciekawym punktem uroczystoœci by³ wystêp uta-

lentowanego saksofonisty - Ludwika Mierzejewskie-

go, ucznia Gimnazjum nr 32 i szko³y muzycznej.

Tak oto III edycja konkursu przesz³a do histo-

rii, a organizatorki ju¿ myœl¹ o tym, jaki temat za-

proponowaæ uczniom w przysz³ym roku szkolnym.

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

Prosto z mostu

PO warszawsku

Lewa strona medalu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Na pocz¹tek ma³y sukces. Mimo spa-

rali¿owania praskiego samorz¹du przez

niepohamowan¹ ¿¹dzê w³adzy PO i SLD,

uda³o siê za³atwiæ sprawê, o któr¹ za-

alarmowany przez radnych dzielnicy in-

terpelowa³em ju¿ wiele tygodni temu.

Otó¿ w³adze dzielnicy da³y siê przeko-

naæ, ¿e „Orliki” nie s³u¿¹ do przecinania

wstêg, tylko do uprawiania sportu. Od 1

kwietnia mog¹ z nich wreszcie korzystaæ

szko³y, Uczniowskie Kluby Sportowe i

mieszkañcy Pragi. Oby nie okaza³o siê

to ¿artem primaaprilisowym.

Z informacji mniej przyjemnych:

Hanna Gronkiewicz-Waltz szykuje nam

ogromne podwy¿ki cen wody. Radni PO

zag³osowali ju¿ za nowym planem dla

MPWiK, zak³adaj¹cym dalsze zbyt wol-

ne inwestowanie w rozwój sieci. A do-

Przegl¹d wybranych spraw
datkowo implikuj¹cym koniecznoœæ

podniesienia cen nawet o ponad 100%.

Poczta Polska rozpoczê³a od Warsza-

wy pilota¿owy program likwidacji niektó-

rych placówek. Na szczêœcie, nie doty-

czy on nowych dzielnic, gdzie placówek

pocztowych jest zbyt ma³o, a kolejki naj-

wiêksze. Jaki sens jest utrzymywanie w

typowych „sypialniach Warszawy” poczt

otwartych tylko do godz. 18.00 w tygo-

dniu i nieczynnych w soboty? Mo¿e za-

miast zamykaæ poczty, nale¿a³oby wzi¹æ

pod uwagê potrzeby klientów…

Dziêki Pani Prezydent dowiedzieli-

œmy siê, jak ogromne zagro¿enia stwa-

rzaj¹ ¿a³obne znicze. Na Wszystkich

Œwiêtych mo¿emy spodziewaæ siê zma-

sowanych nalotów oddzia³ów Stra¿y

Miejskiej na cmentarze. Zastanawia-

10 kwietnia bêdzie zapewne dat¹,

która przez wiele dziesi¹tek lat dodat-

kowo bêdzie dzieli³a i tak ju¿ poszat-

kowane polskie spo³eczeñstwo. Zwolen-

nicy III i IV  RP ka¿dego 10 kwietnia w

sposób publiczny bêd¹ wyra¿ali swoje

uczucia i pogl¹dy. Pisz¹c te s³owa w so-

botni wieczór mam w pamiêci wydarze-

nia, które od roku powtarzaj¹ siê ka¿-

dego 10. dnia miesi¹ca i mogê sobie

wyobraziæ, co w najbli¿szy czwartek wy-

darzy siê pod Pa³acem. Obie strony, rz¹-

dowa i PiS, do rocznicy zapewne przy-

gotowuj¹ siê od dawna. Gdzie mnie

tam, maluczkiemu, radziæ, aby wespó³

zespó³. Wszak awantura musi trwaæ.

Tak jak na górze, tak i na dole.

Ostatnio nowoœæ. Ludzie listy pisz¹. Li-

sty otwarte. Jeden adresowany na rêce

przewodnicz¹cej rady El¿biety Kowal-

skiej-Kobus, którego autorem jest rad-

ny Jacek Wachowicz, publikowa³a

ostatnio NGP. Pojawi³ siê tak¿e kolej-

ny, tym razem wspó³autorstwa panów

radnych Jacka Wachowicza i Ryszar-

da Kêdzierskiego, którego adresatem

jest prezydent Warszawy Hanna Gron-

kiewicz Waltz. Pocz¹tek jest jak u

Hitchcocka „sytuacja w Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc osi¹gnê³a stan pata politycz-

nego. Nie pracuje rada dzielnicy, ko-

misje i zarz¹d dzielnicy, co w œwietle

zbli¿aj¹cych siê problemów zwi¹za-

nych z budow¹ II linii metra w cen-

trum tej dzielnicy, stanowi powa¿ne za-

gro¿enie dla jej mieszkañców”.

 Panowie, po pierwsze gramatyka

- sytuacja nie mo¿e osi¹gn¹æ stanu

pata, ona mo¿e byæ patowa. Po dru-

gie fakty - zarz¹d dzielnicy posiada

pe³ne kompetencje i podejmuje wyni-

kaj¹ce z nich decyzje, o których Pa-

nowie zapewne by wiedzieli, gdyby nie

bojkotowali posiedzeñ rady dzielnicy

i komisji rady, jak choæby 31 marca.

Po trzecie, budowa II linii metra na

Pradze to w przysz³oœci dobrodziejstwo

dla pra¿an, a nie powa¿ne zagro¿e-

nie dla jej mieszkañców, a je¿eli Pa-

nowie wiecie wiêcej, ni¿ ni¿ej podpisa-

ny, b¹dŸcie ³askawi publicznie podzieliæ

siê swoj¹ wiedz¹. PóŸniej jest jeszcze

Awantura musi trwaæ

O Poczcie Polskiej pisaæ by mo¿na

wiele. Przeciêtnemu obywatelowi jawi siê

ona jako ogromny pañstwowy moloch,

niewydolny i nie wiedzieæ czemu nieren-

towny, choæ posiadaj¹cy monopol na

przesy³ki o wadze do 20 gram, czyli

wszelkiego rodzaju kartki, rachunki i li-

sty. Mimo tego przywileju - choæ pamiê-

taæ trzeba, ¿e oznacza on równie¿ do-

datkowe obowi¹zki -  Poczta Polska przy-

nosi straty finansowe, a my marnujemy

swój czas i nerwy stoj¹c w ogromnych

kolejkach w wiecznie oblê¿onych urzê-

dach pocztowych. Dlaczego? Bo placó-

wek poczty jest po prostu za ma³o. Zgod-

nie z rozporz¹dzeniem Ministra Infra-

struktury z 2009 roku, w miastach je-

den urz¹d pocztowy powinien przypa-

daæ na 7000 mieszkañców. To oznacza,

¿e w stolicy powinny funkcjonowaæ co

najmniej 244 sta³e placówki pocztowe,

a tymczasem jest ich tylko 189, z czego

jedynie 125 to urzêdy pocztowe, a resz-

ta to filie i agencje. Jak ³atwo policzyæ,

oznacza to, ¿e na dzieñ dzisiejszy w sto-

licy brakuje kilkudziesiêciu placówek

pocztowych, a najbardziej bolesne jest

to w dzielnicach rozwijaj¹cych siê inten-

sywnie, jak chocia¿by Bia³o³êka.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nic prost-

szego ni¿ to zmieniæ – w myœl wybor-

czego has³a Platformy, „by ¿y³o siê le-

piej – wszystkim”. Zw³aszcza, ¿e w ra-

mach politycznej karuzeli stanowisk w³a-

dze Poczty Polskiej objêli ludzie z nada-

nia partii Donalda Tuska. Niestety, mu-

szê Pañstwa rozczarowaæ, bo w sprawach

poczty – podobnie zreszt¹ jak w wiêk-

szoœci innych – ¿yæ siê obywatelom le-

piej nie bêdzie. Nawet wrêcz przeciwnie.

Otó¿ w³adze Poczty Polskiej, w swej nie-

zrozumia³ej chyba dla nikogo logice po-

stanowi³y, ¿e przekszta³c¹ szereg swych

placówek w agencje pocztowe. Dotyczyæ

to ma 1113 jednostek w ca³ej Polsce, w

tym 448 na terenie miast. W Warszawie

maj¹ w ten sposób zostaæ zlikwidowane

63 urzêdy pocztowe! Zamiast tego pójd¹

Pañstwo nadaæ list na przyk³ad do skle-

pu miêsnego, bo nie ma przeciwwska-

zañ, ¿eby taki by³ agencj¹ pocztow¹.

Dalej bêd¹ Pañstwo stali w kolejkach,

choæ teraz razem z tymi, co przyszli po

kie³basê, bo przecie¿ nikt nie otworzy

osobnej kasy, aby sprzedawaæ w niej tyl-

ko znaczki pocztowe. Jednym s³owem,

idiotyzm skutkuj¹cy drastycznym pogor-

szeniem dostêpu do powszechnych us³ug

pocztowych i obni¿eniem ich jakoœci.

Na szczêœcie, nie wszystko jeszcze

stracone. W porozumieniu ze zwi¹zka-

mi zawodowymi pocztowców radni SLD

postanowili wywo³aæ publiczn¹, mery-

toryczn¹ debatê na ten temat na forum

Rady Miasta. Zw³aszcza, ¿e zgodnie z

prawem „utworzenie lub likwidacja

agencji pocztowej powinna byæ poprze-

dzona poinformowaniem miejscowej

spo³ecznoœci oraz lokalnych w³adz sa-

morz¹dowych o planowanych zmia-

nach” a nikt z poczty tego nie uczyni³.

Postulat Sojuszu popar³y pozosta³e dwa

kluby i debata na ten temat prowadzo-

na bêdzie w komisjach, a potem na naj-

bli¿szym posiedzeniu Rady Warszawy.

Mam nadziejê, ¿e zakoñczy siê to

wspólnym i zgodnym przyjêciem przez

radê naszego stanowiska, w którym

sprzeciwiamy siê pogorszeniu dostê-

pu do us³ug pocztowych dla mieszkañ-

ców Warszawy. Wierzê, ¿e pod jego

wp³ywem i wobec protestów pocztow-

ców w³adze Poczty Polskiej siê opamiê-

taj¹ i ze swego pomys³u zrezygnuj¹.

Tym samym za spraw¹ Sojuszu Lewicy

Demokratycznej mieszkañcom War-

szawy nie bêdzie mo¿e ¿y³o siê lepiej,

ale na pewno nie gorzej.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Co nowego wymyœli³a Poczta Polska?

W swoich felietonach piszê o real-

nych sprawach, którymi rzeczywiœcie

siê zajmujê. Zanim usi¹dê do kompu-

tera, przegl¹dam notatki i kalendarz,

spisujê sprawy, które za³atwi³em lub

organizujê. S¹ to sprawy lokalne, cza-

sem ma³e, czasem o zasiêgu dzielni-

cowym, za innym razem wa¿ne z

punktu widzenia ca³ej Warszawy.

W ostatnim czasie zabiega³em o

przed³u¿enie funkcjonowania bazarku

przy ul. Œwiatowida i Æmielowskiej na Bia-

³o³êce, poniewa¿ okres wiosenny to naj-

lepszy czas do handlu i ka¿dy „urwany”

dzieñ w pozwoleniu od Zarz¹du Dróg Miej-

skich to dodatkowy zarobek dla handlu-

j¹cych. O tej sprawie dowiedzia³em siê na

sesji od mieszkañca, który przyszed³ z

proœb¹ o pomoc. Jestem przecie¿ dostêp-

ny zawsze, a nie tylko podczas dy¿urów.

Aktualnie zabiegam o fundusze na

Zielone Podwórka – projekt na Pradze

Pó³noc realizowany wspólnie ze Zwi¹z-

kiem Stowarzyszeñ Praskich (tu szczegól-

ne podziêkowania dla Pana Antoniego).

To uporz¹dkowanie i remont kilku podwó-

rek m.in. na ul. Kawêczyñskiej i stworze-

nie ³adnej, atrakcyjnej wspólnej przestrze-

ni spotkañ mieszkañców. Korzyœci¹ dodat-

kow¹ jest pokazanie, ¿e nam zale¿y, ¿e

nam siê chce i „w³adza” siê przejmuje oraz

to, ¿e mieszkañcy maj¹ okazjê do samo-

organizacji, integracji i wziêcia inicjatywy

w swoje rêce. To bêd¹ tak¿e miejsca za-

bawy dla dzieci. Kiedy jesteœmy przy tym

temacie, tu kolejna sprawa, któr¹ rozwi¹-

zujemy wspólnie z w³adzami dzielnicy Pra-

ga Pó³noc: otwarcie Orlików. Kiedy dota-

r³y do mnie informacje, ¿e Orliki na Pra-

dze by³y zamkniête, a dzieciaki gra³y w

pi³kê na ulicy tu¿ obok, od razu tam poje-

cha³em sprawdziæ osobiœcie i umówi³em

spotkanie z burmistrzem Pragi. Te spra-

wy te¿ za³atwimy, przekazuj¹c w zarz¹-

dzanie boiska Orlików pod Dzielnicowy

Oœrodek Sportu i Rekreacji. Model ten

sprawdza siê w kilku innych dzielnicach.

Czasem nie trzeba „na nowo odkrywaæ

ko³a”, wystarczy zastosowaæ sprawdzone

rozwi¹zania. Orliki bêd¹ dostêpne zawsze

dla klubów sportowych i dzieciaków z Pra-

gi. Sam wychowa³em siê na podwórku

przy ul. Z¹bkowskiej i jako dziecko ma-

rzy³em o takich rzeczach. Dziœ chcê jako

radny, ¿eby dzieciaki mia³y gdzie siê ba-

wiæ i spêdzaæ czas z kolegami.

Dlatego wiêc kiedy ca³y swój kolejny

ju¿ felieton radny Maciejowski poœwiêca

mojej osobie, to mo¿emy siê tylko domy-

œlaæ, ¿e nie ma o czym pisaæ i woli atako-

waæ – tylko po to, ¿eby siê pokazaæ. We

wspólnym interesie wszystkich mieszkañ-

ców jest wspó³praca i zintegrowane dzia-

³ania. Dlatego pytam: jakie sprawy za³a-

twi³ ju¿ w tej kadencji poza utrzymaniem

posady w Krajowej Radzie Radiofonii i Te-

lewizji, zas³aniaj¹c siê funkcj¹ radnego?

Pytam tak¿e, gdzie Pan Radny by³ pod-

czas sesji Rady Warszawy i dlaczego by³

znów nieobecny, gdy uchwalaliœmy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego Cen-

trum Bia³o³êki – Tarchomin IV (nad któ-

rym pracowa³em z mieszkañcami i w³a-

dzami Bia³o³êki, a póŸniej radnymi mia-

sta w komisji)? Co zajmowa³o Pana Rad-

nego, gdy decydowaliœmy o rozpoczêciu

Planu rejonu Augustowa na Bia³o³êce (tu

s¹ tereny oddane kiedyœ przez zlikwido-

wan¹ przez rz¹d premiera Tuska Koœcieln¹

Komisj¹ Maj¹tkow¹ Siostrom El¿bietankom,

dalej odsprzedane za bezcen w prywatne

rêce biznesmenów)? Dlaczego nie intere-

sowa³ siê Pan spraw¹ Orlików na Pradze?

Kiedy patrzê na sposób funkcjonowania PiS,

wyobra¿am sobie smutnych panów siedz¹-

cych w k¹cie, obra¿onych na ca³y œwiat.

Dlatego swoje felietony poœwiêcam

realnym sprawom mieszkañców, a nie

innym radnym. Mam bowiem o czym

pisaæ. Pracujê dla mieszkañców.

Dariusz Dolczewski

radny Rady Warszawy

(Platforma Obywatelska)

www.Dolczewski.pl

j¹ce, ¿e Platforma nie boi siê naraziæ

na poœmiewisko w walce z polsk¹ tra-

dycj¹ i szacunkiem dla zmar³ych. O

tempora, o mores!

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

œmieszniej. Czytamy: „Samorz¹d w

swoim za³o¿eniu powinien byæ apoli-

tyczny.. „Panowie, kto w kadencji

2002-2006 jak nie wy, gdy wspó³rz¹-

dziliœcie na Pradze, dokona³ rzezi po-

litycznej wycinaj¹c swoich konkuren-

tów ze wszystkich funkcji w radzie?

Dalej jest dramatycznie. Piszecie Pa-

nowie „Obecnie funkcjonuje w dziel-

nicy dwóch przewodnicz¹cych

rady…„ to ju¿ nie jest œmieszne - to

k³amstwo, oczywiste k³amstwo. Obaj

Panowie zapewne, podobnie jak ja,

dysponuj¹ opini¹ prof. dr hab. Ada-

ma Jaroszyñskiego z dnia

2011.02.03, w której czarno na bia-

³ym napisano, ¿e „…. pracami rady

dzielnicy kieruje jej przewodnicz¹cy.”

„wejœcie w obowi¹zki przewodnicz¹ce-

go … mo¿e nast¹piæ tylko w przy-

padku nieobecnoœci przewodnicz¹ce-

go, uniemo¿liwiaj¹cego mu wykony-

wanie funkcji”. „ Zwo³anie i prowadze-

nie sesji przez osobê nieuprawnion¹

oznacza, ¿e takie zebranie nie mo¿e

byæ traktowane jako sesja rady. W kon-

sekwencji wszelkie uchwa³y podjête w

trakcie tego zebrania s¹ nieaktami i

nie mog¹ wywo³ywaæ skutków praw-

nych”. Na koniec pan profesor pisze:

„Dodatkowo warto zauwa¿yæ, ¿e zwo-

³anie i prowadzenie sesji przez osobê

nieuprawnion¹ oraz podejmowanie

„uchwa³” przez radnych zebranych na

takiej „sesji” wymaga rozwa¿enia czy

dzia³ania te nie stanowi¹ przestêpstw

okreœlonych w art. 227 par 1 kk.

(przyw³aszczenie funkcji) oraz art.,

231 par 1 kk. (przekroczenie upraw-

nieñ).” Panowie, dalszego ci¹gu wa-

szego listu nie chce mi siê komento-

waæ. Jest ¿a³osny, czas … Chyba, ¿e

wasi szefowie zdecydowali, ¿e awan-

tura musi trwaæ, a wtedy wyrazy wspó-

³czucia … dla mieszkañców Pragi.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Realne sprawy

Ten dzieñ nie powinien s³u¿yæ partyj-

nym przepychankom, lecz wspomnieniom

i refleksji. Jak to mo¿liwe, ¿e ktoœ, kto

odegra³ tak wielk¹ rolê w powstaniu „So-

lidarnoœci” w 1980 roku, nie mo¿e docze-

kaæ siê swojego pomnika w Warszawie?

Ani swojej ulicy, czy choæby skwerku? Co

prawda, historia nie odnotowuje, by pe-

³ni³ on w NSZZ „Solidarnoœæ” jak¹kolwiek

istotn¹ funkcjê, ale bez niego na pewno

by³oby inaczej. Z mojej perspektywy - na-

stolatka roku 1980 - niezale¿ny samo-

rz¹dny zwi¹zek zawodowy i tak by wtedy

powsta³, natomiast gdyby nie on, wielu z

nas nie odnalaz³oby w sobie si³, ¿eby po

koszmarze lat stanu wojennego zdobyæ siê

na solidarnoœciowy zryw w roku 1989.

Jego rola jest dziœ chêtnie zapomina-

na przez osoby, którym nie podoba³y siê

jego wybory polityczne po odzyskaniu nie-

podleg³oœci. By³ bardzo krytyczny wobec

kszta³tu, jaki przybra³a III Rzeczpospoli-

ta. Nie potrafi³ skutecznie zaanga¿owaæ

siê w ¿aden ruch czy partiê polityczn¹,

choæ swoj¹ dzia³alnoœci¹ publiczn¹ wyka-

zywa³ do tego sk³onnoœci. Swoimi opinia-

mi narazi³ siê wiêkszoœci elit politycznych

wywodz¹cych siê z „Solidarnoœci”.

Chc¹c powiedzieæ Polakom coœ wa¿ne-

go o wspó³czesnoœci, nawi¹zywa³ do pol-

skiej historii, czasem hagiograficznie, a

czasem - krytycznie. W cynicznych latach

dziewiêædziesi¹tych nie ba³ siê mówiæ pol-

skiej inteligencji o patriotyzmie i o zdra-

dzie. Mia³ jednak tak¹ si³ê, ¿e ci, którzy

wówczas mówienie o ojczyŸnie traktowali

jak szowinistyczny nacjonalizm, jego s³u-

chali z zapartym tchem. Mia³ te¿ wielkie

zas³ugi w propagowaniu kultury rosyjskiej

w Polsce, choæ na zawsze pozosta³ pryncy-

pialnie antysowiecki i antykomunistyczny.

Ma piêkny pomnik na Cmentarzu Woj-

skowym na Pow¹zkach, to prawda. Rol¹

pomników jest, jak nazwa wskazuje,

wzbudzanie pamiêci. W jego przypadku -

pamiêci o dorobku, który powinien zna-

leŸæ trwa³e miejsce w sercach i g³owach

wszystkich Polaków, nie tylko przechod-

niów nawiedzaj¹cych nekropolie, i nie tyl-

ko czytelników szkolnych podrêczników.

Dlatego Warszawie potrzebny jest jego po-

mnik. Pomyœlmy o nim w tym dniu, nie

powo³uj¹c ¿adnych komitetów ani nie or-

ganizuj¹c ¿adnych manifestacji.

Pamiêtaj¹c tylko, ¿e siedem lat

temu, w dniu 10 kwietnia 2004 roku,

zmar³ poeta Jacek Kaczmarski.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Smutna rocznica 10 kwietnia
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dokoñczenie ze str. 1

wzrost znaczenia rzeki jako dro-

gi wodnej. Pierwsze dwa paro-

p³ywy, jak wówczas mówiono,

„Ksi¹¿ê Warszawski” i „Wis³a”

zaczê³y kursowaæ w roku 1846,

a póŸniej stopniowo przybywa-

³y dalsze: „Kopernik”, „Kraków”,

„Praga”, „Sandomierz”, „P³ock”

i „W³oc³awek”.

W maju 1851r., istniej¹ca od

1848 r. Spó³ka ¯eglugi Paro-

wej Andrzeja hr. Zamoyskiego

uruchomi³a pierwsz¹ regularn¹

liniê pasa¿ersk¹ - z Warszawy

do Ciechocinka, a w rok póŸ-

niej – z Warszawy do Zawicho-

stu. ¯ywio³owy rozwój ¿eglugi

sprawi³, ¿e do odprawy pod-

ró¿nych i ich baga¿u oraz prze-

sy³ek drobnicowych w portach

œródl¹dowych budowano przy-

stanie p³ywaj¹ce zw. embarka-

derami (franc. embarcadére –

przystañ). Tam te¿ odbywa³y

siê odprawy biletowe, paszpor-

towe i celne. W 1862 r. Spó³ka

Andrzeja hr. Zamoyskiego dys-

ponowa³a dwunastoma takimi

przystaniami, umieszczonymi

w wiêkszych portach na Wiœle.

Tak¹ w³aœnie embarkader¹

jest Dworzec Wodny, który do-

¿ywa swoich dni w Porcie Pra-

skim. Zosta³ on zbudowany

prawdopodobnie po 1885 r. dla

przystani ¿eglugi parowej w

P³ocku Towarzystwa ¯eglugi

Parowej Maurycego Fajansa,

które po upadku spó³ki hrabie-

go Zamoyskiego przejê³o

czêœæ jej taboru i ponownie

o¿ywi³o komunikacjê wiœlan¹.

Podobnie jak trudno okreœliæ

dok³adn¹ datê budowy, tak

nieznana jest stocznia, w któ-

rej jednostka powsta³a. Mo¿na

jedynie domniemywaæ, ¿e

Dworzec zbudowano w Warsz-

tatach ¯eglugi Parowej Mau-

rycego Fajansa na Solcu w

Warszawie.

Przystañ ma prawie 32 m

d³ugoœci i 9 m szerokoœci. Zlo-

kalizowano na niej poczekal-

niê dla pasa¿erów oczekuj¹-

cych na statki, kasê biletow¹,

bufet oraz toalety. Pod pok³a-

dem, w wewnêtrznej czêœci

kad³uba, znajdowa³y siê po-

mieszczenia magazynowo-go-

spodarcze: kuchnia, magazy-

ny oraz mieszkanie dla dwóch

cz³onków za³ogi.

Przez 50 lat, do wybuchu

wojny, przystañ s³u¿y³a odpra-

wianiu podró¿nych na trasie

Warszawa-P³ock i P³ock-War-

szawa. W okresie okupacji na-

dal pe³ni³a sw¹ dawn¹ funkcjê.

Wed³ug informacji uzyskanych

przez dr Zbigniewa Tuchol-

skiego i in¿. Jacka Fink-Fino-

wickiego by³a wówczas w³a-

snoœci¹ przedsiêbiorstwa

¿eglugowego Juliusz Dunin-

Holecki Weichsel Reederei

G.m.b.H. Warschau.

W okresie powojennym dwo-

rzec zosta³ przejêty na w³a-

snoœæ pañstwa wraz z ca³ym

taborem ¿eglugi œródl¹dowej i

po odbudowie w 1953 r. eksplo-

atowany by³, zgodnie ze swym

pierwotnym przeznaczeniem,

przez Przedsiêbiorstwo Pañ-

stwowe ¯egluga na Wiœle jako

przystañ pasa¿ersko-drobnico-

wa w porcie rzecznym w P³oc-

ku. Jej za³ogê stanowi³ bosman

– przystaniowy oraz marynarz.

Po prawie 90 latach eksplo-

atacji, 6 maja 1970 r. komisja

¯eglugi Warszawskiej dokona-

³a oglêdzin dworca. Ze wzglê-

du na wiek jednostki, przesta-

rza³¹ konstrukcjê oraz znacz-

ny stopieñ wyeksploatowania,

przystañ odholowano z P³ocka

do Warszawy do Portu Praskie-

go z przeznaczeniem na po-

mieszczenia gospodarcze. W

latach 70. pe³ni³a ona funkcjê

magazynu kajaków w klubach

turystyki wodnej. Z³y stan tech-

niczny podwodnej czêœci ka-

d³uba sprawi³, ¿e jeszcze w la-

tach osiemdziesi¹tych XX wie-

ku zacz¹³ on nabieraæ wody. W

miejscu perforacji blach poszy-

cia dna kad³ub zabetonowano

poni¿ej linii wodnej.

Wykreœlona w 2004 roku z

ewidencji Urzêdu ¯eglugi

Œródl¹dowej przystañ prze-

chodzi³a nastêpnie z r¹k do

r¹k, a¿ wreszcie jesieni¹ 2008 r.,

z zamierzeniem wyremonto-

wania, zakupi³a j¹ od emery-

towanego szwedzkiego mary-

narza Fundacja Ja Wis³a.

Celem za³o¿onej przez Prze-

mys³awa Paska w 2005 Fun-

dacji Ja Wis³a jest miêdzy in-

nymi zachowanie nadwiœlañ-

skiego dziedzictwa kulturowe-

go i kultywowanie tradycji zwi¹-

zanych z rzek¹. Do licznych

dzia³añ fundacji nale¿y równie¿

opieka nad zabytkami nautolo-

gicznymi. St¹d te¿ zaintereso-

wanie fundacji Dworcem, który

jest obiektem bardzo specyficz-

nym. To w³aœciwie drewniany

dom na stalowym nitowanym

kad³ubie. Niegdyœ mia³ dwu-

spadowy dach z lukarnami i

szczytami. Podczas przebudo-

wy w latach 70. ten dach zo-

sta³ zdemontowany.

Stan Dworca by³ z³y ju¿ w

momencie zakupu przez Fun-

dacjê Ja Wis³a, ale kompletne-

go zniszczenia dokona³a do-

piero zesz³oroczna powódŸ.

Woda dwukrotnie wdar³a siê

do wnêtrza a¿ po dach barki.

Jednostka wymaga natych-

miastowego remontu, który

trzeba przeprowadziæ dla obu

czêœci obiektu oddzielnie.

Aby móc przeprowadziæ prace

remontowe kad³uba, nale¿y

ca³kowicie rozebraæ drewnian¹

nadbudowê, a nastêpnie zre-

konstruowaæ j¹ na odrestauro-

wanym kad³ubie, wraz z uzu-

pe³nieniem brakuj¹cych ele-

mentów zdobniczych.

- Dopiero badania kad³uba

okreœl¹, czy obiekt bêdzie

nadawa³ siê do p³ywania-mówi

koordynatorka projektu, Edyta

Grudzieñ z Fundacji Ja Wis³a.

– Mo¿e siê okazaæ, ¿e aby

nadawa³ siê do p³ywania, trze-

ba bêdzie 90% zabytkowej

substancji usun¹æ. Mo¿na te¿

zrobiæ replikê Dworca i takie

wykonanie od nowa by³oby

znacznie tañsze, ale chcieliby-

œmy zachowaæ zabytkowy cha-

rakter obiektu.

Fundacja Ja Wis³a uzyska³a

200 tys. z³ dotacji od ministra

kultury i dziedzictwa narodowe-

go. Na remont generalny Dwor-

ca Wodnego potrzeba jednak

ponad dwóch milionów z³otych.

Fundacja wyst¹pi³a o pieni¹dze

równie¿ do sto³ecznego kon-

serwatora zabytków oraz

marsza³ka Województwa

Mazowieckiego. Przyda-

³aby siê lepsza wspó³pra-

ca z miastem, które nie

podejmuje dialogu, a

przecie¿ s³u¿¹c miesz-

kañcom Warszawy, Dwo-

rzec móg³by staæ siê wi-

zytówk¹ stolicy.

- Chcielibyœmy stwo-

rzyæ tu Centrum Eduka-

cji Wiœlanej – mówi Edy-

ta Grudzieñ – organizo-

waæ ekspozycje, wysta-

wy, zapraszaæ dzieci na

lekcje historii, urz¹dzaæ

konferencje i debaty na

temat Wis³y.

Dworzec Wodny móg³by

pe³niæ te¿ swoj¹ pier-

wotn¹ funkcjê. Fundacja

ma bowiem kilka ³odzi, którymi

urz¹dza spacery po Wiœle. Na

Dworcu odbywa³aby siê odpra-

wa pasa¿erów. Mo¿na by wró-

ciæ do tradycyjnych œwi¹t i im-

prez, takich jak „Wianki”, orga-

nizowanych nad Wis³¹.

Jest wiele pomys³ów, aby

przywróciæ Dworcowi Wodne-

mu jego dawn¹ œwietnoœæ i aby

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

Uczestnicy reprezentowali dziesiêæ ró¿nych dziedzin sztuki:

od haftów krzy¿ykowych, przez gobeliny, rzeŸby z masy solnej,

akwarele do malarstwa olejnego i akrylowego. Andrzej Pietrzyk

przedstawi³ obrazy zabytków o wypuk³ej fakturze, ³¹cz¹cej drew-

no, kamyki i farby. Hanna Jakubowska pokaza³a pisanki zdo-

bione technik¹ decoupage, a Maria Kirylak – gobeliny.

Na wystawie wielorakim technikom artystycznym towarzyszy³a

równie ró¿norodna tematyka. Mo¿na tutaj zobaczyæ portrety bli-

skich, pejza¿e, kwiaty oraz kopie mistrzów malarstwa (tak¿e ha-

ftowane). Impreza na dobre wpisa³a siê w ¿ycie Bródna, czego

nale¿y pogratulowaæ pomys³odawcom i klubowi. Artystom NGP

¿yczy dalszych sukcesów.

Ludmi³a Milc

Prace artystów – amatorów mo¿na ogl¹daæ do 15 kwietnia

2011 r. w godzinach 14-18. Klub „Junona”, ul. Bazyliañska 1 tel.

(22) 811 99 56. Warto najpierw upewniæ siê telefonicznie, czy w

klubie nie odbywaj¹ siê zajêcia.

Artyœci w „Junonie”

Pomoc dla Dworca Wodnego

wszyscy mogli z niego korzy-

staæ. Potrzebne s¹ tylko fun-

dusze. Fundacja Ja Wis³a liczy

na pomoc finansow¹ naszych

czytelników: przekazanie 1%

podatku, b¹dŸ darowiznê na

konto fundacji. Mo¿na te¿ za-

kupiæ specjalne cegie³ki na ra-

tunek dla Dworca Wodnego.

Joanna Kiwilszo

Blisko siedemdziesi¹t osób zg³osi³o swoje prace na po-

kaz artystów – amatorów w bródnowskim klubie Junona.

W³aœnie ze wzglêdu na wci¹¿ rosn¹ce zainteresowanie w

marcu 2011 roku, klub zorganizowa³ jedenast¹ edycjê wystawy.


