Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
nr 8 (404) 22 kwietnia 2009 roku

b

e
tni
a
³
www.ngp.pl
ezp

USG 3/4 D

Nak³ad 25 000 egz.
GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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tel. 022 619-81-94
ul.

Likwidacja Bajki?
W zwi¹zku z po¿arem budynku socjalnego w Kamieniu
Pomorskim i dyskusjami na temat stanu tego typu budynków w ca³ym kraju, pojawi³ siê temat monarowskiego Domu Samotnej Matki Bajka.
Kilka lat temu odwiedzili- ko. Zwiedzaliœmy wówczas
œmy Bajkê. Nikt nie ukrywa³ rozleg³y teren dzier¿awiony
wówczas, ¿e wiêkszoœæ bu- od m.st. Warszawy – 4 ha, podynków Monaru – Markotu ³o¿ony na uboczu, zielony, z
przy Marywilskiej i Czajki to du¿¹ iloœci¹ drzew z zadasamowole budowlane. Mona- szon¹ zagrod¹ dla konia i kóz,
rowski kompleks powstawa³ z z dwoma placami zabaw z
wielkiej potrzeby i z wielkim urz¹dzeniami z odzysku i wyentuzjazmem, którym zara¿a³ konanymi w³asnymi si³ami.
wszystkich Marek Kotañski. Miejsce, które sta³o siê drugim
Kompleks by³ budowany si³a- domem dla matek, które uciemi samych mieszkañców i k³y z dzieæmi od toksycznych,
dziêki hojnoœci sponsorów. pij¹cych i maltretuj¹cych roPodczas naszej wizyty oto- dzinê mê¿ów. Wówczas w
czenie Bajki sprawia³o doœæ Bajce mieszka³o 600 osób.
korzystne wra¿enie, ale w paDziœ w Bajce mieszka 220
miêci mieszkañców œwie¿e osób – matki z dzieæmi i kilku
by³o wspomnienie po¿aru bu- panów, którzy pomagaj¹ w
dynku (w 2000 roku), w któ- obs³udze placówki. Jak dorym zginê³o dwuletnie dziecdokoñczenie na str. 3

♦ têtnic koñczyn dolnych
♦ têtnic szyjnych
♦ ci¹¿y ♦ tarczycy
♦ jamy brzusznej ♦ inne
Lekarze
z miêdzynarodowymi certyfikatami
Sprzêt najwy¿szej klasy

www.demeter.com.pl

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

Artyœci z prawego brzegu

Artur Barciœ
Aktorstwo, obok rodziny, jest sensem jego ¿ycia. Najwiêksz¹ przyjemnoœæ sprawia mu granie kogoœ zupe³nie
innego ni¿ jest sam. Nie lubi marzeñ, bo zazwyczaj siê nie
spe³niaj¹. Lubi natomiast wyznaczaæ sobie cele i wytrwale do nich d¹¿yæ. Jako chorobliwy optymista jest zadowolony z tego, co siê wokó³ niego dzieje.

Konsultacje
w sprawie
ul. Tysi¹clecia
Konsultacje w sprawie planowanej budowy ul. Tysi¹clecia odby³y siê na Pradze Pó³noc 8 i 16 kwietnia w auli
Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej przy Kawêczyñskiej. Licz¹ca niemal trzy kilometry ul. Tysi¹clecia ma przebiegaæ od
ul. Grochowskiej przez Kamionek i Szmulki do ronda ¯aba
i wed³ug ambitnych planów ratusza ma byæ gotowa jeszcze przed Euro 2012.
Na obu spotkaniach miesz- bowiem planowany brak pokañcy dopisali. Nic dziwnego, ³¹czenia z ul. Bia³ostock¹,
bowiem wed³ug przygotowa- Grodzieñsk¹ czy Siedleck¹ –
nego projektu trasa ma moc- zaœlepienie ich, co t³umaczono ingerowaæ w tkankê no zbyt gêst¹ sieci¹ istniej¹miejsk¹. W wyniku jej budo- cych skrzy¿owañ, nie poprawy maj¹ zostaæ wyburzone wi komunikacji wewn¹trz
kamienice mieszkalne, tak¿e dzielnicy, a wrêcz j¹ utrudni.
dokoñczenie na str. 3
budynki zabytkowe, a ponad
200 rodzin bêdzie potrzebowaæ nowych mieszkañ. Wiceburmistrz Jaros³aw Sarna
uspokaja³, ¿e dzielnica wkrótce rozpoczyna pierwsz¹ po
wojnie budowê mieszkañ komunalnych, a brakuj¹ce lokale udostêpni z pewnoœci¹
Wszystkie osoby maj¹ce
miasto, ale te obietnice przytrudnoœci ze s³yszeniem mog¹
jêto dosyæ sceptycznie.
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zaWielu obecnych bulwersosiêgn¹æ fachowej porady auwa³y planowane wyburzenia
dioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci siê
zabytków, w tym dawnej Staw przychodni Wojewódzkiego
lowni Warszawskiej przy ul.
Szpitala Bródnowskiego przy
Szwedzkiej. W zale¿noœci od
ulicy Kondratowicza 8 (gabiprzyjêtego wariantu, aby zanet nr 139, tel. 022 326 56 20).
chowaæ najbardziej wartoœcioFonikon jest laureatem wywe budynki, trasa ma przeró¿nienia Firma Godna Zaufachodziæ na estakadzie lub
nia 2005. Proponuje szeroki
omijaæ je bokiem.
wybór nowoczesnych aparaG³osy sprzeciwu wobec
tów s³uchowych i akcesoriów
przedstawionych planów
firmy Oticon, która od ponad
przyjmowano brawami. Czêœæ
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
mieszkañców by³a przeciwna
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
dla zasady, inni przedstawiali
Z tym og³oszeniem
mocne argumenty. Uzasadbadanie
s³uchu gratis
niona wydaje siê obawa, ¿e
ulica podzieli dzielnicê na pó³,
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

Zbadaj
s³uch

Artur Barciœ (ur. 12 sierpnia
1956 r. w Kokawie ko³o Czêstochowy), aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz re¿yser. Ukoñczy³ Wydzia³ Aktorski
PWSFTv i T w £odzi w 1979 r.
Zadebiutowa³ w roku 1978 niewielk¹ rol¹ rannego ¿o³nierza
w filmie „Do krwi ostatniej” Jerzego Hoffmana. Znany m³odym widzom dziêki wystêpom
w programie „Okienko Pankracego”, popularnoœæ zyska³ w latach 80. Do swoich najwa¿niejszych osi¹gniêæ zalicza role w
cyklu „Dekalog” Krzysztofa Kieœlowskiego, w filmie „Dwa ksiê¿yce” w re¿yserii Andrzeja Barañskiego, „Europa, Europa”
Agnieszki Holland czy „Ucieczka z kina „Wolnoœæ”” Wojciecha
Marczewskiego.
Poza planem filmowym, Artur Barciœ od wielu lat stale
obecny jest na scenach warszawskich teatrów. W latach
1979-81 wystêpowa³ w teatrze
„Na Targówku”, w latach 198284 – w Teatrze Narodowym, a
od 1984 r. zwi¹zany jest z teatrem „Ateneum”.

Jako aktor charakterystyczny
tworzy znakomite kreacje komediowe. Wielk¹ sympatiê widzów
zaskarbi³ sobie rol¹ Tadeusza
Norka w serialu „Miodowe lata”,
gdzie wyst¹pi³ w duecie z Cezarym ¯akiem.
Obecnie mo¿na go ogl¹daæ
w roli Czerepacha w serialu
„Ranczo” oraz Janka Kaniewskiego w serialu „Dorêczyciel”.
Prywatnie Artur Barciœ
mieszka w Choszczówce z
¿on¹ Beat¹, synem Frankiem,
jamnikami Nesk¹ i Ink¹ oraz
kotem Pêdzlem.
- Od pocz¹tku marca TVP 1
emituje nowy serial w re¿yserii Macieja Wojtyszki pt. „Dorêczyciel”. Wcieli³ siê Pan w
tym filmie w rolê Janka Kaniewskiego, niepe³nosprawnego umys³owo mê¿czyzny, który po œmierci matki, musi sam
sobie radziæ i podejmuje
pierwsz¹ w ¿yciu pracê, dorêczyciela w firmie przesy³kowej.
Czy jest to postaæ ca³kowicie
wymyœlona, czy mo¿e by³ jakiœ
pierwowzór tej postaci?
dokoñczenie na str. 6

Multimedia Polska ostrzega!
Patrz kto puka do drzwi
Dzwonek do drzwi. Nieznajoma osoba przedstawia siê
jako pracownik firmy Multimedia Polska. Otwieraæ, czy
nie otwieraæ? Jak odró¿niæ oszusta od oficjalnego przeddokoñczenie na str. 7
stawiciela firmy? …
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• p³ywalnia:
- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)
• masa¿e
• bilard i krêgielnia
• hala sportowa
wynajem, imprezy

Malowanie jest jak oddech
W najbli¿szy pi¹tek, 24 kwietnia, klub „Podgrodzie” zaprasza na wystawê malarstwa Agnieszki Kaza³y. Artystka
mieszka na Targówku…odk¹d pamiêta. Maluje…od zawsze.
Sprzedaje swoje prace…jak najbardziej. Udziela wywiadu
„Nowej Gazecie Praskiej”…chêtnie.

BEZP£ATNY PARKING
od ul. Wrzesiñskiej

• hala sportowa
wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)
ul. Kawêczyñska 44
• aerobik
• kompleks boisk w budowie
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

Dialogi - rzeŸby i fotoinstalacje
Krzysztofa Kizlicha
Dialog i komunikacja miêdzy ludŸmi i w przyrodzie, to
temat prac Krzysztofa Kizlicha, prezentowanych od 17
kwietnia w Praskim Centrum Wystawowym w Domu Kultury „Praga”, przy ul. D¹browszczaków 2.

Krzysztof Kizlich, ur. w 1953
r. w Warszawie, jest absolwentem Liceum im. Kenara w Zakopanem. Po ukoñczeniu
Akademii Wychowania Fizycznego, wróci³ do dzia³alnoœci artystycznej. Pracuje w
dziedzinie rzeŸby, sztuki u¿ytkowej, fotografii oraz grafiki
komputerowej. Bra³ udzia³ w
licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i
za granic¹, m.in. wystawia³
swoje prace na Targach Sztuki w Gandawie (Belgia) w
1987 r., w galerii Fine Art Trade Guild Gallery w Londynie
w 1987 r. oraz na Targach
Sztuki w Bazylei (Szwajcaria)
w 1989 r.
Na obecnej wystawie w DK
„Praga” Krzysztof Kizlich prezentuje swoje fotografie i rzeŸby. Pokazuj¹c zdjêcia, nie
ogranicza siê do jedynie dwuwymiarowej ekspozycji. Ka¿da fotografia otoczona jest
ram¹, która jednoczeœnie pe³ni funkcjê instalacji przestrzennej. Te ramy oraz spe-

cjalne wyciêcia nadaj¹ prezentacji wra¿enie ruchu i dynamiki.
Temat wystawy obraca siê
wokó³ dialogu przyrody i ludzi,
lecz pokazanych nie portretowo, kiedy poprzez upozowany wyraz twarzy czêsto nie dostrzegamy prawdy. Krzysztof
Kizlich prezentuje fotografie
nóg, pawie wy³¹cznie (z jednym wyj¹tkiem) kobiecych. Te
nogi, zatrzymane w naturalnej
pozie, mówi¹ o skrywanych
emocjach, a kolor i charakter
obuwia okreœlaj¹ chêæ komunikowania siê ze œwiatem. Nie
ka¿dy przecie¿ za³o¿y jaskrawo czerwone buty. Wybieraj¹c
obuwie, nie udajemy!
Jest to doœæ osobliwy portret kobiet, sfotografowanych
z ukrycia w ich prawdziwych
zachowaniach. Równie ciekawe s¹ portrety ptaków czy
owoców. Artysta jest œwietnym obserwatorem przyrody.
Potrafi pokazaæ dialog w œwiecie zwierz¹t i roœlin. Zatrzymuje w kadrze ulotne chwile roz-

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

mowy ³abêdzi czy chmury z
ka³u¿¹. Innym razem nasiona
g³ogu na tle pogodnego, jesiennego nieba starzej¹ siê
razem, jak para wiecznych
kochanków.
W niewielkich rozmiarach
rzeŸb Krzysztof Kizlich zawiera du¿e sprawy – potrzebê bliskoœci, rozmowy, dotyk. Na
przyk³ad dwa ³abêdzie, zwrócone do siebie ty³em, dotykaj¹
siê skrzyd³ami, które s¹ jednoczeœnie d³oñmi. Mo¿liwe tu
s¹ ró¿ne interpretacje: kontakt
pomiêdzy zwierzêtami, pomiêdzy ludŸmi lub wzajemny kontakt ludzi i zwierz¹t. I chyba to
jest to, co najbardziej chcia³
artysta wyraziæ - fakt, ¿e jesteœmy czêœci¹ przyrody.
Spojrzenie na œwiat Krzysztofa Kizlicha nie jest pozbawione humoru. Fotografia ptaków
siedz¹cych na drutach ustawiona na fortepianie zamienia
siê w zapis nutowy. W ogóle
du¿o tu form ruchomych i lataj¹cych, co jest wynikiem ekspresji artysty. Uprawia sport,
zaczyna dzieñ od jazdy na rowerze do pobliskiego lasu nad
jeziorem i podgl¹da œwiat przyrody. Efektem tych obserwacji
jest w³aœnie ta rzeŸbiarska i fotograficzna opowieœæ o porozumiewaniu siê.
Wystawa prac Krzysztofa
Kizlicha „Dialogi” w Praskim Centrum Wystawowym w Domu Kultury „Praga” przy ul. D¹browszczaków 2 czynna bêdzie do 11
maja.
Joanna Kiwilszo

- Jak zaczê³a siê Pani przygoda z malarstwem?
- Zawsze interesowa³o mnie
zmienianie otoczenia na lepsze, piêkniejsze. Ale pocz¹tkowo malowa³am z potrzeby serca i dla samej siebie.
- A teraz?
- Wykonujê ró¿ne prace na
zamówienie, bo fascynuje mnie
mo¿liwoœæ spe³niania cudzych
marzeñ oraz hmm… ekonomiczna strona tej dzia³alnoœci.
- Kiedy znajduje Pani moment na twórczoœæ, przy swoim raczej napiêtym grafiku?
- To nie jest tak, ¿e malujê,
gdy mam wolny czas. Nie czekam, a¿ go bêdê mia³a. Po prostu wciskam moje ukochane
zajêcia pomiêdzy codziennoœæ: miêdzy odrabianie lekcji
z dzieæmi, obiady, zakupy, pracê, sprz¹tanie i sen. Czêsto
kosztem niektórych zajêæ lub
wypoczynku. Czêsto, gdy ca³y
dom ju¿ œpi, ja siêgam po far-

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI
AKADEMICKIE
I SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE
DOJE¯D¯AM DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543
0 691 05 35 45
MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

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

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

by, a potem nagle zastaje mnie
œwit i za trzy godziny trzeba iœæ
do pracy.
- Warto?
- Oczywiœcie. Malowanie jest
dla mnie form¹ oddechu. To
jest moja pasja i chcê mieæ dla
niej czas. Inaczej moje ¿ycie
by³oby ubo¿sze i smutniejsze.
I wszystkich tych, których
ciesz¹ moje prace – równie¿.
- W³aœnie prace. Czy wybiera Pani jakieœ szczególne
tematy?
- Nie, raczej tematy wybieraj¹ mnie. Malujê kwiaty, portrety, zwierzêta i pejza¿e. Czasami lubiê staæ przy sztalugach i patrz¹c na bia³y blejtram wyobra¿aæ sobie moment
postawienia pierwszej kreski.
Lub rozmawiaj¹c z przysz³ym
w³aœcicielem mojego dzie³ka,
odgadywaæ, czego ode mnie
oczekuje, co takiego sprawi³oby, ¿e siê uœmiechnie z zadowolenia.
- Nie zajmuje siê Pani wy³¹cznie malarstwem olejnym.

- Ozdabiam przedmioty codziennego u¿ytku. Kiedyœ robi³am kwiaty ze skóry i fantazyjne zegary. Mam satysfakcjê, bo
chodz¹ do tej pory. Teraz malujê na szkle i porcelanie.
- A tak¿e?
- Piszê wiersze, na razie do
szuflady i mam na koncie ilustracje do ksi¹¿eczki dla dzieci „Pelargonka”.
- Czy to pierwsza Pani
wystawa?
- Od lat biorê udzia³ w organizowanym przez klub „Junona” pokazie artystów – amatorów. Ale ta wystawa, w bródnowskim „Podgrodziu” jest
moim pierwszym indywidualnym wyst¹pieniem. Mam nadziejê, ¿e nie ostatnim.
- Dziêkujê za rozmowê.

- Serdecznie zapraszam
Czytelników „Nowej Gazety
Praskiej” na wernisa¿, który odbêdzie siê 24 kwietnia o godzinie 18 i do obejrzenia wystawy.
Rozmawia³a Ludmi³a Milc
Klub „Podgrodzie” ul. Krasnobrodzka 11 (przy pêtli autobusowej 127, 500, 114, 169).
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
po³owy maja, poniedzia³ekpi¹tek w godz. 13.00-20.00

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc
zaprasza 25 kwietnia w godz. 9.30 - 19.00
na VIII INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
do hali sportowej przy ul. Jagielloñskiej 7
PROGRAM:
* 10.00 - KAT. do 18 lat (wy³¹cznie amatorzy)
* 10.30 - INTEGRACJA (osobno kobiety, mê¿czyŸni)
* 11.00 - WETERANI (rocz. 1959 i starsi)
* 13.00 - OPEN (amatorzy)
* 16.00 - ZRZESZENI (III, IV, i V liga)
Warunki uczestnictwa: dowód to¿samoœci, strój sportowy.
Zg³oszenia w dniu zawodów od godz. 9.30.
Zapisy do kategorii OPEN od godz. 11.00.
Zakoñczenie turnieju dla poszczególnych kategorii:
* Godz. 13.00 - M³odzie¿ do 18 lat i Niepe³nosprawni
* Godz. 15.30 - Weterani i Open
* Godz. 18.30 - Zrzeszeni
NAGRODY: Miejsca I - III (w ka¿dej kategorii) - puchary,
dyplomy, nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Konsultacje w sprawie
ul. Tysi¹clecia
dokoñczenie ze str. 1

Ponadto nominalna szerokoœæ - dwóch jezdni po dwa
pasy ruchu zostaje de facto
zachowana tylko na nielicznych odcinkach trasy. Przewa¿nie ulica ma mieæ po trzy
pasy ruchu w ka¿d¹ stronê.
Obawiano siê nadmiernego
ha³asu i drgañ mog¹cych zaszkodziæ pozosta³ym zabytkom. W tym kontekœcie zapewnienia projektantów, ¿e
budowa ulicy Tysi¹clecia
wp³ynie korzystnie na rozwój
zdegradowanych dzielnic i
pos³u¿y ich rewitalizacji,
brzmia³y wyj¹tkowo ma³o
przekonuj¹co.
Domagano siê te¿ budowy
linii tramwajowej na ca³ej d³ugoœci trasy – na razie rezerwa pod tramwaj jest przewi-

dziana tylko na odcinku od
ul. Grochowskiej do Kawêczyñskiej. Podobno dalej, do
ronda ¯aba, tory tramwajowe siê nie zmieszcz¹, a ponadto z tej linii nie korzysta³oby zbyt du¿o pasa¿erów,
ale nie wykonano w tej kwestii rzetelnych analiz. Ponadto przy mniej rozrzutnym
traktowaniu dostêpnej przestrzeni, rezygnacji z pasów
do skrêtu na skrzy¿owaniach, czy wrêcz wykonaniu
tej ulicy (na wzór np. mostu
Œl¹sko-D¹browskiego) jako
wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego z jedn¹
jezdni¹ dla samochodów w
ka¿dym kierunku, byæ mo¿e
wyburzenia wcale nie by³yby konieczne – argumentowano.

SZUMA SP. Z O.O.

PRZEPROWADZKI
Indywidualne i firmowe
Faktury VAT
15 lat doœwiadczenia w bran¿y
605 959 277

Galeria „Pani z klas¹”
ul. 11 listopada 6; tel. 0510-252-180
Nowa elegancka odzie¿ ♦ Bi¿uteria i torebki
Przystêpne ceny!
Z og³oszeniem 5% rabatu

Likwidacja Bajki?
dokoñczenie ze str. 1

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

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

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami
OFERUJEMY:
- Zarz¹dzanie/administrowanie nieruchomoœciami
w pe³nym zakresie
- Organizacjê Wspólnoty Mieszkaniowej (równie¿
przejêcie od Gminy)
- Opinie techniczne, obowi¹zkowe przegl¹dy
budowlane, itd.

Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

wiadujemy siê od Paw³a Korliñskiego, dyrektora biura Zarz¹du Monaru – Markotu,
trwaj¹ rozmowy z Urzêdem
Miasta w sprawie przeniesienia Bajki w inne miejsce, choæ
po³o¿one na terenie przy Marywilskiej. Budynki powstan¹
w zgodzie z zasadami sztuki
budowlanej, bêd¹ w pe³ni
bezpieczne. Do koñca sierpnia matki z dzieæmi bêd¹
mieszkaæ w tym samym budynku, potem zostan¹ przeniesione do innych monarowskich placówek tego typu.
Realizacja programu nie jest
zagro¿ona, finansowanie jest
zapewnione do paŸdziernika,
po tym terminie bêdzie negocjowana kolejna umowa. 17
marca na spotkaniu zarz¹du
Monaru z przedstawicielami
rady miasta przedstawiono
harmonogram prac. Miasto
bêdzie budowaæ now¹ Bajkê.
Bêd¹ to najprawdopodobniej
baraki. Czy miasto zaproponuje wspó³pracê przy budowie mieszkañcom Monaru?
Pawe³ Korliñski nie ukrywa,
¿e takie rozwi¹zanie by³oby
satysfakcjonuj¹ce. Podopieczni mieliby pracê, zaœ
udzia³ w takim przedsiêwziêciu buduje wspólnotê i daje

STOMATOLOGIA

tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69

TRANSPORT

transport.szuma@wp.pl

Przedstawiciel projektanta
– pracowni Transprojekt
Gdañski, zapewni³, ¿e s¹
planowane kolejne spotkania
poœwiêcone tej inwestycji,
zapis przebiegu wszystkich
zebrañ bêdzie dostêpny w
Zarz¹dzie Miejskich Inwestycji Drogowych, a sugestie
mieszkañców w miarê mo¿liwoœci zostan¹ uwzglêdnione. Oczywiœcie te, które dotycz¹ spraw szczegó³owych,
bo w kwestiach zasadniczych decyzje praktycznie
ju¿ zapad³y...
Mieszkañcy mocno podkreœlali, ¿e w pierwszej kolejnoœci trzeba wybudowaæ

wschodni odcinek obwodnicy
œródmiejskiej, a dopiero póŸniej myœleæ o ulicy Tysi¹clecia. Odwrotna kolejnoœæ spowoduje przesuniêcie tu ca³ego ruchu tranzytowego ciê¿kich tirów. Zapewnienia
przedstawicieli ZMID, ¿e aby
temu zapobiec zostan¹ postawione odpowiednie znaki
zakazu wjazdu, szczerze rozbawi³y ca³¹ salê.
Kr.

poczucie, ¿e robi siê coœ dla
siebie. A ta zasada przyœwieca Monarowi od momentu
jego powstania. W po³owie
maja poznamy szczegó³y budowy nowej Bajki, o czym niezw³ocznie poinformujemy naszych czytelników.
(egu)

Konkurs!
Ju¿ ruszy³ konkurs
„Sfotografuj ciszê”! Organizatorzy konkursu chc¹
rozbudziæ wyobraŸniê
osób s³ysz¹cych, pytaj¹c
ich o to, jak wygl¹da cisza,
a osobom niedos³ysz¹cym daæ miejsce na pokazanie ich œwiata ciszy innym. Nagrod¹ g³ówn¹ jest
wysokiej klasy lustrzany
aparat cyfrowy Canon
EOS 450D oraz dwa aparaty cyfrowe kompaktowe
marki Sony jako nagrody
drugorzêdne.
Konkurs trwa do 29
maja. Wiêcej informacji na
www.sluchowisko.net

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Nr 41
Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7
Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,
022 677-86-29
www.mieszko.neostrada.pl

GIMNAZJALISTO
Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer
• Sprzedawca
• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,
drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf
Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ
naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym
lub zaocznym.
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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)

Prawnik radzi

Upad³oœæ konsumencka
31 marca 2009 roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja Ustawy upad³ego (dziêki otrzymaniu
Prawo upad³oœciowe i naprawcze, a za jej poœrednictwem, darowizny, spadku lub wygraprzepisy o upad³oœci konsumenckiej. Adresatami tych nej w grach losowych), s¹d
przepisów bêd¹ osoby fizyczne nie prowadz¹ce dzia³al- mo¿e podnieœæ wysokoœæ
noœci gospodarczej, które popad³y w d³ugi, a tym samym sp³aty d³ugów. Nie zrobi tego
sta³y siê niewyp³acalne.
jednak w sytuacji, kiedy d³u¿Jednak¿e upad³oœæ taka siebie nieruchomoœæ. Z uzy- nik zacznie wiêcej zarabiaæ.
bêdzie mog³a byæ og³oszona skanej w ten sposób kwoty Je¿eli zaœ upad³y d³u¿nik najedynie w sytuacji, kiedy d³u¿- s¹d wydzieli tyle, aby d³u¿ni- ruszy na³o¿one na niego obonik sta³ siê niewyp³acalny tyl- kowi wystarczy³o na wynajê- wi¹zki i nie bêdzie dokonywa³
ko wskutek wyj¹tkowych i cie mieszkania przez okres sp³at, wówczas s¹d umorzy
niezale¿nych od niego oko- 12 miesiêcy. Je¿eli natomiast postêpowanie. Tym samym
licznoœci, takich jak: choroba, pieni¹dze ze sprzeda¿y masy swoje nale¿noœci d³u¿nik bêwypadek, œmieræ ma³¿onka upad³oœciowej d³u¿nika nie dzie musia³ regulowaæ na
(jeœli powoduje niewyp³acal- wystarcz¹, by zaspokoiæ ogólnych zasadach.
noœæ), katastrofa naturalna roszczenia wierzycieli, s¹d
Podstawa Prawna: Ustawa
albo utrata pracy nie z w³a- okreœli, jaka czêœæ pozostaz
dnia
5 grudnia 2008 r. o
snej winy. Nie bêdzie mo¿na ³ego zad³u¿enia bêdzie sp³a- zmianie ustawy - Prawo upaog³osiæ wiêc upad³oœci w sy- cana w ratach, przez okres
d³oœciowe i naprawcze oraz
tuacji, gdy osoba zaci¹gnê³a kolejnych piêciu lat. Zakres
ustawy o kosztach s¹dowych
zobowi¹zanie bêd¹c ju¿ nie- sp³at zale¿eæ bêdzie od zaw sprawach cywilnych (Dz.
wyp³acaln¹, albo dosz³o do robków d³u¿nika, wysokoœci
U. z dnia 30 grudnia 2008 r.
wierzytelnoœci
i
mo¿liwoœci
rozwi¹zania stosunku pracy z
Nr 234, poz. 1572).
przyczyn le¿¹cych po stronie ich zaspokojenia. Po up³ywie
Anna Kiczor
wspomnianego,
piêcioletniepracownika. Z kolei, rozwi¹go
okresu
sp³at,
s¹d
umorzy
prawnik
zanie stosunku pracy za poKancelaria Doradztwa
rozumieniem stron, bêdzie pozosta³¹ czêœæ zad³u¿enia.
Prawnego „Leximus”
musia³o zostaæ zinterpreto- Warto zaznaczyæ, i¿ przez
wane przez s¹d, który roz- rzeczony okres 5 lat, d³u¿nik
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
strzygnie, czy pracownik od- nie mo¿e kupowaæ czegokoltel. 022 215 69 84
szed³ sam, czy te¿ zosta³ do wiek z odroczonym terminem
tel.
kom.
0515 134 071
p³atnoœci b¹dŸ na raty. Z kotego zmuszony.
0500 020 048
lei, w razie niespodziewanej
Co wa¿ne, upad³oœæ kon- poprawy sytuacji materialnej
kancelaria@leximus.pl
sumenck¹ d³u¿nik bêdzie
móg³ og³osiæ tylko raz na 10
lat. Z wnioskiem o upad³oœæ
bêdzie móg³ wyst¹piæ do
s¹du wy³¹cznie sam d³u¿nik.
ZAPRASZAMY PANIE PO 65 ROKU ¯YCIA
Koszt z³o¿enia takiego wniosku to kwota 200 z³. LikwidaNIELECZONE NA OSTEOPOROZÊ
cja masy upad³oœciowej bêNA BEZP£ATNE
dzie mog³a byæ przeprowadzona przez samego upad³eBADANIE DENSYTOMETRYCZNE
go, ale pod nadzorem syndyOkêcie 022 825 51 86
ka i za zgod¹ s¹du. D³u¿nik
bêdzie zmuszony wydaæ synŒródmieœcie 022 621-23-28
dykowi ca³y swój maj¹tek, w
WA¯NE DO 30.06.2009 R.
tym zamieszkiwan¹ przez

OSTEOPOROZA?
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ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 póz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana decyzja Nr 20/CP/2009 z
dnia 06.04.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie wodoci¹gu w ul.
Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby, na dzia³kach ew. nr: 53/8, 47, 54/4, 55/1, 55/2.
55/3, 55/4 w obrêbie 4-16-13, na dzia³kach ewid. nr: 1,
2/7, 5/1, 5/11, 5/10, 36/1 w obrêbie 4-16-21, na dzia³kach ewid. nr: 54/1, 56 z obrêbu 4-16-22, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki w
godz. 10.00-do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr 97/B/2009
z dnia 01.04.2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie zespo³u budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych,
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dzia³ce ew. nr 36/7 w obrêbie 4-16-22
po³o¿onej przy wewnêtrznej drodze dojazdowej ³¹cz¹cej ul. Chudoby z ul. Kroczewsk¹, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki w
godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Patroni naszych ulic

Kiejstut (zm. 1382) i Biruta (zm. po 1382)
Ulice Kiejstuta, ksiêcia Litwy i jego ¿ony Biruty, po³o¿one s¹ w dzielnicy Targówek. Obie s¹ ma³e, mo¿na byæ
pewnym, ¿e du¿a czêœæ warszawiaków nawet nie wie,
¿e istniej¹.
Kiejstut by³ jednym z 7 sy- Prus, a 30 z Inflant. W toku
nów Wielkiego Ksiêcia Litwy tych walk Kiejstut zas³yn¹³
Giedymina. Po jego œmierci w jako znakomity wojownik.
1341 ka¿dy z braci dosta³ Organizowa³ te¿ (niekiedy
swoj¹ czêœæ pañstwa, a wspólnie z Olgierdem) wyprazwierzchnikiem wszystkich, wy odwetowe, w l. 1345-1377
czyli Wielkim Ksiêciem Litwy (panowanie Olgierda) Litwa
zosta³ Jawnuta. Okaza³ siê organizuje 31 wypraw na Prujednak nieudolnym w³adc¹ i sy, a 11 na Inflanty. W wyniku
dwaj jego bracia Olgierd i tych zmagañ stopniowo wyKiejstut bezkrwawo obalili go czerpywa³y siê si³y Litwy –
w 1345 r. Odt¹d Wielkim by³a ona zagro¿ona tak¿e na
Ksiêciem zosta³ Olgierd innych granicach; poza tym,
(1345-1377), a Kiejstut pozo- mimo rozleg³ego obszaru,
staj¹c jego lennikiem, sta³ siê by³a s³abo zaludniona i gorzej
dziedzicznym w³adc¹ za- zagospodarowana, co oczychodniej czêœci pañstwa (inni wiœcie przek³ada³o siê na poksi¹¿êta mieli dzielnice nie- tencja³ militarny.
W 1361 r. podczas jednej z
dziedziczne). Podlega³a mu
czêœæ Litwy w³aœciwej z Tro- wypraw na ziemie Prus Kiejstut
kami (siedziba ksi¹¿êca), dosta³ siê do niewoli krzy¿acGrodzieñszczyzna, Podlasie, kiej. Uwiêziono go w Malborku.
a tak¿e formalnie ¯mudŸ, za- Uda³o mu siê jednak uciec w
chowuj¹ca jednak pewn¹ od- przebraniu Krzy¿aka, dziêki
rêbnoœæ. Podzia³ pañstwa pomocy zniemczonego Litwina
odpowiada³ dwóm g³ównym w s³u¿bie krzy¿ackiej imieniem
frontom, jakie mia³a ówcze- Alf, który przypomnia³ sobie o
sna Litwa: przeciw Moskwie i swoim pochodzeniu.
Tatarom organizowa³ jej si³y
Stosunki z Polsk¹ pocz¹tOlgierd, przeciwko Krzy¿a- kowo rozwija³y siê w cieniu
kom - Kiejstut. Ten ostatni by³ sporu o Ruœ Halicko - W³odziponadto g³ównym pomocni- miersk¹, do której roœci³ sobie
kiem Olgierda i faktycznym pretensje Lubart (jeden z Giewspó³rz¹dc¹ pañstwa.
dyminowiczów), który opanoLitwa jest w tym czasie ce- wa³ jej pó³nocn¹ czêœæ (Wolem systematycznych najaz- ³yñ z centrum w £ucku). Kiejdów krzy¿ackich, pod pretek- stut wspiera Lubarta nastem szerzenia chrzeœcijañ- je¿d¿aj¹c Polskê i Ruœ, w odstwa d¹¿¹cych do podboju wecie Kazimierz Wielki mobitego kraju. Pierwszym celem lizuje du¿e si³y i otrzymuje
Krzy¿aków by³a ¯mudŸ, po- posi³ki wêgierskie na wypra³o¿ona pomiêdzy Prusami a wê w 1351 r., w wyniku której
Inflantami (£otwa i Estonia), Kiejstut dostaje siê do niewoa zatem rozdzielaj¹ca obie li i przysiêga pokój, godz¹c siê
czêœci pañstwa Zakonu Krzy- na chrzest, jednak zrywa ten
¿ackiego. Ale d¹¿ono ogólnie uk³ad. Po przejœciowym uredo podbicia ca³ej Litwy. Wg gulowaniu stosunków polsko
zachowanych Ÿróde³ w l. – litewskich dochodzi znów do
1345-1382 odby³o siê 66 wy- walk. W 1366 r. Kazimierz
praw krzy¿ackich od strony Wielki pokonuje Lubarta, po-

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.) oraz
art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy – Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
w sprawie inwestycji drogowej polegaj¹cej na
budowie ulicy Pocztowej w zakresie budowy
chodnika na odcinku od ul. Wa³uszewskiej do
ul. Forsycji wraz z wycink¹ drzew – na terenie
dzia³ek ew. nr 60/9, 59/17, 60/10, 54/6, 54/1, 145/3,
145/2, 145/1, 60/2, 21 z obrêbu 4-17-11
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy, Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,
tel.: 022 510 31 92, fax: 022 510 32 10.

Przeszed³ do historii jako
jeden z najwybitniejszych
wodzów w historii Litwy, a tak¿e cz³owiek rycerskich obyczajów, co przyznawali nawet
jego wrogowie.
Biruta by³a ¿on¹ Kiejstuta i
matk¹ Witolda, póŸniejszego
Wielkiego Ksiêcia Litwy oraz
Danuty Anny – ¿ony ksiêcia
mazowieckiego Janusza I
(tego, który przeniós³ siedzibê ksi¹¿êc¹ z Czerska do
Warszawy). Postacie te znane s¹ nie tylko z historii, lecz
tak¿e z „Krzy¿aków” Sienkiewicza; byæ mo¿e przez pamiêæ o tym dziele postanowiono uczciæ w³adcê Litwy i
jego ¿onê w nazewnictwie
warszawskim. Wg zapisanej
w XVI w. legendy, Biruta mia³a byæ kap³ank¹ bóstw litewskich (wajdelotk¹) w Po³¹dze,
sk¹d zabra³ j¹ Kiejstut i o¿eni³ siê z ni¹. Jest to w¹tpliwe
- s¹ dane, by stwierdziæ, ¿e
funkcje kap³añskie (ofiarnicze) u Litwinów sprawowali
ksi¹¿êta lub osoby wyró¿niaj¹ce siê znaczeniem. Brak
danych z epoki pogañskiej
(na Litwie Górnej – Auksztocie - do 1387, a na ¯mudzi
do 1413 r.) o istnieniu kobiet
– kap³anek. Niemniej, legenda okaza³a siê trwa³¹, do dziœ
pod Po³¹g¹ pokazywana jest
góra Biruty, usypana nad jej
rzekom¹ mogi³¹.
Tomasz Szczepañski
Literatura
S. Zaj¹czkowski Dzieje Litwy
pogañskiej do 1386r. Lwów 1930
J. Ochmañski Historia Litwy,
Wroc³aw 1982
M. Kosman Litwa pierwotna.
Mity, legendy, fakty, Warszawa 1989
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zostawiaj¹c mu £uck. Kiejstut
usi³uje odzyskaæ straty, dokonuj¹c najazdów na Polskê,
pustosz¹c m.in. Mazowsze w
1368 r. Ostatecznie Lubart
utrzyma³ siê tylko w £ucku,
uznaj¹c w 1377 r. nad sob¹
zwierzchnictwo nowego króla Polski (i Wêgier) Ludwika
Andegaweñskiego.
Po œmierci Olgierda w 1377 r.
Wielkim Ksiêciem zostaje
jego syn Jogai³a (Jagie³³o, od
1386 r. kr. Polski jako W³adys³aw Jagie³³o). Wobec wzrostu zagro¿enia ze strony Moskwy i trudnoœci wewnêtrznych - bunty niektórych Giedyminowiczów podsycane
przez Krzy¿aków - zawiera on
z Krzy¿akami przymierze w
Szawdyszkach (1380 r.), z
którego wykluczona jest
dzielnica Kiejstuta, co oznacza, ¿e musi on sam zmagaæ
siê z Zakonem. Kiejstut powiadomiony przez Krzy¿aków o uk³adzie w Szawdyszkach, oburzony uderza na
Jagie³³ê, co te¿ by³o celem
dyplomacji Zakonu. Pocz¹tkowo osi¹ga sukces - Jagie³³o
rezygnuje z w³adzy wielkoksi¹¿êcej. Kiedy jednak w
1382 r. zbuntowa³ siê przeciw
Kiejstutowi jeden z braci Jagie³³y, ten wyruszy³ przeciw
niemu. Wówczas Jagie³³o
opanowa³ Wilno i maj¹c posi³ki krzy¿ackie zmusi³ do kapitulacji Kiejstuta i jego syna
Witolda, osadzaj¹c ich w wiêzieniu. Tam zmar³ Kiejstut w
1382 r. - mo¿liwe, ¿e uduszony przez dworzan Jagie³³y.
Jego pogrzeb urz¹dzono w
obrz¹dku pogañskim – przez
spalenie zw³ok. By³ on ostatnim ksiêciem litewskim, który mia³ taki pogrzeb.

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.) oraz
art. 11 d ust. 5 – ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy – Dzielnicy Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na przebudowê ulicy Ostródzkiej i ulicy Zdziarskiej na czêœci dz. ew. nr 71 (wg. projektowanego podzia³u dz. ew. nr 71/1, 71/2, 71/3 ) z obrêbu
4-16-12 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej wraz z usuniêciem kolizji energetycznych.
Informacja:
W przypadku wydania, w wyniku postêpowania administracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i zastrze¿eñ w
Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel.: 022 510 31 92, fax: 022 510 32 10.

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
budowê przewodów wodoci¹gowych:
- DN 150 mm. w ulicy Szynowej na odcinku od projektowanej zasuwy liniowej na wysokoœci ul. Wczele do HP
za ostatnim projektowanym przy³¹czem w ul. Szynowej
na dz. nr ew. 15, 21/1 z obrêbu 4-04-12 i dz. nr ew. 31/1
z obrêbu 4-04-15;
- DN 100 mm. w ulicy Wczele na odcinku od projektowanego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm. w ulicy Szynowej do HP za ostatnim projektowanym przy³¹czem w
ulicy Wczele na dz. nr ew. 20/1 i 20/2 z obrêbu 4-04-12;
- DN 100 mm. w ulicy Uniwersa³u na odcinku od projektowanego przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm. w ulicy Wczele do projektowanego przewodu w ulicy Srebrnogórskiej na dz. nr ew. 24 i 30 z obrêbu 4-04-12
w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,
w terminie 14 dni od daty ukazania siê og³oszenia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel. 022 510 31 92, fax. 022 510 32 10.
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Wychowujemy
odpowiedzialnych turystów

Kajakiem nad zalew
W przystani 2Wie¿e przy Kanale ¯erañskim otwarta zosta³a wypo¿yczalnia kajaków. Na kajakarzy czeka wycieczka malownicz¹ tras¹, która prowadzi a¿ do Zalewu Zegrzyñskiego. Wypo¿yczalnia kajaków to jedna z atrakcji
nowego obiektu sportowego 2Wie¿e przy ulicy Marywilskiej 42e w Warszawie.
Trasa, jak¹ mo¿na przep³y„Chcemy pokazaæ warszan¹æ startuj¹c z przystani, to wiakom, ¿e dzisiaj Kana³ek
ca³y obszar Kana³ku Królew- Królewski bardziej przypomiskiego, który poprzez bardzo na wiejsk¹ rzekê. Natura adamalownicz¹, prawie 18-kilo- ptuje i przekszta³ca dzie³o
metrow¹ trasê ³¹czy siê z ludzkich r¹k. Linia brzegowa
Jeziorem Zegrzyñskim. Ka- wolna od fabrycznych zabuna³ek Królewski to równie¿ dowañ, przypomina mazurbardzo ciekawa ¿erañska skie szlaki wodne. Trasa z
œluza wodna, otwieraj¹ca je- 2Wie¿ do Zegrza, œrednio
dyn¹ wodn¹ drogê z Warsza- trwa ok. 4 godzin, to oczywiwy na Mazury. Dwustronna œcie zale¿y od kondycji wioœluza im. in¿. Tadeusza Til- œlarzy. Ciekaw¹ propozycj¹
lingera pomiêdzy portem jest weekendowa wycieczka
¯erañskim a Wis³¹ ma komo- z noclegiem w licznych, nadrê o wymiarach 85x12 oraz brze¿nych, zegrzyñskich pend³ugoœæ 104 m. Do niedaw- sjonatach i hotelach.” - powiena by³a drug¹ co do wielko- dzia³ £ukasz Bieleñ z obiektu
œci i typu œluz¹ na œwiecie.
2Wie¿e.
Dla bardziej wytrwa³ych
Kajaki mo¿na wypo¿yczaæ
proponowane s¹ d³u¿sze codziennie w godzinach 8-20.
wycieczki po Narwi, Bugu, a Cena wypo¿yczenia kajaku z
dla d³ugodystansowców wios³ami i kamizelk¹ ratunotworem stoj¹ ca³e Mazury. kow¹ to 10 z³/h lub 40 z³/doba.
Dla kajakarzy, którzy zdecy- Do wypo¿yczenia kajaku nie
duj¹ siê na kilkudniow¹ wy- jest wymagane posiadanie
prawê obiekt 2Wie¿e zapew- wa¿nej karty klubu sportowenia bezp³atne bezpieczne go, co jest praktyk¹ w innych
miejsca parkingowe.
tego rodzaju obiektach.

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Puszcza Mariañska,
cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

Modele, na których p³ywamy to kajak dwuosobowy Vista wyprodukowany przez
angielsk¹ firmê Perceptron.
Model ten zosta³ okrzykniêty
najlepszym kajakiem Europy.
To bardzo wygodny i nowoczesny sprzêt dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych,
idealny na d³ugie wyprawy.”powiedzia³ Przemys³aw Bucharowski z obiektu 2Wie¿e.
„Zainteresowanie nasz¹
wypo¿yczalni¹ bardzo szybko roœnie, bo okazuje siê ¿e
nasz obiekt jako jedyny w
Warszawie oferuje mo¿liwoœæ
wypo¿yczenia kajaka bez
koniecznoœci posiadania zobowi¹zañ, np. cz³onkostwa w
klubie. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e
sprzêt bêdzie dostêpny, najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem mailowo z³o¿yæ rezerwacjê, za poœrednictwem strony internetowej
www.2wieze.pl” - dodaje
£ukasz Bieleñ.
Wypo¿yczalnia kajaków to
tylko uzupe³nienie oferty powstaj¹cego obiektu sportowego 2Wie¿e, którego g³ównym trzonem s¹ sporty wysokoœciowe, w tym ró¿nego
rodzaju skoki oraz najwy¿sza œciana wspinaczkowa w
Warszawie, z mo¿liwoœci¹
ca³orocznej wspinaczki wewn¹trz obiektu i sezonowej
na zewn¹trz.
Obiekt zostanie uruchomiony do koñca kwietnia br.

W ostatnich czasach, zniechêceni kaprysami rodzimej
pogody, coraz czêœciej decydujemy siê na spêdzenie d³ugo wyczekiwanego urlopu w
jakimœ cieplejszym miejscu.
Biura podró¿y nêc¹ coraz to
ciekawszymi ofertami wycieczek do ró¿nych egzotycznych krajów, a ceny wczasów, kolonii czy obozów s¹
zwykle porównywalne z cenami wypoczynku w Polsce.
Wyje¿d¿amy wiêc na wymarzone wakacje, cieszymy siê
s³oñcem i egzotyczn¹ przyrod¹, a ¿eby zapamiêtaæ na
d³u¿ej mi³e chwile robimy
zdjêcia i ... kupujemy pami¹tki. Pami¹tki, oczywiœcie,
musz¹ byæ autentyczne - najlepiej kupione na miejscowym bazarze, a tak¿e zwi¹zane z przyrod¹ odwiedzanego regionu œwiata. Dekorujemy nimi dom, obdarowujemy
znajomych, u¿ywamy jako
ozdoby czy osobiste drobiazgi. Czy ktoœ z nas zastanowi³ siê kiedykolwiek nad tym,
¿e nasze egzotyczne pami¹tki mog¹ byæ wykonane ze
zwierz¹t i roœlin, których
wkrótce mo¿e zabrakn¹æ na
Ziemi? Czy ktokolwiek pomyœla³ o tym, ¿e kupuj¹c kilka
drobiazgów przyczynia siê do
wyginiêcia zagro¿onych gatunków? A jeœli nawet odpowiedzieliœmy sobie na to pytanie twierdz¹co – czy powstrzyma³o nas to od dokonania zakupu?
Z takimi w³aœnie problemami musieli zmierzyæ siê
uczniowie SP 73 podczas
zajêæ, które przeprowadzili w
szkole Piotr Ta³a³aj, m³odszy
aspirant celny i Marcin Jasiñski, rewident celny – funkcjonariusze pe³ni¹cy s³u¿bê w
Izbie Celnej w Warszawie.
Omawiane zagadnienia stanowi¹ treœæ ich codziennej
pracy. Nale¿y tu wspomnieæ,
¿e zajêcia poœwiêcone tej tematyce nie odbywaj¹ siê w
SP 73 po raz pierwszy. Odbywaæ siê bêd¹ tak¿e w przysz³oœci, dla kolejnych grup
uczniów. Ich celem jest wpojenie m³odym ludziom prawi-

d³owych wzorców zachowañ,
które powinny skutkowaæ w
przysz³oœci odpowiedzialn¹ i
œwiadom¹ postaw¹ wobec
œrodowiska naturalnego.
Obaj funkcjonariusze przywieŸli ze sob¹ imponuj¹c¹
kolekcjê okazów – przedmiotów wykonanych z roœlin i
zwierz¹t z gatunków zagro¿onych wyginiêciem, które pos³u¿y³y za ilustracjê do prowadzonych lekcji. Dziêki zastosowaniu przez prowadz¹cych metody dramy i prawdziwych okazów, uczniowie w
bardzo obrazowy i bezpoœredni sposób mogli „wcieliæ
siê” w role turystów, myœliwych czy handlarzy egzotycznymi pami¹tkami. W ten
sposób poznawali prawdziwe
przyczyny masowego zabijania zwierz¹t, czyli do wykonania z nich egzotycznych
pami¹tek, oraz prawdziwych
winowajców – turystów, którzy kupuj¹c te przedmioty i
zwiêkszaj¹c na nie popyt s¹
si³¹ napêdzaj¹c¹ ca³y proceder. Uczniowie dowiedzieli
siê równie¿, jakie s¹ konsekwencje przywo¿enia do Polski tego rodzaju przedmiotów
bez odpowiednich dokumentów, a s¹ to konsekwencje
niebagatelne – konfiskata
przewo¿onych okazów, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat! Na œwiecie
handel roœlinami i zwierzêtami z gatunków zagro¿onych
wyginiêciem regulowany jest
przepisami, okreœlonymi

przez Konwencjê Waszyngtoñsk¹ - Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and
Flora, (CITES). Konwencja ta
zosta³a podpisana w1973 r.,
na dzieñ dzisiejszy jej przepisy uznaje 169 pañstw, w
tym Polska. W Izbie Celnej w
Warszawie koordynatorzy ds.
CITES dzia³aj¹ od 1998 r.
Ponad 800 gatunków z ca³ego œwiata jest obecnie objêtych ca³kowitym zakazem
miêdzynarodowego handlu, a
dalsze 45 000 jest œciœle
chronionych.
Jako zdecydowany sukces prowadz¹cych zajêcia
odnotowaæ nale¿y fakt, i¿
¿adna z grup dzieci, odgrywaj¹cych turystów, w koñcowej fazie zajêæ, nie zdecydowa³a siê na zakup pami¹tek
– nie wiedz¹c jeszcze o gro¿¹cej karze! Œwiadczy to o
zrozumieniu przez uczniów
istoty problemu, pozwala
mieæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci – nawet bardzo bliskiej, podczas wyjazdów samodzielnych czy te¿ z rodzicami, bêd¹ oni potrafili dojrzeæ w tandetnej torebce lub
figurce niepotrzebn¹ œmieræ
i cierpienie kolejnego zwierzêcia – mo¿e ju¿ ostatniego w swoim gatunku. Z naszych uczniów wyrosn¹ odpowiedzialni turyœci, wra¿liwi i otwarci na problemy
ochrony œrodowiska, umiej¹cy ¿yæ w zgodzie z natur¹ i
doceniaj¹cy jej piêkno.
Dorota Szymañska-Ehrmann

Artyœci
z prawego
brzegu
6 nowa
gazeta
praska

Artur Barciœ
dokoñczenie ze str. 1

- Postaæ Janka Kaniewskiego jest zupe³nie wymyœlona. Na
pomys³ opowiedzenia takiej historii wpad³ producent, szef
„Studia A”, Maciej Strzembosz,
który, kiedy zakoñczyliœmy
„Miodowe lata” uzna³, ¿e nale¿y wykorzystaæ jakoœ potencja³
aktorski mój i Czarka ¯aka. Dla
Czarka ¯aka zleci³ napisanie
serialu „Ranczo”, a dla mnie serialu „Dorêczyciel”.
Jednak, o ile „Ranczo” zosta³o „kupione” na pniu, o tyle „Dorêczyciel” jakoœ d³ugo nie móg³
powstaæ. Ci¹gle by³y jakieœ
trudnoœci: brakowa³o pieniêdzy,
temat nasuwa³ w¹tpliwoœci, czy
ludzie bêd¹ chcieli to ogl¹daæ.
Bo to generalnie jest smutna
historia. Janka poznajemy w
momencie pogrzebu jego matki. Ten nieporadny cz³owiek
musi stawiæ czo³a wielu trudnoœciom. Od samego pocz¹tku
nie mia³a to byæ typowa komedia, ¿e boki zrywaæ.
Tak wiêc na powstanie postaci Janka nie mia³em wiêkszego wp³ywu, po prostu go
zagra³em. Oczywiœcie, doda³em mu coœ od siebie, np. to,
jak Janek mówi, albo jak siê
zachowuje, ale w sensie fabularnym historia ta zosta³a wymyœlona przez kogoœ innego.
- Jak Pan siê przygotowywa³
do tej sympatycznej, ale zarazem trudnej i skomplikowanej
roli? Czy styka³ siê Pan z ludŸmi podobnymi do Janka?
- Jak ka¿dy z nas. Od czasu do czasu przecie¿ spotykamy takich ludzi na swojej drodze. Tylko ¿e ja jestem aktorem i instynktownie zapamiêtujê ró¿ne zachowania, bo a
nu¿ siê to kiedyœ przyda. Ja
po prostu przez ca³e moje
¿ycie aktorskie obserwujê ludzi. I tak, jak wszystkim ludziom siê przygl¹dam, co póŸniej pomaga mi w tworzeniu
postaci, tak przygotowywa³em
siê od dawna do tej równie¿
roli, nie wiedz¹c, ¿e j¹ bêdê
gra³, nie wiedz¹c, ¿e coœ takiego w ogóle siê zdarzy.
Dopiero od jakichœ 4 lat, od
kiedy ten serial by³ w planach,
zacz¹³em przygotowywaæ siê
do roli Janka Kaniewskiego
bardziej intensywnie, to znaczy zwraca³em baczniejsz¹
uwagê na ludzi do niego podobnych, jak siê zachowuj¹,
jak chodz¹, jak reaguj¹ na otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ. Z
regu³y tacy ludzie jak Janek,
upoœledzeni w niewielkim
stopniu, nie rzucaj¹ siê w oczy.

Trudno ich rozpoznaæ na ulicy, bo nie wyró¿niaj¹ siê niczym szczególnym. Dopiero w
rozmowie wychodzi, ¿e coœ
jest z nimi nie tak.
Musia³em wiêc uwa¿aæ, aby
nie przerysowaæ postaci, aby
ró¿nica w zachowaniu Janka
i tzw. normalnego cz³owieka
nie by³a zbyt du¿a.
- Ponadto w trakcie serialu Janek Kaniewski zmienia
siê. Pocz¹tkowo jest naiwny i niewiele rozumie, ale
dziêki „normalnym” ludziom poznaje z³o, uczy siê
np. k³amstwa, z³oœci siê,
gdy mu siê coœ nie uda. To
chyba bardzo trudne graæ
postaæ, która ewoluuje, pokazywaæ zmiany, zachodz¹ce w cz³owieku?
- Jest to trudne w tym sensie, ¿e serial nie jest krêcony
chronologicznie. Jednego dnia
trzeba graæ sceny z bardzo ró¿nych odcinków i przypominaæ
sobie, na jakim etapie rozwoju
poznawczego jest Janek. To
rzeczywiœcie by³o dosyæ trudne, ale ja nie lubiê narzekaæ na
swój zawód. Przeciwnie, by³em
bardzo szczêœliwy, ¿e dosta³em tak¹ rolê, ¿e mog³em j¹ zagraæ. Mam nadziejê, ¿e zrobi³em to dobrze. Teraz zderzam
siê z przyjêciem publicznoœci,
czyli doœwiadczam tego, czego doœwiadcza ka¿dy artysta
po wykonaniu dzie³a.
- W „Dorêczycielu” gra
Pan cz³owieka dobrego,
prostolinijnego, a jednoczeœnie w „Ranczu” mo¿na
Pana ogl¹daæ w roli Czerepacha, pod³ego intryganta,
który po trupach realizuje
swoje plany. Czy jest mo¿liwe granie tak diametralnie
ró¿nych ról równoczeœnie?
Czy budowanie jednej postaci nie przeszkadza w kreacji drugiej?
- Nie, wrêcz przeciwnie. To
jest bardzo fajne. Granie ró¿nych ról, to nie jest kwestia
trudnoœci. Przecie¿ w teatrze
wystêpujê w ró¿nych sztukach. Gdybym mia³ k³opot z
zagraniem dziœ wieczorem
jednego spektaklu, a nastêpnego dnia innego spektaklu, to
by³oby nieprofesjonalne.
Czerepach nie by³ dla mnie
trudn¹ postaci¹ do zagrania.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e
jest to postaæ œwietnie napisana, wyraziœcie narysowana w
scenariuszu. Je¿eli, jak w tym
przypadku, dostajê wszelkie
mo¿liwe elementy do tworzenia postaci, to nie sprawia mi

ona wiêkszych trudnoœci. Taka
postaæ sama siê gra.
Oczywiœcie, jako aktor, który zawsze wtr¹ca swoje trzy
grosze, do³o¿y³em temu Czerepachowi kilka elementów od
siebie: peruczkê, lekk¹ wadê
wymowy, jakieœ cechy charakteru, których nie by³o w scenariuszu. Ale generalnie Czerepach by³ narysowany dosyæ
grub¹ kresk¹ i przez to stosunkowo prosty do zagrania. Najtrudniej jest zagraæ niuanse.
A wiêc granie z jednej strony stworzenia bo¿ego, które
jest uosobieniem niewinnoœci
i dobroci, a z drugiej strony,
takiego ³ajdaka, jak Czerepach, to nie jest problem. To
wielka frajda. Aktorstwo w³aœnie w tym momencie sprawia
najwiêksz¹ przyjemnoœæ, kiedy mo¿na graæ kogoœ zupe³nie
innego, ni¿ siê jest samemu, i
kogoœ zupe³nie innego, ni¿ siê
do tej pory gra³o.
- Któr¹ z tych dwóch ról
Pan woli, która da³a Panu
wiêksz¹ satysfakcjê?
- Oj, to bardzo trudne pytanie, dlatego, ¿e Czerepach,
choæ wiadomo, ¿e nie jest
kryszta³owy, jest postaci¹ „kupion¹” przez publicznoœæ. Widzowie go zaakceptowali i,
mimo jego przekrêtów, nawet
go lubi¹. Z³oœcili siê wrêcz,
kiedy Czerepach wyjecha³ do
Brukseli. Scenarzyœci „Rancza” musieli go tam wys³aæ z
powodu realizacji „Dorêczyciela”. Widzowie wiedz¹, ¿e
pomimo swej paskudnoœci
Czerepach jest postaci¹ wnosz¹c¹ do serialu du¿o dramaturgii i zabawy.
Z kolei Janek, to jest postaæ
zupe³nie nowa w œwiadomoœci
widzów i musi dopiero znaleŸæ
swoje miejsce. Mam nadziejê,
¿e je znajdzie i zadomowi siê
na d³u¿ej, tak, ¿e kiedy serial
siê skoñczy, widzowie bêd¹
oczekiwali jego kontynuacji.
Wygl¹da na to, ¿e Janek Kaniewski to jedna z wa¿niejszych ról w moim ¿yciu.
- Kojarzy siê Pana g³ównie
z rolami komediowymi, w du¿ym stopniu dziêki roli Tadeusza Norka w „Miodowych
latach”. Ale ma Pan w swoim
dorobku równie¿ role dramatyczne, jak choæby rola prokuratora w „Bezmiarze sprawiedliwoœci” Wies³awa Saniewskiego. Jak Pan siê czuje w rolach dramatycznych?
- Bardzo dobrze. Rola prokuratora w filmie Saniewskiego to
wa¿na dla mnie rola, bo pozwala mi w³aœnie wyrwaæ siê z tej
szufladki „aktor komediowy”.
Jest to film o machlojkach w
polskim wymiarze sprawiedliwoœci. Mój bohater oskar¿a

cz³owieka, mimo ¿e nie ma dowodów jego winy, szamoce siê
miêdzy prawd¹ a nieprawd¹.
Sporo wysi³ku kosztowa³o
mnie zagranie Adolfa Hitlera
w teatralnej inscenizacji „Mein
Kampf”. Jeszcze na dwa tygodnie przed premier¹ zupe³nie
nie wiedzia³em, jak mam go
zagraæ. Musia³em stworzyæ
osobowoœæ pe³n¹ nienawiœci
do ludzi i œwiata, czyli zupe³nie inn¹ ni¿ ja sam. Odnalezienie w sobie z³a by³o bardzo
trudne, ale okaza³o siê, ¿e jest
to jedna z wa¿niejszych ról w
moim dorobku teatralnym.
- Niezapomniane kreacje
stworzy³ Pan w „Dekalogu”
Krzysztofa Kieœlowskiego.
Cz³owiek siedz¹cy przy
ognisku nad lodem, konduktor, kajakarz, rowerzysta
– prawie w ka¿dym odcinku
pojawia siê taka epizodyczna, tajemnicza postaæ i jak
gdyby ³¹czy wszystkie czêœci cyklu. Zawsze intrygowa³o mnie, kogo w³aœciwie
Pan gra³? Uosobienie przeznaczenia, anio³a, Boga?
- Krzysztofowi Kieœlowskiemu w³aœnie o to chodzi³o, ¿eby
to by³a postaæ, która widza
zaintryguje, która generuje
pytania i która zmusza do refleksji. Pani w ró¿ny sposób
próbowa³a nazwaæ tê postaæ i
tak robi¹ ludzie na ca³ym œwiecie, bo „Dekalog” jest znany
wszêdzie i w tej chwili jest kanonem w ka¿dej szkole filmowej. Stanowi przyk³ad cyklu
filmów, który jest rozmow¹ z
widzem, zadaj¹c pytania nie
pozostawia widza obojêtnym.
Ja te¿ Pani nie odpowiem
na to pytanie, kogo ja gra³em,
dlatego, ¿e ja tego nie wiem.
Zamys³em Kieœlowskiego
by³o, ¿eby nie nazywaæ tej
postaci, ¿eby wrzuciæ taki
znak zapytania do filmu. Oczywiœcie, jest to postaæ metafizyczna, ³¹cz¹ca œwiat realny,
przedstawiony w filmie, ze
sfer¹ duchow¹. Ja powiedzia³em sobie, ¿e gram Tajemnicê. I tyle. Nic wiêcej nie wiem.
- Jak siê Panu wspó³pracowa³o z Krzysztofem Kieœlowskim?
- Cudownie. Zetkn¹³em siê
z nim w 1984 r. By³em ju¿ wtedy 6 lat na scenie. Kiedy zadzwoni³a do mnie asystentka
Kieœlowskiego z wiadomoœci¹,
¿e re¿yser proponuje mi jedn¹
z ról w swoim filmie pt. „Bez
koñca”, nogi siê pode mn¹
ugiê³y z wra¿enia. Dla mnie
Kieœlowski, jeszcze kiedy by³em studentem, by³ kimœ bardzo, bardzo wielkim i wybitnym. Chodzi³em na wszystkie
spotkania z nim, kiedy mówi³
o swoich filmach i swoim
¿yciu. To by³ chyba najm¹drzejszy cz³owiek, jakiego
spotka³em, chocia¿ bardzo
skromny, nigdy nie obnosz¹cy siê z t¹ swoj¹ inteligencj¹.
Wspó³praca z nim by³a po
prostu fantastyczna. Tacy ludzie
zdarzaj¹ siê bardzo rzadko.
- Pracuje Pan równie¿ w
teatrze. W którym teatrze Pan
obecnie wystêpuje i w jakich
sztukach mo¿na Pana ogl¹daæ? Zadam te¿ sakramentalne pytanie: czy woli Pan graæ
w teatrze czy w filmie?
- Ja g³ównie pracujê w teatrze. Od 26 lat zwi¹zany jestem z teatrem „Ateneum” jestem cz³onkiem zespo³u
tego teatru. Natomiast goœcinnie wystêpujê obecnie w teatrze Polonia, w „Grubych
Rybach” Micha³a Ba³uckiego.
W „Ateneum” gram teraz w
trzech spektaklach: „Stacyjka

Zdrój”, na kanwie Kabaretu Starszych Panów wg scenariusza i
w re¿yserii Adama Opatowicza
i Andrzeja Poniedzielskiego, w
ostatniej sztuce Vaclava Havla
„Odejœcia” w re¿yserii Izabelli
Cywiñskiej oraz w bardzo nowoczesnej sztuce serbskiej autorki Biljany Srbljanoviæ w re¿yserii Natalii So³tysik.
Jeœli chodzi o pytanie, czy
wolê graæ w teatrze czy w filmie, to proszê nie kazaæ mi
wybieraæ! Lubiê jedno i drugie.
Gram w teatrze na sta³e i gram
w innych teatrach goœcinnie,
czasem re¿yserujê, a jednoczeœnie dostajê te¿ propozycje filmowe i telewizyjne. A
wiêc, na szczêœcie nie muszê
wybieraæ, i oby tak pozosta³o!
- Jest jeszcze jedna forma
pracy aktorskiej, któr¹ Pan
wykonuje – podk³adanie
g³osu. Na przyk³ad w „Psim
sercu” udzieli³ Pan g³osu
psu Bemolowi. Fajnie jest
mówiæ za psa? Czy dubbing
to trudna praca i czy daje
aktorowi satysfakcjê?
- W „Psim sercu” to by³ inny
rodzaj dubbingu. Tam pies nie
mówi³. Ja wypowiada³em tylko jego myœli, a to zupe³nie
co innego. W ró¿nych kreskówkach podk³ada siê g³os
pod zwierzêta, ale te zwierzêta wyobra¿aj¹ postawy
ludzkie. „Psie serce” nie by³o
kreskówk¹.
Dubbing daje du¿o satysfakcji, szczególnie, ¿e jest to praca bardzo przyjemna, nie trzeba staæ na mrozie, robiæ 50
dubli, nie trzeba wstawaæ bardzo wczeœnie rano. Przychodzi siê do ciep³ego studia, jak
coœ nie wyjdzie, to mo¿na powtórzyæ. Kiedyœ to by³a rzeczywiœcie bardzo ciê¿ka praca –
kiedy trzeba by³o dok³adnie
pod³o¿yæ g³os pod film, który
lecia³ na ekranie. Teraz to
wszystko siê robi elektronicznie. Praktycznie ka¿dy wyraz
mo¿na elektronicznie przesun¹æ. Wa¿ne jest, ¿eby trafiæ w
intencjê tego aktora, który by³
pierwszym wykonawc¹.
W kultowym filmie dla dzieci „Auta” gra³em Fiata 500,
dubbingowa³em amerykañskiego aktora, który mówi³ z
w³oskim akcentem. To by³o
dosyæ trudne, przyznajê, ale
bardzo satysfakcjonuj¹ce i do
dzisiaj dostajê gratulacje za
„zagranie” tej roli.
W filmie „Asterix i Obelix
kontra Cezar” podk³ada³em
g³os za Luciusa Detritusa, granego przez Roberto Benigniego. Pod³o¿enie Benigniego
by³o niewiarygodnie trudne,
poniewa¿ ten aktor nie mówi
normalnie, przerywa wyrazy,
mówi z wielk¹ iloœci¹ jakichœ
klapniêæ, zaj¹kniêæ. Pod³o¿enie czegoœ takiego jest arcytrudne. Wspominam to traumatycznie, ale uda³o siê.
Dubbing jest to tylko spolszczenie, ale idea postaci powinna pozostaæ ta sama. G³os
nie mo¿e siê k³óciæ z aktorem.
Widz powinien mieæ wra¿enie,

¿e aktor, dajmy na to amerykañski, mówi i gra po polsku.
- Wypowiadanie psich
myœli nie powinno byæ dla
Pana problemem, bo ma
Pan zwierzêta, psy i kota,
mo¿e Pan je obserwowaæ.
Mieszka Pan w Choszczówce. Dlaczego wybra³ Pan
w³aœnie to miejsce? Czy ma
Pan ogród i czy lubi siê Pan
nim zajmowaæ?
- Tak, mamy bardzo piêkny
ogród, bardzo o niego dbamy
razem z ¿on¹, bo bardzo lubimy
przyrodê. Nasza dzia³ka, zanim
stan¹³ tam dom, by³a terenem
leœnym. Teraz jest to teren leœnoparkowy, na którym roœnie du¿o
drzew, kwiatów i krzewów.
Choszczówka to zupe³nie
niezwyk³e miejsce, pod wzglêdem urody, przyrody i takiej
fajnej atmosfery, której nie ma
w innych podwarszawskich
miejscowoœciach. Tu jest
swojsko, trochê, jak na wsi.
Pewnie dlatego tak lubimy tu
byæ i dlatego wybraliœmy to
miejsce do ¿ycia.
Mieliœmy tu przyjació³ i
mamy ich coraz wiêcej. W³aœciwie wszyscy mieszkañcy
Choszczówki s¹ moimi przyjació³mi, bo siê pozdrawiamy,
spotykamy siê na ró¿nych,
wspólnie organizowanych imprezach, ogniskach, olimpiadach dla dzieci. Wydajemy
w³asn¹ gazetê, w której pozwalam sobie zamieszczaæ
felietony. Choszczówka to jest
miejsce wybrane œwiadomie,
w którym jestem coraz bardziej zakochany.
- I dlatego tak Pan du¿o
robi dla lokalnej spo³ecznoœci? Czêsto bierze Pan
udzia³ w imprezach organizowanych przez szko³y,
dzia³a Pan w stowarzyszeniu „Nasza Choszczówka”?
- Na ile tylko pozwala mi na
to czas, staram siê robiæ coœ
po¿ytecznego dla innych. Po
prostu mam poczucie pewnego d³ugu, który my, ludzie tzw.
sukcesu mamy do sp³acenia.
To nie jest tak, ¿e nam siê ten
sukces nale¿a³. Mieliœmy kupê
szczêœcia. Jednoczeœnie trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e jest
mnóstwo ludzi, którzy tego
szczêœcia w ¿yciu nie mieli. I
my powinniœmy, niemal¿e z
obowi¹zku, ale równie¿ z przyjemnoœci dawania i robienia
czegoœ dobrego, sp³acaæ ten
d³ug. Wobec tego, je¿eli mogê
coœ dla kogoœ zrobiæ, poprowadziæ jak¹œ aukcjê w szkole
czy w³¹czyæ siê w organizacjê
olimpiady, to chêtnie to robiê.
Lubiê te¿ rozmawiaæ z ludŸmi na forum mojej strony internetowej. Kiedy odpowiadam na pytania tych, dla których kontakt ze mn¹ jest
czymœ wa¿nym, to mam poczucie, ¿e robiê coœ dobrego.
A wiêc zapraszam na moj¹
stronê internetow¹, któr¹ nazwa³em „Teatrem mojego
¿ycia”: www.barcis.pl
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Kropka Theatre
- teatr niezwyk³ej ekspresji
Istnieje przekonanie, ¿e wszystkie najwa¿niejsze dramaty ludzkoœci zosta³y opowiedziane w antyku, reszta jest ju¿
tylko dopowiedzeniem. Mity greckie, w których staro¿ytni
zawarli podstawowe prawdy o naturze œwiata i cz³owieka,
s¹ ponadczasowe. Literatura i sztuka od zawsze czerpa³a
tematy z mitycznych opowieœci, nadaj¹c im wci¹¿ nowe znaczenie. Takie problemy jak mi³oœæ, nienawiœæ, koniecznoœæ
trudnych wyborów pozostaj¹ te same, niezale¿nie od epoki.

Spektakl teatru Kropka Theatre, zaprezentowany 19 kwietnia w Domu Kultury „Praga”
przez aktorkê Jolantê Juszkiewicz, pt „PentheMurder”, w
opracowaniu Jolanty Juszkie-

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

wicz i Marka Brodzkiego, pokazuje uniwersalnoœæ antycznych
tragedii, mieszaj¹c je z tragediami wspó³czesnoœci. Zaprezentowana adaptacja ³¹czy bowiem fragmenty dramatu Heinricha von Kleista „Penthesilea”
(1808) oraz Hanocha Levina
„Morderstwo” (1997) w koncepcji teatru emocji solo.
Mit opowiadaj¹cy historiê mi³oœci królowej Amazonek Pentesilei i Achillesa przeplata siê z
fragmentami wojny arabsko¿ydowskiej. Opieraj¹c siê na
micie o Pentesilei, pruski pisarz
Heinrich von Kleist ukazuje kobietê stoj¹c¹ przed wyborem:
mi³oœæ do mê¿czyzny czy lojalnoœæ wobec w³asnej spo³ecznoœci i jej praw. Oto pod murami
Troi, na polu bitwy, Achilles i
Pentesilea zakochuj¹ siê w sobie. On, ratuj¹c nieprzytomn¹
królow¹, pozwala jej wierzyæ po
przebudzeniu, ¿e jest przez ni¹
zwyciê¿ony. Kiedy jednak Pentesilea dowiaduje siê, ¿e to ona
jest jego niewolnic¹, namiêtnoœæ
natychmiast przemienia siê w
nienawiœæ. Królowa wyzywa
Achillesa na pojedynek. Gracja
staje siê Furi¹, a mi³oœæ koñczy
siê samozag³ad¹.
Nigdy nie wiemy, czego mo¿emy siê spodziewaæ po naszej
w³asnej naturze – mówi¹ auto-

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

Firma oferuje us³ugi
w zakresie wymiany drzwi.
Oferta zawiera:
♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦ zamki GERDA
♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki
i progi
♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0510 978 392
022 372 10 20

rzy spektaklu. –Ca³owaæ czy
gryŸæ… có¿ to za ró¿nica. W
szale mi³oœci ³atwo jest zrobiæ
coœ zupe³nie odwrotnego do
tego, co siê zamierza.
Wraz z tekstem Hanocha
Levina przenosimy siê w czasy nam wspó³czesne. Inna
wojna, ale ta sama, bezsensowna nienawiœæ. Fragmenty
dialogów ¿ydowskich ¿o³nierzy z ojcem zabitego przez
nich na froncie izraelsko-palestyñskim arabskiego ch³opca ukazuj¹, nie mniejsz¹ ni¿
antyczn¹ brutalnoœæ. Minê³y
wieki od zdobycia Troi, a ludzie nadal nie potrafi¹ siê porozumieæ. Mi³oœæ nadal zbyt
³atwo zmienia siê w œmierteln¹
nienawiœæ. Wci¹¿ jesteœmy
niedoœwiadczeni…
Spektakl „PentheMurder”
przedstawiony jest w jêzyku
angielskim. Dziêki jednak prostocie przekazu, sugestywnej
grze Jolanty Juszkiewicz oraz
symbolicznej scenografii, jêzyk nie stanowi przeszkody w
rozumieniu treœci. Bez reszty
poddajemy siê magii teatru,
jakbyœmy uczestniczyli w niecodziennym misterium.
Teatr Kropka Theatre powsta³ w Sydney w 1997, za³o¿ony przez aktorkê Jolantê
Juszkiewicz. Absolwentka
PWST we Wroc³awiu, sukcesywnie rozwija³a swoj¹ wiedzê
przez uczestnictwo w miêdzynarodowych warsztatach,
szko³ach antropologii teatru,
konferencjach i sympozjach.
Jej emocjonalne postrzeganie
œwiata sta³o siê pod³o¿em dla
dzia³alnoœci Kropka Theatre.
Jest to teatr poetycko-metaforyczny, oparty na wspó³graniu
tekstu i ruchu, operuj¹cy bardzo emocjonalnymi formami
wyrazu. Twórcy teatru stawiaj¹ sobie za cel upowszechnianie wartoœci, p³yn¹cych z
ró¿norodnoœci kulturowej.
Jolanta Juszkiewicz prezentowa³a swoje prace na miêdzynarodowych festiwalach w Australii i w Europie. Spektakle
by³y wielokrotnie nagradzane i
odbierane z uznaniem przez
publicznoœæ równie¿ nieanglojêzyczn¹. Dzia³alnoœæ Kropka
Theatre promowana jest przez
Miêdzynarodowy Instytut Teatru
ITI UNESCO i wspierana przez
Ministerstwo Kultury. Jolanta
Juszkiewicz nagradzana by³a
równie¿ za dzia³alnoœæ, promuj¹c¹ kulturê polsk¹ i australijsk¹.
Nastêpny spektakl Kropka
Theatre „The Mother Again”
wed³ug „Matki” S. I. Witkiewicza, Jolanta Juszkiewicz zaprezentuje w Domu Kultury
Praga 8 maja, o godz. 19.
Wstêp wolny.
Joanna Kiwilszo
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Multimedia Polska ostrzega!
Patrz kto puka do drzwi
dokoñczenie ze str. 1

Multimedia Polska posiada
rozbudowan¹ sieæ przedstawicieli handlowych i profesjonalny serwis eksploatacyjny.
To oni najczêœciej pukaj¹ do
drzwi abonentów.
- Taka forma kontaktu jest
sprawdzona i bardzo wygodna dla klientów, bo to my
do nich przychodzimy –
mówi Zuzanna Wolska z
Biura Prasowego Multimedia Polska. - Nasi przedstawiciele handlowi przynosz¹ faktury, materia³y reklamowe, prezentuj¹ pe³n¹
ofertê, udzielaj¹ odpowiedzi
na pytania. To przy ich pomocy mo¿na zawrzeæ umowê lub dokupiæ kolejn¹ us³ugê. Ostrzegam niezmiennie
- ¿aden przedstawiciel
handlowy Multimediów
NIE jest upowa¿niony do
pobierania op³at. Nigdy i w
¿adnym wypadku!!!
Zatem, wpuszczamy pracownika Multimediów do
mieszkania pod warunkiem,
¿e zgodnie z przyjêtymi standardami firmy, ma w widocznym miejscu identyfikator firmowy, na którym znajduje siê
logo firmy, imiê, nazwisko,
zdjêcie oraz numer identyfikacyjny. Pamiêtajmy, ¿e w
razie w¹tpliwoœci, nale¿y
¿¹daæ okazania szczegó³ów
zawartych na plakietce.
Logo firmowe widoczne
jest równie¿ na torbie przedstawiciela handlowego Multimediów, w której ma materia-

³y promocyjne, ulotki, wizytówki, blankiety umów itd.
Nasi pracownicy ubrani s¹ w
kurtki firmowe i koszule z
logo.
Na wezwanie z proœb¹ o
interwencjê techniczn¹, zg³oszon¹ pod numerem Call
Center (801–706–666) mog¹
zapukaæ do drzwi abonentów
pracownicy techniczni, kon-

serwatorzy sieci. W tym przypadku nie powinno byæ ¿adnych w¹tpliwoœci, bowiem,
zgodnie z procedur¹ firmy,
ka¿da wizyta technika musi
byæ poprzedzona telefonem i
wczeœniej umówiona na konkretny dzieñ i godzinê.
www.multimedia.pl
infolinia: 801-706-801
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Personalizacja bez tajemnic
Dlaczego muszê podawaæ swój numer PESEL? Czy maj¹c 70 lat nale¿y wyrabiaæ spersonalizowan¹ WKM? – to tylko niektóre z pytañ zadawanych przez pasa¿erów w zwi¹zku z personalizacj¹ kart. Wychodz¹c naprzeciw ich oczekiwaniom przygotowaliœmy krótki poradnik, czyli – trawestuj¹c tytu³ jednego z dzie³ Woody’ego Allena – „Wszystko co
chcielibyœcie wiedzieæ o karcie, i nie boicie siê zapytaæ”
Dlaczego ZTM zbiera dane okaziciela, w zwi¹zku z tym ich
osobowe i czy s¹ one w³a- u¿ytkownicy nie musz¹ wyraœciwie chronione?
biaæ sobie kart ze zdjêciem.
ZTM zbiera jedynie niezbêdSpersonalizowana WKM nie
ne dane osobowe. PESEL jest równie¿ potrzebna wiêkumo¿liwia bezb³êdn¹ identyfi- szoœci osób, które maj¹ uprawkacjê w³aœciciela karty. Jest to nienia do bezp³atnych przejazwa¿ne np. w sytuacji, gdy pa- dów. Nie musz¹ jej wyrabiaæ
sa¿er utraci kartê i bêdzie osoby np. powy¿ej 70 roku.
chcia³ przekodowaæ niewyko- Mog¹ one podró¿owaæ bezrzystan¹ czêœæ biletu na nowy p³atnie jedynie na podstawie
noœnik. Mo¿e byæ kilka osób o dokumentu ze zdjêciem i z
takim samym imieniu i nazwi- dat¹ urodzenia. Niejednokrotsku, ale numer PESEL nigdy nie zdarza siê, ¿e osoby w tasiê nie powtarza. Adres za- kim wieku niepotrzebnie trac¹
mieszkania z kolei, pozwala na czas stoj¹c w kolejce po sperkontakt z w³aœcicielem danej sonalizowan¹ kartê. Takie osokarty miejskiej. Bardzo czêsto by wyd³u¿aj¹ równie¿ czas
zdarza siê, ¿e pasa¿erowie lub oczekiwania na kartê tym papolicja przekazuj¹ nam znale- sa¿erom, którzy jej naprawdê
zione karty. Dziêki temu mo¿e- potrzebuj¹.
my je zwróciæ. Przy sk³adaniu
Czy pasa¿erowie sk³adawniosku nie wymagamy za to j¹cy wniosek przez internet,
podawania numerów doku- mog¹ odebraæ WKM w inmentów to¿samoœci.
nych Punktach Obs³ugi PaKoniecznie nale¿y wspo- sa¿era, a nie tylko przy ul.
mnieæ, ¿e dane zbierane s¹ Senatorskiej?
zgodnie z ustaw¹ o ochronie
Obecnie osoby sk³adaj¹ce
danych osobowych. Art. 23 wniosek przez internet mog¹
ust. 1 pkt 1 ustawy mówi wy- odbieraæ zaprojektowane przez
raŸnie, ¿e przetwarzanie da- siebie karty jedynie w siedzibie
nych osobowych jest mo¿liwe ZTM przy ul. Senatorskiej 37.
tylko wtedy jeœli osoba, której Jednak najprawdopodobniej
te dane dotycz¹ wyrazi na to ju¿ w przysz³ym tygodniu osozgodê. Tak siê dzieje w przy- by sk³adaj¹ce wniosek przez
padku personalizacji WKM. sieæ, bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ
Ka¿dy pasa¿er, który chce wyboru, czy chc¹ odebraæ karwyrobiæ kartê spersonalizo- tê w g³ównej siedzibie ZTM, czy
wan¹, musi wyraziæ zgodê na te¿ mo¿e w którymœ z POP-ów.
przetwarzanie danych. Ponad- Planujemy te¿ wprowadziæ wyto, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt sy³kê kart drog¹ pocztow¹.
2, administrator danych (ZTM)
Wszystkim pasa¿erom
musi poinformowaæ osobê o przypominamy, ¿e mo¿na
celu zbierania tych danych.
sobie zaprojektowaæ kartê
Wszystkie dane osobowe s¹ wed³ug w³asnego wzoru za
przechowywane w formie pa- pomoc¹ kreatora. Szczegópierowej i elektronicznej. Do- ³y znajduj¹ siê na stronie:
stêp do nich maj¹ jedynie pra- http://personalizacja.ztm.waw.pl
cownicy przeszkoleni z ochroCzy zdjêcia do WKM mo¿ny danych osobowych.
na bezp³atnie wykonaæ tylko
Czy wszyscy musz¹ wy- przy ul. Senatorskiej?
mieniæ WKM na karty sperOsoby nie posiadaj¹ce aktusonalizowane?
alnego zdjêcia legitymacyjnego
Karty powinni wymieniæ mog¹ do 30 czerwca zrobiæ
wszyscy pasa¿erowie, którzy sobie zdjêcie w g³ównej siedzikorzystaj¹ z biletów okreso- bie ZTM (w godz. 8-16).
wych imiennych. Od pocz¹tku Oprócz tego fotografie mo¿na
przysz³ego roku (2010), takie zrobiæ równie¿ w punkcie perbilety bêd¹ kodowane tylko na sonalizacji na Dworcu Wschodkartach spersonalizowanych. nim (w godz. 11-19) a tak¿e w
Na anonimowych WKM kodo- mobilnych punktach uruchawane bêd¹ wy³¹cznie bilety na mianych na terenie gmin pod-

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr 21/CP/2009 z
dnia 09.04.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej na
dzia³kach ew. nr: 73/13, 74/13 w obrêbie 4-16-35, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00-do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 – 16.00.

warszawskich. W odpowiedzi
na oczekiwania warszawiaków,
ZTM zamierza rozszerzaæ dostêpnoœæ bezp³atnego wykonywania zdjêæ do kart WKM. Takie punkty ju¿ niebawem mog¹
pojawiæ siê m.in. na stacji metra Centrum, na wêŸle komunikacyjnym M³ociny. ZTM chce
równie¿ nawi¹zaæ wspó³pracê
z zak³adami fotograficznymi,
które zdjêcia przeznaczone do
karty miejskiej wykonywa³yby

pasa¿erom po promocyjnej,
ni¿szej cenie.
Jak przebiega proces wymiany kart? Ile kart trzeba
personalizowaæ?
W obiegu obecnie funkcjonuje
ok. 430 tys. wszystkich kart. Pasa¿erowie wymienili do tej pory
ok. 40 tys. Z tego ponad 27 tys.
kart zosta³o spersonalizowanych
w tym roku. Pozosta³e zosta³y wydane w okresie od czerwca do
grudnia ubieg³ego roku.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
26 kwietnia (niedziela) godz. 17.00 - „Malarstwo” – otwarcie wystawy Eugeniusza Geno Ma³kowskiego, Ryszarda
Owczarka, Iwony Polañskiej-Ziemskiej, Ryszarda Piotrowskiego, Janusza Mulaka.
28 kwietnia-3 maja (wtorek-niedziela) - Rodzinny plener
artystyczny w Zamoœciu.
29 kwietnia (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla
seniorów. Wstêp 8 z³.
5 maja (wtorek) godz. 17.30 - „Poezja to nie jest uk³adanie
s³ów” - otwarte spotkanie literacko-muzyczne z poet¹ Krzysztofem Dopiera³¹.
6 maja (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.
godz. 18.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a
nr 5 – Zacisze.
10 maja (niedziela) godz. 19.00 - Wiosenny koncert Maryjny w wykonaniu chóru „Zacisze” i zespo³u „Zaciszañska
Nuta”. Miejsce: Koœció³ œw. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6. Wstêp wolny.
13 maja (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów. Wstêp 8 z³. Studenci UTW 6 z³.
16 maja (sobota) - ARTystyczna radoœæ tworzenia z Zaciszem. Sztuka i zabawa w plenerze – jednodniowa wycieczka dla dzieci i m³odzie¿y do Suchej. Informacje i zapisy w
sekretariacie Domu Kultury „Zacisze” do 11 maja.
17 maja (niedziela) - Majówka w Radziejowicach dla s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”. W programie m.in. koncert zespo³u „Zaciszañska Nuta”
w koœciele pod wezwaniem œw. Kazimierza. Informacje i zapisy: sekretariat Domu Kultury „Zacisze”.
20 maja (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów. Wstêp 8 z³. Studenci UTW 6 z³.
24 maja (niedziela) godz. 12.00 – 20.00 - Festiwal ARTYSTYCZNY TARGÓWEK. Prezentacje sceniczne, dzia³ania
plastyczne i manualne, gry i zabawy – FESTYN w Parku
Bródnowskim. Prezentacje grup z Domu Kultury „Zacisze”
oraz szkó³, przedszkoli i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz koncert ARKI NOEGO.
24 maja (niedziela) godz. 12.00-20.00 - Dzieciêca Stolica
- 10. Plenerowe Spotkania Dzieciêcych Twórców Ruchu
Amatorskiego. Zapraszamy pod Pa³ac Kultury i Nauki.
29 maja – 7 czerwca (10 dni) - Z muzyk¹ i œpiewem po
krajach nadba³tyckich – Litwa, £otwa i Estonia. Trasa koncertowa oraz wycieczka turystyczno-integracyjna sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Przyjació³ Domu Kultury
„Zacisze”. Informacje w sekretariacie.
31 maja (niedziela) godz. 16.00 - „MAM TALENT” - happening plastyczny na œwie¿ym powietrzu, spektakl dla dzieci i
otwarcie wystawy prac dzieci i m³odzie¿y z pracowni rysunku i malarstwa Domu Kultury „Zacisze” w galerii Teatru Rampa. Miejsce: Teatr Rampa na Targówku, ul. Ko³owa 20.
Wstêp wolny.
31 maja (niedziela) godz. 18.00 - Spotkanie z gitar¹. IX
Prezentacja uczniów klasy gitary Jana Kasprzyka z Domu
Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.
Serdecznie zapraszamy 26 kwietnia (niedziela) godz.
17.00, do Domu Kultury „Zacisze” na otwarcie wystawy
„Pomiêdzy malarstwem, grafik¹, rzeŸb¹, multimediami,
performens” grupy eDialog, czyli Eugeniusza Geno Ma³kowskiego, Janusza Mulaka, Iwony Polañskiej-Ziemskiej, Ryszarda Piotrowskiego, Katarzyny Orthwein.
eDialog o sobie: „Konfrontacja ró¿nych osobowoœci twórczych z ró¿nych dziedzin sztuk plastycznych daje szansê
na dialog miêdzy samymi artystami jak i spo³eczeñstwem.
Mo¿liwoœæ dialogu poprzez internet jest oknem na ca³y œwiat.
Chcemy obudziæ z marazmu œrodowisko artystyczne rz¹dzone w Polsce przez biurokratycznych ignorantów. Niedouczonych krytyków sztuki wyrokuj¹cych, jeszcze tak niedawno, o koñcu tradycyjnych dziedzin sztuki. Zak³adamy grupê
twórcz¹ interdyscyplinarn¹ - zapraszaj¹c do wspó³dzia³ania artystów tworz¹cych sztukê z talentem, niezale¿nie od
stosowania: pêdzla, d³uta czy komputera”. Wstêp wolny!

Koncert m³odej elity
muzycznej Moskwy
Kolejna ods³ona Muzycznego Salonu Targówka up³ynê³a
pod znakiem muzyki fortepianowej. Tym razem na scenie
Domu Kultury „Œwit” zaprezentowali siê m³odzi muzycy z
Moskwy: Arina Zielenina
(skrzypce) oraz pianiœci - Krystyna Zielenina, Dmittrij Ka³asznikow i Olga Worobjowa.
Wykonawcy to uczniowie, studenci b¹dŸ aspiranci takich
renomowanych szkó³ i uczelni
muzycznych jak: Moskiewska
Œrednia Specjalna Szko³a Muzyczna im. Gniesinych, Moskiewska Pañstwowa Szko³a
Sztuki Muzycznej im. F. Chopina oraz Rosyjska Akademia
Muzyczna im. Gniesinych Na
program koncertu z³o¿y³y siê
g³ównie utwory Fryderyka
Chopina oraz Aleksandra
Skriabina. Melomani mogli
wys³uchaæ m.in. Poloneza Fismoll, op. 44 w brawurowej in-

terpretacji m³odziutkiego Dmitrija Ka³asznikowa (14 lat!),
który zaraz potem wykaza³ siê
niezwyk³¹ dojrza³oœci¹, daj¹c
popis techniki pianistycznej w
5 preludiach, op. 16 Aleksandra Skriabina. Warto zapamiêtaæ nazwisko tego m³odego
pianisty, gdy¿ nie zdziwi³bym
siê, gdyby za kilka lat œwiêci³
triumfy w najlepszych konkursach pianistycznych œwiata.
Wystêpy pozosta³ych wykonawców udowodni³y, ¿e rosyjska szko³a pianistyczna ma siê
dobrze, wydaj¹c kolejne pokolenia utalentowanych muzyków. Ilu z nich pójdzie w œlady
swoich wielkich poprzedników
- Œwiatos³awa Richtera, W³adimira Aszkenazego czy Aleksieja Su³tanowa? Zdecyduje o
tym si³a artystycznej osobowoœci oraz… tysi¹ce godzin spêdzonych przed instrumentem.
Marcin Pukaluk

Lewa strona medalu

nowa gazeta praska 9

Dlaczego Europarlament?
To pytanie, które s³yszê ostatnio doœæ
czêsto. Od znajomych, s¹siadów, znaj¹cych moj¹ dzia³alnoœæ mieszkañców
stolicy czy nawet zainteresowanych
dziennikarzy. W koñcu jestem jedynym
z 60 radnych Rady Warszawy. Wczeœniej moje kole¿anki i koledzy zarówno z w³asnego, jak i innych ugrupowañ
próbowali swojego szczêœcia w wyborach do parlamentu krajowego – niestety, na ogó³ z kiepskim skutkiem. Piszê niestety, poniewa¿ uwa¿am, ¿e w³aœnie samorz¹dowcy powinni reprezentowaæ na ró¿nych gremiach i szczeblach
interesy zwyk³ych ludzi. W koñcu to oni
zdobyli mandat spo³eczny i reprezentowali – a przynajmniej powinni – interesy zwyk³ych ludzi, którzy nie maj¹
szans na spotkanie z pos³em, a tym
bardziej ministrem. To oni zdobyli doœwiadczenie zwi¹zane z tworzeniem
prawa, to oni te¿ pilnuj¹, by by³o ono
przestrzegane. Zajmuj¹ siê tym, co dotyczy nas najbardziej, czyli brakiem
mieszkañ komunalnych, przedszkoli,
ulic czy mostów. Wreszcie to oni spoty-

kaj¹ siê na bie¿¹co z mieszkañcami,
przez co ca³y czas poddawani s¹ kontroli spo³ecznej i nie mog¹ sobie pozwoliæ na lekcewa¿enie swych wyborców. Tu rzeczywiœcie mniej ni¿ polityczne zaplecze liczy siê w³asna praca i zaanga¿owanie.
Dziœ, po blisko trzech latach pracy
radnego Warszawy, po kilku latach doœwiadczenia zarówno w pracy samorz¹dowej, jak i w administracji rz¹dowej
uzna³em, ¿e jestem wystarczaj¹co przygotowany, aby interesy warszawiaków
reprezentowaæ tak¿e gdzie indziej, czyli
w Brukseli. Tam, gdzie w chwili obecnej
rozstrzyga siê coraz wiêcej spraw zwi¹zanych z naszym ¿yciem. Gdzie decyduje siê ju¿ nie tylko o wspólnej polityce zagranicznej pañstw Unii, ale równie¿ o pieni¹dzach na konkretne inwestycje czy chocia¿by cenach rozmów z
telefonów komórkowych. Do tej pory
trudno wskazaæ, jakie korzyœci dla naszego miasta wypracowali warszawscy
przedstawiciele w Parlamencie Europejskim. Zazwyczaj by³y to wielkie nazwi-

Prosto z mostu

Warszawa w ogniu
Pierwszy autobus zapali³ siê na trasie
w czerwcu 2005 r. Miesi¹c wczeœniej przegubowy autobus podczas jazdy z pasa¿erami rozpad³ siê na dwie czêœci. To by³y
pierwsze znaki, jak w dobrym hollywoodzkim thrillerze. Dla widzów thrillera, dla
uwa¿nych obserwatorów dzia³añ Lecha
Kaczyñskiego w sto³ecznym ratuszu, wymowa znaków by³a oczywista. Katastrofa
by³a ju¿ blisko. Falstaffowski zastêpca prezydenta Kaczyñskiego wstrzyma³ zakupy
nowych autobusów i przez trzy lata kadencji PiS zu¿yty tabor miejski nie wzbogaci³ siê o ani jeden nowy pojazd.
Hollywoodzkie thrillery miewaj¹ sequele, czyli kontynuacje. Sequel charakteryzuje siê wiêksz¹ liczb¹ efektów specjalnych, a mimo to ni¿szym poziomem
strachu wywo³anego u widzów. Odszed³
Lech Kaczyñski, w warszawskim samorz¹dzie zaczê³a siê kadencja PO i od jakiegoœ czasu niemal nie ma dnia bez
po¿aru autobusu z pasa¿erami w œrodku. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej albo wycieku paliwa wozy p³on¹
jak pochodnie, przy okazji blokuj¹c ruch
na zat³oczonych ulicach stolicy. Pal¹ siê
nie tylko ikarusy, ale i znacznie od nich
m³odsze solarisy. Dodatkow¹ przyczyn¹
awarii jest redukcja liczby mechaników
sprawdzaj¹cych stan techniczny wozów
w Miejskich Zak³adach Autobusowych.
Do tego dochodzi przemêczenie kierowców, pracuj¹cych - niekonieczne zgodnie z prawem - po kilkanaœcie godzin na
dobê u kilku ró¿nych przewoŸników. To
daje nadzwyczajne efekty: w ostatni¹
niedzielê kierowca autobusu pomyli³ trasê, a gdy chcia³ naprawiæ swój b³¹d wycofuj¹c pojazd, wbi³ siê w trawnik i na
pó³ godziny zablokowa³ przejazd ulic¹.
Ku uciesze pasa¿erów, kierowcom zdarza siê te¿ zapominaæ o przystankach,
na których powinni siê zatrzymaæ.
Hanna Gronkiewicz-Waltz w programie
wyborczym obiecywa³a zakup 100-150
nowych autobusów rocznie. Gdyby nawet
tê obietnicê spe³ni³a, by³aby to kropla w
morzu potrzeb. Po ulicach Warszawy nadal jeŸdzi, lub raczej usi³uje jeŸdziæ, z piêæ
setek autobusów wyprodukowanych przed
1989 r. Te nowsze, fatalnie serwisowane,
równie¿ nie s¹ w nadzwyczajnej formie.
Warszawa ma potê¿ny problem, z którym
prezydent miasta nawet nie próbuje siê
zmierzyæ. Je¿eli bud¿etu miasta nie staæ
na zakup, byæ mo¿e nale¿y wzi¹æ w leasing z tysi¹c autobusów, byæ mo¿e nale¿y kupowaæ nie nowe wozy, lecz znacznie
tañsze poleasingowe...

ska polityków, którzy czêsto mieli ma³o
wspólnego z problemami zwyk³ych warszawiaków. Stolica traktowana jest tylko i wy³¹cznie jako presti¿owa arena
zmagañ wielkich politycznych gwiazd,
które w Brukseli doœæ szybko zapomina³y o swoich wyborcach. Dlatego wraz
ze swoimi kolegami z w³adz Sojuszu
Lewicy Demokratycznej uznaliœmy, ¿e
najwy¿szy czas, aby to zmieniæ. Nadszed³ czas, aby warszawiacy mieli rzeczywisty wp³yw na to, co ich dotyczy,
¿eby o sposobie rozwi¹zywania ich problemów decydowali ci, którzy je naprawdê znaj¹. Takimi ludŸmi s¹ g³ównie warszawscy radni. Jestem jedynym
z nich, który podj¹³ to wyzwanie. Startujê z drugiego - po Wojciechu Olejniczaku – miejsca na liœcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii dla której najwa¿niejszy jest cz³owiek.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Na szczêœcie, po¿ary autobusów nie
spowodowa³y dotychczas ¿adnych ofiar
w ludziach. Ciekawe, co by wtedy zrobi³ wicepremier Grzegorz Schetyna, tak
szczodry niedawno w oskar ¿eniach
wobec w³adz miasteczka, w którym
sp³on¹³ hotel...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Rada wielu

Euro - wybory, Euro - dylematy
Wielu moich znajomych nie zamierza zawracaæ sobie g³owy oddawaniem
g³osu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Twierdz¹, ¿e wybory do Sejmu, prezydenckie i samorz¹dowe s¹
wa¿ne, europarlament traktuj¹c jako
pewn¹ abstrakcjê. To wielki b³¹d.
Parlament Europejski to jedyny organ Unii Europejskiej pochodz¹cy z bezpoœrednich wyborów. Im wiêkszy Unia
cierpi deficyt demokracji, tym wiêksza
jest jego rola. Wbrew pozorom, PE ma
ogromny wp³yw na nasze codzienne
¿ycie. Polacy, g³osuj¹c w referendum za
przy³¹czeniem naszego kraju do Unii,
sami zgodzili siê, by w Brukseli decydowano o naszych miejscach pracy, cenach i warunkach us³ug, z których codziennie korzystamy, o mo¿liwoœciach
prowadzenia inwestycji.
Niektórzy jednak myœl¹, ¿e w PE
mo¿na za³atwiæ unijne œrodki na konkretny cel. Je¿eli któryœ z kandydatów
Wam to obieca, nie ma pojêcia o czym
mówi. Decyzje bud¿etowe w UE wynikaj¹ ze ¿mudnych negocjacji miêdzyrz¹dowych. A konkretne projekty podlegaj¹ szczegó³owej ocenie upowa¿nionych podmiotów i Komisji Europejskiej.
Kryteria oceny s¹ bardzo szczegó³owe.
Ale to europarlament decyduje, czy mo¿emy wydaæ pieni¹dze przyznane na

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.

Ch³odnym okiem

Jak pies z kotem,
czyli jak Premier z Prezydentem
Byæ mo¿e odnoszê z³e wra¿enie, lecz
wydaje mi siê, ¿e tragedia w Kamieniu
Pomorskim wplata siê w trwaj¹cy od pó³tora roku konflikt Premiera z Prezydentem. Tym razem nie posz³o o samolot oraz kto i gdzie ma reprezentowaæ
Rzeczpospolit¹ na forum miêdzynarodowym i kreowaæ politykê zagraniczn¹.
Nadal trwa spór, mimo niestosownych
okolicznoœci, o pryncypia - czyli kto jest
wa¿niejszy. Premier czy Prezydent? Kto

Pozwólcie dzielnicom aplikowaæ
o fundusze unijne
samodzielnoœci, w œwietle przepisów dotycz¹cych pozyskania funduszy pomocowych, nadal traktowane s¹ jako jednostki
pomocnicze jednej du¿ej gminy, jak¹ jest
Warszawa. Dochodzi do sytuacji, w której burmistrzowie dzielnic warszawskich,
takich jak Bia³o³êka albo Targówek, nie
s¹ pe³noprawnymi partnerami dla burmistrzów gmin s¹siaduj¹cych z dzielnicami warszawskimi.
Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e wiele
programów pomocowych wykorzystywanych przez samorz¹d terytorialny zak³ada mo¿liwoœæ pozyskania finansowania
nawet w wysokoœci 100 % wartoœci projektu – brak kompetencji do samodzielnego uchwalania bud¿etu nie stoi na
przeszkodzie, aby dzielnice mog³y samodzielnie aplikowaæ o œrodki unijne.
Konieczne jest w tym wzglêdzie
wprowadzenie odpowiednich zmian
prawnych. Tylko rozwi¹zania ustawowe
i to nie tylko w aspekcie pozyskania
funduszy unijnych, mog¹ zagwaranto-

ne wykorzystanie œrodków unijnych –
liczone nie na podstawie projektów, ale
wystawionych UE faktur do zap³aty.
Pierwszy to efekt rz¹dów Pora¿ki Obywatelskiej na grudzieñ 2008 r. Drugi za
analogiczny okres rz¹dów PiS. Fachowcy z PO kantowaæ potrafi¹, ale absorpcja eurofunduszy idzie im TRAGICZNIE.
Czas odsun¹æ afera³ów od w³adzy.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
maciej@maciejowski.pl

Tel. 0 504 256 644

POzytywnie

Po uchwaleniu w styczniu 2008 r.
Statutu m.st. Warszawy nale¿y postawiæ œmia³¹ tezê, ¿e dzielnice warszawskie posiadaj¹, w wielu przypadkach,
szersze kompetencje ni¿ obecnie posiada gmina jako jednostka ustrojowa. Likwidacja delegatur i przekazanie dzielnicom uprawnieñ bêd¹cych ustrojowo w
gestii powiatu daje mo¿liwoœæ dzielnicom warszawskim powrotu do pewnej
samorz¹dnoœci.
Niestety, dzielnice nadal nie posiadaj¹ samodzielnoœci w kluczowej kwestii jak¹ jest mo¿liwoœæ samodzielnego
aplikowania o œrodki pomocowe wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej. Obecnie mamy sytuacjê, w której
o tym, czy nawet najlepiej przygotowany w dzielnicy wniosek aplikacyjny
mo¿e zostaæ z³o¿ony, decyduje urzêdnik m.st. Warszawy, a nie burmistrz
danej dzielnicy.
Sytuacja ta wynika z faktu, ¿e dzielnice warszawskie, pomimo ich znacznej

budowê autostrad. Tam zdecydowano
siê bowiem o utworzeniu prawa chroni¹cego przyrodê tak bardzo, ¿e nie
licz¹ siê ofiary wypadków na dziurawych drogach.
Prawo i Sprawiedliwoœæ wystawi³o w
Warszawie bardzo dobrych kandydatów.
Na naszej liœcie znajd¹ Pañstwo m.in.
dwie osoby wymieniane w gronie potencjalnych kandydatów na prezydenta
Warszawy: El¿bietê Jakubiak i Paw³a
Poncyliusza. Z trzeciego miejsca startuje Arkadiusz Mularczyk, adwokat znany
z komisji ds. nacisków, bliski wspó³pracownik Zbigniewa Ziobry. Te kandydatury chcia³bym szczególnie poleciæ Pañstwa uwadze. Do Parlamentu Europejskiego warto wybieraæ bowiem osoby
m³ode, ale kompetentne w swoich dziedzinach. Ludzi, którzy na europejskich
salonach bêd¹ czuli siê pewnie. Bêd¹ reprezentowaæ Polskê godnie i skutecznie.
Je¿eli ktoœ z Pañstwa nie jest jeszcze przekonany, ¿e warto pójœæ do urny
i wrzuciæ do niej g³os na PiS, przytoczê
dwa argumenty: 0,04% i 7,2%. To real-

waæ w przysz³oœci stabilny i harmonijny rozwój Warszawie i jej dzielnicom
oraz w znacznym stopniu uniezale¿niæ
samorz¹d dzielnic warszawskich od zawirowañ i konfliktów na ogólnopolskiej
scenie politycznej.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

kogo powiadamia? Kto do kogo winien
zadzwoniæ? Kto powinien odbieraæ telefon? Czy Prezydent ma telewizor? Co
robi¹ rozbudowane s³u¿by Prezydenta?
Ile rocznie podatników kosztuje kancelaria prezydencka?
To jedne z wielu pytañ, które pojawi³y siê w debacie wokó³ tragedii. Obaj
panowie, czego mo¿na by³o i nale¿a³o
siê spodziewaæ, pojawili siê na miejscu
wypadku. Premier trzymaj¹cy rz¹dow¹
kasê obieca³ odbudowê domu socjalnego. Prezydent og³osi³ trzydniow¹ ¿a³obê narodow¹. Nie chcê bynajmniej
umniejszaæ rozmiarów tragedii w Kamieniu Pomorskim, lecz czy ostatnimi
czasy idea ¿a³oby narodowej nie jest
nadu¿ywana, a tym samym czy siê nie
dewaluuje? W Stanach Zjednoczonych
¿a³oba narodowa na prawie 240 lat istnienia tego pañstwa by³a og³aszana
trzykrotnie, a u nas od pocz¹tku II RP
ju¿ 19 razy, z czego po raz pi¹ty czyni
to prezydent Kaczyñski: MTK Katowice, kopalnia Halemba, katastrofa autokaru we Francji, wypadek CASY Mieros³awiec i obecnie Kamieñ Pomorski.
Ciekawy te¿ jestem, jak d³ugo administracja rz¹dowa po tym, jak opadnie py³
ze zgliszcz w Kamieniu Pomorskim, bêdzie pamiêta³a o ¿yj¹cych poszkodowanych. Czy tak samo d³ugo, jak o ofiarach tr¹b powietrznych z Sieroniowic w
województwie opolskim z sierpnia ubieg³ego roku, którzy do dziœ nie mog¹
siê doczekaæ na realizacjê wszystkich
obiecanek? Czy Narodowy Fundusz
Zdrowia zap³aci szpitalom lecz¹cym poparzonych w sytuacji, gdy nie s¹ oni
ubezpieczeni? Na te pytania pewnie nikt
nie bêdzie szuka³ za kilka tygodni odpowiedzi. Pojawi¹ siê kolejne newsy,
matury, wybory do PE itp.
Sytuacja z Kamienia Pomorskiego po
raz kolejny uzmys³owi³a mi, ¿e gdy s¹
dwa oœrodki w³adzy, to o jeden jest za

du¿o. Mo¿e czas na ogólnonarodow¹
debatê na temat. Mo¿e czas na zmianê
konstytucji i ostateczne rozstrzygniêcie,
czy w Rzeczypospolitej ma funkcjonowaæ
system parlamentarno-gabinetowy ze
s³abym Prezydentem wzorem Niemiec,
czy te¿ odwrotnie - mo¿e system prezydencki jak w USA. U nas bowiem jest trochê jak we Francji, gdzie w wyborach
bezpoœrednich wybiera siê zarówno parlament jak i prezydenta. Przy tym Francuzi zdecydowali, ¿e w³adza de facto spoczywa w rêkach tego ostatniego, a u nas,
kto pierwszy wstaje, ten próbuje rz¹dziæ.
Likwidacja urzêdu Prezydenta i rozproszenie jego konstytucyjnych uprawnieñ
na innych wysokich urzêdników jak Premier, Przewodnicz¹cy Trybuna³u Konstytucyjnego czy Prezes S¹du Najwy¿szego
to znakomite oszczêdnoœci dla bud¿etu
pañstwa na poziomie 180 milionów z³otych rocznie, unikanie kompromitacji na
arenie miêdzynarodowej, mo¿liwoœæ pe³nego zaanga¿owania siê oœrodków w³adzy w rz¹dzenie pañstwem, a nie we
wzajemne podskubywanie. Po obu stronach konfliktu bowiem bezsensownie
prê¿one s¹ musku³y, para idzie w gwizdek i tylko ludzi szkoda.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
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, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0511-486-484
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
KOZACO-UKRAIÑSKA Czarownica Anna rytua³ami wielkiego stepu i zio³ami uleczê
Twoje ¿ycie w domu klienta,
tanio, uczciwie 0788-127-392
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki, karcherem profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
KLAUN do wynajêcia na ró¿ne
okazje, zabawa z dzieæmi, iluzja,
¿onglerka, itp. 0514-744-039,
www.klaundudus.pl.tl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
MALOWANIE,
g³adŸ
0504-344-471
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 0602-216-943

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

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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub
dzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
oraz zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 22 maja 2009 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
i
na dzieñ 29 maja 2009 r.
PRZETARG USTNY (okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH
LOKALI U¯YTKOWYCH i GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali, gara¿y wystawionych do konkursu, przetargu wywieszone bêd¹ od dnia 22.04.2009 r.
na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy
ul. Canaletta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy
Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach,
gara¿ach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu i konkursu ofert mo¿na uzyskaæ tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel.
022 59-00-159.

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OPIEKA nad grobami - tanio
i solidnie! Tel. 0500-336-607
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów, tapicerki,
tanio, 0605-726-258
REMONTY kompleksowo,
pe³en zares, faktury VAT,
0507-080-611
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe. Deszczownie, pod³¹czenia, tel. 022 789-33-89,
0506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI remontowe i wykoñczeniowe, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
itp. 0508-619-152
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
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
INNE
ZESPÓ£ muzyczny, wesela
0503-770-496

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

Czego nie powinny
jeœæ zwierzaki
Proszê Szanownych Pañstwa, Ministerstwo Finansów
z braku pomys³ów na walkê
z kryzysem popisa³o siê.
Chc¹, aby w³aœciciele starszych aut p³acili nowy podatek zamiast akcyzy. Moim
zdaniem, pod p³aszczykiem
ekologii stoi zwyczajny drena¿ kieszeni ma³o zamo¿nych kierowców. Je¿eli mamy
mieæ pañstwo prawa, to przypomnê, ¿e od sprawnoœci
pojazdów s¹ diagnostyczne
stacje kontroli, a wiêcej zrobi
dla ekologii podniesienie jakoœci paliw. Chrzczczenie lpg
po biodiesla wystêpuje doœæ
powszechnie. Czuje to moje
autko, tankowane w ró¿nych
stacjach.
Wróæmy do naszego podwórka. Chcia³bym napisaæ
kilka s³ów o niebezpiecznych
substancjach w karmach
psów i kotów.
O puszkach i saszetkach
mam tylko jedno zdanie-trucizna. Reklamy tzw. mokrej
karmy zalewaj¹ nasze g³owy.
Nie wiem, dlaczego Minister-

stwo Rolnictwa zgodzi³o siê
na sprzeda¿ produktów z definicji Ÿle zbilansowanych, pe³nych konserwantów i substancji potencjalnie chorobotwórczych.
Ogl¹daj¹c etykiety jedzenia puszkowego dowiadujemy siê, ¿e zawartoœæ bia³ka
waha siê w granicach od 4 do
8%. Minimum socjalne dla
psa to 16%, dla kotów - 28%
bia³ka. Oczywiste staje siê
sta³e niedo¿ywienie jakoœciowe. Puszki po zamkniêciu
poddawanie s¹ obróbce w
temperaturze 300 o C. Termowra¿liwe aminokwasy i witaminy gin¹ w niej bezpowrotnie. Z czasem pojawiaj¹ siê
objawy niedoborów pokarmowych, zatruæ mykotoksynami,
dioksynami, melamin¹, hormonami i preparatami zwalczaj¹cymi gryzonie. Wierzcie
mi, nie ma ani jednego powodu, aby nasze zwierzaki jad³y
ten rodzaj pokarmu.
Co ciekawe, psom nie wolno podawaæ czekolady. Wiadomo, ¿e dzielenie siê ludz-

kim przysmakiem jest pozytywnym odruchem serca. Ale
psie serce i uk³ad oddechowy fatalnie znosz¹ teobrominê w niej zawart¹. Zjedzenie
zbyt du¿ej iloœci czekolady
objawiaj¹ siê ju¿ po kilku godzinach niepokojem, czêstym
oddawaniem moczu, wymiotami, œlinotokiem, zaburzeniami koordynacji ruchowej.
Charakterystyczne s¹ bóle
brzucha, drgawki, zasinienie
b³on œluzowych i niejednokrotnie œmieræ. Bardzo wa¿ne jest uœwiadomienie dzieci
i m³odzie¿y o toksycznym
dzia³aniu czekolady na zwierzêta. Wymieniona wczeœniej
teobromina to pobudzacz z
grupy metyloksantyn. Do niej
nale¿¹ teina i kofeina. Dla nas
dzia³anie tych substancji jest
przyjemne i czêsto po¿¹dane. Niestety, jesteœmy zupe³nie innymi gatunkami i metyloksantyny dos³ownie pora¿aj¹ nasze zwierzaki. Do substancji szkodliwych dla zwierz¹t powrócê w nastêpnych
odcinkach.

Otwarte drzwi w Wy¿szym Metropolitalnym
Seminarium Duchownym

Niedziela (26 kwietnia) to jedyny dzieñ, podczas którego mieszkañcy Warszawy bêd¹ mieli okazjê podziwiaæ malowid³a jednego z najwybitniejszych twórców
barokowej polichromii - Michelangela Palloniego. Po
raz pierwszy w historii, z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia) oraz 327. rocznicy powo³ania Wy¿szego Metropolitalnego Seminarium Duchownego œw. Jana Chrzciciela przy Krakowskim Przedmieœciu 52/54 uczelnia otworzy swoje bramy dla zwiedzaj¹cych.
Dziêki uprzejmoœci w³adz przetrwa³a ponad 100 lat pod
uczelni mo¿liwe bêdzie zapre- warstwami farb i zaprawy, co
MAGIEL PRASUJ¥CY
zentowanie rezultatów prac w kontekœcie niemal doszczêtI NA ZIMNO
badawczych i konserwator- nie zniszczonej dzia³aniami
pranie bielizny, firan,
skich prowadzonych ze œrod- wojennymi Warszawy, jest
zas³on, fartuchów, koszul
ków bud¿etowych m.st. War- niebywa³ym wydarzeniem.
PRALNIA CHEMICZNA
szawy pod nadzorem Sto³eczWydarzeniu temu towarzyplac Hallera 9
nego Konserwatora Zabyt- szyæ bêd¹ uroczystoœci zwi¹tel. 022 618-96-52 ków. Wszyscy zainteresowa- zane z corocznymi modlitwazapraszamy pon.-pt. 9-18
ni zobacz¹ 300-letni¹ dekora- mi w intencji nowych powowejœcie od podwórka
cjê malarsk¹ sklepienia, która ³añ duchowych, rozpoczynaj¹ce siê msz¹ œwiêt¹ o godz.
11.00 w koœciele pw. œw. JóSprzedam grunt rolny
zefa Oblubieñca, po której
rozpocznie siê zwiedzanie
z mo¿liwoœci¹ zmiany
niedostêpnych na co dzieñ
pod budownictwo mieszkaniowe wnêtrz najstarszej warszawskiej uczelni – Wy¿szego
w okolicy MSZCZONOWA,
Metropolitalnego Seminarium
œw. Jana
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC. Duchownego
Chrzciciela.
Dodatkowo mieszkañcy
Cena 25 z³/m2.
zobacz¹:
- najwiêksze na Mazowszu zbiory teologiczne, prze-

Tel. 0783 680 783

chowywane w bibliotece seminaryjnej,
- przepiêkny, kaskadowo
po³o¿ony ogród,
- obraz pêdzla Henryka
Siemiradzkiego Nauczanie
œw. Piotra, eksponowany w
kaplicy seminaryjnej, przy
dŸwiêkach gregoriañskiego
chora³u.
Program Dnia Otwartego
- niedziela 26 kwietnia:
godz. 11.00 - Msza œw.
pod przewodnictwem ks. bpa
Piotra Jareckiego w intencji
powo³añ i przyjació³ seminarium w Koœciele Seminaryjnym
godz. 12.30 - 16.00 - zwiedzanie gmachu, biblioteki,
refektarza, ogrodów oraz
spotkanie z alumnami
godz. 20.00 - uroczysty
koncert na zakoñczenie Dnia
Otwartego.
Wy¿sze Metropolitalne Seminarium Duchowne œw. Jana
Chrzciciela przy Krakowskim
Przedmieœciu ma charakter
zamkniêty, dlatego najbli¿sza
niedziela (26 kwietnia) bêdzie
jedyn¹ okazj¹, nie tylko aby
zobaczyæ zabytkowe polichromie, ale tak¿e wnêtrze uczelni i kaskadowe ogrody.

Biegaæ jak gepard
Drugi bieg tego typu w Europie, pierwszy w Polsce, rozegrany zosta³ 18 kwietnia na Pradze – po terenie Ogrodu
Zoologicznego, ze startem i met¹ w Parku Praskim.

Impreza nabra³a tempa ju¿
na etapie rekrutacji uczestników. W ci¹gu 28 godzin do
g³ównego biegu zapisa³o siê
ponad 500 osób z Warszawy,
ale tak¿e Miñska Mazowieckiego, Nowego Dworu, Rawy Mazowieckiej, Siedlec, Torunia,
Opola. Najwiêcej chêtnych mia³o ok. 30 lat, nie zabrak³o te¿
urodzonych w latach 50. Z tego
grona wystartowa³o 77 kobiet i
308 mê¿czyzn. Wszyscy zawodnicy otrzymali profesjonalne koszulki Reebok Play Dry.
Choæ pogoda nie by³a sprzyjaj¹ca, od rana pada³ deszcz,
wielu uczestników biegu przyby³o do Parku Praskiego w
gronie rodzinnym, nawet z ma³ymi dzieæmi. „Tata biega, ja te¿
bêdê biega³” – powiedzia³ nam
5-letni Tomek, który wraz z
mam¹ i 8-letni¹ siostr¹ Kasi¹
kibicowa³ panu Zbigniewowi z
numerem startowym 201. Córka pana Krzysztofa (nr 245), 7letnia Marysia, przyjecha³a z
mam¹ i 3-letni¹ siostr¹ Zosi¹;
wziê³a udzia³ w biegu dzieciêcym i zajê³a VII miejsce.
Zapytana o motywy udzia³u w tych zawodach pani El¿bieta (nr 68) wyjaœni³a, ¿e w
uprawianie biegania wprowadzi³ j¹ piesek Polo, który potrzebuje du¿o ruchu. O zapisach do „Biegu Dooko³a ZOO”
dowiedzia³a siê dziêki kole¿ance, z Internetu.
Rozgrzewkê ruchow¹ przed
startem do biegu g³ównego
poprowadzi³y instruktorki z fitness klubu Calypso, przy muzycznym wsparciu Warsaw’s
Dixielanders.
Rozpoczêcie biegu o godz.
11 obwieœci³ wystrza³ (prawie)
armatni, wykonany wspólnie
przez Jolantê Koczorowsk¹,
burmistrza dzielnicy Praga Pó³noc i Micha³a Drelicha, prezesa Agencji Marketingu Sportowego „Sport Evolution”. Zawodnicy mieli do pokonania
trzy ponad 3-kilometrowe pêtle.
Tempo by³o ostre. Na terenie ZOO nie zanotowano pro-

testów mieszkañców. Kilka dni
wczeœniej bieg zosta³ przetestowany na 50-osobowej grupie zawodników, gepardowi
podwy¿szono ogrodzenie,
zwierzêta by³y nakarmione.
Przy trzecim okr¹¿eniu za peletonem pobieg³a Zoya, prawie
roczna tygrysica, prowadzona
przez Janusza Raka i owczarek niemiecki Frida.
Jako pierwszy dotar³ do
mety Damian Witkowski ze
„Sport Evolution”, który 10-kilometrow¹ trasê przebieg³ w
31 minut 38 sekund. Limit czasu wynosi³ 90 minut.
Oczekuj¹cym na kolejnych
zawodników czas umila³a Bloco Central – warszawska koalicja bêbniarzy, wielbicieli samby, a szczególnie jej ulicznej
odmiany, czyli batucady.
Do biegów dla dzieci i m³odzie¿y, na krótszych dystansach, zg³osi³o siê prawie 200
chêtnych. O godzinie 13. na
300-metrow¹ trasê wystartowa³y przedszkolaki, po nich –
grupy uczniów z klas: I - II, III
– IV (600m), V - VI (1000m)
oraz gimnazjaliœci (1500m).
T³em muzycznym by³y wiosenne rytmy w wykonaniu formacji Djolof Man, za³o¿onej
przez Senegalczyka, od lat
¿yj¹cego w Polsce.
Niewykluczone, ¿e za
spraw¹ tej muzyki przesta³
padaæ deszcz, a ceremonia
og³oszenia wyników i wrêczanie nagród odby³a siê przy
piêknej pogodzie.
Pierwsze na podium wesz³y
przedszkolaki: Marta Król (I
miejsce), Ola Kowalska (II),
Wanessa Hassoun (III); Szymon Hryszkiewicz (I), Tomasz
Mamla (II), Cyprian Kosiñski
(III). Najlepsze wyniki w kategorii klas I – II uzyskali: Martyna Skierkowska (I), Teresa
Darliñska (II), Zosia Bindulska
(III) oraz Piotr Zduñczyk (I),
Mateusz Skorupa (II), Piotr Nalazek (III); klas III – IV: Natalia
Kaczmarska (I), Ma³gorzata
Bosiakowska (II), Joanna Le-

wandowska (III) oraz Mateusz
Stukin (I), Emil Szczêsny (II),
Janek Twardowski (III); klas VVI: Karolina Bielecka (I), Zuzia
Gesing (II), Aleksandra Górczyñska (III) oraz Stanis³aw
Pondo (I), Jan Milewski (II),
Robert Zieliñski (III). Wœród
gimnazjalistów najlepsi okazali
siê: Iza Król (I), Kasia Rabiej
(II), Magda WoŸniak (III) oraz
Mateusz Miszczak (I), Adrian
Piórczyñski (II), Sebastian Hutnik (III). 8 laureatów nale¿y do
UKS „Gepard”.
W biegu g³ównym uhonorowano 6 kobiet i 6 mê¿czyzn:
Annê Jakubczak ze „Sport
Evolution” (IX miejsce w klasyfikacji, z czasem 34.50), Dominikê Stawczyk z £odzi (37.57),
Ilonê Banaszek z Warszawy
(39.39), Majê W³odarczyk z
Warszawy (44.46), Anetê Ronek-Gliwa z Borowej Góry
(45.52) i Katarzynê PanejkoWanat z Milanówka (46.27). W
mêskiej grupie na najwy¿szym
podium stan¹³ Damian Witkowski, na drugim miejscu
Maciej Badurek z Miñska Mazowieckiego (31.39), na kolejnych: Patryk Domiñczak z
£owicza (31.47), Artur Jab³oñski z Horod³a (31.59), Marcin
Kufel z Nowej Iwicznej (32.18).
Damian Witkowski przygotowuje siê do M³odzie¿owych
Mistrzostw Europy. W Biegu
Dooko³a ZOO przyj¹³ tak¹ tak-

tykê: pozwala³ dojœæ innym zawodnikom, potem ich wyprzedza³. Sceneriê trasy okreœli³
jako niesamowit¹, zw³aszcza
dziêki puszczonemu luzem tygryskowi. Za zwyciêstwo w tym
biegu uhonorowany zostanie
nagrod¹ specjaln¹ – tablic¹ pami¹tkow¹ na terenie ZOO.
Najlepsi biegacze otrzymali statuetki, puchary i nagrody
rzeczowe. Annie Jakubczak i
Damianowi Witkowskiemu
DOSiR ufundowa³ pó³roczne
karnety na p³ywalniê. Nagrody wrêczali: El¿bieta Kowalska-Kobus - przewodnicz¹ca
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
Dorota Wajszczak – zastêpca
dyrektora DOSiR, Tomasz Kaliñski - dyrektor DK „Praga”,
Adam Pruszkowski – naczelnik wydzia³u sportu i rekreacji
oraz Micha³ Drelich.
G³ównym organizatorem Biegu Dooko³a ZOO by³a agencja
„Sport Evolution” przy wspó³pracy z Urzêdem Dzielnicy Praga
Pó³noc i Warszawskim Ogrodem
Zoologicznym; sponsorem technicznym firma Reebok; sponsorami - producenci napojów: „Powerade” i „Kropla Beskidu”. 10
z³ z ka¿dej op³aty startowej przekazane zosta³o Fundacji Rozwoju Warszawskiego ZOO „Panda”
na zabawki dla goryli, szympansów i papug. Oprawê artystyczn¹ imprezy przygotowa³
Dom Kultury „Praga”.
Kolejny Bieg Dooko³a ZOO
organizatorzy zapowiadaj¹ za
rok.
K.
Fot. Micha³ Drelich

Nowy budynek komunalny
na Pradze Pó³noc
Bia³ostocka 51, to ju¿ za
rok, nowy adres szeœædziesiêciu dziewiêciu rodzin – lokatorów pierwszego po wojnie,
nowego budynku komunalnego budowanego na Pradze
Pó³noc. Powstanie on dziêki
przeznaczeniu przez ratusz
dodatkowych œrodków finansowych na budownictwo komunalne na prawym brzegu
Wis³y. Z dodatkowych 69 milionów z³otych, na Pradze Pó³noc, zostanie zainwestowanych 30 milionów. To pierwszy
krok w stronê rozwi¹zania problemów mieszkaniowych lokatorów zasobów komunalnych

w naszej dzielnicy. Drugim bêdzie wybudowanie przygotowywanego od d³u¿szego czasu osiedla domów komunalnych w forcie Œliwice przy ul.
Jagielloñskiej, gdzie powstanie w sumie ok. 400 nowych
mieszkañ komunalnych w pe³nym standardzie.
Te dwie inwestycje pozwol¹
skróciæ kolejki do lokali komunalnych oraz u³atwi¹ remont
zabytkowych kamienic praskiej Starówki. Obecnie bowiem, wiele remontów wymagaj¹cych przekwaterowania
mieszkañców na czas remontów, opóŸnia siê z braku lokali
zastêpczych. bbj
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Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Porady prawne
dla mieszkañców stolicy
Jesteœ w trudnej sytuacji materialnej? Potrzebujesz porady
prawnej? Ju¿ nied³ugo zapiszesz siê na dy¿ur do radcy prawnego w swojej dzielnicy. Koszt porady to tylko z³otówka.
Porady prawne to wci¹¿ towar deficytowy. Niewielu staæ na
taki wydatek. Dziêki wspó³pracy ratusza z Okrêgowa Izb¹ Radców Prawnych u³atwimy do niego dostêp. Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Wicedziekan Rady Okrêgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie Micha³ Stêpniewski podpisali dziœ porozumienie w tej sprawie.
- Zaczynamy od Œródmieœcia, a nastêpny bêdzie Mokotów.
Wszyscy burmistrzowie wyrazili zainteresowanie t¹ inicjatyw¹
– poinformowa³a Prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz - Spektrum porad jest szerokie: od spraw rodzinnych, lokalowych, sprawy dekretowe, a¿ po prawo pracy czy ubezpieczeñ spo³ecznych. Wierzê, ¿e ta inicjatywa bêdzie sta³ym element krajobrazu spo³eczeñstwa obywatelskiego. To bêdzie swoisty „prawnik pierwszego kontaktu” dla osób, które nie maj¹ odpowiednich funduszy. Chcia³abym podziêkowaæ radcom zrzeszonym w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych, za tê pomoc
œwiadczon¹ na rzecz warszawiaków.
Regularne dy¿ury radców w ka¿dej dzielnicy
Ju¿ od poniedzia³ku w Dzielnicy Œródmieœcie, a wkrótce - w
pozosta³ych dzielnicach - raz w tygodniu, bêdzie dy¿urowa³ radca
prawny. Koszt porady to symboliczna z³otówka.
Radca prawny doradzi w sprawach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeñ
spo³ecznych, zdrowotnych. Podpowie równie¿, gdzie zwróciæ
siê z problemem lub która instytucja pomo¿e w trudnej sytuacji.
Wicedziekan Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie – Micha³ Stêpniewski zaznaczy³, ¿e tzw. wtorki radcowskie prowadzone w siedzibie stowarzyszenia cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem. – Mieszkañcy z miesiêcznym
wyprzedzeniem zapisywali siê na porady. Zatem istnieje zapotrzebowanie na tak¹ pomoc – doda³. To sk³oni³o OIRP do rozszerzenia inicjatywy na ca³e miasto.
Warszawa miastem ludzi œwiadomych swoich praw
Jesteœ lokatorem prywatnej kamienicy? Nie wiesz, jakie s¹
twoje prawa? Radcy prawni wyjaœni¹ i pokieruj¹ do odpowiednich urzêdów tak¿e lokatorów kamienic zwróconych dawnym
w³aœcicielom.
Wszyscy, którzy bêd¹ chcieli zapisaæ siê na dy¿ur radcy prawnego, musz¹ podaæ imiê i nazwisko, krótk¹ informacjê na temat
sprawy, której porada radcy ma dotyczyæ oraz z³o¿yæ oœwiadczenie wskazuj¹ce, ¿e stan maj¹tkowy nie pozwala na pokrycie
kosztów pomocy prawnej.
Pomoc ma charakter wy³¹cznie konsultacyjny i jest œwiadczona przez radców prawnych z Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Informacje o dy¿urach pojawi¹ siê na stronach internetowych
dzielnic, natomiast w Wydzia³ach Obs³ugi Mieszkañców, Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej i Zak³adach Gospodarowania Nieruchomoœciami zawisn¹ plakaty z numerem kontaktowym, pod
którym bêdzie mo¿na umówiæ siê na dy¿ur.
Na stronie internetowej Urzêdu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl dostêpna jest treœæ porozumienia
oraz plakat dot. inicjatywy.
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Byæ dobrym rodzicem
Bycie rodzicem to jedna z najpiêkniejszych i najwa¿niejszych ról ¿yciowych. Jednoczeœnie – zadanie, z którym czasami trudno sobie poradziæ; do której wiêkszoœæ rodziców
nie czuje siê w pe³ni przygotowana. Niemowlêta i maluchy
mog¹ byæ bardzo wymagaj¹ce. Najbardziej kochaj¹cy i troskliwi rodzice odczuwaj¹ czasem frustracjê i trac¹ kontrolê
nad w³asnymi emocjami, co mo¿e prowadziæ do zachowañ,
krzywdz¹cych dzieci. Nawet chc¹cy najlepiej rodzice dzieci
do lat trzech – mog¹ b³¹dziæ. Ci, którzy napotykaj¹ problemy, wstydz¹ siê o nich mówiæ. Im w³aœnie, a tak¿e rodzicom
oczekuj¹cym na dziecko, z pomoc¹ przychodzi Fundacja
Dzieci Niczyje, która we wspó³pracy z Ministerstwem Pracy
i Polityki Spo³ecznej zainicjowa³a ogólnopolsk¹ kampaniê
spo³eczn¹ „Dobry Rodzic – Dobry Start”. W lokalne dzia³ania zaanga¿owa³ siê Urz¹d Miasta Warszawy.
Materia³y, przygotowane w wa¿ wp³ywaj¹ one na relacje
ramach tej akcji, zachêcaj¹ do z naszymi dzieæmi.
autorefleksji: jakim jestem roPoœwiêcony stresowi „Przedzicem?
wodnik dla rodziców ma³ych
Wiêkszoœæ z nas uczy siê dzieci” koñczy siê refleksj¹ i
rodzicielstwa na przyk³adzie zachêt¹: Spogl¹daj¹c wstecz,
w³asnych rodziców. W wielu wielu rodziców ¿a³uje, ¿e nie
przypadkach taki sposób do- spêdza³o wiêcej czasu na robrze siê sprawdza, ale jeœli w bieniu z dzieæmi tego, co spradzieciñstwie mieliœmy z³e do- wia³o im przyjemnoœæ, a nie na
œwiadczenia, to mog¹ nam one z³oszczeniu siê na nie z ma³o
utrudniaæ budowanie relacji z istotnych powodów. Pojedynw³asnymi dzieæmi, a nawet cze gniewne s³owo nie zaszkopowodowaæ powa¿ne szkody. dzi Twojemu dziecku, jeœli
Niektórzy rodzice mog¹ trakto- ³¹cz¹ Was dobre relacje. Jewaæ swoje dzieci w okreœlony ¿eli jednak bêdziesz czêsto
sposób nie dlatego, ¿e uwa- wpadaæ w z³oœæ, to Twoje
¿aj¹ takie zachowanie za wa¿- dziecko bêdzie cierpia³o, a Ty
ne, lecz po prostu dlatego, ¿e równie¿ bêdziesz czuæ siê Ÿle.
w dzieciñstwie sami byli trak- Dlaczego wiêc nie zacz¹æ dzia³aæ ju¿ dzisiaj, poœwiêciæ trochê
towani w taki sposób.
Inni obiecuj¹ sobie, ¿e w ni- czasu na zastanawianie siê, co
czym nie bêd¹ przypominali lubisz w byciu rodzicem oraz
swoich rodziców i postana- jak mo¿esz rozwi¹zaæ problewiaj¹ wychowywaæ swoje my, które Ciê przygnêbiaj¹?
dzieci zupe³nie inaczej.
Broszura „Zamiast klapsów”
Niektórzy ludzie wchodz¹ w opisuje konfliktowe sytuacje i
doros³e ¿ycie z frustracjami, zawiera praktyczne wskazówjakie odczuwali w relacjach ze ki „Jak z szacunkiem i mi³oœci¹
swoimi rodzicami. Mog¹ na- wyznaczaæ dziecku granice”,
wet odreagowywaæ te nieprzy- m.in. co robiæ, gdy nie wiesz,
jemne uczucia na swoich dzie- jak poradziæ sobie z zachowaciach, czêsto nie zdaj¹c sobie niem swojego dziecka. Ma³e
z tego sprawy. Jest bardzo kroki do wielkiego celu: spêwa¿ne, ¿ebyœmy wszyscy zro- dzaj z dzieckiem czas ka¿dezumieli swoje uczucia, ponie- go dnia; chwal swoje dziecko;
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rozmawiaj z dzieckiem; b¹dŸ
wyrozumia³y; reaguj szybko i
pozytywnie; rozwi¹zuj konflikty; myœl pozytywnie; znajdŸ
czas dla siebie. W spokojnym
momencie zastanów siê: co
jest dla mnie najwa¿niejsze na
tym etapie ¿ycia?; do jakich
celów d¹¿ê, wychowuj¹c dzieci?; co mogê zrobiæ, ¿eby je
osi¹gn¹æ?; jak mogê zaanga¿owaæ w ten proces swoje
dziecko? Umiejêtnoœæ dbania
o siebie jest niezbêdna do
tego, abyœmy potrafili w³aœciwie opiekowaæ siê innymi.
Materia³y, mówi¹ce o tym,
jak radziæ sobie w trudnych
rodzicielskich sytuacjach,
gdzie szukaæ wsparcia i pomocy, zawiera „Pakiet Dobrego
Rodzica”. Mo¿na go zamówiæ
na stronie www.dobryrodzic.pl
Mieszkaj¹cy w Warszawie
rodzice ma³ych dzieci mog¹
korzystaæ ze wsparcia i pomocy psychologa, pedagoga i po³o¿nej w Praskim Centrum
Dziecka i Rodziny, prowadzonym przez Fundacjê „Dzieci
Niczyje”. Tu odbywaj¹ siê konsultacje indywidualne, konsultacje ma³¿eñskie i rodzinne,
warsztaty umiejêtnoœci rodzicielskich oraz grupy wsparcia
dla rodziców. Placówka przy ul.
Walecznych 59 czynna jest w
poniedzia³ki, czwartki i pi¹tki w
godz. 9-16, we wtorki i œrody
od 9. do 19 (tel. 022 616 16 69).

Do czerwca w Warszawie
odbywaæ siê bêd¹ spotkania i
pikniki rodzinne, podczas których mo¿na bêdzie dowiedzieæ siê, jak sobie radziæ z
trudnymi sytuacjami w opiece
i wychowaniu ma³ego dziecka,
o zasadach bezpieczeñstwa
w tej opiece oraz metodach
wychowania, opartych na szacunku i mi³oœci. Fundacja
„Dzieci Niczyje” zorganizuje
dzieñ otwarty dla rodziców
ma³ych dzieci z programem
„wspólnego aktywnego leniuchowania”, a tak¿e rozmów z
innymi rodzicami, psychologiem, pedagogiem i po³o¿n¹.
Szczegó³y tej akcji, a tak¿e
wiele przydatnych informacji o
opiece nad ma³ymi dzieæmi,
adresy placówek udzielaj¹cych pomocy i aktualn¹ ofertê przygotowan¹ w ramach
Programu „Dobry Rodzic –
Dobry Start”, mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej
www.dobryrodzic.pl
Koordynatork¹ Programu
jest Karolina Lewandowska.
K.

Noc muzeów

Podobnie jak w latach ubieg³ych, tak¿e w czasie tegorocznej Nocy Muzeów, m.st. Warszawa uruchomi bezp³atny transport
pomiêdzy placówkami kulturalnymi. Dziêki wspó³pracy z Klubem
Mi³oœników Komunikacji Miejskiej
zosta³o przygotowanych dziewiêæ
muzealnych linii autobusowych i
jedna zabytkowa linia tramwajowa. Po ulicach stolicy bêd¹ jeŸdziæ zabytkowe autobusy i tramwaje. Specjalnie na Noc przyjedzie blisko 20 „ogórków”. Takiego jednorazowego zlotu tych pojazdów nie ma nigdzie w Polsce!
Biuro Promocji Miasta na Noc
Muzeów przygotuje 50 tys. informatorów i 50 tys. ulotek. W
zesz³ym roku impreza zakoñczy³a siê wielkim sukcesem.
Ponad 120 placówek odwiedzi³o blisko 200 tys. zwiedzaj¹cych.

Za miesi¹c, wieczorem 16 maja, m.st. Warszawa, po raz szósty,
zaprasza na Noc Muzeów. Warszawiacy i turyœci z kraju i zagranicy, bêd¹ mogli odwiedziæ 141 placówek kulturalnych. W tê jedyn¹
noc bêdzie mo¿na odwiedziæ nie tylko najwa¿niejsze, sto³eczne
muzea i galerie. Po raz pierwszy otwarte bêd¹ Synagoga im. No¿yków, Sejm RP czy Archiwum Polskiej Akademii Nauk.
Noc Muzeów rozpocznie siê wszystkich placówek kulturalo godz. 19 koncertem Grupy nych wejdziemy bez ¿adnych
MoCarta na Krakowskim Przed- ograniczeñ. Jedynie do Filtrów
mieœciu. Potem w kierunku pl. Warszawskich i na taras widokoZamkowego ruszy barwna para- wy Pa³acu Kultury i Nauki zostada kuglarzy, szczudlarzy, tance- ³y wprowadzone bezp³atne zarzy. O godz. 21.00 na placu, proszenia, które bêd¹ rozdawaprzed koœcio³em œw. Anny, od- ne poprzez media. Warto wybraæ
bêdzie siê przedstawienie Teatru siê te¿ na ul. Pró¿n¹, gdzie na
Akt. Potem co godzinê przed ma³ej scenie przez kilka godzin
najwiêkszymi placówkami kultu- odbywaæ siê bêd¹ kameralne
ralnymi odbywaæ siê bêd¹ kolej- koncerty. Planowana jest tak¿e
ne przedstawienia teatrów ulicz- gra miejska na Pradze Pó³noc.
nych. Nowoœci¹ tegorocznej
Nocy Muzeów w Warszawie jest
W imieniu Osób chorych, ich Opiekunów i Rodzin oraz
to, ¿e co czwarta placówka kulPrzyjació³ Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorob¹
turalna bêdzie otwarta do godz.
Huntingtona w Polsce ¿yczymy Pañstwu du¿o zdrowia,
3.00. Reszta galerii i muzeów
optymizmu i pozytywnej energii przez ca³y 2009 rok.
przyjmie goœci do godz. 1.00.
Przekazuj¹c nam 1% z podatku dochodowego do³o¿¹
Jak co roku w czasie Nocy
Pañstwo swoj¹ cegie³kê do budowania lepszej rzeczyMuzeów, goœci zapraszaj¹
wistoœci rodzin dotkniêtych nieuleczaln¹, genetyczn¹
równie¿ instytuty narodowe Chorob¹ Huntingtona.
Bu³garski Instytut Kultury, CzePieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutoskie Centrum, Instytut Francuwe Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom.
ski, Instytut S³owacki i WêgierStowarzyszenie dostarcza ludziom wiedzê medyczn¹,
ski Instytut Kultury.
przyczynia siê do budowania wiêzi osób zwi¹zanych
Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie
tym samym problemem. Daje nadziejê, zrozumienie
przyjazd do Warszawy Mui przynosi uœmiech.
zeum Mazowieckiego w P³ocPañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufaku, które swoj¹ najwiêksz¹ w
nie przekazania nam 1% z podatku dochodowego
kraju kolekcjê secesji zapreza 2008, daje szanse udzielania szerokiej pomocy w
zentuje m.in. w Centrum Artywalce z t¹ chorob¹. Gor¹co Pañstwu dziêkujemy.
stycznym Fabryka Trzciny, Instytucie Adama Mickiewicza i
Centralnej Bibliotece Rolniczej.
Tradycj¹ Nocy Muzeów w
Warszawie jest to, ¿e wstêp do
wszystkich muzeów i galerii jest
bezp³atny. Nie trzeba bêdzie p³aciæ tak¿e za imprezy i wydarzenia artystyczne. Prawie do

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorob¹ Huntingtona w Polsce
Organizacja Po¿ytku Publicznego
konto bankowe: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845
KRS 126958; NIP 5782766338
02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl
tel. 022 846-41-51; 0669-111-144 Prezes; 0669-111-133 Sekretarz

