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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!
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- Protetyka

ul. Bia³ostocka 7
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Dla naszej redakcji by³o to
pierwsze zaproszenie do Urzê-
du Rady Ministrów, dla prasy
regionalnej – tradycja.

Premier z sentymentem
wspomina³, jak organizowa³
media lokalne; do dziœ bardzo
je ceni. Nie wstydzi siê identy-
fikacji z prowincj¹. Mówi, ¿e
jest Kaszubem, mieszka w
Sopocie, czasowo – w War-
szawie. W swym wyst¹pieniu
podkreœla³, ¿e przyjmowane
przez jego rz¹d projekty o cha-
rakterze cywilizacyjnym nakie-
rowane by³y na kraj, na polskie
gminy, Polskê prowincjonaln¹.
Tam powinno trafiaæ coraz wiê-
cej w³adzy i pieniêdzy. W ci¹-
gu dwuletnich rz¹dów uda³o
siê prze³amaæ rutynê koncen-
trowania siê na centrum.

Do premiera i ministrów
dziennikarze kierowali pytania,
dotycz¹ce problemów lokal-
nych i wa¿nych dla ca³ej go-
spodarki, m.in.: przysz³oœci
przemys³u okrêtowego, inwe-
stycji zwi¹zanych z EURO
2012, autostrad A1 i A4, ob-

Na zaproszenie
Premiera

Premier Donald Tusk zaprosi³ dziennikarzy prasy regio-
nalnej i lokalnej na spotkanie œwi¹teczne 16 grudnia, z udzia-
³em kilku ministrów: rozwoju regionalnego El¿biety Bieñ-
kowskiej, infrastruktury – Cezarego Grabarczyka, spraw we-
wnêtrznych i administracji - Jerzego Millera, sportu i tury-
styki - Adama Giersza, rzecznika prasowego Paw³a Grasia.

wodnicy Augustowa, budowy
mostu w Toruniu, zmiany pro-
cedur dotycz¹cych wniosków
rozwijaj¹cych przedsiêbior-
czoœæ, dostêpu do Internetu
szerokopasmowego, przysz³o-
œci Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, poparcia rz¹-
du dla ustawy medialnej.

Przedstawicielka Stowarzy-
szenia Gazet Lokalnych, skupia-
j¹cego ponad 100 tygodników o
zasiêgu jednego lub kilku powia-
tów, poruszy³a sprawê blokowa-
nia dostêpu do rynku reklam

W 1993 roku firma Budgrim
podpisa³a z Urzêdem Dzielni-
cy – Gminy Warszawa Praga
Pó³noc umowê dzier¿awy grun-
tu przy Kowieñskiej 7/9, z prze-
znaczeniem pod inwestycjê –
budynek mieszkalny z dwupo-
ziomowym gara¿em i pomiesz-
czeniami pod us³ugi. W 1994
wydzia³ architektury urzêdu ze-
zwoli³ na budowê owego. Przy-
szli mieszkañcy wp³acili dewe-
loperowi 100% wartoœci miesz-
kañ i budowa ruszy³a. W grud-
niu 1998, ówczesny prezydent
Warszawy, odpowiedni¹ de-
cyzj¹ zezwoli³ na u¿ytkowanie
budynku przy Kowieñskiej 9,
pod warunkiem, ¿e ca³oœæ bu-
dowy zakoñczy siê 31 marca
1999. Warunki zosta³y spe³nio-
ne i nic nie zwiastowa³o proble-
mów. A jednak - pomimo za-
pewnienia o przeniesieniu w³a-
snoœci gruntu, które znalaz³o
siê w umowie dzier¿awy zawar-
tej pomiêdzy m.st. Warszawa
a deweloperem, tak siê nie sta-

³o, bowiem ju¿ po zakoñczeniu
inwestycji okaza³o siê, ¿e do
czêœci gruntu, na którym stoi
budynek s¹ roszczenia by³ych
w³aœcicieli i miasto w tej sytu-
acji jest zmuszone odmówiæ
sprzeda¿y owego gruntu. Jak
siê okazuje roszczenie wystê-
puje od 1948 roku! Mieszkañ-
cy budynku przy Kowieñskiej
(38 poszkodowanych rodzin)
nie mog¹ wejœæ w posiadanie
zakupionych przez siebie
mieszkañ, nie ma mowy o pod-
pisaniu aktów notarialnych. Lo-
katorzy za³o¿yli Stowarzysze-
nie Kowieñska 9 i walcz¹. Sta-
wiaj¹ doœæ oczywiste pytanie,
gdzie byli sto³eczni urzêdnicy,
kiedy deweloper zaczyna³ in-
westycjê. Skoro sprawa rosz-
czeñ by³a znana od 1948, nic
nie sta³o na przeszkodzie zaj-
rzeæ do ksi¹g wieczystych, wy-
jaœniæ sprawê i – ewentualnie -
zaproponowaæ Budgrimowi
inn¹ dzia³kê pod tê inwestycjê.

B³¹d brzemienny
w skutki

O tej sprawie g³oœno od lat. Pisa³y o niej niemal wszyst-
kie centralne dzienniki, lokalne gazety warszawskie i porta-
le informacyjne. Krótkie materia³y ukaza³y siê w telewizjach
lokalnych i ogólnopolskich. W sprawie mieszkañców Ko-
wieñskiej 9, którym odebrano w³asnoœæ kupionych za ciê¿-
kie pieni¹dze mieszkañ, wypowiedzia³a siê Kancelaria Sej-
mu, Ministerstwo Infrastruktury, o dzia³ania prosi³ prezy-
denta Warszawy pose³ Marek Balicki. Wszystko na pró¿no.

Szko³ê podstawow¹ otwarto
w Elsnerowie w 1914 roku; po
po¿arze, w trzy lata póŸniej zo-
sta³a przeniesiona na Zacisze.
W 1934 roku podzielono j¹ na
dwie placówki: na Targówku
Osiedlu i na Zaciszu. W latach
wojny, mimo zniszczenia bu-
dynku i represji w³adz okupacyj-
nych, szko³a pracowa³a, a

mieszkañcy Zacisza naprawia-
li zniszczone klasy, kancelariê,
dach. W latach 1945-46 nauka
odbywa³a siê w salach w 4 bu-
dynkach, potem w baraku, przy-
wiezionym z Ogrodu Saskiego,
za ma³ym na potrzeby dzieci. W
1958 roku zawi¹za³ siê Spo-
³eczny Komitet Budowy Szko³y
pod przewodnictwem Józefa
Szewczyka. 24 czerwca 1961 r.,
zosta³ wmurowany kamieñ wê-
gielny pod budowê Szko³y Ty-
si¹clecia, 2 wrzeœnia 1962 uro-
czyœcie otwarto Szko³ê Podsta-
wow¹ nr 84, która 10 grudnia
1966 r. otrzyma³a imiê Waleria-
na £ukasiñskiego. Wydarzenia
z ¿ycia Patrona przypomina ta-
blica, ufundowana przez rodzi-
ców uczniów oraz portret nama-
lowany przez jedn¹ z uczennic.

10 grudnia 2009 roku SP nr
84 œwiêtowa³a 95. urodziny. W
budynku przy ul. Radzymiñ-
skiej 227, systematycznie re-
montowanym i unowoczeœnia-
nym, naukê pobiera 644
uczniów. Dla 4 „zerówek” (88
uczniów) zosta³o wydzielone
skrzyd³o, korytarz i wyremon-
towane ³azienki.

Gronem 57 nauczycieli kie-
ruj¹: dyrektor Andrzej Zawadz-
ki oraz wicedyrektorki: Zofia
Rostek i Barbara Noszczak.

„Jest to szko³a wielopokole-
niowa – mówi Barbara Nosz-
czak, jedna z absolwentek, za-

Jubileusz
pod znakiem Chopina

Jedna z najstarszych i najbardziej zas³u¿onych dla spo³e-
czeñstwa Warszawy placówek oœwiatowych, œwiadek historii
miasta i kraju – tak Szko³ê Podstawow¹ nr 84 im. Waleriana
£ukasiñskiego scharakteryzowa³ Mazowiecki Kurator Oœwiaty
Karol Semik w liœcie, przes³anym na jubileusz 95-lecia.

Janusz Wawrowski (ur. w
1982 r. w Koninie), jeden z naj-
wybitniejszych polskich skrzyp-
ków m³odego pokolenia. Naukê
gry na skrzypcach rozpocz¹³ w
wieku 6 lat. W 2004 r. ukoñczy³
z wyró¿nieniem Akademiê Mu-

Artyœci z prawego brzegu

Janusz Wawrowski
- wirtuoz skrzypiec

Ju¿ jako ma³y ch³opiec chcia³ zostaæ skrzypkiem. Dzisiaj jest
wybitnym muzykiem i jako jedyny w Polsce wykonuje wszystkie
24 Kaprysy Niccolo Paganiniego podczas jednego koncertu.
Oprócz muzyki powa¿nej gra³ te¿ muzykê filmow¹ i jazzow¹.
Do ka¿dego rodzaju muzyki stara siê podejœæ profesjonalnie.

zyczn¹ im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, w klasie prof.
Miros³awa £awrynowicza. Stu-
diowa³ te¿ u prof. Yaira Klessa
w Austrii oraz u Salvatore Ac-
cardo we W³oszech.

A o 5:00 ruszy³a budowa
sceny przed Urzêdem Dzielni-
cy Bia³o³êka. Poœpiech by³
spory, bo o 17:00 zaplanowa-
no próby – nag³oœnienia i
oœwietlenia. Scena musia³a
byæ gotowa na przyjêcie arty-
stów. Impreza rozpoczê³a siê
o 21:00, pó³ godziny wczeœniej
zamkniêto dla ruchu ulice
Œwiatowida i Milenijn¹.

Sylwestrow¹, bia³o³êck¹
fetê otworzy³ wiceburmistrz
Piotr Smoczyñski. Adepci Stu-
dia Piosenki BOK bawili ze-
branych utworami znanymi z
profesjonalnych wykonañ, ale

Sylwester pod ratuszem
To by³a wspania³a zabawa. Tak zgodnie orzekli uczestni-

cy Sylwestra pod bia³o³êckim ratuszem. Wyj¹tkowej urody
fajerwerki, koncert i zabawa na œwie¿ym powietrzu. Mróz
zupe³nie nie dawa³ siê we znaki.

naprawdê by³o czego pos³u-
chaæ. Rosn¹ nam nowe talen-
ty. Zespó³ Strachy na Lachy
porwa³ do tañca, a na koniec
wszyscy nucili z Krzysztofem
Krawczykiem jego przeboje.
O pó³nocy zebrani pod ratu-
szem us³yszeli noworoczne
¿yczenia burmistrza Jacka
Kaznowskiego.

By³o naprawdê sympa-
tycznie, rodzinnie i bezpiecz-
nie – porz¹dku pilnowali
stra¿nicy miejscy, policjanci i
czterdziestu pracowników
ochrony.

      (egu)
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Jubileusz pod znakiem Chopina

trudniona tu od 31 lat. - Dziœ uczê
dzieci swoich uczniów. Jedna
dziesi¹ta grona pedagogicznego
to absolwenci szko³y. Najd³u¿szy
sta¿ ma Teresa Goœciniak, pra-
cuj¹ca w SP nr 84 ju¿ 32 lata”.

W minionych dwóch latach,
dziêki przychylnoœci w³adz
dzielnicy Targówek, wyremon-
towano i zmodernizowano po-
mieszczenia na parterze i piê-
trze oraz pracownie kszta³ce-
nia zintegrowanego, unowo-
czeœniono pracowniê kompute-
row¹. Szko³a ma dwie sale gim-
nastyczne; niedawno oddano
do u¿ytku nowoczesne boisko
sportowe. To zaplecze dla lek-
cji wychowania fizycznego oraz
zajêæ, prowadzonych w œwie-
tlicy w godzinach 6.45 – 17.15.

Jako kolejny atut szko³y dy-
rektor Noszczak wskazuje jej
dogodn¹ lokalizacjê i po³¹cze-
nia komunikacyjne przy ul. Ra-
dzymiñskiej. Dziêki budowie
k³adki tu¿ przy szkole, nie ma
zagro¿enia, wynikaj¹cego z s¹-
siedztwa ruchliwej arterii. Do SP
84 uczêszcza wielu uczniów
spoza rejonu, z Marek i Z¹bek.

Od kilku lat wszystkim dzia-
³aniom towarzyszy has³o:
„Otwarci na siebie – otwarci na
œwiat”. Uczniowie bior¹ udzia³
w konkursach z ró¿nych dzie-
dzin. W konkursie historycz-
nym „Losy ¿o³nierza i dzieje
orê¿a polskiego” - od trzech lat
s¹ w finale. Osi¹gniêcia ma
Uczniowski Klub Sportowy, pro-
wadzony przez Mariê Skucha-
Ob³êkowsk¹, wspó³pracuj¹cy z
MKS „Polonia”. W ogólnopol-
skich zawodach l.a. uczniowie
uzyskali III i V miejsce. W ubie-
g³ym roku szko³a zajê³a II miej-
sce w Dzielnicy Targówek w
ramach rozgrywek Warszaw-
skiej Olimpiady M³odzie¿y.
Udzia³ w miêdzynarodowym
konkursie matematycznym
„Kangur” da³ II miejsce w wo-
jewództwie mazowieckim pod
wzglêdem œredniej wyników; w
„Kangurku” uczeñ IIc uzyska³
maksymaln¹ iloœæ punktów.

Dobrze uk³ada siê wspó³praca
ze œrodowiskiem lokalnym: pla-
cówkami kultury, policj¹, stra¿¹
miejsk¹. Od 3 lat w DK „Zacisze”
wybrane klasy bior¹ udzia³ w za-
jêciach instrumentalnych i tanecz-
nych. Zorganizowano koncert
charytatywny na rzecz by³ej
uczennicy. Od kilku lat uczniowie
i wychowawcy œwietlicy przygo-
towuj¹ kiermasze œwi¹teczne, z
których dochód przeznaczany
jest  na rzecz Hospicjum Dzien-
nego dla Dzieci przy ul. Agatowej.

W ramach Programu „Za-
przyjaŸnij siê ze szko³¹” pro-
wadzone s¹ zajêcia dla rodzi-
ców i dzieci. Na otwarte zajê-
cia muzyczno-ruchowe wg
Carla Orffa przychodz¹ tak¿e
dzieci z innych placówek.

Jubileusz szko³y, która ma
korzenie na Elsnerowie, by³
preludium Roku Chopinow-
skiego. Od wrzeœnia uczniowie
zwiedzali miejsca zwi¹zane z
kompozytorem; odby³y siê
konkursy: wiedzy o Fryderyku
Chopinie oraz plastyczny
„Brzmienie w obrazach”: dzie-
ci s³ucha³y m.in. Etiudy rewo-
lucyjnej, Preludium deszczo-
wego, a swe odczucia utrwa-
la³y, maluj¹c akwarelami, pa-
stelami, kredkami. Wszystkie
dzia³ania koordynowa³a Anna
Wiœniewska-Rajkowska, na-
uczycielka wf, o zainteresowa-
niach muzyk¹ klasyczn¹.

Obchodzony 10 grudnia jubi-
leusz Szko³y Podstawowej nr
84 otworzy³a prezentacja histo-
ryczna, przygotowana przez

Pani

BRONIS£AWIE SOKO£OWSKIEJ

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹

pracownicy Wydzia³u Bud¿etowo Ksiêgowego

Pochodz¹cy z Nowego Jor-
ku Michael Micali ukoñczy³ stu-
dia artystyczne w Hartford Art
School w stanie Connecticut.
Wystawia³ swoje prace zarów-
no w Stanach Zjednoczonych
jak i w Europie. W 2008 r.
mieszka³ w Warszawie, a
obecnie, wraz z ¿ona Dorot¹
mieszka w nowojorskim Bro-
oklynie. W galerii fabs goœci ju¿
po raz drugi. Dok³adnie rok
temu prezentowa³ na Brzeskiej
wystawê zatytu³owan¹ „Coha-
bitation”. Na obecn¹ ekspozy-
cjê sk³adaj¹ siê ca³kiem nowe
prace, aktualne obrazy we-
wnêtrznego œwiata artysty.

MMX to kilka instalacji i jed-
na fotografia. Obiekty nie s¹ ze
sob¹ powi¹zane, a ka¿dy z
nich, choæ jest odzwierciedle-
niem osobistych doœwiadczeñ
artysty, zawiera w sobie myœli
o charakterze uniwersalnym
oraz dawkê nieco absurdalne-
go humoru.

Widzimy o³ówek z obu stron
zakoñczony gumkami. Instala-
cja nosi tytu³ „Historia”. Micha-
el Micali t³umaczy, ¿e o³ów-
kiem piszemy swoj¹ historiê,
gumk¹ natomiast wymazuje-
my z pamiêci to, o czym nie
chcemy pamiêtaæ. A wiêc jest
to przewrotne narzêdzie do fa-
³szowania historii. Kolejna in-
stalacja pt. „Labirynt” zawiera
refleksjê na temat sztuki i ¿ycia
artysty. Przedstawia odwró-
con¹ grzbietem do góry grub¹
ksiêgê „History of art”. Prze-
chodzi przez ni¹ bardzo d³ugi,
spl¹tany ³añcuszek z przycze-
pionym na koñcu d³ugopisem.
Sploty ³añcuszka, istny labirynt
to nie³atwa droga artysty, któ-
ry próbuje odci¹æ siê od histo-
rii sztuki, ale tak zupe³nie mu
siê to nie udaje.

Ciekawa jest te¿ instalacja
zatytu³owana „Wnêtrza”, z³o-
¿ona ze zwyk³ych, tekturowych
pude³ek. Wewn¹trz kartony
wylepione s¹ piêknymi, kolo-
rowymi tkaninami o ciekawych

MMX - Michael Micali
Tytu³ wystawy otwartej 19 grudnia w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brze-

skiej 7 – MMX – to zapisany cyframi rzymskimi rok 2010. Mo¿liwa jest tak¿e inna interpre-
tacja: MM to inicja³y autora prezentowanych prac, Michaela Michali. X natomiast jest liter¹
bardzo wieloznaczn¹, budz¹c¹ wiele skojarzeñ. Zazwyczaj jest to niewiadoma, kryj¹ca liczne
znaki zapytania. T¹ niewiadom¹ mo¿e byæ rozpoczynaj¹cy siê w³aœnie rok. Z drugiej strony
X oznacza miejsce i okreœlony czas. 2010 jest p³aszczyzn¹, na której wszyscy siê bêdziemy
spotykaæ nied³ugo po otwarciu tej wystawy.

wzorach. Najmniejsze pude³ko
wy³o¿one jest nawet miêkkim,
szlachetnym aksamitem. Nie-
odparcie nasuwa siê skojarze-
nie ze znanym porzekad³em:
Nie wszystko z³oto, co siê
œwieci. Czêsto w³aœnie to, co
siê nie œwieci, zawiera z³oto.
Szare opakowanie kryje piêk-
ne wnêtrze, trzeba tylko umieæ
je otworzyæ.

Jedyna prezentowana na
wystawie fotografia przedsta-
wia poroœniêty drzewami i
krzewami krajobraz, w którego
centrum postawiono metalow¹
konstrukcjê - dach oparty na
dwóch s³upach. Zdjêcie nosi
tytu³ „Schronienie”.

Podobnie jak ka¿dy odczu-
wa absurdalnoœæ tego obrazu,
wiele osób identyfikuje siê z
przes³aniem pozosta³ych
prac. I takie by³o zamierzenie
artysty. Celem, który wyzna-
czy³ sobie Michael Micali by³o
stworzenie prac o znaczeniu
uniwersalnym poprzez poka-
zanie osobistych doœwiad-
czeñ. Uniwersalne jest to, co
wszyscy rozumiemy i podob-
nie odczuwamy.

Wystawê prac Michaela Mi-
cali „MMX” w galerii fabs przy
ul. Brzeskiej 7 mo¿na ogl¹daæ
do 3 lutego 2010 r. w soboty,
w godz. 15-17, w niedziele, w
godz. 13-15 lub po uzgodnieniu
telefonicznym, 505 12 14 17.

Joanna Kiwilszo

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

6 stycznia (œroda) godz.18.00 - „Kolêdowaæ Ma³emu” - Koncert
kolêd i pastora³ek w wykonaniu grupy „Praskie Ma³mazyje” pod
kierunkiem Doroty Czajkowskiej
10 stycznia (niedziela) godz. 19.00 - EtnoPraga dla WOŒP -
Koncert zespo³ów Gadaj¹ca Tykwa i Mosaic. Sen Pszczo³y ul.
In¿ynierska 3. Wstêp 15 z³otych
11 stycznia (poniedzia³ek) godz.17.30 - Bal karnawa³owy dla
krasnoludków
12 stycznia (wtorek) godz. 20.00 - Poddasze Literackie – UL art
– spotkania ze sztuk¹ Ania Przybysz &Trideon, Krzysztof Wroñski
& NRD, Zaginiony & Company: Marek Konecki – rysunki, W³odek
Ciesielski/Grzegorz Walczak – satyra, Turniej Jednego Wiersza;
prowadzenie Jarek Janowski. Sen Pszczo³y, ul. In¿ynierska 3
13 stycznia (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie –
popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata; „¯ycie co-
dzienne w miastach Tybetu” – prof. Stanis³aw Godziñski (Wy-
dzia³ Orientalistyczny UW); „Jurta – tradycyjny dom nomadów”
– Agnieszka Wachnik. Wyk³ady po³¹czone z pokazem slajdów
14 stycznia (czwartek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych ta-
lentów” - Koncert sekcji klasy saksofonu Paw³a Gusnara (Uni-
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
17 stycznia (niedziela) godz. 16.00 - „Koncert dla ma³ych i du¿ych”
kierownictwo artystyczne i prowadzenie Agnieszka Wachnik
18 stycznia (poniedzia³ek) godz. 17.30 - „Animal Planet na
¿ywo” – Antarktyda. Program edukacyjno - przyrodniczy
18 stycznia (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Klub Praskich Twór-
ców, prowadzenie Marek £awrynowicz
19 stycznia (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania z
Gwiazd¹ - Goœciem DK Praga bêdzie Gra¿yna Brodziñska.
Spotkanie poprowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
20 stycznia (œroda) godz. 17.30 - Pokaz slajdów - Japonia
cz. 1, prowadzenie Bo¿ena Ostrowska
22 stycznia (pi¹tek) godz. 17.30 - Spotkanie w „Galerii pisarzy
i poetów”. Promocja ksi¹¿ki, prowadzenie Marek £awrynowicz
25 i 26 stycznia (poniedzia³ek, wtorek) godz.19.00 - Kropka
Theatre w DK PRAGA - „Judyta jak¹ by³a”. Spektakl oparty na
motywach apokryficznej historii z Ksiêgi Judyty w po³¹czeniu
z fragmentami „Niewolnika” wg. I.B.Singera oraz Pieœni nad
Pieœniami. Spektakl wystawiany w ramach konkursu „Literatu-
ra Dawna”  powo³anego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, organizowanego przez Instytut Teatru im.
Z. Raszewskiego
29 stycznia (pi¹tek) godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz –
Mateusz Walerian Trio: Mateusz Walerian – saksofon, Marcin
Oleœ – bass, Bart³omiej Brat Oleœ - bêbny

www.dkpraga.pl

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Gra¿ynê Grudzieñ, absolwent-
kê tej szko³y, a Zofia Rostek
zaprezentowa³a wspó³czesny
wizerunek placówki. Izabela
Pyœk, autorka scenariusza i re-
¿yserka czêœci artystycznej, po-
³¹czy³a historiê placówki  z mu-
zyk¹ Chopina. Jego pieœni wy-
kona³ chór szkolny pod batut¹
Marty Meyerholz, rytmy w ruchu
zaprezentowa³ zespó³ tanecz-
ny Ewy Gietki. Scenografiê wy-
konali uczniowie pod kierun-
kiem Konrada Lesiaka, a tak¿e
nauczyciele œwietlicy szkolnej.

Uczestnicy uroczystoœci obej-
rzeli wystawê „Chopin na emi-
gracji”, „Chopin w malarstwie,
literaturze i filmie”, „Mazowsze
Chopina”, „¯elazowa Wola”,
„Spacer Chopina po Warsza-
wie”, „Historia konkursów Cho-
pinowskich” – powsta³¹ dziêki
akcji zbierania przez uczniów
materia³ów na wymienione te-
maty oraz wspólnego z rodzica-
mi i nauczycielami dekorowania
nimi szkolnych korytarzy.

Ostatnim w roku 2009 ak-
centem jubileuszowym by³a
wieczornica, poœwiêcona Fry-
derykowi Chopinowi, z udzia-
³em ko³a teatralnego uczniów
klas I – III, prowadzonego
przez Dorotê Urbañsk¹ i Lilia-
nê Wysoczarsk¹. Ten program
zostanie powtórzony 3 maja
bie¿¹cego roku.                          K.

PS. Tak¿e burmistrz Dziel-
nicy Targówek przes³a³ list gra-
tulacyjny, ale do szko³y im.
Waleriana £ukaszewicza.
B³êdny adres, czy patron?

17 stycznia mija czwarta rocznica œmierci

Antoniego Jakubowskiego
radnego, dzia³acza spo³ecznego,

naszego Przyjaciela, Cz³owieka wielkiej ¿yczliwoœci.
Tego dnia podczas Mszy œw. o godzinie 12.30

w Katedrze Œw. Floriana na wypominkach
spotkaj¹ siê Jego znajomi i przyjaciele,

o czym przypomina
Marta Rozbicka.
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ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 22 674 29 29

22 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

Lekarze

�

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

VW     AUDI     SKODA     SEAT

Mechanika pojazdowa - serwis opon

Blacharstwo - Lakiernictwo

Sprzeda¿ czêœci

wszystkie marki

Stacja Kontroli Pojazdów

Warszawa, ul. Radzymiñska 82, tel. 670 17 07

Jakoœæ ASO, cena warsztatu niezale¿nego

5%
 ra

batu

na u
s³u

gi!

www.e-carservice.pl

dokoñczenie ze str. 1

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 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

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr 98/CP/2009 z dnia 21.12.2009 r. na wniosek
TEL-TEAM INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Zielonce ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego 7,
z³o¿onego w dniu 21.09.2009 r. w imieniu której,
wystêpuje pe³nomocnik P. Damian ¯akowski
(pe³nomocnictwo z dnia 17.09.2009 r.) ustalaj¹cej
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej

na budowie telekomunikacyjnych ruroci¹gów kablo-
wych na czêœci dzia³ek nr ew. 11 z obrêbu 4-07-16
oraz na dzia³kach nr ew. 59, 60, 33, 24, 23, 17, 16, 15,
12 z obrêbu 4-07-10 w ul. Annopol na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za

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

14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,

je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty

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

pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul.
Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek

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

telefonu 022 51-03-225.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego

og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Na zaproszenie Premiera
przez gazety samorz¹dowe, na
które przeznacza siê ok. 50 mln
z³ dofinansowania. Tak jest tylko
w Polsce i na Bia³orusi. Urzêdy
nie radz¹ sobie z ustaw¹ o pra-
wie prasowym i z ustaw¹ o do-
stêpie do informacji publicznej.

Wa¿ne pytania postawi³ An-
drzej Rogiñski, redaktor naczel-
ny „Po³udnia”: ile jest misji pu-
blicznej w mediach publicznych,
ile – w prywatnych mediach lo-
kalnych? Dlaczego œrodki finan-
sowe trafiaj¹ do mediów pu-
blicznych? Redaktor Rogiñski
zwróci³ uwagê na przepisy, któ-
re dyskryminuj¹ prasê lokaln¹
w staraniach o œrodki unijne
oraz na fakt, ¿e gazety wyda-

wane przez urzêdy dzielnic tak-
¿e publikuj¹ reklamy, choæ nie
jest to zadanie w³asne gminy.

Na odpowiedzi w sprawach
najbardziej nas interesuj¹cych
musimy poczekaæ do spotka-
nia Premiera z warszawsk¹
pras¹ lokaln¹, o które podj¹³
starania Andrzej Rogiñski.

Czytelnicy, zainteresowani
kierunkami dzia³añ i dokona-
niami 2-letnich rz¹dów PO-
PSL, mog¹ w naszej redakcji
zapoznaæ siê z publikacjami,
przekazanymi na konferencji :
„Realizacja zadañ rz¹du, okre-
œlonych w expose”, „Od trans-
formacji do modernizacji w re-
gionach”, „Kultura – Inwesty-
cje”, „Cyfryzacja kultury”.     K.

B³¹d brzemienny w skutki
Od 10 lat lokatorzy Kowieñ-

skiej 9 s³ysz¹, ¿e sprawa na
razie jest nierozwi¹zywalna, ¿e
musz¹ czekaæ na zakoñczenie
postêpowania i ¿e w tym postê-
powaniu nie s¹ stron¹. Andrzej
Jakubiak, wiceprezydent stoli-
cy, proponowa³ stworzyæ z blo-
ku czynszówkê, zaœ prezydent
Hanna Gronkiewicz – Waltz
zarz¹dzeniem z 7 paŸdzierni-
ka 2009 przekaza³a administro-
wanie budynkiem pó³nocnopra-
skiemu Zak³adowi Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami, do
czasu ostatecznego rozstrzy-
gniêcia roszczeñ do spornego
gruntu. W³adze miasta zapew-
niaj¹, ¿e dzia³aj¹ zgodnie z
duchem i liter¹ prawa, ale jeœli
sprawa gruntu ci¹gnie siê od lat

czterdziestych ubieg³ego wie-
ku, strach pomyœleæ, dok¹d
mo¿e jeszcze potrwaæ.

Stowarzyszenie Kowieñska
9 ponagla odpowiedzialne
urzêdy i instytucje, œle pismo za
pismem, szuka wsparcia dla
swoich – s³usznych – postula-
tów. Pismem z 3 listopada ubie-
g³ego roku mieszkañcy odma-
wiaj¹ przekazania budynku
Zak³adowi Gospodarowania
Nieruchomoœciami. Jako sa-
moistni posiadacze budynku
przy Kowieñskiej 9 - co zosta-
³o potwierdzone odpowiednim
pismem przedstawiciela w³adz
miasta w 2008 roku – czuj¹ siê
w nim gospodarzami, wszak
powsta³ za ich pieni¹dze. Pisz¹
tak – W tym stanie rzeczy od-
mawiamy przekazania nieru-

chomoœci (...) i oczekujemy
spotkania z udzia³em odpo-
wiednio umocowanego przed-
stawiciela Miasta Sto³ecznego
Warszawy w celu komplekso-
wego rozwi¹zania wszelkich
kwestii zwi¹zanych z niezwykle
pogmatwan¹ sytuacj¹ nieru-
chomoœci przy ul. Kowieñskiej
9 oraz jej mieszkañców. Od
wielu lat zwracamy uwagê na
potrzebê rozwi¹zania sprawy i
oczekujemy od w³adz miasta i

dzielnicy powa¿nego i odpo-
wiedzialnego podejœcia do pro-
blemu, który powsta³ z winy
urzêdników. To pracownicy
w³aœciwych urzêdów podpisy-
wali umowy, wydawali pozwo-
lenia i decyzje o wybudowaniu
nieruchomoœci  z naszych œrod-
ków, na gruncie obci¹¿onym
roszczeniami dawnych w³aœci-
cieli, a nastêpnie wydali zezwo-
lenie na zasiedlenie.

11 listopada 2009 Stowarzy-
szenie Kowieñska 9 wystoso-
wa³o dramatyczny list otwarty
do prezydenta RP Lecha Ka-
czyñskiego, apeluj¹c o spra-
wiedliwoœæ równie¿ do premie-
ra Donalda Tuska, marsza³ków
– Borusewicza i Komorowskie-
go i do Rzecznika Praw Oby-
watelskich - Janusza Kocha-
nowskiego.

Trudno w tej sprawie o opty-
mizm. Lista b³êdów urzêdni-
ków jest doœæ d³uga. Jedyna
nadzieja, ¿e postêpowanie w
sprawie spornego gruntu na-
bierze tempa i sprawê mo¿na
bêdzie zamkn¹æ. Z korzyœci¹
dla w³aœcicieli mieszkañ w bu-
dynku przy Kowieñskiej 9.

(egu)

Od 16 grudnia ubieg³ego roku kiwa siê na rogu ulic: Stalowej
i Czynszowej – tak, jak to czyni³ jego pierwowzór, 33-letni pan
Guma. Tê autentyczn¹ postaæ zaproponowali do uwiecznienia
ch³opcy, uczestnicz¹cy w warsztatach Stowarzyszenia Grupa
Pedagogiki i Animacji Spo³ecznej Praga Pó³noc. Od 6 lat pra-
cuje z nimi Andrzej Or³owski, pedagog ulicy. RzeŸbê z gumy,
umieszczon¹ na sprê¿ynach, wykona³ mieszkaj¹cy na Bródnie
artysta, Pawe³ Althamer, znany z  artystycznych projektów spo-
³ecznych, takich jak Bródno 2000, lot w z³otych skafandrach do
Brukseli, Park RzeŸby w Parku Bródnowskim.

Pomnik wzbudzi³ wiele kontrowersji. Na ³amach „Faktu” okre-
œlono go jako skandal. Inaczej oceni³a to Agnieszka Kowalska
w „Gazecie Wyborczej”: „Nie uwa¿am, ¿e pomnik menela to
skandal (zw³aszcza ¿e jest kameralny, z gumy, nie z marmuru).
Skandalem jest to, ¿e patrzymy obojêtnie na upadek Pragi. Na
to, ¿e dzieci wyrastaj¹ tam w biedzie, wœród alkoholu, bez per-
spektyw…”. Maria KuŸniar w „Echu Miasta” zachêca: „Mo¿e
dziêki takim projektom zwiêkszy siê te¿ nasza wra¿liwoœæ na
problemy tych wykluczonych, takich jak chocia¿by Pan Guma.”

Pan Guma nie zd¹¿y³ zobaczyæ swego pomnika; w czasie prac na
nim zapi³ siê na œmieræ. RzeŸbie trzeba ¿yczyæ d³u¿szego ¿ywota.       K.

Pan Guma jak ¿ywy

Szansa dla bezrobotnych

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka oraz Fundacja Here-
ditas zapraszaj¹ bezrobotne osoby z terenu Pragi Pó³noc
do udzia³u w bezp³atnym kursie na przewodnika po War-
szawie i Pradze. Ostatnie wolne miejsca! Zg³oszenia: (22)
394 93 62, 0 500 704 704, biuro: ul. Marsza³kowska 4 lok. 4.
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Jest laureatem czo³owych nagród w wielu
krajowych i miêdzynarodowych konkursach
skrzypcowych. Otrzyma³ m. in. II nagrodê Miê-
dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.
Rodziny Grobliczów w Krakowie, I nagrodê
Ogólnopolskiego Konkursu M³odych Skrzypków
im. Stanis³awa Serwaczyñskiego w Lublinie, III
nagrodê Miêdzynarodowego Konkursu w Klo-
ster Schontal (Niemcy), III nagrodê Miêdzyna-
rodowego Konkursu Skrzypcowego im. Louisa
Spohra we Freiburgu (Niemcy) oraz III nagro-
dê Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowe-
go im. Dawida Ojstracha w Odessie (Ukraina).

Rozwój jego wybitnych zdolnoœci artystycz-
nych by³ wielokrotnie wspierany przez stypen-
dia Ministerstwa Kultury. Wspó³pracuje z naj-
lepszymi orkiestrami i dyrygentami. Wystêpuje
jako solista w salach koncertowych Polski i
Europy zbieraj¹c entuzjastyczne opinie kryty-
ków muzycznych i publicznoœci. Jako mieszka-
niec Bia³o³êki chêtnie bierze te¿ udzia³ w kon-
certach dla lokalnej spo³ecznoœci.

- Krytycy okreœlaj¹ Pana grê mianem „per-
fekcyjnej technicznie”, „charyzmatycznej
wirtuozerii”. Kiedy trzeba zacz¹æ graæ, aby
dojœæ do takiej perfekcji? Czy w wyborze
drogi artystycznej pomog³y Panu tradycje
rodzinne, czy by³y to wy³¹cznie Pana w³a-
sne decyzje?

- Nikt w rodzinie nie by³ muzykiem, pochodzê
z rodziny lekarskiej. Ale mój dziadek grywa³ na
fortepianie. Kupi³ sobie fortepian i zacz¹³ siê
uczyæ graæ w wieku 30 lat. Chyba musia³ mieæ
talent, skoro mimo póŸnego wieku, jakoœ mu to
wychodzi³o. Rodzice te¿ grali na fortepianie,
skoñczyli podstawow¹ szko³ê muzyczn¹. Za-
wsze siê u nas w domu du¿o s³ucha³o muzyki,
zawsze ta muzyka by³a jakoœ obecna.

Ja bardzo lubi³em œpiewaæ, ale od kiedy pa-
miêtam, przede wszystkim chcia³em graæ na
skrzypcach. Ta chêæ grania by³a tak naturalna,
jak potrzeba jedzenia i picia. To siê rzadko zda-
rza, ¿eby takie ma³e dziecko wiedzia³o dok³ad-
nie, czego chce. Kiedy mia³em 6 lat rodzice zapi-
sali mnie do szko³y muzycznej. Pomyœlnie zda-
³em egzaminy i komisja orzek³a, ¿e mam graæ na
fortepianie, poniewa¿ ten instrument jest w domu.
Ale ja siê upar³em, ¿e bêdê graæ tylko na skrzyp-
cach. Rodzice zgodzili siê i tak to siê zaczê³o.

- Czy w czasie swojej edukacji spotka³
Pan osoby, które w sposób znacz¹cy wp³y-
nê³y na Pana ¿ycie artystyczne? Czy by³
ktoœ, kto odkry³ Pana talent i kto pokiero-
wa³ jego rozwojem?

- Mia³em wielkie szczêœcie, ¿e trafi³em na
cz³owieka, dla którego muzyka by³a ca³ym
¿yciem. To by³ mój nauczyciel w podstawowej
szkole muzycznej, pierwszy mistrz, Jan Szkal-
ski. On wci¹gn¹³ mnie w œwiat muzyki, w jej
magiê. I co najwa¿niejsze, nie zniszczy³ tego
zami³owania, które we mnie by³o, nadmierny-
mi, nudnymi æwiczeniami. Bardzo wczeœnie
zacz¹³ jeŸdziæ ze mn¹ do Poznania i do War-
szawy na ró¿ne konkursy. Po prostu zainwe-
stowa³ we mnie swój czas.

Œredni¹ szko³ê muzyczn¹ zacz¹³em w Po-
znaniu, ale koñczy³em j¹ ju¿ w Warszawie, na
Miodowej, w klasie profesora Miros³awa £aw-
rynowicza. Studiowa³em równie¿ u niego, w
Warszawskiej Akademii Muzycznej. Nazywam
go moim „artystycznym ojcem”. Jeszcze studiu-
j¹c w Warszawie, w 2003 r. podj¹³em studia w

Kunstuniversität w Graz w Austrii, w klasie prof.
Yaira Klessa, a ju¿ po zrobieniu dyplomu, od
listopada 2007 przez rok studiowa³em u Salva-
tore Accardo w Cremonie we W³oszech.

- Czy to znaczy, ¿e skrzypek ca³y czas musi
siê uczyæ? Nie wystarczy, ¿e koncertuje?

- Wed³ug mnie skrzypek ci¹gle powinien siê
uczyæ. Wyznajê tak¹ zasadê, ¿e jeœli siê cz³o-
wiek nie rozwija, to siê cofa. Nie mo¿na zatrzy-
maæ siê na jednym poziomie. Trzeba ci¹gle d¹-
¿yæ do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ja ca³y czas utrzymujê kontakt z prof. Yairem
Klessem, u którego studiowa³em przez kilka lat.
To fantastyczny cz³owiek, osoba, której ufam.
Kiedy jadê do Austrii, mieszkam u niego w
Wiedniu, razem pracujemy. Bardzo ceniê so-
bie jego zdanie.

W ogóle wa¿na jest opinia kogoœ z zewn¹trz.
Nawet jeœli cz³owiek œwietnie potrafi graæ, to ni-
gdy nie podejdzie do siebie wystarczaj¹co kry-
tycznie i obiektywnie. Czasem od kogoœ, kto
jest nawet gorszym, mniej doœwiadczonym mu-
zykiem, mo¿na siê wiele nauczyæ.

- Jest Pan laureatem wielu konkursów. Jak
wa¿ny dla skrzypka jest udzia³ w konkursach?
Któr¹ nagrodê ceni Pan sobie najbardziej?

- Konkursy to dzisiaj bardzo trudny temat. Z
jednej strony ich presti¿ upada, poniewa¿ du¿o
jest w nich „ustawiania”, a z drugiej strony ich
poziom jest sztucznie œrubowany. Czêsto ju¿ 12-
, 13-letnie dzieci graj¹ bardzo trudne utwory.
Wykszta³ci³ siê nawet pewien typ muzyków-kon-
kursowiczów. S¹ to ludzie, którzy poœwiêcaj¹
ca³y swój czas, szlifuj¹c do perfekcji repertuar
konkursowy. Rzeczywiœcie, konkurs wygrywaj¹,
jednak póŸniej nie potrafi¹ sprostaæ ¿yciu mu-
zyka. Bo muzyk zwykle nie ma tyle czasu, ¿eby
przygotowaæ siê do zupe³nie ró¿nych koncer-
tów. Musi umieæ siê szybko przestawiæ.

Coraz czêœciej siê zdarza, ¿e muzycy, któ-
rzy robi¹ wielk¹ karierê nie wygrali ¿adnego
konkursu, i odwrotnie, ci, co wygrywali konkur-
sy - nie robi¹ ¿adnej kariery. Kiedyœ wygrana w
konkursie oznacza³a nie tylko nagrodê pie-
niê¿n¹, ale równie¿ zaproszenia na koncerty,
stypendia. Dzisiejszy œwiat tak siê skomercjali-
zowa³, ¿e karierê tak naprawdê mo¿na kupiæ.
Konkurs nie jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹, aby zro-
biæ karierê, wygranie go nie jest ¿adnym wy-
znacznikiem. Rz¹dz¹ tu mechanizmy podobne
do rozrywki i sportu.

Licz¹ siê uk³ady, umowy pomiêdzy profeso-
rami, maj¹cymi w konkursie swoich uczniów.
Czasem w 3-etapowym konkursie ju¿ po pierw-
szym etapie wiadomo, kto ma wygraæ. Porów-
nanie do sportu, niestety w negatywnym sen-
sie, nasuwa siê samo. A ¿e sztuka jest jeszcze
mniej wymierna ni¿ sport, mo¿liwoœci nadu¿yæ
s¹ wiêksze. Nie da siê przecie¿ zarzuciæ komi-
sji, ¿e by³a stronnicza, bo ka¿dy ma prawo do
w³asnego zdania, i choæ ktoœ gra³ nierówno, ju-
rorom siê podoba³.

Oczywiœcie, nie zawsze tak jest. Choæ gene-
ralnie nie mam dobrego zdania o konkursach,
to przecie¿ te¿ bra³em w nich udzia³ i nawet
uda³o mi siê zdobyæ kilka nagród. Na pewno
wa¿ny by³ dla mnie konkurs im. Dawida Ojstra-
cha w Odessie na Ukrainie, gdzie zdoby³em III
nagrodê oraz konkurs im. Louisa Spohra we
Freiburgu, gdzie równie¿ otrzyma³em III nagro-
dê. Du¿ym sukcesem by³o te¿ zdobycie II na-
grody w Miêdzynarodowym Konkursie im. Ro-
dziny Grobliczów w Krakowie.

- Powiedzia³ Pan, ¿e ¿ycie muzyka to
przede wszystkim koncerty. Czy lubi Pan
koncertowaæ? Dlaczego koncerty s¹ wa¿ne?
Czy odczuwa Pan tremê?

- Dla ka¿dego muzyka najwa¿niejszy jest kon-
takt z publicznoœci¹. Im jestem starszy, tym co-
raz bardziej doceniam koncerty i coraz wiêksz¹
sprawiaj¹ mi one przyjemnoœæ. Kiedy by³em stu-
dentem, koncerty wi¹za³y siê dla mnie z du¿ymi
emocjami i du¿ym stresem. Choæ mo¿e nie by³o
tego widaæ, bardzo siê denerwowa³em, a tu¿
przed wyjœciem na scenê prze¿ywa³em ciê¿kie
chwile. Z biegiem lat uda³o mi siê opanowaæ tê
negatywn¹ tremê. Nauczy³em siê te emocje
przemieniaæ w radoœæ muzykowania.

W tej chwili granie mnie cieszy. Odczuwam
przyjemnoœæ kontaktu z ludŸmi. Uwielbiam na-
wi¹zywaæ ten kontakt podczas koncertu, czuæ,
jak publicznoœæ reaguje na moj¹ grê, jak siê wy-
twarza miêdzy nami coœ takiego, czego nie mo¿-
na wymacaæ. Mam z tego ogromn¹ satysfakcjê.

Oczywiœcie, nie da siê do koñca tremy wyeli-
minowaæ. Trzeba j¹ oswoiæ i zaakceptowaæ sa-
mego siebie, równie¿ prawo do b³êdu. Najwiêk-
szym zdarzaj¹ siê pomy³ki na scenie. Trzeba
siê cieszyæ, ¿e pracujê w zawodzie, w którym
moja pomy³ka nie spowoduje na przyk³ad czy-
jejœ utraty zdrowia, czy zawalenia siê mostu. Ja
nikomu krzywdy nie zrobiê. Kiedy to zaakcepto-
wa³em, zaczê³o mi lepiej wychodziæ. Myœlê, ¿e
najwa¿niejsze jest, aby przekazaæ ludziom w³a-
sne przekonanie do muzyki, któr¹ siê gra.

- A jak¹ muzykê, dawn¹ czy wspó³czesn¹,
które utwory najbardziej lubi Pan graæ?

- Lubiê graæ muzykê z ró¿nych epok, zawsze
jednak muszê siê wg³êbiæ w to, co robiê. Na-
wet w najmniej przystêpnym na pierwszy rzut
ucha utworze staram siê dostrzec coœ, co mo-
g³oby mi siê spodobaæ, jakiœ punkt zaczepie-
nia, aby siê wczuæ. Nie lubiê graæ tylko dlate-
go, ¿eby zagraæ. Muszê znaleŸæ radoœæ grania
nawet w ciê¿ko napisanym utworze. Oczywi-
œcie, s¹ utwory, które du¿o ³atwiej siê gra, gdzie
du¿o ³atwiej znaleŸæ tê przyjemnoœæ grania.

Oprócz muzyki powa¿nej, od baroku do
wspó³czesnej, gram muzykê filmow¹. Nagra-
³em solow¹ partiê skrzypiec kompozycji Jana
A. P. Kaczmarka do dwóch amerykañskich fil-
mów: „Evening” (Wieczór) w re¿. Lajosa Kolta-
ia oraz „Get Low” (A¿ po grób) w re¿. Aarona
Schneidera. To by³o dla mnie zupe³nie nowe
doœwiadczenie.

Grywa³em te¿ z muzykami jazzowymi. Tak
wiêc lubiê bardzo ró¿n¹ muzykê i staram siê
zawsze, do ka¿dego rodzaju podejœæ profesjo-
nalnie. Gdybym otrzyma³ propozycjê zagrania
czegoœ rozrywkowego, te¿ bym jej nie odrzuci³
i stara³bym siê wykonaæ j¹ jak najlepiej.

- Jest Pan jedynym polskim skrzypkiem
wykonuj¹cym wszystkie 24 kaprysy Nicco-
lo Paganiniego. Na czym polega trudnoœæ
kaprysów? Czemu Paganini zawdziêcza³
(poza konszachtom z diab³em, ma siê rozu-
mieæ) swoje niesamowite umiejêtnoœci;
czym t³umaczyæ jego fenomen?

- Kaprysy to pewna ca³oœæ. Paganini zawar³
w nich ca³y arsena³ œrodków techniki skrzypco-
wej. Graj¹c kaprysy przechodzimy przez wszyst-
kie rodzaje techniki gry na skrzypcach, pokonu-
j¹c ca³¹ gamê ró¿nych trudnoœci. Generalnie nie
ma takich zbiorów etiud, w których kompozytor
zastosowa³by tyle trudnoœci na tak wysokim
poziomie. Dlatego, aby zagraæ wszystkie kaprysy
Paganiniego dobrze, trzeba byæ bardzo wszech-
stronnym skrzypkiem i posiadaæ wszystkie umie-
jêtnoœci techniczne. W³aœnie ta wszechstron-
noœæ sprawia, ¿e to jest piekielnie trudne.

Swoje niesamowite umiejêtnoœci Paganini za-
wdziêcza³ przede wszystkim niepospolitemu ta-
lentowi i mozolnym æwiczeniom. Niektórzy
mówi¹, ¿e odznacza³ siê swoist¹ fizjologi¹, ¿e
jego rêce by³y specyficznie zbudowane. Podob-
no cierpia³ na tak¹ chorobê stawów, ¿e móg³ nie-
naturalnie wykrêcaæ nadgarstki. Tak naprawdê,
Paganini rzeczywiœcie mia³ chude rêce i bardzo
d³ugie palce. By³ te¿ œwietnym gitarzyst¹ i wpro-
wadzi³ do techniki skrzypcowej wiele ciekawych
chwytów wywodz¹cych siê z gry na gitarze.

- Kaprysy wykonuje Pan te¿ w duecie z
wiolonczelist¹ Marcinem Zdunikiem. Sk¹d
wzi¹³ siê pomys³ zaaran¿owania kaprysów
na dwa instrumenty?

- Pomys³ zaaran¿owania kaprysów na
skrzypce i wiolonczelê narodzi³ siê kilka lat
temu, kiedy Marcin Zdunik by³ jeszcze w liceum,
a ja koñczy³em studia. By³ to pocz¹tkowo ro-
dzaj trochê szalonego eksperymentu. Marcin
dopisa³ now¹, równorzêdn¹ partiê wiolonczeli

do istniej¹cej partii skrzypiec do kilku kaprysów.
Okaza³o siê, ¿e efekty s¹ bardzo fajne. Projekt
siê spodoba³. Postanowiliœmy to grywaæ i pra-
cowaæ nad nastêpnymi etiudami. Do tej pory
zagraliœmy razem 19 kaprysów, a 5 gra³em sam.

Ca³y czas trwa praca, aby zaaran¿owaæ
wszystkie kaprysy. Planujemy zagraæ po raz
pierwszy wszystkie 24 kaprysy razem w czerw-
cu na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Szczeci-
nie. Nagramy te¿ p³ytê. To bêdzie zwieñczenie
naszej kilkuletniej pracy.

Kaprysy Paganiniego w aran¿acji na dwa in-
strumenty ukazuj¹ siê w nowym, czêsto zaska-
kuj¹cym kontekœcie. Jest to po³¹czenie czegoœ
bardzo konserwatywnego, b¹dŸ co b¹dŸ kapry-
sy zawsze by³y jakimœ kanonem dla ka¿dego
skrzypka, z elementem wrêcz awangardowym,
jakim jest trochê jazzuj¹ca aran¿acja Marcina.
Ta tradycja z nowoczesnoœci¹ bardzo dobrze
siê komponuje. Chcemy dodaæ do tego wizu-
alizacje komputerowe i stworzyæ w ten sposób
prawdziwy show.

- ¯eby tak wspaniale graæ arcytrudne
utwory Paganiniego trzeba, poza talentem i
umiejêtnoœciami, mieæ œwietny instrument.
W powszechnej opinii za najlepsze uchodz¹
skrzypce s³awnego Antonio Stradivariego,
w³oskiego lutnika ¿yj¹cego w XVII i XVIII w.
w Cremonie. Na jakim instrumencie Pan
gra? Czy gra³ Pan kiedyœ na stradivariusie?

- Skrzypce Stradivariego i Guarneriego del
Ges? to niew¹tpliwie œwietne instrumenty. Mia-
³em okazjê graæ i na jednych i na drugich. Jed-
nak coraz czêœciej mówi siê, ¿e po kilkuset la-
tach te wspania³e instrumenty trac¹ swoje ma-
giczne w³aœciwoœci – maj¹ przecie¿ po 300 lat!
I choæ ich ceny osi¹gaj¹ zawrotne sumy kilku
milionów dolarów, myœlê, ¿e ich s³awa jest w
pewnym sensie mitem.

W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat bardzo
rozwinê³a siê sztuka lutnictwa i wielu œwietnych
lutników oferuje fenomenalne instrumenty. Co-
raz wiêcej te¿ znanych wykonawców wybiera
w³aœnie instrumenty wspó³czesne.

Ja równie¿ gram na wspó³czesnych skrzyp-
cach, polskiego, fenomenalnego lutnika z Za-
kopanego, Wojciecha Topy. Na jego instrumen-
tach gra plejada wybitnych muzyków, jak Kon-
stanty Andrzej Kulka i Marcin Zdunik. W tej chwi-
li mam ju¿ drugi instrument przez niego wyko-
nany. Jest œwietny, ma bardzo szlachetne
brzmienie, jak stare w³oskie skrzypce. Czêsto
s³yszê pytanie, czy gram na stradivariusie? Od-
powiadam: nie, na „topie”.

- Mieszka Pan w Bia³o³êce. Pañska ¿ona,
Bogumi³a Dziel-Wawrowska jest œpie-
waczk¹. Jak udaje siê pañstwu pogodziæ
wasze obowi¹zki – wyjazdy, koncerty, æwi-
czenie pod jednym dachem?

- Do koñca nie wiem, jak to siê udaje pogo-
dziæ. Najgorsza chyba jest ta nieregularnoœæ na-
szej pracy (która jest jednoczeœnie wielkim plu-
sem tego zawodu). Koncerty s¹ w ró¿nych ter-
minach, w ró¿nych miejscach. Poniewa¿ mamy
dzieci, musimy siê zmieniaæ. Najwa¿niejsza jest
dobra organizacja.

Jeœli chodzi o æwiczenie, kiedyœ mieszkali-
œmy w trzypokojowym mieszkaniu w bloku. W
jednym pokoju æwiczy³a ¿ona, w drugim – ja, a
w trzecim rozrabia³y dzieci. Do tej pory podzi-
wiam s¹siadów za wyrozumia³oœæ. Teraz mamy
dom, co dla muzycznej rodziny jest lepszym roz-
wi¹zaniem.

¯yczê Pañstwu wielu sukcesów i dziêku-
jê za rozmowê

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Artyœci z prawego brzegu

dokoñczenie ze str. 1

Janusz Wawrowski - wirtuoz skrzypiec
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Do³¹cz do PZU – lidera na polskim rynku ubezpieczeñ

W zwi¹zku z wprowadzeniem nowej strategii
sprzeda¿y szukamy osób na stanowisko:

Agenta Ubezpieczeniowego
Oferujemy m.in. nowy system wynagradzania,

program bezp³atnych szkoleñ.

Dowiedz siê wiêcej na temat stanowiska na stronie www.pzu.pl/agent

Przeœlij CV i list motywacyjny wraz z klauzul¹ o przetwarzaniu danych

osobowych na adres: mstachniuk@pzu.pl

Projekt pt. „£aczymy ludzi

- szkolenia i sta¿e dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹”.

Pomagasz innym? Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie
pomocy osobom z niepe³nosprawnoœci¹? Zg³oœ siê do Nas! My

odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja  Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach i sta¿ach

dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ, w tym m. in. nastêpuj¹ce zagadnienia: spe-

cyfika funkcjonowania oraz potrzeby osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami i sposoby
ich zaspokajania, pokonywanie barier architektonicznych z osobami poruszaj¹cymi siê na

wózkach inwalidzkich (zajêcia teoretyczne i praktyczne w terenie), podstawy jêzyka migowego.

Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹ wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zawodu

asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Odbêd¹ siê 4 edycje szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹

I Edycja         1 – 26 luty 2010 r.

II Edycja        1 – 26 marzec 2010 r.

III Edycja       1 – 30 kwiecieñ 2010 r.

IV Edycja       4 – 31 maj 2010 r.

Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30-stu godzin praktyk w charakterze

asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie

internetowej: www.normalnaprzyszlosc.org

Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 0 784 061 227, 0 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org

Osoby zainteresowane udzia³em w I edycji szkolenia szkoleniu prosimy o nadsy³anie for-
mularzy zg³oszeniowych na adres: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org do dnia

18 stycznia 2010 r. do godz. 16:00.

Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz oso-

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

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

Msza za Sybiraków

10 stycznia o godzinie 18.00 w Katedrze œw. Floriana
zostanie odprawiona msza œwiêta dziêkczynna œrodo-
wiska Sybiraków. Zapraszamy przyjació³ i cz³onków
Ko³a Sybiraków Praga Pó³noc.

Muzeum Warszawskiej Pra-
gi zapocz¹tkowa³o seriê wy-
dawnicz¹ poœwiêcon¹ tematy-
ce praskiej, pt. Biblioteka Pra-
wego Brzegu. Seriê  zapocz¹t-
kowa³o wydawnictwo pokonfe-
rencyjne pt. „Œwi¹tynie prawe-
go Brzegu. Koœció³ Katolicki w
dziejach prawobrze¿nej War-
szawy”. Zawiera on materia³y
z konferencji zorganizowanej
18 listopada 2008 roku pod ho-
norowym patronatem ksiêdza
arcybiskupa Henryka Hosera
SAC, z jego przedmow¹. W
piêknie wydanej przez Wydaw-
nictwo Duszpasterstwa Rolni-
ków ksi¹¿ce znajdziemy kilka-

naœcie referatów i bogat¹ iko-
nografiê poœwiêcon¹ œwi¹ty-
niom Prawego Brzegu od Ka-
tedry Œw. Floriana i Micha³a po
koœcio³y Goc³awia i Remberto-
wa. Bogactwo treœci, twarda
oprawa, staranne wydanie, bo-
gata bibliografia sprawiaj¹,
czyni¹ tê ksi¹¿kê po¿¹dan¹ na
ka¿dej pó³ce. Wydawnictwo
dofinansowane przez Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy.                      (bbj)

Warszawa miêdzy wojnami,
wydawnictwa Ksiê¿y M³yn to
ksi¹¿ka szczególna, sprzeda-
wana wraz z reprintem przed-

wojennego planu miasta oraz
p³yta Kapeli Praskiej. To ksi¹¿-
ka, która wprowadzi czytelni-
ka w klimat przedwojennego
miasta. Autor opowiada w niej
o poszczególnych sferach
¿ycia miêdzywojennej Warsza-
wy, m.in.: o miejskim samorz¹-
dzie, urbanistyce, architektu-
rze, gospodarce komunalnej,
s³u¿bie zdrowia i oœwiacie. W
interesuj¹cy sposób opisuje
kawiarnie, sklepy, teatry oraz
pomys³y warszawiaków na
spêdzanie wolnego czasu.
Ksi¹¿ka jest pewnego rodzaju
przewodnikiem po mieœcie,
które w okresie 21 lat trwania
II Rzeczpospolitej prze¿y³o
niebywa³y rozwój i by³o dum¹
niepodleg³ego pañstwa.

Dodatkowo ka¿dy rozdzia³
zosta³ wzbogacony o informacje
adresowe, dziêki którym mo¿na
poznaæ ówczesn¹ lokalizacjê
ró¿nych instytucji. Publikacja
zawiera kilkaset fotografii i ró¿-
nego rodzaju dokumentów.

Do ksi¹¿ki do³¹czone s¹ bez-
p³atne dodatki: reprint planu
Warszawy z 1937 roku i p³yta CD
Kapeli Praskiej z nagraniami pio-
senek popularnych w miêdzywo-
jennej Warszawie.                (KM)

Praskie tematy w nowych wydawnictwach

Jacek Jankowski – pomy-
s³odawca kolêdowania na Za-
ciszu: „Idea wspólnego kolêdo-
wania jest g³êboko zakorzenio-
na w tradycji wielu polskich
rodzin. Podczas wspólnego
œpiewu kolêd w domu Jana
Dzier¿ka w grudniu 2007 na-
rodzi³ siê pomys³, aby w po-
wiêkszonym gronie rodzin
Dzier¿ków i Jankowskich, wy-

„S¹siedzi S¹siadom”

st¹piæ przed publicznoœci¹
Domu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie, najbli¿szego domu
kultury zamieszkania Janka.
Obydwie nasze rodziny s¹ bar-
dzo umuzykalnione. Nie tylko
œpiewamy, ale równie¿ gramy
na rozmaitych instrumentach.
W ¿yciu zawodowym jesteœmy
uczniami, studentami, nauczy-
cielami, lekarzami, dyrektora-

Po raz drugi zapraszamy Pañstwa do wspólnego kolêdo-
wania. 9 stycznia, w sobotê o godzinie 19.00 dwie muzykal-
ne rodziny: Jankowskich i Dzier¿ków wyst¹pi¹ na scenie
Domu Kultury „Zacisze” dla swoich S¹siadów, dla Pañstwa.

mi, naukowcami, w prywat-
nym: dzieæmi, matkami i ojca-
mi. A naszym hobby jest
wspólne muzykowanie i dzie-
lenie siê t¹ pasj¹ z innymi. Po-
niewa¿ koncert na Ursynowie
okaza³ siê byæ sukcesem, po-
wtórzyliœmy rok temu tê sam¹
akcjê rok w moim s¹siedztwie
zamieszkania, a mianowicie w
Domu Kultury „Zacisze”. I tu
równie¿ idea wspólnego œpie-
wania i muzykowania zosta³a
entuzjastycznie przyjêta. Po-
stanowiliœmy zatem to konty-
nuowaæ i równie¿ w tym roku
zapraszamy Pañstwa. Mamy
nadziejê, ¿e wszystkim przyby-
³ym do DK „Zacisze” 9 stycz-
nia dostarczymy wielu wzru-
szeñ i zachêcimy do wspólne-
go kolêdowania!”

Wstêp wolny.

Na ostatniej w minionym roku sesji dyskutowano o zmianach
w bud¿ecie na 2010 rok. Wnioskowane 3,2 mln z³, to kwota
potrzebna na wybudowanie dróg dojazdowych (o parametrach
dróg gminnych) do Centrum Hal Targowych przy Marywilskiej.
300 tys. z³ przyznane w 2009 roku zosta³o przeznaczone na
przygotowanie dokumentacji technicznej owych dróg. Bez ich
powstania nie bêdzie mo¿liwe wydanie zgody na budowê cen-
trum targowego, o czym stanowi umowa dzier¿awy terenu przy
Marywilskiej 44, zawarta ze spó³k¹ Kupiec Warszawski. Dojazd
do centrum targowego bêdzie siê odbywa³ P³ytow¹ i nowymi
drogami, po³o¿onymi na trzech dzia³kach. I na te w³aœnie inwe-
stycje niezbêdna jest wnioskowana przez bia³o³êckich radnych
kwota 3,2 mln z³.                                                                 (egu)

LIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Droga do Centrum Hal Targowych

Infolinia paszportowa
Pod numerem telefonu

22 695 73 88 utworzono auto-
matyczn¹ infoliniê paszpor-
tow¹ obs³ugiwan¹ przez Wy-
dzia³ Spraw Obywatelskich
Mazowieckiego Urzêdu Woje-
wódzkiego w Warszawie.

Informacje mo¿na uzyskaæ
ods³uchuj¹c nagranie albo po-
przez po³¹czenie z konsultantem
(numer wewnêtrzny „0” w godz.
10-17.30 w poniedzia³ki i w
czwartki oraz od 8 do 15.30 we
wtorki, œrody i pi¹tki). To kolejny
krok w stronê uproszczenia pro-
cesu wyrabiania paszportów.

Janinie i Józefowi Wojciechowskim,

którzy 6 stycznia 2010 roku obchodz¹

65-lecie zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,

serdeczne gratulacje i ¿yczenia

zdrowia na wiele lat

przesy³aj¹ Barbara i Bohdan

Zaproszenie
To ju¿ czternaste Bo¿e Narodzenie w Teatrze RAJ przy Parafii
Œw. Marka Ewangelisty na Targówku. 13 lat temu, premier¹
przedstawienia „Cicha Noc”, teatr rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ
artystyczn¹. „Kromka chleba” jest 48 premier¹ Teatru RAJ.
Dziel¹c siê radoœci¹ prze¿ywania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Teatr RAJ serdecznie zaprasza w sobotê 9 stycznia o godz.
19.00 na premierê przedstawienia „KROMKA CHLEBA”. Po
premierze zapraszamy na urodzinowy tort z okazji 7. Urodzin
Œwietlicy „Pod Anio³em”. Przedstawienie zostanie powtórzo-
ne w niedzielê 10 stycznia o godz. 17.00 i 19.00 oraz w nie-
dzielê 17 stycznia o godz. 12.30. Spektakle zostan¹ wysta-
wione w sali teatralnej Parafii Œw. Marka Ewangelisty, przy ul.
Zamiejskiej 6. Wstêp wolny.
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
ANGIELSKI profesjonalnie,
Praga Pó³noc 661-596-888
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J. POLSKI nauczycielka
725-480-337
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 511-486-484
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
ka¿dy zakres, 603-881-419,
www.naukaniemieckiego.pl

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118

HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
HYDRAULIKA, remonty, na-
prawy, instalacje w domach
jednorodzinnych 504-944-852
KA¯DE mieszkanie, apar-
tament, domek, wykoñczê,
przygotujê do wynajêcia,
dok³adnie i terminowo,
692-352-356
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
REMONTY rzetelnie,
gwarancja 609-574-750
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
WYKOÑCZÊ domek
(mieszkanie) nowe lub z
przesz³oœci¹, kompleksowo
(hydraulika, elektryka, p³ytki,
œciany, panele), ceny i
terminy do negocjacji tel.
22 463-44-77, 796-856-335
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie bla-
chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
501-285-268
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 22
677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),

zawiadamia siê

¿e w dniu 11 grudnia 2009 r. Prezydent m.st. Warszawy
wyda³ decyzjê nr 870//ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹ pro-
jekt budowlany i udzielaj¹c¹ zezwolenia na realizacjê
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Wil-
kowieckiej na odcinku od ulicy 18 KUL do pik. 8+71 (kier.
ul. P³ochociñska) poprzez budowê jezdni, chodnika i
oœwietlenia po pó³nocnej stronie oraz poboczy do od-
wodnienia pasa drogowego w liniach rozgraniczenia na
czêœci dzia³ki nr ew. 1 (proj. nr 1/3) z obrêbu 4-16-42
oraz czêœci dzia³ek nr ew. 34/7 (proj. nr 34/30), 34/14
(proj. nr 34/42), 57/1 (proj. nr 57/7), 58/1 (proj. nr 58/5),
80 (proj. nr 80/1), 31/28 (proj. nr 31/37) i 35/2 (proj. nr
35/27) z obrêbu 4-16-09; oraz ulicy 18 KUL na odcinku
od ulicy Wilkowieckiej do pik. 1+13 (kier. ul. Szamocin)
poprzez budowê jezdni, chodnika i oœwietlenia po stro-
nie wschodniej oraz poboczy do odwodnienia pasa dro-
gowego w liniach rozgraniczenia na czêœci dzia³ek nr
ew. 37/2 (proj. nr 37/8), 37/3 (proj, nr 37/6) i 35/2 (proj.
nr 35/27) z obrêbu 4-16-09.
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 57/7,
80/1, 34/32, 34/30, 37/6, 37/8, 58/5, 31/37 i 35/27 z obrê-
bu 4-16-09 oraz dzia³ka nr ew. 1/3 z obrêbu 4-16-42 sta-
³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieru-
chomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nierucho-
moœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwotê
równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art.
53 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam,

¿e w trakcie postêpowania administracyjnego prowa-
dzonego na wniosek Przedsiêbiorstwa Budowlanego
Konstanty Struœ w dn. 23.12.2009 r. inwestor zmieni³

treœæ wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegaj¹cej na budowie drogi publicznej
- ul. Zablockiej wraz z jej oœwietleniem, odwodnieniem,
miejscami postojowymi, chodnikami, trawnikami i infra-
struktur¹ towarzysz¹c¹ (dz. ew. nr 7, 3/2, obrêb 4-06-34,
dz. ew. nr 2, 1 obrêb 4-06-12) z w³¹czeniem w ul. Myœli-
borsk¹ (dz. ew. nr 3/5, 6/4 obrêb 4-06-34 dz. ew. nr 82/2,
26/3, 81/14, 81/6 obrêb 4-06-09 dz. ew. nr 3/3 obrêb
4-06-12) na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Przedmiotowa zmiana polega na wy³¹czeniu z

granic terenu inwestycji dz. ew. nr 27 obrêb 4-06-09

w zwi¹zku z powy¿sz¹ zmian¹ i zgodnie z art. 53.1. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w³aœci-
ciele dz. ew. nr 27 obrêb 4-06-09 nie bêd¹ powiadamiani
pisemnie o postanowieniach i decyzji koñcz¹cej postêpowa-
nie. O postanowieniach i decyzji koñcz¹cej postêpowanie
strony zostan¹ powiadomione w formie obwieszczenia
w prasie lokalnej - Nowa Gazeta Praska.
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Bia³o³êka.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy, (ul. Modliñska 197,)
zainteresowane strony mog¹ zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w godzinach przyjêæ interesantów.
Procedurê administracyjn¹ prowadzi podinsp.
Wioletta Krawczyk.

Przyjêcia interesantów w Wydziale WAB

poniedzia³ki 10.00-16.00 i czwartki 13.00-18.00.

ZAWIADOMIENIE

O UMORZEMIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. –
Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zmianami) oraz art.
50 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i
Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania

¿e w dniu 22.12.2009 r. decyzj¹ nr 99/CP/2009 zosta³o
umorzone postêpowanie administracyjne na wniosek
Osiedla „£abêdzia” Sp. z o.o. z dnia 21.12.2009 r., w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej,
gazowej i energetycznej na dzia³kach ew. nr 75/2, 76/1,
77/3, 78  i 79/3 w obrêbie 4-16-35, przy ul.Ostródzkiej na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski do
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197 w godzinach przyjêæ interesantów w
poniedzia³ki w godz. 10.00 -16.00 oraz w czwartki w
godz. 13.00-16.00. W ww. godzinach mo¿na uzyskaæ
równie¿ informacje telefoniczne, pod numerem telefonu
(22) 51-03-199, fax: (22) 51-02-210

Informacje

W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za stro-
ny postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano
inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie
zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. nr 80, poz 717 z póŸn. zmianami).
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej:
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, ¿yczê Wam wszystkim w
Nowym 2010 Roku zdrowia i
szczêœcia, a tak¿e tego¿ sa-
mego Waszym zwierzakom.

Aliœci w drugi dzieñ Œwi¹t
musia³em po¿egnaæ siê ze
swoj¹ niemal¿e osiemnastolet-
ni¹ jamniczk¹ szorstkow³os¹,
Ol¹. By³a trzema kilogramami
mi³oœci, sympatii i radoœci dla
wszystkich, którzy j¹ widzieli.
Zwierzak wyj¹tkowego tempe-
ramentu i uporu. Rozpieszczo-
ny do granic mo¿liwoœci. Wy-
chowany bezstresowo. Weso-
³y, czu³y, emanuj¹cy psim do-
brem. Kochaj¹cy luksus, cie-
p³o, wygodne pos³anko, wy-
œmienit¹ kuchniê i moje kola-
na. Lubi¹cy samodzielne pod-
ró¿e w ciemnoœciach i niepo-
kój o ni¹ wszystkich, którzy jej
szukali. By³a mistrzyni¹ kamu-
fla¿u i mylenia poœcigu. „Luzik”
tak powinna siê nazywaæ.
Wierzcie mi, zjawiskowy ssak
o olbrzymim sercu. Odesz³a w
jednym roku wraz moimi rodzi-
cami, koñcz¹c pewien ¿yciowy
etap, którego by³a centrum.

W koñcu ¿ycia zapad³a na
mocznicê i nasilenie choroby
by³o przyczyn¹ eutanazji.

Po kilku dniach nabra³em
pewnego dystansu do sytuacji,
w której siê znalaz³em. By³em
w³aœcicielem i jednoczeœnie
lekarzem, którego zadaniem
by³o przyspieszyæ agoniê, zno-
sz¹c d³ugotrwa³e cierpienie.

Jako ludzie daliœmy sobie
prawo do zakoñczenia w hu-
manitarny sposób ¿ycia na-
szych podopiecznych. W opar-
ciu o to prawo w³aœnie, jako
w³aœciciel, podj¹³em decyzjê o
zabiegu. Jako lekarz wiedzia-
³em, ¿e si³y witalne mojego
zwierzêcia wyczerpa³y siê i nie
ma szans na sukces terapeu-
tyczny. Mimo zaawansowane-
go leczenia choroba nawraca-
³a i powodowa³a silne pobu-
dzenie  nerwowe i napady lê-
ków. Decyzjê podj¹³em w

Ola
chwili, w której zwykle dora-
dzam eutanazjê w³aœcicielom
zwierz¹t. Je¿eli rokowanie jest
niepomyœlne, leczenie nie
przynosi rezultatów, zaczyna
siê cierpienie i utrata mo¿liwo-
œci normalnego funkcjonowa-
nia zwierzêcia to w³aœnie jest
moment na ten smutny zabieg.

Nie chcê rozs¹dzaæ, czy
pozbawienie ¿ycia w³asnego
zwierzêcia jest dobrem czy
z³em z jakiegokolwiek punktu
widzenia. Czy eutanazja jest
ludzk¹ ³ask¹, czy barbarzyñ-
stwem wspó³czesnoœci. Wiem
jedno i pozostanie to we mnie
do koñca – zasnê³a w spokoju
i bez cierpienia. Aliœci nie po-
zna³em jej woli, czy tak w³aœnie
chcia³a odejœæ z ca³ego moje-
go doros³ego ¿ycia.

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl
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MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Ch³odnym okiem

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

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

„Cyganka prawdê powie. Przyjdzie
do ciebie brunet wieczorow¹ por¹…”  -
ale to nie ta historia. W pierwszym no-
worocznym felietonie co prawda zaba-
wiê siê we wró¿kê, ale warszawsk¹. Co
nas czeka w Roku Pañskim 2010?

- Mi³oœciwie nam panuj¹ca Pani Pre-
zydent otworzy Most Pó³nocny. Co praw-
da, nie bêdzie on jeszcze gotowy, ale
skoro pierwsz¹ ³opatê na budowie wbi-
ja³a w blasku fleszy ju¿ 4 razy, suma
przeciêæ wstêgi musi byæ podobna.

- Kierowca H. Gronkiewicz – Waltz
PObije swój poprzedni rekord (ponad
180 km/h w centrum Warszawy) i dobi-
je do 200 km/h wioz¹c j¹ limuzyn¹ do
ratusza. A to dlatego, ¿e Pani Prezydent
jeszcze bardziej zakorkuje Warszawê nie

koordynuj¹c objazdów na czas budowy
pierwszego odcinka II linii metra.

- Wiceprezydent stolicy W. Paszyñski
(Lewica) zacznie przymiarki do poboru
do szkó³ piêciolatków, poniewa¿ wydaw-
cy podrêczników zaprzyjaŸnieni z mini-
ster Hall (PO) mimo sprzeda¿y nowych
ksi¹¿ek dla szeœciolatków maj¹ wci¹¿
zbyt ma³e zyski.

- Wiceprezydent J. Wojciechowicz
(PO) ostatecznie zdecyduje. Tam gdzie
by³o jezioro, bêdzie blok, a jezioro bê-
dzie kawa³ek dalej. Kolejny plan zago-
spodarowania przestrzennego zostanie
uchwalony.

- SLD zerwie koalicjê z PO w Radzie
Warszawy, niezw³ocznie po oficjalnym
rozpoczêciu kampanii wyborczej. Setki
zatrudnionych SLD-owców i ich rodzin
oraz znajomych honorowo odejd¹ z pracy
w urzêdzie miasta i spó³kach miejskich.

- Komisaryczny burmistrz dzielnicy
Praga Pó³noc, J. Koczorowska (PO) og³osi
siê generalissimusem.

- Burmistrz Bia³o³êki J. Kaznowski
(PO) przyzna ostatecznie, ¿e nie bêdzie
obiecanego wodolotu. Zamiast tego obie-
ca kosmodrom.

- Prawo i Sprawiedliwoœæ zdecyduje,
kto bêdzie kandydowa³ na prezydenta
Warszawy jeszcze przed wyborami.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Powró¿yæ, panie, powró¿yæ?

Przez chwilê zastanawia³em siê, ja-
kiemu tematowi poœwiêciæ pierwszy fe-
lieton w 2010 roku. Postanowi³em, ¿e
bêd¹ to pieni¹dze. By³y one zapewne te-
matem wielu œwi¹tecznych i noworocz-
nych ¿yczeñ, oprócz powinszowañ zdro-
wia i pomyœlnoœci. Oczywiœcie, ¿yczê Pañ-
stwu, aby w bie¿¹cym roku nie brako-
wa³o ich w domowych portfelach. Lecz
ten felieton pragnê poœwiêciæ pieni¹dzom
publicznym, które w obecnym roku bêd¹
wydatkowane na Pradze.

W tegorocznym bud¿ecie miasto za-
projektowa³o nam plan dochodów i mo¿-
liwoœæ wydatków na poziomie 264 mi-
lionów z³otych. Co sk³ada siê na tê ol-
brzymi¹ kwotê ponad æwieræ miliarda
z³otych? Najwiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie
stanowi¹ wydatki bie¿¹ce, jest to ponad
235 milionów z³otych. Co kryje siê pod
nazw¹ wydatki bie¿¹ce? Najproœciej
rzecz ujmuj¹c, s¹ to pieni¹dze, które na-
le¿y wydaæ, aby dzielnica funkcjonowa-
³a w sposób prawid³owy. Na wydatki bie-
¿¹ce sk³adaj¹ siê zarówno wynagrodze-
nia i pochodne – 112,8 miliona z³otych
jak i wydatki rzeczowe - ponad 108 mi-
lionów z³otych. Owe 112,8 milionów z³o-
tych przeznaczonych na wynagrodzenia,
pokrywa tylko w niewielkim stopniu pen-
sje dla urzêdników z K³opotowskiego –
17 milionów z³otych. Pozosta³a kwota
prawie 100 milionów z³otych idzie na po-
krycie wynagrodzeñ ponad 2200 pra-
cowników, dla których samorz¹d praski
jest pracodawc¹. Wiêkszoœæ z nich sta-
nowi¹ nauczyciele i pracownicy admini-
stracji oœwiatowej (ponad 1500 osób), a
tak¿e pracownicy bibliotek, domu kul-
tury, oœrodka sportu, Zarz¹du Gospoda-
rowania Nieruchomoœciami i Praskich Te-
renów Publicznych oraz Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej. Praski samorz¹d jest w
chwili obecnej jednym z najwiêkszych
pracodawców w naszej dzielnicy.

Wœród wydatków rzeczowych g³ówn¹
pozycjê stanowi¹ œrodki przeznaczone na
remonty. Ogó³em bêdzie to kwota ok. 20
milionów z³otych w zdecydowanej wiêk-
szoœci przeznaczona na remonty substancji
komunalnej. Ponad 14 milionów otrzy-
maj¹ w formie dotacji instytucje kultury i
oœrodek sportu na Pradze. Warto te¿ pa-
miêtaæ o wydatkach inwestycyjnych, któ-

rych poziom w 2010 roku wynosi ponad
29,5 miliona z³otych. Najwa¿niejsze po-
zycje z zakresu inwestycji w tegorocznym
bud¿ecie to nak³ady ponad 22 milionów
z³otych na gospodarkê nieruchomoœciami.
Wœród nich podstawowe pozycje to budo-
wa budynków mieszkalnych na Bia³ostoc-
kiej - 8,6 miliona, budowa budynków ko-
munalnych na Jagielloñskiej - I etap - 6,6
miliona, rewitalizacja Z¹bkowskiej - 1,3
miliona i rewitalizacja innych zabytko-
wych budynków na Pradze (Bia³ostocka
6 i 8 Markowska 12, 14, 16 itp. za pra-
wie 6 milionów). W zakresie inwestycji
drogowych wszystkie œrodki zostan¹ alo-
kowane na modernizacjê ulicy Bia³ostoc-
kiej - 4,9 miliona. Czo³ow¹ inwestycj¹
oœwiatow¹ pozostanie adaptacja pomiesz-
czeñ przy Otwockiej na potrzeby poradni
psychologiczno-pedagogicznej - 1,7 miliona.

Jeszcze wiêksze pieni¹dze na Pragê
trafi¹ w wyniku prowadzonych inwesty-
cji miejskich. Najwa¿niejsz¹ z nich bê-
dzie budowa metra. Zacznie siê zmie-
niaæ uk³ad komunikacyjny w rejonie
Dworca Wschodniego, zostanie oddany
do u¿ytku pawilon A-2 w Szpitalu Pra-
skim. Niezale¿nie od tego, nadal bêdê
wraz klubem radnych SLD wnosiæ do
miasta o dodatkowe œrodki na remonty
kamienic nie tylko tych zabytkowych.
Pamiêtamy, ¿e we wszystkich mieszkaj¹
ludzie, a jednym z podstawowych zadañ
gminy jest zabezpieczanie zbiorowych
potrzeb mieszkañców, a tych w zakresie
gospodarki mieszkaniowej na Pradze nie
brakuje.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Bud¿et 2010

2010 bêdzie rokiem gor¹cym - i nie
chodzi tu bynajmniej o temperaturê, któ-
ra w³aœnie spad³a i w nocy osi¹ga minus
kilkanaœcie kresek. Mówiê o wyborach,
które nas wszystkich czekaj¹. Najbar-
dziej emocjonuj¹ce i przyci¹gaj¹ce uwa-
gê wszystkich Polaków to wybory pre-
zydenta kraju. Póki co, swojego kandy-
data jako pierwszy przedstawi³ Sojusz
Lewicy Demokratycznej, desygnuj¹c wie-
loletniego pos³a, ministra i wicemarsza-
³ka Sejmu Jerzego Szmajdziñskiego. O
reelekcjê najpewniej zawalczy Lech Ka-
czyñski (PiS), a Platforma Obywatelska
postawi na Donalda Tuska, choæ para-
doksalnie jego start mo¿e spowodowaæ
koniec  hegemonii tej partii na polskiej
scenie politycznej (zw³aszcza, gdy obec-
ny premier wybory te wygra) i dzia³a-
cze PO doskonale to wiedz¹. O kandy-
datach innych partii nie ma co wspomi-
naæ, bo albo s¹ szerzej nieznani, albo
nie maj¹ najmniejszych szans na wy-
gran¹. Tak naprawdê w grze bêdzie tyl-
ko trójka z SLD, PiS i PO.

Mniej emocjonuj¹cym spo³eczeñstwo
pojedynkiem bêd¹ wybory samorz¹do-
we. Szkoda, bo tak naprawdê to tu do-
konujemy wyboru tych, którzy maj¹ bez-
poœredni wp³yw na nasze codzienne
¿ycie. W Warszawie bêd¹ to radni po-
szczególnych dzielnic, radni miasta i
przede wszystkim prezydent. Po raz

trzeci wybierzemy go w wyborach bez-
poœrednich, ale po raz pierwszy bêdzie-
my mogli oceniæ urzêduj¹cego prezyden-
ta za cztery lata jego rz¹dów w mieœcie.
Przed tak¹ ocen¹ – zapewne druzgo-
c¹c¹, patrz¹c na efekty jego dzia³alno-
œci w stolicy - umkn¹³ Lech Kaczyñski,
zostaj¹c prezydentem kraju na rok przed
koñcem kadencji samorz¹du. Hanna
Gronkiewicz-Waltz nie tylko nie wybie-
ra siê na ¿adne inne stanowiska (przy-
najmniej póki co), ale ma zamiar ubie-
gaæ siê o reelekcjê. Nie bêdzie jej ³atwo,
bo swój start ju¿ zapowiedzia³ reprezen-
tuj¹cy SLD Wojciech Olejniczak, który
wed³ug specjalistów mo¿e liczyæ na g³o-
sy nie tylko lewicy, ale równie¿ wybor-
ców centrowych. Ca³y czas nie znamy na-
zwiska kandydata Prawa i Sprawiedli-
woœci, które ma ogromny problem ze
znalezieniem kogoœ na miarê aspiracji
polityków tej partii, czyli mog¹cego za-
groziæ Hannie Gronkiewicz-Waltz.
Wprawdzie po czterech latach bezna-
dziejnych rz¹dów PiS w mieœcie jest to
praktycznie niemo¿liwe, ale ¿elazny
elektorat poprze ka¿dego, kogo wska-
¿e Jaros³aw Kaczyñski. Tak wiêc choæ
najbli¿si wspó³pracownicy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz twierdz¹, ¿e zwyciê¿y ona
ju¿ w pierwszej turze, to pojawiaj¹ce siê
sonda¿e pokazuj¹, ¿e jest to marzenie
œciêtej g³owy. Wprawdzie obecna pani
prezydent cieszy siê najwiêkszym popar-
ciem, ale zaraz za sob¹ ma konkuren-
cjê, i to nie z PiS, ale z lewicy. Najnow-
szy sonda¿ dla TVN Warszawa pokaza³,
¿e w pierwszej pi¹tce kandydatów jest
a¿ dwóch kandydatów lewicy, którzy
³¹cznie uzyskali 25% poparcia, przy 39
procentach dla Hanny Gronkiewicz-Waltz
i 10% dla najbardziej prawdopodobne-
go kandydata PiS W³adys³awa Stasiaka.
Wprawdzie jednym z lewicowej dwójki
jest Marek Borowski, który uzyska³ 16%
poparcia, mimo ¿e nawet nie wspomina
o swoim starcie, ale oznacza to, ¿e w

Warszawie jest du¿y potencja³ elektora-
tu lewicy i jej kandydat – Wojciech Olej-
niczak mo¿e nas wszystkich mi³o zasko-
czyæ, czego Pañstwu i sobie szczerzê
¿yczê w tym Nowym, Gor¹cym Roku.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Nowy Rok

Z pocz¹tkiem 2010 r. chcia³bym wy-
raziæ g³êbokie zaniepokojenie postaw¹
Poczty Polskiej, która od wielu lat nie
dostrzega potrzeby zwiêkszenia liczby
swoich placówek w najbardziej dyna-
micznie rozwijaj¹cej siê dzielnicy m.st.
Warszawy, jak¹ jest Bia³o³êka. Drama-
tyczna sytuacja w tej kwestii dotyczy ca-
³ej dzielnicy, ale najtrudniejsza sytuacja
jest na terenie tzw. Zielonej Bia³o³êki.
W chwili obecnej na obszarze zbli¿onym
powierzchniowo do Bielan i Mokotowa
oraz zamieszka³ym przez ok. 30 tys.
osób funkcjonuje jedynie UP Warsza-
wa 148, ul. Skarbka z Gór 57, otwarty
jedynie w dni robocze! Oczywiœcie, stan-
dardowym problemem jest wyliczanie
zapotrzebowania na nowy urz¹d pocz-
towy na podstawie liczby zameldowa-
nych mieszkañców, a nie faktycznie za-
mieszka³ych. Szczególnie na „Zielonej
Bia³o³êce” dysproporcja zameldowa-
nych do zamieszka³ych jest najbardziej
widoczna. Jednak Poczta Polska jako
podmiot komercyjny, bêd¹cy spó³k¹ ak-
cyjn¹, powinna odpowiadaæ na zapo-
trzebowanie swoich klientów, o jakoœci
us³ug nie wspominaj¹c.

Mieszkañcy w trakcie dy¿urów rad-
nych zg³aszaj¹ liczne nieprawid³owoœci
w dostarczaniu przesy³ek pocztowych,
które przejawiaj¹ siê m.in.: w znacznych
opóŸnieniach w ich dostarczaniu, bra-
kiem awizowania przesy³ek, czego skut-
kiem jest ich odsy³anie oraz zaginiêcia-
mi przesy³ek pocztowych.

W najbli¿szym czasie Klub Radnych
PO zamierza skierowaæ pod obrady Rady
Dzielnicy Bia³o³êka projekt uchwa³y wzy-
waj¹cy Pocztê Polsk¹ S.A. do weryfika-

cji prawid³owoœci wykonywania przez
podmioty trzecie, z którymi Poczta Pol-
ska S.A. zawar³a umowy, prawid³owoœci
dostarczania przesy³ek pocztowych, w
szczególnoœci paczek. W tym zakresie do
radnych dzielnicy zg³aszanych jest naj-
wiêcej nieprawid³owoœci, mog¹cych czê-
sto nosiæ znamiona czynów karalnych.
Mamy nadziejê, ¿e problemami z Poczt¹
Polsk¹ na Bia³o³êce, o co bêdziemy wnio-
skowaæ, zajmie siê tak¿e Urz¹d Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów oraz Naj-
wy¿sza Izba Kontroli.

Wed³ug ostatniego raportu NIK w
2008 roku pracownicy Poczty Polskiej
sprzeniewierzyli prawie pó³ miliona z³o-
tych z pieniêdzy np. za op³aty. Za 40
tysiêcy zgubionych przesy³ek Poczta
wyp³aci³a 5,5 mln z³ odszkodowañ. Dwa
lata  temu UOKiK ukara³ Pocztê Polsk¹
6,7 mln z³ grzywny za to, ¿e naruszy³a
zbiorowe interesy konsumentów w³aœnie
nieterminowoœci¹ czy nierzetelnoœci¹.

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Pocztowa gehenna

Prosto z mostu

Warszawska Platforma Obywatelska
podjê³a walkê z tzw. przewozem osób,
stanowi¹cym konkurencjê dla taksówka-
rzy. Nie dziwi³o mnie nigdy, ¿e urzêdni-
cy lubuj¹ siê w kontrolowaniu i ograni-
czaniu dzia³alnoœci gospodarczej, zasko-
czy³y mnie dopiero wieœci z Sejmu.

Warto przypomnieæ, ¿e ró¿nica po-
miêdzy taksówkami a pojazdami wy-
konuj¹cymi tzw. przewóz osób polega
na systemie licencjonowania kierow-
ców. Licencja na taksówkê udzielana
jest na konkretny samochód i gminê.
Rada gminy (w Warszawie rada mia-
sta) okreœla co roku liczbê nowych li-
cencji. Decyzja w tej sprawie oparta jest
na opinii korporacji zrzeszaj¹cych dzia-
³aj¹cych ju¿ taksówkarzy, którym oczy-
wiœcie nie w g³owie wpuszczanie na ry-
nek konkurencji.

Kilka lat temu przedsiêbiorczy kie-
rowcy znaleŸli w tym zabetonowanym
systemie wy³om. Ta sama ustawa o trans-
porcie drogowym, która dotyczy taksó-
wek, pozwala równie¿ na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na
przewozach samochodami osobowymi
nie bêd¹cymi taksówkami. Przedsiêbior-
ca otrzymuje jedn¹ licencjê na firmê, nie-
zale¿nie od tego, iloma samochodami
dysponuje. W ten sposób w Warszawie
pojawi³o siê kilkaset samochodów ofe-
ruj¹cych tê sam¹ us³ugê, co taksówki,
ale znacznie taniej. Poniewa¿ standard
obs³ugi jest porównywalny, klienci wal¹
do nich drzwiami i oknami.

Nie mog³o siê to spodobaæ ani licen-
cjonowanym taksówkarzom, ani urzêd-
nikom. Wobec przewoŸników bez licen-
cji w³adze miasta zaczê³y stosowaæ roz-
maite represje. W odró¿nieniu od taksó-
wek nie wpuszcza siê ich na Krakowskie
Przedmieœcie, zapowiedziano te¿, ¿e nie
bêd¹ mieli prawa wjazdu na buspasy.

Tej dyskryminacji postanowi³ zapobiec
Senat, wystêpuj¹c we wrzeœniu 2008 r.
z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ zrównuj¹c¹
w prawach obie grupy kierowców. Pro-
jekt ustawy ugrz¹z³ w komisji sejmowej,
g³ownie za spraw¹ interpelacji szefowej
warszawskiej PO pos³anki Ma³gorzaty Ki-
dawy-B³oñskiej, która za¿¹da³a, aby
minister przytrzyma³ prace nad projek-
tem wniesionym przez senatorów. Zgod-
nie z ¿yczeniem pani pose³, od pó³tora
roku nic siê ju¿ w tej sprawie nie wyda-
rzy³o. Tak politycy realizuj¹ program wy-
borczy PO, obiecuj¹cy u³atwienia dla
dzia³alnoœci gospodarczej. Warszawska
Platforma Obywatelska wykaza³a po raz
kolejny swój stosunek do przedsiêbior-
ców i wolnego rynku.

Czegó¿ siê jednak spodziewaæ po par-
tii, która - jak to ostatnio podsumowa³a
Jadwiga Staniszkis - przewodnicz¹cym
Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
zrobi³a dzia³acza partyjnego ze œrednim
wykszta³ceniem, którego jedyn¹ kwali-
fikacj¹ by³o prowadzenie biura podró¿y
w ma³ym miasteczku?

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Korporacja obywatelska

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,

tel. kom. 508-164-939
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Jeszcze chyba nigdy a¿ tyle
dzieci na raz nie œpiewa³o z
orkiestr¹! Zbiorowym bohate-
rem wieczoru by³ bowiem 290-
osobowy chór dzieci z bia³o-
³êckich szkó³ podstawowych i
gimnazjów oraz przedszkoli.
Wyst¹pili te¿ soliœci, Bogumi-
³a Dziel-Wawrowska, sopran i
Ryszard Wróblewski, tenor.
Solistom i chórowi towarzyszy-
³a Bia³o³êcka Orkiestra „Ro-
mantica” w anielskich strojach,
a ca³oœæ poprowadzi³ znakomi-
ty dyrygent Tadeusz Wicherek.

Artyœci wykonali 15 najpiêk-
niejszych kolêd i pastora³ek, m.
in. „Anio³ pasterzom mówi³”,
„Wœród nocnej ciszy”, „Do szo-
py, hej pasterze”, „Przybie¿eli do
Betlejem”, „Z narodzenia Pana”
czy „Bóg siê rodzi”. Nie zabrak³o
tego wieczoru najs³awniejszej
kolêdy œwiata „Cicha noc, œwiê-
ta noc”, przepiêknie zaœpiewanej
przez dzieci i Bogumi³ê Dziel-
Wawrowsk¹ oraz Ryszarda Wró-
blewskiego. Us³yszeliœmy te¿
nieznan¹, wspó³czesn¹ kolêdê,
napisan¹ przez 14-letni¹ Kasiê,
pt. „Opowiedz mi, mamo, o gru-
dniowej nocy”. Jednak zupe³nym
hitem by³o brawurowe wykona-
nie pastora³ki „Pó³noc ju¿ by³a”.

Dzieci zaœpiewa³y j¹ ¿ywio³owo,
weso³o wyklaskuj¹c rytm.

To by³ rzeczywiœcie jedyny w
swoim rodzaju koncert. Trzeba
podkreœliæ, ¿e jego wykonaw-
cami nie byli uczniowie szkó³
muzycznych, ale normalnych
szkó³. Przygotowywali siê do
wystêpu od wrzeœnia. Osobne
s³owa uznania nale¿¹ siê na-
uczycielom wychowania mu-
zycznego bia³o³êckich szkó³,
którzy wziêli udzia³ w tym
przedsiêwziêciu, m.in. dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 314
przygotowa³ prof. Marek Knap,
a dzieci z Gimnazjum nr 122 –
prof. Anna Sarnacka. T³umnie
zgromadzeni rodzice nie kryli
dumy ze swoich pociech.

W ten cudowny wieczór
przekonaliœmy siê, jak wiele
radoœci mo¿e daæ wspólne
œpiewanie, tym bardziej, gdy
siê œpiewa mi³e naszemu ser-
cu kolêdy pod batut¹ tak cha-
ryzmatycznego dyrygenta, ja-
kim niew¹tpliwie jest mistrz Ta-
deusz Wicherek. Po raz kolej-
ny ulegliœmy czarowi kantyczek
i pastora³ek, uwierzyliœmy w
czarown¹ moc ich s³ów i poczu-
liœmy, ¿e jesteœmy wspólnot¹.

Joanna Kiwilszo

Popularny niegdyœ bo¿onarodzeniowy zwyczaj kolêdowa-
nia z gwiazd¹, szopk¹ i turoniem nale¿y dziœ do rzadkoœci.
Chêtnie jednak œpiewamy kolêdy w gronie rodzinnym przy
wigilijnym stole czy te¿ w koœciele, podczas pasterki. Dowo-
dem na to, ¿e zwyczaj wspólnego kolêdowania w narodzie
nie zagin¹³, by³ niezwyk³y koncert, jaki odby³ siê 20 grudnia
w Koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci, przy ul. Myœliborskiej
zatytu³owany „PójdŸmy wszyscy do stajenki”. Koncert zor-
ganizowa³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, ks. proboszcz Tadeusz Olaczek,
Wydzia³ Kultury i Impresariat Artystyczny Proscenium w ra-
mach corocznych spotkañ „Op³atek z Burmistrzem”.

„PójdŸmy wszyscy
do stajenki”

1. Zadbaæ o to, ¿eby nasze w³asne
zwierzê nie uleg³o zaginiêciu, zabezpie-
czyæ je odpowiedni¹ trwa³¹ adresówk¹ i
dodatkowo oznakowaæ czipem.

2. Pomóc konkretnemu schronisku
materialnie - finansowo lub rzeczowo.

W internecie znajdziemy spis schronisk
i azyli oraz adresy ich witryn. Zajrzyjmy
tam i dowiedzmy siê, czego najbardziej po-
trzebuj¹. Teraz bêd¹ to zazwyczaj budy i
materia³y do ich ocieplenia, np. s³oma, ale
te¿ koce, dywany, wyk³adziny, czasem rêcz-
niki, pos³ania. Z pewnoœci¹ przyda siê te¿
dobra karma, ry¿, makaron i kasze, œrod-
ki czystoœci oraz miski, smycze, zabawki...

3. Podarowaæ dom któremuœ miesz-
kañcowi schroniska.

S¹ one przepe³nione i na ogó³ panuj¹
w nich bardzo z³e warunki. Czêsto wiêc

zabranie st¹d zwierzêcia oznacza urato-
wanie mu ¿ycia. Zreszt¹ nawet najlepsze
schronisko nie zast¹pi prawdziwego domu
z w³asnym, kochaj¹cym cz³owiekiem.

Czêsto ludzie obawiaj¹ siê przyjœæ do
schroniska lub s¹dz¹, ¿e nie poradz¹
sobie ze zwierzakiem, który ma za sob¹
trudne przejœcia.

Tymczasem w ogromnej wiêkszoœci
s¹ to zwierzêta ufne, ³agodne, nauczo-
ne czystoœci. Wychowa³y siê z cz³owie-

kiem, ale z ró¿nych powodów, najczê-
œciej wskutek ludzkiej bezmyœlnoœci,
utraci³y w³aœciciela. Têskni¹ za kontak-
tem z cz³owiekiem, pragn¹ obdarzyæ
kogoœ mi³oœci¹ i wiernoœci¹. Dziêki do-
œwiadczeniu bezdomnoœci s¹ m¹drzej-
sze i bezgranicznie wdziêczne za oka-
zane im serce. Dajmy im szansê na lep-
szy los i przekonajmy siê, jak wiele ra-
doœci wnios¹ do naszego ¿ycia.

4. Zostaæ wolontariuszem w schronisku.
Wiele psów i kotów zamkniêtych w

schroniskach zostaje tam na d³ugie lata,
czasem do koñca ¿ycia. Niektóre z nich,
pozbawione kontaktu z cz³owiekiem i na-
turalnych bodŸców jak spacery i zabawy,
popadaj¹ w depresjê. Trafiaj¹ tam te¿
zwierzêta bardzo skrzywdzone przez lu-
dzi, te bywaj¹ nieufne i wystraszone. Zda-
rzaj¹ siê te¿ takie, które urodzone gdzieœ

w lesie czy na polu nigdy nie mia³y kon-
taktu z ludŸmi. W schronisku maj¹ szan-
sê nauczyæ siê dobrej relacji z cz³owiekiem,
przejœæ metamorfozê, dziêki której uda
im siê znaleŸæ dom. Ale jest to mo¿liwe
tylko wtedy, gdy przychodz¹ tam wolon-
tariusze, którzy poœwiêcaj¹ tym zwierzê-
tom swój czas i serce. To nie musz¹ byæ
specjalne umiejêtnoœci, wa¿na jest mi³oœæ,
pragnienie pomocy, cierpliwoœæ.

Wystarczy przytuliæ, powiedzieæ do-
bre s³owo, zabraæ na spacer. Oczywiœcie,
nie jest ³atwo, zw³aszcza zimow¹ por¹,
kiedy ciemno, pada i wieje, biec po pra-
cy lub szkole albo w weekend, zamiast
spêdziæ go przy telewizorze, jechaæ do
smutnej psiej przechowalni. Ale za to
jaka potem satysfakcja, kiedy na na-
szych oczach i za nasz¹ spraw¹ dzieje
siê cud przemiany: podkulony dot¹d
ogon weso³o zamerda, w oku pojawi siê
iskra szczêœcia. A kiedy takiemu nasze-
mu podopiecznemu uda siê znaleŸæ dom,
jest to dla nas najwiêksza nagroda!

Zabierz Miœka ze schroniska!
Zima jest szczególnie trudnym czasem dla bezdomnych psów i ko-

tów. Zwierzêta w schroniskach mieszkaj¹ zwykle w betonowych bok-
sach, klatkach lub drewnianych barakach, a czêsto nie ocieplone lub wrêcz
rozpadaj¹ce siê budy nie chroni¹ przed deszczem i mrozem. Zmarzniête
nie grymasz¹ przy jedzeniu jak domowi pupile, zjad³yby wszystko i w
ka¿dej iloœci, ale zdarza siê, ¿e i po¿ywienia nie starcza. Tak¿e ludzie
mniej chêtnie pojawiaj¹ siê w odwiedziny, zatem mniej psów i kotów
znajduje swoje wymarzone domy. Od nas wszystkich zale¿y, ¿eby choæ
trochê polepszyæ ich sytuacjê. Co mo¿emy zrobiæ?

Rudolf to ma³y, zrównowa¿ony piesek w œrednim wieku. Bardzo lubi g³aska-
nie i komplementy, których mo¿e s³uchaæ bez koñca. W zamian obdarzy Was
cudownym uœmiechem i bezgranicznie wiernym spojrzeniem. Nadaje siê do bloku
i do domu z ogrodem. Bêdzie œwietnym towarzyszem dla osoby starszej.

Rudolf przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t na Paluchu, ul. Paluch 2
Tel: (22) 846 02 36; 868 15 79; 868 06 34. Ma numer 906/08, a opiekuj¹ siê nim
wolontariuszki: Ola tel. 602 285 885 i Ewa 606 170 186, które pomog¹ podczas adopcji.


