Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nowa gazeta praska

ISSN 1234-6365

1

www.

ngp.pl

be

zp

³a

tn

ie

nr 23 (371) 21 listopada 2007 roku

Nak³ad 25.000 egz.

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl
BEZP£ATNE BADANIA!
- wiêcej informacji na str. 2

Miejskie inwestycje 2008
Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Najwa¿niejsze wybory
na Targówku*
17 listopada mieszkañcy Targówka Fabrycznego wybrali
Radê Osiedla na V kadencjê, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Mariusz Bielecki, El¿bieta Ciechomska, Ryszard Dziwisiñski, Waldemar Grygiencze, Micha³ Jakubiak, Andrzej Komorowski, Hanna Neræ, Lucyna Rymer, Agnieszka Sikora,
El¿bieta Smolarz, Robert Sobiecki, Agnieszka Szczepañska,
Ewa Wiechno, Irmina Wieczorek, Iwona Wiêckowska.
Rada Osiedla kontynuowaæ zg³aszali ró¿ne sprawy i problebêdzie wiele prac, o których w my. Rada Osiedla wys³a³a 71
sprawozdaniu z IV kadencji mó- pism, otrzyma³a 76. Wspó³pracowi³a przewodnicz¹ca Hanna wa³a m.in. z rad¹ i zarz¹dem
Neræ. W minionych 2 latach rada Targówka, Rad¹ m.st. Warszaodby³a 29 posiedzeñ, prezydium wy, Zarz¹dem Dróg Miejskich,
– 17 posiedzeñ. W soboty w Zarz¹dem Oczyszczania Miasta,
godz. 10 – 11 pe³niono dy¿ury, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej,
dokoñczenie na str. 2
podczas których mieszkañcy

Na konferencji prasowej 14 listopada prezydent Wojciechowicz przedstawi³ plany inwestycyjne miasta sto³ecznego Warszawy na 2008 rok. By³ to raczej koncert ¿yczeñ ni¿
konkretne deklaracje, bowiem prezentowane plany czêsto
nie wykraczaj¹ poza fazê projektow¹ czy koncepcyjn¹, a
maj¹ zakoñczyæ siê dopiero przed rokiem 2012.
Kwota przeznaczona na inwe- kê komunaln¹ oscyluj¹cych
stycje w przysz³orocznym bud¿e- wokó³ zaledwie 1% na ka¿d¹ z
cie to 1,874 mld z³otych. W struk- tych dziedzin... G³ówny finansoturze wydatków miasta lwi¹ wy wysi³ek w³adz Warszawy ma
czêœæ œrodków poch³on¹ drogi siê skupiæ na domykaniu obwod(39%) i plany rozwoju transportu nic œródmiejskiej miejskiej i ekspublicznego (27,9%), przy nak³a- presowej. Tak ogromne inwestydach np. na pomoc spo³eczn¹, cje w drogi uciesz¹ zapewne
bezpieczeñstwo publiczne, zmotoryzowanych warszawiaochronê œrodowiska i gospodar- ków, ale warto siê zastanowiæ,

jak w kontekœcie tego bud¿etu
wygl¹daj¹ zapowiedziane przez
miasto podwy¿ki op³at za mieszkania komunalne, czy wzrost cen
biletów komunikacji miejskiej...
dokoñczenie na str. 2

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady w gabinecie firmy Fonikon
przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala Bródnowskiego, tel.
022 353 06 20). Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna
Zaufania 2005. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y
pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Œwiat oczami
Dzieci Pragi
Niecodzienne wydarzenie
mia³o miejsce 5 listopada w
Galerii Luksfera w Warszawskiej Fabryce Wódek „Koneser” przy ul. Z¹bkowskiej 27/
31. Odby³ siê wtedy wernisa¿
wystawy fotografii robionych
przez dzieci na praskich ulicach oraz premiera kalendarza
„Oczami Dzieci Pragi”. Oba
projekty zosta³y zainicjowane,

aby wesprzeæ finansowo charytatywno-terapeutyczn¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”.
Pomys³ by³ prosty. Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” oraz firma Cadbury Wedel
zaprosi³y m³odych pra¿an na
warsztaty fotograficzne, prowadzone przez znanych fotodokoñczenie na str. 12

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Magia teatru
„Szko³a osobliwa” – tak w tytule monografii Pañstwowego Liceum Technik Teatralnych nazwa³ placówkê jej absolwent z 1963
roku Miros³aw Kossakowski. Wœród 541 absolwentów s¹ m.in.:
Krzysztof Kieœlowski (1962 – specjalnoœæ: malarstwo dekoracyjne) i Maciej Wojtyszko (11965 – malarstwo dekoracyjne). Zamkniêta
w 1969 roku szko³a, dziêki staraniom absolwentów odrodzi³a siê
jako Studium Techniki Teatralnej – 3-letnia Policealna Szko³a Artystyczna. Okazj¹ do spotkania ludzi z obu szkó³ i prezentacji wybranych prac z ich dorobku sta³a siê wystawa, otwarta 5 listopada
w Praskim Centrum Wystawowym.
dokoñczenie na str. 12

Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie
na miarê
XXI wieku!

Najwa¿niejsze wybory
na Targówku*
2 nowa gazeta praska

dokoñczenie na str. 4

Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹, firmami:
Procter&Gamble, Gebo-Technika, Polsk¹ Wytwórni¹ Papierów
Wartoœciowych oraz z organizacjami wspomagaj¹cymi by³ych
w³aœcicieli, staraj¹cych siê o
zwrot gruntów, odebranych tzw.
dekretem Bieruta.
Rada Osiedla IV kadencji
zorganizowa³a m.in. festyny rodzinne, akcje charytatywne
„Gwiazdka” 2005 i 2006, dyskotekê i zajêcia sportowe dla
m³odzie¿y; uczestniczy³a w lokalnych uroczystoœciach; w³¹czy³a siê do akcji odnowienia
pomieszczeñ szkolnych w SP
nr 58; wykona³a inwentaryzacjê
wyrobów azbestowych; podjê³a starania o przeznaczenie z
bud¿etu m.st. Warszawy pieniêdzy na remont miejscowej plebanii; podejmowa³a interwencje
w bardzo wielu sprawach, m.in.
domów komunalnych, wybudowania wodoci¹gu, likwidacji
wysypisk œmieci, w³aœciwego
dorêczania listów, oczyszczenia Kana³u Bródnowskiego,
przejazdu kolejowego na ul. Bukowieckiej, utwardzenia ul. Klukowskiej, po³o¿enia asfaltu na
ul. Przec³awskiej. Wyda³a 15
numerów Informatora „S¹siad”.
Na zebraniu sprawozdawczowyborczym mieszkañcy zg³osili
wiele lokalnych problemów, które
utrudniaj¹ im ¿ycie, a dotycz¹
m.in.: wodoci¹gu, gazu, stanu
dróg, potrzeby usuniêcia chaszczy, ocieplenia budynków, komunikacji miejskiej na osiedlu. Nowa
Rada Osiedla bêdzie podejmowaæ
dzia³ania w tych sprawach m.in.
poprzez Radê Dzielnicy Targówek.
Szkoda, ¿e na to spotkanie z

mieszkañcami nie przybyli zaproszeni radni z Targówka Przemys³owego: Urszula Suzdalcew i Jerzy Raczyñski. (choæ mieszka bardzo blisko na Siarczanej 6A).
Bardziej powa¿nie potraktowali zaproszenie: ks. proboszcz
Tomasz Gill, który zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego zebrania wyborczego i Zbigniew Poczesny, przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy, który otworzy³ zebranie i udziela³ informacji. Do za³o¿enia Ko³a Emerytów i Rencistów zachêcali: radna z Zacisza, przewodnicz¹ca Ko³a EiR
Anna Kuczyñska i Remigiusz
Sikora, prezes Oddzia³u Rejonowego PZERiI. Zainteresowanie zg³osi³o kilkanaœcie osób.
Mi³ym akcentem zebrania
by³o wrêczenie wyró¿nieñ w organizowanym przez Radê Osiedla konkursie „Kwietnik 2007”.
Ksi¹¿kê Marii Popielarskiej „Pokochaæ ogród” otrzymali: Barbara i Jerzy Danielak, Wanda JóŸwiak, Bo¿ena Pazurek, Ewa
Wójcik (ul. Jeleniogórska), Ewa
Ferenstejn, Zofia G¹dek, Teresa i Marian Rejent (ul. Zabraniecka), Helena Jakubiak, Stanis³awa Kostrzêbska, Czes³awa
Lewandowska (ul. Naczelnikowska), Alicja Betleja, Barbara Nowakowska (ul. ¯mudzka), Katarzyna Potrzebowska, Teresa
Szewczyk (ul. Ksiêcia Ziemowita), Zdzis³awa Banaszek, Barbara Piórek (ul. Dziewanny),
El¿bieta Cieœlak (ul. Wszeborska), Krystyna Goliasz (ul. O³ycka), Zofia i Miros³aw Kurowiccy
(ul. Ludwicka), Jadwiga Maciejewska (ul. Swojska).
K.
*Tytu³ z najnowszego nr
„S¹siada”

Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥
ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 - 2200
tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21
♦ Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych.
♦ Przyjmujemy zamówienia œwi¹teczne na wynos.
www.megabait.pl

ART-GAST-SERWIS
CATERING
ARTYSTYCZNA GASTRONOMIA
♦wesela ♦chrzciny ♦komunie
♦¿ywienie zbiorowe - wycieczki
♦sale na terenie Warszawy
♦wolne terminy

www.artgastserwis.com
022 663-85-79
0606-458-931

Miejskie inwestycje 2008
dokoñczenie ze str. 1

Na terenie Pragi miasto przygotowuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
terenu Stadionu Dziesiêciolecia,
Portu Praskiego i Dworca
Wschodniego. Najwa¿niejsz¹ z
nieco bardzie zaawansowanych
inwestycji, i poniek¹d priorytetow¹, jest most Pó³nocny – jeœli
nie bêdzie ¿adnych opóŸnieñ, w
drugiej po³owie 2008 roku zosta-

OKULISTA - OPTYK
Jeœli masz wiêcej ni¿ 35 lat i nie leczysz siê na jaskrê
zapraszamy na BEZP£ATNE BADANIA profilaktyczne.
Poradnia Leczenia Jaskry w ramach NFZ.
Zapisy na telefon - liczba miejsc ograniczona.

Lecznica DEMETER, ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

Od realizmu do abstrakcji
W ramach projektu „Debiuty i Jubileusze”, 9 listopada w
Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9 otwarta zosta³a wystawa malarstwa Paw³a Cabanowskiego. W ten sposób artysta obchodzi³ 15-lecie wspó³pracy z grup¹ Niezale¿nych i
Fundacj¹ Artbarbakan.
15 lat temu, w 1992 r. w Ga- nieniu do wielu innych m³odych
lerii Forma & Color, której w³a- malarzy, którzy uciekli w stronê
œcicielem by³ jeden z Niezale¿- reklamy i grafiki komputerowej,
nych, Kazimierz D¹browski pozosta³ przy malarstwie.
(Naldek), odby³a siê indywiduPawe³ Cabanowski urodzi³
alna wystawa Paw³a Cabanow- siê w 1964 r. w Warszawie. Stuskiego. Ju¿ wtedy zwróci³ on na dia na Wydziale Malarstwa
siebie uwagê kolegów jako nie- warszawskiej ASP ukoñczy³ w
zwykle interesuj¹cy kolorysta. 1990 r., robi¹c dyplom z malarOd tej pory czêsto wspó³praco- stwa w pracowni prof. Jana
wa³ z Niezale¿nymi i Fundacj¹ Tarasina i aneks z rzeŸby w
Artbarbakan, bowiem w odró¿- pracowni prof. Adama Myjaka.
Maluje tradycyjn¹ technik¹ oleju na p³ótnie, chêtnie siêga te¿
po akwarele. Prowadzi równie¿
dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ w
Publicznym Ognisku Plastycznym im. Jana Skotnickiego w
Grodzisku Mazowieckim jako
wyk³adowca malarstwa i rysunku. Mia³ liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za
granic¹. Bra³ udzia³ w wystawach „Obraz z Mazowsza”.
W Galerii N’69 zaprezentowa³ kilkanaœcie pejza¿y, wybranych z ró¿nych lat. Najstarszy
obraz, pokazany na wystawie
pochodzi z 1989 r. Jest to symboliczno-fantastyczne wyobra¿enie rzeki w d¿ungli. Obraz jest
ciemny, tajemniczy, trochê niepokoj¹cy. Reszta pejza¿y utrzymana jest w pogodniejszym nastroju. Jednak s¹ to pejza¿e
bardzo ró¿norodne, zarówno jeœli chodzi o technikê, jak i sposób przedstawienia tematu.
„Wis³a w okolicach Czerwiñska” to bardzo piêkny, realistyczny, mo¿na powiedzieæ, tradycyjny pejza¿. Ale ju¿ fragment
puszczy bukowo-jod³owej w
Górach Œwiêtokrzyskich odbie-

ga od schematów. Sam Pawe³
Cabanowski zaznacza, ¿e nie
chce daæ siê zaszufladkowaæ.
Mówi, ¿e jego twórczoœæ ewoluuje od realizmu do abstrakcji.
Czasami jeden temat maluje
kilka razy, najpierw z natury, w
plenerze, a póŸniej ju¿ w pracowni. Zestawienie takich
dwóch ujêæ jest bardzo interesuj¹ce. Na obecnej wystawie
mamy okazjê zobaczyæ widok
œwiêtokrzyskiego go³oborza,
poroœniêtego lasem, malowany
z natury, podczas letnich warsztatów, organizowanych przez
Ognisko Plastyczne w Grodzisku, oraz ten sam fragment
lasu, malowany „z pamiêci”, ju¿
po pewnym czasie. Drugi obraz
nie jest ju¿ realistyczny, odzwierciedla wra¿enie, jakie zostawi³ obraz rzeczywisty w podœwiadomoœci malarza. Czerwona, soczysta barwa go³oborza
sprawia, ¿e las i ca³y widok staje
siê nienaturalny, fantastyczny.
W Galerii N’69 Pawe³ Cabanowski przedstawi³ te¿ dwa
pejza¿e inspirowane pobytem
nad Morzem Egejskim. Utrzymane s¹ w mocnych odcieniach b³êkitu, jak greckie morze, które przedstawiaj¹. Obok
b³êkitnej zatoki mamy te¿ symboliczny obraz zatytu³owany
„Skrzyd³o”, namalowany pod
wp³ywem tegorocznych wydarzeñ politycznych.
Pawe³ Cabanowski maluje
zazwyczaj tradycyjn¹ technik¹

SYLWESTER! TANIO!
KOLACJE WIGILIJNE
DLA FIRM

022 679-36-30
0603-956-654

oleju na p³ótnie, czasami jednak
eksperymentuje, tworz¹c w³asne, autorskie techniki. Uzyskuje ciekawe efekty, ³¹cz¹c np. t³uste, œwiecowe kredki i wodne
akwarele. Przyk³adem mieszanej techniki jest ma³y obrazek
przedstawiaj¹cy rzekê San.
W³aœciwie jest to widok ze œrodka Sanu, bowiem artysta szed³
rzek¹ w obawie przed ¿mijami.
Obraz powsta³ mieszan¹ technik¹ tuszu i pasteli.
Na wielu obrazach Paw³a
Cabanowskiego powtarza siê
motyw agawy. Mo¿na by wrêcz
powiedzieæ, ¿e to znak rozpoznawczy artysty. Agawa jest te¿
obecna na wystawie w galerii
N’69. Czerwona, bardzo ekspresyjna, zmienia realistyczny pejza¿ w abstrakcjê. To dlatego pejza¿e Paw³a Cabanowskiego
mo¿na nazwaæ pejza¿ami przetworzonymi. Przetworzone w
wyobraŸni artysty s¹ tym bardziej interesuj¹ce i sugestywne.
Wystawê malarstwa Paw³a
Cabanowskiego w Galerii N’69
przy ul. Tarchomiñskiej 9 mo¿na ogl¹daæ do 23 listopada po
uzgodnieniu telefonicznym, tel.:
505-482-450, 501-013-835.
Joanna Kiwilszo

nie wybrany wykonawca. Kolejne du¿e zadanie to przebudowa
ronda Wiatraczna jako czêœci
obwodnicy Œródmieœcia – projekt ma powstaæ do po³owy przysz³ego roku. Jak wiadomo, planowane jest te¿ poszerzenie i
przebudowa Modliñskiej od mostu Grota-Roweckiego do granic
miasta. W przysz³ym roku ma
byæ tak¿e wykonany projekt drugiego etapu trasy mostu Krasiñskiego od ul. Jagielloñskiej do
Budowlanej. W planach s¹ ponadto m.in. poszerzenie ul. Marywilskiej, P³ochociñskiej, Wincentego i budowa trasy Œwiêtokrzyskiej od Wybrze¿a Szczeciñskiego do Zabranieckiej. A to
i tak jeszcze nie wszystko.
W przysz³ym roku powinna
zakoñczyæ siê budowa pierwszej
linii metra, a do po³owy roku zostanie wybrany wykonawca
szczegó³owego projektu centralnego odcinka drugiej linii. Miasto, przy pomocy powo³anego
zespo³u ekspertów, bêdzie nadal czyniæ próby (dot¹d nieudane) integracji sieci kolei podmiejskiej z systemem komunikacji
miejskiej, co mog³oby wreszcie
zaowocowaæ wspólnym biletem
aglomeracyjnym. Nadal bêdzie
rozwijana sieæ SKM, w tym na
kierunkach: Legionowo, Ursus,
W³ochy, Piaseczno.
Nie potwierdzi³y siê natomiast
obietnice, czynione jeszcze niedawno przy okazji prezentacji
projektu bud¿etu na przysz³y
rok. Szybki tramwaj na Tarchomin z pêtli ¯erañ-FSO pojedzie
dopiero po wybudowaniu mostu

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Pó³nocnego. Prezydent Wojciechowicz da³ do zrozumienia, ¿e
tramwaj na moœcie Pó³nocnym
jest wa¿niejszy. Oczywiœcie,
sprawna komunikacja na prawym brzegu Wis³y to przecie¿
rzecz drugorzêdna...
Z kolei w planach rewitalizacji poszczególnych rejonów
miasta znalaz³y siê: pl. Bankowy – Senatorska – pl. Teatralny (w tym przypadku og³oszono ju¿ konkurs na projekt); pl.
Grzybowski z ul. Pró¿n¹; ul.
Ch³odna; plac Pi³sudskiego z
Pa³acem Saskim, obszar ograniczony ulicami: Królewska,
Krakowskie Przedmieœcie,
Nowy Œwiat, pl. Trzech Krzy¿y,
Ho¿a i Marsza³kowska. Rodzi
siê w¹tpliwoœæ czy w³adze miasta do koñca rozumiej¹, co termin „rewitalizacja” oznacza,
skoro o rewitalizacji Starej Pragi z Warszawsk¹ Wytwórni¹
Wódek „Koneser” na konferencji s³owem nie wspomniano,
choæ w dostarczonych materia³ach ta inwestycja równie¿ siê
znalaz³a. Nawiasem mówi¹c,
jest to jedyna miejska inwestycja rewitalizacyjna na Pradze
(nie licz¹c zwiêkszonych nak³adów na ZOO). Poniewa¿ spora czêœæ wymienionych obszarów maj¹cych podlegaæ rewitalizacji to du¿e place, pod którymi przy tej okazji maj¹ powstaæ
wielopoziomowe parkingi, pojawia siê pytanie, czy nie jest
to zasadniczy cel podejmowania tych dzia³añ (poniek¹d
sprzecznych z przyjêt¹ strategi¹ rozwoju miasta). Budowa
du¿ych parkingów podziemnych w centrum miasta skazuje bowiem na pora¿kê ambitne
plany budowy kolejnych parkingów „Parkuj i jedŸ” na obrze¿ach Warszawy (ma ich byæ w
sumie a¿ trzynaœcie). Ju¿ istniej¹ce obiekty tego typu ponios³y spektakularn¹ klapê przy
ogromnych kosztach budowy i
utrzymania. Inwestycje w sieæ
dróg rowerowych mo¿na przy
tym uznaæ za rzecz marginaln¹, ale nie wykluczone, ¿e
paradoksalnie to one w³aœnie w
wiêkszym stopniu ni¿ poszerzane i budowane drogi maj¹
szansê wp³yn¹æ na poprawê
mobilnoœci w mieœcie.
Entuzjastów upodabniania
centrum miasta do Manhattanu
zapewne uciesz¹ plany budowy
– tym razem przez inwestorów
prywatnych – kolejnych kilku lub
kilkunastu wie¿owców, niektórych przewy¿szaj¹cych Pa³ac
Kultury. Zwolennikom ludzkich
rozmiarów polecam przeprowadzkê na Pragê Pó³noc. Tu
dwudziesty pierwszy wiek dociera znacznie wolniej.
Kr.

XV sesja Rady Dzielnicy Targówka

Pieni¹dze w ruchu
W porz¹dku obrad XV sesji
Rady Targówka, 12 listopada,
by³y dwie uchwa³y, opiniuj¹ce
sprawy finansowe: przeniesienie wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem 2007 roku oraz
zmiany za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na 2007 rok. Na wniosek 4 komisji, pod obrady
wprowadzono projekt stanowiska dotycz¹cego celów inwestycyjnych, postulowanych do
realizacji w przypadku przyznania dzielnicy Targówek dodatkowych œrodków na inwestycje. Nie zosta³ przyjêty, zaproponowany przez Macieja
Jankiewicza, dodatkowy
punkt: projekt stanowiska w
sprawie lokalizacji Stadionu
Narodowego.
Po informacji o pozytywnej
opinii 3 komisji, radni podjêli
uchwa³ê (19 g³osów „za”, 2
„wstrz.”), która zostanie przedstawiona Radzie Warszawy.
Przewiduje ona ³¹czn¹ kwotê
816 000 z³ jako wydatki nie
wygasaj¹ce z up³ywem 2007
roku (budowa stacji wody oligoceñskiej przy ul. Poborzañskiej – 250 000 z³, prace przygotowawcze budowy ul. Codziennej – 370 000 z³, zakup
windy dla niepe³nosprawnych i
towarzysz¹ce roboty budowlane w gimnazjum nr 143 – 160
000 z³, doposa¿enie w instalacjê gazu budynków: przy ul.
Siarczanej 6a – 20 000 z³, przy
Rybiñskiej 21 – 16 000 z³).
Choæ 4 komisje pozytywnie
zaopiniowa³y projekt uchwa³y
opiniuj¹cej zmiany za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu miasta, na sesji nie by³o w tej sprawie jednomyœlnoœci. Za uchwa³¹
opowiedzia³o siê 16 radnych, 3
by³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od

g³osu. Przyjêto kwotê dochodów
dzielnicy Targówek 258 084 921
z³ i w tej samej wysokoœci kwotê
wydatków ogó³em; wydatków bie¿¹cych dzielnicy – 217 019 160
z³; wydatków ogó³em urzêdu
dzielnicy 91 528 520 z³, wydatków bie¿¹cych urzêdu dzielnicy
52 572 759 z³. Wiêksze œrodki
przeznaczone zostan¹ dla szkó³,
przedszkoli i gimnazjów, gdzie
zwiêkszy³a siê liczba dzieci oraz
placówek, realizuj¹cych program
przeciwdzia³ania alkoholizmowi;
zmniejszone - niektóre zadania w
zakresie polityki spo³ecznej, np.
szkolenie pracowników instytucji
pomocy spo³ecznej.
Jedna z przyjêtych zmian
dotyczy przeznaczenia kwoty
75 000 z³, przewidywanej na
zakup traktora wielofunkcyjnego do oczyszczania nawierzchni boiska przy ul. £abiszyñskiej
20. Sprzêt ten umo¿liwi³by ca³oroczne korzystanie z boiska.
Dyrektor OSiR, Grzegorz Surówka, poinformowa³, ¿e wynajem boiska w okresie od listopada 2006 do lutego 2007 da³
4 razy wiêcej przychodów ni¿
w roku poprzednim; w okresie
zimowym w weekendy nie by³o
wolnych terminów. WOSiR zabra³ jednak swój sprzêt, st¹d
potrzeba zakupu traktora.
Zgodnie z autopoprawk¹ zarz¹du, wymieniona kwota przeznaczona zostanie jednak dla
przedszkoli.
Wprowadzenie na sesjê Stanowiska w sprawie zadañ inwestycyjnych, nie ujêtych w projekcie WPI, do realizacji w przypadku przyznania dzielnicy Targówek dodatkowych œrodków,
poprzedzi³a burzliwa dyskusja
w komisjach i klubach radnych.
Poinformowa³ o tym Witold
Harasim, dziêkuj¹c zarz¹dowi

za du¿¹ pracê, a radnym za
zaanga¿owanie. Na spotkaniu
przedstawicieli 4 komisji ustalono listê 15 zadañ, ograniczon¹ potem do 9 pozycji. Po
dyskusji na sesji lista obejmuje: przebudowê placu zabaw i
rozbudowê infrastruktury w
Parku Bródnowskim; rozbudowê Domu Kultury „Zacisze”;
modernizacjê Domu Kultury
„Œwit’; budowê sali gimnastycznej przy SP nr 114, ul. Remiszewska; budowê boisk szkolnych LO nr 46 i SP nr 298; rozbudowê przedszkoli: nr 150, ul.
Pra³atowska i nr 120, ul. Tokarza 2; budowê ulic; budowê
pawilonu sportowego OSiR
przy ul. Blokowej 3. Stanowisko
popar³o 20 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu..

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

Przed zakoñczeniem obrad
przewodnicz¹cy rady Zbigniew
Poczesny poinformowa³, ¿e od
12 listopada w Urzêdzie Dzielnicy Targówek obowi¹zuje zakaz palenia papierosów. Jedynym miejscem, wyznaczonym
dla palaczy, jest gara¿ przy
wjeŸdzie do budynku.
Na proœbê radnego Macieja
Jankiewicza publikujemy jego
oœwiadczenie: „Jestem zdziwiony, ¿e wiêcej czasu poœwiêcono na sprawê traktora dla OSiR
ni¿ na stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie Stadionu Narodowego. Uwa¿am, ¿e jest to
bardzo wa¿na sprawa ze wzglêdu na to, ¿e Stadion bêdzie potrzebowa³ skomunikowania w
postaci II linii metra, a dalsza jej
budowa jest dla Targówka najK.
wa¿niejsz¹ potrzeb¹ .”

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Miej uœmiech na twarzy
i pó³ godziny w zapasie
Warszawa to miasto prê¿nie rozwijaj¹cego siê biznesu, têtni¹cego postêpu w wielu
dziedzinach ¿ycia oraz szalonej konkurencji. Jak grzyby po deszczu powstaj¹ nowe
sklepy i centra handlowe. Przechodzieñ przyci¹gany przez przemo¿n¹ si³ê reklamy i
blask neonów, coraz czêœciej zatraca siê w … kupowaniu. Balsamem na stargane
nerwy staj¹ siê nowe pary skarpet czy kilka nowych p³yt. Lecz s¹ rzeczy, których kupno musi byæ starannie zaplanowane. Nie powinniœmy, ba – nie wolno nam kierowaæ siê
przy tych zakupach kaprysami ani daæ siê skusiæ wabi¹cymi zewsz¹d przynêtami.
Na pewno warto rozs¹dnie podejœæ do kupna okularów. Para dobrze dobranych
szkie³ w fachowo dopasowanych oprawkach mo¿e nie tylko pomóc naszemu wzrokowi,
ale równie¿ wprawiæ nas w dobry nastrój na wiele miesiêcy. Przypadkowo i nieprecyzyjnie wykonane okulary bêd¹ pogarszaæ nasz wzrok i powodowaæ d³ugotrwa³y ból
g³owy. Warto siê wiêc zastanowiæ, nim zdecydujemy siê dokonaæ zakupu okularów.
Na warszawskim rynku jest ponad 500 firm zajmuj¹cych siê optyk¹ okularow¹. Wci¹¿ powstaj¹ nowe sklepy, oferuj¹ce klientom okulary, soczewki kontaktowe i ró¿nego rodzaju akcesoria. Nie³atwy wyda³by siê zatem wybór dobrego
zak³adu optycznego, gdyby nie fakt, ¿e ju¿ kilka lat temu najwy¿szy laur w dziedzinie rzemios³a i kupiectwa zosta³ przyznany polskiej firmie optycznej – Centrum Optyki Okularowej „Optokan”, mieszcz¹cej siê przy ul. Kondratowicza 23 na
warszawskim Bródnie. „Us³ugowy Oskar” zdobi wnêtrze zak³adu i zdaje siê codziennie podkreœlaæ jego dewizy: dba³oœæ o zdrowie, wygodê i gust klienta oraz
utrzymanie najlepszej, œwiatowej jakoœci wykonanych okularów.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” s³u¿y klientom od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Przez te lata wykonano tu ponad 50 tysiêcy okularów. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e zak³ad jest znany i polecany nie tylko przez mieszkañców Pragi, ale ca³ej
Warszawy i okolic. Klienci ju¿ wiedz¹, ¿e „Optokan” nie jest zwyk³ym sklepem z okularami. W tym zak³adzie kompetentni pracownicy potrafi¹ zadbaæ o wzrok pacjenta. W
Centrum Optyki Okularowej jest bowiem gabinet okulistyczny, w którym lekarze okuliœci przyjmuj¹ non-stop. Na wizyty nie trzeba siê wczeœniej umawiaæ. Gabinet wyposa¿ony jest w sprzêt komputerowy najnowszej generacji. Lepszy mo¿na spotkaæ ju¿ tylko
w specjalistycznych klinikach. Dziêki szczegó³owemu badaniu, zarówno optycznemu,
jak i komputerowemu, bêdziemy pewni postawionej diagnozy.
Po zapisaniu odpowiednich szkie³ i dobraniu najw³aœciwszych opraw, w czym pomog¹ pracownicy zak³adu, bêd¹ Pañstwo czekaæ na gotow¹ parê okularów jedynie pó³ godziny. W czasie oczekiwania mo¿na mile spêdziæ czas w Sali telewizyj-

nej, czy przegl¹daj¹c prasê. Niepostrze¿enie minie 30 minut i zostan¹ wrêczone
gotowe okulary. Klient pewnie nie zd¹¿y zauwa¿yæ, ¿e czeka pó³ godziny. W „Optokanie” jednak ju¿ dawno zwrócono uwagê na to, jak bardzo cenny jest czas klienta.
Wykonanie okularów w zaledwie pó³ godziny to naprawdê ogromny sukces. ¯adnemu zak³adowi siê to nie udaje prócz „Optokanu”. Na ten „milowy krok” z³o¿y³o siê
wiele sk³adników: nowoczesny sprzêt sterowany komputerowo, pozwalaj¹cy na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w oprawkach; zatrudnienie dobrych i wyspecjalizowanych pracowników (od okulistów po techników optycznych); skupienie w jednym miejscu zak³adu obs³uguj¹cego klientów oraz du¿ego
magazynu szkie³ i opraw. Dziêki temu uda³o siê skróciæ do minimum czas oczekiwania na okulary. W tym roku „Optokan” jest niedoœcigniony. Przegania wszystkie inne
zak³ady, zarówno polskie jak zagraniczne, o ca³e… pó³ godziny.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przez lata swej dzia³alnoœci wiele wniós³ w
rozwój optyki w Polsce. Jako pierwsi wprowadzili na rynek blueblocker, jak¿e dziœ popularne. Jako pierwsi te¿ zdecydowali siê pracowaæ na niezwykle specjalistycznym sprzêcie optycznym, by tym samym skróciæ czas wykonania okularów, nic nie trac¹c na ich
jakoœci. Szybka i kompleksowa obs³uga te¿ ju¿ znane s¹ wœród klientów „Optokanu”.
„Optokan” zas³yn¹³ z akcji prowadzonej od d³u¿szego czasu w mediach. Wiele
artyku³ów prasowych i reporta¿y, dotycz¹cych badañ wzroku, wyboru odpowiednich
szkie³, soczewek kontaktowych, czy profilaktyka wœród dzieci, s³u¿y rzetelnemu informowaniu spo³eczeñstwa. „Optokan” chce w sposób przystêpny informowaæ o wspó³czesnych sposobach zapobiegania wadom wzroku, ich leczenia i kompensowania.
Informacja i fachowa pomoc to ogromne atuty tego zak³adu optycznego. Wydaje siê
zatem, ¿e podczas zakupów klienci nie dadz¹ siê ju¿ skusiæ has³om bez pokrycia.
Z „Optokanu” wszyscy wychodz¹ równie zadowoleni, jak podczas wejœcia. Co
wiêcej, wraz z uœmiechem, na twarzy maj¹ nowe, dopasowane okulary i zaoszczêdzone pó³ godziny drogocennego czasu.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, 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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
XII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Wachowicz odwo³any
Uzyskanie parlamentarnego
mandatu przez radn¹ PO Alicjê
D¹browsk¹ zmieni³o i tak kruch¹
równowagê si³ na Pradze Pó³noc
i zapowiada³o totaln¹ klêskê radnych PO i LiD na XII sesji rady.
Zaczê³o siê zgodnie z oczekiwaniami radnych PiS i PWS, którzy
wprowadzili do porz¹dku obrad
punkt dotycz¹cy zaskar¿enia do
WSA jednego z zarz¹dzeñ Pani
Prezydent. Odebra³a ona w nim
przewodnicz¹cym rad kompetencje sporz¹dzania list wyp³at
diet radnym i przekaza³a to zadanie burmistrzom dzielnic. Porz¹dek obrad uzupe³niono tak¿e
o dwa stanowiska PO i PiS w
sprawie niezmieniania lokalizacji Stadionu Narodowego. Platformie nie uda³o siê wprowadziæ
do porz¹dku obrad wygaszenia
mandatu radnej D¹browskiej, co
uruchomi³oby procedurê objêcia
mandatu przez Zofiê Kozdrój, kolejn¹ na liœcie kandydatkê PO do
praskiego samorz¹du. Przeciwko tej inicjatywie, nie podaj¹c
¿adnych merytorycznych powodów, wyst¹pili radni PiS i PWS mo¿emy siê tylko domyœlaæ, i¿
chodzi w tym wszystkim o kolejne gierki polityczne. Pocz¹tkowo
sesja toczy³a siê pod dyktando
radnych PiS i PWS. Wprowadzone na pocz¹tku obrad rady nowe
punkty porz¹dku zosta³y przeg³osowane w pierwszej kolejnoœci. Bez awantur rada pozytywnie zaopiniowa³a tak¿e uchwa³ê
o sprzeda¿y lokali u¿ytkowych w
domach wielolokalowych, nad
któr¹ pracowano ponad cztery
miesi¹ce, a radny Dezyderiusz
Nowakowski (PWS) zosta³ wybrany wiceprzewodnicz¹cym komisji kultury i sportu.
Mocna debata rozpoczê³a siê
dopiero przy opiniowaniu z wniosku zarz¹du dzielnicy zmiany
siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszcz¹cej
siê wraz z placówk¹ dla dzieci
autystycznych na Tarchomiñskiej
4. Sprawa ta k³adzie siê od d³u¿szego czasu cieniem na praski
samorz¹d. Problem, który mo¿na by³o rozwi¹zaæ ju¿ w 2005
roku, spotka³ siê z uporem dzia³aczy PiS. Ówczesny zarz¹d nie
podj¹³ racjonalnego rozwi¹zania
przeniesienia poradni na ulicê
Brechta, ale wymyœli³ lokalizacjê
placówki na Targowej 86, w by-

³ych warsztatach szkolnych. Realizacja tej decyzji wymaga³aby
gigantycznych nak³adów finansowych. Skutek jest taki, ¿e sprawa jest nadal w punkcie wyjœcia.
Mo¿e nowy zarz¹d, który wreszcie - po miesi¹cach przepychanek - uzyska³ zgodê na now¹ lokalizacjê poradni przy ulicy
Otwockiej, wyka¿e siê nale¿yt¹
determinacj¹ jego rozwi¹zania.
Przed³u¿aj¹ca siê debata w
sprawie poradni najwyraŸniej
znu¿y³a czêœæ radnych PiS i
PWS, bowiem troje z nich, a póŸniej kolejny opuœcili obrady.
Zmieni³o to uk³ad si³ na rzecz PO
i LiD i póŸniej sesja toczy³a siê
pod ich dyktando. Zgodnie z
oczekiwaniami zarz¹du dzielnicy rada przyjê³a sprawozdanie
z dzia³alnoœci OPS Praga Pó³noc za 2006 rok, pozytywnie zaopiniowa³a dzielnicowy za³¹cznik Pragi Pó³noc do bud¿etu
m.st. Warszawy wraz z poprawkami zarz¹du i uwagami zg³oszonymi przez radnych na sesji.
Wyst¹piono tak¿e do Rady Warszawy o przyjêcie wydatków (na
kwotê 6,6 miliona z³otych), które nie wygasaj¹ wraz z koñcem
roku bud¿etowego, a dotycz¹
wa¿nych zadañ dla Pragi, jak
dokoñczenie rozpoczêtych inwestycji m.in. w placówkach
oœwiatowych. Na zakoñczenie
sesji rada stosunkiem g³osów 16
za przy 2 wstrzymuj¹cych przyjê³a uchwa³ê, na któr¹ czekali
zgromadzeni na sesji dziennikarze. Uchwa³a dotyczy³a odwo³ania z funkcji przewodnicz¹cego
rady Jacka Wachowicza. Sesjê
zamyka³ wskazany przez Wachowicza wiceprzewodnicz¹cy
Siborenko, bowiem radni nie
podjêli wysi³ku wybrania nowego przewodnicz¹cego. Czynnoœci tej zamierzaj¹ dokonaæ na
kolejnej sesji, której terminu nie
uzgodniono.
DCH
Z ostatniej chwili
19 listopada odby³a siê nadzwyczajna sesja praskiej rady,
zwo³ana z inicjatywy radnych
PO i LiD. Na sesji, która w ka¿dej chwili grozi³a zerwaniem,
mandat radnej PO - Alicji D¹browskiej, obecnie pose³ na
Sejm RP, zosta³ wygaszony.
Rada jednak nadal nie wybra³a
nowego przewodnicz¹cego.
Ci¹g dalszy obrad 27 listopada.
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Gra w Bia³o - Czerwone 2007
W deszczowy listopadowy weekend na ulicach Warszawy
mo¿na by³o zauwa¿yæ wiele bia³o-czerwonych flag. Nic dziwnego, 11 listopada, w niedzielê obchodziliœmy 89. rocznicê
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Harcerze z Hufca
ZHP Warszawa Praga Pó³noc postanowili uczciæ to œwiêto w
doœæ niecodzienny sposób poprzez zorganizowanie akcji
„Graj w Bia³o – Czerwone”, do której zaproszeni zostali mieszkañcy Pragi Pó³noc, Targówka, Bia³o³êki i Miasta Marki.
Ca³e przedsiêwziêcie mia³o wonej flagi z kartonów, oraz docharakter happeningu, czyli wy- datkowo na Pradze Pó³noc z
darzenia, w którym mogli wzi¹æ wrêczania flag pañstwowych.
udzia³ przypadkowi przechodNa Targówku „Gra..” odby³a
nie. Akcja sk³ada³a siê z dwóch siê 10 listopada w Parku Bródczêœci – ustawiania przez nowskim, zaraz po zakoñczeniu
uczestników wielkiej bia³o-czer- Biegu Niepodleg³oœci. Wziê³o w
niej udzia³ kilkadziesi¹t osób,
Kancelaria prawna g³ównie m³odych uczestników
biegu. W tym samym czasie
akcja odbywa³a siê w Markach
na terenie Zespo³u Szkó³ nr 5
ul. Lewinowska 7
przy ul. Wczasowej. Tam w ak♦sporz¹dzanie pism procesowych
cjê ustawiania wielkiej flagi w³¹♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
czy³o siê oko³o 150 uczniów i
♦ sporz¹dzanie umów ♦outscoring
nauczycieli mareckich szkó³.
W samo Œwiêto Niepodleg³o♦windykacja nale¿noœci
œci „Gra w Bia³o – Czerwone”
♦projekty testamentów
mia³a miejsce na Pradze – Pó♦obs³uga prawna podmiotów
³noc oraz Bia³o³êce. O godzinie
gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
10 na pl. Wileñskim, obok pomnika „Braterstwa Broni” stanêInfolinia: 0801-011-028
³a altanka, która stanowi³a cen-

„CASUS”

trum dowodzenia akcji. Harcerze oraz wolontariusze „Fundacji Synergia” wyposa¿eni w ulotki oraz megafon zapraszali ludzi oczekuj¹cych na przystankach oraz przechodniów do
uczczenia œwiêta 11 Listopada
i wziêcia udzia³u w happeningu
poprzez utworzenie flagi z trzymanych w rêkach bia³o – czerwonych kartonów. Uda³o siê
zgromadziæ oko³o 50 osób, którzy zostali sfotografowani z wysokoœci pomnika.
Jednoczeœnie w kilku miejscach na Bia³o³êce (skrzy¿owania ulic Myœliborskiej i Porajów oraz Œwiatowida i Æmielowskiej) ka¿dy chêtny móg³
otrzymaæ flagê pañstwow¹ po
z³o¿eniu podpisu pod deklaracj¹, ¿e flaga do koñca dnia
bêdzie widoczna. Lekko zmarzniêci harcerze przez kilka godzin rozdali przesz³o 200 flag.
Patronat nad ca³¹ akcj¹ objêli burmistrzowie dzielnic: Bia³o³êki – Jacek Kaznowski, Pragi
Pó³noc – Jolanta Koczorowska
oraz Targówka Grzegorz Zawistowski, a tak¿e komendant Huf-

Urz¹d miasta sto³ecznego Warszawy
Og³asza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzêdnicze

stanowisko ds. robót ogólnobudowlanych
specjalnoœæ konserwator zabytków w Wydziale Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Pó³noc Urzêdu m.st. Warszawy
Do g³ównych zadañ osoby zatrudnionej na tym stanowisku bêdzie nale¿a³o miêdzy innymi:

• przygotowanie, nadzorowanie i rozliczania zadañ budowlanych w zakresie ochrony zabytków;
• prowadzenie spraw zwi¹zanych z remontami i inwestycjami budownictwa kubaturowego
i in¿ynieryjnego ze szczególnym uwzglêdnieniem konserwacji zabytków prowadzonych przez
Wydzia³ Infrastruktury;
• prowadzenie spraw zwi¹zanych z planowaniem i przygotowaniem inwestycji i remontów,
uzyskiwaniem pozwoleñ budowy i uzgodnieñ;
• przygotowanie zleceñ i umów zwi¹zanych z dokumentacj¹ projektowo kosztorysow¹;
• przygotowanie niezbêdnych materia³ów do przetargów w celu pozyskania wykonawców
i uczestniczenia w przetargach;
• pe³nienie nadzoru inwestorskiego – inspektora nadzoru, prowadzenie rozliczeñ i uzgodnieñ
finansowych wynikaj¹cych z umów;
• przygotowanie zleceñ, umów wykonawczych dotycz¹cych robót budowlanych;
• prowadzenie i uczestniczenie w nadzorach koordynacyjnych dotycz¹cych zadañ realizowanych przez Wydzia³;
• przekazanie realizowanych zadañ u¿ytkownikowi;
• nadzór nad procesem inwestycyjnym w okresie przygotowania i realizacji, gwarancji
i dochodzenia rêkojmi.
Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie;
• wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie techniczne;
• uprawnienia konserwatora zabytków;
• niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie;
• znajomoœæ obs³ugi komputera: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
Wymagania po¿¹dane:

ca ZHP Warszawa Praga Pó³noc hm. Grzegorz Chwi³oc – Fi³oc. Materia³y wykorzystane w
czasie akcji zosta³y ufundowane przez urzêdy dzielnic.
Warto dodaæ, ¿e harcerze z
Hufca ZHP Warszawa Praga
Pó³noc, ju¿ drugi raz zaanga¿owali siê do niecodziennych
obchodów œwiêta 11 Listopada,
bowiem w zesz³ym roku równie¿ uczestniczyli we wrêczaniu
flag pañstwowych mieszkañcom prawobrze¿nych dzielnic
Warszawy. Warto równie¿ wspomnieæ o zaanga¿owaniu w przedsiêwziêcie zarz¹du oraz wolontariuszy „Fundacji Synergia”,
www.fundacjasynergia.org.pl,
aktywnie dzia³aj¹cej na terenie
Pragi Pó³noc i Po³udnie.
Phm. Micha³ Sztompke
Hufiec ZHP Warszawa Praga
Pó³noc im. Wigierczyków,
www.pragapolnoc.zhp.pl

Przepraszamy
Serdecznie przepraszam i
liczê na wyrozumia³oœæ
wszystkich mieszkañców
dzielnicy Bia³o³êka, którzy w
dniu 10.11.2007 r. przyszli na
skrzy¿owanie ulic Æmielowskiej i Œwiatowida po odbiór
flagi pañstwowej. W artykule z dnia 7.11.2007, z winy organizatorów akcji „Graj w
Bia³o – Czerwone”, zamieszczono b³êdn¹ datê.
Koordynator akcji
Bartosz Kowalewski

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406
P³ywalnia ,,PRAWY BRZEG’’ przy ul. Jagielloñskiej 7
zaprasza 2 grudnia w godz. od 9 do 14 dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ na VIII Miko³ajkowe integracyjne zawody w p³ywaniu amatorów.
Kategorie z podzia³em na dziewczêta i ch³opcy:
- NIEPE£NOSPRAWNI - 25 m stylem dowolnym; KLASA I-II Szk. Podst. - 25 m
stylem dowolnym; KLASA III-IV Szk. Podst. - 25 m stylem dowolnym.
Zapisy dla ww. grup od godz. 8.15-8.45 w dniu zawodów. Jako pierwsi o
godz. 9 wystartuj¹ niepe³nosprawni.
- KLASA V-VI Szk. Podst. - 50 m stylem dowolnym; KLASA I-II Gim. - 50 m
stylem dowolnym; KLASA III Gim. i I liceum - 50 m stylem dowolnym; OPEN
do III kl. liceum w³¹cznie - 100 m stylem dowolnym
Zapisy dla tych grup od godz. 10.30 - 11.00
Kategoria P³ywackich Klas Sportowych:
- KLASA I-III - 25 m stylem dowolnym; KLASA IV-VI - 50 m stylem dowolnym;
KLASA I-III Gim. - 50 m stylem dowolnym
Zapisy dla tych grup od godz. 11.00
ZAWODNIKÓW OBOWI¥ZUJE; strój k¹pielowy, czepek, klapki i
legitymacja szkolna.

Krêgielnia „7 Club” przy ul. Jagielloñskiej 7 zaprasza
25 listopada w godz. 11-14 na Andrzejkowy Turniej
Bowlinga amatorów dla m³odzie¿y szkolnej.
KATEGORIE: Szko³y Podst. - klasa VI, Gimnazja - klasy I-III, Licea - klasy I-III
Regulamin turnieju do wgl¹du przed zawodami. W przypadku du¿ej liczby
zg³oszeñ zostan¹ przeprowadzone eliminacje.
Zg³oszenia w dniu zawodów od godz. 11.00 do 11.15
Prosimy o punktualne przybycie. Zawodników obowi¹zuje:obuwie sportowe,
legitymacja szkolna. Nagrody czekaj¹!

Urz¹d miasta sto³ecznego Warszawy
Og³asza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzêdnicze

stanowisko ds. robót drogowych w Wydziale Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Pó³noc Urzêdu m.st. Warszawy
Do g³ównych zadañ osoby zatrudnionej na tym stanowisku bêdzie nale¿a³o miêdzy innymi:

• kontrola dróg i urz¹dzeñ pasa drogowego;
• prowadzenie spraw zwi¹zanych z utrzymaniem dróg gminnych;
• przygotowanie dokumentacji zwi¹zanej z przetargami drogowymi organizowanymi przez
Wydzia³ i uczestnictwo w przetargach;
• prowadzenie procesu realizacji remontów, przygotowanie zleceñ, umów, prowadzenie
rozliczeñ, uzyskiwanie stosownych pozwoleñ budowy, uzgodnieñ in¿.;
• prowadzenie spraw zwi¹zanych z zajêciem pasa drogowego;
• prowadzenie spraw zwi¹zanych z in¿ynieri¹ ruchu;
• prowadzenie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkañców,
radnych, wykonywanie sprawozdañ;
• nadzór nad remontami w okresie przygotowania i realizacji, udzielonej gwarancji
i dochodzenia rêkojmi.
Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie;
• wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie techniczne;
• niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie;
• znajomoœæ obs³ugi komputera: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
Wymagania po¿¹dane:

• wykszta³cenie wy¿sze o kierunku in¿ynieria l¹dowa lub architektura;
• praktyka zawodowa;
• znajomoœæ regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego, zamówieñ publicznych,

• wykszta³cenie wy¿sze o kierunku in¿ynieria l¹dowa;
• uprawnienia budowlane w specjalnoœci drogowej;
• praktyka zawodowa /3-5 lat/;
• znajomoœæ regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i przestrzennego,

KPA, norm i przepisów BHP;
• odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ, zaanga¿owanie, komunikatywnoœæ.

• odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ, zaanga¿owanie, komunikatywnoœæ.

Wymagane dokumenty i oœwiadczenia

• ¿yciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopia dokumentów potwierdzaj¹cych wymagane wykszta³cenie;
• kopia œwiadectw pracy dokumentuj¹cych sta¿ pracy lub zaœwiadczenie o zatrudnieniu

zamówieñ publicznych, KPA, norm i przepisów BHP;
Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:

• ¿yciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopia dokumentów potwierdzaj¹cych wymagane wykszta³cenie;
• kopia œwiadectw pracy dokumentuj¹cych wymagany sta¿ pracy lub zaœwiadczenie
o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
• kopia dokumentu potwierdzaj¹cego obywatelstwo polskie i ukoñczenie 18 roku ¿ycia;
• kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz korzystaniu z
pe³ni praw publicznych*;
• podpisane oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ prawomocnie skazany za przestêpstwo
umyœlne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego
Rejestru Karnego*
• osoba wybrana do zatrudnienia bêdzie zobowi¹zana do przedstawienia orygina³u aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
• podpisana klauzula o treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”

umyœlne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego
Rejestru Karnego*
• osoba wybrana do zatrudnienia bêdzie zobowi¹zana do przedstawienia orygina³u aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
• podpisana klauzula o treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiœcie lub za poœrednictwem poczty
kompletu dokumentów w terminie do dnia 23 listopada 2007 roku na adres:
Urz¹d m.st. Warszawy Wydzia³ Kadr dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
ul. K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie: „nr ref. 045-WIR/Praga P³n.” Oferty odrzucone zostan¹ komisyjnie zniszczone

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiœcie lub za poœrednictwem poczty
kompletu dokumentów w terminie do dnia 23 listopada 2007 roku na adres:
Urz¹d m.st. Warszawy Wydzia³ Kadr dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
ul. K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie: „nr ref. 044-WIR/Praga P³n.” Oferty odrzucone zostan¹ komisyjnie zniszczone

Dokumenty uwa¿a siê za dostarczone w terminie, je¿eli wp³ynê³y na w/w adres
w terminie do dnia 23 listopada 2007 roku.
*Druki oœwiadczeñ s¹ do pobrania na stronie BIP Urzêdu m.st. Warszawa: druki do pobrania

Dokumenty uwa¿a siê za dostarczone w terminie, je¿eli wp³ynê³y na w/w adres
w terminie do dnia 23 listopada 2007 roku.
*Druki oœwiadczeñ s¹ do pobrania na stronie BIP Urzêdu m.st. Warszawa: druki do pobrania.

• kopia dokumentu potwierdzaj¹cego obywatelstwo polskie i ukoñczenie 18 roku ¿ycia;
• kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz korzystaniu
z pe³ni praw publicznych*;

• podpisane oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ prawomocnie skazany za przestêpstwo

Pomó¿ ocaliæ pamiêæ o Pradze

nowa gazeta praska
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W tymczasowej siedzibie przy ul. Targowej 45 rozpoczê³o
dzia³alnoœæ Muzeum Warszawskiej Pragi. Ju¿ za dwa lata
przeniesiemy siê do sta³ej siedziby: odremontowanych kamienic i oficyny przy ul. Targowej 50/52.
Muzeum ukazywaæ bêdzie nymi w dzieje tej niezwyk³ej
historiê Pragi - dzielnicy wy- dzielnicy.
j¹tkowej, która uniknê³a woPrzyjmujemy jako dary lub
jennych zniszczeñ i zachowa- kupujemy wszelkie pami¹tki
³a sw¹ odrêbnoœæ. Bêdzie to zwi¹zane z Prag¹: dokumenMuzeum istniej¹ce przede ty, zdjêcia, sprzêty i przedmiowszystkim dla Ciebie. Pomó¿ ty pochodz¹ce z wytwórni zlonam zgromadziæ i zaprezen- kalizowanych na Pradze. Jetowaæ pami¹tki zwi¹zane z hi- ¿eli nie chcesz rozstaæ siê z
stori¹ Pragi, losami Twojej ro- dokumentem lub fotografi¹,
dziny i Twoim ¿yciem, wpisa- pozwól nam je skopiowaæ.
Apelujemy o pomoc i zapraStacja obs³ugi samochodów
szamy do wspó³pracy w tworzeniu przysz³ej ekspozycji
MONTA¯
Muzeum Warszawskiej Pragi.
INSTALACJI LPG Je¿eli chcesz nam pomóc w
poszerzeniu zbioru eksponaSZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
tów, skontaktuj siê z nami.
Muzeum Warszawskiej
Pragi w organizacji Oddzia³
ul. Jagielloñska 88
Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, ul. Targotel. 022 676 20 17
wa 45, 03-728 Warszawa,
tel. 022 741 31 97, e-mail:
022 676 11 73
wwiderynska@igpim.pl
czynne pn.-pt. godz. 8-16
jsujecki@igpim.pl

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY
Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych „TROSKA” udziela bezp³atnych porad
prawnych dla mieszkañców Warszawy. Porady udzielane s¹ 5 razy w tygodniu
w godzinach przed i popo³udniowych. Zapisy codziennie w godzinach 9-17
pod numerem 022 659 21 25.
Stowarzyszenie mo¿e pomagaæ dziêki wsparciu Biura Polityki Spo³ecznej
i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Porad udzielamy równie¿ za poœrednictwem poczty elektronicznej.
Wystarczy wys³aæ zapytanie pod adres troska@onet.eu
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie www.troska.com.pl
Pozdrawiam
Maurycy Seweryn prezes TIS TROSKA

Urz¹d miasta sto³ecznego Warszawy
Og³asza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzêdnicze

stanowiska ds. kosztorysów w Wydziale Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Pó³noc Urzêdu m.st. Warszawy
Do g³ównych zadañ osoby zatrudnionej na tym stanowisku bêdzie nale¿a³o miêdzy innymi:

• obliczanie kosztorysów;
• sprawdzanie kosztorysów;
• aktualizacja kosztorysów.
Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie;
• wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie techniczne;
• znajomoœæ obs³ugi komputera: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
• niekaralnoœæ za przestêpstwa pope³nione umyœlnie.
Wymagania po¿¹dane:

• wykszta³cenie wy¿sze w kierunku budownictwa l¹dowego, architektury, lub instalacji
sanitarnych;

• praktyka zawodowa;
• znajomoœæ regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i przestrzennego,
zamówieñ publicznych, KPA, norm i przepisów BHP;

• odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ, zaanga¿owanie, komunikatywnoœæ.
Wymagane dokumenty i oœwiadczenia

• ¿yciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie;
• kopie œwiadectw pracy dokumentuj¹cych sta¿ pracy lub zaœwiadczenie o zatrudnieniu w
przypadku kontynuacji zatrudnienia;
• kopia dokumentu potwierdzaj¹cego obywatelstwo polskie i ukoñczenie 18 roku ¿ycia
/dowód osobisty/;
• kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ prawomocnie skazany za przestêpstwo
umyœlne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego
Rejestru Karnego*;
• osoba wybrana do zatrudnienia bêdzie zobowi¹zana do przedstawienia orygina³u aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
• podpisana klauzula o treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiœcie lub za poœrednictwem poczty
kompletu dokumentów w terminie do dnia 23 listopada 2007 roku na adres:
Urz¹d m.st. Warszawy Wydzia³ Kadr dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
ul. K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie: „nr ref. 053-WIR/Praga P³n.” Oferty odrzucone zostan¹ komisyjnie zniszczone
Dokumenty uwa¿a siê za dostarczone w terminie, je¿eli wp³ynê³y na w/w adres
w terminie do dnia 23 listopada 2007 roku.
*Druki oœwiadczeñ s¹ do pobrania na stronie BIP Urzêdu m.st. Warszawa: druki do pobrania.

Manhattan na Bia³o³êce?
Ci¹g dalszy
Maciej Maciejowski, radny Rady Warszawy z terenu Bia³o³êka-Praga Pó³noc, pod wp³ywem opublikowanego w NGP artyku³u pod powy¿szym tytu³em i na podstawie w³asnych
doœwiadczeñ z³o¿y³ interpelacjê, któr¹ publikujemy w ca³oœci z nadziej¹, ¿e przyspieszy to
dzia³ania, zapobiegaj¹ce nieodwracalnym szkodom.
Warszawa, dn. 19 listopada 2007 r. osiedle „Winnica” jest przyk³adem kameralnej,
wtopionej w otoczenie architektury. Budynki zaPani Hanna Gronkiewicz – Waltz
topione w zieleni maj¹ maksymalnie 4 piêtra.
Prezydent m.st. Warszawy
Tymczasem firma BARC planuje na s¹siedInterpelacja
niej dzia³ce budowê osiedla trzydziestopiêtroUprzejmie proszê o udzielenie mi jako rad- wych budynków. W tym wielkim slamsie mo¿e
nemu, oraz redakcji „Nowej Gazety Praskiej” zamieszkaæ nawet kilka tysiêcy ludzi. Bêdzie to
informacji w sprawie osiedla wysokoœciowców, nie tylko zniszczenie ca³ego otoczenia przyrodktóre chce w rejonie ul. Leœnej Polanki, w dziel- niczego i krajobrazowego, wielki problem komunicy Bia³o³êka wybudowaæ firma BARC.
nikacyjny, ale tak¿e – znaj¹c jakoœæ budownicPozwolê sobie zacz¹æ od tego, ¿e sam jestem twa BARC - zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi.
mieszkañcem jednego z osiedli wybudowanych
Firma BARC chce wybudowania kanalizacji
przez BARC. Firmê tê uwa¿am osobiœcie za w ulicy „Leœnej Polanki”. Tam maj¹ byæ tak¿e
skrajnie nieuczciw¹ i niesolidn¹. Budynki w osie- ulokowane wjazdy na teren inwestycji. Niewtadlu „Pod Dêbami” zaczê³y siê sypaæ zaraz po jemniczonym wyjaœniam, ¿e jest to zwyk³y dukt
up³yniêciu okresu gwarancji. Pêkanie œcian, za- leœny na skraju wydmy, obsadzony zabytkowylania mieszkañ wod¹, rdzewienie elementów mi dêbami – pomnikami przyrody. Mieszkañmetalowych, z³a izolacja dŸwiêkowa (s³yszalne com s³u¿y on do spacerów i z pewnoœci¹ nie
ciche rozmowy w s¹siednich mieszkaniach), a nadaje siê na ci¹g komunikacyjny.
nawet urywaj¹ce siê windy s¹ tu codziennoœci¹.
Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzeDwa tygodnie temu dosz³o w jednym z bloków strzennego uchwalony w 2002 r. przez ówmojego osiedla do powa¿nego ska¿enia. Z wa- czesn¹ Radê Gminy Bia³o³êka dziwnym zbiedliwie wykonanej przez BARC kot³owni wycie- giem okolicznoœci nie uwzglêdnia maksymalk³o ponad 1000 l oleju opa³owego. Zalana zo- nej wysokoœci budynków wielorodzinnych, gêsta³a instalacja elektryczna, kanalizacja osiedlo- stoœci zabudowy oraz minimalnej powierzchni
wa a przede wszystkim szereg lokali mieszkal- biologicznie czynnej.
nych. Blok przez wiele dni pozbawiony by³ enerZ dzia³alnoœci¹ firmy BARC wi¹¿e siê zreszt¹
gii elektrycznej. Toksyczne opary i przesi¹kniê- wiêcej „dziwnych” dzia³añ urzêdniczych – brak
te olejem stropy nie pozwalaj¹ do dziœ wróciæ reakcji urzêdu dzielnicy i Prokuratury na nielewielu mieszkañcom do swoich lokali.
galn¹ wycinkê drzew przez BARC, tajemnicze
Na szczêœcie nie dosz³o do najgorszego, czyli zaginiêcie w szufladzie urzêdniczki Delegatury
eksplozji. Ale, jak twierdz¹ stra¿acy, stê¿enie Biura Naczelnego Architekta Miasta zg³oszeoparów w budynku ca³y czas jest niebezpiecz- nia o postawieniu budynku kontenerowego na
ne. Dzieñ po tej katastrofie zwróci³em siê do zapleczu budowy, wydanie decyzji œrodowiskoPani z zapytaniem podczas sesji Rady Warsza- wej bez raportu oddzia³ywania na œrodowisko,
wy. Zastawione przez parkuj¹ce samochody kuriozalne opinie Wojewódzkiego Konserwatodrogi osiedlowe nie pozwoli³y Stra¿y Po¿arnej ra Przyrody, dziwne zachowania innych urzêdna dojazd do budynku. Stra¿acy biegali kilka- ników. Szczegó³y w za³¹czonym artykule z „Nodziesi¹t metrów z wiaderkami œrodka neutrali- wej Gazety Praskiej” (nr 22 z dn. 7.11.2007 r.).
zuj¹cego ska¿enie, od wjazdu na osiedle do
Uprzejmie proszê o zapoznanie siê z wy¿ej
zalanego olejem napêdowym budynku. Stra¿ wymienionym artyku³em i sprawdzenie dokuMiejska, administrator osiedla oraz ochrona nie mentacji, która wi¹¿e siê z opisan¹ spraw¹.
s¹ w stanie poradziæ sobie z ho³ot¹ parkuj¹c¹ Uwa¿am, ze w³adzom miasta nie wolno dopuna drogach po¿arowych.
œciæ do kontynuacji tej budowy w zaplanowaOsiedle „Pod Dêbami” ulega postêpuj¹cej nym przez inwestora kszta³cie. Z drugiej strodewastacji. Tak wygl¹da codzienne ¿ycie osób, ny, nie mo¿na pozwoliæ te¿ na szanta¿owanie
które mia³y nieszczêœcie kupiæ mieszkania wy- Warszawy wysokim odszkodowaniem. Warto z
pewnoœci¹ rozwa¿yæ zawiadomienie Centralnebudowane przez BARC.
Nasza okolica nale¿y do ³adniejszych miejsc go Biura Antykorupcyjnego w przypadku pow Warszawie. Pomiêdzy osiedlem „Pod Dêba- wziêcia jakichkolwiek podejrzeñ w stosunku do
mi” a osiedlem „Winnica” znajduje siê piaszczy- odpowiedzialnych urzêdników.
Proszê o informacjê o podjêtych dzia³aniach.
sta, poroœniêta sosnowym lasem wydma. Samo

Elitarny Klub Kota Rasowego zaprasza na
I i II MIÊDZYNARODOW¥ WYSTAWÊ
KOTÓW RASOWYCH W WARSZAWIE
w dniach 1 - 2 grudnia
pod Honorowym Patronatem:
PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY, BURMISTRZA DZIELNICY WARSZAWA – WOLA
do Hali Sportowej „KO£O” ul.. Obozowa 60 w godz. 10 - 18
EKKR Elitarny Klub Kota Rasowego, ul. Nowolipie 18 B, www.ekkr.waw.pl ; e-mail: ekkr@op.pl
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Groby Cmentarza
Bródnowskiego III
W czasie II wojny œwiatowej Cmentarz Bródnowski szczêœliwie nie ucierpia³ tak bardzo,
jak Pow¹zki. By³ jednak terenem dzia³ania warszawskiej konspiracji. Wiele grobów pe³ni³o rolê podziemnych arsena³ów. Niektóre zaœ s³u¿y³y ukrywaj¹cym siê za schronienie.
Obecnie du¿o jest na cmentarzu mogi³ upamiêtniaj¹cych poleg³ych w latach 1939-1945.
Le¿¹ tu obroñcy Warszawy z 1939 r. i polegli w Powstaniu Warszawskim. S¹ urny z prochami pomordowanych w obozach koncentracyjnych. Znajdziemy tu równie¿ mogi³y radzieckich „wyzwolicieli” stolicy z 1944-1945 r.
Po wojnie na rozleg³ych obszarach Cmentarza Bródnowskiego znaleŸli sw¹ przystañ
nauczyciele, lekarze, aktorzy, malarze i muzycy, ludzie wybitni i zwyczajni. Tu te¿ grzebi¹
swoich bliskich Cyganie polscy. Prezentujemy kilka ciekawych grobów, upamiêtniaj¹cych poleg³ych w czasie II wojny œwiatowej i nam wspó³czesnych.

PCK ³¹czy pokolenia

Symboliczny pomnik pamiêci ¿o³nierzy Armii Krajowej, poleg³ych w latach 1939-1944.
Oddzielna tablica poœwiêcona jest ¿o³nierzom Praskiej Kompanii Dywersji Kedywu Obwodu
Warszawa-Praga.
Aleja G³ówna

Mogi³y 283 ¿o³nierzy Armii Radzieckiej, poleg³ych w Warszawie w latach 1944-1945,
z okaza³ym pomnikiem, przedstawiaj¹cym
radzieckiego ¿o³nierza.
Kwatera 43-H
Grób braci Koz³owskich
Czes³aw Koz³owski, pseudonim „Kozio³”
(1920-1944) i Narcyz Koz³owski, pseudonim
„Kozio³ek” (1927-1944) polegli 1 sierpnia 1944
r. podczas ataku na bunkier i wie¿ê kolejow¹
przy wiadukcie nad ulic¹ 11 Listopada.
Na grobie realistyczna rzeŸba, przedstawiaj¹ca obu poleg³ych.
Kwatera 28-B-4

Grób Witalisa Jerzego Raczkiewicza
(1937-2007)
Pianisty, profesora Akademii Muzycznej w
Warszawie.
Kwatera 22-A

Grób Michaja Lacy (1906-1976), przywódcy
Cyganów ze szczepu Lowari.
Pomnik z czarnego granitu z popiersiem
z br¹zu i kamienn¹ ksiêg¹, roz³o¿on¹ na
nagrobnej p³ycie. Napis w ksiêdze g³osi:
„By³ jednym z najwiêkszych synów wielkiego
szczepu Lowari i narodu cygañskiego. My,
jego synowie i bliscy, którzy darzymy go czci¹
i mi³oœci¹ zachowamy pamiêæ jego m¹droœci
i zas³ug jako wzór i przyk³ad dla nas i dla przysz³ych pokoleñ.
Jego dni by³y jak karty drogocennej ksiêgi,
które zapisywa³ z³otym sercem i hojn¹ m¹droœci¹.”
Kwatera 14-C-1

21 – 22 listopada to dni Honorowego Krwiodawstwa – przypomniano na konferencji Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a Warszawa Praga 14 listopada. Za popularyzacjê honorowego krwiodawstwa dyplomami uhonorowano kluby HDK,
dzia³aj¹ce przy: Tarchomiñskich Zak³adach Farmaceutycznych
„Polfa” S.A., Polskich Kolejach Pañstwowych PLK S.A., Zespole
Szkó³ Spo¿ywczo-Gastronomicznych i Licealnych przy ul. Komorskiej oraz klub HDK w Radzyminie. Honorow¹ Odznakê PCK otrzyma³ Henryk Sawicki (na zdjêciu - z lewej, obok Leszek Mizieliñski), a dyplomy i podziêkowanie za popularyzowanie idei czerwonokrzyskiej – szko³y: Zespó³ Szkó³ nr 11, Zespó³ Szkó³ nr 21, Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 91, Zespó³ Szkó³ im. Ks. Eleonory Czartoryskiej, Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 120, Szko³a Podstawowa nr 195, Szko³a Podstawowa
nr 255, Szko³a Podstawowa nr 298, Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 103, XIII
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce, XXXV Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
Praski Zarz¹d Rejonowy
obejmuje: Pragê Pó³noc, Pragê Po³udnie, Targówek, Bia³o³êkê, Rembertów, Wawer,
Weso³¹ i – od niedawna – Wo³omin. Od czerwca 2005 roku
Zarz¹d pracuje w sk³adzie: Jan
Kisiel (prezes), Waldemar
Ostrowski (wiceprezes), Henryk Sawicki, Jacek Pu¿uk
(cz³onkowie zarz¹du). Trzeci
cz³onek zarz¹du, Henryk Œnie¿ek, wszed³ w sk³ad Mazowieckiego Zarz¹du Okrêgowego
PCK; na konferencji, z powodu braku kworum, nie uda³o siê
wybraæ jego nastêpcy. Mimo
zmiany, kontakty i wspó³praca
bêd¹ kontynuowane.
W minionym okresie praca
Zarz¹du skupia³a siê na zwiêk- zynu PCK przy ul. Szymanow- rzego Czubaka; pojawi³y siê
szaniu iloœci szkolnych kó³ PCK skiego 7. W 2006 r. z pomocy pomówienia, niejasnoœci, niei klubów „Wiewiórka”, propago- skorzysta³y 12 074 osoby; w I snaski. Od koñca 2006 roku
waniu honorowego krwiodaw- po³owie 2007 r. udzielono po- sytuacja trochê siê unormowastwa i pozyskiwaniu darów rze- mocy 7 497 osobom, na ³¹czn¹ ³a, jest wzglêdny spokój w
czowych do indywidualnego kwotê 117 225 z³. W okresach strukturach mazowieckich. Terozdawnictwa – poinformowa³ poprzedzaj¹cych Wielkanoc i raz organizacja bêdzie siê staJan Kisiel. Uda³o siê zwiêkszyæ Bo¿e Narodzenie organizowa- ra³a umocniæ sw¹ obecnoœæ w
liczbê szkolnych kó³ (z 3 do 12), ne s¹ zbiórki artyku³ów do pa- œrodowiskach m³odzie¿owych.
dzia³aj¹ 4 kluby „Wiewiórka”. czek œwi¹tecznych. Dziêki Wiele mo¿na zrobiæ odwo³uj¹c
Uczniowie bior¹ udzia³ w co- wsparciu Mazowieckiego Za- siê do hase³, ale pieni¹dze te¿
rocznych akcjach, m.in. „Pro- rz¹du Okrêgowego PCK, co s¹ potrzebne. Trzeba wiêc opamocja Zdrowego Stylu ¯ycia”, roku najbiedniejsze dzieci otrzy- nowaæ umiejêtnoœæ pisania pro„Mistrzostwo Pierwszej Pomo- muj¹ „wyprawkê dla ¿aka”.
jektów, pozyskiwania œrodków
cy”. W bie¿¹cym roku w RejoMagazyn czynny jest od po- finansowych, tak¿e – dotacji ze
nowych Mistrzostwach Pierw- niedzia³ku do czwartku w godz. œrodków unijnych. Organizacjê
szej Pomocy udzia³ wziê³o6 10 – 14, tel. 022 619 85 49.
czekaj¹ te¿ zmiany organizadru¿yn. Reprezentuj¹ca ZS nr
Dobrze uk³ada siê wspó- cyjne: ewolucyjne zmniejszanie
21dru¿yna zajê³a I miejsce i
iloœci Zarz¹dów. W stolicy najuczestniczy³a w Okrêgowych ³praca w wszystkimi Oœrodkapierw nast¹pi po³¹czenie Zaeliminacjach, gdzie na 9 dru¿yn mi Pomocy Spo³ecznej,
rz¹dów Rejonowych Warszawa
zw³aszcza
na
Pradze
Pó³noc.
zajê³a VI miejsce. Szko³y orgaOstatnie lata w Polsce i w Centrum i Warszawa Po³udnie;
nizowa³y zbiórki pieniê¿ne na
konkretne cele, takie jak: dojaz- Polskim Czerwonym Krzy¿u docelowo powstanie Zarz¹d
dy na basen i rehabilitacjê lub (przynajmniej w Mazowieckim Sto³eczny. W codziennej dziazakup ubrañ dla dzieci z wielo- Zarz¹dzie Okrêgowym PCK) ³alnoœci PCK wa¿ne s¹ lokalne
by³y ciê¿kie – powiedzia³ akcje, nawet z ma³ymi efektadzietnej rodziny.
mi finansowymi, ale przekazuJako przyk³ad dobrych dzia- uczestnicz¹cy w konferencji
j¹ce ideê Czerwonego Krzy¿a.
Leszek
Mizieliñski,
p.o.
preze³añ Jan Kisiel poda³ kursy dla
Z du¿ym zainteresowaniem
uczniów w udzielaniu pierwszej sa MZO PCK. Mazowiecki Zapomocy, a ostatnio – w³¹cze- rz¹d zosta³ zawieszony przez oczekiwana jest nowa wersja
nie siê w kampaniê bezpie- Zarz¹d G³ówny, potem odwie- Statutu PCK, nad któr¹ pracuK.
szony; odwo³ano prezesa Je- je Zarz¹d G³ówny.
czeñstwa ruchu drogowego.
Od 2005 roku przyby³o klubów HDK PCK. W 2005 roku
Z.P.U.H. EDYTA
KNA BEZO£OWIOWE
409 dawców odda³o 252,020 l
krwi, w 2007 – 422 dawców DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
286,590 l krwi. M³odzie¿ szkoli WEWNÊTRZNE ”PORTA”
na uczestniczy w corocznym turnieju „M³oda krew ratuje ¿ycie”.
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Ideê czerwonokrzysk¹ i honoJesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji 05-230 Koby³ka
rowego krwiodawstwa Praski
Warszawa
ul. Ceglana 10a
Zarz¹d popularyzowa³ 2 czerwBazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
ca na XIII Igrzyskach Dzieci i
tel./fax 786-41-09
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
OSiR przy ul. £abiszyñskiej.
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
O tym, jak potrzebna jest luPomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
dziom pomoc, œwiadczy rosn¹www.zpuhedyta.pl
ca iloœæ podopiecznych maga-
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Ruch pieszy w mieœcie
Na XLI Forum Dyskusyjnym zorganizowanym przez Biuro
Znakomitym przyk³adem
Drogownictwa i Komunikacji i Stowarzyszenie In¿ynierów i dobrych praktyk poprawy waTechników dr Piotr Olszewski wyg³osi³ wyk³ad na temat: Pro- runków ruchu pieszego w mieblemy i usprawnienia ruchu pieszego na podstawie doœwiad- œcie jest program improving
czeñ zagranicznych (Singapur, Anglia, Korea, Holandia, Ja- walkability zainicjowany przez
ponia). Prelegent, naukowiec z Politechniki Warszawskiej, mera Londynu jako czêœæ przyprzedstawi³ zarys problemu opieraj¹c siê na swoim doœwiad- gotowañ do olimpiady w 2012
czeniu z ponad dwudziestoletniej pracy w Singapurze oraz roku. Problemy pieszych s¹
licznych rozwi¹zaniach z ró¿nych stron œwiata.
tam uwzglêdniane na wszystPraktycznie wszêdzie na jezdnie, jakoœæ nawierzchni, kich szczeblach planowania,
œwiecie podró¿e piesze by³y bariery, np. zbyt w¹skie przej- sporz¹dzono katalog dobrych
dotychczas w projektowaniu œcia, za wysokie krawê¿niki, przyk³adów oraz zasady twoca³kowicie pomijane. Domino- wygrodzenia, brak ci¹g³oœci rzenia ci¹gów pieszych (np.
wa³ pogl¹d, ¿e ruch ten sam siê chodnika. Na podstawie uzy- obni¿anie krawê¿ników, likwizorganizuje (piesi i tak wy- skanych danych, porównuj¹c je dowanie przeszkód, prowadepcz¹ sobie œcie¿kê). Na taki z sytuacj¹ idealn¹ (odleg³oœæ w dzenie tras pod budynkami).
stan wp³ywa brak dostateczne- linii prostej, podró¿ bez prze- Przyjêto zasady planowania
go lobbingu, zaœ ka¿dy mecha- szkód i kolizji z ruchem pie- uwzglêdniaj¹ce dobre po³¹niczny œrodek transportu powo- szym) autor okreœli³ wskaŸnik czenie z przystankami i punkduje, ¿e gwa³townie maleje wyd³u¿enia trasy (wyniós³ on tami generuj¹cymi ruch (w od(przy dwóch samochodach w 1,21-1,40) oraz wskaŸnik czuciu pieszego ciekawe miejrodzinie – praktycznie do zera) utrudnienia w chodzeniu (1,17- sca skracaj¹ czas podró¿y),
aktywnoœæ pieszych. Prze- 1,30). Okaza³o siê wiêc, ¿e w ci¹g³oœæ tras, zieleñ i ma³¹ arstrzeñ piesza w miastach kur- danym przypadku osi¹gniêcie chitekturê, dobre oznakowanie
czy siê. Jednak w Europie Za- stanu idealnego by³o mo¿liwe i nawierzchnie, zadaszenia,
chodniej i USA nast¹pi³ w ostat- jedynie w 44-65%. W efekcie ³awki, przejœcia przez jezdnie
nich latach ogromny wzrost za- tych badañ zainicjowano pro- w dogodnych miejscach. To
interesowania ruchem pieszym gram poprawy dostêpnoœci sta- wp³ywa na widoczny wzrost
jako pe³noprawnym œrodkiem cji metra dla osób niepe³no- atrakcyjnoœci poruszania siê
transportu (a raczej sposobem sprawnych i starszych w pro- pieszo po mieœcie.
przemieszczania siê) w mie- mieniu 400 m, obejmuj¹cy obNasze doœwiadczenia na
œcie. Wp³ynê³a na to troska o ni¿enie krawê¿ników, na- tym tle wygl¹daj¹ nadzwyczaj
œrodowisko i bezpieczeñstwo wierzchnie dotykowe, instalacjê blado. Co prawda, w Warszaprzechodniów, najbardziej na- wibruj¹cych przycisków na wie pieszo przemieszcza siê
ra¿onych na wypadki na dro- przejœciach z sygnalizacj¹.
20% mieszkañców, co nie jest
gach. Dostrze¿ono te¿ walory
zdrowotne chodzenia pieszo
oraz fakt, ¿e wygodne dojœcie
do przystanku komunikacji
zbiorowej jest warunkiem jej
atrakcyjnoœci dla pasa¿erów.
Co zrobiæ ¿eby przedszkolaki i uczniowie nauczania zintegrowanego
Ogromne znaczenie w rozwoju spo³ecznoœci ma równie¿ mieli motywacjê do uczenia siê i szybko stali siê prawdziwymi oddostêpnoœæ dróg pieszych dla krywcami i badaczami w krainie wiedzy? Na to pytanie starali siê
osób starszych i niepe³no- znaleŸæ odpowiedŸ uczestnicy II Konferencji Metodycznej „Uczyæ lepiej
- uczyæ dram¹”, która odby³a siê 14 listopada w Domu Kultury „Prasprawnych.
Program poprawy dostêpno- ga”. Prelegenci: Halina Machulska - re¿yser, aktor i pedagog, Anna
œci stacji metra dla ruchu pie- Dziedzic - edukator dramy, dr Ma³gorzata Sieñczewska -adiunkt w Kaszego zainicjowany przez pre- tedrze Edukacji Pocz¹tkowej Wydzia³u Pedagogicznego UW podkrelegenta w Singapurze opiera³ œlali ogromne znaczenie edukacyjne tej metody.
Dram¹ to uczenie siê przez doœwiadTe dwa nierozerwalnie zwi¹zane ze
siê na pomiarach i ocenie 185
tras dojœcia (nawet do 2 km od czenie, które projektuje prowadz¹cy za- sob¹ elementy zajêæ dramowych, a wiêc
stacji) i badaniach ankietowych jêcia, maj¹c do dyspozycji szereg tech- doœwiadczenie i prze¿ycie samego odprzeprowadzonych na 1500 nik, strategii i konwencji, które s³u¿¹ twarzania sytuacji, gry w rolach, a takosobach, na 10 stacjach me- zarówno stworzeniu sytuacji fikcyjnej, ¿e etap refleksji, odkrywania myœli, intra. Pomiary na poszczegól- jak te¿ pomagaj¹ w jej analizie, sformu- tencji i uczuæ bohaterów prezentowanych trasach dojœcia obejmo- ³owaniu wniosków oraz uniwersalnych nych wydarzeñ, sk³adaj¹ siê na istotê
wa³y odleg³oœæ do pokonania, zasad i norm, istotnych dla funkcjono- tej metody.
schody, spadki, przejœcia przez wania w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.
W procesie uczenia siê ma³ych dzieci,
drama jest metod¹ bardzo atrakcyjn¹.
£¹czy zabawê z naturaln¹ potrzeb¹ podejmowania ról, zak³ada aktywnoœæ w
dzia³aniu i eksperymentowaniu.
Wyniki prowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e uczestnicy dramy:
- lepiej rozumiej¹ sytuacje spo³eczne,
- maj¹ wy¿sze kompetencje w zakresie
nawi¹zywania kontaktów interpersonalnych i komunikowania siê spo³ecznego,
- potrafi¹ lepiej identyfikowaæ siê z sytuacj¹ innych ludzi, lepiej przewidywaæ
ich dalsze zachowanie,
- odznaczaj¹ siê wy¿szym poziomem
empatii,
- efektywniej rozwi¹zuj¹ ró¿ne problemy,
- ich wiedza nabyta podczas zajêæ dramowych ma charakter trwa³y (charakteryzuje siê wy¿szym poziomem odtwa„Wszystko umiera,
rzania zapamiêtywanych informacji, a
tylko pamiêæ dobrych uczynków nie ginie” N.B.
tak¿e jest czêœciej wykorzystywana w
Listopad sprzyja refleksjom i pamiêci o ludziach, którzy byli
innych kontekstach edukacyjnych oraz
wœród nas, a których brak teraz boleœnie odczuwamy. Tak stainnych sytuacjach praktycznych).
³o siê z najstarsz¹ mieszkankom naszej dzielnicy, Pani¹ JaObserwujemy te¿ zjawisko transfenin¹ Englert. Jej odejœcie uœwiadomi³o nam, ¿e by³a cz³owiekiem niezwyk³ym, któremu wielu Pra¿an zawdziêcza kontakt z ru, a wiêc stosowania nabytych podczas
dramy umiejêtnoœci w codziennym
ksi¹¿k¹ a wiêc wiedz¹, kultur¹ i piêknem.
¿yciu. Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿
Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie zawsze ¿yliœmy w czasach spokojproces ich kszta³towania oparty by³ na
nych ale zawsze mieliœmy Pani¹ Janinê dla której czytelnictwo i
aktywnym odkrywaniu znaczeñ ró¿biblioteka by³y wielkimi namiêtnoœciami. To dziêki jej pracowitonych zachowañ, przetwarzaniu inforœci i zaanga¿owaniu funkcjonowa³o wiele bibliotek nawet w najmacji, eksperymentowaniu, aktywnoœci
trudniejszych latach naszej historii. Odszed³ od nas wielki spoi pozytywnej motywacji oraz g³êbokim
³ecznik ca³e ¿ycie zwi¹zany z Prag¹ Pó³noc i bibliotekarstwem.
prze¿yciu.
Nie tylko rodzina ale i spo³ecznoœæ praska ponios³a wielk¹
Konstruowanie przez pedagogów
stratosferze historyczno-kulturalnej.
zajêæ dramowych czyni ich bardziej
„Mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ blisko” te s³owa ks.
wra¿liwymi na potrzeby dzieci, wp³yJana Twardowskiego wyra¿aj¹ nasze uczucia na które ca³e
wa na podwy¿szenie ich kreatywnoœci i
¿ycie pracowa³a Pani Janina. Nie wszystko umiera – zostaje
kompetencji zawodowych, przeciwdziapamiêæ i ona ¿yæ bêdzie w sercach praskich przyjació³.
³a rutynie i wypaleniu zawodowemu.
Rodzinie Zmar³ej chcemy naszym s³owem wyraziæ wsparcie i otuchê. Czy mo¿e byæ coœ bardziej satysfakcjoS³owa szczególnej wdziêcznoœci za serce okazane w spra- nuj¹cego dla nauczycieli?
wowaniu opieki przez wiele lat wyra¿amy Pani Hannie Budzisz.
W czasie konferencji zosta³ równie¿
Pani Hanno „Ci, których kochamy nie umieraj¹ bo mi³oœæ to rozstrzygniêty konkurs dla pó³nocnonieœmiertelnoœæ”
praskich nauczycieli wychowania przedW imieniu Towarzystwa Przyjació³ Pragi - Mieczys³aw Wojdyga szkolnego i kszta³cenia zintegrowanego

jeszcze najgorszym wynikiem,
ale wci¹¿ notuje siê tendencjê
spadkow¹. G³ównie dziêki wymogom unijnym problem ruchu pieszego zaczyna byæ dostrzegany, choæ na spektakularne zmiany w tej sprawie chyba jeszcze musimy poczekaæ.
Powstaje pytanie, czy analogicznie do londyñczyków nie
powinniœmy wykorzystaæ szansy zainicjowania podobnego
programu, dziêki któremu dobrze rozwi¹zane pod k¹tem
pieszych nowe inwestycje i remonty na Euro 2012 uczyni³yby nasze miasto bardziej przyjaznym dla mieszkañców i odwiedzaj¹cych je turystów. Od
czego zacz¹æ?
Potrzeby pieszych s¹ bardzo wa¿ne przy planowaniu ruchu w skali dzielnic (w Anglii
studium ruchu pieszego jest
wymagane przy sporz¹dzaniu
planu zagospodarowania przestrzennego). Nale¿a³oby sporz¹dziæ audyt dostêpnoœci pieszej obszarów atrakcyjnych turystycznie, obs³uguj¹cych stacje metra, tereny mieszkaniowe. Dodatkowe analizy przepustowoœci w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu (stadiony, centra handlowe – tak¿e te
dopiero projektowane) pozwoli³yby wypracowaæ rozwi¹zania
optymalne i bezpieczne dla
pieszych.
Kr.

Uczyæ lepiej ucz¹c dram¹

Zachowamy w pamiêci

na scenariusz zajêæ dramowych z dzieæmi. Laureatami zostali:
• w kategorii: wychowanie przedszkolne - l miejsce zajê³a Beata Osiñska,
nauczycielka Przedszkola Nr 165; wyró¿nienia otrzyma³y nauczycielki: Ewa
Tkacz, P. 217, El¿bieta Gañko, P. 164,
Anna Krajewska, P. 164, Olga Kamiñska P. 184, Monika Buczyñska, P. 174.
• w kategorii: kszta³cenie zintegrowane - l miejsce zajê³a Magdalena Norin-Olchowicz, nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 50, wyró¿nienia otrzyma³y
nauczycielki: Urszula Andrasik, S.P. 127;
Ma³gorzata Miecznikowska, S.P, 50,
Anna Otto-Orze³, S.P. 30, Krystyna Zagrabska, S.P. 127. Laureatom konkursu
nagrody wrêczy³a Jadwiga Chrobak, Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty dla Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy. Gratulacje nagrodzonym nauczycielom z³o¿yli
równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz Kuratorium Oœwiaty.
Uczestnicy konferencji mieli okazjê
obejrzeæ filmy z fragmentami realizacji obu nagrodzonych scenariuszy, które
autorki opatrzy³y komentarzem metodycznym.
Spotkanie rozpocz¹³ recital pana Tomasza Januchty, który wykona³ utwory
Fryderyka Chopina.
Konferencja odbywa³a siê we wspania³ej scenerii. W galerii Domu Kultury
„Praga” mo¿na by³o zwiedziæ wystawê
„Studium Technik Teatralnych” autorstwa
Jolanty Szymañskiej.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³a równie¿ wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr
184. Do zrobienia prac zosta³ wykorzystany ró¿norodny materia³ przyrodniczy:
suszone jesienne liœcie oraz ŸdŸb³a trawy, ga³¹zki, owoce krzewów.
Ponadto du¿¹ atrakcj¹ konferencji by³
spektakl teatralny przygotowany przez
adeptów Szko³y Aktorskiej Haliny i Jana
Machulskich „Rycerz niez³omny, albo
niewola ksiê¿niczki Parakselencji” w re¿yserii Macieja Wojtyszko.
Konferencjê zorganizowali: Biuro
Edukacji m.st. Warszawy oraz Wydzia³
Oœwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga - Pó³noc m.st. Warszawy. Osobami odpowiedzialnymi za realizacjê projektu
byli doradcy metodyczni m.st. Warszawy, którzy sk³adaj¹ podziêkowania Dyrekcji Domu Kultury „Praga” oraz Wydawnictwu „Didasko” za pomoc przy organizacji konferencji.
Doradcy metodyczni m.st. Warszawy
Gra¿yna Duszyñska
Katarzyna Jurkiewicz
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Dobra Oferta
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki
Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej
o Dobrej Ofercie
dowiesz siê u agenta

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Zaproszenie
Zarz¹d Oddzia³u Towarzystwa Mi³oœników Bródna TPW zaprasza 28 listopada o godz. 11.00 na uroczystoœæ ods³oniêcia
na Domu Kultury „Œwit” tablicy pami¹tkowej, poœwiêconej
kolejarzom, którzy wnieœli du¿y wk³ad w rozwój Bródna.

V Cecyliada
Fundacja AVE zaprasza na V
Cecyliadê, czyli muzyczne obchody wspomnienia œw. Cecylii, patronki muzyki liturgicznej.
Tegoroczna edycja, poœwiêcona przede wszystkim sakralnej
twórczoœci Stanis³awa Moniuszki, odbêdzie siê 25 XI o g.
19 w koœciele Narodzenia NMP
w Warszawie-P³udach. Ale nie
bêdzie tylko powa¿nej muzyki!
Oprócz AVETEK wyst¹pi¹ tak¿e m.in. dzieciaki ze scholi par.
œw. £ukasza na Tarchominie
oraz ponad setka m³odych ludzi z Bia³o³êki, przygotowuj¹cych siê w tym roku do sakramentu bierzmowania w koœciele w P³udach, którzy z tej okazji
stworzyli zespó³ wokalny!

Z okazji jubileuszu przegl¹du organizatorzy zapowiadaj¹ smaczne i niesamowite niespodzianki!
Wstêp wolny.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Bródno po³¹czone z Bia³o³êk¹
Bródno ³¹czy siê z Bia³o³êk¹? Nie, na szczêœcie, nie administracyjnie. Obie czêœci Warszawy po³¹czy³a wspólna k³adka nad
Tras¹ Toruñsk¹. Do tej pory mieszkañcy Bia³o³êki, aby dostaæ siê
pieszo na drug¹ stronê trasy o du¿ym natê¿eniu ruchu maszerowali raŸno na przyk³ad z ulicy Ostródzkiej do najbli¿szego przejœcia dla pieszych przy p³ywalni „Polonez”, nadk³adaj¹c prawie dwa
kilometry. Albo przebiegali jezdniê w niedozwolonych miejscach.
Dlatego zbudowano wygodny mostek dla pieszych, ze œlimakami u³atwiaj¹cymi wjazd rowerom i wózkom.
Poniewa¿, 21 listopda, obchodzimy Dzieñ ¯yczliwoœci, nie
wypomnimy, ¿e budowa opóŸni³a siê o parê miesiêcy. Ani o tym,
¿e - aby dojœæ do k³adki od strony Bródna - trzeba przedzieraæ
siê przez krzaki, b³oto, œmieci i rozbite butelki.

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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Choroba Ebola
Zastrze¿enia do projektu budowlanego
Poni¿ej publikujemy protest, z³o¿ony 22 paŸdziernika
br. w Urzêdzie Miasta, adresowany do Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego, w zwi¹zku z planowan¹ przez
firmê Warsaw Trust Development budow¹ budynku wielorodzinnego przy ul. Ksi¹¿kowej.
Uwa¿amy, ¿e planowana in- poza liniami rozgraniczaj¹cymi
westycja nie spe³nia wymogów na terenie przeznaczonym pod
Planu Miejscowego a projekt ulicê i powinien przejœæ na w³atechniczny nie spe³nia obowi¹- snoœæ Dzielnicy Warszawa
Bia³o³êka (brak wewnêtrznych
zuj¹cych przepisów i norm.
1. W opisie projektu podano ci¹gów pieszych).
b³êdn¹ informacjê jakoby dzia7. Zgodnie z za³o¿eniami
³ka przylega³a bezpoœrednio do planu miejscowego projekt
dzia³ek o zabudowie wieloro- powinien uwzglêdniaæ zachodzinnej - przyleg³e dzia³ki posia- wanie 40% powierzchni czyndaj¹ zabudowê jednorodzinn¹. nej biologicznie – przy wyliczeNatomiast dzia³ka, której jeste- niach nie uwzglêdniono koœmy w³aœcicielami (dzia³ka nr.6/ niecznoœci wydzielenia czêœci
20) jest dzia³k¹ roln¹.
dzia³ki pod poszerzenie drogi.
2. Nie jest mo¿liwe, aby Ÿró8. Wysokoœæ budynków
d³em ogrzewania budynku by³a przekracza dopuszczalne 12m
miejska sieæ ciep³ownicza (jak oraz nie jest liczone od rzêdzapisano w opisie), gdy¿ na tym nej terenu istniej¹cego.
terenie brak jest takiej sieci.
9. W projekcie uwzglêdnio3. Przed wydaniem pozwo- no dojazd do miejsc parkingolenia na budowê przy tak du- wych przy lokalach us³ugo¿ej inwestycji nale¿y sprawdziæ wych z dzia³ki przeznaczonej
czy wydane warunki pod³¹cze- pod budowê ulicy Leœnej Ponia do sieci miejskiej s¹ mo¿li- lanki, która nie istnieje (jest tylwe do wykonania i nie spowo- ko przewidziana w nowym Pladuj¹ szkodliwego oddzia³ywa- nie Miejscowym).
nia na osoby trzecie.
10. Œciany zaprojektowane4. Na szkicu drogowym nie go budynku mieszkalnego zbliuwzglêdniono wa¿nej informa- ¿aj¹ siê na odleg³oœæ 3m do
cji, ¿e jedyna droga dojazdo- istniej¹cego skupiska dêbów.
wa jest „drog¹ œlep¹” oraz nie Dêby znajduj¹ siê w wiêkszoposiada nawrotki, brak na niej œci na terenie naszej dzia³ki a
równie¿ zatok parkingowych. kilka z nich na granicy dzia³ki.
Ponadto droga jest w¹ska Jest ich 18 sztuk. Maj¹ pnie o
(szerokoœæ - 7m) i samochody obwodzie od 1m do 2,20m (obobs³uguj¹ce budowê w bardzo wód mierzony na wysokoœci
du¿ym stopniu utrudni¹ nor- 1,30m). Ich korony maj¹ œredmalne funkcjonowanie miesz- nice oko³o 15m co oznacza, ¿e
kañców przyleg³ych posesji.
wchodz¹ na g³êbokoœæ 7-8m w
5. Istniej¹cy na tym terenie dzia³kê przeznaczon¹ pod inuk³ad dróg nie jest przystoso- westycjê. Fundamenty gara¿y
wany do takiej iloœci mieszkañ- podziemnych zbli¿aj¹ siê na
ców, jak¹ okreœlono w projek- odleg³oœæ 1,5m od w/w skupicie. Wspomniana powy¿ej dro- ska dêbów. Wykonanie niega jest po³¹czona z ulic¹ Ksi¹¿- zbêdnych prac i wykopu spokow¹, która nie jest przystoso- woduje zniszczenie tych drzew.
wana do obs³ugi tak du¿ej liczTe dêby maj¹ po kilkadzieby mieszkañców i mo¿e nast¹- si¹t lat, a nieliczne z nich dopiæ parali¿ komunikacyjny.
biegaj¹ setki. Naszym zda6. Planowany chodnik ob- niem niezbêdne jest wykonas³uguj¹cy budynek mieszkalny nie inwentaryzacji dendrolowielorodzinny znajduje siê gicznej oraz opracowania pla-

nu zabezpieczeñ istniej¹cego
skupiska drzew, wymaga tego
zapis w Planie Miejscowym.
11. W celu wykonania fundamentów budynku musi byæ
wykonany g³êboki wykop technologiczny i jego odwodnienie,
prace te spowoduj¹ przerwanie podziemnych cieków wodnych, co doprowadzi do obni¿enia poziomu wód gruntowych (powstanie lej depresyjny). Konsekwencj¹ tego procesu bêdzie degradacja skupiska
dêbów (wymienionego w
pkt.8), jak równie¿ naszego
sadu i skupiska drzew iglastych znajduj¹cego siê na naszej nieruchomoœci sk³adaj¹cego siê z 10-letnich drzew (w
iloœci: modrzewie – 30szt.;
œwierki – 70szt.; jod³y – 10szt.;
cisy – 5szt.; sosny – 30szt.)
oraz przydomowego ogrodu.
Jednoczeœnie nadmieniamy,
¿e zbyt niski poziom wód gruntowych uniemo¿liwi nam korzystanie z w³asnego ujêcia
wody stosowanej do celów gospodarczych
12. Prawo Budowlane wymaga opracowania zabezpieczeñ nieruchomoœci na czas
trwania budowy, co nie zosta³o
uwzglêdnione w projekcie, a
dotyczy zabezpieczenia przed
ha³asem, kurzem, wibracjami
oraz odwodnieniem terenu.
13. Ponadto uwa¿amy, ¿e
powstanie tak du¿ego obiektu w s¹siedztwie naszej dzia³ki spowoduje obni¿enie jej
wartoœci.
14. Zbli¿enie budynku wielorodzinnego na odleg³oœæ
mniejsz¹ ni¿ 4m od granicy
dzia³ek s¹siaduj¹cych (z zabudow¹ parterow¹ jednorodzinna)
oraz powstanie budynku o takie wysokoœci spowoduje ca³kowite zacienienie pomieszczeñ
mieszkalnych w tych budynkach. Taki stan powoduje szkodliwe oddzia³ywanie na tereny
przyleg³e co jest niezgodne z
Prawem Budowlanym.
Andrzej Ludwiniak
Adam W¹tkowski

Proszê Szanownych Pañstwa, w poprzednim odcinku
niezauwa¿alnie rozpocz¹³em
cykl artyku³ów poœwiêconych
zoonozom, czyli chorobom
odzwierzêcym. Dziœ wyj¹tkowy k¹sek wirusowy. Mam zaszczyt przedstawiæ filowirus
Ebola. W powiêkszeniu mikroskopu elektronowego widoczny jest w postaci nitki z pêtelk¹.
Na pierwszy rzut oka wygl¹da
ca³kiem sympatycznie, ale zaraz potem kojarzy siê z wygl¹dem kobry szykuj¹cej siê do
ataku i taka jest jego si³a – cechuje siê wybitnie wysok¹
œmiertelnoœci¹. Domem rodzinnym wirusa jest Zair, a
dok³adnie okolice rzeki Ebola.

Kto przygarnie

Kto jest naturalnym nosicielem
- nie wiemy. Podejrzewa siê koczkodany. Na koczkodana mo¿na
zwaliæ w³aœciwie wszystko w Zairze. U nas w Polsce nowym koczkodanem ma byæ rz¹d i osoba
Donalda Tuska. Mo¿e poczekajmy z ocenami troszeczkê i pozwólmy nowej ekipie dzia³aæ w
konstruktywnym spokoju i nie
czekajmy ze z³oœliwym uœmieszkiem na potkniêcia. I tak zafundowaliœmy sobie wyj¹tkowo niezrêczne po³o¿enie polityczne.
Dzia³anie wirusów na komórki chorego jest proste i bezwzglêdne – te ma³e stworki, dysponuj¹c zaledwie siedmioma
rodzajami bia³ka, rozp³ynniaj¹
kolagen czyli spoiwo komórko-

BUSIÊ

Przestraszon¹ Busiê znaleziono b³¹kaj¹c¹ siê bezradnie na
Saskiej Kêpie. Ma³a, spokojna suczka okaza³a siê byæ niezwykle grzeczn¹ i milutk¹ przylep¹. Cicha, ³agodna, jakby nie chcia³a
nikomu przeszkadzaæ, przyjazna wobec wszystkich stworzeñ.
Potrzebuje odrobinê mi³oœci i ciep³a, by pe³n¹ Busi¹ pokochaæ.
Osoby zainteresowane adopcj¹ prosimy o kontakt z Fundacj¹
Azylu pod Psim Anio³em:
azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl ,
tel. 022 612-62-97
lub wolontariuszami:
Magd¹ 0504-081-506,
Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339
i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

we i tkankowe, dziêki któremu
niektóre z naszych pañ posiadaj¹ ca³kiem apetyczne kszta³ty.
Do zara¿enia dochodzi najczêœciej poprzez bliski kontakt z
chorymi, wspó³¿ycie seksualne,
u¿ywanie nieodka¿onych narzêdzi, igie³, strzykawek, co w biednej Afryce zdarza siê relatywnie
czêsto. Wirus nie przenosi siê
droga kropelkow¹, ale skoncentrowane jego iloœci znajduj¹ siê
w ka¿dej wydzielinie i p³ynie
ustrojowym. Cechuje go wysoka zakaŸnoœæ, krótki przebieg i
wysoka œmiertelnoœæ. Kto prze¿yje, ten jeszcze przez siedem
tygodni mo¿e pozostawaæ nosicielem. A objawy zarazy s¹ nastêpuj¹ce i kojarz¹ siê z bardziej
medyczn¹ nazw¹: ostra gor¹czka krwotoczna. W dwa do dwudziestu dni po zara¿eniu wystêpuj¹ bóle g³owy, dreszcze, bóle
miêsni zupe³nie jak przy naszej
grypce. Z czasem do³¹czaj¹ siê
biegunka, wymioty, zaburzenia
funkcji nerek i w¹troby, drgawki,
wysypka skórna, zaburzenia oddychania i utrata krzepliwoœci
krwi. Wystêpuj¹ zewnêtrzne i
wewnêtrzne krwawienia. Zmiany skórne i organy wewnêtrzne
wype³niaj¹ siê krwi¹. Krew wydobywa siê z ka¿dego otworu
naturalnego –uszy, oczy i mikropory skórne. Œmieræ nastêpuje
w tydzieñ do trzech od rozpoczêcia objawów. Szczepionki do tej
pory nie opracowano, leczenie
prowadzi siê wy³¹cznie objawowo. Œmiertelnoœæ od 70 do 90
procent. Bez komentarza…

Dzieñ ¿yczliwoœci dla psów
Od kilku miesiêcy wa¿¹ siê losy schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Falenicy. Wiadomo ju¿, ¿e na dotychczasowym terenie istniej¹cy od 30 lat azyl nie mo¿e zostaæ.
W jego najbli¿szej okolicy wybudowano osiedle mieszkaniowe, a przepisy bhp jasno okreœlaj¹ odleg³oœæ psich i ludzkich siedzib. Psy i koty czeka przeprowadzka. Tylko dok¹d?
Zarz¹dowi Fundacji pod Psim psiaki, ¿e ludzie mog¹ byæ doAnio³em obiecano nowy teren w brzy, ¿e mo¿na im na nowo zaWilanowie. Pal szeœæ wszystkie ufaæ. Ta wieloletnia praca nie
pieni¹dze i inwestycje, które fun- mo¿e byæ zmarnowana. Uratodacja w³o¿y³a w stare schroni- wane czworonogi zas³uguj¹ na
sko (nowe ogrodzenie, ambula- ciep³y dom i serdecznych w³atorium). Chodzi o zwierzaki. œcicieli. Nawet je¿eli fundacja
Ponad setkê psów i kotów, któ- zdobêdzie ziemiê, budowa
re trafi³y do Falenicy najczêœciej schroniska potrwa i najbardziej
w bardzo z³ym stanie.
ucierpi¹ na tym te pokrzywdzoBite, chore, b³¹kaj¹ce siê ne przez los i ludzi psy i koty,
przy drogach, wychudzone, które bêd¹ musia³y byæ rozwiebrudne, z kleszczami. Wszyst- zione do innych – i tak ju¿ przekimi zajê³a siê pani Agnieszka pe³nionych – przytulisk.
St¹d wystawa „Ocal adoptuj”
Brzeziñska z azylu i pomagaj¹cy jej wolontariusze. Wyleczyli z fotografiami zwierzaków z
je, odkarmili, odchuchali, na- Falenicy. Wolontariusze wierz¹,
uczyli chodziæ na smyczy i dali ¿e na widok cudnych psich i
nadziejê. Przekonali zagubione kocich pyszczków komuœ
drgnie serce. Zdjêcia ukazuj¹
siê równie¿ w naszej gazecie.

Program „Otwarte Obiekty Sportowe”
dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy Bia³o³êka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w terminie od 10 wrzeœnia do 7 grudnia 2007 r.
Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych dzieci
i m³odzie¿y, g³ównie w 5 dyscyplinach: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych. Zajêcia sportowe
prowadzone w programie maja charakter otwarty, ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.
* O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez
Pañstwa szkole.
Miejsca prowadzenia zajêæ:

Dni prowadzenia
Godziny
zajêæ
ogólne zajêæ

LP

Nazwa szko³y

Telefon

Dyscyplina

1

Szko³a Podstawowa nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10

Renata Gorzkowska
tel. 811 07 48

poniedzia³ek
- pi¹tek

* 14:30-20:00

Pi³ka no¿na
Lekkoatletyka

2

Szko³a Podstawowa nr 154
ul. Leœnej Polanki 63/65

Andrzej Marek
tel. 811-23-81

poniedzia³ek
- piatek

* 15:10-21:00

Pi³ka no¿na
Pi³ka siatkowa

3

Szko³a Podstawowa nr 314
ul. Porajów 3

Iwona Turkowska
tel. 811-40-07

poniedzia³ek
- sobota

* 14:40-19:00

Pi³ka siatkowa

4

Gimnazjum nr 121
ul. P³u¿nicka 4

Wanda Walkowiak
tel. 811-26-08

poniedzia³ek
- piatek

* 14:30-21:00

Pi³ka rêczna

5

Gimnazjum Nr 122
ul. Vincenta van Gogha 1

Alicja Ma³ecka Mierzwa
tel. 614-67-16

poniedzia³ek
- piatek

* 15:00-19:00

Pi³ka siatkowa
Koszykówka

Wystawa by³a prezentowana
w holu biblioteki na ul. Œwiêtojañskiej (do jej odwiedzenia zachêca³a gazeta praska) oraz w
wielu szko³ach na terenie ca³ej
Warszawy. W pierwszej po³owie
grudnia zobaczymy j¹ w LO im.
Ko³³¹taja na Ochocie. Po praskiej
stronie, od kilku dni portrety piesków z azylu mo¿na ogl¹daæ w
„Herbacianych Ogrodach”, specjalistycznym sklepie z kaw¹ i
herbat¹ na Jagielloñskiej 58.
W czasie dzisiejszego Dnia
¯yczliwoœci traktujmy naszych
bliŸnich mi³o i przyjaŸnie. Pomyœlmy tak¿e o naszych mniejszych
braciach. Samotnych, z nadziej¹
wyczekuj¹cych, gotowych okazaæ nam mi³oœæ i wiernoœæ.
Kontakt w sprawie adopcji:
Magda tel: 0504 081 506
Mariolka tel: 0500 493 942
Sylwia tel: 0504 226 339
Agnieszka tel: 022 612 62 97
www.psianiol.org.pl

Grosik dla Grosika
Nazywa siê Joanna Szewczyk i mówi o sobie, ¿e nie jest fundacj¹, tylko 23-letni¹ studentk¹, która uratowa³a dwa konie.
Grosik i Ptyœ by³y ju¿ skazane na rzeŸ, ale – na szczêœcie – na
tej swojej ostatniej drodze spotka³y Aœkê. A w niej a¿ siê zagotowa³o. Zgoda, jest wegetariank¹ i mo¿e ma hopla na tym punkcie, ale nie mieœci³o siê jej w g³owie, ¿e mo¿na uœmiercaæ takie
fajne koniki.
Dla Asi Szewczyk Dzieñ ¯yczliwoœci trwa ca³y rok. Po uratowaniu Ptysia, znalaz³a drugiego konika. Grosik ma z³y uk³ad kopyt, który dodatkowo pogorszy³ siê na skutek zaniedbañ poprzedniego „w³aœciciela” i z³ych warunków, w jakich przebywa³. Ta wada
(tzw. sztorcowe kopyta) dyskwalifikuje go jako konia do jazdy i
prowadzi prosto do rzeŸni. Przypl¹ta³ mu siê te¿ przykurcz œciêgien i stan zapalny. Ale Joanna zebra³a ponad tysi¹c z³otych i
znalaz³a konikowi weterynarza, który przeprowadzi³ operacjê.
Grosik przeszed³ j¹ pomyœlnie, ale teraz czeka go rehabilitacja i
dalsza czêœæ leczenia. Na to oczywiœcie potrzebne s¹ pieni¹dze.
Ka¿dy, kto chcia³by wspieraæ Grosika, choæby symbolicznym grosikiem mo¿e to zrobiæ na konto 27 9291 0001 0074 6285 3000 0010
Szewczyk Joanna, Ziemiêcin 8, 05-620 B³êdów woj. mazowieckie
z dopiskiem „Grosik i Ptyœ”.
Warto zainwestowaæ nawet i 10 z³, ¿eby pomóc konikowi stan¹æ na nogi. A Joanna ju¿ myœli o budowie stajenki ocalenia,
gdzie - do koñca swoich dni - mog³yby mieszkaæ wykupione i
uratowane przez ni¹ zwierzêta.
Ludmi³a Milc
Adres mailowy Joanny ratujmybezdomne@02.pl

nowa gazeta praska

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Lewa strona medalu

Wielkie inwestycje
Rozpoczê³y siê prace nad
bud¿etem Warszawy na 2008
r. Miasto planuje wydaæ w przysz³ym roku 11 miliardów z³, czyli o 2 miliardy wiêcej ni¿ w roku
bie¿¹cym. A¿ 2,6 mld z³otych
ma byæ przeznaczone na inwestycje, co oznacza podwojenie
nak³adów inwestycyjnych w
stosunku do roku 2006. Docelowo do 2012 r. miasto przeznaczy na inwestycje 15,4 mld
z³, czyli œrednio ponad 3 miliardy rocznie. Dla porównania, w
2003 r., gdy Warszaw¹ rz¹dzi³
prezydent Lech Kaczyñski wydatki inwestycyjne osi¹gnê³y
poziom zaledwie 595 milionów!
Du¿a czêœæ planowanych inwestycji ulokowana bêdzie w prawobrze¿nej czêœci Warszawy,
a zw³aszcza na Pradze Pó³noc
i w Bia³o³êce. Tak jak Pañstwu
obiecywaliœmy jako Lewica i
Demokraci, w tej kadencji prawa strona Warszawy zostanie
wreszcie doceniona i doinwestowana. Prace nad bud¿etem
dopiero siê rozpoczynaj¹ i trzeba bêdzie wprowadziæ do niego jeszcze wiele poprawek, jak

chocia¿by zwiêkszyæ nak³ady
na s³u¿bê zdrowia, które s¹
wed³ug LiD zdecydowanie za
ma³e. Niemniej jest to bud¿et
zdecydowanie proinwestycyjny
i jego przyjêcie przez Radê
Miasta oznaczaæ bêdzie, ¿e
Warszawa stanie siê za chwilê
wielkim placem budowy i w ci¹gu kilku lat bêdzie siê nam
mieszkaæ zdecydowanie lepiej.
Tymczasem w samorz¹dzie
szykuj¹ siê zmiany zwi¹zane z
powstaniem nowego rz¹du.
Póki co Warszawê opuœcili
dwaj miejscy i dwoje dzielnicowych radnych z PO, którzy zasiedli w ³awach sejmowych.
Coraz g³oœniej mówi siê jednak
o przejœciu niektórych urzêdników miejskich na rz¹dowe posady. Opuœci nas prawdopodobnie sekretarz miasta, który
otrzyma³ propozycjê zostania
wiceszefem kancelarii premiera. Mówi siê o przejœciu do Ministerstwa Skarbu dyrektora
biura nadzoruj¹cego miejskie
spó³ki i robi¹cego to naprawdê
profesjonalnie. Pani prezydent
mo¿e mieæ za chwilê ogromny

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

problem z zatrzymaniem w ratuszu osób, które wykonywa³y
kawa³ dobrej roboty na rzecz
tego miasta. Tym bardziej, ¿e
Platforma Obywatelska wbrew
pozorom ma bardzo krótk¹
³awkê kadrow¹, o czym najlepiej œwiadczy fakt, ¿e jeszcze
do dziœ na niektórych dyrektorskich sto³kach w mieœcie
siedz¹ niekompetentni, ale za
to zaufani ludzie z ekipy Prawa i Sprawiedliwoœci, a PO nie
mo¿e znaleŸæ ich nastêpców.
Mam nadziejê, ¿e Hanna Gronkiewicz – Waltz zdaje sobie z
tego sprawê i zadba o to, aby
wszelkie zmiany nie sparali¿owa³y pracy sto³ecznego ratusza, zw³aszcza teraz, gdy po
kilku latach zastoju ruszaj¹
wreszcie wielkie inwestycje.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Krótki kurs budowy miasta - cz. 3
Od lat piszê o tym, ¿e punktem wyjœcia do integracji komunikacji publicznej w aglomeracji
warszawskiej powinny byæ przekszta³cenia kapita³owe podmiotów bêd¹cych przewoŸnikami
kolejowymi. Ostatnio otrzymaliœmy dwie wiadomoœci z tej dziedziny, jedn¹ dobr¹, drug¹ z³¹.
Samorz¹d województwa mazowieckiego zdecydowa³ siê wykupiæ od PKP udzia³y w spó³ce
Koleje Mazowieckie KM, bêd¹cej
najwiêkszym regionalnym przewoŸnikiem kolejowym. To dobra
wiadomoœæ: przejêcie udzia³ów
po³¹czone z zakupem dzier¿awionego dot¹d taboru kolejowego skoñczy bowiem spór o zaleg³e op³aty dzier¿awne, spowoduje tak¿e wziêcie w pe³ni przez
samorz¹d odpowiedzialnoœci za
podmiejskie linie kolejowe.
Z³a wiadomoœæ jest taka, ¿e
miasto Warszawa zrezygnowa³o ostatecznie z objêcia udzia³ów w spó³ce Warszawska Kolej Dojazdowa, obs³uguj¹cej
popularn¹ liniê w¹skotorow¹ do
Grodziska Mazowieckiego.
Trudno sobie wyobraziæ integracjê systemu komunikacyjnego sto³ecznej aglomeracji nie
obejmuj¹c¹ wukadki. Tak¹ integracjê obiecuj¹ w³adze Warszawy, wiêc unik wobec WKD
jest kompletnie niezrozumia³y.

Sensowny wydaje siê nowy
pomys³ w³adz województwa zakupienia od miasta spó³ki SKM i
jej integracji z Kolejami Mazowieckimi. Pod jednym wszak¿e
warunkiem. Z punktu widzenia
pasa¿erów najwa¿niejszym
efektem integracji komunikacji
jest wspólny bilet aglomeracyjny
na wszystkie œrodki komunikacji
publicznej. Taki bilet w ograniczonym zakresie (bilety okresowe) zosta³ wprowadzony przez
prezydenta Paw³a Piskorskiego
i jednym ruchem zlikwidowany w
2003 roku przez Lecha Kaczyñskiego. Przywrócenie biletu aglomeracyjnego obiecywa³a Hanna
Gronkiewicz-Waltz, do dziœ jednak praktycznie go nie wprowadzono. Poza granicami Warszawy wspólny bilet dzia³a tylko w
poci¹gach Szybkiej Kolei Miejskiej, a wiêc tak jakby wcale.
Pora¿ka w³adz miasta we
wprowadzeniu biletu aglomeracyjnego wynika z niemo¿noœci
porozumienia pomiêdzy warszawskim Zarz¹dem Transportu
Miejskiego a spó³k¹ Koleje Mazowieckie. Warunkiem przyst¹pienia miasta do rozmów w sprawie przekazania SKM Kolejom
Mazowieckim powinno byæ zatem sfinalizowanie sprawy biletu aglomeracyjnego. Samorz¹d
miejski bêdzie mia³ pewnoœæ, ¿e

na tej transakcji mieszkañcy
Warszawy zyskaj¹ a nie strac¹.
Dalszym krokiem powinno byæ
zaanga¿owanie kapita³owe miasta w spó³ki Koleje Mazowieckie
i Warszawsk¹ Kolej Dojazdow¹.
Miasto, zamiast kupowaæ kolejne kolorowe wagoniki, w czym
celowa³ Lech Kaczyñski w czasie swojej kampanii wyborczej,
powinno zainwestowaæ œrodki finansowe w dostosowanie przystanków i linii kolejowych w obrêbie aglomeracji do wymogów
wspó³czesnej komunikacji. A od
tego nale¿y zacz¹æ integracjê
przewozów kolejowych z autobusowymi i tramwajowymi, nie mówi¹c ju¿ o metrze.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Rada wielu
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Torebka a sprawa warszawska
Wkrótce oka¿e siê, czy z
dniem 1 stycznia 2009 r. Warszawa stanie siê stref¹ woln¹ od najcieñszych torebek foliowych. Na
ostatniej sesji Rady Miasta zaprezentowa³em projekt uchwa³y w tej
sprawie. Niestety, rz¹dz¹ca koalicja nie chcia³a dopuœciæ do dyskusji. Jeden z radnych stwierdzi³
nawet, ¿e chcê wprowadziæ rewolucjê w ci¹gu pó³tora miesi¹ca.
Ale na szczêœcie do roku 2009
pozosta³o trochê wiêcej, mo¿e
przedstawiciele LiD i PO zd¹¿¹
przemyœleæ sprawê...
Mieszkañcy Warszawy statystycznie lepiej zarabiaj¹ i s¹
bardziej wykszta³ceni ni¿ ogó³
Polaków. Myœlê, ¿e maj¹ tak¿e
wiêksz¹ ni¿ przeciêtna œwiadomoœæ ekologiczn¹. Wszyscy
chcemy dbaæ o przyrodê. Jednak sama edukacja nie wystarczy. Jednorazowe torebki w
sklepach oznaczaj¹ bowiem
wygodê. ¯eby zmieniæ nasze
nawyki, potrzebna jest zarówno edukacja, jak i administracyjny nakaz. Pomni doœwiadczeñ
z namawianiem do sprz¹tania

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

psich odchodów, powinniœmy
zdawaæ sobie z tego sprawê.
Rocznie na œwiecie produkuje siê i wprowadza w obieg blisko1 bilion plastikowych torebek – jednorazówek. W Polsce
iloœæ rozdanych lub sprzedanych torebek foliowych w marketach i mniejszych sklepach
szacowana jest na ok. 10 miliardów sztuk rocznie. Taka iloœæ
torebek tworzy po wykorzystaniu ok. 55 tysiêcy ton odpadów.
Bilion torebek na zakupy
oznacza oko³o 10 milionów ton
plastiku, do produkcji którego
potrzebna jest ropa i gaz, czyli
surowce nieodnawialne, woda
oraz energia. W skali globalnej, 4% ca³ego wydobycia ropy
naftowej przeznacza siê na
produkcjê folii plastikowej.
Jest to ogromne obci¹¿enie
dla œrodowiska przyrodniczego. Wytwarzaj¹ siê substancje
szkodliwe dla atmosfery, wody
i gleby, przez co ska¿aj¹ œrodowisko i staj¹ siê elementem
„³añcucha od¿ywczego” o niezbadanych i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla
organizmów ludzkich; czêœæ z
tych substancji bierze równie¿
udzia³ w zwiêkszaniu „efektu
cieplarnianego”. Torby foliowe
przyczyniaj¹ siê do œmierci ok.
2 milionów ptaków i ssaków
wodnych rocznie na skutek po³kniêcia plastikowych odpadów, wizualnie zanieczyszczaj¹ œrodowisko, zapychaj¹
systemy irygacyjne. Cykl ¿ycia
produktu, jakim jest torebka foliowa, wynosi oko³o 20 minut.
Okres jego rozk³adu szacowa-

ny jest na ponad 400 lat. Na
terenie miasta sto³ecznego
Warszawy zu¿ywa siê, wed³ug
szacunków organizacji ekologicznych, 10% wszystkich zu¿ywanych dziennie w Polsce
torebek jednorazowych.
Wielorazowa, nie dr¹ca siê,
torba z grubej folii kosztuje w
moim sklepie 50 gr. Sklep zarabia na ich sprzeda¿y. W jednej z sieci handlowych mo¿na
zap³aciæ 6 z³ za torbê ekologiczn¹. Je¿eli siê zniszczy,
sklep wymieni j¹ bezp³atnie na
now¹. I tak do¿ywotnio.
Potrzeba tylko dobrej woli
koalicji PO/SLD, by przyj¹æ
mój projekt uchwa³y oparty
dok³adnie na rozwi¹zaniach
ju¿ wprowadzonych w £odzi.
Bêdê przekonywa³ radnych
cierpliwie. Kiedy zak³ada³em
pierwszy we Europie Wschodniej portal internetowy dla wegetarian i ekologów, niektórzy
nazywali mnie oszo³omem.
Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Bud¿et, bud¿et, bud¿et
Jeszcze daleko do koñca
roku 2007, a ju¿ praktycznie na
poziomie dzielnicy zakoñczy³y siê prace na bud¿etem roku
2008. Po raz pierwszy bud¿et
przyjmowany jest w uk³adzie
zdaniowym, co powoduje, i¿
jest bardziej przejrzysty i znakomicie bardziej czytelny. Rok
2008 ma byæ wyj¹tkowo dobry
dla Pragi. Ogó³em dochody i
wydatki maj¹ siê zamkn¹æ
kwot¹ 255 226 000 z³otych, z
czego 234 miliony poch³on¹
wydatki bie¿¹ce, a prawie 21
milionów wydatki maj¹tkowe,
czyli inwestycje. Je¿eli jeszcze
dodamy, i¿ z wydatków bie¿¹cych ponad 25,5 mln to wydatki remontowe, to ogó³em wygl¹da to nieŸle. Podkreœlê raz
jeszcze, bud¿et roku 2008 bêdzie najwy¿szym bud¿etem w
dziejach Pragi, w którym najwiêksze œrodki od lat bêd¹ alokowane na inwestycje i remonty, bo prawie 47 milionów z³otych. Czego zatem my, jako
mieszkañcy Pragi, mo¿emy siê
spodziewaæ w 2008 roku?
1. Zapewnienia pe³nego finansowania bie¿¹cych kosztów utrzymania, o ile nie bêdzie
podwy¿ek (czynsze, energia,

BAR
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woda) placówek podleg³ych
samorz¹dowi (szko³y, przedszkola, Dom Kultury, biblioteki,
DOSiR, ZGN, ZPPiTPP, OPS).
2. Pe³nych dop³at do wspólnot mieszkaniowych
3. Zakoñczenia zadañ:
* Przebudowa Letniej, Lêborskiej, Stolarskiej i Kamiennej
* Budowa hali sportowej
przy SP 127 Kowieñska 12/20
* Oddania do u¿ytku sal lekcyjnych w Zespole Szkó³ przy
Jagielloñskiej 7
4. Kontynuowane bêd¹:
* Rewitalizacji zabytkowych
budynków na Pradze, w tym
rewitalizacja Z¹bkowskiej.
* Prace nad budow¹ hali
sportowej przy VIII LO im. W³adys³awa IV
* Prace przygotowawcze do
budowy budynków komunalnych przy Jagielloñskiej
* Modernizacja boiska przy
Kawêczyñskiej 44
* Realizacja Bibliotecznego
Centrum Multimedialnego przy
Skoczylasa
* Przebudowa Placu Weteranów 1863 r z budow¹ Domu
Kultury i sali widowiskowej
5. Nowe zadania:
* Budowa sali sportowej przy
SP 73 - Bia³ostocka 10/18
* Adaptacja pomieszczeñ na
potrzeby Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
* Budowa placu zabaw wraz
z zagospodarowaniem parku
przy Kawêczyñskiej
* Modernizacja ulicy Bia³ostockiej
Byæ mo¿e, w trakcie roku
bud¿etowego dojd¹ nowe zadania, o które wnosili radni, w
tym tak¿e ni¿ej podpisany, na

sesji rady dzielnicy. Zale¿ne
jest to od decyzji Rady Warszawy w sprawie tzw. wydatków niewygasaj¹cych, które
zarz¹d okreœli³ na kwotê ponad
6,6 miliona z³otych. S¹ to pieni¹dze, które powinniœmy wykorzystaæ w roku bie¿¹cym,
jednak z ró¿nych przyczyn nie
zosta³y wydane. Na te zadania (budowa hali sportowej
przy Kowieñskiej 12/20 i modernizacja boiska sportowego
przy Kawêczyñskiej 44) jest
zapewnione finansowanie w
bud¿ecie przysz³orocznym,
jednak¿e gdyby uda³o siê przesun¹æ je do wydatków, które
nie wygasaj¹ z up³ywem tego
roku, zwolniona w ten sposób
kwota 6,6 milona mog³aby zostaæ wykorzystana na inne zadania, przede wszystkim - w
mojej ocenie - remontowe.
Czas dokoñczyæ wlok¹cy siê
od lat remont VIII LO im. W³adys³awa IV, wzi¹æ siê za
prask¹ przestrzeñ publiczn¹,
jeszcze mocniej zadbaæ o lokalow¹ substancjê komunaln¹.
Potrzeb jest wiele.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI 0609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel,
matura 0887-059-327
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, rosyjski, grupy, indywidualnie 0606-744-724
GEOGRAFIA, doœwiadczony nauzyciel, matura, korepetycje z dojazdem, tanio
0663-679-267
LEKCJE, fortepian, keybord,
nauczycielka 022 670-31-89,
0502-935-459
MATEMATYKA 022 618-41-35
(po 18)
SZUKAM korepetytorów ka¿dy przedmiot 0606-744-724
T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO przeprowadzki, meblowozy 1z³/km pakowanie
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szczeniêta) sprzedam, karma PROFORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N tel./fax 022 679-23-41,
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

PRZEPROWADZKI, pakowanie
022 810-25-72, 0501-190-127
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY hipoteczne,
konsolidacyjne bez BIK,
ugody z bankami leasing, tel.
022 358-00-10, 0501-286-776
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO WYNAJÊCIA mieszkanie, dwa pokoje na Pradze
0607-041-247
DAM PRACÊ
KOREPETYTORÓW ka¿dy
przedmiot 0606-744-724
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja paznokci, tel. 0502-048-531
ZATRUDNIÊ ekspedientkê
w sklepie spo¿ywczym na
Bia³o³êce tel. 022 323-02-32

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Ethnopolis
Program listopadowych imprez zwieñczy pierwsza edycja Festiwalu Otwartych
•róde³ Ethnopolis – wspólny
projekt Oficyny Open Sources
i Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. Entuzjaœci folku i etno
mog¹ œmia³o liczyæ na wieczór
pe³en wra¿eñ, gdy¿ organizatorzy zaprosili do udzia³u najbardziej znane polskie zespo³y graj¹ce ten rodzaj muzyki:
Kapelê ze wsi Warszawa, kapelê Psio Crew z Bielska-Bia³ej, Jacka Kleyffa z Orkiestr¹
Na Zdrowie oraz Kapelê Góralsk¹ Trebunie Tutki.
Podczas festiwalu bêd¹
równie¿ dostêpne stoiska,
gdzie bêdzie mo¿na zaopatrzyæ siê w najnowsze wydawnictwa etno i folk.
Jednym s³owem, du¿a impreza i du¿o dobrej muzyki.
25.11 godz. 18.00-22.00,
Festiwal Otwartych •róde³
Ethnopolis
Psio Crew
Kapela ze wsi Warszawa
Jacek Kleyff i Orkiestra Na
Zdrowie
Trebunie Tutki
Bilety 20 i 10 pln w przedsprzeda¿y, w dniu koncertu 30 pln

Tryptyk Kaczmarskiego
Grudniowy repertuar rozpoczniemy niecodziennym
koncertem zorganizowanym
przez Wydzia³ Kultury Dzielnicy Bia³o³êka. Bêdzie to druga i trzecia czêœæ (Raj i Tunel) Tryptyku Kaczmarskiego – cyklu spektaklów muzycznych z pieœniami Jacka
Kaczmarskiego, powsta³ego
na okazjê 50 rocznicy urodzin
artysty. Pierwsz¹ czêœæ tego
projektu – Str¹canie anio³ów
warszawiacy mieli szansê
obejrzeæ w Klubie DGW(dawne kino Grunwald) w kwietniu
zesz³ego roku, dwie pozosta-

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni

umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 22, 23, 25,
27, 28, 29 i 30 listopada
4, 5, 6, 7 i 9 grudnia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

³e zaprezentowane bêd¹, po
raz pierwszy w stolicy, w³aœnie na bia³o³êckich deskach.
Raj to program muzyczny
stworzony 25 lat temu przez
Jacka Kaczmarskiego, Przemys³awa Gintrowskiego i Zbigniewa £apiñskiego oparty na
tekstach Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Herberta.
Utwory w nowych aran¿acjach wykona Miros³aw Czy¿ykiewicz i Jacek Boñczyk, a
towarzyszyæ im bêdzie pianista Hadrian Filip Tabêcki.
Tunel to tytu³ ostatniego tomiku Jacka Kaczmarskiego,
do którego artysta ju¿ nie zd¹¿y³ napisaæ muzyki. Spektakl
o tej nazwie przygotowany
zosta³ na Festiwal im. Jacka
Kaczmarskiego Nadzieja w
Ko³obrzegu, a swoj¹ premierê mia³ w sopockim Teatrze
Atelier w lipcu 2006. Muzykê
do Tunelu stworzy³ duet Hadrian Filip Tabêcki i Pawe³
Stankiewicz, w programie zaœpiewaj¹ wokalistka i aktorka
Joanna Lewandowska, aktor
Teatru Wybrze¿e, Miros³aw
Baka oraz Wojciech Brzeziñski, aktor szczeciñskiego Teatru Wspó³czesnego.
1. 12 godz. 19.00 Tryptyk
Kaczmarskiego cz. II Raj
(Jacek Boñczyk, Miros³aw
Czy¿ykiewicz)
2. 12 godz. 19.00 Tryptyk
Kaczmarskiego cz. III Tunel
( Joanna Lewandowska, Miros³aw Baka, Wojciech
Brzeziñski)
Wstêp wolny za zaproszeniami dostêpnymi w
BOK i Wydziale Kultury
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

Wiktor Skowroñski
znów na scenie
W drug¹ sobotê grudnia Wiktor Skowroñski, najd³u¿ej dzia³aj¹cy aktor-amator w Warszawie, znów stanie na deskach ze
swym niezwyk³ym monodramem – Ja, Feuerbach, przygotowanym na okazjê Jubileuszu
Czterdziestolecia Dzia³alnoœci
Artystycznej aktora.
Tytu³owy Feuerbach to wielka rola, która dla artysty z d³ugim sta¿em, musi staæ siê swoistym rozrachunkiem ze scen¹.
Sztuka Tankreda Dorsta jest w
gruncie rzeczy opowieœci¹ aktora-cz³owieka o... aktorzecz³owieku, któr¹ Wiktor, odwo³uj¹c siê do w³asnych prze¿yæ

i doœwiadczeñ, bardzo piêknie
nam wy³o¿y³. To pó³torej godziny prawdziwej pasji i oddania
teatrowi. Gor¹co polecamy
wszystkim, którzy jeszcze nie
widzieli i tym, którzy chc¹ to
prze¿yæ jeszcze raz.
Warto dodaæ, ¿e pasjê i dokonania artystyczne Wiktora
doceni³ minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Micha³ Ujazdowski, przyznaj¹c
mu „w uznaniu nieocenionych
zas³ug dla kultury polskiej” nagrodê specjaln¹.
Sobotni spektakl bêdzie
po³¹czony z wernisa¿em prac
Rafa³a Strenta (ASP) i jego
studentów – kolejn¹ ods³on¹
Spotkañ z grafik¹, cyklicznej
imprezy BOK.
Zapraszamy mi³oœników
sztuki i teatru, a tak¿e tych,
którzy chc¹ nietuzinkowo spêdziæ wieczór.
8.12 godz. 18.00, wernisa¿ prac prof. Rafa³a Strenta i jego studentów oraz
spektakl Teatru 13 – Ja,
Feuerbach Tankreda Dorsta, re¿yseria Tomasz S³u¿ewski, wstêp wolny

Tiramisu
Teatr Metka – najm³odsza
sta¿em grupa teatralna dzia³aj¹ca przy BOK zaprasza na
swój najnowszy spektakl. Zespó³ wzi¹³ na warsztat Tiramisu Joanny Owsianko – rzecz
o m³odych kobietach ze œwiata reklamy, które pracuj¹ na
najwy¿szych obrotach, a jednoczeœnie nie mog¹ sobie poradziæ z ¿yciem osobistym. Ta
g³oœna wspó³czesna sztuka
znana jest warszawskim widzom g³ównie z inscenizacji
Teatru Buffo, gdzie grana by³a
przez trzy ostatnie sezony.
Tiramisu w wykonaniu Metki ma wiele zabawnych momentów, choæ nie brakuje w
nim i tych gorzkich. Intencj¹
twórców spektaklu jest zwrócenie uwagi na problem m³odych kobiet, które czêsto staj¹
siê niewolnicami w³asnej, nieustannej kreacji.
Choæ sztuka napisana jest na
siedem kobiet, w wersji „metkowców” pojawia siê nieoczekiwanie jeden mê¿czyzna…
9.12 godz. 18.00, Teatr
Metka – Tiramisu Joanny
Owsianko, re¿yseria Aneta
Muczyñ, Dominik Wendo³owski, wstêp wolny

Basen
NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”
Warszawa ul. Namys³owska 8
Oferuje:
♦ p³ywanie rekreacyjne,
♦ naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,
m³odzie¿y i doros³ych,
♦ doskonalenie p³ywania,
♦ p³ywanie stylowe,
♦ lessons of swimming in English (Sunday),
♦ zajêcia na si³owni,
♦ saunê (pn. - pt. 17 - 20; sob. - nd. 13 - 19),
♦ Nowoœæ! Od listopada zapraszamy
na fitness i rekreacjê ruchow¹
– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu.
Dodatkowo - zajêcia dla seniorów.
Oœrodek czynny:
poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7-21
sobota – niedziela w godz. 7-20

Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81

nowa gazeta praska

11

12 nowa gazeta praska

Vertical
Claustrophobia
Stowarzyszenie fabs zaprasza zwykle artystów wypowiadaj¹cych siê w bardzo oryginalny sposób, poszukuj¹cych
nowych form artystycznych. Tym razem, od 17 listopada w
Galerii fabs przy ul. Brzeskiej 7 goœci w³oski artysta Marco
Angelini, który stosuje, co prawda, tradycyjne formy wypowiedzi, tzn. klasyczne, prostok¹tne obrazy, ale za to u¿ywa
niekonwencjonalnych materia³ów.
Artysta t³umaczy, ¿e pionowy
prostok¹t to dla niego najbardziej zamkniêta forma. Chce w
ten sposób pokazaæ, jak nadmiar zakazów ogranicza ludzi.
Obowi¹zuje nas wiele przepisów i to powoduje klaustrofobiê. Sztuka natomiast jest symbolem swobody i to ona mo¿e
byæ terapi¹ na tê klaustrofobiê.
Marco Angelini urodzi³ siê w
1971 r. w Rzymie. Studiowa³
socjologiê i mo¿e dlatego jego
prace maj¹ taki spo³eczny wymiar. Stosuje ró¿ne metale i
pozostawia je dzia³aniu czasu.
Metale ulegaj¹ utlenianiu - korozji. Czas odciska na nich namacalne piêtno. Obrazy maj¹
wiêc swoje ¿ycie. Koroduj¹c,
zmieniaj¹ siê. Przy dotkniêciu
odpadaj¹ z nich kawa³ki farby,
jak tynk ze œcian. Jak w ¿yciu,
równowaga miêdzy trwa³oœci¹
a nietrwa³oœci¹ jest krucha. Na
kruchoœæ tej równowagi zwraca uwagê stycznoœæ delikatnej
folii z twardoœci¹ materia³ów.
Dla Marca Angeliniego wa¿ny jest równie¿ kolor. Najwiêcej u¿ywa ultramaryny, poniewa¿, choæ jest rzymianinem,
mieszka³ 10 lat na Sycylii i lubi
kolor morza. Po³¹czenie rdzy,
Stowarzyszenie fabs zapra- szarego koloru metalu z ultrasza zwykle artystów wypowia- maryn¹ daje bardzo ciekawy
daj¹cych siê w bardzo oryginal- kolorystycznie efekt. Zacieki
ny sposób, poszukuj¹cych no- farb jeszcze bardziej podkrewych form artystycznych. Tym œlaj¹ kruchoœæ owiniêtych w
razem, od 17 listopada w Ga- celofan elementów. Takim w³alerii fabs przy ul. Brzeskiej 7 œnie jêzykiem z³o¿onym z rdzy,
goœci w³oski artysta Marco An- kruchej materii i kolorów Margelini, który stosuje, co praw- co Angelini opowiada o trwada, tradycyjne formy wypowie- niu, przemijaniu i kruchoœci
dzi, tzn. klasyczne, prostok¹t- ludzkiej egzystencji.
ne obrazy, ale za to u¿ywa nieTo nie jest pierwsza wizyta
konwencjonalnych materia³ów. w³oskiego artysty w Polsce.
¯elazo, aluminium, gwoŸ- Jest w Warszawie po raz drudzie, œruby, taœmy magnetofo- gi. Poprzednio uczestniczy³ w
nowe, klisze fotograficzne, pa- zbiorowej ekspozycji w Galerii
pier, blacha miedziana – to su- 13. Obecna wystawa w Galerowce, za pomoc¹ których Mar- rii fabs, objêta honorowym paco Angelini buduje swoj¹ wizjê tronatem W³oskiego Instytutu
rzeczywistoœci. Wszystkie obra- Kultury w Warszawie, czynna
zy s¹ pionowe, wszystkie pokry- bêdzie do 6 grudnia, w pi¹tki,
te s¹ celofanem, st¹d tytu³ wy- w godz. 15-18, w soboty i niestawy: Vertical Claustrophobia dziele, w godz. 13-15, oraz po
-Pionowa Klaustrofobia.
telefonicznym umówieniu, tel.
Dlaczego obrazy s¹ w pio- 505-12-14-17.
nie i dlaczego klaustrofobia?
Joanna Kiwilszo

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

dokoñczenie ze str. 1

grafików, Martê Zasêpê, Katarzynê Piwowar i Miko³aja Grynberga. Pod ich okiem m³odzi
artyœci, wyposa¿eni w aparaty
fotograficzne przez firmê
Olympus wyruszyli na praskie
ulice w poszukiwaniu tematów.
Pracowali podzieleni na trzy
grupy: portretow¹, architektoniczn¹ i reportersk¹.
Efekt by³ zaskakuj¹co dojrza³y, dokumentuj¹cy ¿ycie Pragi.
Misie na wybiegu przy al. Solidarnoœci, sprzedawca sznurowade³, mali pi³karze na podwórku, go³êbie przycupniête na
ceglanym gzymsie. Portrety ludzi, zwierz¹t, uchwycone sytuacje z³o¿y³y siê na portret miasta. 15 najlepszych zdjêæ zosta-

³o opublikowanych w
kalendarzu pt. „Oczami
Dzieci Pragi”. Pierwsze
10 numerowanych egzemplarzy kalendarza
zosta³o zlicytowanych
podczas wernisa¿u, a
uzyskane z aukcji pieni¹dze przeznaczone
zosta³y na remont œwietlicy dla dzieci przy ul.
Œrodkowej.
Jaros³aw Adamczuk,
prezes Stowarzyszenia
„Serduszko dla Dzieci”
powiedzia³ podczas wernisa¿u,
¿e ide¹ tej organizacji jest nauczenie m³odych ludzi dokonywania odpowiedzialnych wyborów i pokazanie, jak wa¿na jest

Artyœci dla hospicjum
8 listopada ponad 600 osób w ¿a³obie wziê³o udzia³ w koncercie, nieszporach oraz w Mszy œw. za naszych zmar³ych pacjentów.
W koncercie, który by³ w pe³ni charytatywnym, wyst¹pi³a pani
Alicja Majewska wraz z W³odzimierzem Korczem oraz Stanis³aw Sojka. Sprzêt oraz akustyków u¿yczy³ Dom Kultury „Praga”, z którym wspó³pracujemy od wielu lat. W czasie Mszy œw.
œpiewa³a schola akademicka Duszpasterstwa Akademickiego
z Warszawy, ul. Freta 10.
W trakcie spotkania na œcianach koœcio³a by³y wyœwietlane
zdjêcia wielu zmar³ych z ostatniego roku. Po Mszy œw. ciastami przygotowanymi przez wolontariuszy oraz przekazanymi
przez cukierniê „Filipinka” zostali przed koœcio³em poczêstowani cz³onkowie rodzin zmar³ych pacjentów.
W ci¹gu roku umiera ok. 800 osób, bêd¹cych pacjentami
Oœrodka Hospicjum Domowego w Warszawie. Za nimi ci¹gnie
siê armia bliskich i znajomych. Nie do wszystkich szczególnie
potrzebuj¹cych potrafimy dotrzeæ. W ka¿dym razie, na comiesiêczn¹ Mszê. œw. telefonicznie zapraszamy rodziny z ostatnich
dni, aby mieæ z nimi minimum kontaktu. Zaœ na spotkanie zaduszkowe w listopadzie zaproszenia dla rodzin z ostatniego roku
pracownicy i wolontariusze roznosz¹ osobiœcie, aby by³a okazja
do odkrycia osób w szczególniejszej potrzebie psychicznej.
Ks. Andrzej Dziedziul
Oœrodek Hospicjum Domowe ul. Tykociñska 27/35

Na miko³ajki, pod choinkê, albo bez okazji

MI£OŒÆ Z BAZYLI¥ W TLE

oraz biura og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280

„Co to jest pesto?” - dla trzech pierwszych osób, które zadzwoni¹ do redakcji Nowej Gazety Praskiej (tel. 022 618-00-80)
z poprawn¹ odpowiedzi¹, ksi¹¿ka „Mi³oœæ z bazyli¹ w tle”

Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2 tel./faks 022 618-00-80, 022 618-24-38 poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
strona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
redakcja: redakcja@ngp.pl
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
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gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

618-88-84
www.fonem.waw.pl

KUPON
R A B AT O W Y

Œwiat oczami Dzieci Pragi

Bogumi³a 0507-257-824,
Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949

Nastêpna gazeta - 5 grudnia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y
lub TS. Za treœæ reklam, og³op³atne oznaczone s¹ znakiem
szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

NFZ

4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion

Z czystym sumieniem polecamy na prezent ksi¹¿kê „Mi³oœæ z
bazyli¹ w tle”. Ka¿da pani z przyjemnoœci¹ przeczyta ten ciep³y
i wzruszaj¹cy wspó³czesny romans. Jego bohaterkê, m³od¹ kobietê, Lilianê, poznajemy w chwili, gdy uciekaj¹c od zawiedzionej mi³oœci, wyje¿d¿a do W³och do rocznej szko³y gotowania.
Wyjazd ³¹czy siê nie tylko z poznaniem tajników kuchni w³oskiej, ale równie¿ prowadzi do
spotkania niezwyk³ego mê¿czyzny, który odmieni jej ¿ycie.
Za naszymi oknami ponuro i
zimno. Warto - z pomoc¹ ksi¹¿ki Niki Jab³onowskiej - przenieœæ siê na chwilê do upalnego miasteczka ko³o Wenecji,
gdzie czas toczy siê wolnym
rytmem. Gdzie potrawy maj¹
inny smak, a mi³oœæ mo¿e siê
przydarzyæ, kiedy siê tego zupe³nie nie spodziewamy.
Powieœæ zawiera kilka w³oskich przepisów kulinarnych.
Mo¿na j¹ kupiæ w ksiêgarniach Matras w CH Arkadia i
CH Wileñska oraz na ul. Nowy
Œwiat 41, al. Solidarnoœci 119/
125, al. Niepodleg³oœci 121/
123, ul. Mazowiecka 2/4, w „Herbacianych Ogrodach” na Jagielloñskiej 58 lub w ksiêgarni „Faber” ul. Pu³awska 11 zamówiæ
przez Internet m.in. www.olesiejuk.pl
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pasja, pozwalaj¹ca na realizacjê ¿yciowych celów.
Wystawa w galerii Luksfera
dowodzi, ¿e idee „Serduszka”
ju¿ zosta³y czêœciowo zrealizowane. Pobudzi³y w dzieciach
zmys³ obserwacji, zarazi³y
pasj¹ fotografowania. Mo¿e
odkryte zosta³y wielkie talenty?
Ania, autorka zdjêcia przedstawiaj¹cego dziewczynkê w
komunijnej sukience, id¹c¹ w
otoczeniu rodziny alej¹ Parku
Praskiego powiedzia³a, ¿e chce
w przysz³oœci zostaæ filmowcem. Uwa¿a, ¿e Pierwsza Ko-

munia to najwa¿niejszy dzieñ
w ¿yciu ka¿dego dziecka, dlatego zrobi³a to zdjêcie. Wyt³umaczenie godne jest zawodowego dokumentalisty: nale¿y
utrwalaæ wa¿ne zdarzenia.
Agnieszka sfotografowa³a
rynny, bo „fajnie woda pluska³a”, a Krysia dostrzeg³a piêkno w ceglanym murze. Ju¿ to
odkrywanie piêkna w zwyk³ych
rzeczach jest wielkim sukcesem warsztatów.
Jeszcze jedna z uczestniczek akcji, Kasia powiedzia³a,
¿e cz³owiek robi coœ piêknego,
aby cieszyæ siebie i innych. Ta
iœcie norwidowska sentencja o
piêknie by³a najlepsz¹ konkluzj¹ dla dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” i jego wspó³pracowników.
Firma Cadbury Wedel zadba³a o „s³odk¹” oprawê wystawy. Czekolada dos³ownie
la³a siê strumieniami w specjalnej fontannie; mo¿na by³o maczaæ w niej kawa³ki owoców.
Prezentowane na wernisa¿u zdjêcia oraz kalendarz mo¿na nabyæ w Galerii Luksfera, a
zdobyte w ten sposób œrodki
wespr¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”.
Joanna Kiwilszo

Magia teatru
dokoñczenie ze str. 1

Podczas wernisa¿u
absolwenci mówili o
tym, ¿e zadzierzgniête
w latach nauki wiêzi s¹
nadal ¿ywe. „Szko³a
da³a nam przyjaŸñ, mi³oœæ do teatru i sztuki”wyzna³a Jolanta Szymañska, której ma³¿onek, Zbigniew Pietrzykowski jest autorem
ekspozycji. Urszula Rojek, twórczyni prezentowanych
na wystawie peruk, podkreœla³a, ¿e do ich wykonania potrzebny jest artysta; brak fachowców
z tej dziedziny boleœnie odczuwaj¹ teatry. Maciej Wojtyszko
(na zdjêciu) zwróci³ uwagê na
inny aspekt: „Teatr to magia, która udaje siê, gdy jest wielu ludzi, wspó³pracuj¹cych ze
sob¹… Bardzo trudno jest odtworzyæ kulturê, która zaginê³a.
Dobrze, ¿e ta sztafeta jest podtrzymywana”. Podtrzymywaniu
wiêzi s³u¿¹ wspomniane przez
Miros³awa Kossakowskiego comiesiêczne spotkania w goœcinnej Herbaciarni Angielskiej, przy
ul. Kasprowicza na Bielanach.
Pañstwowe Liceum Technik
Teatralnych, a teraz Studium

Technik Teatralnych, kszta³ci
specjalistów w wielu kierunkach: charakteryzacja, perukarstwo, malarstwo teatralne, krawiectwo teatralne, akustyka,
oœwietlenie sceny. Tomasz Koœciuszko przekonywa³ zwiedzaj¹cych wystawê, ¿e najbardziej
teatralnym zawodem jest modelatorstwo. Dzie³em modelatora
s¹ elementy dekoracyjne sceny (mur, kominek, baszta zamkowa), miecze, bi¿uteria, korony, maski, wytwory metaloplastyki i papieroplastyki, nawet
nakrycia g³owy (nie: peruki).
Bogaty zestaw takich akcesoriów mo¿na ogl¹daæ do 6 grudnia w Domu Kultury „Praga”, ul.
K.
D¹browszczaków 2.

