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Oferuje produkty i us³ugi:

•  drzwi suwane i sk³adane

•  ramki i fronty kuchenne

•  profile aluminiowe Sevroll

•  drzwi wewnêtrzne PORTA

•  lustra ³azienkowe (du¿y wybór)

•  ciêcia i oklejanie p³yty

•  fronty akrylowe

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)

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

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

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

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

W kwietniu specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!

ul. Kobia³ka 48

tel. 22 741 71 37

500 187 522

www.szkutnia.waw.pl

Najlepsza pizza!

Najmilsza atmosfera!

Najlepsze

PRZYJÊCIA KOMUNIJNE

- wolne terminy!

 Zapraszamy!

Tak zaczyna siê wiersz

„Bieg dooko³a ZOO”, którym

W³odzimierz Oczakowski z

Rawy Mazowieckiej upamiêt-

ni³ IV edycjê imprezy, zorga-

nizowan¹ 21 kwietnia. Tym

Wiêcej ni¿ bieganie
Dziœ zwierzêta wielkie widowisko maj¹,

Bo ludzie dooko³a ZOO biegaj¹.

Wyœcig sobie tu biegacze urz¹dzili

I na starcie w liczbie tysi¹ca siê zjawili:

Mê¿czyŸni i kobiety, starzy i m³odzi

I nie o jak¹œ super nagrodê tu chodzi.

Liczy siê udzia³ w biegu i ukoñczenie

A dobry wynik jest ka¿dego marzeniem.

razem, oprócz tradycyjnego

biegu g³ównego na dystansie

10 kilometrów, organizator

biegu - Agencja Marketingu

Sportowego „Sport Evolution”

„Poszukujemy samotnych
mam, wychowuj¹cych co naj-
mniej jedno dziecko, pozosta-
j¹cych bez zatrudnienia; za-
mieszka³ych w dzielnicy Tar-
gówek, które chc¹ zmieniæ
swoje ¿ycie i s¹ gotowe do
udzia³u w rocznym cyklu
szkoleniowym” – informuje
Aleksandra Zaj¹c ze Stowa-
rzyszenia Interwencji Praw-
nej. – Ka¿da uczestniczka
otrzyma od  nas pe³ne wspar-
cie organizacyjne, w tym opie-

kê nad dzieæmi i wy¿ywienie,
aby bez przeszkód mog³a ko-
rzystaæ ze wszystkich zajêæ w
ramach projektu”.

W Polsce samotne matki
doœwiadczaj¹ podwójnej dys-
kryminacji: maj¹ trudnoœci ze
znalezieniem pracy, potem –
z jej utrzymaniem. S¹ nara¿o-
ne na biedê i marginalizacjê
spo³eczn¹. Projekt „Spe³nio-
na, szczêœliwa, zatrudniona”
przewiduje bezp³atny dostêp

Szansa dla mam
24 kwietnia rozpoczê³a siê rekrutacja mieszkaj¹cych

na Targówku, samotnych i bezrobotnych mam, które

wezm¹ udzia³ w projekcie „Spe³niona, szczêœliwa, zatrud-

niona”. Inicjatywa oparta zosta³a na doœwiadczeniach

dzia³aczek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Fundacji

MaMa oraz analizie sytuacji bezrobotnych kobiet, samotnie

wychowuj¹cych dzieci. Zyska³a ¿yczliwoœæ i wsparcie

w³adz dzielnicy. Projekt umo¿liwi aktywizacjê samotnych

bezrobotnych mam na Targówku, których jest coraz wiêcej:

w 2008 roku by³o 120, w 2009 – 169, w 2010 – 235.

dokoñczenie na str. 12

Podstaw¹ przy ustaleniu

g³ównych celów rozwoju jest

przede wszystkim w³aœciwa

diagnoza stanu istniej¹cego.

Nakreœlona przez pani¹ bur-

mistrz specyfika Pragi Pó³noc

na tle innych dzielnic Warsza-

wy stanowi³a punkt wyjœcia

dla rozwi¹zañ zaproponowa-

nych w strategii.

Praga szczyci siê tym, ¿e

jest jedn¹ z nielicznych dziel-

nic, w których zachowa³a siê

historyczna zabudowa. Ta

duma jest jednoczeœnie jej

przekleñstwem, poniewa¿

nak³ady na stare, od lat nie-

Dialog o Strategii

Rozwoju Pragi Pó³noc
Kwietniowe posiedzenie Komisji Dialogu Spo³ecznego

poœwiêcono na zaleg³¹ prezentacjê przygotowanego

przez zarz¹d dzielnicy projektu Strategii rozwoju dzielnicy.

Przedstawi³a j¹ wiceburmistrz Katarzyna £êgiewicz. Jest

to wstêpna wersja dokumentu, opracowanego z inicjatywy

i na wniosek Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego.

Powstanie takiego spójnego dokumentu, okreœlaj¹cego

g³ówne cele oraz metody ich osi¹gniêcia, poprzedzi³o

wiele merytorycznych spotkañ komisji w minionych

dwóch latach.

remontowane budynki musz¹

byæ z koniecznoœci du¿o

wiêksze ni¿ na nowe budow-

nictwo. Nie bez znaczenia

jest równie¿ fakt, ¿e wiêk-

szoœæ starej zabudowy to bu-

dynki komunalne, upañstwo-

wione po wojnie na mocy tzw.

Dekretu Bieruta. Choæ œred-

nia miejska to 11-12% miesz-

kañ komunalnych w dzielni-

cy, Praga Pó³noc ma ich w

swoim zasobie a¿ 40%. Na

niekorzyœæ dzia³a te¿ fakt, ¿e

64% z nich powsta³o przed

1944 rokiem, wiêkszoœæ ma

Wprawdzie za oknami prawdziwie letnie upa³y i tzw.

sezon grzewczy chyba ju¿ za nami, to jednak powracamy

do tematu podzielników ciep³a, bowiem do I Wydzia³u

Cywilnego  S¹du Rejonowego dla Warszawy Pragi Pó³noc,

wp³yn¹³ pierwszy wniosek

mieszkanki o rzetelne i pra-

wid³owe rozliczenie kosz-

tów energii grzewczej i

ustalenie wspó³czynnika

po³o¿enia mieszkania w

budynku, wedle którego

jest korygowany poziom

poboru ciep³a.

Nasza czytelniczka, która

odda³a sprawê do sadu, uwa-

¿a, ¿e p³aci za ciep³o zbyt

du¿o i ¿e jej wspó³czynnik

LAF (liczony wedle po³o¿enia

mieszkania w budynku) jest

niew³aœciwy. ¯eby poznaæ

argumenty czytelniczki, kilka

s³ów przypomnienia czym s¹

podzielniki ciep³a i wedle ja-

kich parametrów dokonuje

siê pomiarów. Pisaliœmy co

prawda o tej kwestii w ubie-

g³ym roku, ale nie wszyscy

zapewne pamiêtaj¹.

Podstawowa zasada - po-

dzielniki ciep³a nie s¹ liczni-

kami. Liczniki ciep³a s¹ mon-

towane na wêŸle cieplnym

Podzielniki do s¹du
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KUPNO • KOMIS • SPRZEDA¯

tel. 602 247 133

januszhendel@op.pl

Warszawa, ul. Okrzei 32

OBRAZY • SREBRA • PLATERY

ZEGARY • PORCELANA

ODZNACZENIA • MEDALE

MONETY • BANKNOTY

BI¯UTERIA • MEBLE

Dialog o Strategii Rozwoju Pragi Pó³noc
wieloletnie zaleg³oœci remon-
towe, przez co znajduje siê w
op³akanym stanie. O wrêcz
cywilizacyjnej skali zapaœci
niech œwiadczy fakt, ¿e 95%
mieszkañ w starej zabudowie
nadal nie posiada nawet w³a-
snej ubikacji, nie wspomina-
j¹c o ³azience. Budynki s¹
bardzo stare i niedopasowa-
ne do wspó³czesnych po-
trzeb, a jednoczeœnie 260 z
nich (oko³o 2200 lokali) jest
objêtych roszczeniami. Jak
wiadomo, w takich przypad-
kach zarz¹dca, czyli dzielni-
ca, nie przeprowadza wszyst-
kich koniecznych remontów.
W przypadku odzyskania ta-
kiego wyremontowanego bu-
dynku przez spadkobierców
istnia³aby obawa oskar¿eñ o
marnotrawienie publicznych
œrodków.

W 2008 roku pokuszono
siê o wstêpne oszacowanie

potrzeb remontowych na Pra-
dze Pó³noc. Wynios³y one
704 mln z³, co stanowi³o po-

nad po³owê kwoty potrzebnej
na remonty wszystkich bu-
dynków w mieœcie. Wp³ywy

ze sprzeda¿y czêœci kamie-
nic nie maj¹ szans zasilenia
funduszu remontowego po-

zosta³ych. Trafiaj¹ do bud¿e-
tu dzielnicy jako dochód w³a-
sny i s¹ z nich zaspokajane

potrzeby w innych sferach.
Po przeznaczeniu œrodków
na oœwiatê i wychowanie,

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
i ZGN, które poch³aniaj¹ lwi¹
czeœæ wydatków dzielnicy,

pozostaje tak ma³o, ¿e nie
bardzo jest co dzieliæ.

Choæ utrwalany przez lata
negatywny wizerunek dzielni-

cy stopniowo siê poprawia, to
nadal zjawiska spo³eczne o
takim wydŸwiêku wystêpuj¹

tu ze szczególnym natê¿e-
niem. Na Pradze Pó³noc dwa
razy wiêcej osób korzysta z

zasi³ków socjalnych ni¿ w
pozosta³ych dzielnicach.
Kwotowo stanowi¹ one a¿

45% œwiadczeñ tego rodzaju
wyp³acanych w ca³ym mie-
œcie. A trzeba pamiêtaæ, ¿e

dzielnica z prawie siedem-
dziesiêcioma tysi¹cami
mieszkañców to zaledwie

4,3% ludnoœci Warszawy,
¿yj¹cych w dodatku na ob-
szarze licz¹cym zaledwie nie-

co ponad 2% jej powierzch-
ni. Od 10 lat liczba mieszkañ-
ców siê zmniejsza. Brak na

terenie dzielnicy inwestycji
mieszkaniowych powoduje,
¿e nieco lepiej sytuowani

m³odzi ludzie wyprowadzaj¹
siê z Pragi. Po dziesiêciole-
ciach zastoju ruszy³o jednak

budownictwo komunalne. W
budynku przy Bia³ostockiej/
Grodzieñskiej lokatorom odda-

no pierwsze klucze. Wkrótce
pierwsi mieszkañcy pojawi¹
siê tak¿e na Golêdzinowie.

Wci¹¿ jednak wiele rodzin
¿yje w ubóstwie, rozpo-
wszechniaj¹ siê uzale¿nienia,
utrwala bezrobocie i wielopo-
koleniowa bezradnoœæ spo-
³eczna. Na Pradze Pó³noc

wiêcej jest dzieci z dysfunk-
cjami, samotnych matek,
dwukrotnie wiêcej rozwodów.
Tu statystycznie ¿yje siê kró-
cej. WskaŸnik przedsiêbior-
czoœci w oparciu o liczbê za-
rejestrowanych podmiotów
gospodarczych na tysi¹c
mieszkañców jest na Pradze
ni¿szy ni¿ w ca³ej Warszawie.
Choæ dzielnica sta³a siê mod-
na, zw³aszcza w œrodowi-
skach artystycznych, to jed-
nak tzw. sektor kreatywny
tworz¹ g³ównie ludzie miesz-
kaj¹cy poza dzielnic¹ i poza
ni¹ odprowadzaj¹cy podatki.

Z przedstawionej wstêpnej
diagnozy wynika, ¿e Praga
znajduje siê w niekorzystnej
sytuacji w trzech najwa¿niej-
szych obszarach: pomocy
mieszkaniowej, pomocy spo-
³ecznej i szkolnictwa, proble-
my w których znajduj¹ nega-
tywne odzwierciedlenie w
czwartym z obszarów – szero-
ko pojêtym bezpieczeñstwie.

W projekcie przyjêto cztery
cele strategiczne: Wyrówny-
wanie szans ¿yciowych dzie-
ci i m³odzie¿y; Rozwój poten-
cja³u spo³ecznego; Polepsze-
nie jakoœci ¿ycia mieszkañ-
ców i Podniesienie poziomu
rozwoju gospodarczego dziel-
nicy. Ka¿demu z nich przypo-
rz¹dkowano cele operacyjne,
poszczególne dzia³ania,
wskaŸniki realizacji oraz wy-
znaczono podmioty za reali-
zacjê odpowiedzialne.

Szanse dzieci i m³odzie¿y
maj¹ wzrosn¹æ dziêki dosto-
sowaniu modelu edukacji do
potrzeb i specyfiki dzielnicy,
wsparciu rodzin oraz zdolnych
uczniów z rodzin biednych.

Na Pradze najsilniej nara-

sta protest spo³eczny na tle
problemów lokatorskich. Po-
lepszenie ¿ycia mieszkañców

ma zostaæ osi¹gniête m.in.
przez zwiêkszenie efektyw-
noœci zarz¹dzania i poprawê

stanu technicznego zasobu
komunalnego.

Strategia powstaje na po-
ziomie dzielnicy, ale wiele
wa¿nych kwestii, które powin-
ny siê w niej znaleŸæ, dotyczy
rozwi¹zañ ogólnomiejskich.
Niezbêdne jest ustalenie do-
celowych 100% zasobu m.st.
Warszawy. Finalnie w zaso-
bie dzielnicy ma pozostaæ ok.
8 tys. mieszkañ, z ponad 12
tysiêcy, jakimi dysponuje
obecnie - z 500 kamienic ma
pozostaæ 300. St¹d te¿
wstrzymanie sprzeda¿y kolej-
nych lokali na rzecz najem-
ców. Po jego ustaleniu, zasób
docelowy bêdzie remontowa-
ny i doposa¿any. Pozosta³e
budynki maj¹ byæ remonto-
wane w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP),
czy w ramach Towarzystw
Budownictwa Spo³ecznego.
Nowe podejœcie ma spowo-
dowaæ zmniejszenie iloœci

pustostanów i racjonaln¹ go-
spodarkê lokalami, w tym tak-
¿e us³ugowymi. Ruszy³a ju¿
zamiana mieszkañ dla osób,
które popad³y w d³ugi. Dziel-
nica wesprze takie osoby

m.in. poprzez udzielanie ulg i
pomoc w sp³acie zad³u¿enia.

Zmiana obrazu dzielnicy
ma opieraæ siê zarówno na
kulturze i sztuce w szerokim
wachlarzu dostêpnych ju¿ na
Pradze, jak i na sferze gospo-
darczej. Dzielnica ma wspie-
raæ rozwój lokalnej przedsiê-
biorczoœci. Na ul. Targowej z
inicjatywy miasta powstanie
Centrum kreatywnoœci. Byæ
mo¿e, przy Placu Hallera
znajdzie siedzibê muzeum
polskiego meblarstwa, z eks-
ponatami s³ynnej fabryki
„£ad”. Rozmowy w tej spra-
wie trwaj¹ z Muzeum Histo-
rycznym Miasta Warszawy.
Ma to sprzyjaæ wszechstron-
nemu rozwojowi kultury z
uwzglêdnieniem rozwi¹zañ
innowacyjnych. Powstawa³by
tym samym nowy potencja³
spo³eczny dzielnicy, która by-
³aby postrzegana jako „dziel-
nica kreatywna”. Wi¹¿e siê to
równie¿ z nowym pomys³em
na promocjê. Ma zostaæ opra-
cowana kompleksowa strate-
gia promocji dzielnicy, zwal-
czaj¹ca negatywne stereoty-
py w wizerunku Pragi.

W dyskusji przychylnie
oceniono przedstawiony pro-

jekt strategii. Wœród manka-
mentów wymieniano brak
uwzglêdnienia problemu bez-

domnoœci. Jest on pomijany
w polityce miasta.

Pomimo doœæ szczegó³o-
wego rozpisania za³o¿eñ

strategii, nie wiadomo te¿
dok³adnie, co ma byæ uzna-
ne za sukces w poszczegól-

nych dziedzinach.

Podnoszono te¿ koniecz-
noœæ zapisania w strategii pre-
ferencyjnych warunków naj-
mu lokali dla organizacji po-
zarz¹dowych. Niestety, obec-
nie oferowane preferencje nie
s¹ atrakcyjne, bowiem koszt
wyremontowania i utrzymania
lokalu bez ogrzewania, w ni-
skim standardzie jest i tak
bardzo wysoki. Wed³ug dekla-
racji pani burmistrz lokale, któ-
re nie znajduj¹ chêtnych bêd¹
wstêpnie „podremontowywa-
ne”. Z wy³¹czeniem g³ównych
ci¹gów ulic, s¹ mo¿liwoœci
wynajmu lokalu poza obowi¹-
zuj¹cym w wiêkszoœci przy-
padków konkursem.

Wiele uwagi w dyskusji po-
œwiêcono dzia³alnoœci Zarz¹-
du Gospodarowania Nieru-
chomoœciami. Podkreœlano
koniecznoœæ zmian w jego
strukturze i sposobie dzia³a-
nia, a co za tym idzie, dys-
ponowania funduszami, bo-
wiem w obecnej postaci nie
gwarantuje on realizacji za-
³o¿eñ przygotowywanej stra-
tegii. Wobec braku pe³nej ja-
snoœci w tej kwestii zapropo-
nowano wprowadzenie pilo-
ta¿owego programu doty-
cz¹cego zarz¹dzania nieru-
chomoœciami. Polega³by on
na oddzieleniu funkcji za-
rz¹dcy od zadañ w³aœciciel-
skich w kilku wytypowanych
do programu budynkach.
Pozwoli³oby to sprawdziæ w
praktyce, jaki model zarz¹-

dzania jest w dzielnicy naj-
bardziej efektywny.

Zwrócono uwagê, ¿e krót-
sze ¿ycie mieszkañców Pragi
to wynik patologii, w tym alko-
holizmu, niskiej jakoœci ¿ycia,
ale tak¿e zanieczyszczenia
powietrza. St¹d koniecznoœæ
po³o¿enia wiêkszego nacisku
tak¿e na ograniczenie w ruchu
samochodów, wyeliminowa-
nie opalania czym popadnie,
a tak¿e tworzenia terenów zie-
lonych, np. wzorem Mokoto-
wa dostêpnych dla mieszkañ-
ców poszczególnych kwarta-
³ów domów, tzw. kieszonko-
wych ogrodów.

Zgodzono siê z  propozycj¹
zmian sposobu pomocy w
ramach Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, które maj¹ pole-
gaæ m.in. na odd³u¿aniu
mieszkañ. Zwrócono siê tak-
¿e z propozycj¹ przeznacze-
nia pewnej puli dzisiejszych
pustostanów na mieszkania
chronione, b¹dŸ treningowe,
przeznaczone dla osób usa-
modzielniaj¹cych siê, wycho-
dz¹cych z bezdomnoœci.

W ostatnim czasie w wyni-
ku zmiany ustawy, zosta³y
wprowadzone nowe przepisy
dotycz¹ce warunków, jakim
musz¹ odpowiadaæ pomiesz-
czenia przeznaczone na
œwietlice œrodowiskowe.
Obecnie wiêkszoœæ z nich na
Pradze Pó³noc nie spe³nia
tych przepisów. Burmistrz
Katarzyna £êgiewicz zaape-
lowa³a do organizacji prowa-
dz¹cych œwietlice o pilny kon-
takt z urzêdem dzielnicy, aby
móc okreœliæ skalê problemu.
Zadeklarowa³a pomoc w
przystosowaniu lokalu b¹dŸ
jego zamianie.

Zauwa¿ono, ¿e w zapre-
zentowanym projekcie Strate-
gii rozwoju Pragi Pó³noc za-
brak³o celów prorozwojo-
wych. Rozwi¹zaniem dla bra-
ku inwestycji mieszkaniowych
mog³yby byæ np. dobudówki,
zagospodarowanie strychów.
Potrzebne s¹ równie¿ progra-
my aktywizuj¹ce lokaln¹ spo-
³ecznoœæ na rzecz w³asnej
okolicy, pozwalaj¹ce prze³a-
maæ tak¿e urzêdniczy „nieda-
sizm”. Dzielnica powinna
sprzyjaæ tworzeniu reprezen-
tacji mieszkañców kamienic
komunalnych. Poprawa edu-
kacji i dostêpu do niej powin-
na na Pradze przybraæ formê
stosown¹ do potrzeb – pew-
nym rozwi¹zaniem by³by np.
darmowy dostêp do przed-
szkola w po³¹czeniu z aktywi-
zacj¹ zawodow¹ matek.

Przedstawiony na posie-
dzeniu Komisji Dialogu Spo-
³ecznego projekt bêdzie pod-
lega³ dalszej dalszym konsul-
tacjom. Mo¿na siê spodzie-
waæ zmiany i uzupe³nienia
niektórych zapisów, zgodnie
ze zg³oszonym sugestiami.

Powstaje pytanie, czy taka
strategia jest w stanie staæ siê
dokumentem programowym
stymuluj¹cym rzeczywisty
rozwój dzielnicy? Rokowania
s¹ na razie ostro¿ne.

Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

III nadzwyczajna sesja pó³nocnopraskiej rady przejdzie

zapewne do historii mniej chlubnych epizodów samorz¹du.

Sesja, zwo³ana 28 grudnia 2010 roku, zakoñczy³a siê

praktycznie po 16 miesi¹cach, czyli 26 kwietnia br.

Przez ten czas zwo³ano tak¿e 20 innych sesji nadzwyczaj-
nych, ale ¿adna z nich nie dosz³a do skutku. III sesja nadzwy-
czajna odbywa³a siê w ponad dwudziestu ratach. Na sesji tej
radni podjêli prawie 70 uchwa³ i stanowisk, w wiêkszoœci do-
tycz¹cych spraw bud¿etowych i zwi¹zanych z dzielnicowym
za³¹cznikiem. Z inicjatywy opozycji wys³uchano wielu infor-
macji zarz¹du i toczy³o siê wiele mniej lub bardziej interesuj¹-
cych debat dotycz¹cych Pragi. W sesji tej aktywnie uczestni-
czyli przedstawiciele Komitetu Obrony Lokatorów, mieszkañ-
cy kamienic zwracanych przez miasto by³ym w³aœcicielom (tu
warto przypomnieæ, ¿e rada zawsze stawa³a murem za swo-
imi wyborcami), kupcy, uczniowie restrukturyzowanych szkó³,
pojedyncze osoby, pragn¹ce zainteresowaæ radnych swoj¹
spraw¹. Nie zawsze znajdowali zrozumienie, zawsze mogli
siê wypowiedzieæ. Pada³o wiele pretensji pod adresem zarz¹-
du, a szczególnie wiceburmistrz Katarzyny £êgiewicz, odpo-
wiedzialnej za szeroko pojêt¹ gospodarkê komunaln¹. Zarz¹d,
przypomnijmy, niewybrany przez radê, ale z powodu jej nie-
mocy powo³any przez prezydent Hannê Gronkiewicz-Waltz,
czêsto zajmowa³ biern¹ postawê w sporach, które toczone by³y
o wszystko.

Wiele przesz³a przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kowalska-
Kobus, jako adresatka ma³o wybrednych sformu³owañ ze stro-
ny czêœci opozycji, neguj¹cej tak¿e jej przywództwo w ra-
dzie. Brylowali w radzie liderzy ugrupowañ PWS - Jacek Wa-
chowicz, PiS - Ryszard Kêdzierski i SLD - Ireneusz Tondera.
Cienko broni³ swoich liderów klub PO w radzie dzielnicy, po-
turbowany przenikniêciem w jego szeregi szanta¿ysty i pe-
dofila, którego dopiero teraz rada pozby³a siê ostatecznie.
By³y i w radzie jaœniejsze strony, jak wspólne wyst¹pienia o
œrodki finansowe dla dzielnicy, walka o zmiany w organizacji
ruchu usprawniaj¹ce komunikacjê. Powód, dla którego III nad-
zwyczajna sesja trwa³a tak d³ugo, to oczywiœcie walka o w³a-
dzê i jej utrzymanie po tym, jak jeden z radnych z PO zdradzi³
swoje ugrupowanie; wykrycie, i¿ ma zarzuty o szanta¿ i pe-
dofiliê, które przerodzi³y siê w póŸniejsze wyroki i postêpo-
wania administracyjne i w koñcu doprowadzi³y do 16-mie-
siêcznego pata politycznego, który 26 kwietnia skoñczy³ siê,
miejmy nadziejê, ostatecznie. Koñcówka III sesji to awantura
o sprawê skargi na zarz¹d dzielnicy z³o¿onej przez Marka
Jasiñskiego - szefa Komitetu Obrony Lokatorów w sprawie
przydzia³u mieszkania dla skargê wnosz¹cego. Dzia³o siê!
Radni dowiedzieli siê, i¿ zainteresowany traktowany by³ na
lekko preferencyjnych zasadach (cztery wskazania lokali), co
i tak mu nie wystarcza³o, bowiem jak sam z trybuny obrad
powiedzia³, interesowa³ go tylko taki lokal, który móg³by na
preferencyjnych zasadach wykupiæ. Rada dzielnicy skargê
Marka Jasiñskiego na zarz¹d dzielnicy przyt³aczaj¹c¹ wiêk-
szoœci¹ odrzuci³a.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu III nadzwyczajnej rozpoczê³a
siê kolejna nadzwyczajna, tym razem o numerze XXIV. Sesja
jak¿e inna od poprzednich. Pierwszym jej punktem by³o pod-
jêcie uchwa³y i zaprzysiê¿enie radnego Andrzeja Siborenki,
który wszed³ do rady po wygaszeniu mandatu £ukasza Mu-
szyñskiego. Koalicja PO-SLD uzyska³a wiêkszoœæ pozwala-
j¹c¹ jej na swobodne kszta³towanie podejmowanych decyzji.
Wreszcie zakoñczono spór o kszta³t Zespo³u Szkó³ na Ob-
jazdowej 3 (w jego sk³ad jednak bêdzie wchodzi³o liceum
Boles³awa Chrobrego), zaktualizowano mikroprogram rewi-
talizacji dzielnicy, podjêto decyzje o przeznaczeniu kolejnych
lokali u¿ytkowych do zbycia na rzecz dotychczasowych na-
jemców (Targowa 62 i Otwocka 7), zaopiniowano karne stawki
op³aty targowej. Swój fina³ znalaz³a zaprezentowana w imie-
niu komisji bud¿etu przez radnego Ireneusza Tonderê uchwa³a
rady w sprawie aktualnej sytuacji finansowej dzielnicy, okre-
œlaj¹ca katalog potrzeb na poziomie 74 milionów z³otych.
Wszystko to praktycznie jednog³oœnie.                           DCH

Najd³u¿sza sesja

powojennej Pragi
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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

Szansa dla mam

do ponad rocznego cyklu

szkoleniowego oraz p³atnych

sta¿y zawodowych. Zajêcia

obejm¹ 4 rodzaje dzia³añ:

warsztaty aktywizacyjne, po-

rady psychospo³eczne, kon-

sultacje zawodowe, trening

pracy i sta¿e zawodowe. Pro-

wadzone bêd¹ metod¹ warsz-

dokoñczenie ze str. 1 tatow¹, z szerokim dostêpem

do internetu i przy udziale eks-

pertów z ró¿nych dziedzin.

Projekt wspó³finansowany

jest ze œrodków Unii Europej-

skiej, w ramach Europejskie-

go Funduszu Spo³ecznego.

W tegorocznej edycji weŸmie

udzia³ 15 mam, w przysz³o-

rocznej tak¿e 15.

Szanowny

Panie Przewodnicz¹cy

Piszê do Pana zaniepoko-

jony atmosfer¹, jaka dzieje

siê wokó³ kina „PRAHA”.

Mieszkañcy Pragi, poruszeni

informacjami o decyzji zlikwi-

dowania kina zawi¹zali oby-

watelski komitet jego obrony.

Wypowiedzi prasowe preze-

sa spó³ki „Max-Film” s¹

sprzeczne i powoduj¹ zamêt.

Opinia publiczna zosta³o po-

informowana o decyzji o za-

mkniêciu kina, aby po kilku

dniach us³yszeæ, ¿e to dzien-

nikarze Ÿle zrozumieli s³owa

prezesa, bo kino ma dzia³aæ.

Nikt nic nie wie, ani miesz-

kañcy, ani pracownicy a chy-

ba najmniej wiedz¹ urzêdni-

cy, którzy rzekomo s¹ odpo-

wiedzialni za kino. Powsta³

chaos, niepewnoœæ, niepokój.

Kino „PRAHA” jest wa¿-

nym oœrodkiem kulturotwór-

czym, nie tylko ze wzglêdu na

repertuar ale równie¿ jako

miejsce spotkañ z publiczno-

œci¹ dla wielu twórców: pisa-

rzy, poetów, malarzy, grafi-

ków i fotografików. Jest to

otwarta przestrzeñ do wielo-

p³aszczyznowych dzia³añ ar-

tystycznych. Dziêki wielu ta-

kim inicjatywom kino „PRA-

HA” zaczê³o byæ znane i roz-

poznawalne w œrodowiskach

twórczych. Nie tylko praskich,

ale praktycznie z terenu ca-

³ej Warszawy. S¹dzê, ¿e jest

to istotna kwestia, jeœli w³a-

dze dzielnicy g³oœno mówi¹ o

chêci prze³amania negatyw-

nego stereotypu Pragi, jaki

wci¹¿ pokutuje w œwiadomo-

œci mieszkañców Warszawy.

W mojej opinii nie wolno

pozbawiaæ Pra¿an miejsca,

gdzie maj¹ mo¿liwoœæ obco-

wania z kultur¹ zupe³nie nie-

odp³atnie lub bardzo tanio.

Ma to swoje znaczenie w na

terenie, gdzie wiele rodzin

boryka siê z problemem ubó-

stwa. Pracownicy kina „PRA-

HA” wspieraj¹ ró¿ne inicjaty-

wy spo³eczne, maj¹ce na

celu aktywowanie i propago-

wanie kultury, jak chocia¿by

„Urodziny Pragi”, imprezê,

która ju¿ wpisa³a siê w krajo-

braz kulturalny nie tylko tej

dzielnicy, ale ca³ego miasta,

czy Miêdzynarodowy Festi-

wal Muzyki ¯ydowskiej.

Wokó³ kina ogniskuj¹ siê

bardzo ró¿ne œrodowiska:

dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹-

ca w programie edukacyj-

nym, studenci Uniwersytetów

Trzeciego Wieku, œrodowiska

twórcze.

Sam jestem twórc¹, piszê

ksi¹¿ki o tematyce kryminal-

nej i sensacyjnej. Wielokrot-

nie goœci³em w kinie PRAHA,

tutaj odby³a siê uroczysta pre-

miera jednej z moich ksi¹¿ek

wype³niaj¹c ca³¹ salê kinow¹

czytelnikami. Wielu z nich na

Pradze by³o po raz pierwszy

w ¿yciu a wyjechali st¹d z nie-

co innym nastawieniem do tej

dzielnicy. Jedn¹ z ostatnich

imprez, jaka odby³a w goœcin-

nych wnêtrza kina, by³a pre-

miera zbioru opowiadañ o te-

matyce mi³osnej. Goœci³a na

niej miêdzy innymi znana i

poczytna pisarka pani Ma³go-

rzata Gutowska – Adamczyk

oraz wielu innych autorów,

takich jak Magdalena Zim-

niak, Jolanta Kwiatkowska,

Anna Pasikowska, Jan Siw-

mir, Jacek Skowroñski i wie-

lu innych. Wszyscy z dorob-

kiem, nagradzani za osi¹-

gniêcia artystyczne, ciesz¹cy

siê popularnoœci¹. Wielu

przyjecha³o z poza Warsza-

wy. Zebranie tylu osób zna-

nych w œrodowisku literackim

chyba œwiadczy o randze,

jak¹ zyskuje sobie kino. Ran-

gê budowan¹ przez bardzo

d³ugi okres czasu. Odbudo-

wa tego, co mo¿e zostaæ

zniszczone przez nieprzemy-

œlane, urzêdnicze decyzje

mo¿e byæ bardzo trudne, a

mo¿e nawet niemo¿liwe.

Zwracam siê do Pana zarów-

no jako twórca, oraz miesz-

kaniec prawej strony nasze-

go miasta z proœb¹ aby jako

osoba odpowiedzialna za kul-

turê, powstrzyma³ Pan nisz-

czycielski, urzêdniczy marsz.

W obronie naszego kina STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Osoby, zainteresowane

udzia³em w programie

„Spe³niona, szczêœliwa,

zatrudniona” zachêcamy

do kontaktu z Katarzyn¹

Zawadzk¹ z Wydzia³u Ob-

s³ugi Zarz¹du dzielnicy

Targówek, Referat Analiz i

Funduszy Europejskich,

tel. 22 443 85 33.

K.

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

ul. Zagójska 9

04-160 Warszawa

Poni¿ej publikujemy list, który pisarz i dziennikarz Piotr Pochuro skierowa³ do

przewodnicz¹cego Komisji Kultury Sejmiku Mazowieckiego Leszka Celeja w obronie

Kina Praha. Wci¹¿ czekamy na dalsze, pozytywne decyzje.

Tego samego pragn¹ miesz-

kañcy tej dzielnicy, dali temu

wyraz w licznych pikietach i

demonstracjach. Nie robiliby

tego, gdyby kino nie by³o

miejscem dla nich wa¿nym.

Liczê, ¿e zechce Pan inter-

weniowaæ w sprawie obrony

kina.
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Wiêcej ni¿ bieganie

- zaproponowa³ bieg rodzin-

ny i marsz nordic walking na

dystansie 3,5 km oraz kon-

kurs na przebranie zwierzê-

ce. By³ te¿ konkurs fotografii

„Upoluj grubego zwierza”.

Zapisy on line do imprezy,

prowadzone na www.biegzoo.pl

przynios³y nieoficjalny rekord

Polski wœród imprez biego-

wych: tysi¹c pakietów starto-

wych rozesz³o siê w ci¹gu nie-

spe³na 13 minut (w ubieg³ym

roku – w ci¹gu 30 minut, w

2010 – w 4,5 godziny). Ponie-

wa¿ czêœæ zg³oszonych za-

wodników nie wnios³a w ter-

minie op³aty startowej, zarz¹-

dzono dogrywkê; 212 zwolnio-

nych pakietów rozesz³o siê w

ci¹gu minuty. 10 000 z³ z op³at

startowych zasili³o Fundacjê

„Panda”, dzia³aj¹c¹ w war-

szawskim ZOO.

W s³oneczny niedzielny

poranek, na d³ugo przed roz-

poczêciem zawodów, otocze-

nie muszli w Parku Praskim

wype³ni³o siê zawodnikami i

osobami towarzysz¹cymi.

Po uroczystym otwarciu

imprezy o godz. 9.15, jako

pierwsi wystartowali uczest-

nicy biegu rodzinnego i mar-

szu nordic walking. W tym

czasie przy muszli trwa³a roz-

grzewka zawodników przed

biegiem g³ównym. Dziêki

¿ywej konferansjerce, nie

nudzili siê tak¿e obserwato-

rzy. By³a wœród nich pani Ste-

fania, która wraz z mê¿em i

siostr¹ przyjecha³a z Piotrko-

wa Trybunalskiego, by wspie-

raæ syna, ju¿ drugi raz startu-

j¹cego w „Biegu dooko³a

ZOO”. Imprezê oceni³a jako

bardzo fajn¹, weso³¹; syno-

wi trudno by³o siê zapisaæ,

uda³o siê w II turze. Ogród

Zoologiczny to, jej zdaniem,

dobry pomys³ na sceneriê

biegu – zwykle takie zawody

odbywaj¹ siê na terenach le-

œnych. „Proszê pochwaliæ

Pragê!”.

Przed godzin¹ 10.00 po-

nownie wype³ni³ siê teren pod

banerem „START”. Taniec

wojenny wykonali Spartanie

– grupa, która pasjê do bie-

gów d³ugodystansowych

³¹czy z dzia³aniami charyta-

tywnymi. Tym razem by³ to

bieg dla chorej gimnazjalistki

Magdy.

Pad³o pytanie: kto jest z

nami po raz czwarty? I ¿yczli-

we s³owa skierowane do tych,

którzy przekraczaj¹ w³asne

mo¿liwoœci, zaszczepiaj¹

wœród najm³odszych najprost-

szy i najtañszy sposób na

zdrowie. By³y brawa dla bie-

gn¹cych pañ i przypomnienie

dokoñczenie ze str. 1 idei Pierre de Coubertaine`a

„Najwa¿niejsze nie jest zwy-

ciêstwo, lecz udzia³!”. Trady-

cyjnie odliczanie i strza³ da³y

sygna³ do startu.

Czas oczekiwania na fina³

uprzyjemnia³ konferansjer,

który ciep³ym s³owem i mu-

zyk¹ wita³ zawodników, prze-

biegaj¹cych w pobli¿u musz-

li. Na scenie zacz¹³ siê kon-

cert „Akademii Pana Sówki”.

To dzieciêcy zespó³ z Domu

Kultury „Praga”, graj¹cy na

bêbnach steelpan i steeldrum.

Zanim og³oszono wyniki,

zawodnicy mogli zregenero-

waæ si³y smacznymi sa³atka-

mi Fit & Easy lub kaw¹ b¹dŸ

herbat¹, fundowan¹ przez

Idee Kaffee.

Przed po³udniem na scenê

zaproszono zwyciêzców bie-

gu, najpierw – panie. Spoœród

241 zawodniczek najlepsze

wyniki osi¹gnê³y: Weronika

Zieliñska, z czasem 40 minut,

(35. w ogólnej klasyfikacji); II

- Olga Lyjak – 41,21 min.,

(miejsce 57.), III – Magda

Bartoszewicz – 41,49 min.,

(miejsce 63.). Wszystkie pa-

nie to warszawianki. Jako

pierwsi z 913 uczestników (w

tym 672 biegn¹cych mê¿-

czyzn) metê przekroczy³ Mar-

cin Ga³¹zka z Rêbkowa, z

czasem 32,36 min.; II –

Pawe³ Grygo z £om¿y (33,33

min.), III – Marcin Matysiak z

Augustówka (34,05 min.).

Po nich na podium stanêli

wyró¿nieni za stroje zwierzê-

ce: Lidia Koz³owska z War-

szawy – Paj¹k; Magdalena

Bukowiñska z mê¿em, córk¹

i synem Kacprem – pomys³o-

dawca stroju rodzinnego –

G¹sienicy oraz Papuga –

pani chc¹ca zachowaæ ano-

nimowoœæ.

Zwyciêzcy otrzymali pu-

chary i nagrody, ufundowane

przez sponsorów: Jeep,

BEKO, Centrum Handlowe

Wileñska i Isostar. Zwyciêz-

ca biegu g³ównego uhonoro-

wany bêdzie tak¿e nagrod¹

specjaln¹ – tablic¹ pami¹t-

kow¹ na terenie ZOO. Na-

grod¹ dla autorów najlep-

szych zdjêæ bêdzie umiesz-

czenie ich prac na wystawie

na ogrodzeniu ZOO podczas

EURO 2012 oraz kurs foto-

graficzny w Wy¿szej Szkole

Fotografii.

K.

Konkurs dla naszych Czytelników

Dlaczego warto braæ udzia³ w „Biegu dooko³a ZOO”?

Odpowiedzi, nades³ane do 9 maja na adres redakcja@ngp.pl,

wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród: I nagroda - buty sportowe Reebok

RealFlex Transition, II i III - koszulki startowe „Biegu dooko³a ZOO”.

Z „Otwartych Drzwi” do Brukseli

„Trybik” w ruchu

Tegoroczny sezon „Trybik” rozpocz¹³ 24 marca. 120-osobowa

grupa klubowiczów i uczniów Zespo³u Szkó³ nr 45 wyruszy³a

sprzed szko³y na powitanie wiosny. Zwiedzili Centrum Nauki „Ko-

pernik”, dotarli na Most Siekierkowski. Przy dŸwiêkach piosenki

„Skaldów” zrzucili do Wis³y Marzannê, wykonan¹ przez Maæka i

Dominika. Impreza zakoñczy³a siê w Parku Praskim.

13 kwietnia klubowicze wziêli udzia³ w uroczystej inaugu-

racji Projektu Rowerowego „Rowerem po zdrowie, wiedzê i

przygodê”. Zebranym w auli Integracyjnego Centrum Dy-

daktyczno-Sportowego w £omiankach prezes „Trybika”

Pawe³ Paczek przybli¿y³ najwa¿niejsze zasady bezpiecz-

nego poruszania siê rowerzystów po drogach. Nastêpnego

dnia 30 m³odych i najm³odszych cz³onków „Trybika” wyru-

szy³o na rajd,  pokonuj¹c 14-kilometrow¹ trasê z £omianek

do Puszczy Kampinoskiej.

Wiêcej  informacji na www.klubtrybik.cba.pl

12 maja ulicami Warszawy przejedzie peleton rowerzy-

stów w kamizelkach z logo Klubu Rowerowego „Trybik”.

To cz³onkowie zarejestrowanego w marcu br. Stowarzy-

szenia „Marcin” Klubu Rowerowego „Trybik”. O godz. 10

wyrusz¹ sprzed Zespo³u Szkó³ nr 45 przy ul. Jagielloñ-

skiej 7; przejad¹ ulic¹ ks. K³opotowskiego, Mostem Œl¹-

sko-D¹browskim, przez plac Bankowy, ulicami Elekto-

raln¹ i Jana Paw³a II, przy Dworcu Centralnym. Alejami

Jerozolimskimi, przez Sask¹ Kêpê do Wojskowego

Oœrodka Rekreacyjno-Sportowego. Patronat nad tym raj-

dem objêli: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-

Waltz, marsza³ek województwa Mazowieckiego Adam

Struzik i minister infrastruktury Jaros³aw Stêpieñ.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Od kilku lat w maju organi-

zowane s¹ spotkania ludzi

doœwiadczaj¹cych ubóstwa

ze wszystkich krajów euro-

pejskich. W pierwszym dniu

takiej konferencji odbywaj¹

siê warsztaty, podczas któ-

rych wypowiadaj¹ siê delega-

ci z poszczególnych krajów.

Rozmowy przeplatane s¹

prezentacjami w formie 3-mi-

nutowych filmików lub panto-

mimy b¹dŸ prezentacje w Po-

werPoint. Ogl¹daj¹ je wszy-

scy uczestnicy. W drugim

dniu konferencji, do udzia³u w

warsztatach zapraszani s¹

decydenci. Parlamentarzyœci,

pracownicy Komisji Europej-

skiej wys³uchuj¹ opinii i po-

stulatów krajowych delegacji.

Konferencjê zamyka siê pod-

sumowaniem i deklaracj¹

tych urzêdników, ¿e bêd¹ siê

starali zg³oszone problemy

braæ pod uwagê i tak plano-

waæ politykê, by by³o lepiej.

Co roku konferencje zaj-

muj¹ siê innym tematem. Te-

goroczna poœwiêcona jest

bezdomnoœci i mieszkalnic-

twu - tematom w Polsce bar-

dzo wa¿nym i rzadko poru-

szanym (generalnie, o bez-

domnoœci mówi siê u nas

zim¹, gdy ktoœ zamarznie. Z

tego powodu w Polsce do

koñca lutego straci³y ¿ycie

152 osoby; to najwy¿szy od-

setek zamarzniêæ w krajach

Unii Europejskiej)

Trzy g³ówne kwestie, które

w tym roku maj¹ byæ omówio-

ne, to: zmiana sytuacji ludzi

bezdomnych od 2008 do wio-

sny 2012 (w tym czasie w wie-

lu krajach UE nast¹pi³y du¿e

ciecia wydatków socjalnych,

uzasadnione kryzysem go-

spodarczym); dobre i z³e prak-

tyki w bezdomnoœci i miesz-

kalnictwie, czyli o dzia³aniach

dobrych, a tak¿e wrêcz szko-

dliwych; planowanie systemu

pomocy, systemu rozwi¹zy-

Od dziesiêciu lat Komisja Europejska wspó³pracuje z

Europejsk¹ Sieci¹ Przeciw Ubóstwu – du¿¹ organizacj¹

pozarz¹dow¹, prowadz¹c¹ ruch „rzeczników ubóstwa”

– ludzi, którzy maj¹ doœwiadczenie bycia osob¹ ubog¹.

Zrodzi³ siê pomys³, by te doœwiadczenia mogli przekazaæ

urzêdnikom, decydentom, ludziom odpowiedzialnym za

budowanie polityki poszczególnych pañstw, a nawet ca³ej

Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa. Ka¿de pañstwo

ma swojego koordynatora do dzia³añ w tej sprawie.

wania problemu bezdomno-

œci, by by³ on skuteczny.

Przez kilka lat przygotowa-

niem polskiej delegacji na

konferencjê zajmowa³a siê

francuska organizacja ATD

„Czwarty Œwiat”. W bie¿¹cym

roku po raz pierwszy zajê³o

siê tym Stowarzyszenie

„Otwarte Drzwi”. W siedzibie

stowarzyszenia zorganizowa-

no cykl cotygodniowych spo-

tkañ, w których uczestniczy³o

ponad 20 cz³onków ró¿nych

stowarzyszeñ oraz mieszkañ-

ców. Z tej grupy wy³oniono

osoby, które spe³nia³y dwa

warunki: mia³y coœ do powie-

dzenia w temacie bezdomno-

œci oraz potrafi³y to wyraziæ.

Zgodnie z regulaminem kon-

ferencji, w sk³ad delegacji z

ka¿dego kraju wchodzi piêæ

osób oraz koordynator. Wyst¹-

pienia delegatów musz¹ byæ

krótkie (1-1,5 minuty) i synte-

tyczne: trzeba przedstawiæ pro-

blem ilustruj¹c go przyk³adami.

Pod kierunkiem Julii Wy-

gnañskiej – koordynatorki gru-

py i Marii Pokój ze Stowarzy-

szenia „Otwarte Drzwi”, nad

przygotowaniem polskiej pre-

zentacji w Brukseli pracuj¹: Na-

talia Palacz i Kinga Leœnikow-

ska (galeria „Apteka Sztuki”),

Barbara Wroñska i Alina Czar-

necka („Otwarte Drzwi”) oraz

Dariusz Suszwedyk i Piotr So-

snowski (Kamiliañska Misja Po-

mocy Spo³ecznej).                    K.
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Zapraszamy do korzystania z us³ug naszych poradni specjalistycznych.

Prowadzimy sta³e zapisy do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dla wszystkich ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

www.zoztargowek.waw.pl

W tegorocznej edycji w

konkursie wziê³o udzia³ 369

uczestników, reprezentuj¹-

cych 10 szkó³ podstawowych,

1 gimnazjum i 1 liceum, a w

przegl¹dzie – 4 przedszkola i

2 „zerówki” (121 dzieci).

Spektakle ocenia³o jury w

sk³adzie: Jolanta Starowicz-

Grabowska (przewodnicz¹ca)

z SP 277; Aleksander Derka-

czew i Wiktor Skowroñski –

Teatr ResComica; Agnieszka

Kondraciuk – Kompania Te-

atralna Mamro; Mariusz Cza-

ja - SP 28; Dorota Górniak -

SP 52; Iwona Osuch - SP 114;

Dorota Brzeziñska - SP 275;

Danuta Kopieæ - SP 285.

Salê widowiskow¹ DK

„Œwit” wype³nili uczestnicy

konkursu z opiekunami oraz

cz³onkowie rodzin. Wiele

osób robi³o pami¹tkowe zdjê-

cia lub filmiki. Miejsca, zare-

zerwowane dla zaproszonych

przedstawicieli w³adz dzielni-

cy, pozosta³y puste.

Uroczystoœæ rozpoczê³o

przedstawienie „W karze³ko-

wie” w wykonaniu dzieci z ze-

spo³u Ma³e Conieco z SP 277.

Temu spektaklowi jury przy-

zna³o Grand Prix w kategorii

klas I – III. Wyró¿nienia za grê

aktorsk¹ otrzymali: Mieszko

Karbarczyk, Monika Cybulska,

Dominika Fiedorczuk i Pawe³

Majchrzak; za re¿yseriê Anna

Chmielewska i Renata D¹-

browska; dyplom za opraco-

wanie muzyczne Tomasz Pru-

sik. „Jesteœcie fantastyczni,

radoœni, perfekcyjni” – oceni³a

Jolanta Starowicz-Grabowska,

która Mieszko Karbarczykowi

ufundowa³a prywatn¹ nagrodê

za „fantastyczn¹ kreacjê” ka-

rze³ka £apciuszka. Laureat ma

prawie 10 lat, by³ wyró¿niony

tak¿e w poprzednim konkursie

jako Tymoteusz wœród ptaków.

Na pytanie, czy chcia³by zo-

staæ aktorem, odpowiedzia³

nam: „Mo¿e siê uda”.

W kategorii dzieci m³odsze

- kl. I - III jury przyzna³o tak¿e

3 równorzêdne II nagrody.

Laureatami zostali: Zespó³

„Kropelki z SP 52 za przedsta-

wienie „Szewczyk Dratewka”

(wyró¿nienia za kreacje aktor-

skie: Marcel Ciep³owski i Ga-

briela Walecka, za dekoracjê

i stroje – SP 52); zespó³

„Akwarelki” z SP 285, za spek-

takl „Calineczka” (wyró¿nienie

za grê aktorsk¹ Oliwia Rolka i

Weronika Olszewska, za pro-

mocjê i reklamê – SP 85); ze-

spó³ „Jêdrusie” z SP 114 za

przedstawienie „Troglodyci s¹

wœród nas” (wyró¿nienie za

szczególn¹ kreacjê Ola Paj¹k)

„Maska 2011”
Miêdzyszkolny Konkurs Zespo³ów Teatralnych im. Piotra

Grabowskiego „Maska” obchodzi 18. urodziny. Na uro-

czystoœci wrêczenia nagród 23 kwietnia dyrektor Domu

Kultury „Œwit” Jacek Bia³ek podkreœli³, ¿e kontynuowanie

konkursu nie wynika z ambicji, lecz z naturalnej g³êbokiej

potrzeby szkó³; jest efektem wspania³ej pracy nauczycieli,

którzy wiedz¹, ¿e teatr uczy, bawi, wychowuje.

W kategorii dzieci starsze

(kl. IV – VI) I miejsce otrzy-

ma³a grupa teatralna SP 112

za spektakl „O niepraktycz-

nych ludkach, bez których

œwiat by³by nudny”; wyró¿nie-

nia za choreografiê, za ko-

stiumy do przedstawienia

(Magdalena Zieliñska, Bo-

¿enna Górska, Lena Gorze-

lak) i za adaptacjê tekstu (Ma-

rek £apiñski). II miejsce zaj¹³

zespó³ „Zróde³ko” z SP 275

za spektakl „Skrzyd³a s³u¿¹

do latania”; wyró¿nienie za

grê aktorsk¹ Jakub Kisieliñ-

ski; III – Ko³o Teatralne „Asy”

ze Spo³ecznej Szko³y Pod-

stawowej nr 11 STO za spek-

takl „Komedia pomy³ek”.

W kategorii m³odzie¿owej

(klasy gimnazjalne i licealne) I

miejsce za spektakl „Pu³apka”

zdoby³ zespó³ „Trzeci uœmiech

Yoricka” z 46 LO (wyró¿nienie

za grê aktorsk¹ Mateusz Bo-

bis, Magdalena Chocholska i

Kamil Zych, wyró¿nienie za

charakteryzacjê i re¿yseriê

spektaklu Ma³gorzata Wojcie-

chowska); II miejsce za spek-

takl „Poskromienie z³oœnicy”

otrzyma³o Ko³o Teatralne „To-

ruñska 23” z Zespo³u Szkó³

Ogólnokszta³c¹cych STO, wy-

ró¿nienie za grê aktorsk¹ Bar-

tosz Piotrowski. III miejsce, za

spektakl „Dobranoc dla doro-

s³ych” uzyska³ zespó³ „Co Z³e-

go To Nie MY” z 46 LO; wyró¿-

nienia za grê aktorsk¹ Piotr

Horodecki i £ukasz Kostka, za

re¿yseriê spektaklu Ma³gorza-

ta Wojciechowska.

Nagrody ufundowa³ Urz¹d

Dzielnicy Targówek. Opiekun-

ki artystyczne wszystkich ze-

spo³ów otrzyma³y podziêko-

wania i dyplomy.

Spektakl „W karze³kowie” i

zaprezentowane na uroczy-

stoœci krótkie filmiki z pozo-

sta³ych nagrodzonych przed-

stawieñ pokaza³y, z jakim

przejêciem aktorzy wcielali

siê w role, jak du¿e znacze-

nie mia³a bogata scenografia

i strona muzyczno-chore-

ograficzna.

Pracy, w³o¿onej w przygo-

towanie spektaklu, nie da siê

przeliczyæ na godziny –

stwierdzali w rozmowie z NGP

opiekunowie artystyczni z SP

277. Nauczyciele musz¹ mieæ

pasjê, by przelaæ j¹ na dzieci.

Trzeba je zainteresowaæ, za-

poznaæ z bajk¹ tak, by siê w

niej zakocha³y. W przekazie

dla dzieci nie mo¿e zabrakn¹æ

muzyki. Wybieraj¹c wyko-

nawców, opiekun patrzy, jak

dzieci wcielaj¹ siê w rolê. Nie-

którzy ch³opcy wol¹ byæ z ty³u,

na dalszym planie lub wybie-

raj¹ rolê, w której nie trzeba

mówiæ. Krótko mówi¹c, dobie-

ramy tak, by dziecko czu³o siê

dobrze.

„Konkurs odkry³ wiele ta-

lentów re¿yserskich, sceno-

graficznych i aktorskich” –

podsumowa³a Jolanta Staro-

wicz-Grabowska. Nauczycie-

lom podziêkowa³a za pracê,

której efekty bardzo ciesz¹;

artystom – za udzia³ w przy-

godzie z teatrem. „Czekamy

na przysz³y rok!”.

Fragmenty filmów z przedsta-

wieñ nagrodzonych w konkursie

„Maska 2011” mo¿na obejrzeæ na

www.dkswit.com.pl/maska.htm

K.

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl
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•Druki akcydensowe

•Ksero

•Zdjêcia

do dokumentów

•Wykonamy

ka¿d¹ grza³kê

Oprawa prac

dyplomowych - 20 z³

Wiedzê o ¿yciu i twórczo-

œci poety wzbogaci³o spotka-

nie „Poeta z Brzeskiej” zorga-

nizowane we wspó³pracy z

Muzeum Literatury im. A. Mic-

kiewicza w Warszawie w tym-

czasowej sali ekspozycyjnej

Muzeum Warszawskiej Pra-

gi w Koneserze. Stryja wspo-

mina³ m.in. Andrzej Seby³a,

zaœ wiersze oraz fragmenty

wspomnieñ ¿ony poety prze-

czyta³a Krystyna Czubówna.

Zwi¹zany z poetami z krê-

gu „Kwadrygi”, W³adys³aw

Seby³a by³ jednym z najcie-

kawszych poetów dwudzie-

stolecia miêdzywojennego.

Choæ na Brzeskiej spêdzi³ tyl-

ko kilka lat, by³ to najwa¿niej-

szy okres jego ¿ycia. Po prze-

prowadzce ze Œródmieœcia

mieszka³ tu w du¿ym trzypo-

kojowym mieszkaniu teœciów

z ¿on¹ Sabin¹ i synkiem Wi-

toldem. Mieszkanie to szybko

sta³o siê centrum ¿ycia literac-

kiego. Na Brzeskiej bywali:

Konstanty Ildefons Ga³czyñ-

ski, Stanis³aw Ryszard Dobro-

wolski czy Krzysztof Kamil

Baczyñski. Wszechstronnie

uzdolniony, Seby³a nie tylko

pisa³ poezje - by³ te¿ t³uma-

czem, muzykiem oraz zdol-

nym rysownikiem i malarzem.

Choæ w tych niespokojnych

czasach uczestniczy³ jako

ochotnik w pierwszym Po-

wstaniu Œl¹skim oraz wojnie

polsko-bolszewickiej, pozo-

sta³ zdeklarowanym pacy-

fist¹, uwik³anym jednak w try-

by historii. W 1939 wprost z

praskiego mieszkania trafi³ na

front, a nastêpnie do sowiec-

kiej niewoli, gdzie œlad po nim

zagin¹³. Zmar³a w 1980 roku

¿ona W³adys³awa Seby³y nie

doczeka³a otwarcia sowiec-

kich archiwów. Dopiero w la-

tach 90. sta³o siê zupe³nie

jasne, ¿e jej m¹¿, wiêzieñ

Starobielska, zgin¹³ wiosn¹

1940 roku. Choæ okolicznoœci

jego œmierci zadecydowa³y o

wymazaniu pamiêci o Seby-

le z powojennej historii litera-

tury, to jednak w³aœnie dziêki

¿onie, Sabinie Seby³owej,

która pieczo³owicie opraco-

wa³a ca³¹ spuœciznê literack¹

mê¿a, uda³o siê ocaliæ j¹ od

zapomnienia.

Tak¿e praskie tropy W³ady-

s³awa Seby³y s¹ liczne i nie-

przypadkowe. Przedwojenna

ul. Brzeska têtni³a ¿yciem.

Mieszkali tu doro¿karze, pra-

cownicy pobliskiego dworca

kolejowego oraz urzêdnicy z

okolicznych fabryk. Rodzinne

okolice jego ¿ony by³y ulubio-

nym miejscem spacerów i wy-

poczynku Seby³y. W Katedrze

Œw. Floriana zosta³ ochrzczo-

ny jego syn, póŸniejszy uczeñ

Liceum W³adys³awa IV.

Z okazji 110. rocznicy uro-

dzin Towarzystwo Historycz-

ne im. Szembeków przygoto-

wa³o szeroki wachlarz wyda-

rzeñ poœwiêconych W³ady-

s³awowi Sebyle – od uroczy-

stych mszy, przez sesje na-

ukowe, po spotkania popula-

ryzatorskie. Uroczystoœci roz-

poczête 28 lutego w miejscu

urodzenia poety, w K³obucku

ko³o Czêstochowy, 20 listopa-

da zwieñczy uroczysty wie-

czór literacki w Muzeum Nie-

podleg³oœci w Warszawie.

Kr.

W³adys³aw Seby³a

- poeta przypomniany
Na fasadzie kamienicy przy ul. Brzeskiej 5 w czwartek

26 kwietnia ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹

poecie W³adys³awowi Sebyle, który mieszka³ tu do

wybuchu wojny.

,
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Wystawa nosi tytu³ „Moi

aktorzy”, bo te¿, jak mówi

autor zdjêæ, Zygmunt Dru¿-

bicki, dobór portretowanych

osób by³ ca³kowicie œwiado-

my i odby³ siê „po znajomo-

œci”. Zdjêcia przedstawiaj¹

zaprzyjaŸnionych z autorem

ludzi ze œwiata filmu i seriali.

Widzimy m.in. portrety Artu-

ra ̄ mijewskiego, Adama Fe-

rency, Daniela Olbrychskie-

go, Andrzeja Grabowskiego,

Bogdana £azuki, Agnieszki

Grochowskiej i Roberta

Wiêckiewicza.

- S¹ tu wielcy i mniej zna-

ni, ale wszyscy to ujmuj¹cy,

wspaniali ludzie – zapewnia

Zygmunt Dru¿bicki.

Z wykszta³cenia plastyk, z

zawodu fotograf, Zygmunt

Dru¿bicki pochodzi z Opola.

Od wielu lat zajmuje siê gra-

fik¹ komputerow¹. By³ instruk-

torem sekcji fotografii i filmu w

Wojewódzkim Domu Kultury w

Opolu. Obecnie pracuje w Bia-

³o³êckim Oœrodku Kultury,

gdzie jako opiekun galerii,

zdynamizowa³ dzia³alnoœæ wy-

stawiennicz¹. Specjalizuje siê

w fotografii reklamowej i filmo-

wej. By³ fotosist¹ na planie ta-

29 kwietnia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê

kolejny wernisa¿. Tym razem Galeria przy Van Gogha 1

zaprezentowa³a fotografie znanych aktorów autorstwa

Zygmunta Dru¿bickiego.

kich filmów i seriali, jak „Blon-

dynka”, „Agentki”, „Kryminal-

ni”, „Zróbmy sobie wnuka” czy

„Na dobre i na z³e” oraz wspó-

³twórc¹ zdjêæ do katalogu ak-

torów Agencji Gudejko.

Nie stroni te¿ od fotografii

dokumentalnej. Robi³ zdjêcia

m.in. podczas powodzi w

Opolu w 1997 roku. Do jego

ulubionych tematów nale¿¹

te¿ konie i muzyka. Jest auto-

rem albumu „Foto Jazz Por-

tret”. W swoim dorobku ma ok.

20 indywidualnych wystaw fo-

tograficznych i plastycznych.

Prezentowane na obecnej

wystawie portrety s¹ jak gdy-

by nieostre, lekko zamazane.

Ten oryginalny efekt artysta

osi¹gn¹³ nak³adaj¹c dwie ma-

ski, czyli dwa zdjêcia na sie-

bie. Dziêki temu zabiegowi

portrety sta³y siê mniej oczy-

wiste, daj¹c widzowi mo¿li-

woœæ w³asnej interpretacji.

Wernisa¿ zaszczyci³ swoj¹

obecnoœci¹ jeden z portreto-

wanych aktorów, Krzysztof

Kiersznowski, pamiêtny W¹-

ski z „Kilera” Juliusza Machul-

skiego. Wystawê fotografii

Zygmunta Dru¿bickiego w

Galerii przy Van Gogha1 mo¿-

na ogl¹daæ do po³owy maja.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

13 maja na Pradze-Pó³noc znów zagoszcz¹ barwne

stoiska oferuj¹ce produkty regionalne i wyroby pracowni

artystycznych z ca³ej Polski. Jarmark Floriañski tra-

dycyjnie organizuj¹: Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc

m.st. Warszawy i Dom Kultury Praga.

Nowoœci¹ tegorocznego Jarmarku, który przeniós³ siê z ulicy

Floriañskiej do przestronnego Parku Praskiego, bêd¹ liczne

atrakcje dla dzieci. Dla doros³ych oprócz zakupów przygoto-

wano spor¹ dawkê porywaj¹cej muzyki, znakomitych tekstów

kabaretowych, a tak¿e popisy taneczne i... pi³karskie! Pod-

czas uroczystoœci zostan¹ wrêczone Floriany – honorowe

nagrody Zarz¹du Dzielnicy Praga-Pó³noc za szczególne osi¹-

gniêcia i wk³ad w promowanie Pragi. Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ

spaceru po nieznanych zak¹tkach Naszej Dzielnicy pod

opiek¹ rutynowanych przewodników.

W programie (muszla w Parku Praskim):

12.00-13.00  Orkiestra dêta OSP Nadarzyn (przemarsz Alej¹

K. Lisieckiego „Dziadka” w kierunku muszli i koncert na scenie)

13.00-13.15 Konkurs EURO 2012 + pokazy pi³karskie

13.15-14.15 Fasolinki (dzieciêcy zespó³ taneczno-wokalny)   

14.15-14.30 Konkurs EURO 2012 + pokazy pi³karskie

14.30-15.30 Program dla dzieci (projekt Wy¿szej Szko³y Me-

ned¿erskiej)

15.30-16.30 Czessband

16.30-17.00 Ceremonia wrêczania Florianów

17.00-18.00 Program kabaretowy „Humor i piosenka z tamtych

lat” (w wykonaniu Miros³awa Kowalczyka, aktora Teatru Syrena)

18.00-18.15 Konkurs EURO 2012 + pokazy pi³karskie

18.15-18.45 Chór Tonika

18.45-19.45 Pokaz i lekcja tanga argentyñskiego

19.45-20.30 Kapela Praska

20.30-22.00 „Na pierwszy znak” – piosenki i szlagiery filmo-

we z repertuaru Hanki Ordonówny, Adama Astona, Toli Man-

kiewiczówny i Heleny Grossówny, a tak¿e niezapomniane

utwory Edith Piaf w wykonaniu zaspo³u Triodeon, w sk³adzie:

Anna Przybysz, Jaros³aw Kutera i Jacek Przybysz.

Prowadzenie – Hubert Zimol¹g.

VII Jarmark Floriañski

„Moi aktorzy” – fotografie
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SPO£ECZNE

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO

UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA

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

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

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

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

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

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

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

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

WYWÓZ

ŒMIECI i GRUZU

W KONTENERACH

OD 1m3 DO 35m3

WIOSENNA PROMOCJA

”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063

lub 609112922

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

Violê mogliœmy us³yszeæ w

P³udach w 2008 roku. Wów-

czas podbi³a serca bia³o³êc-

kiej publicznoœci przede

wszystkim swoim autenty-

zmem. Drobna osóbka o ma-

gnetycznych oczach i… wiel-

kim g³osie, której nie mo¿na

siê oprzeæ, gdy z ogromn¹

moc¹ i wiar¹ œpiewa „¯aden

sztorm nie straszny mi, kiedy

Ty za sterem stoisz dziœ, Nowy

l¹d znajdujê tam, I bezpieczn¹

przystañ w Tobie mam…”. Za

kilka tygodni œwiat³o dzienne

ujrzy kolejny solowy album

artystki z bardzo intymnym,

osobistym przes³aniem. W³a-

œnie „Wieczernik” wybrano na

prapremierow¹ prezentacjê

materia³u, pochodz¹cego z

nowego kr¹¿ka.

Viola Brzeziñska uznawana

jest za jedn¹ z najwybitniej-

szych wokalistek m³odego po-

kolenia. Pochodzi z Gi¿ycka,

œpiewu uczy³a siê u El¿biety

Zapendowskiej, w 1995 roku

zdoby³a g³ówn¹ nagrodê im.

Anny Jantar na Ogólnopolskim

Festiwalu Piosenki w Opolu.

Przez 6 lat wspó³pracowa³a z

Teatrem Buffo, a nastêpnie z

zespo³ami sceny chrzeœcijañ-

skiej, od kilku lat poch³ania j¹

w³asny zespó³, z którym nagra-

³a dwie p³yty. Ostatnio koncer-

towa³a w Stanach Zjednoczo-

nych. Nagra³a te¿ kilka piose-

nek do takich filmów jak „Har-

ry Potter i Czara Ognia”, „Spo-

na” „Amok”, „Towar”, wspó³pra-

cuje z wieloma artystami, m.in.

z Robertem Jansonem,

Krzysztofem Krawczykiem czy

Piotrem Rubikiem.

Dobrze czuje siê w ró¿nych

gatunkach. Wspólnym mia-

nownikiem jej rockowo-popo-

wo-soulowej twórczoœci po-

zostaje pozytywne przes³a-

nie. Jeden z dziennikarzy

napisa³: „Warstwa muzyczna

jej piosenek nie jest monoton-

na ani nudna, a Viola pozo-

staje bardzo prawdziwa i au-

tentyczna. Czuje siê, ¿e to, co

i jak œpiewa, jest bardzo oso-

biste, delikatne… Teksty wie-

le znaczeñ „przemycaj¹”, nie-

które znaleŸæ mo¿na tylko w

podtekœcie. To, ile s³uchacz

wyniesie, zale¿y tylko od nie-

go. A g³os Violi to niejako pie-

cz¹tka gwarantuj¹c¹ dobry

muzyczny poziom.”

- Jej piosenki, choæ pe³ne

odwo³añ do Boga i Jego mi³o-

œci, wcale nie s¹ konfesyjne,

dewocyjne ani tym bardziej

naiwne – mówi Bart³omiej

W³odkowski, szef Fundacji

AVE i organizator koncertu. -

Wszystkie s¹ o czymœ i to o

czymœ wa¿nym, bo dotykaj¹-

cym cz³owieka. Choæ Viola

jest jedn¹ z najbardziej zna-

nych wokalistek z nurtu „mu-

zyki chrzeœcijañska”, sama

tego okreœlenia nie lubi. –

Muzyk – chrzeœcijanin wcale

nie musi œpiewaæ tylko o Bogu

- mówi. – To trochê tak, jakby

mówiæ o krawcach, hydrauli-

kach czy kierowcach – chrze-

œcijanach. Dobrze natomiast,

jeœli artysta oprócz talentu, ma

jeszcze rozum, którego u¿y-

wa, i czasem potrafi powie-

dzieæ „nie” temu, co nie jest

zgodne z jego przekonaniami.

Viola zawsze chcia³a pozo-

staæ sob¹. Bez wahania od-

mówi³a Micha³owi Wiœniew-

skiemu, który proponowa³ Jej

udzia³ w swoim zespole. -

Czu³am, ¿e to nie jest mój

œwiat... – mówi tajemniczo.

Jaka wiêc naprawdê jest Vio-

la Brzeziñska?

Zapraszamy do „Wieczerni-

ka”, aby siê przekonaæ. Wstêp

wolny. Organizatorem koncer-

tu jest Fundacja AVE przy

wsparciu m.st. Warszawy.

Druga po Bogu,

czyli prapremiera w P³udach
Po niezwykle udanym i ¿ywio³owo przyjêtym wystêpie

Natalii Niemen, w ciesz¹cym siê ogromnym zaintereso-

waniem cyklu koncertów w „Wieczerniku” Parafii Naro-

dzenia NMP w P³udach, ul. Klasyków 21, zapraszamy w

niedzielê 6 maja 2012 roku o g. 19 na prawdziwe wyda-

rzenie artystyczne! Nie bêdzie to zwyk³y koncert, ale ogól-

nopolska PRAPREMIERA nowej p³yty Violi Brzeziñskiej,

jednej z najbardziej utalentowanych wokalistek chrzeœci-

jañskiej sceny muzycznej.

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w

dniu 20.04.2012 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i podany

do publicznej wiadomoœci wykaz nr 3/2012 lokali miesz-

kalnych przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej

na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Od MoCarta do Mozarta

To ju¿ V edycja festiwalu,

którego pomys³odawczyni¹

i inicjatork¹ jest dyrektor Bia-

³o³êckiego Oœrodka Kultury,

Anna Barañska-Wróblew-

ska. Przed piêciu laty do

projektu uda³o jej siê pozy-

skaæ „Grupê MoCarta”, któ-

rej cz³onkowie: Filip Jaœlar,

Micha³ Sikorski, Pawe³ Ko-

waluk i Boles³aw B³aszczyk

s¹ jurorami festiwalu. Od na-

zwy s³ynnego zespo³u wy-

wodzi siê te¿ nazwa ca³ej

imprezy.

Celem festiwalu jest edu-

kacja muzyczna dzieci i m³o-

dzie¿y poprzez zabawê. Oka-

zuje siê, ¿e zapotrzebowanie

na tego typu imprezy jest bar-

dzo du¿e. W poprzednich

edycjach wziê³o udzia³ ponad

400 uczestników. Przy-

je¿d¿aj¹ zespo³y licz¹ce od 3

do 12 osób z ca³ej Polski.

Prezentuj¹ bardzo ró¿norod-

ne formy muzyczne. Jurorzy,

bardziej ni¿ umiejêtnoœci

warsztatowe uczestników,

oceniaj¹ ich zdolnoœæ inter-

pretacji muzyki. Chodzi o ory-

ginalne przedstawienie utwo-

ru, ciekaw¹ aran¿acjê, pomy-

s³owy kostium.

24 kwietnia Bia³o³êka goœci³a m³odych utalentowanych muzyków. Tego dnia w Bia³o-

³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki

Kameralnej dla Uczniów Szkó³ Muzycznych I i II stopnia „Od MoCarta do Mozarta”.

Program jest dowolny.

Mog¹ byæ pokazywane ske-

cze muzyczne, nawet kaba-

ret, do którego dzieci chêt-

nie siê przebieraj¹. W tego-

rocznej edycji Trio fletowe 2

z Zespo³u Pañstwowych

Szkó³ Muzycznych nr 4 im.

Karola Szymanowskiego w

Warszawie, w sk³adzie: Mo-

nika Guziñska, Maja Szyma-

nek i Karolina Bujak, wyko-

nuj¹ce „Muzykê Wodn¹”

(Water Music) G. F. Haendla,

wysz³o na scenê w strojach

do nurkowania i w p³etwach.

Dziewczynki dosta³y nagro-

dê w kategorii „Najlepszy

¿art muzyczny”.

Najwiêksz¹ osobowoœci¹

festiwalu okaza³ siê Jêdrzej

Kacprzyk, kontrabasista z

Zespo³u Szkó³ Muzycznych

im. Czes³awa Niemena we

W³oc³awku, a nagroda dla

najm³odszego uczestnika

powêdrowa³a do 5-letniego

Grzegorza Nikodema, cz³on-

ka Dzieciêcego Zespo³u

Skrzypcowego „Missio Musi-

ca” z Prywatnej Szko³y Mu-

zycznej I stopnia „Missio Mu-

sica” w Warszawie.

By³o jeszcze wiele dowcip-

nych wystêpów, jak choæby

wystêp zespo³u pod nazw¹

„S¹ lepsi” z Pañstwowej Szko-

³y Muzycznej I st. Im. Marci-

na Kamiñskiego w Sierpcu,

który - pomys³owo wykorzy-

stuj¹c instrumenty muzyczne

- przedstawi³ „Opowieœæ

¿eglarza” Agnieszki Kad³u-

bowskiej i otrzyma³ za ni¹ na-

grodê w kategorii „Najlepsza

ilustracja muzyczna”. Koncert

laureatów zakoñczy³ wystêp

gwiazdy Festiwalu, czyli „Gru-

py MoCarta”.

Ogólnopolski Festiwal Mu-

zyki Kameralnej dla Uczniów

Szkó³ Muzycznych I i II stop-

nia pod artystycznym patro-

natem „Grupy MoCarta” jest

to przede wszystkim dobra

zabawa muzyk¹. A przecie¿

o to w³aœnie chodzi, aby mu-

zyka sprawia³a radoœæ ciê¿-

ko pracuj¹cym na swój suk-

ces dzieciom oraz s³ucha-

czom. W dzielnicy, w której

nie ma ¿adnej szko³y mu-

zycznej ani przedszkola mu-

zycznego, pokazanie umuzy-

kalnienia dzieci od tej weso-

³ej strony, jest niezwykle cen-

ne. Oby wiêcej takich inicja-

tyw spo³ecznych!

Wiêcej o edukacji muzycz-

nej dzieci w dzielnicach pra-

wobrze¿nej Warszawy napi-

szemy w nastêpnym nume-

rze Nowej Gazety Praskiej.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki
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8 maja godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe – „Gdzie ch³opaki z tamtych lat… – z historii

II Konspiracji (1944 - 1956” prowadzenie Janusz Horodniczy. Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

8 maja godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” – koncert uczniów klas wiolonczeli p.

Marii Walasek i p. Danuty Stradowskiej oraz klasy fortepianu p. Hanny Pêcikiewicz (OSM I

st. im. St. Moniuszki w Warszawie). Wyst¹pi¹: Natalia Malec, Weronika Piskor, Magda Szlen-

dak, Antonina Waszkiewicz, Gustaw Bafeltowski, Wojciech Bafeltowski, Kacper Fabiszew-

ski, Borys Piszczatowski. Przy fortepianie: p. Hanna Pêcikiewicz, p. Marek Bieñkuñski, p.

Grzegorz Skrobiñski. Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

9 maja godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po kulturach

œwiata. „Karelia – kraina lasów i jezior”– prowadzenie: Nadzieja Dejneka. Wyk³ad po³¹czo-

ny z pokazem zdjêæ. Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

11 maja godz. 16.00-19.00, 12 maja godz. 12.00-15.00, 13 maja godz. 12.00-15.00 -

Wielokulturowe Warsztaty Filmu Animowanego. Odcinek drugi – kraje arabskie. Zapraszamy

dzieci z rodzin polskich i arabskich w wieku 9-12 lat na zajêcia dotycz¹ce kultury krajów

arabskich oraz naukê tworzenia filmu animowanego. Wstêp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje: sekretariat@tupraga.pl, tel. 665 411 889, www.wielokulturowefilmowe.pl

12 maja godz. 19.00 - „Wdowy” – spektakl wg, tragikomedii S³awomira Mro¿ka pod tym

samym tytu³em. Przedstawienie w wykonaniu teatru Melpo „Ciê¿ko zachorowa³em, cudem

nie umar³em, „Wdowy” to bardzo osobista rzecz, moje w³asne doœwiadczenie, w³asna na

nie reakcja.” - tak mówi³ mistrz Mro¿ek o dramacie, który napisa³ podczas pobytu w szpitalu

w Meksyku. Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

12-13 maja, 19-20 maja, 26-27 maja (sobota – niedziela) - Potêga Obrazu. Szkolenia z

concept artu, ilustracji i design dla rysowników, grafików, animatorów, projektantów ilustra-

torów, dyrektorów artystycznych i wszystkich zainteresowanych. Szczegó³y na stronie

www.potegaobrazu.pl

13 maja godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych - „U nas na Kurpsiach”. Wyst¹pi¹: grupy

dzieciêce Zespo³u Pieœni i Tañca Uniwersytetu Warszawskiego ”Warszawianka” pod

kierunkiem Marty Jarosz i Pauliny Kroplewskiej. Przygotowanie muzyczne: Przemys³aw

Marcyniak. Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

15 maja godz. 12.00 - Spotkanie literacko-dyskusyjne dla seniorów. Spotkanie prowadzi:

Marek £awrynowicz. Sala konferencyjna DK TuPraga, wstêp wolny.

15 maja godz. 13.00 - Ulubione ksi¹¿eczki z dzieciêcej pó³eczki! - spotkanie z Wand¹

Chotomski. Wanda Chotomska to najbardziej znana wspó³czesna polska pisarka dla dzieci.

Autorka ksi¹¿ek, piosenek, programów radiowych, Dobranocek z Jackiem i Agatk¹, scenariuszy

teatralnych i filmowych. Napisa³a ponad 200 ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, m.in.

Piêciopsiaczki, Dzieci pana Astronoma, Kurczê blade. Spotkanie prowadzi: Helena Œpiewak.

Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

15 maja godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹ - Goœciem DK Praga bêdzie Marcin

Dobrociñski. Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa

DK TuPraga, wstêp wolny.

18 maja godz. 17.30 - „Z³ota Rybka”- spektakl teatralny dla doros³ych w wykonaniu grupy

teatralnej m³odzie¿y niepe³nosprawnej z DK Praga. Spektakl Z³ota Rybka jest obrazem

marzeñ osób z niepe³nosprawnoœci¹ oraz ich g³osem o potrzebie bycia autorem w³asnego

¿ycia. Spektakl zosta³ zrealizowany na podstawie doœwiadczeñ aktorów niepe³nospraw-

nych. To oni s¹ autorami naszej ,,Z³otej Rybki”, której próbuj¹ wyt³umaczyæ swoje pragnie-

nia. Mówi¹ o przyjaŸni, mi³oœci i pracy oraz o ograniczeniach, które napotykaj¹ na swojej

drodze. Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

22 maja godz. 17.30 - „Promocja m³odych talentów” – koncert uczniów klasy improwizacji

fortepianowej p. Tomasza Januchty (ZPSM nr 1 przy ul. Miodowej w Warszawie). Sala

koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

27 maja godz. 12.00 - II Piknik Seniora na Pradze - Europejski Rok Seniora jest specjaln¹

okazj¹ by w sposób szczególny zaakcentowaæ jesieñ naszego ¿ycia, Dom Kultury Praga i

Zespó³ Praskie Ma³mazyje zapraszaj¹ na imprezê organizowan¹ dla seniorów i z myœl¹ o

nich w ramach integracji artystów amatorów w dojrza³ym wieku. Muszla Koncertowa w Parku

Praskim, wstêp wolny.

29 maja godz. 17.30 - „W królestwie wiosennego Smoka Œpiocha” – komedia o smoku,

który nie chcia³ siê przebudziæ z wiosennego snu. S³oneczne promienie zmieniaj¹ kapry-

œnego bohatera w mi³ego, przyjaznego smoka. Plan aktorsko-lalkowy. Wystêpuj¹ aktorzy z

Teatru Capitol i Teatru Lalka. Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

29 maja godz. 18.00 - Klub Motywacji. Klub Motywacji to cykliczne spotkania, maj¹ce za

zadanie zmotywowaæ i na³adowaæ Ciê pozytywn¹ energi¹. To zajêcia organizowane dla

ludzi chc¹cych siê rozwijaæ w takich sferach jak zwi¹zki, relacje, przedsiêbiorczoœæ, kre-

atywnoœæ, czy rozwój osobisty. DK TuPraga - sala nr 6. Koszt udzia³u w zajêciach: 20 z³

www.klubmotywacji.pl

30 maja godz. 17.30 - „Etiopia” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej.

Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

31 maja godz. 17.30 - Poezja jest emocj¹ – wieczór literacki. Goœciem DK Praga bêdzie

Adriana Szymañska. Spotkanie prowadzi Marek £awrynowicz. Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

Spór o szkolne obiady w gruncie rzeczy jest

sporem pomiêdzy pogl¹dami prawicowymi a le-

wicowymi. Libera³owie i osoby spod znaku np.

UPR opowiedz¹ siê za likwidacj¹ dotychczaso-

wego systemu ¿ywienia w szko³ach. Ich zdaniem

gmina nie powinna zajmowaæ siê gotowaniem

obiadów. Uczniów karmiæ maj¹ prywatne firmy.

Lewica zaœ uwa¿a, ¿e obiady dla uczniów ma

przygotowywaæ szko³a. W szkole uczniowie

przebywaj¹ doœæ d³ugo, a rodzice nie maj¹ cza-

su na gotowanie obiadów. Oddanie przygotowa-

nia posi³ków prywatnym firmom oznaczaæ bê-

dzie wzrost cen. Szko³y nie bêd¹ mia³y wp³ywu

na jakoœæ obiadów, rodzice zostan¹ obci¹¿eni

dodatkowymi kosztami, a szkolne kucharki i

podkuchenne zostan¹ bezrobotne. Prawica

wskazuje na oszczêdnoœci w bud¿ecie gminy;

lewica zwraca uwagê, ¿e wys³anie kucharek na

bezrobocie obci¹¿y publiczny bud¿et.

Czy mo¿liwe jest pogodzenie obu zasad?

Jednej, która mówi, ¿e nies³usznie jest ¿yæ

cudzym kosztem, i drugiej, by byæ solidarnym

z niezamo¿nymi? Te zasady wcale siê nie

wykluczaj¹. Zasadê solidarnoœci mo¿na reali-

zowaæ m.in. poprzez dop³aty czy nawet pe³ne

pokrycie kosztów obiadów dla niezamo¿nych

ze œrodków Oœrodków Opieki Spo³ecznej.

Znalezienie sposobu rozwi¹zania sporu o

obiady wymaga realizacji trzech postulatów:

Rodzice oczekuj¹ zdrowych i niedrogich obia-

dów podawanych dzieciom w szkole. Kuchar-

ki chc¹ pracy. Miasto chce oszczêdzaæ.

Proponujê zatem rozwa¿enie powo³ania do

¿ycia Spó³dzielni Obiadów Szkolnych. Kto w

takiej kooperatywie powinien uczestniczyæ?

Przede wszystkim kucharki i podkuchenne,

które obawiaj¹ siê bezrobocia b¹dŸ prywat-

nego pracodawcy. Miasto sto³eczne Warsza-

wa mo¿e wyposa¿yæ spó³dzielnie w kuchnie

wraz z infrastruktur¹. Wyrzucenie takiego ma-

j¹tku, generalnie zdekapitalizowanego, b¹dŸ

oddanie go podmiotom, które za jakiœ czas

mog¹ straciæ zainteresowanie œwiadczeniem

us³ug szkole, by³oby marnotrawstwem. Gmina

mia³aby wybór: zostaæ cz³onkiem spó³dzielni,

wnieœæ wyposa¿enie kuchni i mieæ wp³yw na

funkcjonowanie spó³dzielni albo u¿yczyæ swój

maj¹tek spó³dzielni. Byæ mo¿e, cz³onkami

spó³dzielni zostan¹ rodzice, którzy zechc¹

wnieœæ swój wk³ad pracy, a jednoczeœnie ba-

czyæ na jakoœæ i cenê posi³ków. Spó³dzielnia,

która systematycznie bêdzie kupowaæ ¿yw-

noœæ dla kilku czy kilkunastu szkó³, uzyska

lepsze ceny zakupu.

Spó³dzielnia Obiadów Szkolnych (mniejsza

o jej nazwê w³asn¹) zadba o jakoœæ i cenê

posi³ków oraz da pracê swym cz³onkom. Obia-

dy zaœ pozostan¹ w szkole ku zadowoleniu

rodziców, dzieci, a tak¿e pedagogów. Organom

gminy nikt nie zarzuci nieludzkiego podejœcia,

a one same, dbaj¹c o system spó³dzielni obia-

dów szkolnych, wykonywaæ bêd¹ swoj¹ s³u-

¿ebn¹ rolê wobec wspólnoty samorz¹dowej.

Andrzej Rogiñski

Spó³dzielnia Obiadów Szkolnych
W kilku dzielnicach Warszawy rozgorza³a ostra dyskusja w zwi¹zku z zamierzeniem zarz¹dów

dzielnic, by zdj¹æ ze swych finansowych obowi¹zków przygotowywanie obiadów w szko³ach.

Posi³ki mia³yby zapewniaæ podmioty gospodarcze, a nie gmina. Ma to przynieœæ oszczêdnoœci.

Personel kuchenny obawia siê zwolnieñ z pracy, a rodzice dodatkowych wydatków.

Z biletem na mecz jedŸ komunikacj¹

miejsk¹ bezp³atnie

W czasie EURO 2012 uprawnienia do bez-

p³atnych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹

bêd¹ mieli m.in. posiadacze biletów na mecz,

wolontariusze i dziennikarze. Uchwa³ê w tej

sprawie podjêli warszawscy radni.

Przyznanie dodatkowych uprawnieñ do bez-

p³atnych przejazdów bêdzie zachêt¹ do tego,

by w czasie mistrzostw, wszystkie osoby zaan-

ga¿owane w proces ich organizacji, korzysta³y

przede wszystkim z komunikacji zbiorowej.

Dziêki temu na ulicach bêdzie mniej samocho-

dów. Miasto bêdzie mog³o równie¿ zapewniæ

mniejsz¹ liczbê miejsc parkingowych. To wresz-

Bêdziemy krêciæ z… Nextbike

ZTM rozstrzygn¹³ przetarg i wybra³ opera-

tora Warszawskiego Roweru Publicznego. Za

uruchomienie systemu bezobs³ugowych wy-

po¿yczalni jednoœladów bêdzie odpowiada³o

konsorcjum: Nextbike Polska Sp. z o.o., Ne-

xtbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche Fahrra-

dwerke AG. Umowa z wykonawc¹ zostanie

podpisana na pocz¹tku maja i bêdzie obo-

wi¹zywa³a do koñca listopada 2016 roku.

Wykonawca w ramach umowy najpóŸniej

w sierpniu br. uruchomi 55 stacji rowerowych

z 1000 rowerów zlokalizowanych na Biela-

nach, Ursynowie oraz w œcis³ym centrum mia-

sta. Modu³owe stojaki stan¹ przy stacjach

metra i wa¿nych wêz³ach komunikacyjnych

oraz w pobli¿u kampusów uczelnianych. Ro-

wery bêd¹ dostêpne dla u¿ytkowników do 30

listopada, po czym znikn¹ na zimê. Ponow-

nie pojawi¹ siê na ulicach w marcu  2013 roku

i bêdzie ich dwa razy wiêcej. £¹cznie od 2013

Prosto do ZOO i …Kopernika

Od 28 kwietnia Zarz¹d Transportu Miejskiego

uruchomi³ specjaln¹ liniê 444, która dowiezie

wszystkich chêtnych do Centrum Nauki Ko-

pernik oraz warszawskiego ZOO.

Autobusy bêd¹ kursowa³y we wszystkie

weekendy oraz œwiêta, z czêstotliwoœci¹ co

ok. 20 minut na trasie: DW. CENTRALNY 60

(al. Jana Paw³a II) – al. Jana Paw³a II – Grzy-

bowska – Królewska – Krakowskie Przedmie-

œcie – Nowy Œwiat – Œwiêtokrzyska - Koper-

nika - Tamka – most Œwiêtokrzyski – Wybrze-

¿e Szczeciñskie – Wybrze¿e Helskie - Sta-

rzyñskiego – rondo Starzyñskiego – Jagiel-

loñska – ZOO 02 (ul. Ratuszowa) POWRÓT:

ZOO 02 (ul. Ratuszowa)– Ratuszowa – Wy-

brze¿e Szczeciñskie – most Œwiêtokrzyski –

Zajêcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Œwiê-

tokrzyska – Nowy Œwiat – Krakowskie Przed-

mieœcie – Królewska – pl. Grzybowski – Twar-

da – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie - DW.

CENTRALNY 60 (al. Jana Paw³a II),

W pojazdach bêdzie obowi¹zywa³a stan-

dardowa taryfa ZTM. Do ZOO i nowoczesne-

go Centrum Nauki Kopernik bêdzie mo¿na

jeŸdziæ do 30 wrzeœnia br.

cie element promocji Warszawy w Europie jako

miasta najlepszego do organizowania tego typu

du¿ych i bardzo presti¿owych imprez.

Uprawnienia obowi¹zuj¹ce tylko w dni meczowe

Kibice, którzy maj¹ bilety na mecze rozgry-

wane w czasie mistrzostw na Stadionie Na-

rodowym bêd¹ mogli korzystaæ z komunika-

cji miejskiej bezp³atnie od pó³nocy w dniu me-

czu do po³udnia dnia nastêpnego. Wystarczy,

¿e w czasie kontroli poka¿¹ kontrolerowi ZTM

bilet lub oficjalny dowód jego rezerwacji.

Uprawnienia obowi¹zuj¹ce przez ca³y turniej

Uprawnienia do bezp³atnych przejazdów zy-

skali tak¿e wolontariusze, którzy bêd¹ pomagaæ

kibicom w czasie turnieju. Bêd¹ mogli podró¿o-

waæ bezp³atnie, miêdzy 1 czerwca a 4 lipca bie-

¿¹cego roku, na podstawie imiennego identyfi-

katora wystawionego przez Urz¹d Miasta.

Biletów komunikacji miejskiej nie bêd¹

musieli równie¿ kupowaæ akredytowani dzien-

nikarze. W czasie kontroli bêd¹ musieli po-

kazaæ imienny identyfikator wydany przez

Urz¹d Miasta. Korzystaæ bezp³atnie z komu-

nikacji bêd¹ mogli, tak samo jak wolontariu-

sze, w okresie od 1 czerwca do 4 lipca.

Oprócz tych trzech grup, uprawnienia do

bezp³atnych podró¿y uzyska³y równie¿ oso-

by posiadaj¹ce wa¿n¹ akredytacjê UEFA

(m.in. dziennikarze, wolontariusze itp.). Do-

wodem potwierdzaj¹cym prawo do bezp³at-

nych przejazdów bêdzie wa¿ny dokument

akredytacyjny zawieraj¹cy piktogram autobu-

su i tramwaju. Uprawnienie bêdzie przys³ugi-

wa³o miêdzy 1 maja a 15 lipca bie¿¹cego roku.

Uprawnienia do korzystania z parkingów

Wszystkie te grupy pasa¿erów bêd¹ mog³y, od

godz. 10 w dniu, w którym bêdzie rozegrany mecz,

do godz. 10 dnia nastêpnego korzystaæ bezp³at-

nie równie¿ z parkingów Parkuj i JedŸ. Prawo do

korzystania z parkingów P+R – na takich samych

zasadach – otrzymali te¿ korzystaj¹cy z Polish

Pass (wiêcej informacji o tej ofercie znajduje siê

na stronie ZTM: http://www.ztm.waw.pl/informa-

cje.php?i=455&c=98&l=1).

Znaczn¹ czêœæ kosztów zwi¹zanych z wpro-

wadzeniem dodatkowych uprawnieñ do bez-

p³atnych przejazdów pokryje, na mocy stosow-

nej umowy, organizator mistrzostw czyli UEFA.

ZTM informuje
roku na terenie stolicy bêdzie ju¿ dzia³a³o 125

stacji rowerowych na 2100 rowerów. Umowa

na kwotê ok. 19 mln z³ brutto bêdzie obowi¹-

zywa³a do koñca listopada 2016 roku.

System „Warszawski Rower Publiczny” ma

zachêciæ warszawiaków do korzystania z rowe-

rów w codziennych podró¿ach (na niewielkich

odleg³oœciach) do pracy i szko³y, popularnych

miejsc rozrywki i rekreacji. Aby z niego skorzy-

staæ nale¿y zarejestrowaæ siê w systemie i doko-

naæ przedp³aty. Zgodnie z zatwierdzon¹ przez

miejskich radnych taryf¹ 20-minutowe wypo¿y-

czenie bêdzie bezp³atne, kolejne 40 minut bê-

dzie kosztowa³o zaledwie z³otówkê. Za drug¹ i

trzeci¹ godzinê korzystania z roweru u¿ytkownik

zap³aci odpowiednio 3 i 5 z³. Ka¿da nastêpna

godzina wypo¿yczenia bêdzie kosztowa³a 7 z³.

Otwarcie przystanku osobowego

Warszawa Stadion

Od 5 maja 2012 roku poci¹gi Spó³ki „Koleje

Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. bêd¹ zatrzymy-

wa³y siê na zmodernizowanym przystanku

osobowym Warszawa Stadion.

Szczegó³y zmian mo¿na otrzymaæ pod nu-

merem ca³odobowej infolinii pasa¿erskiej:

(22) 364 44 44. Na dworcu zostanie urucho-

miona kasa biletowa czynna ca³¹ dobê.
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Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji „BONO”

i Specjalistyczna Poradnia Ma³ego Dziecka SIG Edukacja

zapraszaj¹ na

BEZP£ATNE ZAJÊCIA

W RAMACH WCZESNEGO

WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

ZAJÊCIA WSPÓ£FINANSOWANE

PRZEZ BIURO EDUKACJI M.ST. WARSZAWY

Drodzy Rodzice

Nasza Fundacja organizuje zajêcia wspomagaj¹ce rozwój

ma³ych dzieci od wieku niemowlêcego do rozpoczêcia na-

uki szkolnej. Zajêcia maj¹ na celu pobudzanie psychoru-

chowego i spo³ecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepe³nosprawnoœci. Warunkiem uczestnictwa dziecka w

zajêciach jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka wydawana przez publiczne i niepubliczne

poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajêcia prowadzone s¹ indywidualnie z dzieckiem i jego rodzin¹.

W przypadku dzieci, które ukoñczy³y 3 rok ¿ycia, zajêcia

mog¹ byæ prowadzone w grupach.

ZAJÊCIA BÊD¥ SIÊ ODBYWA£Y NA PRADZE PÓ£NOC

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 73

ul. Bia³ostocka 10/18 w Warszawie

Zapisu mo¿na dokonaæ tak¿e drog¹ mailow¹

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt

telefon: 22 392 83 07; 22 225 24 48

fundacjabono@fundacjabono.org

www.fundacjabono.org

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r.
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Informacja dot. artyku³u „Stadion Dziesiêciolecia – bis na Radzie Dzielnicy

Praga Pó³noc”

W artykule pana Roberta Ostrowskiego znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e przy ul. Jagielloñskiej 88

„Firma DAMIS ma ju¿ wstêpn¹ umowê dzier¿awy 11 hektarów terenu na 10 lat”.

W zwi¹zku z tym informujemy, ¿e firma DAMIS nie ma ¿adnej umowy dzier¿awy z FSO.

Podpisywaliœmy przedwstêpn¹ umowê dzier¿awy terenu na okres 10 lat z firma DAMIS, ale w

paŸdzierniku 2010 z wa¿noœci¹ do dnia 31 grudnia 2010 roku. Umowa nie zosta³a przed³u¿ona

w zwi¹zku z niewykonaniem przez firmê DAMIS przewidzianych w niej warunków.

Po wygaœniêciu umowy FSO nie prowadzi³a i nie prowadzi z firm¹ DAMIS ¿adnych rozmów

w sprawie ponownego zawarcia umowy dzier¿awy.

W tej chwili FSO jest w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami w celu uruchomienia

produkcji samochodów i nie jest zainteresowana wydzier¿awieniem terenów, które by³y przed-

miotem przedwstêpnej umowy z firm¹ DAMIS.

Z powa¿aniem

 Krystyna Danilczyk - Rzecznik Prasowy FSO

Kto przygarnie BRUTUSA?

Brutus jest 5 letnim owczarkiem niemieckim. Zosta³ odebrany

rodzinie, która nie umia³a o niego nale¿ycie zadbaæ. Pies by³

kiedyœ szkolony, wiêc reaguje na komendy, ³adnie chodzi na

smyczy. Zawsze mieszka³ w domu, tote¿ nie bardzo nadawa³by

siê na podwórko.

Jest przyjazny dla ludzi i innych zwierz¹t, toleruje koty. Jest

wykastrowany. Brutus potrzebuje opiekuna, który zapewni mu

spokój i równowagê, ale równie¿ d³ugie spacery i mo¿liwoœæ

wybiegania.

Psiak przebywa w domu tymczasowym.

Kontakt: 661-551-581, 502-143-435

Trasa Rajdu przebiegaæ

bêdzie przez miejsca niezwy-

kle znacz¹ce dla polskiej hi-

storii, równie¿ te po³o¿one na

terytorium Bia³orusi oraz Ro-

sji: Warszawa, Tykocin, Grod-

no, Nowogródek, Baranowi-

cze, Kuropaty, Orsza, Smo-

leñsk, Katyñ, Borodino, Mo-

skwa, Miednoje, Ostaszków,

Dyneburg, Wilno, Gdañsk i

Bêdomin. Bardzo bogaty pro-

gram Rajdu przewiduje m.in.

mszê Œw. w Smoleñsku, któ-

ry wry³ siê w historiê Polski

nie tylko katastrof¹ prezy-

denckiego samolotu lecz tak-

¿e wydarzeniami z czasów

Zygmunta III Wazy oraz ksiê-

cia Józefa Poniatowskiego.

Poprzez udzia³ w Rajdzie

oraz konkursach z nim zwi¹-

zanych, m³odzie¿ poznaje hi-

storiê Polaków na ró¿nych

frontach œwiata i miejsca pa-

miêci Polaków, uœwiadamia

sobie, ¿e historia Polski jest

nierozerwalnie zwi¹zana z

histori¹ Europy. To krok w kie-

runku odnajdywania i utrwa-

lania polskiej to¿samoœci

m³odych pokoleñ Polaków.

Pomys³odawc¹ Projektu

jest Ks. Jan Zalewski - pro-

boszcz Parafii Hadrslev w

Danii, duszpasterz motocykli-

stów oraz organizator Rajdu

Motocyklistów. Jak dot¹d zre-

alizowa³ cztery rajdy: „Jak

Czarniecki do Poznania

(2008 r.),”KZ Dachau” (2009 r.),

„Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹”

(2010r.) oraz „Z ziemi w³o-

skiej do Polski” (2011r.).

Partnerem Projektu jest fir-

ma Procter & Gamble a

wspieraj¹ go ju¿ po raz

czwarty w³adze Dzielnicy Tar-

gówek. Dom Kultury „Zaci-

sze” jest jego realizatorem

oraz organizatorem konkur-

sów: plastycznego „Mapa

Hymnu Narodowego” oraz na

prezentacjê multimedialn¹-

 „Historia Polski w moim

domu, dzielnicy, mieœcie”.

Uczestnikami Rajdu M³odzie-

¿owego s¹ laureaci powy¿-

szych konkursów oraz

uczniowie bêd¹cy laureatami

innych konkursów historycz-

nych z Dzielnicy Targówek,

Œródmieœcie, Praga Po³ud-

nie, ¯oliborz, które wspó³or-

ganizuj¹ Projekt.

Rajd M³odzie¿owy DK „Za-

cisze”, podobnie jak poprzed-

nie Rajdy, po³¹czony zosta-

nie z Rajdem Motocyklowym,

w którym weŸmie udzia³ ok.

50 motocyklistów. Osobisty

udzia³ na motocyklach zapo-

wiedzieli ju¿ ks. abp Andrzej

Dziêga i ks. abp S³awoj Le-

szek G³ódŸ.

Jak pisze Ks. Zalewski:

„Pieœñ Legionów napisana w

1797 r. odnosi³a siê do Legio-

nów, które nigdy do Polski nie

dosz³y, ale symbolicznie mo¿-

na podkreœliæ zwi¹zek z Le-

gionami, które w 1812 (bê-

dzie 200 lat) razem z Napo-

leonem wkroczy³y do Rze-

czypospolitej”.

Wiêcej informacji na

www.zacisze.waw.pl oraz

www.szlakiem-hymnu.blogspot.com

Patrycja D³ugoñ

Dom Kultury „Zacisze”

Rajd Szlakiem Hymnu
„Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê” 2012

Rajd Szlakiem Hymnu „Przejdziem Wi³sê, przejdziem

Wartê” 2012 (14-26 maja 2012)  jest czwartym etapem re-

alizacji wieloletniego projektu „Poznajemy wspólnie Ma-

zurka D¹browskiego”, którego g³ównym celem jest po-

pularyzacja Hymnu polskiego i bli¿szego zapoznania

m³odzie¿y z symbolami narodowymi Polski.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

9 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 12 z³.

13 V (niedziela) - Koncert Maryjny w wykonaniu Chóru

„Zacisze” w Koœciele œw. Krzysztofa w Podkowie Leœnej.

14 - 26 V - „Rajd Szlakiem Hymnu 2012” bêd¹cy czwartym

etapem realizacji wieloletniego projektu „Poznajemy wspólnie

Mazurka D¹browskiego”. Warszawa - Tykocin - Grodno -

Nowogródek - Baranowicze - Kuropaty - Orsza - Smoleñsk

- Borodino - Moskwa - Miednoje - Ostaszków - Dyneburg -

Wilno - Gdañsk - Bêdomin - Warszawa.

15 V (wtorek) godz. 17.00 - Otwarcie wystawy doros³ych

artystów z Pracowni Rysunku i Malarstwa DK Zacisze oraz

koncert. Wystawa czynna do 8 czerwca.

16 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 12 z³.

19 maja (sobota) godz. 11.00-17.00 - Dzieciêca Stolica -

13. Plenerowe Spotkania Dzieciêcych Twórców Ruchu

Amatorskiego w Parku Agrykola. DK Zacisze zaprasza

dzieci do swojego stoiska na zajêcia plastyczne oraz na

pokazy estradowe.

23 V (œroda) godz. 16.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki. Spotkanie

Sybiraków z Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa

Praga Pó³noc. Godz. 18.00 Spotkanie emerytów z PZERiI

Ko³o nr 5 - Zacisze.

25 V (pi¹tek) - Dzieñ Matki w Akademii Malucha.

27 V (niedziela) - 4. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny

Targówek” w ramach Dni Targówka w Parku Bródnowskim.

Zapraszamy na prezentacje na scenie, dzia³ania animacyjne

dla dzieci oraz zabawy i artystyczne atrakcje. Start o

godzinie 12. Podczas Festiwalu przeprowadzona zostanie

zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Stare lodówki, telewizory, kalkulatory, laptopy, telefony, go-

larki, miksery itp. przynieœæ nale¿y na Parking Spó³dzielni

Mieszkaniowej Bródno przy Parku Bródnowskim (wjazd od

ulicy Kondratowicza) w godz. 12.00-18.00. W nagrodê za

przyniesiony sprzêt mieszkañcy otrzymaj¹ ekologiczn¹ tor-

bê na zakupy lub sadzonkê.

30 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 12 z³.

31 V (czwartek) - Wyjazd integracyjno-kulturalny dla

studentów UTW i Przyjació³ DK Zacisze do Arboretum

SGGW w Rogowie.

Wiêcej informacji - www.zacisze.waw.pl

Bezp³atny kurs z dotacj¹ UE w Collegium Civitas
Collegium Civitas zaprasza na bezp³atny kurs Dziennikarstwo Lokalne wspó³finansowany przez

Uniê Europejsk¹. Oferta CC skierowana jest do wszystkich, którzy wi¹¿¹ swoj¹ karierê z nowymi

mediami oraz dziennikarzy pracuj¹cych w mediach lokalnych. Rekrutacja trwa do 9 maja!

Specjalistyczny kurs dziennikarstwa lokalnego wyposa¿y uczestników w wiedzê z zakresu

dziennikarstwa internetowego i prasowego, poznaj¹ specyfikê dziennikarstwa interwencyjnego i

informacyjnego. Warsztat umo¿liwi zdobycie umiejêtnoœci pracy przed kamer¹ i warsztatu tech-

nicznego z zakresu realizacji oraz zarz¹dzania, kultury, prawa i finansów w telewizjach lokalnych.

Zajêcia prowadz¹ eksperci zajmuj¹cy siê problematyk¹ mediów, jak i dziennikarze, producenci,

re¿yserzy, redaktorzy naczelni mediów lokalnych, pracownicy naukowi oraz wybitni publicyœci.

Zapraszamy wszystkich absolwentów dziennikarstwa, dziennikarzy mediów tradycyjnych, którzy

chc¹ nabyæ nowe kompetencje, a tak¿e dziennikarzy pracuj¹cych w telewizjach lokalnych, radiosta-

cjach, prasie oraz osoby kieruj¹ce lokalnymi mediami i redaktorów lokalnych portali internetowych.

„Edukacja przez Ca³e ¯ycie” – program Collegium Civitas wspó³finansowany przez Uniê

Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Partnerem Projektu jest

Europejskie Forum W³aœcicielek Firm. Szczegó³owy program i zasady rekrutacji dostêpne

s¹ na stronie: http://www.civitas.edu.pl/dziennikarstwo_lokalne

W Miasteczku Festiwalo-

wym znajdzie siê Pasa¿ Kul-

turalny, w którym odbywaæ

siê bêd¹ ró¿norodne dzia³a-

nia animacyjne adresowane

do dzieci: zajêcia plastyczne,

manualne, edukacyjne, gry

zrêcznoœciowe i logiczne. W

Pasa¿u Handlowym nato-

miast, bêdzie mo¿na poba-

wiæ siê na „dmuchañcach”,

czyli dmuchanych zabaw-

kach dla dzieci, oraz skosz-

towaæ lokalnych przysma-

ków kulinarnych.

Wieczorem odbêd¹ siê

dwa koncerty: o godz. 20.00.

wraz z zespo³em wyst¹pi Ka-

rolina Cicha - wokalistka,

kompozytorka, aran¿erka,

muzykuj¹ca aktorka - promu-

j¹c swoj¹ pierwsz¹ w pe³ni

autorsk¹ p³ytê pt. „Miêkkie

maszyny”. Po mieszance

avant-popu z energi¹ muzyki

rockowej, zespó³ Twistersi

przeniesie zgromadzonych w

klimat niezniszczalnego kla-

sycznego blues-rocka (godz.

21.00).

Festiwal „Artystyczny Tar-

gówek” to wyj¹tkowa okazja,

by w profesjonalnych warun-

kach pokazaæ efekt pracy pa-

sjonatów, którzy wspólnie z

dzieæmi i m³odzie¿¹ wspó-

³tworz¹ kulturê dzielnicy. Mo¿-

liwoœæ ich prezentacji na du-

¿ej scenie to znakomity bo-

dziec do doskonalenia i pod-

noszenia swoich umiejêtnoœci.

Podczas Festiwalu prze-

prowadzona zostanie zbiór-

Festiwal „Artystyczny Targówek”

Œwiêto Dzieci na Targówku!
Ju¿ po raz czwarty zapraszamy na Festiwal Dzieci i M³o-

dzie¿y „Artystyczny Targówek”, który odbêdzie siê 27 maja

w Parku Bródnowskim w ramach Dni Targówka. To corocz-

ne przedsiêwziêcie promuj¹ce edukacjê kulturaln¹ oraz

dzia³ania artystyczne przedszkoli, szkó³ wszystkich typów,

instytucji kultury, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych Dziel-

nicy Targówek. Ich wychowankowie prezentowaæ bêd¹

swoje programy artystyczne na scenie od godz. 12.00.

ka zu¿ytego sprzêtu elek-

trycznego i elektronicznego.

Stare lodówki, telewizory,

kalkulatory, laptopy, telefo-

ny, golarki, miksery itp. przy-

nieœæ nale¿y na Parking

Spó³dzielni Mieszkaniowej

Bródno przy Parku Bród-

nowskim (wjazd od ulicy

Kondratowicza) w godz.

12.00-18.00. W nagrodê za

przyniesiony sprzêt miesz-

kañcy otrzymaj¹ ekolo-

giczn¹ torbê na zakupy lub

sadzonkê.

Wydarzenie organizowane

jest przez Dom Kultury „Za-

cisze” we wspó³pracy z Urzê-

dem Dzielnicy Targówek.

Partnerem Festiwalu jest fir-

ma AURAEKO a patronat

medialny objê³y Radio Dla

Ciebie, Radio Kolor, „Nowa

Gazeta Praska”.

Wiêcej informacji na

www.zacisze.waw.pl

Patrycja D³ugoñ

Dom Kultury „Zacisze”
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Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI, d³ugi sta¿

nauczania, konwersacja

Tarchomin 22 676-73-65

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

KOREPETYCJE z matematyki

SP i Gimnazjum w domu

ucznia, wysoka skutecznoœæ

601-668-443

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa, monta¿,

konserwacja, 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

MALOWANIE, remonty

606-181-588

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

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

REMONTY, wykoñczenia,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

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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Proszê Szanownych Pañ-

stwa, tym razem powstrzy-

mam siê od komentarza o po-

litycznych gumiakach, kufaj-

kach, berecikach i s³omie.

W Warszawie i okolicach

pokaza³a siê nowa choroba

zakaŸna przenoszona przez

komary. Poniewa¿ za chwilê

komary pojawi¹ siê wszêdzie,

to lepiej o nowej francy wie-

dzieæ, ni¿ ¿yæ w b³ogiej nie-

œwiadomoœci. Choroba mo¿e

atakowaæ ludzi, psy i koty. W

ostatni¹ œrodê zdiagnozowa-

³em drugi œmiertelny przypa-

dek u psa. Poniewa¿, jak

wspomnia³em, choroba mo¿e

wyst¹piæ u ludzi, to skontak-

towa³em siê ze znanymi mi le-

karzami medycyny i - o dziwo

- ¿aden nie mia³ pojêcia o ist-

niej¹cym zagro¿eniu. Œwiad-

czy to Ÿle o przep³ywie infor-

macji, tym bardziej, ¿e stwier-

dzono ju¿ zachorowania

wœród mieszkañców Warsza-

wy i mazowieckich miejscowo-

œci wokó³ stolicy. Sprawc¹ jest

Filaria Bancrofta.

U zwierz¹t grasuje Dirofila-

ria immitis. Koty maj¹ uprzy-

wilejowan¹ pozycjê. Ich krew

jest stosunkowo ma³o atrak-

cyjna dla owadów. Dlatego

bêd¹ chorowaæ najrzadziej.

Psy najczêœciej.

Komary, zawieraj¹ce larwy

nicienia wprowadzaj¹ je pod

skórê ¿ywiciela. Przechodz¹c

kolejne stadia rozwoju inwazyj-

ne larwy umiejscawiaj¹ siê w

miêœniach, nastêpnie trafiaj¹ do

¿y³, a ostatecznie do têtnicy

p³ucnej. Po nieca³ym roku gli-

sty osi¹gaj¹ wielkoœæ ok. 30 cm

i mog¹ rozpocz¹æ proces roz-

mna¿ania. Obecnoœæ paso¿y-

tów powoduje uszkodzenie na-

czyñ, zwê¿enia ich œwiat³a i

zmniejszenia przep³ywu krwi.

Pojawiaj¹ siê zatory i zakrzepy.

Nowa franca
Zwierzêta reaguj¹ gor¹czk¹,

dusznoœci¹, kaszlem - czêsto z

domieszk¹ krwi, nadciœnieniem,

zapaleniami p³uc o nierozpo-

znanej wstêpnie etiologii.

Zmniejsza siê wydolnoœæ rucho-

wa. Coraz bardziej obci¹¿ony

miêsieñ sercowy ulega przero-

stowi. Atakowane s¹ równie¿

nerki. Powstaj¹ce kompleksy

z³o¿one z przeciwcia³ dostaj¹

siê do nerek i uszkadzaj¹ ka-

naliki filtracyjne. Z czasem roz-

wija siê mocznica, która mo¿e

byæ przyczyn¹ œmierci.

Postawienie diagnozy jest

trudne. Objawy, zw³aszcza w

pocz¹tkowych stadiach, s¹ nie-

swoiste. Pomocne jest badanie

radiologiczne p³uc. Widoczne

jest powiêkszenie têtnicy p³uc-

nej i przedsionka serca. Choro-

bê mo¿na obrazowaæ w bada-

niu usg. Dostêpne s¹ te¿ szyb-

kie testy z krwi obwodowej.

Tymczasem tyle. Proszê o

poszerzanie wiedzy o egzo-

tycznym robaku. Dalsze infor-

macje w nastêpnych wyda-

niach NGP.

Biuro oferuje ka¿demu in-

westorowi zamawiaj¹cemu

projekt domu jednorodzinne-

go oraz wszystkim innym za-

interesowanym osobom pro-

jekty specjalistycznych, a za-

razem prostych w wykonaniu

skrzynek lêgowych dla ró¿-

nych gatunków ptaków. Do-

datkowo na stronie interneto-

wej biura mo¿na przeczytaæ

porady, jak i gdzie je powie-

siæ, by jak najszybciej znala-

z³y mieszkañców.

Najstarsze budki lêgowe,

jakie znamy, datowane s¹ na

XV w. I choæ nie by³y tworzo-

ne dla ochrony ptaków, tylko

do pozyskiwania jaj, z cza-

sem ludzie zauwa¿yli, ¿e bli-

skie s¹siedztwo ptaków ma

tak¿e inne pozytywne aspek-

ty. I tak np. w XIX w wiedzia-

no ju¿, ¿e gniazdowanie ja-

skó³ek w oborach i ró¿norod-

noœæ gatunkowa ptactwa w

lasach znacznie zmniejsza

iloœæ szkodz¹cych zwierzê-

tom i roœlinom owadów. W XX

w s³awny polski ornitolog prof.

Jan Soko³owski rozpocz¹³

propagowanie projektowa-

nych przez siebie, uniwersal-

nych budek lêgowych jako

formê œwiadomej pomocy dla

ptaków, których populacje

zaczê³y siê zmniejszaæ wsku-

tek dzia³alnoœci cz³owieka.

Obecnie wiele gatunków, w tym

niegdyœ bardzo popularnych, w

zwi¹zku z przekszta³caniem

œrodowiska ludzk¹ gospodark¹

ma du¿e trudnoœci ze znale-

zieniem odpowiednich miejsc

lêgowych.

S¹siedztwo ptaków ko-

rzystnie oddzia³uje na jakoœæ

¿ycia ludzi na ró¿nych p³asz-

czyznach. S¹ naszymi sprzy-

mierzeñcami w walce z ko-

marami, muchami i innymi

nieproszonymi owadami -

przedstawiciele niektórych

gatunków zjadaj¹ w ci¹gu

dnia tyle owadów, ile wynosi

ciê¿ar danego osobnika.

Przyk³adem mo¿e byæ tu si-

kora bogatka - jeden ptak zja-

da oko³o 20 g insektów, co w

zale¿noœci od ich masy prze-

k³ada siê na 130 - 200 owa-

dów: komarów, much, g¹sie-

nic. Warto pamiêtaæ, ¿e naj-

wiêksza iloœæ owadzich

szkodników pada ³upem pta-

ków w okresie wykarmiania

piskl¹t - czyli w czasie, w któ-

rym najbardziej potrzebuj¹

domków lêgowych. Ich bli-

skoœæ niesie te¿ ze sob¹ mo¿-

liwoœæ obcowania z piêknem

przyrody – s³uchania ptasich

koncertów i przygl¹dania siê

¿yciu tych piêknych, wci¹¿

ma³o dla nas znanych zwie-

rz¹t. Ponadto obserwowanie

przyrody, poza aspektem es-

tetycznym, ma równie¿ walo-

ry edukacyjne - uwra¿liwia na

potrzeby œrodowiska natural-

nego, ukazuje jego wp³yw na

¿ycie cz³owieka. Jest to nie-

zwykle istotne w przypadku

edukacji dzieci - aby mog³y

wychowaæ siê ze œwiadomo-

œci¹ nierozerwalnego zwi¹z-

ku z przyrod¹ oraz skutków,

jakie niesie ze sob¹ ingeren-

cja cz³owieka. Taka lekcja

przyrody nie mo¿e równaæ siê

z ¿adn¹ ksi¹¿k¹, a ogl¹danie

ptaków na w³asne oczy, za

pomoc¹ zwyk³ej lornetki, jest

o wiele ciekawsze ni¿ lektura

i najlepsze zdjêcia w czaso-

pismach przyrodniczych.

Zachêcam do stworzenia

dachu nad g³ow¹ dla ptaków

nie tylko posiadaczy domów

jednorodzinnych, ale te¿

mieszkañców osiedlowych

bloków. Budki mo¿na wieszaæ

na budynkach, na swoich bal-

konach i na okolicznych drze-

wach. Mo¿e to byæ inicjatywa

indywidualna, ale mo¿e

komuœ uda siê zainteresowaæ

ni¹ szersze grono s¹siadów,

administracjê i oto osiedlowe

podwórko stanie siê ptasi¹

ostoj¹? Wa¿na jest wiedza,

jakie skrzynki wieszamy dla

ró¿nych gatunków, w jaki spo-

sób i gdzie. Nie kupujcie ich

Pañstwo w sklepach zoolo-

gicznych czy supermarketach.

Jak powinny wygl¹daæ odpo-

wiednie, bezpieczne dla pta-

ków skrzynki lêgowe znaj-

dziecie na stronach interneto-

wych: www.kbprojekt.pl,

w w w. p t a s i e o g r o d y. p l ,

www.apusmg.pl, www.ussuri.pl.

Pod trzema ostatnimi adresa-

mi mo¿na te¿ kupiæ gotowe

budki.

Poni¿ej garœæ wskazówek,

jak i gdzie je wieszaæ oraz

konserwowaæ.

1. Budki wykonujemy z nie-

heblowanych desek gruboœci

co najmniej 1,5 cm, przy

czym czêœæ przedniej œcian-

ki, w której znajduje siê otwór

wejœciowy, powinna byæ grub-

sza – 3 cm lub nawet wiêcej.

Taki d³ugi wlot bardziej chroni

gniazdo przed drapie¿nikami.

2. W zale¿noœci od tego,

jakie ptaki chcemy zaprosiæ w

swoje s¹siedztwo, wieszamy

odpowiednie skrzynki. Ró¿-

ni¹ siê one wymiarami, a

zw³aszcza œrednic¹ otworu

wlotowego.

I tak np. jeœli chcemy daæ

lokum sikorce, otwór powi-

nien mieæ œrednicê 27 mm, bo

ju¿ przy 33 mm do skrzynki

dostanie siê wróbel, który jest

silniejszy od sikory i nie po-

zwoli jej siê zagnieŸdziæ.

3. Skrzynkê instalujemy na

budynku lub drzewie w spo-

sób stabilny, by nie chwia³a

siê na wietrze. Trzeba j¹ przy-

biæ 2-3 gwoŸdziami (proszê

siê nie obawiaæ, drzewa w ten

sposób nie uszkodzimy).

4. Najlepsze efekty co do

stopnia zasiedlenia daje po-

wieszenie budek póŸn¹ jesie-

ni¹. Ptaki maj¹ czas, ¿eby je

zauwa¿yæ i oswoiæ siê z nimi.

5. Odstêpy miêdzy zawie-

szonymi budkami zale¿¹ od

wielkoœci terytorium zajmo-

wanego przez osobniki dane-

go gatunku. I tak, skrzynki dla

wróbli, mazurków, szpaków

mog¹ wisieæ blisko, bo ptaki

te dobrze znosz¹ inne pary

lêgowe obok siebie. Ale ju¿

mucho³ówki potrzebuj¹ 25-

30 m odstêpu, sikory 30-50 m,

pe³zacze 100 m, a sowy a¿

200-300 m.

6. Wysokoœæ, na jakiej wie-

szamy budkê, nie powinna

byæ zbyt ma³a. Na ogó³ wystar-

cza wysokoœæ 3-5 m, trzeba

jednak uwa¿aæ, by pod budk¹

nie by³o ga³êzi lub innych

„stopni”, które u³atwi¹ dostêp

do gniazda drapie¿nikom, np.

kotom, kunom. Z tego same-

go powodu pod otworem nie

umieszczamy ¿adnych kijków,

podpórek dla ptaków.

7. Otwór wejœciowy do bud-

ki nie powinien byæ skierowa-

ny na zachód lub po³udniowy

zachód. bo z tych kierunków

najczêœciej wiej¹ wiatry i pa-

daj¹ deszcze. Najlepszy jest

kierunek po³udniowo-wschod-

ni. Budka powinna byæ powie-

szona prosto, ew. lekko na-

chylona w kierunku ziemi wlo-

tem (nigdy na odwrót). We-

wn¹trz poni¿ej otworu mo¿e-

my zainstalowaæ 2 listewki,

które u³atwi¹ ptakom wydosta-

wanie siê z budki.

8. Trzeba zadbaæ, by

skrzynka by³a choæ czêœcio-

wo zacieniona - zbytnie na-

ra¿enie na promienie s³o-

neczne mo¿e byæ œmiertel-

nym zagro¿eniem dla piskl¹t.

9. Trwa³oœæ skrzynki zwiêk-

sza pomalowanie jej ekologicz-

nym lakierem. Warto te¿ daszek

pokryæ blach¹. Nie malujemy –

nigdy! – wnêtrza otworu wej-

œciowego i wnêtrza budki.

10. Budkê trzeba czyœciæ

po ka¿dym lêgu (mo¿e byæ

ich 2, a nawet 3 w sezonie)

lub jesieni¹ po zakoñczeniu

okresu lêgowego. Dlatego

jedna ze œcianek powinna

byæ otwierana.

Usuwamy stare gniazda,

w których jest du¿o paso¿y-

tów, skrzynkê wyparzamy

lub wypalamy.

W ten sposób zwiêkszamy

bezpieczeñstwo kolejnego

lêgu. Stare gniazdo i tak by-

³oby nadbudowane, co skró-

ci³oby odleg³oœæ do wlotu i

u³atwi³o dostêp drapie¿ni-

kom. Przy okazji warto odno-

towywaæ, gdzie ptaki siê nie

zalêg³y - jeœli sytuacja powta-

rza siê przez 3-4 lata, warto

przewiesiæ budkê w inn¹

lokalizacjê.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

Budujesz dom dla siebie, zbuduj te¿ domek dla ptaków
Tak zatytu³owan¹ akcjê realizuje krakowskie Biuro

Architektoniczne KB Projekt, a my z radoœci¹ i satys-

fakcj¹ jej patronujemy.

Noga w £apê
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Obiektywny PO-radnik

czyli - koniec wieñczy dzie³o. Dziœ po

prawie 16 miesi¹cach rada dzielnicy po-

nownie jest w komplecie. ̄ e tak siê sta-

nie, wiadomo by³o ju¿ dawno, ale nie

wiadomo by³o kiedy. Wolno miel¹ m³y-

ny sprawiedliwoœci w Rzeczypospolitej.

Wreszcie po wygaszeniu przez radê

dzielnicy Praga Pó³noc 6 wrzeœnia 2011

roku mandatu £ukasza Muszyñskiego

skazanego prawomocnymi wyrokami

przez s¹dy karne RP, decyzjê rady po-

twierdzi³y s¹dy administracyjne wszyst-

kich mo¿liwych szczebli, a mianowicie

Wojewódzki i Naczelny S¹d Administra-

cyjny. Odpowiednie kwity trafi³y wresz-

cie do Komisarza Wyborczego w War-

szawie i ten - na tej podstawie - wska-

za³ kolejn¹ „osobê z listy nr 4 KW Plat-

forma Obywatelska RP, która uzyska³a

najwiêksz¹ liczbê g³osów po Panu £uka-

szu Muszyñskim, czyli Pana Andrzeja

Stanis³awa Siborenko poz. nr 2 na li-

œcie - 298 g³osów”.

Dziœ ju¿ ma³o kto pamiêta, o co cho-

dzi³o. Sprawa zaczê³a siê jeszcze w 2009

roku, gdy dosz³o do pope³nienia prze-

stêpstwa przez £ukasza Muszyñskiego,

za które prokuratorzy postawili mu w

lutym 2010 roku zarzuty z art. 191. §

1. kpk, „Kto stosuje przemoc wobec

osoby lub groŸbê bezprawn¹ w celu

zmuszenia innej osoby do okreœlonego

dzia³ania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolnoœci do

lat 3.” i art. 202 § 4a. kpk „Kto spro-

wadza, przechowuje lub posiada treœci

pornograficzne z udzia³em ma³oletnie-

go poni¿ej lat 15, podlega karze po-

zbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat

5.” Maj¹c ju¿ postawione zarzuty szan-

ta¿u i posiadania pornografii dzieciê-

cej, do których siê przyzna³, £ukasz Mu-

szyñski zapa³a³ chêci¹ udzia³u w ¿yciu

publicznym. Wybra³ partiê aktualnie

rz¹dz¹c¹ w kraju, której wszelkie son-

da¿e wieszczy³y zwyciêstwo w nadcho-

dz¹cych wyborach samorz¹dowych.

Wstêpuj¹c w kwietniu 2010 do PO ju¿

w listopadzie znalaz³ siê na jej listach

wyborczych. Wype³ni³ ich wewnêtrzne

ankiety, w których nie wspomnia³ o ci¹-

¿¹cych na nim zarzutach. Po kontro-

wersyjnej kampanii z wykorzystaniem

wizerunku pubu „Mucha nie siada” zo-

sta³ radnym. 30 listopada z³o¿y³ œlubo-

wanie i zosta³ wybrany na wiceprzewod-

nicz¹cego praskiej rady.

30 grudnia 2010 roku Prokuratora

Rejonowa Warszawa Praga Pó³noc prze-

s³a³a do S¹du Rejonowego dla Warsza-

wy Praga Pó³noc w Warszawie IV wy-

dzia³ karny akt oskar¿enia przeciwko

£ukaszowi Zbigniewowi Muszyñskiemu

wraz z wnioskiem z³o¿onym na podsta-

wie art. 335 kpk. Artyku³ ten przewi-

duje instytucjê tzw. skazania bez roz-

prawy - £ukasz M. przyzna³ siê do winy,

prokuratura ma na to niezbite dowody

i uzgodniono wymiar kary. Sprawa sta³a

siê publiczna. Wybuch³a afera. £ukasz

Muszyñski zosta³ wrzucony z PO, zacz¹³

wspó³pracê z PiS i PWS. Praski samo-

rz¹d zosta³ sparali¿owany.

Finis coronat opus

Wiele miesiêcy temu powiedzia³em z

mównicy kilka s³ów, które zachowa³y siê

w stenogramie z Rady Warszawy:

„I je¿eli chcecie wprowadziæ jakiœ

jasny, spójny system, to nie piszcie pro-

jektów uchwa³ na kolanie. Zastanówcie

siê jak to zrobiæ, ¿eby pod wzglêdem

legislacyjnym by³o zrobione porz¹dnie.

Bo ja uwa¿am, ¿e ka¿dy rodzic, czy ka¿-

da grupa rodziców, która zaskar¿y ten

projekt uchwa³y wygra w s¹dzie. A wte-

dy bêdzie powa¿ny problem bud¿eto-

wy (...) nie bêdzie podstawy finanso-

wania ¿³obków, je¿eli ta uchwala zosta-

nie przez s¹d uchylona. A nie w¹tpiê,

¿e prêdzej czy póŸniej tak bêdzie.”

By³a to moje wyst¹pienie podczas

dyskusji nad zaproponowanym przez

Hannê Gronkiewicz-Waltz projektem

uchwa³y drastycznie podwy¿szaj¹cej

op³aty za ¿³obki. W ubieg³ym tygodniu,

na wniosek grupy rodziców, s¹d uchyli³

tê w³aœnie uchwa³ê. Urzêdnicy Pani Pre-

zydent nie chcieli na ostatnim posiedze-

niu Rady Warszawy ustosunkowaæ siê

do tego wyroku. Czekaj¹ na analizê

jego uzasadnienia.

Kiedy kolejny raz okaza³o siê, ¿e

racja jest po mojej stronie, a nie Hanny

Gronkiewicz-Waltz, Pani Prezydent za-

myka oczy i powtarza, ¿e wszystko jest

w porz¹dku...

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Problem podwy¿ki

¿³obkowej wraca

O po¿ytkach prosto z mostu
Jak powszechnie wiadomo, w 1989 r.

wraz ze s³uszn¹ zmian¹ systemu politycz-

nego, w zapomnienie odesz³a cenzura i

nasta³ czas wolnych mediów. Z tak ciê¿-

ko wywalczonej wolnoœci s³owa mo¿emy

korzystaæ do woli. Œpiewaæ, mówiæ i pi-

saæ ka¿dy mo¿e, trochê lepiej lub trochê

gorzej. Mo¿na otwarcie pisaæ zarówno o

kulisach ró¿nych afer na szczytach w³a-

dzy, jak i o tym, ¿e jedna z pos³anek za-

opatrywa³a siê w „markowe” torebki za

50 z³ na dawnym Stadionie Dziesiêciole-

cia. Jednym s³owem papier przyjmie

wszystko, a z wolnoœci s³owa ka¿dy czy-

ni rozmaite po¿ytki.  Mo¿na nawet napi-

saæ, ¿e Most M. Sk³odowskiej-Curie

(MMSC) stoi nie tam, gdzie powinien i

mo¿na skrytykowaæ za to w³adze War-

szawy. Mo¿na okreœliæ now¹ przeprawê

jako „trochê d³u¿sze, dwustronne molo

s³u¿¹ce do spacerowania”. Skoro nie ma

na MMSC takich korków jak na Grota,

znaczy, ¿e jest niepotrzebny i spokojnie

sprawdzi³by siê na tym miejscu tymcza-

sowy saperski most, który szybko i spraw-

nie mo¿na przenieœæ w inne miejsce.

Do tak g³êbokich wniosków doszed³

autor artyku³u „O po¿ytkach z mostu

zwanego dawniej Pó³nocnym” w ostat-

nim numerze Echa Bia³o³êckiego. Naj-

prawdopodobniej autor spo³ecznik i

cz³onek lokalnych stowarzyszeñ, za-

mieszkuje pó³nocno-wschodnie rubie¿e

Zielonej Bia³o³êki i jak twierdzi, nie

mo¿e skorzystaæ z dobrodziejstw nowe-

go mostu, które ju¿ dziœ s¹ wymierne.

Jak wykaza³y badania, przed otwar-

ciem MMSC, w porannym szczycie sa-

mochody jad¹ce do centrum porusza³y

siê po moœcie Grota ze œredni¹ prêdko-

œci¹ 58 km/h. Po otwarciu nowego

mostu prêdkoœæ przejazdu po starym

moœcie wzros³a do ok. 67 km/h, co

oznacza, i¿ kierowcy je¿d¿¹ po nim o

ok. 15 proc. szybciej. Lepiej jest tak¿e

w popo³udniowym szczycie. Dot¹d prêd-

koœæ na moœcie Grota wynosi³a zaled-

wie 17 km/h. Dziœ jedzie siê têdy ok.

27 km/h, czyli o 60 proc. szybciej.

Szczyt komunikacyjny na moœcie Grota

jest nie tylko mniej uci¹¿liwy, ale te¿

krótszy. W pierwszym tygodniu po

otwarciu nowego mostu okres, w któ-

rym wystêpowa³y korki, skróci³ siê o 2

godziny. Poza tym go³ym okiem widaæ,

¿e rankiem na Modliñskiej nie dziej¹

siê ju¿ dantejskie sceny i prawie stuty-

siêczna dzielnica spokojnie mo¿e doje-

chaæ do centrum. Dla mieszkañców Tar-

chomina i Nowodworów dotarcie auto-

busem do M³ocin w oko³o 10 minut to

fakt, a nie mrzonka. A ju¿ za kilka mie-

siêcy dojdzie-w wersji jeszcze niepe³nej-

szybki tramwaj do metra. Zgodzê siê,

¿e organizacja transportu miejskiego po

otwarciu mostu nie jest jeszcze dosko-

na³a. Nale¿a³oby m.in. skomunikowaæ

z M³ocinami np. D¹brówkê Wiœlan¹,

Henryków i Wiœniewo poprzez skiero-

wanie autobusu linii 511 na MMSC. Po-

¿ytki z nowego mostu bêd¹ jeszcze

wiêksze ju¿ nied³ugo, kiedy po EURO

Kolejne remonty coraz bardziej para-

li¿uj¹ Warszawê. Boleœnie przekonali siê

o tym nawet ci, którzy w weekend majo-

wy zostali w mieœcie i mieli nadziejê na

swobodne siê po nim przemieszczanie.

Nic bardziej z³udnego. Samo tylko za-

mkniêcie Trasy £azienkowskiej sparali¿o-

wa³o w sobotê pó³ miasta. Do Euro 2012

pozosta³ miesi¹c i urzêdnicy – jak to

zwykle u nas – na ostatni¹ chwilê wziêli

siê za naprawianie Warszawy. Tak jakby

o mistrzostwach dowiedzieli siê wczoraj.

Mamy wiêc kumulacjê frezowania ulic,

malowania s³upków, barierek i odnawia-

nia mostów. Do tego dochodzi budowa

strefy kibica przed Pa³acem Kultury i re-

mont torów tramwajowych w Œródmie-

œciu, który tym razem oznacza zamkniê-

cie ulicy Marsza³kowskiej. W po³¹czeniu

z nieczynn¹ z powodu budowy II linii

metra Œwiêtokrzysk¹, daje to stuprocen-

tow¹ pewnoœæ, ¿e centrum miasta zaraz

po weekendzie stanie ca³kowicie.

Nie lepiej wygl¹da sytuacja po prawej

stronie Wis³y, która i tak jest przecie¿ spa-

rali¿owana budow¹ metra. Ka¿da impre-

za na Stadionie Narodowym oznacza wy-

³¹czenie z ruchu Mostu Poniatowskiego i

zamkniêcie  pobliskich ulic, co uniemo¿li-

wia normalne ¿ycie przede wszystkim oko-

licznym mieszkañcom. Mówiono, ¿e s¹-

siedztwo stadionu przyniesie im szereg ko-

rzyœci, a tymczasem nie widz¹ ¿adnych.

Euro 2012 mia³o byæ bowiem dla Warsza-

wy nie tylko okazj¹ na promocjê miasta,

ale równie¿ jego modernizacjê. Tymczasem

nasi w³odarze po raz kolejny udowodnili,

¿e s¹ mistrzami niewykorzystanych szans.

Nie skorzysta³a na Euro warszawska Pra-

ga i nie odrestaurowano kamienic przy ul

Targowej. Nie wybudowano Trasy Œwiêto-

krzyskiej, ani nawet przejazdu na Pragê

Po³udnie przy Dworcu Wschodnim. Jedy-

nie sam dworzec doczeka³ siê remontu, z

którym, mam nadziejê,  kolejarze na Euro

zd¹¿¹. Nie ma te¿ zbytnio co liczyæ, ¿e na

czas mistrzostw turyœci t³umnie zamiesz-

kaj¹ na Pradze, bo bazy hotelowej prak-

tycznie tu nie ma. Planowano urz¹dzenie

campingu na terenach basenów przy Na-

mys³owskiej, ale ostatecznie pani prezy-

dent decyzji w tej sprawie nie podjê³a. Pew-

nym beneficjentem Euro wydawa³ siê byæ

Szpital Praski, po³o¿ony najbli¿ej stadio-

nu, ale okaza³o siê, ¿e mimo jego moder-

nizacji i budowy nowoczesnego oddzia³u

ratunkowego, do obs³ugi mistrzostw wy-

znaczono… Szpital Bródnowski, co - ze

wzglêdu chocia¿by na odleg³oœæ - jest de-

cyzj¹, delikatnie mówi¹c, nierozs¹dn¹.

Przed EURO nie dojedziemy do War-

szawy obiecywanymi autostradami, wy-

konawcy nie zd¹¿¹ te¿ chocia¿by z po³u-

dniow¹ obwodnic¹ miasta. Jedyn¹

szans¹, ¿e cokolwiek siê uda jest przewi-

dywana na kilkadziesi¹t tysiêcy osób stre-

fa kibica, gdzie maj¹ ogl¹daæ mecze i

bawiæ siê wszyscy ci, dla których zabra-

k³o miejsc na stadionach. Ale nie liczê tu

na inwencjê i pomys³ w³adz miasta, choæ

przedsiêwziêcie to ma poch³on¹æ kilka-

naœcie milionów z kasy Warszawy – kosz-

tem chocia¿by sto³ecznych teatrów. My-

œlê po prostu, ¿e sama atmosfera mi-

strzostw sprawi, ¿e kibice bêd¹ bawiæ siê

œwietnie i to wszystko jedno, jak i gdzie.

Jeœli tak bêdzie, to mo¿e choæ trochê z³a-

godzi to gorycz tych wszystkich niewy-

korzystanych dla miasta szans.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Krajobraz przed EURO

Wkrótce przed Pa³acem Kultury ruszy

Warszawska Strefa Kibica - obliczone na

sto tysiêcy goœci miejsce rozrywki i kon-

sumpcji, miêdzy innymi niskoprocento-

wego piwa. Je¿eli gdzieœ na mistrzo-

stwach Euro 2012 mo¿na zarobiæ, to w³a-

œnie tam. W zwi¹zku z tym zapewne w³a-

dze miasta postanowi³y jak¹œ niez³¹ sum-

kê na Strefie straciæ. Ju¿ dziœ ponoszone

na ni¹ koszty s¹ usprawiedliwieniem dla

rozmaitych ciêæ bud¿etowych dokonywa-

nych przez pani¹ prezydent.

Umowa m.st. Warszawa ze Zwi¹z-

kiem Europejskich Stowarzyszeñ Pi³kar-

skich w sprawie wspó³pracy przy orga-

nizacji turnieju UEFA EURO 2012, a w³a-

œciwie aneks do niej z 2010 r. zatytu³o-

wany „UEFA EURO 2012 Wytyczne Mar-

ketingowe” nak³ada na miasto obowi¹-

zek zorganizowania takiej strefy. „Zor-

ganizowania” - to nie znaczy bezpo-

œredniego prowadzenia.

Tymczasem sto³eczni urzêdnicy poczuli

siê menad¿erami i dziarsko zabrali siê

do roboty. Organizuj¹ przetargi na pro-

wadzenie w strefie kiosków gastrono-

micznych i restauracji, na postawienie

tam namiotu dla VIP-ów, prowadz¹ roz-

mowy z zespo³ami estradowymi, zabez-

pieczaj¹ firmy ochroniarskie i toalety. To

ogromna praca. Jej kosztów nie wliczo-

no oczywiœcie do bud¿etu Strefy Kibica,

który i tak ju¿ obci¹¿a miejsk¹ kasê. Cie-

kaw jestem, czy urzêdnicy zajmuj¹cy siê

Stref¹ od³o¿yli na bok (to znaczy, co naj-

mniej na wrzesieñ) inne obowi¹zki, za-

niedbuj¹c w ten sposób sprawy mieszkañ-

ców, czy mo¿e pani prezydent zatrudni-

³a na czas Euro 2012 dodatkowych pra-

cowników, czy te¿ mo¿e - to wyjaœnienie

wydaje siê najbardziej prawdopodobne -

w sto³ecznym ratuszu zatrudnionych jest

taki nadmiar osób, ¿e oddelegowanie kil-

kudziesiêciu z nich do organizacji Strefy

Kibica nie ma ¿adnego wp³ywu na tem-

po i jakoœæ innych prac w urzêdzie.

Nie rozumiem, dlaczego nie mo¿na

by³o og³osiæ konkursu na prowadzenie

Warszawskiej Strefy Kibica przez podmiot

prywatny. Zamiast ponosiæ koszty, mia-

sto mia³oby zysk, a urzêdnicy pozbyliby

siê k³opotów i zajêli ogl¹daniem meczów.

Prywatna strefa kibica zreszt¹ i tak po-

wstaje - co najmniej jedna. Organizuje j¹

w pobli¿u Centrum Olimpijskiego browar,

bêd¹cy jednym z oficjalnych sponsorów

Euro. Tak samo bêd¹ tam telebimy, sto-

iska z posi³kami i piwem (tego samego

gatunku - jedynego dopuszczalnego pod-

czas mistrzostw) oraz scena z wystêpami

2012 do remontu pójdzie Most Grota-

Roweckiego.

Aby nie wysz³o na to, ¿e jestem w

ca³kowitej przeciwfazie, w jednej kwe-

stii podzielam pogl¹d autora spo³ecz-

nika. Pe³n¹ funkcjonalnoœæ most uzy-

ska po przed³u¿eniu jego trasy do Tra-

sy Olszynki Grochowskiej, czyli w³¹cze-

niu do wschodniej obwodnicy miejskiej.

Owszem, poczekamy na to kilka lat, ale

przecie¿ nie od razu Rzym zbudowa-

no. A na razie spróbujmy przemêczyæ

siê z mostem zwanym dawniej Pó³noc-

nym. Jakoœ to bêdzie…

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

25 marca w S¹dzie Rejonowym dla

Pragi-Pó³noc odby³o siê posiedzenie w

sprawie zatwierdzenia uzgodnionego

wymiaru kary dla £ukasza Muszyñskie-

go. Ten jednak pozwoli³ sobie zakpiæ z

wymiaru sprawiedliwoœci. £ukasz Mu-

szyñski wycofa³ siê z zawartego wcze-

œniej uk³adu z prokuratorem i za¿¹da³

pe³nego procesu. S¹d wyznaczy³ termin

rozprawy doœæ szybko, jak na polskie

realia, i £ukasz Muszyñski w maju br.

na pierwszej rozprawie zosta³ skazany

za posiadanie zdjêæ pedofilskich i sek-

sualny szanta¿. Po majowym wyroku

£ukasz Muszyñski przed³u¿a³ procedu-

ry do ostatnich mo¿liwych terminów.

Za¿¹da³ uzasadnienia wyroku na pi-

œmie, sugeruj¹c mo¿liwoœæ podejmowa-

nia dalszych czynnoœci procesowych,

czyli apelacji, co przed³u¿y³oby sprawê

o kolejne kilka miesiêcy, a tym samym

wyd³u¿a³oby jego dalsz¹ obecnoœæ w

radzie.

£ukasz Muszyñski w rezultacie od

wyroku I instancji siê nie odwo³a³ i 26

marca br. Marcin £ochowski, rzecznik

S¹du Okrêgowego dla Warszawy Pra-

gi, potwierdzi³ siê jego uprawomocnie-

nie. £ukasz Muszyñski odwo³a³ siê jed-

nak od decyzji administracyjnej, czyli

uchwa³y rady z dnia 6 wrzeœnia  2011,

o czym piszê na wstêpie i ta procedura

tak¿e wreszcie siê zakoñczy³a. Wolno

miel¹ m³yny sprawiedliwoœci w Rzeczy-

pospolitej. Finis coronat opus. Koniec

wieñczy dzie³o.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Warszawska Strefa Urzêdnika

zespo³ów muzycznych. Bêdzie te¿ otwar-

ta pla¿a, boiska do pi³ki no¿nej, pla¿o-

wej i siatkówki. Nie s³ysza³em, by bro-

war narzeka³, i¿ z powodu wydatków na

swoj¹ strefê kibica musia³ zrezygnowaæ

z jakichœ innych przedsiêwziêæ.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Podzielniki do s¹du
ka¿dego budynku i to one zli-

czaj¹ konkretne wartoœci cie-

p³a, dostarczanego do okre-

œlonego budynku przez cie-

p³oci¹g w GJ (J – joul pol. d¿ul

– jednostka pracy, mocy i cie-

p³a w uk³adzie SI; G – giga –

10 do 9 potêgi – przyp. red.).

Podzielniki ciep³a monto-

wane na grzejnikach lokato-

rów  jedynie wskazuj¹  udzia³

okreœlonego mieszkania w

ogólnym zu¿yciu, zmierzo-

nym uprzednio przez wspo-

mniany licznik ciep³a, zamon-

towany na wêŸle cieplnym

budynku. Na ogólny koszt

centralnego ogrzewania ma

wp³yw kilka sk³adników.

Pierwszy to sta³a kwota, wy-

nikaj¹ca z wyliczonego zapo-

trzebowania na ciep³o dla

konkretnego budynku, prze-

liczana na m2 powierzchni

mieszkania. Drugi sk³adnik,

to kwota wynikaj¹ca z istot-

nie zu¿ytego ciep³a mierzo-

nego przez liczniki ciep³a w

wêz³ach cieplnych budynków.

Jest to op³ata zmienna, rozli-

czana porównawczo, wzglê-

dem podzielników ciep³a za-

montowanych na grzejnikach

znajduj¹cych siê w mieszka-

niach. Ostatni sk³adnik stano-

wi¹ koszty firm obs³uguj¹-

cych podzielniki ciep³a – roz-

liczanie kosztów, eksploata-

cja tych urz¹dzeñ, a tak¿e ich

ewentualne naprawy.

Dziœ ju¿ powszechnie mon-

tuje siê podzielniki elektro-

niczne, bardziej niezawodne

i bardziej precyzyjne od tych

starszej generacji, cieczo-

wych, tzw. wyparkowych. Za-

sada dzia³ania podzielnika

elektronicznego jest doœæ

skomplikowana i odmienna

od zasady dzia³ania podziel-

ników wyparkowych. Na tylnej

œciance urz¹dzenia zamonto-

wany jest czujnik temperatu-

ry, zaœ w jego wnêtrzu elek-

troniczny zegar mierz¹cy czas

utrzymywania siê konkretnej

temperatury. Dane pojawiaj¹

siê na wyœwietlaczu podziel-

nika. Niektóre z podzielników,

te najdok³adniejsze, s¹ wypo-

sa¿one w czujnik badaj¹cy

dodatkowo temperaturê po-

wietrza w pomieszczeniu.

Czy podzielniki ciep³a

mog¹ siê myliæ? Zapytany o

to w ubieg³ym roku nasz eks-

pert, in¿. Waldemar Matulka,

kategorycznie stwierdzi³, ¿e

nie. Wed³ug niego proble-

mem jest uœrednienie zmien-

nych, wprowadzanych do

programów komputerowych,

za pomoc¹ których firmy

montuj¹ce podzielniki rozli-

czaj¹ koszty zu¿ycia energii

cieplnej w konkretnych bu-

dynkach. Na czym polega to

uœrednienie? Programy

komputerowe w swoich ob-

liczeniach bior¹ zwykle pod

uwagê koszty sta³e, nie

uwzglêdniaj¹c wielu istot-

nych kwestii – wieku i jako-

œci materia³ów z jakich wy-

budowany jest dom, rozk³a-

du i iloœci mieszkañ na piê-

trze, lokalizacji i wielkoœci

korytarzy. Wszystko to ma

istotne znaczenie dla prze-

p³ywu ciep³a w budynku.

Przy szacowaniu kosztów

zmiennych centralnego

ogrzewania, z zastosowa-

niem podzielników ciep³a,

wykorzystuje siê do obliczeñ

wspó³czynniki LAF i UF.

Wspó³czynnik UF opisuje

moc grzejnika i jego wielkoœæ

– roœnie wraz ze wzrostem

mocy kaloryfera. Firma mon-

tuj¹ca podzielnik powinna

zastosowaæ korektê wed³ug

tabeli – jeœli jest taka potrze-

ba - uwzglêdniaj¹c po³o¿enie

grzejnika, jego moc i typ po-

dzielnika. Wspó³czynnik UF

powinien byæ ustalany osob-

no dla ka¿dego grzejnika w

konkretnym mieszkaniu.

Jeœli chodzi o wspó³czyn-

nik LAF – wspó³czynnik po-

³o¿enia mieszkania w budyn-

ku, to idea³em by³oby, gdyby

by³ liczony dla ka¿dego

mieszkania w sposób odrêb-

ny i uwzglêdnia³ wszelkie

mo¿liwe straty ciep³a. W isto-

cie jest tak, ¿e nastêpuje

znów pewne uœrednienie,

wynikaj¹ce z faktu, i¿ prawi-

d³owe i dok³adne ekspertyzy

– si³¹ rzeczy – musia³yby po-

ch³on¹æ masê czasu i pracy

firm montuj¹cych podzielniki.

Wobec tego najni¿sz¹ war-

toœæ LAF ustalono ogólnie dla

mieszkañ szczytowych i na-

ro¿nych od strony pó³nocnej

i przyjêto, ¿e wynosi ona 0,35.

Lokatorzy tak po³o¿onych

mieszkañ musz¹ na ich

ogrzanie zu¿yæ wiêcej ciep³a,

wiêc by im tê niedogodnoœæ

niejako wynagrodziæ, tak¹

wartoœæ LAF przyjêto dla tego

typu mieszkañ. Ich lokatorzy

p³ac¹ za ogrzewanie najni¿-

sze rachunki. Najwy¿sz¹ war-

toœæ LAF – 1 - osi¹gaj¹

mieszkania œrodkowe. Sto-

sunkowo niskie wartoœci LAF

maj¹ mieszkania na parterze,

po³o¿one nad piwnicami i te

na ostatnich piêtrach, gdzie

koñcz¹ siê piony centralnego

ogrzewania i nie wystêpuje

gratisowe grzanie w postaci

rur tych w³aœnie pionów.

Namawialiœmy w ubieg³ym

roku czytelników, by wziêli

sprawy ogrzewania w swoje

rêce, badaj¹c starannie za-

sadnoœæ takiego, a nie inne-

go naliczenia wspó³czynni-

ków LAF w ich mieszkaniach.

Odwa¿y³a siê na to tylko jed-

na osoba.

Tyle wyjaœnieñ, bez których

trudno by nam by³o zrozu-

mieæ, dlaczego czytelniczka

wyst¹pi³a na drogê s¹dow¹.

Otó¿ porówna³a wspó³czyn-

niki LAF w dwóch równorzêd-

nych mieszkaniach – swoim

i s¹siada. Co j¹ do tego sk³o-

ni³o? Rachunki. Podczas gdy

ona musia³a dop³aciæ 150 z³,

jej s¹siad otrzyma³ zwrot nad-

p³aconej kwoty – 500 z³, przy

porównywalnym poborze

ciep³a, które weryfikowali

dokoñczenie ze str. 1

wspólnie dla ka¿dego grzej-

nika. Co siê okaza³o? Pomi-

mo porównywalnoœci obu

mieszkañ, a œciœlej ich bliŸ-

niaczego po³o¿enia w budyn-

ku, wspó³czynniki LAF zna-

cz¹co siê ró¿ni³y.

Dlatego w³aœnie namawia-

my czytelników do przyjrze-

nia siê wspó³czynnikom, za-

równo UF jak LAF. Mo¿e jest

to trochê skomplikowane, ale

naprawdê warto. Mamy na to

sporo czasu, do nastêpnej

zimy jest kilka miesiêcy.

Przez ten czas mo¿emy staæ

siê ekspertami. Nikogo z nas

nie staæ przecie¿ na wyrzu-

canie pieniêdzy.

El¿bieta Gutowska

Wys³uchaliœmy opinii kilku

naszych czytelników, którzy

s¹ innego zdania – Bardzo

dobrze siê sta³o. Ktoœ wresz-

cie ruszy³ g³ow¹ i pomyœla³

perspektywicznie. Ruch bê-

dzie coraz wiêkszy. W samej

Bia³o³êce powstaj¹ nowe

osiedla i bardzo szybko przy-

bywa mieszkañców. Te sze-

rokie jezdnie to inwestycja na

przysz³oœæ – mówi mieszka-

niec osiedla Kamiñskiego. –

Dziwiê siê tym mieszkañcom,

którzy sarkaj¹ na wydane

bezcelowo pieni¹dze. Ani siê

obejrzymy jak siê oka¿e, ¿e

na Moœcie Pó³nocnym s¹ kor-

ki. To mo¿e siê staæ ju¿ w mo-

mencie, kiedy zamkn¹ Most

Grota, czyli bardzo nied³ugo.

W wielkim mieœcie trzeba

budowaæ z „zak³adk¹”. Nie

ma potem mo¿liwoœci dobu-

dowania kolejnego przês³a

mostu, z nastêpn¹ jezdni¹,

przynajmniej nigdy o czymœ

takim nie s³ysza³am -  zapew-

nia nasza czytelniczka z bia-

³o³êckiego osiedla Porajów.

– Od lat doje¿d¿am do pra-

cy na Bielanach z Legionowa.

Do czasu wybudowania mo-

stu by³ to dla mnie codzienny

horror. Teraz jest to niebywa-

³y komfort. Rzeczywiœcie na

Moœcie Pó³nocnym jest pusta-

wo, bo jezdnie s¹ bardzo sze-

rokie, ale to jest dla mnie po-

wód do radoœci, a nie do

zmartwienia. Widzê, ile do-

mów buduje siê w okolicach

Legionowa – w £ajskach, Mi-

cha³owie-Reginowie i Wieli-

szewie, nie wspominaj¹c ju¿

o okolicach Serocka. Coraz

wiêcej osób przeprowadza siê

z Warszawy na jej obrze¿a. Te

osoby doje¿d¿aj¹ do pracy w

stolicy. Arterie wjazdowe i

wyjazdowe musz¹ mieæ jak¹œ

sensown¹ przepustowoœæ –

mówi mieszkanka Legionowa.

Trasa Mostu Pó³nocnego

ma byæ docelowo fragmentem

Most na dotarciu
Mamy za sob¹ pierwszy miesi¹c funkcjonowania no-

wego warszawskiego mostu. Most Marii Sk³odowskiej-

Curie siê sprawdza, korki na Modliñskiej s¹ znacznie

mniejsze. Zastanawiaj¹ce, bowiem wydaje siê, ¿e ruch

na nowej przeprawie nie jest zbyt du¿y. Most jest szeroki

i tu nale¿y szukaæ odpowiedzi. Niektórzy narzekaj¹, ¿e

bez potrzeby wydano pieni¹dze robi¹c jezdnie na wyrost.

wiêkszej ca³oœci – obwodnicy

miejskiej, na któr¹ poczekamy

zapewne kilkanaœcie, kilka-

dziesi¹t lat. Trasa mostu ma

prowadziæ na wschód, do P³o-

chociñskiej, w stronê Niepo-

rêtu, dalej do obiecywanej od

lat Trasy Olszynki Grochow-

skiej, gdzie siêga³aby w rejon

Zdziarskiej (Zielona Bia³o³ê-

ka). Na zachód trasa Mostu

Pó³nocnego siêga³aby do pro-

jektowanej drogi wylotowej na

Gdañsk (S7 omijaj¹cej

£omianki). Jakkolwiek brzmi

to dziœ jak science fiction, tra-

sa bieg³aby dalej w tunelu pod

lotniskiem Bemowo, nastêp-

nie przez osiedle Boernerowo

do Lazurowej. Pomarzyæ, do-

bra rzecz!

Dociera siê powoli system

komunikacji miejskiej na tra-

sie mostu. Nie wszyscy s¹ za-

dowoleni, ale Zarz¹d Trans-

portu Miejskiego jest otwarty

na sugestie i na gor¹co wpro-

wadzane s¹ zmiany w kurso-

waniu autobusów. – Ja aku-

rat poruszam siê wy³¹cznie

komunikacj¹ miejsk¹. Pracu-

jê na Woronicza, mam wiêc

wygodny dojazd metrem.

Dopiero teraz sta³ siê on wy-

godny, po otwarciu mostu.

Pierwsze koty za p³oty - do-

póki z przystanku nad stacj¹

metra M³ociny jeŸdzi³ tylko

autobus 101, by³o trochê

t³oczno. Od ponad tygodnia

jeŸdzi co 5 minut linia ekspre-

sowa E-6. Ja od razu prze-

siad³em siê do tego autobu-

su – jest znacznie szybciej i

wygodniej. Zauwa¿y³em, ¿e

przeprogramowano sygnali-

zacjê œwietln¹ na skrzy¿owa-

niu na M³ocinach. Przedtem

autobus jecha³ wolno, na tyle

wolno, by utkn¹æ na trzy mi-

nuty na œwiat³ach, a wszyst-

ko po to, by byæ w zgodzie z

rozk³adem. Jestem miesz-

kañcem P³ud i przyznam, ¿e

mam problem z wyjazdem z

mojego osiedla. Coœ tu nale-

¿a³oby zmieniæ, by u³atwiæ

nam przesiadkê do linii kur-

suj¹cych po moœcie. Rozu-

miem, ¿e to dopiero pocz¹t-

ki, a pocz¹tki zawsze s¹ trud-

ne – godzi siê  czytelnik.

Wedle planów ZTM po wa-

kacjach najprawdopodobniej

zniknie linia 508. Po otwarciu

Mostu Pó³nocnego jeŸdzi ni¹

coraz mniej osób. Dyskutuje

siê o po³¹czeniu w jedn¹

trzech lokalnych linii autobu-

sowych – 133, 152 i 214.

Nowa linia kursowa³aby co 12

minut na trasie Choszczów-

ka - Mehoffera - Tarchomin -

Œwiatowida - Modliñska - Kla-

syków – Bia³o³êka Dworska,

zapewniaj¹c skomunikowa-

nie osiedli po³o¿onych wzd³u¿

Modliñskiej z liniami kursuj¹-

cymi po trasie mostu. Stano-

wi³oby to odpowiedŸ na po-

stulat naszego czytelnika z

P³ud. Ten pomys³ napotyka

ju¿ jednak na opór tych, któ-

rzy pragn¹, by trzy lokalne li-

nie – 133, 152 i 214 kurso-

wa³y tak jak dot¹d, bez zmian.

Nowe rozwi¹zania bêd¹ siê

wiêc rodzi³y w bólach.

Wiadukt nad Modliñsk¹ –

to jeden z brakuj¹cych ele-

mentów trasy Mostu Pó³noc-

nego. Prace przebiegaj¹ tu w

tempie naprawdê ekspreso-

wym. O szczegó³y pytamy

Agatê Choiñsk¹ z Biura Pra-

sowego Zarz¹du Miejskich

Inwestycji Drogowych – Rze-

czywiœcie, tempo budowy

wiaduktu nad Modliñsk¹ jest

bardzo szybkie. Gotowa jest

ju¿ betonowa konstrukcja za-

chodniej jezdni, tej biegn¹cej

w stronê ̄ erania. Niebawem,

dos³ownie w najbli¿szych

dniach, bêdzie gotowa kon-

strukcja ze wschodni¹ jezd-

ni¹. Do koñca czerwca wia-

dukt bêdzie wybudowany -

na jezdniach bêdzie po³o¿o-

ny asfalt, zamontowane zo-

stan¹ barierki. Ten sam ter-

min obowi¹zuje wykonawcê

jeœli chodzi o tê czêœæ mostu,

na której znajd¹ siê tory tram-

wajowe, chodniki i œcie¿ka ro-

werowa. Wszystkie elemen-

ty – maty wibroizolacyjne, to-

rowisko, wy³o¿enie kostki na

œcie¿ce rowerowej i chodni-

kach, barierki – do koñca

czerwca. Odbiory – zarówno

wiaduktu nad Modliñsk¹, jak

i mostu tramwajowego, po-

trwaj¹ do koñca lipca. Pozo-

stanie jeszcze do wykonania

trakcja elektryczna dla tram-

wajów – za tê czêœæ inwesty-

cji odpowiadaj¹ Tramwaje

Warszawskie. Wed³ug planu

tramwaje maj¹ siê pojawiæ na

moœcie do koñca tego roku.

(egu)


