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Szlakiem praskich
kapliczek
Kapliczki, figury i krzy¿e przydro¿ne to charakterystyczny element praskiego krajobrazu. Zadziwiaj¹ bogactwem
form i liczebnoœci¹, podczas gdy w innych rejonach miasta, np. na Starówce zupe³nie zniknê³y. Czy wobec tego
warto w³¹czyæ kapliczki do programów wycieczek zwiedzaj¹cych Pragê? Innymi s³owy, czy praska kapliczka jest
dobrym „produktem” turystycznym? Na te pytania starali siê odpowiedzieæ uczestnicy panelu dyskusyjnego,
towarzysz¹cego wystawie „Okna do nieba”, zorganizowanego 2 marca przez Muzeum Warszawskiej Pragi w sali
ekspozycyjnej dawnej Wytwórni Wódek „Koneser”.
Spotkanie mia³o charakter pliczki trzeba chroniæ i pokaroboczy, a jego g³ównym ce- zywaæ, problem w tym, jak to
lem by³a próba wytyczenia tu- robiæ. Trasa z³o¿ona z sarystycznego szlaku kaplicz- mych kapliczek bêdzie zakowego. W panelu uczestni- pewne zbyt monotonna i nie
czyli przewodnicy warszaw- zainteresuje przeciêtnego tuscy, varsavianiœci, mieszkañ- rysty. Najlepiej zatem w³¹cy Pragi i pasjonaci, którym czyæ kapliczki w wiêksz¹ tralos tych ma³ych obiektów sa- sê turystyczn¹, z³o¿on¹ z ró¿kralnych nie jest obojêtny. nych obiektów. O metodyce
dokoñczenie na str. 2
Wszyscy byli zgodni, ¿e ka-

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

STOMATOLOGIA
ESTETYCZNA
Protetyka ♦ Chirurgia ♦ Implanty ♦ RTG

GINEKOLOGIA
wymra¿anie nad¿erek ♦ leczenie hormonalne
♦ ci¹¿a - wczesne wykrywanie wad p³odu

USG 3/4 D
ci¹¿y ♦ naczyñ krwionoœnych ♦ inne

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50

Ulica Wileñska
w nowej ods³onie Poezja dŸwiêków
www.demeter.com.pl

W czwartek 11 marca odby³o siê uroczyste podsumowanie polskiej edycji architektonicznego konkursu
EUROPAN 2010, którego celem jest wypracowanie nowatorskich rozwi¹zañ zabudowy mieszkaniowej oraz
nowych metod kszta³towania przyjaznej przestrzeni publicznej. W tym presti¿owym konkursie skierowanym
do m³odych europejskich architektów i urbanistów
Warszawa uczestniczy po raz drugi, ale pierwszy raz
tematem konkursu by³a propozycja przekszta³cenia
przestrzeni publicznej na Pradze Pó³noc.
Miejskie Biuro Architektury góln¹ wartoœæ w zniszczonej
i Planowania Przestrzennego podczas wojny i latach powowskaza³o do konkursu teren jennych Warszawie. Obszar
o powierzchni 6,7 ha na Pra- objêty studium ma te¿ wady
dze Pó³noc, obejmuj¹cy uli- typowego miasta - daje mo¿cê Wileñsk¹, na odcinku po- liwoœæ spotkania innych ludzi,
miêdzy placem Wileñskim a ale sprzyja anonimowoœci.
ulic¹ Konopack¹ wraz z przy- Polska edycja zosta³a zorgalegaj¹c¹ do niej zabudow¹. nizowana pod has³em „PrzeJest to fragment autentyczne- miana ulicy w serce pe³nej
go miasta z prze³omu XIX i ¿ycia okolicy”, stawiaj¹c
dokoñczenie na str. 3
XX wieku, co stanowi szcze-

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
♦ Badania techniczne - poj. do 3,5 tony ♦Motocykle
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Dwustu piêædziesiêciu uczniów z 15 szkó³ (6 szkó³ podstawowych, 5 gimnazjów, 4 licea i 1 zespó³ szkó³), bior¹cych udzia³ w 8 konkursach oraz sto piêædziesi¹t osób,
które uczestniczy³y w warsztatach tematycznych – tak w
najwiêkszym skrócie mo¿na scharakteryzowaæ Miêdzyszkolne Dni Kultury „Poezja dŸwiêków”, zorganizowane
przez XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. p³k. Leopolda Lisa-Kuli, pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty oraz burmistrzów Targówka: Grzegorza Zawistowskiego i Krzysztofa Bugli.
17 lutego inauguracyjny strza Grzegorza Zawistowskiewyk³ad, dla uczniów klas go. Nagrod¹ na I miejsce by³o
maturalnych, „Muzyka w lite- DVD, za II miejsce MP4, za III
raturze – w¹tki, motywy, idee” – pendrive. Opiekunowie
wyg³osi³ dr Tomasz Wroczyñ- uczniów otrzymali podziêkoski. Przez kilka dni odbywa³y wania i ksi¹¿ki.
siê warsztaty literackie, tedokoñczenie na str. 6
atralne, filmowe, dziennikarskie i plastyczne. W cyklu
„Spotkania z literatur¹, spotkania ze sztuk¹” goœciem by³
dziennikarz telewizyjny
Krzysztof Skórzyñski, absolwent XIII LO. 24 lutego koncert da³ zespó³ „Fototapeta”,
Wszystkie osoby maj¹ce
z³o¿ony z uczniów XIII LO.
trudnoœci ze s³yszeniem
25 lutego w Domu Kultury
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
„Œwit” odby³a siê uroczystoœæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
og³oszenia wyników konkurgabinecie firmy Fonikon,
sów i wrêczenia nagród laurektóry mieœci siê vis a` vis
atom 8 konkursów: recytatorSzpitala Bródnowskiego
skiego, wokalnego, instrumenprzy ulicy Kondratowicza 37,
talnego, teatralnego, plastycznr tel. 22 353 06 20.
nego, konkursów literackich:
Fonikon jest laureatem wyna wiersz i na opowiadanie
ró¿nienia Firma Godna Zaufaoraz na prezentacjê multimenia 2008. Proponuje szeroki
dialn¹. Laureatom gratulowali
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
i nagrody wrêczali: naczelnik
firmy Oticon, która od ponad
wydzia³u oœwiaty Katarzyna
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
Majdura, przewodnicz¹cy jury
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Robert Kowalski i dyrektor XIII
Z tym og³oszeniem
LO Jolanta Sieradz-Starod¹b.
badanie s³uchu gratis
Ogó³em wrêczono 80 nagród,
ufundowanych przez burmii 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

Zbadaj
s³uch

O zielone podwórka
na Pradze
Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.
Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

Studenci SGGW opracuj¹
praskich podwórek.
Z inicjatywy Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich odby³ siê
spacer po najbardziej zaniedbanych miejscach, zg³oszonych przez lokalne grupy
mieszkañców. W ramach

projekty zieleni dla czêœci
projektu „Zielone podwórka”,
bêd¹cego czêœci¹ przygotowañ miejskiego Centrum Dialogu Spo³ecznego do Euro
2012 ma zostaæ sfinansowadokoñczenie na str. 3
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przez Muzeum Warszawskiej
Pragi, nie doprowadzi³o jeszcze do wytyczenia konkretnego szlaku kapliczkowego, ale
prezentacja istniej¹cych projektów i inicjatyw pozwala
mieæ nadziejê, ¿e taka trasa,
w po³¹czeniu ze zwiedzaniem
innych obiektów sakralnych
Pragi nied³ugo powstanie. Na
razie, organizatorki panelu,
Jolanta Wiœniewska i Edyta
Pasek-Paszkowska zaprosi³y

wszystkich na kolejne wydarzenie towarzysz¹ce wystawie
„Okna do nieba”, to znaczy na
spotkanie z Mari¹ i Andrzejem
WoŸniakami, pt. „Wêdrówki
szlakiem kapliczek Grochowa
i okolic”, które odbêdzie siê 18
marca o godz. 17.00 w sali wystawowej Muzeum Warszawskiej Pragi, w dawnej Wytwórni Wódek „Koneser”.
Joanna Kiwilszo
Fot. Krzysztof Zwierz

APARATY Firma „Fonem”
S£UCHOWE
S£UCHOWE
www. fonem.waw.pl
Plac Hallera 9

NFZ
dokoñczenie ze str. 1

takiego oprowadzania mówi³
przewodnik warszawski,
Krzysztof Przygoda.
W u³o¿eniu trasy mo¿e pomóc strona internetowa „Skarbiec Mazowiecki” (www.skarbiecmazowiecki.pl), tworzona
obecnie przez Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej w celu popularyzacji atrakcyjnych obiektów sakralnych w Warszawie i na
Mazowszu. Przedsiêwziêcie
obejmowaæ bêdzie opracowanie propozycji szlaków turystycznych w formie wirtualnego przewodnika, map i folderów. Jak mówi³ przedstawiaj¹cy „Skarbiec” Marek PasekPaszkowski, Mazowsze liczy
9 diecezji, w których znajduje
siê ok. 400 zabytkowych
obiektów sakralnych. Dostêpne s¹ tylko te najbardziej znane. Aby obj¹æ ewidencj¹
wszystkie obiekty, potrzebny
jest dobrze dzia³aj¹cy zintegrowany system informacyjny.
W ramach projektu „Skarbiec Mazowiecki” przewiduje
siê wytyczenie trzech szlaków koœcio³ów Pragi. Zwi¹zan¹ z nimi tematycznie ciekaw¹ propozycjê szlaku praskich kapliczek i krzy¿y, u³o¿onych chronologicznie wg

dat powstania przedstawi³a
Regina Madej-Janiszek.
Swoj¹ trasê rozpoczê³a od
najstarszego krzy¿a na Pradze (1708 r.), znajduj¹cego
siê przy ul. Malborskiej, na
terenie nieistniej¹cego ju¿
cmentarza zad¿umionych.
Nastêpnie zatrzyma³a siê w
miejscu grobu Rozalii Zamoyskiej na ulicy Wileñskiej 47,
po którym pozosta³ krzy¿ i
pami¹tkowy g³az z wyryt¹
dat¹ 1795. Przy okazji zwiedzania najstarszego koœcio³a Pragi, pod wezwaniem
Matki Boskiej Loretañskiej,
warto zwróciæ uwagê na pochodz¹c¹ z 1919 r. figurê
Matki Bo¿ej. Id¹c dalej ogl¹damy krzy¿ stoj¹cy na terenie parafii prawos³awnej Œw.
Marii Magdaleny, wystawiony
na pami¹tkê rzezi Pragi 4 listopada 1794 r., krzy¿ na ul.
P³owieckiej, wreszcie krzy¿e
upamiêtniaj¹ce Bitwê Warszawsk¹ 1920 r. Drewniana
kaplica w Bia³o³êce, figura na
cmentarzu cholerycznym
oraz kapliczka projektu Andrzeja Alchimowicza w Parku Skaryszewskim to przyk³ady obiektów z czasów II Rzeczypospolitej. Wreszcie przychodzi kolej na kapliczki II
wojny œwiatowej – ten „po-

dwórkowy koœció³”, który pomaga³ przetrwaæ trudne chwile. Przy okazji ogl¹dania kapliczek przy ul. Z¹bkowskiej
11 i 12 mo¿na zwróciæ uwagê na wspó³istnienie obok
siebie ró¿nych kultur. W kamienicach tych mieœci³y siê
¿ydowskie domy modlitwy, a
na podwórkach katolicy modlili siê pod figurami Matki
Boskiej Niepokalanej. Szlak
koñczy siê na Z¹bkowskiej 54
figur¹ wystawion¹ przez robotników Fabryki Wyrobów
Emaliowanych „Labor”.
Du¿¹ trudnoœæ w ustalaniu
szlaków kapliczkowych stanowi¹ znaczne odleg³oœci.
W³odzimierz Zalewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Wawer zaprezentowa³
kapliczki wawerskie. Przedstawiona przez niego trasa liczy 24 km. Taki dystans trudno w ci¹gu jednego dnia
przebyæ pieszo. Mo¿liwa natomiast jest taka wycieczka
rowerowa.
Pieszo czy rowerami, wa¿ne jest, aby o ka¿dym obiekcie powiedzieæ coœ ciekawego, bo przecie¿ z ka¿dym z
nich zwi¹zana jest jakaœ historia. Przyk³adowo krzy¿ w D¹brówce Szlacheckiej zosta³
ponoæ postawiony w podziêce za ocalenie pewnego Maæka, który pod koniec XIX w.,
wracaj¹c z karczmy w P³udach zobaczy³ diab³a i omal
nie uton¹³ w bagnie. Ocali³a
go modlitwa i st¹d krzy¿. Historiê Maæka, zas³yszan¹ od
najstarszej mieszkanki D¹brówki opowiedzia³ Bart³omiej
W³odkowski z Fundacji „Ave”,
który od trzech lat propaguje
rowerow¹ turystykê rodzinn¹
na terenie Bia³o³êki.
Wyodrêbnianie tych obiektów, z którymi wi¹¿¹ siê ciekawe historie, to równie¿ postulat przewodnika warszawskiego, Mieczys³awa Janiszewskiego. Wed³ug niego niezwykle
cenny mo¿e okazaæ siê kontakt
z okolicznymi mieszkañcami,
którzy czêsto s¹ skarbnic¹ wiedzy na temat ma³o znanego
krzy¿a czy figury.
Spotkanie dotycz¹ce turystycznych walorów praskich
kapliczek, zorganizowane

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-16
(obok apteki Cefarm)

22
22 618-88-84
618-88-84

Jubileusz w Junonie
Ju¿ po raz dziesi¹ty bródnowski klub „Junona” zaprasza na wystawê artystów – amatorów. Gdy w 2001 roku, po raz pierwszy, organizowano tê imprezê, zg³osi³o siê dwanaœcie
osób. Dziœ uczestników jest prawie siedemdziesiêciu. Trzeba by³o ograniczyæ iloœæ przyjmowanych prac, bo nie mieszcz¹ siê ju¿ one w dwóch salach klubu. Z tego te¿ wzglêdu
dla licznie reprezentowanych fotografii zosta³ og³oszony oddzielny termin ekspozycji.

Organizatorów bardzo cieszy taka du¿a frekwencja, bo
dowodzi, ¿e pomys³ wystawy
by³ strza³em w dziesi¹tkê. Z
satysfakcj¹ obserwuj¹, jak

rozwijaj¹ siê talenty, jak – na
lepsze – zmienia siê warsztat
artystyczny uczestników. Warto podkreœliæ, ¿e na ka¿d¹ wystawê powstaj¹ nowe prace,
co jest o tyle istotne, ¿e czêœæ
osób bierze udzia³ w imprezie
prawie od samego pocz¹tku.
A wielu uczestników mia³o ju¿
w³asne, indywidualne pokazy.
Wiêkszoœæ artystów – amatorów stanowi¹ panie; w tym
roku by³o ich piêædziesi¹t trzy.
Rozpiêtoœæ wieku jest du¿a;
od m³odzie¿y a¿ do osób bêd¹cych na emeryturze, które
dopiero teraz maj¹ czas, by
poœwiêciæ siê swojej pasji.
Warto wybraæ siê do „Junony”. Ka¿dy odwiedzaj¹cy
mo¿e znaleŸæ tu coœ dla sie-

bie. Najwiêcej jest obrazów
olejnych; pejza¿y, kwiatów.
S¹ równie¿ portrety, tak¿e
zwierz¹t. Ale olej to nie jedyna technika prezentowana na
wystawie. S¹ akwarele, akryl,
witra¿e i malarstwo na szkle.
Panie zaprezentowa³y te¿ decoupage, rzeŸbê, gobeliny,
haft richelieu, robótki na drutach i szyde³ku oraz hafty
krzy¿ykowe.
Wystawa potrwa do 26 marca.
Ludmi³a Milc
Klub „Junona” ul. Bazyliañska 1, czynny od 14 do 19.
Warto wczeœniej zadzwoniæ
22 811-99-56 i upewniæ siê
czy w czasie, gdy zamierzamy
ogl¹daæ wystawê, nie odbywaj¹ siê w klubie zajêcia.

Ulica Wileñska w nowej ods³onie
dokoñczenie ze str. 1

przed uczestnikami trudne
zadanie przywo³ania poczucia wspólnoty pomiêdzy funkcjonuj¹cymi obok siebie ró¿nymi grupami spo³ecznymi.
Pierwsz¹ nagrodê zdoby³a
praca zespo³u z Hiszpanii,
zak³adaj¹ca ma³e stopniowe
zmiany zamiast gwa³townej
przestrzennej rewolucji, która
mog³aby wywo³aæ protesty
mieszkañców. W wizerunku
ulicy Wileñskiej przewidziano
tylko pewne delikatne zmiany
- dotycz¹ce lokalizacji sklepów, kawiarni, oœwietlenia czy
systemu transportu. Zaprojektowano równie¿ wiele kameralnych miejsc do siedzenia.
Przestrzeñ ma byæ atrakcyjna
dla ka¿dego, kto w niej przebywa. Projekt nie koncentruje siê na samej ulicy, ale wnika te¿ w poszczególne podwórka. Jeden z autorów Luciano Gonzalez Alfaya, dziê-

kuj¹c za nagrodê, podkreœla³
potrzebê œcis³ej wspó³pracy z
mieszkañcami w kszta³towaniu konkretnych rozwi¹zañ.
Wtórowa³a mu laureatka
drugiej nagrody za pracê „Wileñska - twój kawa³ek miasta”
Marlena Happach. W polskim
projekcie jeszcze mocniej zaakcentowano element niedoceniany przy projektowaniu –
partycypacjê spo³eczn¹. Architekci z Warszawy podjêli wyzwanie i zapytali wprost mieszkañców Pragi o ich potrzeby.
Opracowali przy tym autorsk¹
metodê badawcz¹: Mieszkañcy byli proszeni o nanoszenie
na makietê konkursowego obszaru kolorowych klocków
symbolizuj¹cych ró¿ne funkcje. Nak³onienie ich do wspó³pracy nie by³o jednak ³atwe.
Pra¿anie czuj¹ siê zapomniani przez w³adze miasta i podchodz¹ do pomys³ów urzêdników z du¿¹ nieufnoœci¹. Uda-

LV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Inwestycje drogowe
Sporo uchwa³ do przeg³osowania uzbiera³o siê na kolejn¹
sesjê. Zmieniono uchwa³ê z
kwietnia 2009 w sprawie wyposa¿enia w maj¹tek m.st. Warszawy Przedszkola nr 76 przy
Odkrytej 18. Maj¹tek niebagatelny – budynek o powierzchni
3,6 tys. m2 o wartoœci blisko 6
mln z³ i pe³ne wyposa¿enie o
wartoœci 886 tys. z³.
Kolejna uchwa³a wyposa¿aj¹ca w maj¹tek Warszawy
dotyczy³a szko³y podstawowej nr 112 przy Ostródzkiej.
Wartoœæ inwestycji to 22,3 mln
z³. Budynek o powierzchni 5,2
tys. m2, z 15 salami lekcyjnymi, w pe³ni wyposa¿ony, z boiskiem do pi³ki no¿nej o wymiarach 45 x 90 m, z zespo³em boisk i bie¿ni¹ o ³¹cznej
powierzchni 3,2 tys. m2.
Bia³o³êccy radni pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwa³y Rady Warszawy wyznaczaj¹cy w stolicy miejsca
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, wyj¹wszy piwo. Pozytywn¹
opiniê otrzyma³ przed³o¿ony
przez zarz¹d dzielnicy wykaz
miejsc przeznaczonych na
handel obwoŸny. Warzywa,
owoce i kwiaty mo¿na bêdzie
sprzedawaæ przy Ordonówny
w pobli¿u Œwiatowida, oczywiœcie w wyznaczonym miejscu. Kwiaty, wieñce nagrobne i znicze przy Majolikowej i
Mehoffera. Artyku³y spo¿ywcze przy Œwiatowida. Na najwiêksz¹ iloœæ miejsc do handlu obwoŸnego mog¹ liczyæ
handluj¹cy choinkami, ozdobami choinkowymi i œwi¹tecznymi – Ordonówny – Œwiatowida, Milenijna – Æmielowska,
Myœliborska – Œwiatowida,
Æmielowska – Œwiatowida,
Stefanika – Œwiatowida,
Æmielowska – Myœliborska i
Ostródzka.
Przeg³osowano niewielkie
zmiany w bud¿ecie na 2010 i
wprowadzenie do Wielolet-

niego Planu Inwestycyjnego,
podzielonej na etapy inwestycyjne przebudowy ulicy Modliñskiej, od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta.
Kolejne etapy to – od mostu
nad Kana³em ¯erañskim do
Zab³ockiej, od Zab³ockiej do
wêz³a z tras¹ Mostu Pó³nocnego, od wêz³a z TMP do Drogowej, od Drogowej do Aluzyjnej (bez skrzy¿owania z ulicami Œwiatowida i Mehoffera
– BIS) i jako odrêbny etap –
skrzy¿owanie Modliñskiej z
ulicami Œwiatowida i Mehoffera – BIS. Kolejn¹ uchwa³¹
wprowadzono do WPI budowê ulicy Dzikiej Kaczki i wyasygnowanie na ten cel dodatkowych œrodków, z przeznaczeniem na kompleksow¹
budowê drogi z odwodnieniem, oœwietleniem, mostkiem nad Kana³em Henrykowskim i regulacj¹ gruntów,
bez zmniejszania kwot przeznaczonych na inne zadania.
(egu)

³o siê jednak stworzyæ 50 wariantów kolorowej makiety.
Zsumowane rezultaty badania
nie s¹ ostatecznym projektem
dla tego rejonu, ale punktem
wyjœcia do negocjacji, w których swój udzia³ bêd¹ mieli
zarówno mieszkañcy, jak i w³adze dzielnicy oraz miasta, do
których nale¿¹ decyzje o sposobie wykorzystania wyników
konkursu.
Zwracano uwagê, ¿e oba
zwyciêskie projekty s¹ pod
wzglêdem podejœcia do tematu bardzo do siebie zbli¿one i znakomicie wpisuj¹ siê
w g³ówny cel konkursu, jakim
jest wypracowanie nowatorskich metod kszta³towania
przyjaznej przestrzeni publicznej w oparciu o procesy
spo³eczne i ekonomiczne zachodz¹ce w miastach. Zwyciêskie projekty staraj¹ siê
odpowiedzieæ na œciœle zdefiniowane potrzeby ludnoœci.
Ich autorzy podkreœlili, ¿e
obie prace œwietnie siê wzajemnie uzupe³niaj¹ i wyrazili
chêæ œcis³ej wspó³pracy przy
realizacji zwyciêskiego projektu. Pani burmistrz Jolanta
Koczorowska zapewni³a o
poparciu dla ich realizacji ze
strony w³adz dzielnicy. Zaplanowano ju¿ pierwsze robocze
spotkanie z oboma zwyciêskimi zespo³ami.
Z efektów konkursu bardzo zadowoleni byli tak¿e
autorzy badañ na temat kreowania miejsca, które powsta³y w ramach przygotowañ do konkursu - Joanna
Szczepañska i Piotr Pindor.
Kontekst spo³eczny jest
szczególnie wa¿ny dla powodzenia projektów na obszarach zabytkowych lub podlegaj¹cych rewitalizacji. Dziedzictwem miejsca jest nie tylko sama zabudowa, ale niepowtarzalny sposób, w jaki
ona ¿yje. Podczas takich badañ pyta siê mieszkañców o
ich potrzeby, miejsca dla nich
wa¿ne - lubiane i nielubiane,
bada niepowtarzalny klimat,
ale tak¿e szlaki przemieszczania siê mieszkañców w
obrêbie badanego obszaru.
Takie badania relacji ludzi do

przestrzeni to nowoczesny
sposób podejœcia do rozwoju miast, pozwalaj¹cy na trafne wpisanie planowanych
zmian w potrzeby miejsca,
ludzi i realizacjê spo³ecznych
celów ochrony i rewitalizacji.
Naukowo udowodniono
np., ¿e wiêzy spo³eczne zanikaj¹ w budynkach maj¹cych powy¿ej czterech piêter,
zaœ zieleñ wp³ywa na poprawê relacji miêdzyludzkich. Za
pomoc¹ drobnych ingerencji
w przestrzeñ mo¿na wiêc
znacz¹co poprawiæ jej odbiór
i komfort u¿ytkowania przez
mieszkañców.
Obecni na sali przedstawiciele w³adz dzielnicy oraz prascy spo³ecznicy docenili powa¿ne zainteresowania siê
ulic¹ Wileñsk¹. Przesz³o
osiemdziesiêcioletni mieszkaniec tej okolicy wyrazi³ nadziejê, ¿e ujrzy j¹ tak piêkn¹
jak w latach dwudziestych i
trzydziestych zesz³ego wieku.
Budz¹ siê wielkie oczekiwania, którym nie³atwo bêdzie
sprostaæ. Wydaje siê, ¿e realizacja zwyciêskiego projektu powinna zmieniæ radykalnie
dotychczasowe podejœcie do
rewitalizacji, która koncentrowa³a siê niemal wy³¹cznie na
remontach, g³ównie pojedynczych budynków.
Cieszy tak¿e, ¿e z okazji
rozstrzygniêcia konkursu Europan 2010 otworzy³ swe podwoje niedostêpny na co
dzieñ reprezentacyjny budynek PKP PLK przy ulicy Targowej 74, gdzie zorganizowano wystawê wszystkich prac
z drugiego etapu konkursu.
Miejmy nadziejê, ¿e takich
okazji bêdzie wiêcej.
Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
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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 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 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

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

O zielone podwórka
na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

ne zazielenienie i przystosowanie do potrzeb mieszkañców czterech takich podwórek, ale ju¿ wiadomo, ¿e potrzeby w tym zakresie s¹
znacznie wiêksze. Choæ pieniêdzy na razie nie ma, a
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc mo¿e zapewniæ jedynie
³awki, samoistnie powstaj¹
nowe komitety podwórkowe.
Kilkudziesiêciu studentów
pi¹tego roku Wydzia³u Architektury Krajobrazu z zainteresowaniem ogl¹da³o prze-

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

V sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sesja z anio³kiem w tle
Porz¹dek obrad V nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy przewidywa³ w czêœci
merytorycznej jedynie przyjêcie uchwa³y Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w za³¹czniku
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy do Uchwa³y nr
LXIX/2173/2009 Rady Warszawy z dnia 17 grudnia 2010
r. w sprawie bud¿etu m.st.
Warszawy na 2010 r. z póŸniejszymi zmianami. Zarz¹d
zaproponowa³ radzie zwiêkszenie dzielnicowego za³¹cznika o kwotê 2 137 000 z³otych z przeznaczeniem:

- 537 000 na realizacjê projektu „Z rodzin¹ mogê wiêcej”;
- 650 000 z³ z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostêpnego placu zabaw dla
dzieci przy ul. Darwina 11/13,
ul. Bia³ostockiej/ul. Radzymiñskiej i ul. Panieñskiej”;
- 950 000 z³ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja budynków zabytkowych czêœci Pragi”.
Zaproponowano tak¿e
przesuniêcie kwoty 30 000
z³otych z zadañ bie¿¹cych w
zakresie kultury i stworzenia
nowego zadania inwestycyjnego - rzeŸby - Praski Anio³

Stró¿. Po tych korektach
dzielnicowy za³¹cznik wzrós³
do kwoty 268 869 668 z³otych,
z czego wydatki inwestycyjne
wzros³y do 32 401 620 z³otych.
Sama sesja trwa³a niespe³na
20 minut, bowiem poprzedzi³o
j¹ prawie godzinne posiedzenie
trzech komisji rady: bud¿etu, inwestycji i polityki spo³ecznej, na
których korektê bud¿etu szczegó³owo omówiono. Tak naprawdê dyskusjê wywo³a³ jedynie projekt - Praski Anio³ Stró¿.
Chwalono koncepcjê promocyjn¹ dzielnicy, w któr¹ mog¹
siê w³¹czyæ prascy przedsiêbiorcy, sponsoruj¹c ustawiane
na Pradze anio³ki. Obawy o es-

tetykê przedsiêwziêcia wyg³osi³a radna Tondera, bêd¹c chyba wyrazicielem opinii ca³ej
rady i domagaj¹c siê uzgodnieñ
wizji artysty z samorz¹dowcami jako mecenasami przedsiêwziêcia. Przedstawiony radnym anio³ek nie wzbudzi³ w
nich entuzjazmu; bli¿ej mu
by³o bowiem do maszkarona
ni¿ ciep³ego putta.
DCH

strzenie niczym z filmów wojennych pomiêdzy ulic¹
Brzesk¹ a Targow¹. Takie
dziury w murowanych ogrodzeniach by³y tu w czasach
okupacji, a to s¹ oryginalne
ruiny – t³umaczy³ z lekk¹ ironi¹ inicjator spaceru Antoni
D¹browski. Do obejrzenia
by³y tak¿e podwórka na Micha³owie – jedno zamkniête
urokliw¹ fasad¹ XIX–wiecznego dworku i na ul. Stalowej,
gdzie wszystkich urzek³y wizerunki œwiêtych namalowane
na drzewach. Te miejsca maj¹
ogromny potencja³, mieszkañcy sami staraj¹ siê je oswajaæ, nie mo¿na tego zmarnowaæ –podkreœlali studenci.
Pomimo braku funduszy
projekt siê rozwija. W planach
s¹ kolejne spotkania robocze.
Ostatnio sw¹ pomoc przy projektowaniu zagospodarowania
podwórek zaproponowali tak¿e laureaci drugiego miejsca w
konkursie Europan 2010 na
o¿ywienie ulicy Wileñskiej.
Kr.
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XLVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wed³ug nowego statutu

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010 – wydatkowanie pieniêdzy, otrzymywanych
z bud¿etu Dzielnicy Targówek
przez ZOZ Targówek w latach
2008 i 2009 – uchwalono 20
g³osami, przy 1 przeciwnym i 1
wstrzymuj¹cym siê.
Do Regulaminu Komisji
Mieszkaniowej wprowadzono
zapis „w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje siê statut” (21
g³osów – za, 1 – wstrz.).
Aprobatê wszystkich obecnych radnych (22 osoby) zyska³
projekt uchwa³y Rady Warszawy w sprawie pozostawienia
nadwy¿ki œrodków obrotowych
Oœrodka Sportu i Rekreacji w
dzielnicy Targówek za rok 2009
(662 884,60 z³), w celu przeznaczenia tej nadwy¿ki na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ OSiR w roku
2010.Ta zmiana jest jedn¹ z
dwóch zapisanych w kolejnej
uchwale – o zmianach za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy (21 g³osów – za,
1 – wstrz.); druga to zwiêkszenie dochodów o 550 000 z³ na
zadanie inwestycyjne „Budowa
ogólnodostêpnego placu zabaw
dla dzieci w Parku Wiecha”.
Bez dyskusji, 22 glosami,
radni podjêli uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹ zamiar
zmiany nazwy Gimnazjum nr
144 im. Szarych Szeregów,
ul. Turmoncka 2 – na Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów,
ul. Turmoncka 2. Uchwa³a
Rady Warszawy usankcjonuje prawnie fakt istnienia klas
integracyjnych w tej szkole.
Po suchej relacji o dorobku
uchwa³odawczym XLVIII se-

Zwo³ana 10 marca sesja by³a pierwsz¹, na której obowi¹zywa³ nowy statut Dzielnicy
Targówek, uchwalony przez Radê Warszawy 14 stycznia 2010 roku. Przewodnicz¹cy
rady Zbigniew Poczesny z grona radnych powo³a³ sekretarzy obrad: Iwonê Wujastyk –
do prowadzenia listy mówców i Annê Moczulsk¹ do obliczania wyników g³osowañ
jawnych. Zwracano uwagê, ¿e wyst¹pienie w trybie sprostowania nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 1 minutê. Spoœród 9 projektów uchwa³ – 6 wynika³o z nowego statutu.
Choæ radni otrzymali matePo udzieleniu wyjaœnieñ glo- radnych, przewodnicz¹cy Jaria³y tydzieñ wczeœniej, na sowania by³y prawie zgodne. Za cek Duczman, wiceprzewodsesji zg³aszane by³y pytania powo³aniem sta³ych komisji rady nicz¹cy Krzysztof Miszewski);
i w¹tpliwoœci formalne, np., opowiedzia³o siê 25 radnych, za
- Komisja Bud¿etu i Financzy g³osowaæ osobno nad wyborem przewodnicz¹cych i sów (10 radnych, przewodnipowo³aniem ka¿dej komisji? wiceprzewodnicz¹cych – 21 (3 cz¹ca Joanna Mroczek, wiceCzy podczas sesji cz³onkowie – wstrzyma³o siê od g³osu, 1 by³ przewodnicz¹cy Krzysztof Mikomisji powinni wyraziæ zgo- przeciw).Na mocy przyjêtych szewski i Wies³aw Raboszuk);
dê na udzia³ w komisji? Czy uchwa³ dzia³aæ bêd¹:
- Komisja Gospodarki Kog³osowanie ma byæ jawne,
- Komisja Bezpieczeñstwa munalnej i Mieszkaniowej (10
czy tajne?
i Porz¹dku Publicznego (6 radnych, przewodnicz¹ca Alicja Sadowska, wiceprzewodnicz¹cy Maciej Danko);
- Komisja Oœwiaty, Wychowania i Kultury (15 radnych,
przewodnicz¹cy Tomasz Cichocki, wiceprzewodnicz¹ca
Danuta Winnicka);
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Komisja Rozwoju, InweKodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
stycji i Ochrony Œrodowiska
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
(23 radnych, przewodnicz¹cy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
Witold Harasim, wiceprzeprzestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
wodnicz¹cy Wies³aw RaboPrezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
szuk i Iwona Wujastyk);
- decyzji nr 1/CP/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. na wniosek
- Komisja Sportu i Rekreacji
POLKOMTEL S.A. ul. Postêpu 3,02-676 Warszawa, o
(5
radnych, przewodnicz¹ca
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
Aneta Lisiecka, wiceprzewodna instalacji urz¹dzeñ Stacji Bazowej PLUS GSM BTnicz¹cy Bartosz Szajkowski.
10444 PRODUKCYJNA, na budynku us³ugowo-handlowym
Carrefour, zlokalizowanym przy ul. Œwiatowida 18 dz. ew.
W kolejnych uchwa³ach powo³ano Komisjê Rewizyjn¹ w 7nr 47/2 obrêb 4-03-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
osobowym sk³adzie (20 g³osów
Warszawie.
– za, 1 – wstrz.) oraz jej przeInstalacja obejmuje:
wodnicz¹cego Bartosza Szaj- instalacjê dwóch masztów stalowych mocowanych do
kowskiego i wiceprzewodnicz¹elewacji budynku
cego Macieja Danko (22 g³osy
- instalacje anten sektorowych UMTS i radioliniowych na
– za, 2 – przeciw, 1 – wstrz.).
masztach
- instalacjê urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym
w wydzielonej czêœci istniej¹cego pomieszczenia budynku
- decyzji nr 2/CP/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. na wniosek
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na przebudowie istniej¹cej sieci cieplnej kana³owej od
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
komory MD-21/L-10/L3 do komory MD-21/L-10/L4, na
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
sieæ ciepln¹ w technologii przeizolowanej wraz z instalacj¹
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
teletechniczn¹, na dz. ew. nr 3/3, 39/4, 39/5 obrêb 4-03-08,
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
na dz. ew. nr 75/2, 85/3, 85/4, 149/5, 75/3 obrêb 4-03-05,
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
w ul. Œwiderskiej i Gêbickiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
w Warszawie.
decyzji
nr 9/CP/2010 z dnia 9 marca 2010 r. na wniosek
- decyzji nr 5/CP/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
Przedsiêbiorstwa Budowlanego Konstanty Struœ o ustaleniu
w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 2, z³o¿onego dnia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
12.11.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pudrogi publicznej ul. Zab³ocka wraz z jej oœwietleniem,
blicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
odwodnieniem, miejscami postojowymi, chodnikami,
ciœnienia (L=897m X DN 0,125m), na dzia³kach o nr ew.:
trawnikami i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ z w³¹czeniem
21/13, 14/15, 82/2, 82/3 z obrêbu 4-01-18; 224, 225, 1/4,
w ul. Myœliborsk¹ na dz. ew. nr 7, 3/2, 3/5, 6/4, obrêb
2/5, 4/18, 8/2, 4/20, 4/7, 5/3, 58/4, 58/3, 9/25, 9/26, 10/19,
4-06-34, dz. ew. nr 2, 1 obrêb 4-06-12 oraz budow¹
8/3, 48/2 z obrêbu 4-01-22; 18, 10/1, 9/1, 26/1, 23/2, 19/2,
kanalizacji odwadniaj¹cej ul. Zab³ock¹ na dz. ew. nr 81/6,
20/5, 11/1, 12/4, 13/4, 14/1, 15/4, 16/2, 17/4 z obrêbu
81/14, 26/3, 82/2 obrêb 4-06-09 oraz dz. ew. nr 3/3 obrêb
4-01-23 w ulicy Nowodworskiej i Odkrytej w Warszawie.
4-06-12 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 305, w poniedzia³ki w godz. 08.00- 16.00 oraz w
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 08.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
jej og³oszenia.
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospoZgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
za poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI

sji, nale¿y siê odpowiedŸ tym,
którzy pytaj¹, co s³ychaæ? Na
pocz¹tku wszyscy us³yszeli
podziêkowanie od przedstawiciela u¿ytkowników parkingów spo³ecznych, dla których
radni na czele z Sebastianem
Koz³owskim, po czterech latach, wywalczyli stawki o po³owê ni¿sze ni¿ dla parkingów
komercyjnych. Zg³aszane potem interpelacje s³ychaæ by³o,
przynajmniej w lo¿y prasowej,
znacznie gorzej; nie ma ich w
tej relacji, zainteresowani odpowiedziami musz¹ siê zg³o-

siæ do swoich radnych. Dobrze natomiast by³o s³ychaæ
p³acz niemowlêcia, które wraz
z mam¹ radn¹ uczestniczy³o
w sesji. Nakarmiony piersi¹
maluszek ucich³, a wszyscy
mogli zobaczyæ, jak trudno
jest pogodziæ obowi¹zki macierzyñskie z funkcj¹ radnej.
K.
Radnego Jacka Duczmana
przepraszam za b³êdne
podanie jego nazwiska w
relacji z poprzedniej sesji
Rady Targówka.
Zofia Kochan

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m. st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 24 lutego 2010 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia, na dzia³kach ew. nr 15/5 i 15/6
w obrêbie 4-01-25, w ulicy Ruciañskiej, w Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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 ze. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej o ciœnieniu roboczym MOP= do
05 Mpa, na dz. ew. nr. 82/2, 82/1, 26/1, 26/3, 81/14,
81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, obrêb 4-06-09, w ulicy
Delfina i Myœliborskiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka.
w Warszawie.
Pouczenie
W³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y prawo zapoznania siê z dokumentacj¹, w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy, w dniach przyjêæ, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, oraz sk³adania
wniosków i za¿aleñ za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z
ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji objêtej przedmiotow¹ decyzj¹.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 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).
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Ocalona pamiêæ o Katyniu
Do 19 marca w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Targówek mo¿na ogl¹daæ wystawê „¯o³nierze naszej wolnoœci”, która na 20 planszach, w interesuj¹cej oprawie
plastycznej, pokazuje wydarzenia z lat wojny oraz sylwetki i losy 14 ofiar mordu katyñskiego i ich rodzin, m.in. Szymona Fedoroñko, spadochroniarki Janiny Lewandowskiej, poety W³adys³awa Seby³y, ks. Jana Zió³kowskiego.

Wystawê otwarto 5 marca,
w 70. rocznicê wniosku £awrientija Berii, ludowego komisarza spraw wewnêtrznych
ZSRR i decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) o rozstrzelaniu polskich jeñców wojennych oraz wiêŸniów w wiêzieniach Zachodniej Bia³orusi i
Ukrainy.
Autorem koncepcji i scenografii wystawy jest dr Andrzej Krzysztof Kunert, tak¿e autor ksi¹¿ki „Katyñ. Ocalona pamiêæ”. Otwieraj¹c
wystawê, dr Kunert powiedzia³, ¿e jest to ksi¹¿ka nie
tylko o zbrodni, ale tak¿e o
najwiêkszym k³amstwie Eu-

ropy, k³amstwie PRL, cynizmie i manipulacjach.
Bardzo d³ugo czekaliœmy,
by mo¿na by³o o tym mówiæ i
poznaæ sprawy z tym zwi¹zane. Dzisiejsze spotkanie to
przejaw zmian – powiedzia³
burmistrz Targówka Grzegorz
Zawistowski.
Dzielnicy Targówek podziêkowa³a prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz, pod patronatem której
zorganizowano wystawê.
Prof. W³adys³aw Bartoszewski, który zna³ rodziny, dotkniête tragedi¹ katyñsk¹,
wyrazi³ nadziejê, ¿e rozmowy
hierarchów polskiego Koœcio-

³a katolickiego z patriarchatem Koœcio³a prawos³awnego
bêd¹ mia³y pozytywny wp³yw
na czêœæ wiernych. „Gojenie
ran nie jest mo¿liwe, gdy siê
ci¹gle j¹trzy”.
W³adzom Targówka i dr
Kunertowi podziêkowa³ prezes Stowarzyszenia Rodzin
Katyñskich w Warszawie
Grzegorz Hofman, którego
ojciec, nauczyciel szko³y specjalnej na ul. Radzymiñskiej,
zgin¹³ w Charkowie, a m³odszy brat - w Katyniu. Prezes
doceni³ fakt, ¿e wystawa
przyci¹gnê³a m³odzie¿. Do
dziœ spotyka siê m³odych ludzi, zaprzeczaj¹cych, ¿e
zbrodnie zosta³y pope³nione
w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kuropatwach, Bychownie. Ofiary mo¿na liczyæ na
wiele tysiêcy. Coraz mniej jest
ludzi, którzy je znali. „Czekamy na wnuków, prawnuków i
ich dzia³alnoœæ. Wstêpujcie
do Stowarzyszenia Rodzin
Katyñskich – pomagajcie” –
zaapelowa³ Grzegorz Hofman do obecnych na sali
uczniów praskich szkó³.
Na czym polega³a istota i
tragizm tej tragedii – zbrodni
katyñskiej? W prezentacji
multimedialnej dr Kunert
wskaza³ kilka aspektów: blisko 22 tysi¹ce ofiar, 8,5 tysi¹ca oficerów odrodzonego
Wojska Polskiego (wiêkszoœæ
– oficerowie rezerwy), profesorowie – autorytety w Polsce
i œwiecie, naczelni kapelani
WP: ewangelicki i prawos³awny, naczelny rabin WP – elita
spo³eczeñstwa i narodu. Drugi wymiar zbrodni: przez 3,5
roku nikt nie wiedzia³, co siê
z tymi ludŸmi sta³o; trzeci –
zbrodniê ujawni³ drugi zbrodniarz, by osi¹gn¹æ polityczne
korzyœci, gdy wiosn¹ 1943

roku podj¹³ krucjatê przeciw
ateistycznej Rosji. Dopiero po
50 latach k³amstw, w kwietniu 1990 roku, do zbrodni
przyzna³y siê w³adze sowieckie. „K³amstwo katyñskie by³o
k³amstwem za³o¿ycielskim
PRL. Katyñ mia³ byæ wyparty

z pamiêci spo³eczeñstwa” –
stwierdzi³ Andrzej Krzysztof
Kunert.
Po 19 marca wystawa
„¯o³nierze naszej wolnoœci”
bêdzie eksponowana w szko³ach i na Zamku Królewskim.
K.

6 nowa gazeta praska

Poezja dŸwiêków

dokoñczenie ze str. 1

Podczas uroczystoœci teatr
„Punkt” z XIII LO zaprezentowa³ spektakl „Skrzypek opêtany’, a Wiktor Buka³a, absolwent tego liceum, obecnie student Warszawskiej Szko³y Reklamy – reporta¿ z przebiegu
Miêdzyszkolnych Dni Kultury.
Ta impreza to autorski projekt Doroty Go³aszewskiej,
nauczycielki jêzyka polskiego
i wiedzy o kulturze w XIII LO.
Nad przygotowaniem i realizacj¹ pracowa³ 14-osobowy
zespó³ nauczycieli i kilkudziesiêcioosobowa grupa uczniów.
Do udzia³u zaproszono szko³y
z Targówka i innych dzielnic.

Jest coraz wiêksze zainteresowanie warsztatami – cieszy siê pani Dorota – W tym
roku ogromn¹ popularnoœæ
mia³y warsztaty dziennikarskie i filmowe, prowadzone
przez specjalistów. Zapytana,
czy wœród uczestników konkursów pojawi³y siê prawdziwe talenty, wymienia laureatkê konkursu wokalnego Ewelinê Wojtkowsk¹ z XIII LO
oraz Mateusza Kryczkê, który w tym roku wygra³ 2 konkursy poetyckie i otrzyma³
nagrodê za 2 wiersze.
Prowadzony przez Dorotê
Go³aszewsk¹ szkolny teatr
„Punkt” zaprezentowa³ „Skrzyp-

ka opêtanego” na motywach
dramatu Boles³awa Leœmiana.
Zmierzyliœmy siê z dramatem
mimicznym. M³odzie¿y bardzo
siê to podoba³o, bo to inna forma. Aktorstwo nie jest tylko wyg³aszaniem s³ów na scenie, ale
tak¿e kwesti¹ zapanowania nad
cia³em, u³o¿enia ruchu scenicznego. Spektaklem, który bazuje tylko na muzyce, ruchu, piosenkach, chcieliœmy siê wpisaæ
w obchody Roku Chopinowskiego. Premiera odby³a siê w
Teatrze „Rampa”, z którym od
lat jesteœmy zaprzyjaŸnieni.
Przewodnicz¹cym jury w
konkursach: recytatorskim,
wokalnym, instrumentalnym i
teatralnym by³ aktor Teatru
„Rampa”, Robert Kowalski,
który podzieli³ siê z nami swoimi refleksjami. Najwa¿niejsze jest to, ¿e coraz wiêcej
dzieci garnie siê do tych konkursów, ¿e dla nich wa¿ne s¹
nie tylko komputery i disco,
ale tak¿e piosenki i proza.
Bardzo czêsto widaæ, ¿e nie
zawsze maj¹ fachow¹ pomoc, na przyk³ad dziewczynki wybieraj¹ piosenki, których
nie powinny œpiewaæ. Wœród
wykonawców s¹ te¿ „rodzynki”, których wystêpy wbijaj¹ w
fotel. W kategoriach licealistów poziom skoczy³ o 3 piêtra. Widaæ nieoszlifowane
diamenty, które mog¹ siê okazaæ wielkimi talentami. Idzie
ku dobremu: nie stajemy siê
spo³eczeñstwem komputerowo-medialnym; stare wartoœci
zostaj¹. Z optymizmem patrzê w przysz³oœæ – bêdzie
coraz wiêcej uczestników
Miêdzyszkolnych Dni Kultury.
Warto utrzymywaæ takie imprezy. Doceniam tytaniczn¹
pracê Doroty Go³aszewskiej.
Chcemy, by impreza by³a
kontynuowana – mówi pani
Dorota. – Otrzyma³a teraz
patronat Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty; udzia³ w MDK
liczy siê do punktów gimnazjalistom, starajacym siê o
przyjêcie do liceum. Poniewa¿ mamy coraz wiêcej zg³oszeñ, w nastêpnym roku
prawdopodobnie potrwa nieco d³u¿ej ni¿ dwa dni konkursowe i dni warsztatowe. Na
razie wyci¹gamy wnioski z tegorocznej imprezy.
K.

Prawnik radzi

Mieszkanie za opiekê
S¹siadka w bloku mieszka w mieszkaniu spó³dzielczym lokatorskim. Jest ju¿ w podesz³ym wieku i czasami potrzebuje pomocy. Wiem te¿, ¿e po jej œmierci nikt z rodziny nie
bêdzie siê ubiega³ o prawo do mieszkania. Czy istnieje mo¿liwoœæ wykupienia tego mieszkania przez obecn¹ lokatorkê i równoczesne przeniesienie w³asnoœci na nowego lokatora lub wskazanie w akcie notarialnym, kto bêdzie mia³ prawo do mieszkania w zamian za
opiekê i op³acanie czynszu i mediów a¿ do œmierci s¹siadki?
Maria Z.
S¹siadka musia³aby naj- S³u¿ebnoœæ ta uregulowana notarialnego nie zostanie zapierw wykupiæ mieszkanie, a jest w art. 296 i nastêpnych chowana, to mo¿na bêdzie
domagaæ siê tylko odszkodonastêpnie w odrêbnej umowie kodeksu cywilnego.
(w formie aktu notarialnego)
Trzeba oczywiœcie liczyæ siê wania i to jedynie w granicach
mog³aby w³asnoœæ mieszka- z tym, ¿e po wykupieniu miesz- umownego interesu tzn. mo¿nia przenieœæ na inn¹ osobê. kania od spó³dzielni s¹siadka na ¿¹daæ zwrotu poniesionych
Nale¿a³oby wówczas zawrzeæ rozmyœli siê i nie bêdzie chcia- wydatków zwi¹zanych z przyumowê do¿ywocia tj. umowê ³a przenieœæ w³asnoœci miesz- gotowaniem umowy ostateczokreœlon¹ w art. 908 § 1 ko- kania na inn¹ osobê. Dlatego nej. Ewentualnie zawieraj¹c
deksu cywilnego, który prze- jeszcze przed wykupieniem lo- umowê w zwyk³ej formie piwiduje, ¿e „Je¿eli w zamian za kalu nale¿a³oby zawrzeæ tzw. semnej (a nie przed notariuszem) mo¿na zastrzec karê
przeniesienie w³asnoœci nie- umowê przedwstêpn¹.
umown¹ zamiast odszkodoruchomoœci nabywca zoboZgodne z art. 389 kodeksu
wi¹za³ siê zapewniæ zbywcy cywilnego umowa, przez któr¹ wania. W takim przypadku
do¿ywotnie utrzymanie (umo- jedna ze stron lub obie zobo- uprawniony nie bêdzie móg³
wa o do¿ywocie), powinien wi¹zuj¹ siê do zawarcia ozna- siê domagaæ przeniesienia
on, w braku odmiennej umo- czonej umowy (umowa przed- prawa w³asnoœci, ale strona,
wy, przyj¹æ zbywcê jako do- wstêpna), powinna okreœlaæ która nie chce wykonaæ umomownika, dostarczaæ mu wy- istotne postanowienia umowy wy bêdzie musia³a siê liczyæ z
¿ywienia, ubrania, mieszka- przyrzeczonej. Najlepiej, jeœli koniecznoœci¹ zap³acenia
nia, œwiat³a i opa³u, zapewniæ umowa przedwstêpna zosta- sporej kwoty pieniêdzy jako
mu odpowiedni¹ pomoc i pie- nie zawarta w formie aktu no- kary za z³amanie umowy.
Podstawa Prawna: Kodeks
lêgnowanie w chorobie oraz tarialnego, wówczas strona
Cywilny
(Dz.U.64.16.93).
sprawiæ mu w³asnym kosztem uprawniona mo¿e dochodziæ
Joanna Nowacka
pogrzeb odpowiadaj¹cy zwy- zawarcia umowy przyrzeczoprawnik
czajom miejscowym”. Trzeba nej – mo¿e wiêc wyst¹piæ do
Kancelaria
Prawna
„Leximus”
podkreœliæ, ¿e strony w umo- s¹du o przeniesienie prawa
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
wie do¿ywocia same mog¹ w³asnoœci, jeœli druga strona
okreœliæ, co dok³adnie ozna- bêdzie uchylaæ siê od zawartel. 22 215 69 84
cza pojêcie „do¿ywotnie cia umowy. Jeœli forma aktu
500 020 048, 515 134 071
utrzymanie”, a ustawowe wyliczenie obowi¹zków ci¹¿¹cych na nowym w³aœcicielu
nieruchomoœci ma zastosowanie wówczas, gdy „brak
jest odmiennej umowy” dotycz¹cej tych spraw. S¹siadka
mo¿e te¿ zawrzeæ umowê
sprzeda¿y lub darowizny i np.
www.sztucce.sklep.pl
zawrzeæ umowê ustanawiaj¹c¹ s³u¿ebnoœæ osobist¹, która przewidywa³aby prawo s¹siadki do korzystania z mieszkania a¿ do swojej œmierci
Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!
(s³u¿ebnoœæ mieszkania).

Pieœni pasyjne „Mazowsza”
Okres Wielkiego Postu to czas pokuty, zadumy i refleksji. Taki charakter maj¹ te¿
pieœni, jakie towarzysz¹ wielkopostnej liturgii. Z programem pieœni pasyjnych wyst¹pi³ 14 marca w koœciele œw. Franciszka z Asy¿u przy ul Strumykowej 25 Pañstwowy
Zespó³ Ludowy Pieœni i Tañca „Mazowsze”.

Koncert zorganizowany
przez burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka Jacka Kaznowskiego wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
proboszcza parafii, ks. dziekana Jana Józefczyka oraz

Wydzia³ Kultury stanowi³ prezentacjê staropolskich i tradycyjnych œpiewów przeznaczonych na okres Wielkiego
Postu, przeplatanych czytanymi fragmentami Pisma

Œwiêtego. Program zosta³ tak
u³o¿ony, aby mo¿na by³o s³uchaj¹c muzyki prze¿yæ ca³¹
Mêkê Pañsk¹.
Artyœci rozpoczêli swój wystêp uroczystym odœpiewa-

niem „Barki”. Po tym ho³dzie
z³o¿onym papie¿owi Janowi
Paw³owi II, zabrzmia³a pieœñ
„Kto siê w opiekê podda Panu
swemu”, której melodia do
tekstu psalmu Jana Kochanowskiego z 1579 r. powsta³a na prze³omie XVII i XVIII
w. Z tego samego okresu pochodzi te¿ pieœñ p¹tnicza
„Bo¿e w dobroci”.
W dalszej czêœci koncertu us³yszeliœmy wszystkie
najbardziej popularne i œpiewane wspó³czeœnie w koœciele, choæ pochodz¹ce z
XIX w. pieœni wielkopostne,
takie jak: „Jezu Chryste, Panie mi³y”, „Ludu mój ludu”,
„Ogrodzie oliwny” czy „Wisi
na krzy¿u”. Obok polskich
pieœni artyœci zaprezentowali
te¿ œpiewy ³aciñskie, „Ave
verum corpus” Wolfganga
Amadeusza Mozarta i „Panis Angelicus” Cezara
Francka. Program zakoñczy³a pieœñ „W krzy¿u cierpienie” autorstwa ksiêdza J.
Siedleckiego w instrumentacji Bogus³awa Krêgielewskiego, który te¿ dyrygowa³
chórem i orkiestr¹.
Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska 7

VMEBLE

BEZPOŒREDNI PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE
♦ Kuchnie
♦ Szafy, garderoby
♦ Meble ³azienkowe
♦ Sypialnie
♦ Nietypowe zabudowy
♦ Kompleksowe wyposa¿enie,
aran¿acje wnêtrz mieszkalnych
i u¿ytecznoœci publicznej
(biura, apteki, gabinety, recepcje)
♦ Profesjonalne projekty
Gwarantujemy:
♦ najwy¿szej jakoœci materia³y
i akcesoria meblowe
♦ doskona³¹ jakoœæ wykonania
w dobrej cenie
♦ mi³¹ i fachow¹ obs³ugê
Rabat 10% przy zamówieniach z³o¿onych w okresie przedœwi¹tecznym
Zale¿nie od preferencji klienta oferujemy formy nowoczesne i klasyczne.

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie
przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312
www.vmeble.pl
e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12
tel. 886-186-748

Drogi na osiedlu Derby

Ruszy³a maszyna po torach
Wreszcie ruszy³a – kolej miejska z Warszawy Gdañskiej do Legionowa kursuje od
poniedzia³ku 15 marca. W trasê ruszy³o dwadzieœcia poci¹gów na dobê w ka¿d¹ stronê. Rozk³ad jazdy jest ju¿ dostêpny na stronie ZTM. Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom poci¹gi nie pojad¹ na razie do Wieliszewa.
Do trzech razy sztuka - dwa wczeœniejsze nikacyjn¹. A czy s¹ kremowo – zielone, czy
terminy uruchomienia linii S-9 nie zosta³y do- ¿ó³to – czerwone ... wszystko jedno.
trzymane, ze wzglêdu na fataln¹ pogodê i
Trasa podstawowa:
przed³u¿aj¹ce siê prace przy modernizacji
* Warszawa Gdañska - Warszawa ZOO –
dworca Warszawa Gdañska, które to prace Warszawa Praga – Warszawa Toruñska – Warprzeci¹gn¹ siê do wrzeœnia – trwa wci¹¿ prze- szawa ¯erañ – Warszawa P³udy – Warszawa
budowa peronów, torów i przejœcia podziem- Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski
nego do stacji metra. Byæ mo¿e, wiêcej poci¹wraz z kursami wariantowymi:
gów tej linii pojawi siê za pó³ roku. W poran* Warszawa Wschodnia – Warszawa ZOO –
nych godzinach szczytu, miêdzy 6 a 9, ruszy
Warszawa Praga – Warszawa Toruñska – Warw drogê 11 sk³adów, popo³udniowe godziny
szawa ¯erañ – Warszawa P³udy – Warszawa
szczytu, miêdzy 15 a 18, obs³u¿y 9 sk³adów.
Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski,
Mieszkañcy Bia³o³êki z utêsknieniem wycze* Warszawa Gdañska – Warszawa ZOO –
kiwali tego momentu, Modliñska jest permaWarszawa
Praga – Warszawa Toruñska –
nentnie i dramatycznie zakorkowana. Trwaj¹
prace przy jej modernizacji i buduje siê Most Warszawa ¯erañ – Warszawa P³udy – WarPó³nocny. Czarê goryczy przepe³nia moder- szawa Choszczówka – Legionowo,
* Warszawa Wschodnia – Warszawa ZOO
nizacja oczyszczalni œcieków Czajka.
Warszawskie barwy poci¹gi linii S-9 otrzy- – Warszawa Praga – Warszawa Toruñska –
maj¹ w czerwcu, do tego czasu bêd¹ kremo- Warszawa ¯erañ – Warszawa P³udy – Warwo – zielone, z logo ZTM i numerem linii. Na szawa Choszczówka – Legionowo.
W celu zmiany kierunku jazdy odbywaæ siê
razie nie bêdzie w nich kasowników, bilety
bêd¹ sprawdzaæ konduktorzy. Parkingi przy bêd¹ przejazdy techniczne (bez pasa¿erów) na
stacjach maj¹ byæ sukcesywnie dobudowy- trasie Warszawa Gdañska – Warszawa Jelonki.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr XXXIX/1186/2008
wane, bez podania jakichkolwiek terminów.
Zaczyna siê typowo po polsku – prowizorycz- Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008
nie. Jak mawiaj¹ Amerykanie „half done chic- r. na trasie linii S9 jako granica strefy biletoken”. Pozostaje radoœæ, ¿e poci¹gi wreszcie wej obowi¹zuje przystanek osobowy Warsza(egu)
kursuj¹, stwarzaj¹c jak¹œ alternatywê komu- wa Choszczówka.

(rok za³.1996)

Po zamieszczeniu w Nr 3 Nowej Gazety Praskiej z 3
lutego 2010 r. artyku³u pt. „Drogi wspólnie” otrzymaliœmy list od mieszkanki osiedla Derby. Zwraca ona uwagê, ¿e sytuacja przedstawiona przeze mnie w artykule
odbiega znacznie od rzeczywistoœci.
Przypomnijmy list.
Od pocz¹tku osiedla jestem mieszkank¹ „Derbów”,
z dojazdem zawsze by³ tu k³opot. Teraz Pañstwo piszecie
o otwarciu 2 nowych dróg wyjazdowych z osiedli. Faktycznie jedna przez nieukoñczony zjazd szutrowo-p³ytowy na
now¹ asfaltówkê jakoœ funkcjonuje. Ale o nowej czynnej
drodze jakoœ nie s³ysza³am.
Je¿eli chodzi o wjazd na osiedla w porze popo³udniowej
nadal potrzeba wiele cierpliwoœci. Choæ rano jest trochê
lepiej.
Z przebudow¹ lub poszerzeniem ulicy Berensona te¿
niewiele mo¿na zrobiæ. W
jedn¹ stronê jest ulica
Ostródzka bez mo¿liwoœci
poszerzenia i domki szeregowe na samym zakrêcie, w
drug¹ ul. G³êbocka w³aœciwie
te¿ bez mo¿liwoœci przebudowy. Ulica Skarbka z Gór te¿ stawicieli prasy przez w³adze
po obu stronach jest zabloko- Dzielnicy w Bia³o³êckim ratuwana przez tereny osiedlowe szu 1 lutego 2010 r. Po przei w przypadku poszerzenia czytaniu listu zwróci³am siê o
znikn¹ istniej¹ce chodniczki dodatkowe wyjaœnienia w tej
dla pieszych i tak bardzo w¹- sprawie do Burmistrza Piotra
skie lub czêœæ i tak za ma³ych Smoczyñskiego, który poparkingów osiedlowych.
twierdzi³ istnienie dwóch wyWiêc we wspania³y dojazd jazdów z osiedla Derby.
i normalne autobusy zapoS¹ dwie drogi ³¹cz¹ce powiadane przez p. Joannê Ki- ³udniowy odcinek ulicy Skarbwilszo jakoœ nie wierzê.
ka z Gór z ulic¹ G³êbock¹:
Nazwisko znane redakcji
1. Od pêtli aut. 204 skrêcaPragnê wyjaœniæ, ¿e opisu- my w prawo i drog¹ z p³yt betoj¹c stan dróg i iloœæ wyjazdów nowych doje¿d¿amy do niedawz osiedla Derby zrelacjono- no oddanej ul. Magicznej, która
wa³am tylko to, co us³ysza- dochodzi do ul. G³êbockiej.
2. Od pêtli aut. 204 skrê³am na spotkaniu zorganizowanym specjalnie dla przed- camy w lewo, ko³o budynku

firmy E.T.J. Nieruchomoœci i
tymczasow¹ drog¹ z kostkiprzed³u¿eniem ul. Skarbka z
Gór równie¿ doje¿d¿amy do
ul. G³êbockiej. Ulica Skarbka
z Gór zakrêca prawie pod
k¹tem prostym.
Rzeczywiœcie, pomyli³am
siê, co do poszerzenia ulicy Be-

rensona. To nie ca³a ulica ma
byæ poszerzona, tylko jej skrzy¿owanie z ulic¹ Skarbka z Gór,
co jednak pozwoli ju¿ na puszczenie tamtêdy d³ugiego autobusu. Burmistrz ma nadziejê,
¿e przebudowa skrzy¿owania
nast¹pi jeszcze w tym roku i
równie¿ w tym roku pojawi¹ siê
normalne autobusy. W³adze
czekaj¹ na uzgodnienie organizacji ruchu w tym rejonie.
Burmistrz Piotr Smoczyñski
zapewnia, ¿e nie s¹ to czcze
pog³oski tylko fakty, a co za tym
idzie w polepszenie warunków
komunikacyjnych mo¿na uwierzyæ, jak najbardziej.
Joanna Kiwilszo
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Diecezja Warszawsko-Praska
Wszystko zaczê³o siê ponad tysi¹c lat temu. W 966 roku
Mieszko I przyj¹³ chrzest i w ten sposób do Polski oficjalnie
zawita³o chrzeœcijañstwo. (Nieoficjalnie by³o obecne na naszych ziemiach kilkaset lat wczeœniej.) Takie by³y prapocz¹tki Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Diecezje to koœcielne jed- silnego oœrodka w³adzy, jakim
nostki administracyjne, na by³o Ksiêstwo Mazowieckie
których czele stoj¹ biskupi. ze stolic¹ w P³ocku, WarszaBiskupi zaœ to – wed³ug tra- wê oddziela³a Wis³a. To nadycji – spadkobiercy aposto- prawdê by³a prowincja zabi³ów, duchowni o najwy¿szych ta dechami…
œwiêceniach. S¹ oni stra¿niZupe³nie inaczej ni¿ Praga,
kami tradycji i bez nich nie by- która by³a jedn¹ z kilku do³oby Koœcio³a.
brze rozwiniêtych miejscowoPocz¹tkowo ca³a Polska œci po prawej stronie Wis³y –
by³a jedn¹ diecezj¹, a jej bi- obok Bródna, Golêdzinowa,
skup podleg³y by³ biskupowi w Targówka, Skaryszewa czy
niemieckim Magdeburgu. Jed- Kamionka. Tu têtni³o ¿ycie, tu
nak bardzo szybko polski Ko- zarabia³o siê pieni¹dze. Tuœció³ katolicki osi¹gn¹³ „nie- taj by³a sieæ parafialna – w
podleg³oœæ”. Po zjeŸdzie centrum by³a parafia w KagnieŸnieñskim w 1000 roku mionku, na pó³nocy – w Tarpapie¿ zagwarantowa³ admini- chominie. Obydwie parafie
stracji koœcielnej niezale¿noœæ nale¿a³y do diecezji p³ockiej.
od biskupów niemieckich – Stan taki trwa³ setki lat, a najpowsta³a archidiecezja w wa¿niejszym wydarzeniem
GnieŸnie i arcybiskupowi by³o przeniesienie parafii ze
gnieŸnieñskiemu podporz¹d- spalonego koœcio³a na Kakowano kolejnych polskich bi- mionku do pobliskiego Skaskupów. Diecezji w Polsce ryszewa. W tym czasie rozby³o coraz wiêcej, a metropo- ros³a siê te¿ Warszawa, któlia gnieŸnieñska zyskiwa³a co- rej parafie podporz¹dkowane
raz wiêksze znaczenie. Od by³y archidiecezji gnieŸnieñ1417 roku arcybiskupa gnieŸ- skiej. Co wiêcej – granicz¹ca
nieñskiego zwyk³o siê tytu³owaæ od po³udnia z Kamionkiem
„prymasem”, czyli pierwszym parafia w ¯er¿eniu tak¿e by³a
podporz¹dkowana Gnieznu.
kap³anem Rzeczpospolitej.
Powa¿ne zmiany nast¹piDiecezje na Pradze ³y dopiero
podczas rozbiorów
W opisanej powy¿ej epoce – wówczas to scalono admiWarszawa nie by³a jeszcze nistracjê koœcieln¹ po obu
stolic¹. Wiêcej nawet – mia- stronach Wis³y i utworzono
sto to le¿a³o na prawdziwej wspóln¹ dla obu stron Wis³y
prowincji i ma³o kto siê nim diecezjê warszawsk¹. Mia³o
interesowa³. Od najwa¿niej- to du¿e znaczenie, gdy¿ w
szych miast Polski – Gniezna, dobie rozbiorów – a w³aœciPoznania czy Krakowa – wie Królestwa KongresoweWarszawê oddziela³a Pusz- go – Warszawa by³a stolic¹
cza Kampinoska. Od równie pañstwa, a stolic¹ polskiego

Dom Kultury Praga zaprasza na Kiermasz Œwi¹teczny oraz Warsztaty Sztuki Ludowej dla dzieci i doros³ych
prowadzone przez artystów i twórców ludowych.
Pisanki ozdabiane woskiem, palmy ³owickie, ozdoby z
masy solnej, haft tradycyjny i koralikowy. Jeœli chcesz podzieliæ siê swoj¹ amatorsk¹ twórczoœci¹ – zaprezentuj i
sprzedaj stworzone przez siebie dzie³a podczas kiermaszu.
Zapraszamy twórców amatorów niezale¿nie od wieku.
Zg³oszenia przyjmujemy w DK Praga do 19 marca.
Liczba miejsc ograniczona.

Koœcio³a katolickiego by³o
Gniezno. Wówczas te¿, w
1818 roku, diecezja warszawska sta³a siê niezale¿n¹ archidiecezj¹, a stoj¹cy na jej
czele arcybiskup dosta³ honorowy tytu³ Prymasa Królestwa
Polskiego. Arcybiskupem tym
by³ Jan Pawe³ Woronicz, nosz¹cy jedno z najbardziej
znanych mian w Polsce, a
konsekwencje stworzenia
drugiego stanowiska prymasowskiego w Polsce zosta³y
za¿egnane dopiero w zesz³ym roku!
Nieco wczeœniej – bo w
1992 roku – w³adze koœcielne poradzi³y sobie ze spuœcizn¹ rozbiorów i wojen. W
tym w³aœnie roku Jan Pawe³
II wyda³ bullê „Totus tuus Poloniae Populus”, w której regulowa³ problemy administracji koœcielnej w Polsce – zarówno problem tytu³u Prymasa, jak i kwestiê diecezji na
Ziemiach Odzyskanych (od
Niemców) oraz Ziemiach Zabranych (przez Sowietów).
Jedn¹ z mniejszych decyzji –
a dla warszawiaków brzemienn¹ w skutki – by³o utworzenie diecezji warszawskopraskiej.

Prascy biskupi
Nowa diecezja rozpoœciera siê pomiêdzy Wis³¹ a Bugiem – a jej „l¹dowe” granice
ci¹gn¹ siê od Kamieñczyka
na pó³nocy, przez Ka³uszyn
na wschodzie, a¿ do Karczewa na po³udniu. Siedziba biskupa – czyli kuria – mieœci
siê w centrum Pragi, na Floriañskiej, tu¿ obok katedry,
czyli g³ównego koœcio³a diecezji. Nieopodal – na Kamionku – znajduje siê konkatedra, czyli drugi co do wa¿noœci koœció³ diecezji.
Koœció³ na Kamionku by³
konkatedr¹ zanim jeszcze powsta³a diecezja warszawskopraska. Jego proboszcz – ks.
bp. Zbigniew Józef Kraszewski – by³ bowiem biskupem
pomocniczym dla Pragi i okolic wówczas, gdy Praga podlega³a diecezji warszawskiej.

Koœció³ parafialny przy ulicy
Floriañskiej zosta³ wyniesiony
do godnoœci katedry dopiero
w 1992 roku. Trzeci¹ wyj¹tkow¹ œwi¹tyni¹ jest Bazylika
na Szmulkach, na Kawêczyñskiej. Od dawna nosi ona honorowy tytu³ „bazyliki mniejszej”. Czwartym wa¿nym koœcio³em diecezji jest kolegiata w nieodleg³ym Radzyminie.
Pierwszym biskupem naszej diecezji zosta³ ks. bp Kazimierz Romaniuk. Jest on
jednym z najwiêkszych polskich biblistów – autorem Biblii Warszawsko-Praskiej,
czyli pierwszego indywidualnego t³umaczenia Biblii z jêzyków oryginalnych – aramejskiego, hebrajskiego, greki.
Tê olbrzymi¹ pracê kontynuowa³ przez 35 lat i zakoñczy³
j¹ bêd¹c ju¿ biskupem warszawsko-praskim.
Jego nastêpc¹ zosta³ w
2004 roku arcybiskup Leszek
S³awoj G³ódŸ. Jego poprzednim zadaniem by³o prowadzenie ordynariatu polowego
Wojska Polskiego. Musia³ go
zorganizowaæ od podstaw i
przez wiele lat prowadziæ poprzez polityczne wiry. W 2008
roku zosta³ zwierzchnikiem
archidiecezji gdañskiej.
Po nim na czele diecezji
warszawsko-praskiej stoi arcybiskup Henryk Hoser, Pochodzi on ze znanej warszawskiej rodziny. Jego
przodkowie byli znakomitymi
ogrodnikami, którzy pozostawili po sobie wiele œladów w
dziejach Warszawy (m.in.
zabytkow¹ „kamienicê Hoserów” w Alejach Jerozolimskich, znan¹ dziœ z siedziby
fotoplastykonu). Arcybiskup
jest lekarzem i pallotynem,
przez wiele lat by³ misjonarzem w Afryce. Po wojnie domowej w Rwandzie zosta³
przedstawicielem apostolskim – specjalnym wys³annikiem papie¿a nadzoruj¹cym
odbudowê tego kraju. 24
maja 2008 nast¹pi³ jego ingres do katedry warszawskopraskiej.
T. Paw³owski

ul. D¹browszczaków 2 www.dkpraga.pl

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
„Gitarerra” ju¿ 20 marca
20 marca (start o godz. 16.00) bêdzie mia³ miejsce V Przegl¹d Zespo³ów i Indywidualnej Gitary Klasycznej. Wydarzenie s³u¿y konfrontacji m³odych muzyków – jest spotkaniem
muzycznym, a nie sztywnym konkursem. Jury stanowi¹
doœwiadczeni muzycy: Jan Kasprzyk, Wojciech Morawski,
Bernard Kawka, którzy s³uchaj¹ i buduj¹ swoj¹ krytyk¹, wiêc
i szlifuj¹ warsztat uczestników konkursu. Spotkaniu towarzyszy pozytywna energia, poniewa¿ wszyscy, którzy go
stworz¹ kochaj¹ muzykê i jest ona wa¿nym elementem ich
¿ycia. Przegl¹d ma formê koncertu.
Uczestnikiem przegl¹du mo¿e byæ ka¿dy, kto uczy siê gry
na gitarze klasycznej – samodzielnie, w domu kultury lub
prywatnie (ale nie uczy siê w ¿adnej szkole muzycznej i nie
jest muzykiem zawodowym!). Wiek nie jest istotny.
Warto wzi¹æ udzia³ w tym specyficznym konkursie – na scenie zostan¹ ciep³o przyjêci zarówno soliœci, jak i zespo³y
(mog¹ byæ ³¹czone z innymi instrumentami, od duetu pocz¹wszy) – to bêdzie nietuzinkowy koncert, wiêc warto tak¿e zasi¹œæ na widowni i pos³uchaæ. Wstêp wolny.

Cykl pt. DOTKNIJ SZTUKI
– oferta zajêæ dla dzieci od lat 2 do 5+
Terminy najbli¿szych zajêæ: 20 marca i 10 kwietnia. S¹ to
zajêcia bezp³atne, bêd¹ce po³¹czeniem zajêæ plastycznych
i ruchowych.
Plastyka: dzieci wykorzystuj¹c wyobraŸniê, bawi¹ siê ró¿nymi strukturami, realizuj¹ swoje pomys³y, rozwijaj¹ siê manualnie. Balet to has³o – chodzi przecie¿ o zabawê przy
muzyce, o rytm i uœmiech.
I grupa 2-3 lata: 10.00-10.30 plastyka, 10.30-11.00 balet;
II grupa 3,1-4 lata: 10.30-11.00 plastyka, 11.00-11.30 balet;
III grupa powy¿ej 4 lat: 11.00-11.30 plastyka, 11.30-12.00 balet.

Wielkanocne tradycje
Otwarte warsztaty rodzinne, adresowane do du¿ych i ma³ych, na których mo¿na bêdzie wykonaæ pod fachowym
okiem: palmê, pisanki, kartki œwi¹teczne, wiosenne dekoracje itp. To tradycja DK Zacisze, któr¹ kultywuj¹ stali bywalcy, jak te¿ do³¹czaj¹ nowi – dzieci s¹ zachwycone, doroœli
tak¿e! Warsztaty odbêd¹ siê w dn. 28 marca, w godz. 16-18.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
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, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 12/CP/2010 z dnia 15.03.2010 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej, gazoci¹gu
œredniego ciœnienia oraz sieci elektroenergetycznej, na
dzia³kach ew. nr: 75/2, 76/1, 77/3, 78, 42/4, 45/2 oraz czêœci
dzia³ek 79/3 i 52 w obrêbie 4-16-35, przy ul. Ostródzkiej,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
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. 8.00 do 16.00
oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na
uzyskaæ równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
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).

Lewa strona medalu
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Prawybory
Kolejne marketingowe posuniêcie
ekipy Donalda Tuska zakoñczy³o siê sukcesem. Chodzi oczywiœcie o prawybory,
które maj¹ wy³oniæ kandydata Platformy Obywatelskiej na fotel prezydenta
kraju. Dziœ jest to temat medialny numer jeden, który skutecznie odwróci³
uwagê mediów, a za ich spraw¹ spo³eczeñstwa od spraw niezbyt dla partii rz¹dz¹cej chwalebnych, jak chocia¿by afera hazardowa. Teraz ka¿de wiadomoœci
zaczynaj¹ siê od tego, gdzie aktualnie
walcz¹ o poparcie Komorowski z Sikorskim i gdzie odbêdzie siê (o ile w ogóle
do niej dojdzie) ich debata wyborcza.
Go³ym okiem widaæ, ¿e w ten sposób idea
partyjnych prawyborów zosta³a wypaczo-

na, a upublicznienie tej rywalizacji s³u¿y wmówieniu spo³eczeñstwu, ¿e w walce o prezydenturê liczy siê tylko kandydat Platformy. Na szczêœcie tak nie jest i
mo¿e okazaæ siê, ¿e w pa³acu prezydenckim zamieszka zupe³nie inny kandydat
lub (oby nie) pozostanie jego obecny gospodarz.. Wszyscy pamiêtaj¹ przecie¿,
jak poprzednie wybory przegra³ niespodziewanie ich faworyt Donald Tusk. Kampania tak naprawdê dopiero siê rozpoczyna i jeszcze wiele mo¿e siê wydarzyæ
zw³aszcza, ¿e inni kandydaci - jak chocia¿by Jerzy Szmajdziñski - zamiast wieców z dzia³aczami partyjnymi wybieraj¹
spotkania ze zwyk³ymi mieszkañcami
naszego kraju.

Wielkanocne smako³yki
Po raz kolejny z inicjatywy Urzêdu Dzielnicy Praga
Pó³noc i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 27 i 28 marca w podziemiach Katedry Œwiêtego Floriana (ul. Floriañska 3) odbêdzie siê Festiwal Sto³ów Wielkanocnych.
Wzd³u¿ ulicy Floriañskiej zorganizowany zostanie
Jarmark Wielkanocny, który trwaæ bêdzie od 27 do
31 marca.

POzytywnie

Nie „Weso³y
Pêdzelek”
Na wiosnê 2009 r. Polfa Tarchomin
S.A. zwróci³a siê z propozycj¹ zakupu
przez m.st. Warszawê nieruchomoœci, na
której w wynajmowanym budynku znajduje przedszkole nr 192 „Weso³y Pêdzelek” www.przedszkole192.warszawa.pl.
Na reakcjê w³adz dzielnicy nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. W maju 2009 r. Rada
Warszawy na wniosek Rady Dzielnicy
Bia³o³êka przeznaczy³a na ten cel kwotê
3,5 mln z³. Nale¿y mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e budynek przy ul. Liczyd³o znajduje siê w fatalnym stanie technicznym,
a jego w najbli¿szych latach konieczna
renowacja to dodatkowy wydatek dla
dzielnicy co najmniej kilku milionów z³otych.
Niestety, ten entuzjazm i skutecznie
dzia³anie okaza³y siê chyba zbyt szybkie. Od roku w³adzom Polfy Tarchomin
S.A. nie uda³o siê usn¹æ podstawowych
wad prawnych, uniemo¿liwiaj¹cych dokonanie zakupu nieruchomoœci. Ma³o
tego, negocjacje w sprawie przed³u¿enia obowi¹zuj¹cej do lipca br. umowy najmu budynku przeci¹gaj¹ siê w nieskoñczonoœæ, g³ównie z uwagi na piêtrzenie
coraz to nowych trudnoœci ze strony
w³adz Polfy.
Ostatnio mia³em okazjê przeczytaæ w
prasie i us³yszeæ, ¿e Zarz¹d Bia³o³êki nie
robi nic, ¿eby uratowaæ przedszkole nr
192. Warto jednak zadaæ tym demagogom i politykierom wykorzystuj¹cym
powagê sytuacji jedno pytanie - kto racjonalny zakupi³by nieruchomoœæ, skoro w ksiêdze wieczystej prowadzonej dla
tej nieruchomoœci wpisana jest hipoteka
kaucyjna w kwocie 8 806 000 z³! Nale¿y dodaæ, ¿e budynek przedszkola jest
zlokalizowany na dzia³ce o powierzchni
3 522 m2 (dzia³ka w u¿ytkowaniu wieczystym) oraz na dzia³ce o powierzchni
262 m2, która stanowi wspó³w³asnoœæ
osób fizycznych.
Skoro umowa najmu budynku
przedszkola jest wa¿na do lipca br. to
mo¿e warto na Bia³o³êce wybraæ inny
wariant i skorzystaæ z dobrych wzorów
Targówka. 90 dni - tyle potrzebowa³

Rada wielu

W obronie „Wileniaka”
Piszê o prawyborach dlatego, ¿e ich
idea pojawi³a siê i zosta³a wcielona w
¿ycie w Warszawie. Ale nie w gabinecie
premiera Tuska, jak myœli wiêkszoœæ, i
nie w kontekœcie Platformy Obywatelskiej. Pomys³ pojawi³ siê w zesz³ym roku
w warszawskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako sposób na wy³onienie
kandydata na urz¹d prezydenta Warszawy. We w³asnym gronie, bez medialnego szumu, cz³onkowie SLD przez dwa
miesi¹ce typowali swojego reprezentanta, który stanie w szranki z Hann¹ Gronkiewicz – Waltz. Zwyciêzc¹ tych prawyborów zosta³ Wojciech Olejniczak i to on
uzyska³ w listopadzie rekomendacjê warszawskiego Sojuszu. 2 tygodnie temu decyzjê tê zatwierdzi³ ostatecznie Zarz¹d
Krajowy partii przecinaj¹c tym samym
festiwal spekulacji, jakie pojawia³y siê w
mediach, które co chwilê og³asza³y innego kandydata lewicy. Raz mia³ to byæ
Rosati, innym razem Borowski, czy nawet Ko³odko. Klamka zapad³a. O prezydenturê stolicy powalczy Wojciech Olejniczak i znaj¹c go jestem pewien, ¿e zaprezentuje mieszkañcom naprawdê
atrakcyjn¹ wizjê Warszawy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

Targówek na zbudowanie za 4,6 mln z³
dwóch modu³owych przedszkoli na 150
dzieci przy ulicach œw. Hieronima i Turmonckiej. Nowe budynki, oddane do
u¿ytkowania w styczniu br., s¹ trzykrotnie tañsze ni¿ placówki budowane w
sposób tradycyjny. Przedszkola zapewniaj¹ realizacjê wszystkich funkcji wychowawczych i umo¿liwiaj¹ w³aœciw¹
opiekê nad dzieæmi. Wyposa¿one s¹ w
zaplecze kuchenne, sanitariaty, w tym
tak¿e dla osób niepe³nosprawnych,
przestrzeñ do swobodnej organizacji zabaw oraz sale do wypoczynku.
Do lipca br. jest jeszcze trochê czasu.
Mo¿e warto wiêc podziêkowaæ w³adzom
Polfy Tarchomin S.A, tym bardziej, ¿e
Bia³o³êka posiada odpowiednie miejsce
na wybudowanie tego typu przedszkoli.
Bêdê mia³ wtedy nadziejê, ¿e z tak skutecznej dzia³alnoœci w³adze Polfy Tarchomin S.A. zostan¹ rozliczone przez akcjonariuszy, czyli g³ownie Skarb Pañstwa
i zale¿ny od Skarbu Pañstwa - Polski
Holding Farmaceutyczny.
Z natury jestem jednak optymist¹ i
mam nadziejê, ¿e w najbli¿szych dniach
niektóre osoby oprzytomniej¹ i zrozumiej¹, ¿e dalsze tego typu dzia³ania nie
przynios¹ korzyœci nikomu, a w szczególnoœci tym najwa¿niejszym – czyli
dzieciom uczêszczaj¹cym do przedszkola.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Muszê przyznaæ, ¿e dawno ¿adna
moja interpelacja nie wywo³a³a takiego
odzewu, jak dotycz¹ca Placu Wileñskiego. Oczywiœcie, mam w g³êbokim powa¿aniu bluzgi na forum internetowym
„Gazety Wyborczej”. Bryzgaj¹ce nienawiœci¹ do ludzi o innych pogl¹dach oszo³omy niech sobie g³osuj¹ na PO. To ich
naturalny elektorat.
Bardziej ni¿ obelgi, da³a mi do myœlenia dyskusja, która przetoczy³a siê
przez sto³eczne media. Tak siê sk³ada,
¿e jestem najbardziej aktywnym radnym
w Warszawie. Z³o¿y³em ju¿ oko³o 200
interpelacji i zapytañ, nie licz¹c interpelacji klubowych i wyst¹pieñ na sesjach
rady. Interwencje te dotyczy³y konkretnych spraw zg³aszanych mi przez mieszkañców, funkcjonowania samorz¹du i
publicznie dyskutowanych problemów.
Zachêcam wszystkich do sprawdzenia, za
co bierze pieni¹dze Pañstwa radny.

Ogromna wiêkszoœæ nigdy nie zabra³a
g³osu, a podstawowe narzêdzie pracy
radnego – interpelacje mo¿na policzyæ
na palcach r¹k.
Moje interpelacje prawie nigdy nie
by³y dyskutowane publicznie, nawet
wówczas, kiedy dotyczy³y wa¿niejszych
kwestii. Dopiero kiedy zwróci³em uwagê na to, ¿e Hanna Gronkiewicz – Waltz
uczyni z centrum Pragi wielkie skrzy¿owanie z pêtl¹ tramwajow¹, rozpêta³a siê
burza. PR-owcy ratusza chc¹c odwróciæ
uwagê od kolejnych szkodliwych dla Pragi dzia³añ Pani Prezydent, podsunêli mediom chwytliwy temat. Zamiast o przywróceniu naszemu Wileniakowi charakteru placu miejskiego, z maksymaln¹ iloœci¹ miejsca dla pieszych, fontannami i
³awkami, zaczêto mówiæ tylko o wysadzeniu pomnika. A tymczasem ³awki,
klomby i fontanny maj¹ byæ tylko dla
mieszkañców lewobrze¿nej Warszawy.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Ch³odnym okiem

Bud¿et 2009 - wykonanie
Jak co roku jeden z felietonów poœwiêcam wykonaniu dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu m.st. Warszawy, czyli mówi¹c normalnym jêzykiem, staram
siê przedstawiæ Pañstwu jak samorz¹d
na Pradze gospodarowa³ publicznymi,
czyli naszymi pieniêdzmi.
W roku ubieg³ym wydatkowano na
Pradze ponad 270 milionów, a konkretnie 270728249 z³otych. Olbrzymia kwota, ponad æwieræ miliarda z³otówek, prawie 90 milionów dolarów. Ubieg³oroczne
wydatki mo¿na podzieliæ na trzy kategorie. Pierwsza z nich to wydatki sta³e - konsumpcyjne, druga to remonty, trzecia - inwestycje. Zgodnie jednak z klasyfikacj¹
bud¿etow¹ wykonanie za³¹cznika ujmuje
siê w innych kategoriach i wyró¿nia wydatki bie¿¹ce, na które sk³adaj¹ siê wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki rzeczowe oraz wydatki maj¹tkowe. Za
ubieg³y rok w liczbach bezwzglêdnych

LOKAL DO WYNAJÊCIA OKO£O 60 m2
W SALONIE FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYM
TEL. 22 811-76-14 W GODZ. 8-20

przedstawia siê to nastêpuj¹co. Wykonanie bud¿etu ogó³em 270728249,38 z³otych, z czego na wydatki bie¿¹ce
250070758,20 z³ote, a na wydatki maj¹tkowe - 20657491,18 z³otych. Wœród
wydatków bie¿¹cych najwiêksze pozycje
to wydatki rzeczowe - 124670260,80 z³otych oraz wynagrodzenia i pochodne 112803453,62 z³otych. Ju¿ tradycyjnie
najwiêksze pozycje w bud¿ecie to oœwiata, na któr¹ w roku ubieg³ym wydano prawie 93 miliony z³otych - na Pradze bowiem funkcjonuje 13 przedszkoli i 27
szkó³ ró¿nych rodzajów, pocz¹wszy od
szkó³ podstawowych do liceów ogólnokszta³c¹cych, uczy siê w nich ponad 13
500 uczniów, a pracuje prawie 1100 pedagogów. Kolejne pozycje to wydatki na
gospodarkê mieszkaniow¹ - ponad 82 miliony z³otych - ze œrodków tych utrzymuje siê w eksploatacji technicznej ponad 13
tysiêcy mieszkañ komunalnych o kubaturze ponad 0,5 miliona m2 , i prawie 30
ha towarzysz¹cej im powierzchni (zieleñ,
podwórka, place). A z kwoty tej 21 milio-

Prosto z mostu

Czy niedobre spó³ki?
Po co mamy utrzymywaæ spó³ki prawa handlowego nale¿¹ce w ca³oœci do miasta b¹dŸ Skarbu Pañstwa? Przecie¿ prywatny podmiot, robi¹c to samo, co one,
zrobi to taniej i lepiej. Powód jest w³aœciwie tylko jeden. Spó³ki nale¿¹ce do miasta mog¹ wype³niaæ zadania, których nie
podj¹³by siê prywatny przedsiêbiorca. Dlatego, ¿e nie musi, albo dlatego, ¿e mu siê
nie chce. Z drugiej strony - lepiej, ¿e zadania te wype³nia spó³ka prawa handlowego, kieruj¹ca siê rachunkiem ekonomicznym, ni¿ szastaj¹cy bez umiaru pieniêdzmi podatników urzêdnicy.
Tak siê zastanawia³em œledz¹c losy
obietnicy, jak¹ da³a Hanna GronkiewiczWaltz znanemu re¿yserowi Krzysztofowi Warlikowskiemu. Obieca³a mu, ¿e w
budynkach przy ul. Madaliñskiego, przejêtych przez miasto od Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania, znajdzie lokalizacjê Nowy Teatr - kierowany przez
Warlikowskiego, dziœ bez przydzia³u.
By³y wizje lokalne i zapewne jakieœ konferencje prasowe, po których sypnê³o

Koalicja PO/SLD dalej czyni z Pragi miasto slumsów - favele.
Jak œwiadczy poprzedni felieton Sebastiana Wierzbickiego, przedmiotem
troski mojego s¹siada z tej strony
„NGP” nie jest Praga i jej mieszkañcy,
tylko koszmarny pomnik sowieckiego
okupanta.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Twitter: Maciejowski_waw

zdjêciami pani prezydent z re¿yserem
oraz wypowiedziami artysty wzruszonego zrozumieniem dla kultury, wykazywanym przez Platformê Obywatelsk¹.
I tyle siê w tej sprawie przez ponad
trzy lata wydarzy³o. Zarz¹d miejskiej spó³ki MPO odmówi³ bowiem realizacji wizji
pani prezydent. Ponoæ nie przyjmuje propozycji nieruchomoœci zamiennych, oferowanych spó³ce przez miasto. Nie wiemy dok³adnie, jak by³o, wszak to spó³ka
a nie urz¹d, zobowi¹zany do przedstawiania pe³nej informacji publicznej.
Pani prezydent, zdenerwowana brakiem subordynacji zarz¹du spó³ki, doprowadzi³a ostatnio do odwo³ania... cz³onków rady nadzorczej. Nie wiemy, dlaczego rady, skoro zawini³ zarz¹d. Czy¿by
cz³onkowie rady odmówili pani prezydent
w ¿ywe oczy odwo³ania krn¹brnych cz³onków zarz¹du? Nie wierzê - cz³onkami
rady byli najwierniejsi z wiernych, wœród
nich burmistrz Ursynowa. A mo¿e chodzi³o o to, by pokazaæ opinii publicznej,
¿e coœ zrobiono? Dalej siê posun¹æ nie

mo¿na by³o, albowiem prezesem zarz¹du spó³ki jest ojciec szefa klubu radnych
PO w radzie miasta. Zatem - nieodwo³ywalny. A teatru jak nie by³o, tak nie ma...
Nie przes¹dzam, ¿e w³adze spó³ki
MPO nie mia³y racji, nie chc¹c oddaæ nieruchomoœci przy Madaliñskiego. Maj¹
obowi¹zek kierowaæ siê rachunkiem ekonomicznym i dobrem spó³ki. Nie pierwszy raz Hanna Gronkiewicz-Waltz zachowuje siê jak pamiêtny prezes „z zawodu
dyrektor” z filmu Barei, przesuwaj¹cy
na makiecie budynki i jeziora, daj¹c
obietnice bez pokrycia.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

nów z³otych wydatkowano na remonty zasobów komunalnych i kolejne 23 miliony
na dop³aty do zasobów miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w tym 6,5 miliona z³otych na dop³aty do zaliczek remontowych. Du¿e œrodki na Pradze (ponad 32 miliony z³otych) przeznaczone
zosta³y na pomoc spo³eczn¹.
Prawie 7000 mieszkañcom udzielono
w roku ubieg³ym pomocy, zarówno w zakresie us³ug opiekuñczych, do¿ywiania
dzieci, zasi³ków sta³ych i rodzinnych dop³at
do czynszu i dodatków mieszkaniowych.
Na co posz³o pozosta³e 63 miliony?
Sprz¹tanie i utrzymanie dróg lokalnych,
zieleni, funkcjonowanie bibliotek, domu
kultury, hal sportowych i basenu to tak¿e
wydatki bie¿¹ce i dotacje. Warto tak¿e
zauwa¿yæ rozpoczête i realizowane inwestycje. Kontynuowana jest rewitalizacja budynków na Pradze - w roku ubieg³ym wydatkowano na to zadanie 4,2 miliona z³otych. Na inwestycje sportowe posz³o ponad
9 milionów. Najwa¿niejsze pozycje z tego
zakresu to budowa boiska sportowego
wraz zapleczem przy ulicy Kawêczyñskiej
44, dokoñczenie hali sportowej przy SP
127 Kowieñska 12/20 i „Orlika” przy Targowej 86. Inwestycje w sferê oœwiaty i edukacji poch³onê³y 1,6 miliona z³otych, a modernizacja ulicy Bia³ostockiej, czyli dzia³
Transport i ³¹cznoœæ - 1 milion. Ruszy³a te¿
z dawna oczekiwana budowa budynku komunalnego przy ulicy Bia³ostockiej 51, na
co wydatkowano 2,7 miliona z³otych.
Bud¿et 2009 by³ niezwykle trudny i
napiêty, lecz zarówno w uk³adzie rzeczowym, jak i finansowym, zosta³ zrealizowany ca³kiem przyzwoicie. Rz¹dz¹ca Prag¹
koalicja PO-SLD nie ma siê czego wstydziæ.
Ireneusz Tondera
wiceprzewodnicz¹cy
Rady 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 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
matura, ka¿dy zakres,
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
POLSKI, przygotowanie
do matury, intensywnie tel.
22 811-53-22, 602-678-811
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
BIURO Ksiêgowe, Targówek, ul. Gajkowicza, tel.
600-480-487
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760

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

CZYSZCZENIE (9 lat Karcherem) dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej, samochodowej, dojazd gratis
22 619-40-13, 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
DOMEK, mieszkanie wyremontujemy, wykoñczymy, solidnie
i terminowo, tel. 796-856-335
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie 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
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. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PORZ¥DKOWANIE grobów,
tanio, solidnie 500-336-607
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

22 811-10-85
608-087-936

PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEPROWADZKI 503-788-934
REMONTY rzetelnie,
gwarancja 609-574-750
ROLETY ,
¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WIOSENNA promocja na
kontenery, odbiór odpadów
komunalnych, wielkogabarytowych oraz gruzu w
kontenerach, mo¿liwoœæ
za³adunku, 22 811-14-04,
601-787-402
WYKOÑCZÊ
domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
KUPIÊ ksi¹¿ki, dojazd
694-109-251
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
DO WYNAJÊCIA
MIEJSCE postojowe w
gara¿u podziemnym ul.
Myœliborska, tel. 513-082-801

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

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, z ojca
na syna. Mimo m³odego wieku jest uznawany za jednego
z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj po namowie
i z rekomendacji sekretarza
Stowarzyszenia Uzdrowicieli
w Baguio City CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿
ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie
je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿nia wybór
techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdro-

wiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 18, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 29 i 30 marca
1 i 2 kwietnia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(22) 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Koty marcuj¹
Proszê Szanownych Pañstwa bardzo ³atwo napisaæ
krótki artyku³. Najlepiej w pó³
minuty. Ma siê wówczas poczucie wewnêtrznej mocy,
wartoœci i przedk³adanych
racji. Mo¿na po chwili wyci¹gn¹æ nogi na biurko i przygl¹daæ siê z uœmiechem czubkom butów.
Niestety, nie potrafiê tak
szybko za³atwiaæ spraw. Dlatego jestem pe³en podziwu
dla panów Prezydenta RP i
Ministra Sprawiedliwoœci. Oni
za³atwili swoje w pó³ minuty.
Aliœci nie doszli do porozumienia w kluczowych kwestiach resortu i obywateli.
Prezydent wyszed³ z sali
po 30 sekundach. Myœlê sobie - mo¿e to ja powinienem
ustaliæ z min. Kwiatkowskim,
ilu zastêpców bêdzie mia³
nowy prokurator generalny.
Nie ma sprawy. W tej kwestii
tak¿e nie mam problemów.
Zg³aszam siê na ochotnika,
Panie Prezydencie.
Ale póki co mamy marzec,
a w marcu … wiadomo, co w
marcu - koty marcuj¹.
Kocie marcowanie bardziej
dotyczy kotów wolno¿yj¹cych
czyli dzikich, ni¿ naszych domowych burasków. W naturze
prze³om lutego i marca jest
typowym terminem do rozpoczêcia ¿biczych i rysich zalotów, skutkuj¹cych ci¹¿ami.
Zap³odnione w marcu samice z koñcem kwietnia i pocz¹tkiem maja rodz¹ potomstwo. Aura jest ju¿ przyjazna,
ciep³o, dostatek po¿ywienia i
wody zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo wychowania koci¹t. W paŸdzierniku nowe
pokolenie ma ok. pó³ roku i
jest biologicznie przygotowane, aby samodzielnie polowaæ i zbieraæ zapasy t³uszczu
na zimê. Tegoroczna, wyj¹tkowo sroga, postawi³a wysoko poprzeczkê dla genów
wolno¿yj¹cych kotowatych.
Na innej nieco zasadzie
funkcjonuje cykl rozrodczy
kotek, zamieszkuj¹cych nasze domy. U nich rujki zaczynaj¹ siê po ukoñczeniu szeœciu miesiêcy, bez wzglêdu
na porê roku. U ka¿dej kocicy objawy rui s¹ ewidentne.
Instynkt p³ciowy i macierzyñski kotek jest nieprawdopodobnie silny. Nie sposób tego
nie zauwa¿yæ. U tych leœnych nawo³ywania przypominaj¹ p³acz dziecka, a u
tych domowych wystêpuje
nadmierna czu³oœæ, witanie
domowników tyln¹ czêœci¹
cia³a, ponêtne przewracanie

Zaproszenie
Grono pedagogiczne Gimnazjum nr 141 zaprasza na
spotkanie informacyjne
dla szóstoklasistów i ich
rodziców w œrodê 24 marca o godz. 17.00 do sali
gimnastycznej w budynku
szko³y - ul. Trocka 4.

siê i charakterystycznym
mrauczenie. W „tych dniach”
ca³y koci œwiat wo³a o ...kota.
Uwiêzione w domach czy
mieszkaniach kotki oprócz
swoich naturalnych pragnieñ
zaczynaj¹ cierpieæ, o ile nie
spe³ni siê to, co jest dane

przez naturê. Konstrukcja
hormonalna cyklu rozrodczego kotek jest tak zaprojektowana, ¿e dopóki nie ma zap³odnienia, dopóty cykl bêdzie siê powtarza³ a¿ do ci¹¿owego skutku. Dlatego ruje
u kotek mog¹ nawracaæ niekiedy co tydzieñ po ich skoñczeniu. Co z tym zrobiæ?
OdpowiedŸ i wyjaœnienia w
nastêpnym wydaniu NGP.

Lubisz ambitne kino? Chcesz dowiedzieæ siê czegoœ
o sztuce filmowej? Zapraszamy na spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego dla Seniorów we wtorki o godz.
13 do Centrum Aktywnoœci Seniora ul. Porajów 14.
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego maj¹ na celu
zrzeszenie mi³oœników - amatorów sztuki filmowej, pog³êbienie wiedzy na jej temat. Podczas spotkañ odbywaj¹ siê
projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych, które
s¹ uzupe³nianie prelekcjami oraz dyskusjami uczestników.
Uczestnictwo jest bezp³atne.
Dyskusyjny Klub Filmowy jest wspó³finansowany z Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
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, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 10/CP/2010 z dnia 09.03.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ w ul. Daniszewskiej,
Szlacheckiej oraz w drodze dojazdowej miêdzy
ulicami Szlacheck¹ i Bia³o³êck¹ na terenie dzia³ek
nr ew. 44/12, 45/3, 100, 124, 47/2, 48/4, 53/4, 54/3,
79, 46/2, 47/1, 49 i 51 w obrêbie 4-07-05 oraz na
dzia³kach nr ew. 1/3, 115, 124 w obrêbie 4-07-03 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 11/CP/2010 z dnia 10 marca 2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie - linii kablowej SN 15kV na
dzia³kach w obrêbach:
- obrêb 4-07-04 – dzia³ki nr ew. 1, 3, 5; obrêb 4-07-03
dzia³ki nr ew. 1/1, 40 ul. Bia³o³êcka, mosty nad Kana³em
¯erañskim i Kana³em Bródnowskim;
- obrêb 4-07-18 dzia³ki nr ew. 4/5, 5, 93/2, 94, 96, 97/2,
97/3, 97/1 ul. P³ochociñska/Cieœlewskich, Szklarniowa
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 wtorkipi¹tki 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. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-196 lub 198.
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).

nowa gazeta
praska
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PARA”

Yogi
Yogi to m³odziutki piesek œredniej wielkoœci o urodzie owczarka. Jego historia, co tu du¿o
mówiæ, najlepiej, ¿eby o niej zapomnia³.... Zosta³ potr¹cony przez samochód, w wyniku czego
ma amputowany ogonek. Po pobycie w lecznicy trafi³ do hotelu dla zwierz¹t, w którym mia³ dojœæ
do siebie. Tam okaza³o siê, ¿e Yogi musia³ mieæ za sob¹ bardzo z³e prze¿ycia. Panicznie ba³ siê
ludzi, zamiera³ w przera¿eniu, gdy ktoœ zbli¿a³ siê do niego. Jednak powoli, dzieñ po dniu, robi³
postêpy. Po pó³rocznym pobycie w hotelu trafi³ do domu tymczasowego.
I tu wszystko zaczê³o siê szybko naprawdê zmieniaæ na dobre! Yogi œwietnie odnajduje siê w mieszkaniu. Zachowuje czystoœæ, nie jest ha³aœliwy, chêtnie bawi siê z suk¹ - rezydentk¹. Dogaduje siê tak¿e
z innymi psami i kotami. Na spacerach ³adnie chodzi na smyczy. Czasem jeszcze potrafi siê przestraszyæ, ale zdarza mu siê to coraz rzadziej. Na pewno trzeba postêpowaæ z nim spokojnie i ³agodnie.
Jako m³odziak potrzebuje du¿o ruchu - zaraz po przebudzeniu rozpoczyna zabawê. Na dworze szaleje - biega i hasa jak szczêœliwe szczeniê. Dobrze by³oby, ¿eby zamieszka³ z drugim psem, bo oœmiela
siê przy innych zwierzakach. Potrzebny mu dom, w którym bêdzie siê czu³ bezpieczny i kochany.
Przebywa w domu tymczasowym w Warszawie.
Mariola: 500-493-942 mariola.cudna@gmail.com ; Ela: 889-174-935

S¹ obok
¯yj¹ obok nas, czasem bardzo blisko, pod wspólnym
dachem. Niektóre towarzysz¹ nam przez ca³y rok, inne
przylatuj¹ na zimê, a jeszcze inne, ¿eby wychowaæ i wypuœciæ w œwiat swoje potomstwo.

Na co dzieñ rzadko je dostrzegamy. Zagonieni, zamyœleni, czêœciej patrzymy pod
nogi ni¿ w niebo. Dopiero gdy
wiosn¹ powietrze wybucha
godow¹ muzyk¹ ptasich g³osów, mocno i przyjemnie odczuwamy ich obecnoœæ.
W miejskich blokowiskach
najczêœciej wystêpuj¹ go³êbie,
wróble, kawki, szpaki, jerzyki i
jaskó³ki oknówki, rzadziej jeszcze kilkanaœcie innych gatunków. Pierwotnie zamieszkiwa³y dziuple drzew i skalne nisze,
ale w krajobrazie zmienionym
przez cz³owieka nauczy³y siê
wykorzystywaæ „kwatery zastêpcze” w budynkach.

Zak³adaj¹ gniazda na strychach, w loggiach, szczelinach
za rynnami i w murze elewacji,
w niszach okien i pod balkonami. Ulubionym i jednym z najczêœciej zajmowanych miejsc
s¹ stropodachy, czyli niskie,
puste przestrzenie miêdzy dachem a stropem najwy¿szej
kondygnacji, zwykle oddzielone od u¿ytkowanej czêœci budynku i niedostêpne dla ludzi.
S¹siedztwo ptaków jest dla
nas wa¿ne. S¹ czêœci¹ przyrody, naturalnym bogactwem miasta i kraju, wa¿nym ogniwem
ekosystemu (efektywnie redukuj¹ liczebnoœæ owadów, tak¿e
szkodników roœlin). Sprawiaj¹,

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
Poszukujemy archiwalnych zdjêæ
Teatru Powszechnego w prywatnych zbiorach
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera poszukuje archiwalnych zdjêæ, na których znajduje siê budynek Teatru,
jego okolice (w tym Park Skaryszewski), a tak¿e przedwojenna Praga. Zale¿y nam na mo¿liwoœci wypo¿yczenia ww.
archiwaliów i pami¹tek od prywatnych w³aœcicieli, w celu
eksponowania ich na wystawie inauguruj¹cej otwarcie Teatru Powszechnego po remoncie. Na w³aœcicieli wybranych
na wystawê zdjêæ czekaj¹ nagrody w postaci zaproszeñ
na wybrane spektakle Teatru Powszechnego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 22 818 00 01
w. 123 lub na adres mailowy: promocja@powszechny.art.pl.

¿e nasze betonowe osiedla s¹
bardziej znoœne do ¿ycia.
Tymczasem w ostatnich latach na skutek prowadzonych
na masow¹ skalê remontów i
modernizacji gwa³townie ubywa dotychczasowych miejsc
lêgowych. Stropodachy wype³niane s¹ materia³ami izolacyjnymi a otwory do nich kratowane. Elewacje pokrywa siê styropianem i likwiduje wykorzystywane na gniazda szpary.
Prace te najczêœciej prowadzone s¹ wiosn¹ i latem, w okresie lêgowym, a ich skutkiem s¹
ogromne straty w ptasiej populacji. Dodatkowo w obecnie
powstaj¹cych budynkach rozwi¹zania technologiczne w zasadzie wykluczaj¹ mo¿liwoœæ
za³o¿enia gniazd. Wszystko to
sprawia, ¿e ich liczba w miastach szybko spada i czêsto s¹
to straty nie do odrobienia.
Wszystkie wspomniane wy¿ej gatunki ptaków objête s¹
ca³oroczn¹ ochron¹ na podstawie ustawy o ochronie zwierz¹t
(Dz. Ustaw z 1997 r., nr 111,
poz.724), ustawy o ochronie
przyrody (Dz. Ustaw z 2004 r.,
nr 92, poz. 880) i Rozporz¹dzenia Min. Œrodowiska (Dz.
Ustaw z 2004, nr 220, poz.
2237). Równie¿ przepisy o prowadzeniu prac budowlanych
(Dz. Ustaw z 2001r., nr 62, poz.
627) nakazuj¹ dba³oœæ o ochronê œrodowiska przyrodniczego.
W rzeczywistoœci regulacje
prawne s¹ w ogóle nie przestrzegane. Rusztowania oplataj¹ce budynki zas³aniaj¹ i
uniemo¿liwiaj¹ dostêp do
gniazd, obecnoœæ robotników
i ha³as p³oszy ptaki. Gin¹ pisklêta i doros³e, czêsto ¿ywcem zamurowywane w gniazdach zaklejanych styropianem
b¹dŸ zatykanych kratk¹. Umieraj¹ cicho, w strasznym cierpieniu, zupe³nie bezbronne
wobec ludzkiej bezdusznoœci.
Nie chodzi o to, ¿eby nie
ocieplaæ budynków, tylko ¿eby
robiæ to w sposób bezpieczny
dla ptaków. Inwestor przed
przyst¹pieniem do prac (najlepiej sezon wczeœniej) powinien zamówiæ ekspertyzê ornitologiczn¹, która okreœli,
gdzie i jakie ptaki wystêpuj¹
w obiektach przewidzianych
do remontu. Nastêpnie inwestor powinien zwróciæ siê do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska o pozwolenie na
czasowe zniszczenie siedlisk

wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

Noga w ³apê czeka!

ptaków i zabezpieczyæ te miejsca przed za³o¿eniem w nich
gniazd, by podczas prac nie
naraziæ ptaków i ich lêgów na
œmieræ. W przypadku natrafienia podczas robót na gniazda
wykonawca powinien tak
zmodyfikowaæ ich przebieg,
by ptaki nie ucierpia³y. Mo¿na
np. omin¹æ fragment elewacji,
gdzie jest gniazdo i dokoñczyæ
go ju¿ po wylocie piskl¹t.
Otwory w stropodachach,
gdzie gnie¿d¿¹ siê wróble, jerzyki i kawki, nie powinny byæ kratowane. Ptaki te s¹ œciœle zwi¹zane z siedzibami ludzkimi i nie
za³o¿¹ gniazd na drzewach.
Jeœli siedliska ptaków zostan¹ na trwa³e zniszczone,
inwestor jest zobowi¹zany do
zrekompensowania strat przez
stworzenie zastêpczych miejsc
lêgowych np. przez monta¿ fachowych budek. Powinny to
byæ budki przystosowane dla
wystêpuj¹cych w danym miejscu gatunków (ró¿ne gatunki
maj¹ ró¿ne wymagania) i zamontowane w miejscu, gdzie
przedtem ptaki gniazdowa³y.
Rzadko kiedy zdarza siê, by
mieszkañcy remontowanych budynków wyst¹pili w obronie zagro¿onych ptaków i lêgów. Na
ogó³ ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy z rozgrywaj¹cej siê obok nich
tragedii. A nawet jeœli j¹ zauwa¿¹,
nie wiedz¹, co mog¹ zrobiæ.
Otó¿ ka¿dy, kto jest œwiadkiem p³oszenia ptaków przy ich
lêgach, niszczenia gniazd i siedlisk podczas prac remontowych, mo¿e spowodowaæ ich
natychmiastowe wstrzymanie.
W tym celu powinien zawiadomiæ policjê, stra¿ miejsk¹ i lokalne w³adze ochrony œrodowiska
(Dzielnicowy Wydzia³ Ochrony
Œrodowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska) oraz
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Warto te¿
zwróciæ siê o pomoc do organizacji chroni¹cych ptaki, jak Sto³eczne Towarzystwo Ochrony
Ptaków, Ogólnopolskie towarzystwo Ptaków, Towarzystwo
Przyrodnicze Bocian.
Trzeba wiedzieæ, ¿e spowodowanie œmierci piskl¹t lub
doros³ych ptaków jest przestêpstwem œciganym karnie
(art.181 Kodeksu Karnego).
W naszych rêkach le¿y los
ogromnej rzeszy ptasich istnieñ.
Pamiêtajmy, ¿e ich obecnoœæ w
bliskim s¹siedztwie jest nam
potrzebna jak zieleñ i s³oñce.

Oœrodek Hospicjum Domowe zaprasza na szkolenia
dla Kandydatów na Wolontariuszy Hospicyjnych
10 – 11 kwietna 2010 r. – I czêœæ
8 – 9 maja 2010 r. – II czêœæ
w soboty: godz. 900 - 1800
w niedziele: godz. 900 - 1600
szkolenie dla osób pe³noletnich
Oœrodek Hospicjum Domowe
ul. Tykociñska 27/35, 03-545 Warszawa
tel. 22 679-67-00 ; e-mail:hospicjum@marianie.pl

Wolontariusze Noga w £apê razem idziemy przez œwiat
to ma³a grupa przyjació³, którzy od lat pomagaj¹ zwierzêtom korzystaj¹c z doœwiadczenia we wspó³pracy z ró¿nymi fundacjami i schroniskami dla zwierz¹t.
Realizujemy zadania edukacyjne ucz¹c empatii i szacunku
dla zwierz¹t oraz kszta³tujemy postawê zaanga¿owania w ich
ochronê i pomoc dla potrzebuj¹cych. W warszawskiej prasie i
w internecie publikujemy teksty dotycz¹ce tego zagadnienia
oraz zg³aszamy bezdomne psy i koty do adopcji. W miarê mo¿liwoœci umieszczamy je w domach tymczasowych, leczymy, socjalizujemy i szukamy im dobrych domów docelowych.
Od ub. roku monitorujemy na Ursynowie zagro¿enie ptaków
i ich gniazd podczas prac remontowych na elewacjach budynków. W zesz³ym sezonie uda³o nam siê doprowadziæ do pozytywnych rozwi¹zañ chroni¹cych ptaki i ich lêgi na osiedlu Imielin. W marcu b.r. wspó³organizowaliœmy z Urzêdem Ursynowa
mini konferencjê dotycz¹cy tego problemu.
Twój 1% pomo¿e nam zrealizowaæ kolejne plany na ten rok:
- wykonanie wystawy edukacyjnej dot. ochrony ptaków w mieœcie - wraz
z ulotkami bêdzie ona wêdrowaæ po publicznych miejscach Warszawy,
- monitorowanie bezpieczeñstwa ptaków gniazduj¹cych w budynkach podczas prac modernizacyjnych na Ursynowie w tym sezonie,
- wykonanie materia³ów edukacyjnych dla szkó³ dot. przyczyn bezdomnoœci psów i kotów i jej zapobieganiu,
- stworzenie strony internetowej z materia³ami edukacyjnymi dla nauczycieli,
- przeprowadzenie pilota¿owych lekcji w szkole ucz¹cych
humanitarnego stosunku do zwierz¹t
Na dzia³ania ma³ej grupy przyjació³ 1% to bardzo wiele. Mamy
nadziejê, ¿e znaj¹c nasz¹ dotychczasow¹ pracê na rzecz zwierz¹t, znów nam zaufacie. W tej chwili nasza fundacja Noga w
£apê czeka na rejestracjê w KRSie. My nie czekamy na jej
formalny start, ale pe³n¹ par¹ dzia³amy.
Jeœli chcesz wesprzeæ nasz¹ pracê swoim 1%, w odpowiednie rubryki swojego zeznania podatkowego wpisz poni¿sze dane:
Nazwa OPP: FUNDACJA MIÊDZYNARODOWY RUCH NA
RZECZ ZWIERZ¥T - VIVA!
Numer KRS: 0000135274
Dopisek w rubryce „informacje uzupe³niaj¹ce” (poz.133 w
PIT-28, poz.309 w PIT-36, poz.109 w PIT-36L, poz.128 w PIT37, poz.62 w PIT-38): NOGA W £APÊ
Magdalena Grzybowska (512 922 167)
Renata Markowska (888 066 402, 22 213 88 83)

Zaproszenie
Wêdrówki szlakiem kapliczek Grochowa i okolic
- Spotkanie z Mari¹ i Andrzejem WoŸniakami
18 marca o godz. 17.00
sala wystawowa Muzeum Warszawskiej Pragi w d. Wytwórni
Wódek „Koneser”, ul Z¹bkowska 27/31, budynek 36, I p.

Dzieñ otwarty z logoped¹
26 marca odbêdzie siê bezp³atny dy¿ur logopedyczny
dla mieszkañców Warszawy. Zespó³ Psychologiczno - Terapeutyczny „ZACISZE”, ul. Pszczyñska 26 m 57, w ramach
prowadzonej przez Stowarzyszenie dla Rodzin Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przygotowa³
dodatkowe godziny konsultacyjne dla dzieci i m³odzie¿y.
Logopeda skonsultuje i zdiagnozuje chêtnych w sprawach
wad i problemów z wymow¹.
Osoby, które bêd¹ chcia³y skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji proszone s¹ o wczeœniejsze zapisanie siê telefoniczne
pod numerami 22 253 49 47; 518 452 047 podaj¹c informacjê
„26.03.2010 bezp³atny logopeda”.
Rodzice mog¹ równie¿ zapisaæ siê, na ostatnie wolne miejsca, na bezp³atne warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych,
które bêd¹ odbywa³y siê w wyznaczone soboty w godz. 10-15,
pierwsze zajêcia 20 marca.
Zespól „Zacisze” prowadzi równie¿ inne specjalistyczne us³ugi dla dzieci, m³odzie¿y, rodzin i doros³ych, takie jak: pomoc,
diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, psychoterapia, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, terapia rodzinna, doradztwo zawodowe oraz poradnictwo w sprawie wyboru
szkó³ ponad gimnazjalnych i studiów, warsztaty umiejêtnoœci
wychowawczych, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci.
Osoby i rodziny bêd¹ce w trudniejszej sytuacji ¿yciowej czy
materialnej mog¹ zg³aszaæ siê po bezp³atne zaproszenia do
Warszawskich Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz placówek oœwiatowych w Dzielnicach: Bia³o³êka, Targówek, Praga – Pó³noc.
Bezp³atne us³ugi œwiadczone s¹ miêdzy innymi dziêki finansowaniu przez Miasto Sto³eczne Warszawa.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów:
22 253 49 47; 518 452 047.
Anna Szymczak
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
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Opera na estradzie
Wspania³e widowisko, ³¹cz¹ce najpiêkniejsze arie operowe œwiata z niepowtarzalnym, lekkim i pe³nym wdziêku humorem zakoñczy³o IV Dni Bia³o³êki. Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica” po raz kolejny podbi³a serca widzów.

„Pij, pij, pij bracie pij, na staroœæ torba i kij!”
Okazuje siê, ¿e mo¿na siê
dobrze bawiæ przeplataj¹c
operê ze wspó³czesn¹ piosenk¹. Warunkiem jest œwietny pomys³, dobrze opracowany scenariusz i mistrzowskie
wykonanie w piêknej oprawie.
Wszystkie te rzeczy mamy zagwarantowane w koncertach
Anny Barañskiej-Wróblewskiej, bo to ona jest zwykle i
by³a tym razem pomys³odawczyni¹ koncertu, autork¹ scenariusza, scenografii i kostiumów. Wraz z orkiestr¹ i wspania³ymi solistami zaproponowa³a nam rozrywkê na najwy¿szym poziomie. Wydaje siê
zreszt¹, ¿e wykonawcy bawili
siê tego wieczoru równie dobrze jak publicznoœæ, co te¿
by³o wielkim plusem tej niezwykle udanej, mimo braku odpowiedniej promocji imprezy.
Joanna Kiwilszo

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

Zostañ reporterem
Bia³o³êka mo¿e poszczyciæ
siê w³asn¹ filharmoni¹. Ju¿ w
latach 90. na zaproszenie
w³adz dzielnicy przyje¿d¿ali
tu artyœci tej miary, co Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk czy chór Filharmonii
Narodowej. Od 2008 r. dzia³a Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica” pod kierownictwem
Anny Barañskiej-Wróblewskiej. Przyzwyczailiœmy siê
ju¿ do wspania³ych koncertów z udzia³em tego zespo³u. Jednak ostatni koncert pt.
„Opera na estradzie”, który
odby³ siê 7 marca w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury na zakoñczenie Dni Bia³o³êki, by³
naprawdê rewelacyjny.
W koncercie zorganizowanym przez burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, Jacka Kaznowskiego wraz z Rad¹ i
Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury,
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
oraz Impresariat Artystyczny
„Proscenium” wyst¹pi³y wielkie gwiazdy polskich i zagranicznych scen muzycznych:
Bogumi³a Dziel-Wawrowskasopran, Magdalena Idzik mezzosopran, Ryszard Wróblewski – tenor oraz Robert
Dymowski – bas/baryton.
Solistom towarzyszy³a Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”.
Koncert prowadzi³ spiker i
lektor Polskiego Radia, Andrzej Krusiewicz.
Tym razem artyœci siêgnêli
do polskiej tradycji i muzyki
operowej, a przede wszystkim
do twórczoœci Stanis³awa Moniuszki. Koncert rozpoczê³a
Orkiestra „Romantica” parafraz¹ na temat opery „Straszny Dwór”. Nastêpnie us³yszeliœmy pe³n¹ liryzmu dumkê Jadwigi z II aktu tej opery w wykonaniu Magdaleny Idzik oraz

ariê Miecznika w wykonaniu
Roberta Dymowskiego. Ariê
Stefana („z kurantem”) zaœpiewa³ Ryszard Wróblewski,
a Bogumi³a Dziel-Wawrowska
wyst¹pi³a w roli wzorowej Polki wykonuj¹c ariê Hanny.
Po tej potê¿nej dawce patriotyzmu, z polskiego dworku przenieœliœmy siê w inne
klimaty, aby pos³uchaæ najpiêkniejszych arii operowych
œwiata. Robert Dymowski,
doskonale prezentuj¹cy siê
zarówno w kontuszu polskiego szlachcica jak i z rekwizytami do corridy, wykona³ s³ynne Kuplety torreadora z II
aktu opery „Carmen” Georgesa Bizeta. Ariê ksiêcia „La
donna e mobile” z IV aktu
opery „Rigoletto” Giuseppe
Verdiego zaœpiewa³ Ryszard
Wróblewski, natomiast duet
Don Giovanniego i Zerliny,
„La ci darem la mano” (Podajmy sobie rêce) z opery „Don
Giovanni” W. A. Mozarta
us³yszeliœmy w zaskakuj¹cym wykonaniu trójki artystów: Bogumi³y Dziel-Wawrowskiej, Roberta Dymowskiego i Magdaleny Idzik.
Pierwsz¹ czêœæ koncertu zakoñczy³ przebój „Libiamo” z
opery „La Traviata” Giuseppe Verdiego w wykonaniu
wszystkich czworga solistów.
Druga czêœæ koncertu okaza³a siê zupe³n¹ niespodziank¹. Artyœci zaprezentowali znane wszystkim przyk³ady muzyki klasycznej i rozrywkowej w zaskakuj¹cych
aran¿acjach. Us³yszeliœmy
takie przeboje, jak „Zacznij od
Bacha”, „Twój portret”, „Bo do
tanga trzeba dwojga” czy
melodiê z serialu „07 zg³oœ
siê” wykonane jak arie operowe i dla równowagi, arie –

w nowoczesnym opracowaniu. Aria Jontka z „Halki” by³a
tylko t³em dla brawurowego
wykonania przez Roberta Dymowskiego „Œcierniska” z repertuaru Golec uOrkiestry.
Œpiewane po polsku „La ci
darem la mano” przesz³o w
„Czego siê boisz, g³upia”.
Salwy œmiechu wywo³a³a po
raz kolejny tego wieczoru wykonywana, tym razem po polsku, aria „Libiamo” (Wiêc pijmy) z „Traviaty”. Gdy po lewej stronie sceny œpiewali j¹
bardzo elegancko Bogumi³a
Dziel-Wawrowska i Ryszard
Wróblewski, po prawej stronie – Magdalena Idzik i Robert Dymowski zaintonowali

Dom Kultury „Praga” i Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
zapraszaj¹ uczniów praskich szkó³ ponadgimnazjalnych
do udzia³u w konkursie „Zostañ reporterem w³asnej dzielnicy, ulicy, domu”.
Zakres czasowy prac: lata wiad, reporta¿ (wydruk kom1939 – 1945; obszar: Praga puterowy oraz wersja elektrow aktualnych granicach 2010 niczna na noœniku CD-R); w
roku; zakres tematyczny: oku- formie zapisu audialnego –
pacja niemiecka, ¿ycie co- wywiad, reporta¿ radiowy
dzienne, terror, udzia³ w struk- (zapis w formacie wawe Cdturach Polskiego Pañstwa audio lub mp3 na noœniku
Podziemnego, dzia³alnoœæ w CD-R; wideo: wywiad, reporPowstaniu na Pradze do wrze- ta¿ filmowy (zapis formacie
œnia 1944 roku, terror NKWD DVD, mpeg lub innym na noi UB w okresie od 15 wrzeœnia œniku DVD-R).
1939 do 9 maja 1945 roku.
Prace nale¿y sk³adaæ w
Zg³oszone mog¹ byæ pra- Domu Kultury „Praga”, ul. D¹ce: w formie pisemnej - wy- browszczaków 2, II piêtro, w
godz. 9-15 od poniedzia³ku
do pi¹tku – do 1 czerwca
2010 roku, w zabezpieczonych kopertach, podpisanych
Nastêpna gazeta - 31 marca
symbolem/nazwiskiem i adreRedaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon- sem autora. Wewn¹trz –
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob- obok pracy podpisanej tym
róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
samym logo, które znajduje
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
siê na kopercie, autor powitekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y
lub TS. Za treœæ reklam, og³o- nien umieœciæ druga kopertê,
p³atne oznaczone s¹ znakiem
zawieraj¹c¹ jego dane ososzeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2 bowe: imiê i nazwisko, adres,
numer telefonu kontaktowetel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
go, nazwê szko³y, wraz ze
poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 zgod¹ na udostêpnienie dastrona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
redakcja: redakcja@ngp.pl
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OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 507-257-824,
Jagoda 605-037-515
Pawe³ 609-490-949
oraz biuro og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 22 423-63-64, 606-969-280

nych organizatorom konkursu. Druga koperta powinna
zawieraæ równie¿ szczegó³owe dane, dotycz¹ce Ÿród³a
lub Ÿróde³, z których zosta³y
zaczerpniête informacje zawarte w pracy konkursowej.
2 czerwca jury konkursu dokona komisyjnego otwarcia kopert i przyst¹pi do kwalifikacyjnej oceny prac. Wytypowanych
zostanie osiem najlepszych
prac, w tym: trzy do nagród
g³ównych i piêæ do wyró¿nieñ.
Og³oszenie wyników nast¹pi 15 czerwca na tablicach
informacyjnych i stronach internetowych Domu Kultury
„Praga” oraz Urzêdu dzielnicy Praga Pó³noc.
Koordynatorem, uprawnionym do kontaktów z zainteresowanymi, jest Hubert Kossowski tel. 501-588-668.

ul. Jagielloñska 11

