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 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

tel. 663 304 304
PROMOCJA - do koñca marca bez wpisowego!

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Bez bólu za darmo
czytaj na str. 2

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

BARC

Dyskusja
nad planem Winnicy
4 marca w PKiN odby³a siê publiczna dyskusja nad
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Œwiatowida. Do 1 kwietnia
istnieje mo¿liwoœæ sk³adania uwag do tego planu.
Walka o nowe plany zago- ogólnikowy wymóg „zharmospodarowania przestrzenne- nizowania z otoczeniem”.
go dla Anecina Pó³nocnego i
Brak zapisu dotycz¹cego
Winnicy w rejonie Œwiatowi- maksymalnej wysokoœci buda trwa ju¿ kilka lat. Tworze- dynków wielorodzinnych daje
nie ich uchwalono w 2006 nieograniczone mo¿liwoœci
roku. Maj¹ one zast¹piæ ¿¹dnym zysku inwestorom,
obecnie funkcjonuj¹ce i praw- którym najbardziej op³aca siê
dopodobnie sfa³szowane budowaæ „pod niebo”, nie
miejscowe plany zagospoda- bacz¹c na warunki otoczenia.
rowania z 2002 r., które nie Przyk³adem s¹ tu dzia³ania
okreœlaj¹ górnej granicy wy- firmy BARC, która chce zbusokoœci budynków wieloro- dowaæ w rejonie ulicy Modliñdzinnych, zawieraj¹c jedynie skiej, Poetów i Leœnej Polanki osiedle na 2,5 tys. mieszkañ, sk³adaj¹ce siê z gêsto
postawionych bloków o wysokoœci od trzech do oœmiu i siedemnastu piêter oraz dwa 35piêtrowe wie¿owce. Jedynym
wyjœciem, aby wyeliminowaæ
podobne pomys³y i nie dopuœciæ do „zabetonowania” tej
czêœci zielonej jeszcze Bia³o³êki, jest jak najszybsze
uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
dokoñczenie na str. 3

Sk³adowisko na ¯eraniu:
Szkodzi czy nie szkodzi?
Tak naprawdê do koñca nie wiadomo, na ile szkodzi, ale
na pewno jest uci¹¿liwe. Sk³adowisko odpadów z Elektrociep³owni ¯erañ, zawieraj¹ce radioaktywne substancje, usytuowane jest nad Wis³¹, w pobli¿u osiedli mieszkaniowych.
Nieopodal tarchomiñskich fiaj¹ tam w postaci p³ynnej. Ma
osiedli przy ulicy Portowej i to ograniczaæ unoszenie siê
Laurowej, miêdzy wa³em wi- zanieczyszczeñ. Zmieszane z
œlanym a dawn¹ fabryk¹ do- wod¹ w postaci rdzawego
mów sk³adowane s¹ odpady œcieku z czasem przybieraj¹
¿u¿lu i popio³u z Elektrocie- formê sta³¹. Do kwatery nr 1
p³owni ¯erañ. Powsta³e wsku- odprowadzane s¹ p³ynne odtek spalania wêgla py³y z elek- pady. Z tej z numerem 2, zatrociep³owni odprowadzane s¹ styg³e mo¿na ju¿ wywoziæ do
ci¹gn¹cymi siê wzd³u¿ rzeki budowy np. dróg. Trzecia kwaruroci¹gami do tzw. kwater, tera jest wy³¹czona z u¿ytku –
czyli prostok¹tnych do³ów. Tradokoñczenie na str. 5

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
serdecznie zaprasza

na koncert

„Odg³osy Wiosny”
w wykonaniu solistów
i Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”
20 marca (niedziela), godz. 19.00
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury,
ul. Vincenta van Gogha 1.
Odbiór bezp³atnych zaproszeñ od 9 marca
w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, II p. pok. 240 C
(tel. 22 51 03 104).
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Bez bólu za darmo

Najpierw trzeba by³o sporo p³aciæ. Potem zmieni³y siê
przepisy. W ró¿nych szpitalach jest jednak ró¿nie – w niektórych siê nie p³aci w ogóle, w innych – wtedy, gdy s¹
wskazania lekarskie. Chodzi o znieczulenie do porodu.
Oddzia³ Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala Praskiego nale¿y do tych, gdzie znieczulenie jest bezp³atne bez dodatkowych zastrze¿eñ, a decyzja o jego podaniu nale¿y
do kobiety. Wbrew pozorom – jak mówi ordynator, dr Piotr
Czempiñski – wcale nie wszystkie kobiety chc¹ znieczulenia. Wa¿ne jest jednak, ¿e maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ.
Na 70 ³ó¿kach oddzia³u (40 zmniejsza liczbê ewentualnych
na ginekologii i 30 na po³o¿- powik³añ i jest mniej uci¹¿liwe
nictwie) panuje ogromny ruch, dla pacjentki, skraca te¿ czas
ale móg³by byæ jeszcze wiêk- pobytu w szpitalu.
szy. W ubieg³ym roku 12 lekaNajwa¿niejsze jest jednak
rzy przeprowadzi³o 1400 zabie- to, ¿e praktycznie nie ma kogów i 420 operacji. Zabiegi to lejki. Jest to chyba jedyny szpinp.likwidowanie tzw. wysi³ko- tal w Warszawie, gdzie z rewego nietrzymania moczu gu³y od momentu decyzji leprzez za³o¿enie na cewkê karza o potrzebie wykonania
moczow¹ taœmy lub siatki, dia- zabiegu lub operacji (przyjmugnostyczne pobieranie wycin- j¹cego dwa razy w tygodniu w
ków; operacje s¹ bardziej in- punkcie konsultacyjnym), pawazyjne, z regu³y ³¹cz¹ siê z cjentka mo¿e od razu trafiæ na
otwarciem brzucha – to prze- oddzia³. Zasad¹ jest tak¿e, ¿e
wa¿nie ró¿nego rodzaju cysty, w punkcie konsultacyjnym w
torbiele i niestety - nowotwory. dniu zapisu przyjmowane s¹
Wraz z rozwojem medycyny wszystkie kobiety, które siê
coraz wiêcej operacji przepro- zg³osz¹ ze skierowaniem. Dlawadza siê w laparoskopie, co czego wiêc gdzie indziej ko-

biety czekaj¹ w kolejce? Dr
Czempiñski nie ma w¹tpliwoœci: oddzia³ ma nienajlepsze
warunki lokalowe. Wci¹¿ czekamy na remont. Same pacjentki mówi¹, ¿e opieka jest
fantastyczna, co zawdziêczamy tak¿e temu, ¿e pracuje tu
od lat ten sam zespó³, i lekarzy, i pielêgniarek. Ale luksusu w salach nie ma. Pytanie
tylko, co wa¿niejsze….
Przez oddzia³ ginekologii i
po³o¿nictwa rocznie przewija
siê 1/4 pacjentów ca³ego
szpitala. To chyba o czymœ
œwiadczy.
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

Marcowy raport z TMP
Pesymiœci szacuj¹, ¿e opóŸnienie na budowie Mostu
Pó³nocnego wyniesie pó³ roku, bowiem wedle harmonogramu prawy i lewy brzeg Wis³y mia³y byæ po³¹czone do
koñca 2010. Tymczasem stalowa konstrukcja mostu wyrasta z obu brzegów i zawisa w powietrzu pozostawiaj¹c
160-metrow¹ dziurê. Przês³o nurtowe, które mia³o po³¹czyæ Bia³o³êkê z Bielanami, jest wci¹¿ w Gdyni.
Przês³o mia³o byæ transpor- drogowe, potem most tramtowane do Warszawy Wis³¹ wajowy. W tym momencie
jesieni¹ ubieg³ego roku, ale mogê tylko zadeklarowaæ zakilka fal powodziowych unie- pewnienie przejazdu dwoma
mo¿liwi³o wykonanie na czas mostami drogowymi do koñpodpór nurtowych, na których ca tego roku. Jeœli chodzi o
przês³o ma siê opieraæ. Teraz most tramwajowy, nie mogê
na drodze budowniczych sta- odpowiedzialnie powiedzieæ,
nê³y kry i zatory lodowe. Po czy ta przejezdnoœæ bêdzie
zejœciu lodów stan wody zapewniona czy te¿ nie. Demo¿e byæ zbyt wysoki i znów cyzja o ewentualnej zmianie
trzeba bêdzie czekaæ. O terminu oddania ca³oœci inweewentualne zagro¿enie termi- stycji zapadnie pod koniec
nów harmonogramu budowy tego roku; do tego czasu bêzapytaliœmy Agatê Choiñsk¹ dziemy robiæ wszystko, ¿eby
z Biura Prasowego Zarz¹du zd¹¿yæ z zakoñczeniem prac.
Miejskich Inwestycji DrogoTymczasem przez ca³y luty
wych – Termin oddania Mo- przy zachodnim przyczó³ku
stu Pó³nocnego nie zosta³ mostu wykonywano zbrojenia
zmieniony ani po naszej stro- i betonowanie kolejnych fragnie, ani po stronie wykonaw- mentów p³yty mostu. Niskie
cy. Bêdziemy siê starali go temperatury wymusi³y rozpodotrzymaæ, elastycznie dosto- starcie nad p³yt¹ tymczasowesowuj¹c siê do nie³atwych go namiotu. Dziêki temu – jewarunków pogodowych. œli tylko temperatura zagra¿aG³ównymi sprawcami opóŸ- ³a tê¿ej¹cemu betonowi –
nieñ by³y cztery ubieg³orocz- mo¿na by³o utrzymaæ w³aœcine fale powodziowe na Wiœle. we warunki termiczne. Na zaGotowe przês³o nurtowe cze- chodnim brzegu trwa³ monta¿
ka³o na transport barkami z fragmentów stalowej konGdyni do Warszawy jesieni¹ strukcji, ³¹cz¹cej podpory l¹2010. Fale powodziowe unie- dowe z nurtowymi, zaœ na
mo¿liwi³y budowê podpór nur- wschodnim sukcesywnie
towych, na których przês³o montowano koñcowe fragmia³o byæ montowane bezpo- menty konstrukcji mostu tramœrednio z barek. Transport wajowego. Od strony Wis³y
przês³a nie mia³ sensu, dopóki trwa³ spektakularny monta¿
nie by³y gotowe podpory. Sta- konstrukcji mostu przy podporamy siê bardzo, by do koñca rach nurtowych. Si³owniki
tego roku zapewniæ przejezd- mocowane do masywnych
noœæ mostu dla samochodów, wysiêgników podnosi³y eleale na pogodê nie mamy ¿ad- menty konstrukcji mostu z barnego wp³ywu. Przypomnê, ¿e ki. Elementy by³y ³¹czone i to
Most Pó³nocny to tak napraw- na nich spocznie najd³u¿sze
dê trzy mosty: dwa drogowe i przês³o nurtowe, to w³aœnie,
jeden tramwajowy. Kolejnoœæ które bêdzie transportowane
budowy za³o¿ona w harmono- Wis³¹ z Gdyni do Warszawy.
gramie to – najpierw mosty Wiadukt nad Marymonck¹ zo-

sta³ ju¿ wyposa¿ony w balustrady. Po bielañskiej stronie
Wis³y trwa³y prace przy nasypie i œcianach oporowych.
Bardzo ³askawa – pod
wzglêdem temperatur - pierwsza po³owa lutego da³a budowniczym mostu szansê na
znacz¹ce przyspieszenie robót ziemnych i betonowanie
zbrojonych elementów mostu.
Zabetonowano sporo podpór,
a w³aœciwie kolumn wiaduktu
przy Modliñskiej, zabetonowano równie¿ fundament wiaduktu przy Obrazkowej. Dziêki temu mo¿na by³o przyst¹piæ do zbrojenia jego zachodniego przyczó³ka. Szybko
rosn¹ œciany oporowe, podtrzymuj¹ce wiadukt: ta przy
bia³o³êckim komisariacie policji i ta, która bêdzie podtrzymywaæ nasyp drogowy przy
zachodnim przyczó³ku wiaduktu. P³yta mostu od strony
wschodniego przyczó³ka jest
betonowana przy u¿yciu specjalnych wózków – pisaliœmy
o tej metodzie w jednym z
wczeœniejszych raportów z
budowy mostu. Ten tzw. szalunek przejezdny znacz¹co
przyspiesza prace. Kolejne
fragmenty p³yty powstaj¹ po
ustawieniu wózka szalunkowego w nowym miejscu.
W koñcówce lutego, po
bia³o³êckiej stronie, wykonywano ostatnie ju¿ elementy
mostu tramwajowego, zaœ po
stronie bielañskiej podnoszono koñcowe fragmenty konstrukcji ³¹cz¹cej przês³a l¹dowe i nurtowe. Na Wis³ostradzie, przy zachodniej jezdni,
czekaj¹ góry kruszywa. Nawierzchnia bêdzie wykonywana, gdy tylko zel¿ej¹ nocne mrozy. Tunel tramwajowy
po bielañskiej stronie jest ju¿
niemal gotowy.
Na plac budowy powracamy w kwietniu.
(egu)

VII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Inwestycje,
nowe obwody szkó³
Na wniosek Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy
bia³o³êccy radni pozytywnie
zaopiniowali propozycjê nowej nazwy ulicy - Antonia Vivaldiego. Projekty zmian w
bud¿ecie na ten rok dotyczy³y planu wydatków, dochodów i wydatków inwestycyjnych. A konkretnie - wyst¹piono do Rady Warszawy o zgodê na przesuniêcie na ten rok
œrodków nie zrealizowanych
w ubieg³ym roku, z przyczyn
niezale¿nych od dzielnicy. A
chodzi o wa¿ne inwestycje,
m.in. o przebudowê skrzy¿owania ulic G³êbocka – Ma³ej
Brzozy, budowê Srebrnogórskiej, modernizacjê P³ytowej,
budowê Wilkowieckiej i drugiego etapu Sprawnej, budowê Skierdowskiej do wysoko-

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

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

œci budynku komunalnego
przy Czajki, budowê drogi
dojazdowej do Centrum Hal
Targowych przy Marywilskiej.
W tym roku potrzebne bêd¹
równie¿ nie wykorzystane w
2010 œrodki na wykup gruntów pod budowê ulic Projektowanej, Talarowej, pierwszego etapu Frachtowej i na
wszczêcie procedury przetargowej na budowê domu
komunalnego przy Marywilskiej. Bardzo pilne inwestycje
oœwiatowe, które czekaj¹ na
realizacjê, to rozbudowa
szko³y podstawowej przy Juranda ze Spychowa i przedszkola przy Porajów. W tej
czêœci przyjêto równie¿ sprawozdanie z wykonania bud¿etu w 2010. Do tego tematu powrócimy w kolejnym
wydaniu NGP.
Likwidacja filii szko³y podstawowej z zespo³u szkó³
przy Kobia³ki (przypominamy,
¿e filia powsta³a przy ulicy
Olesin na czas budowy nowej
siedziby) to konsekwencja
zakoñczenia przebudowy
szko³y podstawowej nr 31,
wchodz¹cej w sk³ad zespo³u
szkó³ przy Kobia³ki. Bia³o³êccy radni wyst¹pili do Rady
Warszawy z wnioskiem o likwidacjê tymczasowej szko-

³y przy Olesin. Likwidacja filii
nie wp³ynie na obwód szko³y
podstawowej nr 31 im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Niektóre z bia³o³êckich
szkó³ s¹ przeci¹¿one nadmiern¹ iloœci¹ uczniów, st¹d
nastêpna uchwa³a, w której
od nowego roku szkolnego
zak³ada siê dokonanie przesuniêæ obwodów. Po zmianach granic obwodów, w
przeci¹¿onej szkole podstawowej nr 154, iloœæ uczniów
zmniejszy siê o stu. Owych
stu uczniów znajdzie siê w
obwodach szkó³ podstawowych – 342 i 344. Zmiany w
obwodach zielonej czêœci
Bia³o³êki wynikaj¹ z oddania
do u¿ytku zmodernizowanych szkó³ podstawowych
112 i 231. Szko³a podstawowa nr 112 wraca do siedziby
w pobli¿u Berensona (nowy
adres szko³y to Zau³ek 34) i
ponownie znajdzie siê w granicach poprzedniego obwodu
(zmienionego w 2009 r., z powodu przeniesienia szko³y na
Ostródzk¹). Oddanie zmodernizowanej szko³y podstawowej nr 231 umo¿liwi przyjêcie wiêkszej liczby uczniów,
ta szko³a równie¿ powraca do
poprzedniego obwodu.
(egu)

Dyskusja nad planem Winnicy
dokoñczenie ze str. 1

Jak pisaliœmy w ostatnim
numerze (NGP nr 4, 23.02
2011), 9 lutego w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st. Warszawy wy³o¿ony zosta³ do
wgl¹du publicznego projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Winnicy w rejonie Œwiatowida.
Od dyrektora Biura, Marka
Mikosa uzyskaliœmy wyczerpuj¹c¹ informacjê, ¿e projekt
planu Anecina Pó³nocnego
znajduje siê jeszcze na etapie
ustawowych uzgodnieñ i opinii. Po zakoñczeniu ustawowych uzgodnieñ i wprowadzeniu zmian z nich wynikaj¹cych
zostanie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du. Termin wy³o¿enia nie jest jeszcze znany.
Projekt nowego planu dla
Winnicy w rejonie ul. Œwiatowida przygotowany zosta³ w
oparciu o Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju przez zespó³ architektów
pod kierunkiem mgr in¿. arch.
Izabeli Sobierajskiej. Mo¿na
siê z nim zapoznaæ do 11
marca, gdy¿ do tej pory
trwa jego wy³o¿enie do
wgl¹du publicznego. 3 marca w obecnoœci dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marka
Mikosa odby³a siê publiczna
dyskusja nad ustaleniami nowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy.
Obecni byli w³aœciciele domów jednorodzinnych po³o¿onych na tym terenie, mieszkañcy okolicznych osiedli
oraz przedstawiciele inwestuj¹cych tam firm.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Winnicy w rejonie ulicy Œwiatowida, obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹:
- od pó³nocy: linia ul.
Sprawnej na odcinku od ul.
Odkrytej do ul. Modliñskiej;
- od pó³nocnego wschodu:
ul. Modliñska na odcinku od

ul. Sprawnej do przed³u¿enia
po³udniowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica”;
- od po³udniowego wschodu: przed³u¿enie po³udniowo
– wschodniej granicy osiedla
„Winnica” od ul. Leœnej Polanki do pó³nocnej granicy
Rowu Winnickiego;
- od po³udnia i po³udniowego zachodu: pó³nocna granica Rowu Winnickiego na odcinku od ul. Leœnej Polanki do
ul. Odkrytej;
- od zachodu: ul. Odkryta
na odcinku od pó³nocnej granicy Rowu Winnickiego do
pó³nocno – zachodniej linii ul.
Sprawnej.
Jak przedstawi³a to na
wstêpie spotkania dyskusyjnego Izabela Sobierajska,
plan przewiduje na tym terenie zabudowê wielorodzinn¹
i jednorodzinn¹ z zachowaniem strefy zieleni leœnej w
rejonie Wydmy Nowodworskiej. Najwa¿niejszym uwarunkowaniem i centralnym
punktem projektowanego terenu bêdzie przebicie ulicy
Œwiatowida do ulicy Modliñskiej i umieszczenie na niej
linii tramwajowej, przez co
stanie siê ona g³ówn¹ osi¹
komunikacyjn¹ tego obszaru.
Transport, jaki bêdzie odbywa³ siê t¹ ulic¹ w stronê ul.
Modliñskiej i w stronê Mostu
Pó³nocnego, skupi siê w pêtli tramwajowej i autobusowej
w pobli¿u ul. Modliñskiej. W
zwi¹zku z tym, jako teren doskonale skomunikowany i
wprost predestynowany do
rozwoju ró¿nego rodzaju
punktów us³ugowych, obszar
ten stanie siê wkrótce w³aœciwym centrum dzielnicy.
Plan zak³ada te¿ us³ugi socjalne, takie jak szko³a i
przedszkole oraz stworzenie
promenady
spacerowej
wzd³u¿ Kana³u Henrykowskiego. Generalnie przewiduje bardziej intensywn¹ zabudowê na po³udnie od ul. Œwiatowida, a na pó³noc – bardziej
ekstensywn¹. Okreœla te¿, co
bardzo istotne, maksymaln¹
wysokoœæ zabudowy wielorodzinnej do 20 m nad poziom

terenu (ale najczêœciej jest to
12 m) oraz wskaŸnik minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej.
Przygotowuj¹c ten niew¹tpliwie bardzo potrzebny,
wieñcz¹cy wieloletnie zabiegi o ukrócenie samowoli inwestorów plan, jego twórcy
chyba jednak zapomnieli, ¿e
projektuj¹ na terenie zamieszkanym ju¿ przez ludzi.
Na kompletn¹ ignorancjê ich
spraw i nonszalancjê projektantów zwróci³ uwagê w³aœciciel dzia³ki i domu przy ulicy
Poetów, Marek Jab³oñski.
Dzia³ki dotychczasowych
mieszkañców,
zaliczone
zreszt¹, nie wiedzieæ czemu,
do „zabudowy wielorodzinnej
ma³ogabarytowej” zostan¹ poprzecinane projektowanymi ulicami dochodz¹cymi do ulicy
Œwiatowida. Na poszatkowanych w ten sposób kawa³kach
terenu nie bêdzie ju¿ mo¿na
wybudowaæ domu mieszkalnego ani mniejszych obiektów.
Promenada nad Kana³em Henrykowskim, który tak naprawdê
jest rowem metrowej szerokoœci, ma byæ stworzona kosztem
prywatnych gruntów. Mieszkañcy ulicy Poetów bêd¹ musieli te¿ oddaæ swoj¹ ziemiê
pod budowê ulicy Œwiatowida.
Planowane jest wyburzanie istniej¹cych budynków. Czêsto
jest to niszczenie dorobku ca³ych pokoleñ.
Twórcy planu staraj¹ siê na
si³ê urz¹dzaæ ¿ycie mieszkañców ulicy Poetów, zmuszaj¹c
ich do zmiany funkcji swoich
domów na us³ugowe lub do ich
opuszczenia. - Za³o¿yliœmy, ¿e
kiedy powstanie wêze³ komunikacyjny ul. Modliñskiej i Œwiatowida i tak nie bêdziecie chcieli
tam mieszkaæ - z rozbrajaj¹c¹
szczeroœci¹ powiedzia³a in¿.
Izabela Sobierajska.
Zupe³nie jakby wróci³y
czasy totalitaryzmu komunistycznego z nakazami i dokwaterowaniem lokatorów. A
gdzie poszanowanie w³asnoœci prywatnej?
By³y te¿ przypadki nachodzenia i szanta¿u mieszkañców ul. Poetów przez przed-

stawicieli firm deweloperskich,
którzy w zamian za namowê
s¹siadów do sprzeda¿y swoich dzia³ek proponowali lepsz¹
cenê za skupywany grunt.
Projekt, jak stwierdzi³ Marek Jab³oñski, jest oderwany
od rzeczywistoœci, poniewa¿
wcale nie wiadomo, czy ulica
Œwiatowida na pewno powstanie. Podobno nie ma na
to pieniêdzy. Je¿eli ta ulica
nie powstanie, strac¹ sens
wszystkie inne projektowane
do niej ulice. Najczarniejszy
scenariusz ukazuje otoczenie
domów jednorodzinnych
przez blokowiska i potworne
korki w godzinach szczytu.
Pomys³ wytyczenia promenady nad Kana³em Henrykowskim te¿ jest nierealny i
œwiadczy o tym, ¿e architekci kompletnie nie znaj¹ terenu jaki projektuj¹, bowiem
przylegaj¹ce do prywatnych
posesji brzegi kana³u nie nadaj¹ siê do zorganizowania
tam funkcji rekreacyjnych.
Choæ mieszkañcy domów
jednorodzinnych przy ul. Poetów i T³uchowskiej nie chc¹
(i trudno im siê dziwiæ) zmiany planów miejscowych, nowy
plan jest konieczny i niezwykle wa¿ny. Jak zauwa¿y³
przedstawiciel mieszkañców
osiedla Winnica, Andrzej Sobota, porz¹dkuje on i wprowadza normalnoœæ na terenie
Winnicy. Dziêki okreœleniu
granic wysokoœci oraz wskaŸnika maksymalnej gêstoœci
zabudowy nie dopuœci do degradacji tej czêœci Warszawy.
Ma równie¿ braki. Plan zak³ada ochronê terenów leœnych, ale brak w nim zapisu
o zakazie inwestycji w rejonie
ulicy Leœnej Polanki. Je¿eli
tego zapisu siê nie umieœci, firma BARC gotowa jest przeprowadziæ kanalizacjê w³aœnie w
tej ulicy, choæ rosn¹ tam zabytkowe dêby o obwodzie pnia 4
m i istniej¹ alternatywne sposoby realizacji inwestycji.
Co do ochrony wydmy wszyscy byli zgodni. Wi¹¿e
siê z tym postulat rozpatrzenia innego, tzw. spo³ecznego
wariantu poprowadzenia ulicy Œwiatowida, w stronê ul.
Sprawnej, bez koniecznoœci
przekopywania wydmy.
Burzliwa dyskusja nad
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie
ul. Œwiatowida pokaza³a, jak
ten wa¿ny i d³ugo oczekiwany dokument mo¿e byæ ró¿nie postrzegany. Nie jest to
jednak „wina” samego planu,
lecz ludzi, którzy go tworz¹.
Najwa¿niejszym wnioskiem, nasuwaj¹cym siê po
tym spotkaniu wydaje siê byæ
postulat, aby planiœci, tworz¹c
projekt, poznali dobrze teren,
nad którym pracuj¹. Projekty
nie mog¹ byæ oderwane od
¿ycia, musz¹ uwzglêdniaæ
potrzeby ludzi, którzy od lat
tam mieszkaj¹, a nie tylko
tych, którzy przyjd¹.
Uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Winnicy w rejonie ul. Œwiatowida mo¿na sk³adaæ na
piœmie do 1 kwietnia.
J.
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat 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)

Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie
DK ZACISZE jest organizatorem Mistrzostw Polski w Boogie Woogie, które s¹ imprez¹ ogólnopolsk¹, presti¿ow¹ i
widowiskow¹. Propagujemy taniec boogie woogie od 13 lat.
Szczegó³y znajduj¹ siê na
26 marca (sobota) o godz.
17.00 w Teatrze Rampa na Tar- stronie: www.zacisze.waw.pl
gówku zatañczy 50 par – najm³odBilety w cenie 35 z³ do nasi tancerze maj¹ 6 lat, najstarsi bycia w kasie Teatru RAMPA.
3x18+…. Wœród tancerzy s¹ finaliœci mistrzostw i pucharu œwiata
oraz uczestnicy programów telewizyjnych „Mam Talent”, „You Can
Dance”, „Jak oni œpiewaj¹”.
Celem mistrzostw jest propagowanie tañca boogie woogie i
konfrontacja umiejêtnoœci tancerzy z klubów tanecznych w
Polsce, ich rywalizacja i wspólna zabawa oraz czerpanie radoœci z tañca. Mistrzostwa Polski s¹ wydarzeniem tanecznym
o randze ogólnopolskiej!

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
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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Gwiazdy oceni¹ szanse m³odej kinematografii

Puchar Polski - eliminacj¹ do Mistrzostw Europy

Po raz czwarty NoveKino Praha bêdzie goœciæ Praski Festiwal Filmów M³odzie¿owych. Ju¿ 16 marca do przegl¹du
konkursowego stan¹ nades³ane z ca³ego kraju krótkometra¿owe filmy m³odych ludzi zajmuj¹cych siê amatorsk¹ produkcj¹ filmow¹. Festiwal od pierwszej edycji cieszy siê du¿ym zainteresowaniem ze wzglêdu na atrakcyjne nagrody, a
tak¿e profesjonalistów zasiadaj¹cych w jury.
Pomys³odawc¹ festiwalu jest Stowarzyszenie Serduszko dla
Dzieci, organizacja po¿ytku publicznego od kilkunastu lat prowadz¹ca dzia³ania prospo³eczne na rzecz dzieci i m³odzie¿y. W
tym roku zostanie rozdane dziesiêæ statuetek, pula nagród przekracza dwanaœcie tysiêcy z³otych. G³ównym sponsorem jest firma Wedel, partnerami wydarzenia s¹ te¿ Urz¹d Dzielnicy Praga
i Warszawska Szko³a Reklamy. Do mocnych stron festiwalu nale¿y rokrocznie sk³ad jury. Od pocz¹tku byli to szanowani specjaliœci, znani z pierwszych stron gazet, wystarczy wymieniæ
Paw³a Salê, Marka Piwowskiego czy Bogus³awa Lindê.
„To ogromny atut festiwalu, zupe³nie inn¹ wartoœæ ma dla
m³odzie¿y ocena, a przy okazji kilka dobrych rad od ludzi,
którzy odnieœli sukces. Poziom nades³anych prac jest co roku
wy¿szy.’’- mówi dyrektor festiwalu Jaros³aw Adamczuk. Na
wydarzenie s¹ zapraszani tak¿e m³odzi dziennikarze prasowi i radiowi, w samym przegl¹dzie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy,
kto chce pokibicowaæ uczestnikom oraz obejrzeæ prawdziwie
niekomercyjne kino. Festiwalowi bêd¹ towarzyszyæ warsztaty filmowe dla m³odzie¿y oraz konferencja prasowa z udzia³em cz³onków jury. Wiêcej informacji, laureaci, galeria zdjêæ
na stronie festiwalu www.ffm.org.pl.
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci jest organizacj¹ po¿ytku publicznego (www.serduszko.org.pl). Od piêtnastu lat dzia³a
prospo³ecznie na rzecz dzieci i m³odzie¿y. Zajmuje siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹, pomocow¹ i edukacyjn¹. Mo¿e siê pochwaliæ realizacj¹ wielu projektów kulturalnych, w tym ogólnopolskiego festiwalu filmów m³odzie¿owych, rozpoczê³o wydawanie dostêpnego w EMPIKu w³asnego pisma m³odzie¿owego Zupe³nie
Inny Œwiat. Od lat prowadzi warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i filmowe. Trzonem dzia³alnoœci spo³ecznej jest prowadzenie Œwietlic Socjoterapeutycznych i Klubów M³odzie¿owych.

Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym, zorganizowany w dniach 25-27.02.2011 r., mia³ szczególne znaczenie: startuj¹cy w nim zawodnicy mieli okazjê, by znaleŸæ uznanie w oczach trenera kadry narodowej, Ryszarda Wolnego. St¹d w Hali OSiR Dzielnicy Targówek przy ul. Ossowskiego 25 pojawi³o siê w sumie 114
zawodników reprezentuj¹cych 25 klubów. Byli wœród nich
zarówno doœwiadczeni reprezentanci kraju, jak i m³odzi
zapaœnicy, wystêpuj¹cy jeszcze w kategorii m³odzie¿owców. W tym gronie znalaz³ siê równie¿ zawodnik organizatora imprezy - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zdrowy Targówek” – Micha³ Kosiñski.

UKS „Zdrowy Targówek”
skupia w swoich szeregach
dzieci i m³odzie¿. Jednak po
raz trzeci otrzyma³ prawo do
organizacji imprezy z udzia³em seniorów. Zawody te zosta³y po³¹czone z trzeci¹
edycj¹ Memoria³u im. Boles³awa Dubickiego. Kadra klubu, wœród której s¹ wychowankowie znakomitego trenera, uzna³a, ¿e tego typu zawody s¹ najlepsz¹ okazj¹
uczczenia pamiêci i pokazania m³odzie¿y wzorca do naœladowania.
Licznie zgromadzona publicznoœæ mia³a okazjê zobaczyæ wielu znanych wychowanków Boles³awa Dubickiego. Byli wœród nich mistrzowie olimpijscy Andrzej Wroñski i W³odzimierz Zawadzki,
wicemistrz olimpijski Jacek
Fafiñski, medaliœci mistrzostw œwiata i Europy: Andrzej Malina, Wies³aw Dziadura i S³awomir Luto. Warto

TERMEK

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

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

ROZLICZAMY
PITy - 30 z³

w tym miejscu nadmieniæ, i¿
funkcjê sêdziego g³ównego
sprawowa³ „profesor zapasów” Andrzej Supron, zaœ

Polski Zwi¹zek Zapaœniczy
reprezentowali znakomici
ongiœ zapaœnicy: wiceprezesi zwi¹zku Leszek Ciota, Andrzej Wroñski i Grzegorz Pieronkiewicz oraz sekretarz
generalny PZZ Andrzej G³az.
Rzadko zdarza siê, aby podczas jednej imprezy w sportach indywidualnych w tym
samym obiekcie przebywa³o
tak wielu znamienitych sportowców.
Uczestników i goœci Memoria³u powita³ prezes UKS
„Zdrowy Targówek”, Roman
Soroczyñski. Uroczystego
otwarcia zawodów dokonali
przewodnicz¹cy Komisji
Sportu Rady m.st. Warszawy,
Piotr Kalbarczyk i zastêpca
burmistrza Dzielnicy Targówek, Wac³aw Kowalski.
Zawody odbywa³y siê w
siedmiu kategoriach wagowych, których zwyciêzcami
zostali:
* kat. 55 kg – Micha³ Tracz
– Œl¹sk Wroc³aw;
* kat. 60 kg – Dawid Kareciñski – Œl¹sk Wroc³aw;
* kat. 66 kg – Edgar Melkumov – Cartusia Kartuzy;

* kat. 74 kg – Micha³ Król –
AKS Piotrków Trybunalski;
* kat. 84 kg – Edgar Babayan – Sobieski Poznañ;
* kat. 96 kg – Damian Fedorowicz – Agros ¯ary;
* kat. 120 kg – Kamil B³oñski – Unia Racibórz.
Zwyciêzc¹ klasyfikacji dru¿ynowej zosta³ Olimpijczyk
Radom. Co ciekawe, ¿aden
zawodnik z tego klubu nie
zaj¹³ pierwszego miejsca indywidualnie. Na drugim miejscu uplasowa³ siê Sobieski
Poznañ, a na trzecim – AKS
Piotrków Trybunalski.
Istotnym elementem imprezy by³o z³o¿enie – w asyœcie
¿o³nierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego - wieñców i kwiatów na grobie Boles³awa Dubickiego, który zosta³ pochowany na Cmentarzu Bródzieñskim. W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz Dzielnicy Targówek i Polskiego Zwi¹zku Zapaœniczego, rodzina i wychowankowie patrona Memoria³u
oraz reprezentanci klubów
uczestnicz¹cych w zawodach.
Roman Soroczyñski

SGH ostrzega - naci¹gacze podaj¹ siê za naszych studentów
W ostatnich dniach mieszkañcy Warszawy zg³osili nam kilkanaœcie przypadków zbierania
pieniêdzy przez osoby podaj¹ce siê za studentów SGH. Do nachodzenia mieszkañców w ich
domach dosz³o m.in. na Pradze Pó³noc, na Tarchominie i Targówku. Osoby podaj¹ce siê za
studentów SGH informowa³y, ¿e zbieraj¹ pieni¹dze dla chorej kole¿anki b¹dŸ na operacjê dla
kolegi. Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie nie prowadzi zbiórki pieniêdzy. ¯adnej podobnej kwesty nie organizuje tak¿e Samorz¹d Studentów SGH. Jakakolwiek akcja charytatywna
prowadzona przez nasze organizacje studenckie musi mieæ zgodê w³adz Uczelni. Nigdy nie
odbywa siê jednak w formie zbierania datków poprzez pukanie do drzwi prywatnych mieszkañ.
Mieszkañców Warszawy prosimy o zachowanie zdrowego rozs¹dku i nieuleganie naci¹gaczom.
Marcin Poznañ - rzecznik prasowy SGH

Dla dobra dzieci
Stowarzyszenie dla Rodzin organizuje kolejn¹ edycjê
zajêæ edukacyjnych dla rodziców, osób, które zajmuj¹ siê
opiek¹ nad dzieæmi. Celem zajêæ jest zwiêkszenie kompetencje rodzicielskich, wiedzy, umiejêtnoœci.
Mog¹ uczestniczyæ w nich - „ZACISZE” ul. Pszczyñska 26
rodzice dzieci w ró¿nym wie- m 57 tel./ fax. 22 253 49 47;
ku. Warsztaty zawieraj¹ wie- tel. 518 452 047
le tematów, takich jak: efek- - „NOWODWORY” ul. Œwiatywne porozumiewanie siê z towida 63B m 85 tel./fax. 22
dzieæmi, trzymanie konse- 302 63 85;
kwencji i granic, motywowa- - „Z¥BKOWSKA” ul. Z¹bkowska 39
nie do samodzielnoœci i na- m 1,2 tel./fax. 22 619 42 67.
uki, wzmacnianie rozwoju i
- „WILEÑSKA” ul. Wileñska 45
zdolnoœci dzieci, radzenie
sobie z dzieæmi nadpobudli- m 39 tel./ fax. 22 253 49 47;
wymi czy dorastaj¹cymi, tel. 518 452 047
wzmacnianie rozwoju ma³ego dziecka poprzez zabawy,
problemy zwi¹zane z od¿ywianiem i wiele innych przydatnych rodzicom.
Zajêcia prowadzone s¹ w
formie warsztatowej z wykorzystaniem wielu praktycznych
æwiczeñ, w ma³ych grupach
osób, w ró¿ne dni tygodnia po
po³udniu oraz w soboty.
Z proponowanych przez
nas zajêæ mog¹ korzystaæ
wszystkie rodziny, w tym
adopcyjne i zastêpcze, a
tak¿e dziadkowie i babcie
zajmuj¹cy siê wnukami.
Zajêcia realizujemy w czterech Oœrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie dla
Rodzin, Zespo³ach Psychologiczno–Terapeutycznych:

Szczegó³owe informacje o
zasadach uczestniczenia w
zajêciach, terminach oraz zapisy prowadzone s¹ pod numerami telefonów 22 253 49 47;
tel. 518 452 047. Mo¿na zg³aszaæ siê równie¿ mailowo na
adres: sdr.zapisy@interia.pl
z podaniem nazwy zajêæ z
jakich chc¹ Pañstwo skorzystaæ oraz swoich danych
kontaktowych.
Zajêcia bezp³atne realizowane s¹ dziêki dofinansowaniom i sponsorom, miêdzy innymi ze œrodków Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Dyrektor Anna Szymczak

Mo¿esz pomóc
Zwracamy siê z proœb¹ o przekazanie nam 1% z podatku dochodowego. Pañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufanie przekazania nam 1% z podatku dochodowego w latach
ubieg³ych da³o szanse udzielania szerokiej pomocy w walce z
t¹ chorob¹.
1% to cegie³ka do budowania lepszej rzeczywistoœci rodzin
dotkniêtych nieuleczaln¹, genetyczn¹ Chorob¹ Huntingtona.
Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom. Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, organizuje grupy wsparcia, przyczynia siê do budowania wiêzi osób z tym samym
problemem. Daje nadziejê, zrozumienie i przynosi uœmiech.
Gor¹co Pañstwu dziêkujemy.
Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000126958;
NIP 5782766338; konto: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845
02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
tel. 22 846-41-51; 669-111-144 Prezes;
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl

Czy by³y nieprawid³owoœci
wyborcze w Bia³o³êce?
Witam,
Piszê w sprawie zamieszczonego w numerze
4/2011 Nowej Gazecie Praskiej wywiadu, jakiego udzieli³ burmistrz Bia³o³êki pan Jacek Kaznowski w sprawie przeprowadzonych 21 listopada 2011 wyborów do bia³o³êckiej Rady Dzielnicy.
Z³o¿ony protest wyborczy dotyczy nie kwestii politycznych
(jak pan Burmistrz sugeruje) tylko mo¿liwej nieprawid³owoœci
w pracy Komisarza Wyborczego w Warszawie przy przeprowadzeniu wyborów do bia³o³êckiej Rady Dzielnicy. W proteœcie nie ma nawet jednego zdania, ¿e okrêgi podzielono pod
wygran¹ jakiejkowiek konkretnej partii.
Komisarz Wyborczy mia³ pe³ne prawo do zmiany liczby
okrêgów na terenie dzielnicy i z tym nikt nie dyskutuje, ale
wykona³ to po terminie jaki na takie dzia³ania przewiduje ustawa Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw z dnia 16 lipca 1998 roku. Przywo³ywana Ustawa jasno precyzuje, ¿e zmiany granic okrêgów wyborczych mog¹ byæ dokonywane najpóŸniej na 3 miesi¹ce
przed up³ywem kadencji danego organu. W przypadku wyborów do Rady Dzielnicy Bia³o³êki termin ten mija³ 12 sierpnia 2010 roku. Komisarz dokona³ arbitralnego podzia³u okrêgów Bia³o³êki 25 sierpnia 2010 roku, a wiêc o 13 dni za póŸno. Wbrew twierdzeniom Komisarza przywo³ywana ustawa
nie daje mu w ¿adnym swoim artykule dodatkowego terminu
do wprowadzania zmian w granicach okrêgów. Od decyzji
czy wnioskodawca protestu ma racjê, czy nie, czy podstawy
s¹ mêtne, czy nie, nie jest pan Burmistrz, tylko w³aœciwe s¹dy,
gdzie nie zakoñczy³o siê jeszcze postêpowanie. Dodam, ¿e
protest wbrew mijaj¹cej siê z prawd¹ wypowiedzi pana Burmistrza zosta³ z³o¿ony w dniu 3 grudnia 2010 zgodnie z terminem 14 dni od daty przeprowadzenia g³osowania.
Pozdrawiam serdecznie,
Micha³ Kiembrowski
W poprzednim wydaniu NGP poprosi³am burmistrza Jacka
Kaznowskiego o komentarz do sprawy rzekomych nieprawid³owoœci podczas tworzenia okrêgów wyborczych w Bia³o³êce. Odpowiedzi¹ na ten komentarz jest list Micha³a Kiembrowskiego do naszej redakcji. Powiem szczerze, ¿e raczej
nie czujê siê stron¹ w tej polemice, bowiem nie jestem autork¹ komentarza. Ja tylko zrelacjonowa³am informacjê, która dotar³a do NGP, a dotyczy³a zmiany iloœci okrêgów w Bia³o³êce w ostatnich wyborach samorz¹dowych. O tê kwestiê
zapyta³am burmistrza Jacka Kaznowskiego, ten zaœ odpowiedzia³ co s¹dzi o ca³ej sprawie. Mogê jedynie przypuszczaæ, ¿e Jacek Kaznowski bêdzie chcia³ siê odnieœæ do tego,
o czym pisze Micha³ Kiembrowski.
El¿bieta Gutowska

Sk³adowisko na ¯eraniu: Szkodzi czy nie szkodzi?

dokoñczenie ze str. 1

na sta³e zalega tu ok. 500 tys.
ton popio³u, zawieraj¹cego takie substancje, jak potas 40,
rad 226 i tor 232. Py³, szczególnie w wietrzne dni, przenosi siê na pobliskie osiedla.
O sk³adowisku na ¯eraniu,
na wniosek jednego z mieszkañców Tarchomina alarmowa³a pó³tora roku temu TVN
Warszawa. Wtedy to przedstawiciel firmy Elektrociep³owni ¯erañ Wies³aw Jemio³kowski poinformowa³, ¿e firma
Vattenfall podjê³a decyzjê o likwidacji sk³adowiska. Ma ono
znikn¹æ do 2016 roku. Zapew-

ni³ te¿, ¿e odpady nie s¹ ju¿ w
tym miejscu sk³adane, a wrêcz
przeciwnie - wywo¿one. Popió³ ze spalania wêgla sta³ siê
bowiem poszukiwanym produktem do wytwarzania cementu, budowy dróg i prefabrykatów betonowych.
Nie jest to chyba do koñca
prawdziwe, bo jak to naocznie stwierdziliœmy, odpady
nadal s¹ odprowadzane. Od
sierpnia 2009 r., czyli emisji
TVN, zmieni³a siê tylko d³ugoœæ rury odprowadzaj¹cej.
Obecnie dosztukowany kawa³ek rury wchodzi pod lustro
wody, zalegaj¹cej w kwate-

rze. Odprowadzanie odpadów i tak jest jednak widoczne w postaci krêgów na powierzchni wody, i przede
wszystkim s³yszalne.
Niepokoj¹ce jest równie¿ to,
¿e sk³adowisko wydaje siê byæ
zupe³nie nie zabezpieczone.
Nikt nawet nie próbowa³ zatrzymaæ nas w drodze do kwatery z p³ynnymi odpadami.
Wobec braku jakiegokolwiek
nadzoru ani nawet jakiejœ barierki, nietrudno o wypadek.
Myœlê tutaj o dzieciach, które
lubi¹ zapuszczaæ siê w takie
„dzikie” tereny i mog³yby
wpaœæ do sk³adowiska.

Likwidacja sk³adowiska to
niew¹tpliwie proces d³ugotrwa³y i skomplikowany. Ostatnim jego etapem ma byæ zagospodarowanie oczyszczonego terenu. S¹ ju¿ nawet plany, co bêdzie w miejscu sk³adowiska. Ma tu powstaæ nowoczesne osiedle mieszkaniowe z parkami, boiskami i
ca³¹ infrastruktur¹. Tylko, ¿eby
takie osiedle mog³o powstaæ,
teren trzeba poddaæ wieloletniej rekultywacji. Ciekawe, czy
podjêto ju¿ jakieœ kroki w tym
kierunku? Podobno firma Vattenfall chce sprzedaæ Elektrociep³owniê ¯erañ i mo¿e nie
op³aca jej siê inwestowaæ nie
tylko w likwidacjê i rekultywacjê, ale nawet w doraŸne zabezpieczenie sk³adowiska?
Te pytania na razie pozostawiamy otwarte. Bêdziemy
siê dalej zajmowaæ tym tematem. Oczekujemy te¿ na odzew ze strony czytelników.
JOK.
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OKULARY dla CIEBIE !!!
Z tym og³oszeniem:
BADANIE WZROKU GRATIS
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”
CH TESCO ul. STALOWA 60/64
Tel. 531 531 818
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

Ruszy³ konkurs
„Moja sportowa Praga”
Do 23 marca mi³oœnicy Pragi i amatorzy fotografii mog¹
spróbowaæ swoich si³ w konkursie pod has³em „Moja
sportowa Praga”. Fina³ rywalizacji odbêdzie siê 16 kwietnia podczas III Biegu Dooko³a ZOO. Najciekawsze zdjêcia bêdzie mo¿na podziwiaæ w CH Warszawa Wileñska.
Konkurs odbêdzie siê w dwóch etapach. Podczas pierwszego (4-23 marca) zbierane bêd¹ zdjêcia wszystkiego, co kojarzy siê ze sportem na Pradze. W drugim etapie (16 kwietnia)
20 finalistów bêdzie mia³o okazjê sfotografowaæ III Bieg Dooko³a ZOO – imprezê w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
Trójka zwyciêzców zostanie nagrodzona bezp³atnym udzia³em w profesjonalnych warsztatach fotograficznych, organizowanych przez Warszawsk¹ Szko³ê Fotografii. Najlepsze
zdjêcia z obu etapów konkursu bêdzie mo¿na natomiast podziwiaæ w CH Warszawa Wileñska w dniach 30 marca – 15
kwietnia oraz od 20 kwietnia do 8 maja.
Regulamin konkursu dostêpny jest na stronach:
www.biegzoo.pl oraz www.warszawa-wilenska.pl
Zdjêcia prosimy przesy³aæ na adres: foto@biegzoo.pl
Bieg Dooko³a ZOO to jedyna w Polsce impreza biegowa,
której trasa prowadzi przez ogród zoologiczny. Zawody ciesz¹
siê wyj¹tkowo du¿ym zainteresowaniem. W 2010 roku tysi¹c
pakietów startowym rozesz³o siê w ci¹gu 4,5 godziny.
Organizatorem biegu oraz konkursu fotograficznego jest
agencja marketingu sportowego Sport Evolution.
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Kobieta po przejœciach
Pani Leokadia ma 87 lat. Przysz³a na œwiat w rodzinie,
od trzech pokoleñ zwi¹zanej z Warszaw¹. Urodzi³a siê na
Ochocie, tam chodzi³a do szko³y i mieszka³a po powrocie z wojennej tu³aczki, do 1970 roku. Gdy dom na Grójeckiej 44 zosta³ zburzony, przenios³a siê na Szmulki. Od
7 lat mieszka na Targówku, z córk¹ Jolant¹ i dwiema terrierkami: szkock¹ Didi i york¹ Gabi.

Leokadia Rowiñska i Daria Czarnecka
W 1943 roku poœlubi³a
Henryka Rowiñskiego. Gdy
wybuch³o Powstanie Warszawskie, hitlerowcy zaczêli
deportowaæ ludnoœæ miasta.
Pani Leokadia i jej matka trafi³y do KL Auschwitz Birkenau, jej m¹¿ uciek³ z transportu w Pruszkowie.
Na pocz¹tku 1945 roku
Niemcy zamierzali wysadziæ
obóz w powietrze i zarz¹dzili
jego ewakuacjê. Kolumnê
wiêŸniarek wyprowadzono 17
stycznia 1945 roku pod
eskort¹ uzbrojonych esesmanów. Ze wzglêdu na warunki
oraz liczbê ofiar, wydarzenie
to zyska³o miano Marszu
Œmierci. Pani Leokadia by³a w
zaawansowanej ci¹¿y. Mimo
to postanowi³a iœæ, by ratowaæ
siebie i dziecko. W œniegu i
mrozie sz³a przez ca³¹ noc i
dzieñ. W Pszczynie pozwolono wycieñczonym wiêŸniom
na krótki odpoczynek, nocleg
by³ dopiero w Porêbie.
Pani Leokadia sz³a jako
ostatnia w grupie, nie by³o ju¿
dla niej miejsca u gospodarzy. Znalaz³a je dopiero w
czworakach przy szosie, na
strychu, na który po drabinie
wchodzi³y inne wiêŸniarki.
Tam zaczê³a odczuwaæ bóle
porodowe. WiêŸniarki sprowadzi³y j¹ na dó³, gdzie u
Marii Kurtok by³y dwie blokowe. Nastêpnego dnia wszed³
tam esesman nakazuj¹c natychmiastowy wymarsz. Jedna z wiêŸniarek powiedzia³a,
¿e to jej córka rodzi dziecko.
Mia³ przyjechaæ ambulans.
W nocy 21 stycznia, bez
pomocy, urodzi³ siê ch³opczyk. Po³o¿na z s¹siedniej
wsi odciê³a pêpowinê. Matka
nie mia³a pokarmu. Pani Marta, kuzynka Marii Kurtok,
przynios³a becik po zmar³ym
dziecku. Od w³aœcicielki folwarku przynios³a kubek mleka dla dziecka, nie by³o jednak smoczka. Rodzina Kurtoków podzieli³a siê z pani¹
Leokadi¹ tym, czym ¿ywi³a
siê sama – suchym chlebem,
zalanym gotuj¹c¹ wod¹.
Zbli¿a³ siê front. Mieszkaj¹cym przy szosie kazano opu-

œciæ siedziby. Nikt nie chcia³
przyj¹æ matki z maleñstwem.
Nawet Józef Walecki, który
przechowywa³ wiele wiêŸniarek, ba³ siê, ¿e dziecko bêdzie
g³oœno p³akaæ. Ksi¹dz katolicki, Niemiec, nie chcia³ go
ochrzciæ. Zrobi³a to pani Marta,
nadaj¹c ch³opcu imiê Ireneusz.
Po 9 dniach Ireneusz zmar³.
Bomby lecia³y, gdy matka pochowa³a go w Porêbie, pod
przydro¿n¹ kapliczk¹, w pude³ku po makaronie.
Po latach historiê tê us³ysza³a Daria Czarnecka, wolontariuszka obozu w Auschwitz,
wiceprezes Zarz¹du Okrêgu
Œl¹skiego Towarzystwa Przyjació³ AK. Podjê³a starania o
upamiêtnienie najm³odszej
ofiary Marszu Œmierci.
21 stycznia 2011 roku w
pszczyñskim koœciele œw. Jadwigi Œl¹skiej mszê œwiêt¹ za
duszê Ireneusza Rowiñskiego
odprawi³ ks. mjr Mariusz To³wiñski, kapelan bielskich komandosów z batalionu desantowo-szturmowego. Na cmentarzu œw. Krzy¿a w Pszczynie
znajduje siê zbiorowa mogi³a
ze szcz¹tkami ponad 70 wiêŸniów, którzy zmarli lub zostali
zastrzeleni przez Niemców
podczas ewakuacji obozu.
Tam Leokadia Rowiñska ods³oni³a granitow¹ tablicê, upamiêtniaj¹c¹ swego syna Ireneusza – Najm³odsz¹ Ofiarê
Marszu Œmierci. Nie kry³a
wzruszenia i ³ez. Wyzna³a, ¿e
zastarza³y ból wci¹¿ w niej
tkwi; bardzo czêsto nie mo¿e
spaæ i wraca do tamtych dni –
prze¿ywa je od pocz¹tku…
Z Pszczyny, po wkroczeniu
Rosjan, Pani Leokadia przedosta³a siê do Katowic. Stamt¹d, poci¹giem z wêglem, a
potem - bardzo zapchanym
osobowym, dojecha³a do
Grodziska. (Do Warszawy
poci¹gi nie doje¿d¿a³y). Tam
by³ jej brat, potem dotar³ m¹¿.
2 lutego byli ju¿ w Warszawie. W sierpniu wróci³a
mama. Pan Henryk pracowa³
w wojskowoœci i udziela³ siê
w zwi¹zkach zawodowych.
Pani Leokadia rozpoczê³a
pracê w Wydawnictwie MON,

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

potem w Centralnym Kolporta¿u Wojskowym. W ci¹gu 32
lat awansowa³a z referenta
na starszego referenta, zastêpcê kierownika, potem –
kierownika. Przez 26 lat by³a
przewodnicz¹c¹ Kasy Kole¿eñskiej. W 1981 roku przesz³a na emeryturê. Od tamtego czasu pracuje spo³ecznie w Zwi¹zku b. WiêŸniów
Obozu Auschwitz Birkenau.
Dziesiêæ lat temu pozna³a b.
wiêŸniarkê obozu w Auschwitz, Jadwigê Przetack¹Oksiêtowicz – prezesa Bielañskiego Zarz¹du Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej i
rozpoczê³a cotygodniowe dy¿ury w siedzibie tej organizacji. Prowadzi tam ksiêgowoœæ
darów dla podopiecznych
OPS. Kole¿anki – wolontariuszki oceniaj¹ j¹ jako osobê
dobr¹, skromn¹, kole¿eñsk¹,
sprawiedliw¹, pracowit¹, sumienn¹, znaj¹c¹ siê na ksiêgowoœci. Do tych komplementów warto dodaæ, ¿e uœmiech
czêsto goœci na jej twarzy.
Pani Leokadia wspomina, ¿e
na spotkaniu z okazji 55. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz Birkenau zapytano j¹,
czy mo¿e siê jeszcze uœmiechaæ; co czuje, gdy siê uœmiecha? Odpowiedzia³a wtedy: Jestem katoliczk¹. Katolicy maj¹
w zwyczaju przebaczanie.
Jakoœ cz³owiek musi siê pogodziæ z tym, co go spotka³o.
Reporterom, przeprowadzaj¹cym na ul. Marsza³kowskiej wywiady z okazji Dnia
Matki i Dnia Ojca, powiedzia³a: „Mogê bardzo du¿o dobrego powiedzieæ o mojej Mamie,
Jolancie. By³a zaanga¿owana
w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Pracy
Obywatelskiej Kobiet. Czêsto
zabiera³a mnie tam ze sob¹.”
Po swojej Mamie pani Leokadia odziedziczy³a pasjê
spo³ecznikowsk¹, któr¹ realizuje, nie zwa¿aj¹c na utrudnienia, jakie niesie czas. Zdarzaj¹
siê bezsenne noce; najczêœciej, gdy spotka j¹ przykroœæ.
W Auschwitz straci³a brata, w obozie Buchenwald –
ojca. Bardzo dobrze wspomina swego ojca chrzestnego,
Adolfa ¯elazowskiego, który
by³ wielkim politykiem, dzia³aczem PPS; walczy³ w II wojnie œwiatowej, zosta³ odznaczony Krzy¿em Virtuti Militari; by³ osadzony w Berezie
Kartuskiej, gdy z niej wyszed³,
wa¿y³ 35 kilogramów. Jego
najstarszy syn zgin¹³ w walkach pod Berlinem, a najm³odszy – jako 7-latek zgin¹³
w powstaniu warszawskim.
Henryk Rowiñski zmar³ w
1998 roku.
Mimo tych traumatycznych
prze¿yæ pani Leokadia zachowuje pogodê ducha. Umie
doceniæ to, co dobrego dzieje siê w jej otoczeniu. Lubi
spacerowaæ po Parku Wiecha. Zauwa¿a, ¿e Targówek
jest coraz piêkniejszy.
Mo¿e sw¹ si³ê witaln¹ odziedziczy³a po rodzicach, mo¿e
ma j¹ dlatego, ¿e urodzi³a siê
pod znakiem Byka? Warto bêdzie o to zapytaæ pani¹ Leokadiê przy okazji rocznicy jej uroK.
dzin w maju.

Jak powiedzieæ NIE?
1. ZDARTEJ P£YTY: naleWielokrotnie ka¿dy z nas s³ysza³: „musisz dbaæ o swoje
granice”, „nale¿y przestrzegaæ granic innych”, „nie b¹dŸ ¿y w kó³ko powtarzaæ, czego
taki uleg³y”; nie ka¿dy jednak wie, jak to zrobiæ. Obawia- siê chce, ale bardzo spokojmy siê, ¿e mo¿e to zostaæ Ÿle odebrane, ktoœ mo¿e po- nie. Jeœli wiemy, co chcemy
czuæ siê ura¿ony. Czasem wolimy coœ przemilczeæ, zrobiæ osi¹gn¹æ i jest to uczciwe,
dla œwiêtego spokoju. Poni¿szy artyku³ ma za zadanie przy- powtarzamy, dopóki druga
bli¿yæ: co i jak zrobiæ, byœmy odmawiaj¹c nie odczuwali strona nie zgodzi siê na negocjacje z nami.
dyskomfortu. Ma przybli¿yæ, czym jest ASERTYWNOŒÆ.
2. ZAS£ONA DYMNA:
Asertywnoœæ to umiejêtJeœli chcemy byæ asertywni,
technika
ta pomaga radziæ
noœæ interpersonalna. Okre- musimy zwróciæ uwagê na to,
œla sposób komunikowania czego chcemy, zdecydowaæ sobie z manipulacj¹ i krytycyw³asnych potrzeb, pragnieñ i czy jest to uczciwe, jasno o to zmem. Oznacza spokojne
uczuæ. Polega na uznaniu poprosiæ, byæ przygotowanym przyznanie, ¿e mo¿e byæ w
swoich w³asnych praw i re- na podjêcie ryzyka i przede krytyce jest trochê racji, np.
Tak, to prawda, spóŸni³em
spektowaniu praw innych. Na wszystkim zachowaæ spokój.
siê, ale to nieprawda, ¿e jest
pocz¹tek najwa¿niejsz¹
Wiêkszoœæ osób bardzo by
spraw¹ jest to, ¿eby rozpo- chcia³a byæ asertywna. Jednak to dla mnie typowe.
3. NEGOCJOWANIE: naznaæ, jaki rodzaj zachowania problemy osobiste, g³ównie
prezentujemy, kiedy staramy nadmierne poddawanie siê lê- le¿y poprosiæ o wyjaœnienie
siê odmawiaæ. Czy jesteœmy kowi i dzia³anie pod wp³ywem argumentu tak, by byæ œwiaulegli, agresywni czy mo¿e stresu utrudnia takie zachowa- domym stanowiska drugiej
manipuluj¹cy?
nie. Dlatego poni¿ej znajdzie- strony, zachowaæ spokój,
Bycie asertywnym oznacza cie pañstwo kilka wskazówek, uznaæ argumenty drugiej strokomunikowanie w sposób, jak nie daæ siê stresowi w wa¿- ny, nie atakowaæ i przygotowaæ siê na kompromis.
który nie jest ¿adnym z wy¿ej nych dla Was sytuacjach:
Podsumowuj¹c, osoba
wymienionych. Celem zacho1. PRZYGOTUJ SIÊ: streœæ
wania asertywnego jest kon- swoje argumenty, byœ wiedzia³, asertywna umie powiedzieæ
frontowanie siê bez deprecjo- ¿e brzmi¹ mocno. Nie musi to „NIE” bez poczucia winy. Ma
nowania siebie lub innych. byæ skomplikowane. Prosty ko- prawo: do zmiany zdania, poKomunikat: „Wiesz, Tomku, munikat jest najskuteczniejszy. pe³niania b³êdów, mówienia
nie podoba³o mi siê, ¿e mimo Wyjaœnij, opisz swoje uczucia i nie wiem, nie rozumiem, nie
mojej proœby o zmianê da- powiedz o swoich potrzebach. obchodzi mnie to, proszenia
,
nych w raporcie ich nie doko2. B¥DZ POZYTYWNIE innych maj¹c œwiadomoœæ
na³eœ. Twoje zachowanie nie NASTAWIONY: mo¿esz po- odmowy, posiadania w³asneby³o najlepsze” - jest w³aœnie wiedzieæ: „to dobry pomys³, go zdania, uczuæ i mo¿liwokomunikatem asertywnym.
jednak nie s¹dzê, aby mia³ tu œci ich wyra¿enia, wyboru zaanga¿owania siê lub nie w
Osoba uleg³a bêdzie unika- zastosowanie”.
,
³a konfliktu: „Nic siê nie sta³o
3. B¥DZ OBIEKTYWNY: sprawy innych oraz prawo do
Tomku, ja to poprawiê”. Na- nie krytykuj osoby, tylko prywatnoœci.
Jeœli zachowamy powy¿sze
tomiast celem zachowania zachowanie.
,
agresywnego jest wygrana:
4. B¥DZ ZWIÊZ£Y: unikaj wskazówki, bycie asertywnym
„Tomek, natychmiast dokonaj przerywania; nie teoretyzuj, nie bêdzie trudne. Jednak
nale¿y pamiêtaæ, ¿e gdy zatych poprawek, inaczej poin- tylko opisuj fakty.
,
czynamy - musimy uwa¿aæ,
formujê szefa o Twoich b³ê5. B¥DZ ŒWIADOMY MAdach”. W tym miejscu osoba NIPULUJ¥CEGO KRYTYCY- by nie wejœæ w rolê agresora
czytaj¹ca ten artyku³ powin- ZMU: nie oczekuj, ¿e osoba, lub manipulatora, bo jest to
na odpowiedzieæ sobie na py- wobec której próbujesz byæ doœæ ³atwe, gdy nie jesteœmy
tanie, który typ zachowania asertywny, zgodzi siê na twój dobrze przygotowani.
wybiera. Mo¿e pomóc w tym punkt widzenia.
Katarzyna G³owacka
krótka charakterystyka typów.
Do powy¿szych wskazó- Psycholog z Centrum Terapii
Typ uleg³y/pasywny czêsto
i Interwencji Kryzysowej
wek nale¿y do³¹czyæ odpowycofuje siê z konfliktu. Ma
www.ctik.pl
wiednie techniki:
trudnoœci z podejmowaniem
decyzji i chce zadowoliæ innych, nawet kosztem siebie
samego. Typ agresywny jest
Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji, Muzeum Histog³oœny, silny. Dokonuje
ryczne m.st. Warszawy i Urz¹d m.st. Warszawy zapraszaj¹ na
umniejszeñ opinii innych. Staotwarcie wystawy fotograficznej „PRAGA. Prawobrze¿na dzielwia sobie za cel wygran¹ i nie
nica Warszawy”. Wystawa bêdzie czynna do 30 kwietnia (od
szanuje decyzji innych ludzi.
œrody do soboty, w godzinach 11.00-17.00) w sali ekspozycyjOsoba manipuluj¹ca nie jest
nej Muzeum Warszawskiej Pragi w dawnej Wytwórni Wódek
ani agresywna, ani kontroluKoneser przy ul. Z¹bkowskiej 27/31, budynek 36b, piêtro I.
j¹ca w bezpoœredni sposób.
Dokonuje ataku z ukrycia.
Kropka Theatre na Pradze
Mo¿e stwarzaæ wra¿enie osoby wspieraj¹cej i rozumiej¹- Salon Zofii Na³kowskiej
cej, ale stosuje emocjonalny 24 i 25 marca 2011, godz. 19.00
szanta¿, podwa¿aj¹c prawa Dom Kultury PRAGA - ul. D¹browszczaków 2
innych. Osobê asertywn¹ poHoward Barker, Europejczycy-boje o mi³oœæ (1990)
znamy po tym, ¿e:
- bierze odpowiedzialnoœæ 9 kwietnia 2011, godz. 18.00
Stowarzyszenie Artystów fabs - ul. Brzeska 7
za w³asne dzia³anie
- akceptuje swoje b³êdy i PentheMurder (na podst. Heinrich von Kleist „Penthesilea”)
mocne strony
14 i 15 kwietnia 2011, godz. 19.00
- szanuje potrzeby innych. Dom Kultury PRAGA - ul. D¹browszczaków 2

Zaproszenie

Czekamy na muzeum
Od jesieni 2010 roku warszawiacy mog¹ obserwowaæ zaawansowane prace budowlane w s¹siedztwie Bazaru Ró¿yckiego. W
tym miejscu, przy ul. Targowej 50/52 powstaje d³ugo wyczekiwane Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddzia³em Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy. Obecnie rewitalizowane s¹ zabytkowe kamieniczki: dom Krzy¿anowskiego, kamienica Soko³owskiego, naro¿na kamienica Rothblitha oraz oficyna z zachowanymi malowid³ami w dawnych salach modlitewni ¿ydowskiej.
W odrestaurowanych i przystosowanych do potrzeb muzealnych
budynkach, bêd¹ siê mieœciæ m.in. sale ekspozycyjne, sala interaktywna, sala historii mówionej, sala do prowadzenia pokazów
gin¹cych zawodów. Jednoczeœnie postêpuj¹ prace przy budowie nowego pawilonu, który zamknie podwórko od strony
pó³nocnej. Zaplanowano tam pracownie, czytelniê, archiwum,
salê konferencyjno-projekcyjn¹ oraz magazyny zbiorów.
Prace remontowo-adaptacyjne, prowadzone przez inwestora
zastêpczego, którym jest Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy Miasta, maj¹ siê zakoñczyæ w grudniu 2011 r.
Ju¿ na tym etapie inwestycji bardzo istotn¹ spraw¹ jest równoleg³e prowadzenie prac zwi¹zanych z przygotowaniem ekspozycji sta³ej, a wiêc og³oszenie przetargu na projekt aran¿acji
plastycznej. Zrealizowanie wypracowanej ju¿ koncepcji scenariusza wymaga jednak zabezpieczenia na ten cel œrodków, które szacowane s¹ na 6 mln z³otych (m.in. koszty konserwacji
obiektów, prac projektowych i realizacyjnych, multimediów).
Otwarcie ekspozycji przewidziane jest na pierwsz¹ po³owê 2012
roku, Muzeum liczy wiêc na pilne zabezpieczenie w bud¿ecie
miasta choæby po³owy potrzebnej sumy, aby móc zrealizowaæ
prace pierwszego etapu. W przeciwnym razie goœcie Muzeum
Warszawskiej Pragi podziwiaæ bêd¹ jedynie zrewitalizowane
kamienice i .... pust¹ przestrzeñ wewn¹trz.
Edyta Pasek Paszkowska

Wspomnieniowe spotkanie
„Nieznana Praga”
W Klubie Osiedlowym KuŸnia RSM Praga przy ul.
Z¹bkowskiej odby³o siê spotkanie pt. „Nieznana Praga”, poœwiêcone wspomnieniom trudnych, wojennych
i powojennych losów uczniów, absolwentów i nauczycieli Gimnazjum im. W³adys³awa IV. Spotkanie zbieg³o
siê z przyznaniem „W³adkowi IV” pierwszego miejsca
wœród warszawskich szkó³ licealnych w presti¿owym
rankingu „Perspektyw”. Wysoki poziom kszta³cenia by³
znakiem firmowym szko³y od bardzo dawna – wœród
jej absolwentów by³o siedmiu przysz³ych rektorów warszawskich uczelni i 50 profesorów.
Wprowadzeniem w praski zbiegu ulic Jagielloñskiej i
klimat by³a projekcja filmu do- Solidarnoœci, naprzeciwko ich
kumentalnego „Historia Pragi. macierzystej szko³y. Pierwszy
Peryferie czy te¿ stolica” z braci zgin¹³ jako pilot RAFKrzysztofa Szmagiera. Tytu³o- u, pozostali dwaj polegli w
we pytanie jest nieco przewrot- Powstaniu Warszawskim, zaœ
ne. Na uznanie swojej sto³ecz- ojca, prawos³awnego kapelanoœci Praga pracowa³a przez na Wojska Polskiego rozstrzepokolenia i naszej historii nie lano w Katyniu. Inny absolmusimy siê wstydziæ. Powinni- went szko³y, Kazimierz Leski
œmy uchroniæ j¹ od zapomnie- organizowa³ szlaki przerzutonia, a wszystkim (zw³aszcza we na Zachód, podró¿uj¹c po
zapatrzonym w lewy brzeg Europie w mundurze niemiecWis³y pra¿anom) przypo- kiego genera³a. W trudnych
mnieæ, ¿e Praga to te¿ Stolica latach okupacji przydawa³ siê
– podkreœli³ prowadz¹cy spo- wrodzony spryt i odwaga.
tkanie Mieczys³aw Wojdyga.
Wspominano
równie¿
Utarte stereotypy na temat wspania³e postawy nauczyPragi czêsto nie pozwalaj¹ do- cieli, ich odwagê i patriotyzm.
strzec, ¿e wyros³o tu wielu Profesor gimnazjum W³adywspania³ych ludzi, którzy nie s³aw Janczewski organizowa³
zawiedli w obliczu wojny, a za szkolnictwo podziemne na
sw¹ postawê p³acili czêsto naj- Pradze i prowadzi³ nauczanie
wy¿sz¹ cenê. Mo¿na by³o ich na tajnych kompletach. By³o
spotkaæ na wielu frontach II to zadanie równie trudne i niewojny œwiatowej oraz na bary- bezpieczne jak walka z broni¹
kadach Powstania Warszaw- w rêku, tak¿e karane œmierci¹.
skiego. W³adys³awiacy dzielili
Praga to miejsce szczególlos mieszkañców: 32 absolwen- ne, tak jak szczególna jest
tów szko³y zginê³o w Katyniu, najbardziej praska ze szkó³ –
21 zosta³o kawalerami orderu Liceum im. Króla W³adys³awa
Virtuti Militari, jak np. autor zna- IV. Szko³a doczeka³a siê swonej piosenki powstañczej „Pa- jej monografii, któr¹ opraco³acyk Michla” Józef Szczepañ- wa³ d³ugoletni dyrektor liceum
ski ps. „Ziutek” - dwukrotnie od- prof. Henryk Sowiñski. Na raznaczony Krzy¿em Walecz- zie ukaza³y siê jej trzy tomy.
nych, poœmiertnie awansowany
Na Pradze ci¹gle mieszka
do stopnia porucznika.
najwiêcej rodzin z warszawWychowankami praskiego skim rodowodem, zaœ w miêGimnazjum im. Króla W³ady- dzykulturowej historii Pragi
s³awa IV by³o tak¿e trzech nigdy nie by³o waœni polityczbraci Fedoroñków, których nych i religijnych. Warto i dziœ
Kr.
upamiêtnia g³az stoj¹cy u o tym pamiêtaæ.
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Po¿egnanie zimy

Mrozy pójd¹ precz ze
œniegiem i szarug¹ oddaj¹c
pole s³oñcu, zieleni i œwiergocz¹cym ptakom. W naszym kinie zima by³a bardzo
pracowit¹ por¹. Nasze cykle
„Mêskie czwartki” oraz
„Oczami kobiet” na sta³e
wpisa³y siê w kalendarz imprez, pracowicie przyjmowaliœmy szko³y goszcz¹ce na
pokazach edukacyjnych
„SZAFA”. Pod naszym dachem odbywa³y siê spotkania z pisarzami, wieczorki
poetyckie, wystawy prac fotograficznych i malarskich.
Impreza „Urodziny Pragi”
zorganizowana przez klub
podró¿niczy „Totutotam”
wspólnie z naszym kinem
przyci¹gnê³a do nas prawdziwe t³umy.

Wiosna bêdzie równie pracowita. Ca³y czas wyœwietlamy filmy o ró¿nej tematyce i
ciê¿arze gatunkowym. „Piraci
z Karaibów” wp³yn¹ na nasze
ekrany aby grabiæ i ³upiæ, a
pewien kameleon ma szansê
staæ ulubieñcem dzieciêcej
publicznoœci. W filmie „Rango”, tak ma na imiê ten sympatyczny zwierzak, zostanie
stró¿em prawa w mieœcie opanowanym przez bandytów.
Niebawem Praski IV Festiwal Filmów M³odzie¿owych.
Jury, w ³awach którego zasiadaj¹ tym roku Jan Kidawa
B³oñski – re¿yser, oraz aktorzy: Urszula Grabowska,
Agnieszka Grochowska,
Maja Ostaszewska oraz Andrzej Kopiczyñski - wybierze
filmy godne lauru. Nagrody w

postaci z³otych, srebrnych i
br¹zowych Praskich Klisz
bêd¹ s³usznym powodem do
dumy. Udzia³ w festiwalu by³
debiutem dla wielu twórców
zwi¹zanych z offowym nurtem naszej kinematografii.
Dla mi³oœników muzyki
mamy wspania³¹ informacjê.
Z koncertem wyst¹pi u nas
zespó³ „Marcin Wasilewski
Trio”, jedna z wybitniejszych
formacji jazzowych swojego
pokolenia. Zespó³ wspó³pracuje z Tomaszem Stañk¹,
krajowymi i zagranicznymi
gwiazdami. Zdoby³ wiele presti¿owych nagród.
Naszym kinie w kwietniu
odbêdzie siê kilka wydarzeñ
w ramach II Festiwalu Nowej
Muzyki ¯ydowskiej. 1-2.04 to
seria koncertów ró¿nych in-

teresuj¹cych grup. Francuski
zespó³ AutorYno - czyli nieokie³znany klezmer–rock–fusion. Jorgos Skolias i Oleœ
Duo – kontrabas, perkusja,
magia barwy ludzkiego g³osu
i pieœni sefardyjskie. Kwartet
klarnetowy „Ircha”. Jak mówi
lider zespo³u o swoim przedsiêwziêciu, to podjêcie zerwanej w czasie wojny nici
muzyki ¿ydowskiej i jej
wspó³czesne brzmienie.
Daniel Kahn i Psoy Korolenko
– „The Unternationale”. Wystêp okreœlany jest jako przez
organizatorów jako miks klezmersko-kabaretowo-punkowy w wielu jêzykach. Po³¹czenie nieco karko³omne, ale
efekt olœniewaj¹cy.
W marcu mija siódma rocznica œmierci poety, prozaika i
piosenkarza, postaci bardzo
wybitnej i zas³u¿onej dla polskiej kultury – Jacka Kaczmarskiego. Któ¿ nie s³ysza³
przejmuj¹cej „Ob³awy”, kto
nie s³ysza³ „Snu Katarzyny”.
Zespó³ muzyczny „Lirnik i
t³um” jest zafascynowany
postaci¹ wielkiego Barda i
bêdziemy mogli s³uchaæ jego
pieœni w wykonaniu tego zespo³u, a jednoczeœnie na du¿ym ekranie olœni nas multimedialna prezentacja z prac
malarskich Stanis³awa Do³¿yka. Prace tego autora by³y
wyeksponowane w holu naszego kina i spotka³y siê z
du¿ym zainteresowaniem
naszych widzów.
Jednym s³owem nikt nie ma
prawa narzekaæ na nudê w
naszym kinie, atrakcja goni
atrakcjê. Jeszcze wiele wernisa¿y zorganizujemy dla
m³odych, pocz¹tkuj¹cych
twórców, mnóstwo wystaw
m³odych plastyków i fotografów ozdobi wnêtrza naszego
kina. To dziêki takim w³aœnie
wydarzeniom nasze kino staje siê powoli rozpoznawalne
nie tylko na Pradze, ale w ca³ej Warszawie. Mamy najni¿sze ceny w Warszawie, kartê
widza czyni¹c¹ bilety jeszcze
tañszymi, najwy¿szej jakoœci
filmy, niebanalne, przyjemne
i przytulne wnêtrza. Kino
PRAHA – jedyne takie kino po
tej stronie Wis³y.

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut
KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka
Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie
Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ
W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:
ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300
Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177
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Id¹ dzieci do przedszkola
Od roku szkolnego 2011/2012 tj. od wrzeœnia br. dzieci piêcioletnie obowi¹zane s¹
odbyæ roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach lub w oddzia³ach przedszkolnych, zorganizowanych w szko³ach podstawowych. Obowi¹zek ten rozpoczyna
siê z pocz¹tkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko koñczy 5
lat. Dla dzieci tych w Warszawie przygotowano oko³o 40 tysiêcy miejsc (w tym ujêto
dzieci uczêszczaj¹ce ju¿ do przedszkoli).
Zapisy i rekrutacja dzieci ³ów przedszkolnych w szko- stêpowaniu rekrutacyjnym na
prowadzone bêd¹ z wykorzy- ³ach, w kolejnoœci preferencyj- zasadach odrêbnych (kwalistaniem elektronicznego sys- nej, co u³atwi rekrutacjê dziec- fikacja w trybie indywidualtemu ewidencji podañ, który ka, w przypadku niezakwalifi- nym). Bli¿sze informacje dozapewnia sprawne przepro- kowania do wybranego tycz¹ce harmonogramów zawadzenie postêpowania re- przedszkola). Dane dziecka z pisów dzieci oraz zasad krykrutacyjnego, optymalne wy- rêcznie wype³nionego formu- teriów i zapisów (preferencje
korzystanie miejsc oraz za- larza wprowadzi do systemu punktowe) mo¿na uzyskaæ
stosowanie jednolitych zasad dyrektor przedszkola.
pod adresem internetowym
i kryteriów w postêpowaniu
Data wprowadzenia da- www.edukacja.warszawa.pl.
rekrutacyjnym.
nych do systemu nie ma ¿adNajwy¿sze preferencje,
Od 9 marca do 27 marca nego wp³ywu na kolejnoœæ zgodnie z Rozporz¹dzeniem
br. trwaæ bêd¹ zapisy za po- przyjêcia dziecka.
Ministra Edukacji Narodowej
œrednictwem tego systemu.
Ostateczn¹ decyzjê o przy- i Sportu z 20 lutego 2004 r.
Dla rodziców i opiekunów jêciu dziecka podejmuje dy- przys³uguj¹ dzieciom matek
prawnych bêd¹ uruchomione rektor placówki; od decyzji lub ojców samodzielnie je wydwa adresy internetowe:
mo¿na siê odwo³aæ, za jego chowuj¹cym, wobec których
- http:/warszawa345lat.pl. poœrednictwem, do burmi- orzeczono znaczny lub umiar– dla dzieci urodzonych w la- strza dzielnicy.
kowany stopieñ niepe³notach 2006 – 2008
Dzieci z orzeczeniem o sprawnoœci b¹dŸ ca³kowit¹
- http:/warszawa6lat.pl. – potrzebie kszta³cenia spe- niezdolnoœæ do pracy oraz
dla dzieci urodzonych w 2005 r. cjalnego, które rodzice chc¹ niezdolnoœæ do samodzielnej
Na czas zapisów uruchomio- zapisaæ do oddzia³u ogólno- egzystencji, jak równie¿ dziena bêdzie te¿ infolinia pod nu- dostêpnego, bior¹ udzia³ w ciom umieszczonym w rodzimerem telefonu 22 44-31-344 postêpowaniu rekrutacyj- nach zastêpczych.
w godz. 8.30 – 15.30.
13 kwietnia zostanie opublinym na ogólnych zasadach.
Rodzice, którzy nie maj¹ Dzieci z orzeczeniem o po- kowana lista dzieci zakwalifidostêpu do internetu, mog¹ trzebie kszta³cenia specjal- kowanych do przyjêcia, a 20
pobraæ formularz w dowolnym nego, które rodzice chc¹ za- kwietnia, po potwierdzeniu
przedszkolu lub szkole i sk³a- pisaæ do oddzia³u integracyj- przez rodziców woli zapisu
daj¹ go w placówce pierwsze- nego w przedszkolu lub od- dziecka, lista dzieci przyjêgo wyboru (mo¿na zg³osiæ dziale przedszkolnym przy tych. Wszystkie piêcioletnie
kilka przedszkoli lub oddzia- szkole, bior¹ udzia³ w po- dzieci musz¹ zostaæ zakwalifikowane - zgodnie z obowi¹zkow¹ ich edukacj¹, bo szeWESELA, STYPY
œciolatki mog¹ zostaæ przyjêPRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
te do pierwszych klas szko³y
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
podstawowej (gdzie warunki w
stosunku do zajêæ w przedTeatralia 2011
szkolach s¹ porównywalne).
XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego
W roku szkolnym 2011/
zaprasza na coroczny konkurs teatralny – IX Warszawski
2012 dla dzieci trzy-, czteroOgólnolicealny Przegl¹d Teatralny „TEATRALIA 2011”.
i piêcioletnich przygotowano
Spektakle wystawiane bêd¹ 18 marca w godzinach
w Warszawie blisko 40 tysiêod 9 do 14 w Oratorium Bazyliki NSJ na Pradze przy ul.
cy miejsc w przedszkolach i
Kawêczyñskiej 53. Zapraszamy na widowniê wszystkich
oddzia³ach przedszkolnych, a
gimnazjalistów. Wstêp bezp³atny.
dla szeœciolatków ponad 15
tysiêcy miejsc w oddzia³ach

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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e wszczêto
postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miasta St. Warszawy Dzielnica Bia³o³êka, z³o¿onego
dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
rozbudowie i przebudowie budynku Szko³y Podstawowej
Nr 110 po³o¿onej na dzia³ce ew. nr 4/2 z obrêbu 4-05-04
po³o¿onej przy ul. Bohaterów 41 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Biurze
Obs³ugi Mieszkañców.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,
pok. 307) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
Przyjêcia interesantów w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, bezpoœrednio
(pokój 307) i telefonicznie (22 51-03-198): poniedzia³ki
w godz. 10:00-16:00 i czwartki 13:00-16:00.

przedszkolnych i pierwszych
klasach szkó³.
Najgorsza sytuacja w zakresie rekrutacji wystêpuje w Bia³o³êce i Ursusie, gdzie zapotrzebowanie jest wiêksze ni¿
dotychczasowa baza, a spowodowane jest to zwiêkszeniem iloœci mieszkañców poprzez rozbudowê zasobów
mieszkaniowych. Poprawi sytuacjê oddanie w 2011 roku w
Bia³o³êce 250 miejsc, dziêki
rozbudowie przedszkoli przy
ul. Porajów 3 i ul. Strumykowej. Rodzice dzieci, dla których zabrak³o miejsc w dzielnicy zamieszkania, zmuszeni
bêd¹ skorzystaæ z wolnych
miejsc zlokalizowanych w
przedszkolach Œródmieœcia,
Bielan czy Ochoty lub prywatnych placówek przedszkolnych. W zakresie dowozu i
odbioru dzieci z przedszkoli
skierowanych do placówek w
innych dzielnicach mo¿na skorzystaæ z doœwiadczeñ miejscowoœci Weso³a, gdzie zorganizowano zbiorowy przewóz
dzieci dziêki aktywnoœci placówek oœwiatowych i rodziców.
Przewóz jest bezp³atny.
Znacznie poprawi sytuacjê
zaplanowana budowa 10
przedszkoli w latach 20112014 oraz rozbudowa lub
przebudowa 12 placówek.
Planowana jest budowa
przedszkoli w Bia³o³êce, Mokotowie, Wawrze, Weso³ej,
Rembertowie i W³ochach, co
zwiêkszy iloœæ miejsc dla 2,5
i 3-latków (dla których obecnie nie ma wystarczaj¹cej iloœci miejsc) oraz dzieci spoza
Warszawy. Na poprawê sytuacji w tym zakresie bêdzie
równie¿ mia³ wp³yw przewidywany ni¿ demograficzny,
co nie jest bynajmniej zjawiskiem daj¹cym powody do
radoœci. Miejmy nadziejê, ¿e
ni¿ nie dotknie Bia³o³êki,
gdzie stale nastêpuje przyrost
substancji mieszkaniowej zamieszkiwanej g³ównie przez
m³odych ludzi.
KS

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
9 III (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie z lekarzem „O cukrzycy”
dr Magdalena Bia³kowska. Wstêp wolny.
13 III (niedziela) godz. 18.00 - „Jeszcze nieznani” koncert w
wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora. Wstêp wolny.
16 III (œroda) godz. 12.00 - Og³oszenie wyników i rozdanie
nagród X Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.
19 III (sobota) godz. 17.30 - Akademia „Dotknij sztuki” - „Gitarerra” VI Przegl¹d Zespo³ów i Indywidualnej Gitary Klasycznej. Regulamin na www.zacisze.waw.pl. Przegl¹d ma formê
koncertu, na który wstêp jest wolny.
20 III (niedziela) godz. 17.00 - „Œwiat³o - cieñ” Pierwszy Przegl¹d Malarstwa „Paleta” dla doros³ych i otwarcie wystawy nagrodzonych prac. Regulamin na www.zacisze.waw.pl/konkursy.
Wystawa czynna do 10 czerwca.
23 III (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków - klub
by³ych ¿o³nierzy AK i Koœciuszkowców.
23 i 24 III (œroda - czwartek) - XXXIV Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów - eliminacje dzielnicowe. Regulamin na
www.zacisze.waw.pl/konkursy.
24 III (œroda) - 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i doros³ych - eliminacje
dzielnicowe. Regulamin na www.zacisze.waw.pl/konkursy.
26 III (sobota) godz. 17.00 - Mistrzostwa Polski w Boogie
Woogie. Miejsce: Teatr Rampa, Warszawa, ul. Ko³owa 20.
Bilety w cenie 35 z³ do kupienia w kasach Teatru.
30 III (œroda) godz. 16.00 - „Zdrowe ¿ywienie w cukrzycy”
spotkanie z lekarzem A. Cichock¹. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
9 marca – œroda – godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata - Kalendarz
w krajach Azji Œrodkowej – prof. Stanis³aw Godziñski (Wydzia³ Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
13 marca – niedziela - godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i
du¿ych - „W stroiku gra muzyka”; prowadzenie – Agnieszka
Wachnik; sala koncertowa DK Praga; wstêp wolny
14 marca – poniedzia³ek – godz. 17.30 - „Ma³a królewna” spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Kuffer; sala
koncertowa DK Praga; wstêp wolny
15 marca – wtorek – godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z
Gwiazd¹”. Goœciem DK Praga bêdzie Grzegorz Damiêcki
spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
sala koncertowa DK Praga; wstêp wolny
16 marca – œroda – godz. 20.00 - Remigiusz Szuman z zespo³em – koncert promuj¹cy p³ytê „Opowieœci frontowe”; klub
Hydrozagadka ul. 11 listopada 22; wstêp wolny
Remigiusz Szuman jest gitarzyst¹ i wokalist¹, którego muzykê klasyfikuje siê jako piosenkê autorsk¹. W realizacji jego
autorskiej p³yty pomog³o mu Stowarzyszenie Dom Muzyki
dzia³aj¹ce na rzecz integracji artystów niepe³nosprawnych.
Na p³ycie obok zespo³u lidera pojawili siê goœcie z ró¿nych
muzycznych œwiatów: Joanna Szuman i Szuman Family,
Marek Piekarczyk (TSA), Andrzej „E-moll” Kowalczyk, Mateusz Pospieszalski (m.in. VooVoo), Nikodem Pospieszalski,
Robert „Litza” Friedrich (m.in. Acid Drinkers, Arka Noego),
Jakub Gutowski, Heinz Fallman, Jakub Biegaj, £ukasz „Wêgorz” Drapa³a. Podczas œrodowego koncertu us³yszymy piosenki z p³yty w niemal „studyjnych wykonaniach”. Obok Remigiusza Szumana wyst¹pi¹: Pawe³ Stachowiak - gitara basowa, S³awomir Tok³owicz – perkusja, Pawe³ G³owacki – banjo, mandolina oraz goœcie Marek Piekarczyk, Mateusz Pospieszalski, Robert „Litza” Friedrich i Andrzej „e-moll” Kowalczyk. Koncert zosta³ zorganizowany dziêki wspó³pracy Stowarzyszenia Integracji z Artystami Niepe³nosprawnymi „Dom
Muzyki” z Domem Kultury TuPraga i klubem Hydrozagadka
17 marca – czwartek – godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz Marcin Wasilewski Trio, Marcin Wasilewski - fortepian, S³awomir Kurkiewicz – kontrabas, Micha³ Miœkiewicz – bêbny
NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26; 40 pln bilet normalny,
25 pln bilet ulgowy. Koncert promuj¹cy p³ytê „Faithful”, która
ukaza³a siê 4 marca 2011 r.
Marcin Wasilewski Trio to jedna z najwybitniejszych formacji
jazzowych swojego pokolenia. Jej sk³ad tworz¹, obok lidera
Marcina Wasilewskiego, kontrabasista S³awomir Kurkiewicz i
graj¹cy na perkusji Micha³ Miœkiewicz. Trio powsta³o w po³owie lat 90-tych i pocz¹tkowo dzia³a³o pod nazw¹ Simple Acoustic Trio. Na pocz¹tku nastêpnej dekady muzycy nawi¹zali
wspó³pracê z Tomaszem Stañko, tworz¹c jego regularny kwartet. W 2005 roku wydali swój pierwszy album dla wytwórni ECM,
zatytu³owany po prostu „Trio”. Z czasem zespó³ zgodnie z tradycj¹ wiêkszoœci fortepianowych trio w historii jazzu, przyj¹³
nazwê od nazwiska lidera „Marcin Wasilewski Trio” i pod takim w³aœnie szyldem w 2008 roku ukaza³ siê znakomicie przyjêty kr¹¿ek zatytu³owany „January” drugi album dla ECM.
18 marca – pi¹tek – godz. 18.00 - Koncert grupy muzycznej
Stowarzyszenia SPOZA; sala koncertowa DK Praga; wstêp wolny.
Kilku podopiecznych Stowarzyszenia SPOZA zajmuj¹cego siê
osobami z niepe³nosprawnoœci¹ po³¹czy³a pasja œpiewania. Chc¹
zaœpiewaæ dla publicznoœci, by zachêciæ s³uchaczy do wp³acenia 1% podatku, by w 2011 roku mogli nadal kontynuowaæ uczestnictwo w warsztatach muzycznych. Warsztaty prowadzi Andrzej
Rybiñski, który nie podda³ siê ciê¿kim ¿yciowym okolicznoœciom,
tylko z pokor¹ i ponadprzeciêtnym samozaparciem pozostaje
czynny i dzieli siê swoj¹ muzyczn¹ wiedz¹ z innymi.
21 marca – poniedzia³ek – godz. 16.30-18.00 - Spotkanie
Klubu Praskich Twórców- konsultacje oraz wieczór autorski
Micha³a D¹browskiego; prowadzi Marek £awrynowicz
23 marca – œroda – godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” – koncert dyplomantów Zespo³u Pañstwowych szkó³
Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
23 marca – œroda – godz. 11.00 - Dzielnicowe eliminacje
XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
24 i 25 marca – czwartek i pi¹tek – godz. 19.00 - Kropka
Theatre w DK Praga - „Salon Zofii Na³kowskiej”; sala koncertowa DK Praga; wstêp wolny
Stypendium artystyczne Jolanty Juszkiewicz przyznane przez
Prezydenta m.st. Warszawy. Projekt przywo³uje obecnoœæ i
nastroje uczestników wtorkowych spotkañ u Na³kowskiej w
latach 1940–1944 w Warszawie. Identyfikuje uczestników i
historiê literatów poprzez formê aktorskiej inscenizacji fragmentów Dzienników, wspó³graj¹cy z instalacj¹ serii wyciêtych kszta³tów postaci o rzeczywistych rozmiarach z pod³o¿on¹ œcie¿k¹ dŸwiêkow¹ ich wypowiedzi. Pomieszany i popl¹tany szum ró¿nych g³osów pozwala wyobraziæ sobie sytuacjê na ¿ywo: czas bólu i strachu przed zag³ad¹, nadzieje i
obawy, a przy tym ogromn¹ ¿¹dzê i niezaspokojon¹ potrzebê ROZMOWY intelektualnej.
W teatrze Jolanty Juszkiewicz aktor nie odgrywa kogoœ ani te¿
nie jest autentycznie sob¹, jest kimœ/czymœ pomiêdzy rzeczywistoœci¹ i iluzj¹. Zobowi¹zanie, przypadek i nieznane. Widz,
poprzez emocjonaln¹ grê aktora, staje siê czêœci¹ tej inscenizacji, jej potencjalnym uczestnikiem. Projekt zrealizowany dziêki
wsparciu finansowemu miasta sto³ecznego Warszawy.
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ZTM informuje

Spo³eczni kociarze i ich podopieczni
Beata jest skrzypaczk¹. Pracuje w szkole muzycznej i w Filharmonii, dzieñ ma wype³niony zajêciami. Wieczorem nie siada w fotelu, nie ogl¹da telewizji – nie ma na to
czasu. Noc w noc pakuje do siatki puszki z karm¹, chrupki, miseczki, butelkê z wod¹
i tak objuczona wyrusza na obchód.

Beata jest karmicielk¹ –
opiekunk¹ wolno ¿yj¹cych kotów. Obchodzi kilka ulic swojego rewiru. Czasem trasa jest
d³u¿sza, kiedy trzeba zast¹piæ
innego karmiciela, który wyjecha³, zachorowa³, umar³…
Koty wychodz¹ z kryjówek
i biegn¹ na spotkanie, niektóre ³asz¹ siê i pozwalaj¹ siê
g³askaæ. Podczas gdy jedz¹,
Beata ocenia ich kondycjê,
sprawdza stan siedliska. Dziêki temu uratowa³a ju¿ wiele
podwórkowych Mruczków.
Kiedy widzi, ¿e zwierzê nie ma
apetytu, Ÿle wygl¹da, ³apie je
i niesie do weterynarza. Zabiera do sterylizacji kotki i kocury, bo wie, ¿e to jedyny skuteczny sposób ograniczenia
populacji niechcianych kociaków, które gin¹ z chorób, g³odu i zimna, pod samochodami; zdarza siê, ¿e trute i zabijane przez okrutnych ludzi.
Czasem podaje kotom leki na
miejscu, co nieraz jest lepszym rozwi¹zaniem ni¿ zamkniêcie ich w klatkach w
lecznicy, gdzie prze¿ywaj¹
wielki stres i nara¿one s¹ na
zara¿enie siê chorobami od
innych zwierz¹t. Kiedy ocenia,
¿e stan zdrowia kota nie daje
mu szansy prze¿ycia na ulicy,
szuka mu domu lub zabiera
do siebie. I tak w³aœnie jej malutkie mieszkanie w centrum
miasta sta³o siê schronieniem
i do¿ywotni¹ przystani¹ dla
siedmiu kocich istnieñ. Nie ma
w tej gromadzie ¿adnej „zabawki”, kupionej dla urody czy
splendoru.
Same „bidy”, które absolutnie wymaga³y przeniesienia
do warunków domowych. Beata jest rozs¹dna i broni siê
przed powiêkszaniem swojego stada, ale czasem po prostu nie udaje siê znaleŸæ innego rozwi¹zania.
W Warszawie i innych miastach ¿yj¹ koty, które nie maj¹
w³aœcicieli i nie sypiaj¹ na poduchach. S¹ zwierzêtami wolno ¿yj¹cymi i stanowi¹ wa¿ne
ogniwo miejskiego ekosystemu, który bez nich uleg³by zachwianiu. S¹ naszymi jedynymi sprzymierzeñcami w walce
z gryzoniami, zw³aszcza
szczurami. Wystarcza ju¿
sama obecnoœæ kotów, bo samice szczurów nie zak³adaj¹
gniazd i nie rozmna¿aj¹ siê w
bezpoœrednim s¹siedztwie kocich siedlisk. Dlatego musimy
chroniæ miejskie koty i dbaæ o
nie jak o wspólne dobro.
Opiekê nad nimi sprawuj¹
ludzie, których wra¿liwoœæ nie
pozwala na obojêtnoœæ wobec
potrzeb ¿yj¹cych i czuj¹cych

stworzeñ. W wielu miejscach
podwórkowe koty s¹ regularnie karmione, odpchlane i odrobaczane oraz sterylizowane, kastrowane i szczepione.
Taki jest idea³: zwierzêta powinny byæ zadbane, a ich liczba taka, ¿eby by³y cenne i po¿¹dane. Spo³eczni opiekunowie miejskich kotów nie czerpi¹ z tytu³u swojego trudu ¿adnych korzyœci. Wprost przeciwnie, czêsto s¹ szykanowani, a niektórzy bezmyœlni, nie¿yczliwi mieszkañcy jak
mog¹, utrudniaj¹ im pracê.
Ile¿ to razy Beata toczy³a walkê o otwarcie piwnicznego
okienka czy niewyrzucanie
kocich miseczek. Bywa³o, ¿e
sama wyszukiwa³a i sprz¹ta³a pomieszczenia przysposabiaj¹c je na kocie lokum. Bywa³o, ¿e klei³a ze styropianu
ciep³e budki, gdy nie by³o innego schronienia przed mrozem. Nie wspomnê ju¿ o maj¹tku wydanym na karmê i weterynarzy.
Dobrze zorganizowana
opieka jest wszêdzie tam,
gdzie karmiciele mog¹ liczyæ
na wspó³dzia³anie ze strony
miejskich urzêdników i przychylnoœæ mieszkañców.
Dla stworzenia dobrych
warunków bytowych wolno
¿yj¹cym kotom wystarczy:
- pozostawiæ w piwnicznym
okienku otwór o wymiarach

20x20 cm, co zapewni im dostêp do schronienia i jedzenia,
- umo¿liwiæ karmicielom
swobodny dostêp do miejsc
bytowania kotów w celu zachowania kompleksowej kontroli
stada i utrzymania czystoœci.
Tylko tyle. Natomiast wszelkie dzia³ania nara¿aj¹ce zwierzêta na ból i cierpienie, prowadz¹ce do schorzeñ i œmierci, w myœl Ustawy o ochronie
zwierz¹t, s¹ karane!
Nale¿¹ do nich:
- uniemo¿liwienie dokarmiania zwierz¹t przez wyrzucanie
karmy i nêkanie karmicieli,
- pozbawianie schronienia
i dostêpu do jedzenia (zamykanie okienek piwnicznych)
- straszenie, szczucie psami i przeganianie kotów,
- samowolne decydowanie
o ich losie (konieczne jest porozumienie z organizacj¹
chroni¹c¹ zwierzêta),
- wy³apywanie i wywo¿enie
kotów z miejsca bytowania.
Zarówno spó³dzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe, jak
i ka¿dy obywatel zobowi¹zany jest do przestrzegania wytycznych Ustawy. Jednak kluczow¹ rolê w koegzystencji ludzi i miejskich kotów odgrywa
coraz powszechniejsza œwiadomoœæ i empatia dla zwierz¹t
oraz szacunek dla ich spo³ecznych opiekunów.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z
siedzib¹ pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
zosta³a wydana DECYZJA Nr 16/CP/2011 z dnia
04.03.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego
w ulicy ¯yrardowskiej - od istniej¹cego kana³u œciekowego
w ul. Wa³uszewskiej na dzia³kach nr ew. 47/6, 18/16,
18/15 z obrêbu 4-05-06, 65/12, 65/13, 21/4, 21/5 z obrêbu
4-05-05 oraz 85/32 z obrêbu 4-17-11, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów - poniedzia³ki w godz. 10.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00. W ww. godzinach
mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje telefoniczne, pod
numerem telefonu (22) 51-03-198.

O (nowych) zasadach kontroli
Obowi¹zuj¹ca od 1 marca nowelizacja ustawy prawo przewozowe sprawia, ¿e osoby, które
nie respektuj¹ obowi¹zku kasowania biletów,
a podczas kontroli nie wykonuj¹ poleceñ kontrolerów ZTM, nie bêd¹ czuæ siê bezkarne.
Osoby poddaj¹ce siê procedurze kontroli, a
tym bardziej pasa¿erowie, którzy podró¿uj¹ z
wa¿nymi biletami, nie musz¹ obawiaæ siê spotkania z pracownikami ZTM.
Od 1 marca konsekwencje odmowy okazania dokumentu to¿samoœci czy próby ucieczki z
miejsca kontroli mog¹ byæ znacznie dotkliwsze
ni¿ sama op³ata dodatkowa na³o¿ona przez kontrolera biletów ZTM. Policja mo¿e ukaraæ gapowicza mandatem do 500 z³otych, a s¹d grzywn¹
w wysokoœci nawet 5 tys. z³otych. Przed nowelizacj¹ pasa¿erom, którzy nie chcieli poddaæ siê
procedurze kontroli nie grozi³y sankcje karne.
Art 87a. Podró¿ny, który w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub baga¿u, mimo
braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
odmawia zap³acenia nale¿noœci i okazania dokumentu, umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie jego
to¿samoœci, podlega karze grzywny.
Art 87b. Podró¿ny, który w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub baga¿u nie
pozosta³ w miejscu kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoŸnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo
osobê przez niego upowa¿nion¹ do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porz¹dkowych, podlega karze grzywny.
Nowelizacja ustawy uprawnia kontrolerów
do ujêcia gapowicza, który odmawia okazania
dokumentu to¿samoœci lub próbuje oddaliæ siê
z miejsca kontroli.
Dla osób, które mimo braku dokumentu to¿samoœci respektuj¹ procedurê kontroli, nowe
przepisy nie nios¹ istotnych zmian. W ich przypadku „ujêcie” oznacza respektowanie polecenia kontrolera, który prosi o pozostanie na
miejscu kontroli lub innym wskazanym, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Stra¿y Miejskiej albo – np. na stacji metra – o udanie siê z nim przez pasa¿era na komisariat
Policji danej stacji.
Jeœli gapowicz zlekcewa¿y polecenie kontrolera i podejmie próbê oddalenia siê z miejsca
kontroli, pracownik ZTM najpierw odwo³a siê do
perswazji s³ownej, a dopiero jeœli nie przyniesie
ona skutku, podejmie dzia³ania uniemo¿liwiaj¹ce ucieczkê pasa¿era (w praktyce mo¿e to oznaczaæ np. ¿e stanie w drzwiach pojazdu, aby gapowicz nie wysiad³). Jeœli takie kroki wywo³aj¹
agresjê pasa¿era, a w konsekwencji zachowanie zagra¿aj¹ce zdrowiu pracownika ZTM i bezpieczeñstwu innych pasa¿erów, kontroler bêdzie
móg³ dzia³aæ zgodnie z zasadami samoobrony
(kontrolerzy przeszli w tym zakresie specjalistyczne szkolenia), adekwatne do sytuacji.
Art 33a.
7. PrzewoŸnik lub organizator publicznego
transportu zbiorowego albo osoba przez niego upowa¿niona ma prawo:
1) w razie odmowy zap³acenia nale¿noœci –
¿¹daæ okazania dokumentu umo¿liwiaj¹cego
stwierdzenie to¿samoœci podró¿nego.
2) w razie niezap³acenia nale¿noœci i nieokazania dokumentu – uj¹æ podró¿nego i niezw³ocznie
oddaæ go w rêce Policji lub innych organów porz¹dkowych, które maj¹ zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podró¿nego i podjêcia czynnoœci
zmierzaj¹cych do ustalenia jego to¿samoœci.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt
2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji
lub innych organów porz¹dkowych, podró¿ny
obowi¹zany jest pozostaæ w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wska-

zanym przez przewoŸnika lub organizatora
publicznego transportu zbiorowego albo osobê przez niego upowa¿nion¹.
Kontrolerzy biletów ZTM wykonuj¹ miesiêcznie (dane za grudzieñ 2010 r.) ponad 370 tys.
kontroli. Wystawiaj¹ ok. 20 tys. wezwañ do
zap³aty. Kontrole przeprowadzaj¹ etatowi pracownicy (w okresie zimowym nosz¹ kurtki z
logo ZTM) oraz pracownicy Pomocniczej Kontroli Biletowej (dotyczy ich obowi¹zek pracy w
stroju eleganckim, bez mo¿liwoœci u¿ywania
obuwia i ubrañ sportowych). Kandydatów na
kontrolerów obejmuje wieloetapowy proces rekrutacji - odbywaj¹ szkolenie z przepisów i zasad zachowania siê w trakcie kontroli, zdaj¹
egzamin pisemny i ustny. Przechodz¹ tak¿e
próbny sta¿ pod okiem doœwiadczonych kontrolerów. W trakcie ka¿dego naboru liczba chêtnych znacznie przekracza liczbê przewidzianych miejsc, dlatego do pracy w Pomocniczej
Kontroli Biletowej wybierani mog¹ byæ najlepsi kandydaci, wœród których nie brakuje m.in.
osób z wy¿szym wykszta³ceniem oraz studentów. Postêpowanie rekrutacyjne pozytywnie
koñczy ok. 50 proc. kandydatów. Etatowym
kontrolerem mo¿e zostaæ osoba, która zdoby³a doœwiadczenie i sprawdzi³a siê jako pracownik PKB. Od wielu lat w Warszawie nie by³o
potwierdzonego przypadku pobicia pasa¿era
przez kontrolera ZTM. Natomiast regularnie
odnotowywane s¹ przypadki napaœci na kontrolerów ze strony agresywnych pasa¿erów –
dochodzi do pobiæ, gro¿enia broni¹ i niebezpiecznymi przedmiotami, a nawet zranieñ no¿em, dlatego kontrolerzy przechodz¹ cykliczne szkolenia, m.in. z zakresu samoobrony oraz
postêpowania w sytuacjach stresogennych. W
roku 2010 odnotowano 15 przypadków, w których kontrolerzy podczas wykonywania swoich obowi¹zków odnieœli obra¿enia, a rok wczeœniej takich zdarzeñ by³o 43.
Od 5 marca wprowadzona zosta³a korekta trasy objazdowej linii 140: ... – Ko³owa – œw. Wincentego – G³êbocka – jezdnia Centrum Handlowego Targówek – CH TARGÓWEK 05 – zawrotka na rondzie – jezdnia Centrum Handlowego
Targówek – G³êbocka – œw. Wincentego – Ko³owa – ... Jako krañcowy obowi¹zuje przystanek CH TARGÓWEK 05 (wspólnie z lini¹ 126).
W zwi¹zku z przebudow¹ ulicy Naczelnikowskiej
na odcinku od ul. Radzymiñskiej do ul. Ksiêcia Ziemowita do 15 kwietnia do koñca kursowania linii
dziennych linie 138, 140, 170, 338 i N11 zostan¹
skierowane na trasy objazdowe (w obu kierunkach):
138 UTRATA-SK£AD – ... – Zabraniecka –
Rybieñska – Naczelnikowska – Ksiêcia Ziemowita – Kraœnicka – Radzymiñska – Naczelnikowska (przejazd kolejowy) – Radzymiñska –
Z¹bkowska – ... – BOKSERSKA;
140 CH TARGÓWEK – ... – Trocka – Radzymiñska – Kraœnicka – Ksiêcia Ziemowita –
Naczelnikowska – Rybieñska – Zabraniecka
– Utrata – UTRATA – Utrata – Zabraniecka –
Gwarków – UTRATA-SK£AD;
170 ELSNERÓW – Swojska – Ksiêcia Ziemowita – Kraœnicka – Radzymiñska – Naczelnikowska (przejazd kolejowy) – Radzymiñska –
Z¹bkowska – ... – RONDO STARZYÑSKIEGO;
338 UTRATA-SK£AD – ... – Rzeczna – Kraœnicka – Radzymiñska – Naczelnikowska
(przejazd kolejowy) – Radzymiñska – Z¹bkowska – Targowa – DW. WILEÑSKI;
N11 SKARBKA Z GÓR – ... – Jórskiego –
Radzymiñska – Naczelnikowska (przejazd kolejowy) – Radzymiñska – Z¹bkowska – ... –
DW. CENTRALNY;
Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków NACZELNIKOWSKA 02 oraz KSIÊCIA ZIEMOWITA 01.
Linie 138, 140, 170, 338 i N11 bêd¹ kursowa³y wed³ug specjalnych rozk³ady jazdy.

RAMBO
To roczny, ma³y psiak (wa¿y 7kg). Rozpiera go m³odzieñcza energia,wiêc potrzebuje du¿o
ruchu i zajêæ. Uwielbia bawiæ siê pi³kami - przynosi je w pyszczku do cz³owieka i prosi o
rzucanie. Jego opiekun powinien znaleŸæ dla niego sporo czasu na wspóln¹ zabawê, która
wzmocni wiêŸ miêdzy nim a pieskiem.
Rambo jest radosny i optymistycznie nastawiony do œwiata.
Toleruje inne psy i koty. Obecnie przebywa w domu tymczasowym w Warszawie, gdzie s¹ te¿ inne zwierzêta.
Zostawiony sam w domu nie sprawia problemów.
UWAGA! jest uzale¿niony od przytulania.
Zaszczepiony, odrobaczony i wykastrowany szuka odpowiedzialnego domu, w którym bêdzie cz³onkiem rodziny.
Kontakt: Mariola 500-493-942; Magda: 512-922-167

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
ANGIELSKI, chiñski, w³oski
tel. 503-765-560
ATRAKCYJNE szkolenia:
„opiekun osób starszych/
niepe³nosprawnych” oraz
„Niania - opiekun dzieci” tel.
789-264-384
BEZSTRESOWO podstawy
obs³ugi komputera - wszystkie
grupy wiekowe, tel. 601-440-130
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
KADRY, „P³atnik”, tel.
503-765-560
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE
ABY potencjê wzmocniæ
502-454-922
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760

NOWO OTWARTA
PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
Kontrakt z NFZ

00

00

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71
00

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
GLAZURA, malowanie,
g³adŸ, 692-386-426
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie,
remonty, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

00

pon.-pt. 8 -18 , sob. 8 -14

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

PRZEGRYWANIE kaset VHS
na DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
Z£OTA r¹czka 535-272-999,
22 619-44-40
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM LOKAL
PAWILON Handlowy 15m 2 ,
Tarchomin 693-236-111

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay
na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny
odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji
swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
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:
9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 marca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Te, co graj¹ i œpiewaj¹ - Steczkowska,
Ho³dys, Wiœniewski u Lisa
Proszê Szanownych Pañstwa
Dziêki Tomaszowi Lisowi
„Na ¿ywo” uœwiadomi³em sobie ¿ywo, dlaczego jako ¿ywo
od lat nie s³ucham radia Zet.
Okazuje siê, ¿e w tej stacji
po raz drugi selekcjonerem
utworów muzycznych jest Wojciech Jagielski. Propagator
wszechobecnej umta, umta.
Wampir wra¿liwoœci s³uchacza.
W dawnych rozmowach z
kompozytorem Jaros³awem Dobrzyñskim, Lor¹ Szafran, Wojciechem Zieliñskim staraliœmy
siê znaleŸæ popularne stacje radiowe i telewizyjne, w których
mo¿na regularnie pos³uchaæ
Chopina czy Bacha. Klêska.
W pamiêæ zapad³y mi przy
po¿egnaniach s³owa wymienionych artystów – jaka muzyka, taki naród.
Proszê Szanownych Pañstwa, a zw³aszcza panie Wojtku Jagielski, czy widzicie jak
poziom muzyki przek³ada siê
na rzeczywistoœæ? Jak d³ugo
gra polityczne umta, umta kolejny rz¹d, Sejm, Senat, opozycja, i samorz¹dy i my sami?
Wróæmy zatem do os³uchiwania. Fonendoskop jest idealnym narzêdziem do sprawdzania zdrowia narz¹du oddechowego. Dociskaj¹c membranê do klatki piersiowej, wnikamy w œwiat szmerów oskrzelowych i p³ucnych. U zdrowego
zwierzaka us³yszymy zdrowe
powiewy „eF” - bez œwistów i
chrobotañ z rytmicznym dŸwiêkami, pe³nymi energii „bum”
„bum” zdrowego serca w tle.
Maj¹c wiadomoœci z poprzednich felietonów nie damy siê
z³apaæ w pu³apkê szmerów z
przeniesienia z krtani i tchawicy.
W zimowe dni zdarzy siê
us³yszeæ zapalenie p³uc
(pneumonia). W ostatnich latach chorobê diagnozowa³em
rzadko. Z przyjemnoœci¹ pochwalê w³aœcicieli zwierzaków
za coraz wy¿sz¹ dba³oœæ o
szczepienia, profilaktykê parazytologiczn¹ i zapewnianie
komfortu termicznego pupilom.
Zapalenie p³uc mo¿e mieæ wielorakie przyczyny. Podstawow¹
jest spadek odpornoœci ogólnej
lub narz¹dowej. A tej przyczyn¹

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

plac Hallera 9

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

D
R
Z
W
I

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

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

mo¿e staæ siê zaka¿enie bakteryjne, wirusowe, paso¿ytnicze lub
grzybicze. Albo te¿, jako spadek

po innej chorobie - alergii, chemizacji œrodowiska, jako odtchawicze i odoskrzelowe.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., z
siedzib¹ ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, z³o¿ony
dnia 18.02.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
gazoci¹gu œredniego ciœnienia w ulicy Olesin, na
czêœci dzia³ki ew. nr 39 z obrêbu 4-16-03 oraz
na czêœci dzia³ki ew. nr 34/1 z obrêbu 4-16-04,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 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 siedzibie Wydzia³u,
ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów
- poniedzia³ki w godz. 10.00-16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00. W ww. godzinach mo¿na
uzyskaæ równie¿ informacje telefoniczne, pod numerem
telefonu (22) 51-03-198.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ¿e na podstawie art. 98 § 1 i art. 123 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592, ze zm.) w zwi¹zku z art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361,
ze zm.),
Postanowieniem Nr 113/2011 z dn. 15.02.2011 r.
zawieszono postêpowanie administracyjne w sprawie
realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
ulicy Projektowanej 2 oraz Projektowanej 8 na odc.
od ul. H. Ordonówny do ulicy Projektowanej 7
poprzez budowê jezdni, chodnika, zjazdów, dwóch
zatok autobusowych, oœwietlenia, odwodnienia,
przebudow¹ sieci TP S.A., przebudow¹ sieci SN
oraz budow¹ kana³u ogólnosp³awnego - na dzia³kach
ew. nr 17/4, 18/4, 20/4, 22/4, 24/2, 26/2, 27/3, 29/3,
32/2, 32/7, 32/8, 33/2, 33/4, 34/1, 35/2, 37/3, 40, 53 z
obrêbu 4-01-15, dz. ew. nr 9/1, 9/2, 10/1, 10/3, 10/7,
10/8, 10/9, 11/1, 11/2 z obrêbu 4-01-20, dz. ew. nr
1/1, 1/2, 3/26, 3/28, 3/29, 3/31, 3/36 z obrêbu 4-01-21
oraz dz. ew. nr 1/3, 1/4, 2 z obrêbu 4-01-28 w
Warszawie-Bia³o³êce.
Zgodnie z art. 103 K.p.a zawieszenie postêpowania
wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Je¿eli w okresie trzech lat od daty zawieszenia
postêpowania ¿adna ze stron nie zwróci siê o podjêcie
postêpowania, ¿¹danie wszczêcia postêpowania
uwa¿a siê za wycofane.
Na niniejsze postanowienie przys³uguje za¿alenie do
Wojewody Mazowieckiego za moim poœrednictwem
w terminie 7 dni od dnia jego dorêczenia.
Za¿alenia nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
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Bezmyœlnoœæ przy Hali Gwardii
Polityka lokalowa miasta budzi wiele
kontrowersji. Nie chodzi mi w tym momencie o jej za³o¿enia, ale sposób ich
realizacji przez sto³ecznych u¿ytkowników. Najnowszy przyk³ad bezmyœlnoœci i wrêcz dzia³ania na szkodê miasta
to stoj¹ca obok Mirowskiej Hala Gwardii. Ostatnio media znów donios³y o zamiarze jej sprzeda¿y. To nie pierwsza
próba znalezienia przez miasto chêtnego, który kupi i odrestauruje ten wpi-

sany do rejestru zabytków obiekt.
Wszystkie dotychczasowe okaza³y siê
jednak nieskuteczne. Na szczêœcie Hala
nie stoi opuszczona i nie niszczeje, bo
znajduj¹ siê w niej lokale u¿ytkowe,
które miasto od lat wynajmuje. Siedzibê tam maj¹ m.in. istniej¹ca od 1945
roku sekcja bokserska i strzelecka klubu sportowego Gwardia, tylko ciut krócej istniej¹ca si³ownia, czy chocia¿by
powsta³y 20 lat temu sklep Marcpol.

Gratulujemy!
W ostatni¹ niedzielê Sebastian Wierzbicki, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy i nasz wieloletni felietonista zosta³ wybrany
na przewodnicz¹cego Rady Warszawskiej SLD. G³osowa³o na
niego 160 (spoœród 230) delegatów.

Miasto czerpie godziwe zyski z tego
najmu – od samego Marcpolu wp³ywa
do bud¿etu z tego tytu³u 2 mln z³ rocznie. Ale dla sto³ecznych urzêdników publiczne pieni¹dze to jak widaæ nic, bo postanowili te umowy wypowiedzieæ! Dlaczego? Bo jeden z wiceprezydentów sobie wymyœli³, ¿e aby sprzedaæ Halê to
musi byæ ona pusta, gdy¿ inaczej… nikt
jej nie kupi. Nic bardziej mylnego, panie prezydencie. Po pierwsze, jakiœ klient
siê znajdzie na pewno, bo sam Marcpol
chce Halê Gwardii kupiæ. Po drugie, najpierw trzeba przygotowaæ i przeprowadziæ przetarg, co znaj¹c odpowiedzialnych za to urzêdników mo¿e potrwaæ

PO warszawsku

Metro dla Pragi,
Targówka i Bia³o³êki
Wariant ateñski, a w³aœciwie „wariant Ruty” – czyli nowoczesny sposób
myœlenia o rozwoju sieci metra w Warszawie. Propozycja budowy metra jednoczeœnie w obie strony jednoczeœnie
na Bemowo oraz na Pragê, Targówek i
Bia³o³êkê pojawi³a siê jakiœ czas temu
w mediach, zaproponowana przez dyrektora ZTM Leszka Rutê, z którym rozmawia³em na ten temat i ocenialiœmy
mo¿liwoœæ powodzenia. Razem z radnymi Dzielnicy Bia³o³êka i Targówek
postanowiliœmy – teraz albo nigdy! 11
lutego odby³o siê wspólne posiedzenie
radnych obu dzielnic, podczas których
podjêliœmy jedno stanowisko: bêdziemy zabiegaæ o jak najszybsz¹ budowê
metra w nasz¹ stronê. Teraz jest to bardziej mo¿liwe ni¿ kiedykolwiek.
Nie chodzi tu bowiem o „przeci¹ganie liny” pomiêdzy dzielnicami, ale o
znalezienie rozwi¹zania korzystnego dla
wszystkich mieszkañców zainteresowanych jak najszybsz¹ budow¹ metra. Me-

tro na Pragê, Targówek i Bia³o³êkê to
inwestycja cywilizacyjna, która odmieni
nasze ¿ycie. Buspasy na Bia³o³êce s¹ wykorzystane w 100%, wkrótce bêdziemy
mogli do I linii metra doje¿d¿aæ tramwajem. Bliskoœæ stacji metra na Targówku, to niebywa³a szansa dla Zielonej Bia³o³êki, gdzie uk³ad ulic blokuje dalszy
rozwój i parali¿uje komunikacjê. Mieszkañcy Targówka, musz¹ „rywalizowaæ”
na ulicach z doje¿d¿aj¹cymi do Warszawy z przedmieœæ. Praga po³¹czona metrem odzyska blask, kiedy przestanie byæ
wêz³em komunikacyjnym i oddamy
przestrzeñ mieszkañcom, pieszym i
zwiedzaj¹cym. Metro dla prawobrze¿nej
Warszawy to kwestia odbudowy miejskiej
tkanki, przywrócenia charakteru „ludzkiego” chodnikom i placom. To szansa
na detronizacjê króluj¹cych samochodów
na rzecz pieszych i korzystaj¹cych z komunikacji zbiorowej. To jest œcie¿ka,
któr¹ pod¹¿aj¹ europejskie metropolie
od dawna i co podziwiamy podró¿uj¹c –

place miejskie, szerokie, nie zastawione
samochodami chodniki, a nie jeden wielki parking. Nawet niewprawny obserwator zauwa¿y, ¿e potrzeby s¹ ogromne.
Widaæ, ¿e polityka w³adz miasta i strategia rozwoju coraz bardziej uwzglêdnia sprawy mieszkañców prawobrze¿nej
Warszawy. Przed nami szansa na zrównowa¿ony rozwój Warszawy po obu stronach Wis³y. Zobowi¹zujê siê do pilnowania wci¹¿ budowy metra dla naszych
dzielnic tak, jak mocno zabiega³em o
otwarcie na pomys³ budowy II linii metra jednoczeœnie w obu kierunkach.
Tradycyjnie zapraszam Pañstwa na
dy¿ur do PKiN w pok.2020 w dniach
15 i 29 marca o godzinie 18.00.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Prosto z mostu

Apoteoza kibola
Po ostatnim meczu na stadionie Legii
- przyznam, ¿e nie chcê pamiêtaæ, kogo
z kim - w „Gazecie Wyborczej” pojawi³a
siê relacja ze stadionowych trybun. W
tekœcie relacji dziewiêtnaœcie razy pojawia siê ulubione s³owo kiboli na literê
„k”, w tym dziesiêæ razy w ca³ej swej w¹tpliwej urodzie, nie wykropkowane. Artyku³ niby krytyczny, napisany jednak z
wyraŸn¹ fascynacj¹. Pamiêtam ten jêzyk z „Wyborczej” pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych: tak wówczas opisywano komunistów. Pryncypialnemu potêpieniu
towarzyszy³a fascynacja, a wkrótce potem Michnik napisa³ z Cimoszewiczem artyku³ o wspólnej interpretacji przesz³oœci. Jak mam po takich publikacjach t³umaczyæ dzieciom, dlaczego nie powinny
u¿ywaæ s³owa na „k”?
Nasilenie plagi kibolstwa by³o kolejnym powodem mojego sceptycyzmu
wobec wpakowania przez Hannê
Gronkiewicz-Waltz pó³ miliarda z³otych
w przebudowê znajduj¹cego siê w prywatnych rêkach stadionu Legii. Na
budowanym równolegle za pó³tora
miliarda z³otych Stadionie Narodowym
kibolstwo klubowe czu³oby siê znacz-

nie mniej pewnie i ³atwiej by³oby opanowaæ je si³om porz¹dkowym.
A ju¿ groz¹ przejê³o mnie, gdy dowiedzia³em siê, ¿e na nowych trybunach Legii odtworzono tzw. ¿yletê sektor bêd¹cy wylêgarni¹ przestêpczoœci. Na forum internetowym legionistów mo¿na znaleŸæ regulamin „¿ylety”, a w nim zapisy w rodzaju: „Podczas dopingu ka¿dy winien stosowaæ
siê do poleceñ gniazdowego i ultrasów”. Hersztowie organizacji kibolskich, narzucaj¹cych te regu³y w miejscu publicznym, s¹ dla urzêdników
równorzêdnymi partnerami!
Nie jest dla mnie ¿adnym argumentem, ¿e „¿yleta” stanowi o atmosferze
meczu. Równemu wymachiwaniu kolorowymi p³achtami towarzysz¹ potoki wulgaryzmów oraz agresja wobec
widzów zachowuj¹cych siê normalnie.
Dopóki nie bêdzie mo¿na kupiæ biletu
na mecz - tak, jak do kina - na dowolne miejsce i, nie bêd¹c niepokojonym
przez innych widzów, mile spêdziæ tam
czasu, sytuacja nie bêdzie opanowana.
Po opisanym w „Wyborczej” meczu,
„¿yleta” Legii zosta³a przez stosowne w³a-

dze sportowe zamkniêta, ale nie z powodu rz¹dz¹cej tam subkultury, lecz dlatego, ¿e rzucono z niej petardy na boisko. Niestety, w Polsce rozkwita apoteoza kibola. Przejawami tego jest zarówno taryfa ulgowa dla Donalda Tuska, dla
meczu pi³karskiego opuszczaj¹cego g³osowanie w Sejmie, jak i powa¿ne rozpatrywanie pomys³u, by koñcz¹cemu karierê narciarzowi Ma³yszowi przyznaæ
Order Or³a Bia³ego, najwy¿sze polskie
odznaczenie pañstwowe. Bojê siê zreszt¹,
¿e gdyby to Tusk by³ dziœ Prezydentem
RP, pomys³ taki zosta³by zrealizowany.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Rada wielu

Sajgon, czyli zapisy
do przedszkoli
wiêcej ni¿ rok. W tym czasie Hala bêdzie sta³a i niszcza³a. Miasto nie tylko
straci ponad 2 miliony z³otych, ale poniesie dodatkowe koszty zwi¹zane z jej
ochron¹ i utrzymaniem. Zmuszeni do
opuszczenia hali najemcy zdemontuj¹
wszystkie zakupione przez siebie urz¹dzenia, z ogrzewaniem w³¹cznie, co przy
takiej pogodzie spowoduje erozjê zabytku. Kto za to wówczas odpowie?
Nie o pieni¹dze tu tylko chodzi. Hala
Gwardii ma bogat¹ tradycjê i znaczy wiele dla rzeszy warszawiaków. Wielu z nich
uprawia³o i uprawia tu sport, a tysi¹ce
robi¹ zakupy w sklepie Marcpolu. Dok¹d oni bêd¹ mieli teraz pójœæ? Co siê
stanie z zatrudnionymi tu ludŸmi? Czy
ktoœ z w³adz miasta o tym pomyœla³?
Pomys³ sprzeda¿y Hali Gwardii jest
s³uszny. Miasto nie tylko uratuje cenny
zabytek, ale pozyska do bud¿etu dodatkowe œrodki, których, jak wiemy, brakuje. Dlatego przetarg trzeba przeprowadziæ sprawnie i szybko. Jednak do
momentu finalizacji sprzeda¿y dotychczasowi najemcy powinni w Hali pozostaæ. Bo na pewno sw¹ obecnoœci¹ w
sprzeda¿y nie przeszkadzaj¹. Dlatego
mam nadziejê, ¿e ktoœ u pani prezydent
siê wreszcie ocknie i storpeduje te idiotyczne i szkodliwe dla miasta plany.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Wszystkie licz¹ce siê organizacje rodziców, pediatrów i psychologów dzieciêcych uzna³y, ¿e 6-latki s¹ za ma³e,
by posy³aæ je do szko³y. PO i minister
Hall oczywiœcie zignorowa³a te opinie
w myœl zasady „im bardziej fakty
œwiadcz¹ przeciw nam, tym gorzej…
dla nich”. A w tym roku do szkó³ pójdzie znacz¹ca czêœæ 5-latków. Jest ich
oko³o 1500 w samej Bia³o³êce. Miejsc
w przedszkolach przygotowano jedynie 900. Reszta maluchów bêdzie
uczyæ siê razem z 6- i 7-latkami w
szko³ach. Nikomu nie trzeba t³umaczyæ, jak dramatyczne bêd¹ skutki
polityki edukacyjnej Platformy dla rozwoju psychicznego tych dzieciaków.
Rekrutacja dzieci trzyletnich do
przedszkoli publicznych rusza w œrodê
9 marca, znów w formie systemu elektronicznego. Ratusz zleci³ swego czasu napisanie skryptu umo¿liwiaj¹cego
rodzicom wype³nienie formularza
przez internet i uk³adaj¹cego wstêpne listy przyjêtych wed³ug podanych
kryteriów. Niestety, mimo corocznych
pytañ radnych, nie wiadomo jakie to
kryteria. To znaczy wiadomo na przyk³ad, ¿e nie obowi¹zuje kryterium kolejnoœci zg³oszeñ albo ¿e istniej¹ preferencje dla samotnych rodziców czy
te¿ niepe³nosprawnych. Ale sami
urzêdnicy nie wiedz¹ (lub nie chc¹
ujawniæ), które z kryteriów s¹ „najpierwsiejsze”…
Najwiêcej dzieci w wieku przedszkolnym jest w Bia³o³êce. Widocznie
dlatego PO nie wybudowa³a tu ¿adnego przedszkola. Dzia³a ich jedynie 5.

W ubieg³ym roku zabrak³o miejsc dla
ponad 600 dzieci. Ciekawe te¿, ¿e zarówno w przedszkolach na Pradze, jak
i w Bia³o³êce przyjêto najni¿sz¹ stawkê ¿ywieniow¹ w Warszawie.
Zapytajcie Pañstwo przedstawicieli
rz¹dz¹cej PO, co zrobili, by zwiêkszyæ
liczbê miejsc w przedszkolach.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

Ch³odnym okiem

Stop politycznej hipokryzji
W uzupe³niaj¹cych wyborach do
senatu RP po kilku latach przerwy,
mandat obj¹³ po raz kolejny Henryk
Stok³osa. Facet z prokuratorskimi zarzutami z³o¿y³ uroczyste œlubowanie.
Przy mizernej, 6%, frekwencji otrzyma³ nieca³e 15 tysiêcy g³osów, co jednak stanowi³o ok. 40% wszystkich g³osów oddanych i dziêki nim wróci³ na
Wiejsk¹. Zapewne nie roztrz¹sa³bym
siê nad tym wypadkiem przy pracy naszej m³odej przecie¿ jednak demokracji, gdyby nie nasze praskie analogie.
W trakcie sk³adania œlubowania przez
Henryka Stok³osê senatorowie Prawa
i Sprawiedliwoœci demonstracyjnie opuœcili salê obrad Senatu, zapewne nie z
sympatii i ¿yczliwoœci dla nowego senatora, aby w opuszczonym przez nich
pomieszczeniu pozosta³o dla niego
wiêcej tlenu. Komentarze do sytuacji i
wypowiedzi o nowym koledze senatorów z PiS zacytowa³y centralne media
„Klub PiS opuœci³ salê, bo ka¿dy parlamentarzysta powinien byæ poza jakimikolwiek podejrzeniami. Nie mo¿e
tak byæ, ¿e ktoœ, kto ma postawione
21 zarzutów i akt oskar¿enia, jest senatorem. Nie mo¿na do tego dopuœciæ.”- komentowa³ senator Kogut. „W
Senacie powinny zasiadaæ osoby krystalicznie czyste, a trudno to powiedzieæ o nowym senatorze” - wtórowa³
mu senator Kaleta. Po raz pierwszy

wypada mi siê zgodziæ z senatorami z
PiS. Zastanawiam siê jednak, czy wypowiedzi obu panów senatorów s¹
szczere i wynikaj¹ z ich ¿arliwej wiary
w moralne pryncypia oraz ¿arliwej
wiary ca³ej partii PiS w te same moralne pryncypia. Sytuacja na Pradze
nakazuje mi w to w¹tpiæ. Tu radnym
PiS (gdzie¿ im, oczywiœcie, do jaœnie
senatorów z Wiejskiej) nie przeszkadza oddychanie tym samym powietrzem, co oskar¿onemu o szanta¿ i pedofiliê £ukaszowi M. Tu radnym z PiS
nie przeszkadza instrumentalne wykorzystywanie w grze politycznej £ukasza M., który przed prokuratorami
przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów. Tu radnym z PiS nie przeszkadza utrzymywanie na funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady i cz³onka komisji mieszkaniowej faceta, który poszed³ na ugodê z prokuratur¹ w zakresie przysz³ej kary. Co ciekawe, nie
s³ysza³em tak¿e w tej sprawie g³osów
oburzenia ze strony kierownictwa PiS.
Wiêcej, nie dotar³y do mnie ¿adne w
tej sprawie oceny. Praskie i warszawskie w³adze PiS (chyba takie s¹), zastosowa³y klasyczn¹ strusi¹ politykê.
Nikt nie potêpi³ radnych tego ugrupowania, nie rozwi¹za³ struktur. Dziwne
to jakoœ. Dziwny ten PiS tak¿e. Do dziœ
na biurze tej partii przy Targowej widaæ adres internetowy pos³a Poncyliu-

sza, za³o¿yciela PJN, ods¹dzonego
przez prezesa Kaczyñskiego od czci i
wiary. Chyba ¿e wszystko to œciema i
gry, a PJN to tajna broñ prezesa, maj¹ca przej¹æ miêkki elektorat PO i ten
uciekaj¹cy od PiS. PóŸniej nast¹pi
amnestia. Tak na marginesie, ciekaw
jestem ocen PiS-owskich polityków osoby senatora Stok³osy, gdyby ten dawa³
im przewagê liczebn¹ w tej instytucji.
Pewnie by³oby jak w przypadku £ukasza M. Takie zjawisko to polityczna
hipokryzja. TRZEBA POWIEDZIEÆ JEJ
STOP.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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„Posypmy g³owy popio³em”
Œroda Popielcowa w kalendarzu chrzeœcijañskim zajmuje miejsce szczególne. Choæ
nie jest to dzieñ wolny od pracy, gromadzi w koœcio³ach t³umy, porównywalne do najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich. Przychodzimy do œwi¹tyni, aby kap³an posypa³
nasze g³owy popio³em. Ale to tylko znak, symbol, za którym kryje siê g³êbsza treœæ.
O fenomenie Œrody Popielcowej, o znaczeniu towarzysz¹cych jej obrzêdów rozmawiamy z ks. Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej
Mi³oœci przy ulicy Myœliborskiej w Tarchominie.
- Co takiego szczególne- Przez 40 dni Jonasz sprawo- wstanie. Aby dobrze przygogo jest w Œrodzie Popielco- wa³ swoje pos³annictwo w Ni- towaæ siê do tych wydarzeñ,
wej? Co koñczy, a co rozpo- niwie, wzywaj¹c jej mieszkañ- trzeba przejœæ przez œmieræ
czyna Popielec?
ców do nawrócenia. Przez 40 dla grzechu. I to jest cel Wiel- Popielec, Œroda Popielco- dni wreszcie Filistyn Goliat kiego Postu. Nie neguj¹c wawa, zwana niegdyœ Wstêpn¹ nêka³ Izraelitów, do momentu, lorów zdrowotnych postu, bo
takie oczywiœcie te¿ s¹, post
Œrod¹ rozpoczyna 40-dniowy gdy Dawid stawi³ mu czo³a.
okres Wielkiego Postu, przyWidzimy wiêc, ¿e liczba 40 s³u¿y nawi¹zywaniu kontaktu
gotowuj¹cy nas do Œwi¹t zarezerwowana jest w Biblii z Bogiem.
- Wielki Post zaczyna siê
Wielkanocy. Równoczeœnie dla znacz¹cych wydarzeñ, dla
Œroda Popielcowa koñczy wielkich dzie³ oczyszczenia, od posypania g³owy popiookres karnawa³u, czas zabaw, przygotowania do nowego ³em. Jakie jest symboliczne
wprowadzaj¹c nas w zupe³nie ¿ycia. Dlatego najwa¿niejszym znaczenie popio³u i sk¹d poinny nastrój, namys³u, powa- powodem, dla którego Wielki chodzi popió³ u¿ywany w obgi, zadumy i refleksji.
Post trwa 40 dni, jest historycz- rzêdach Œrody Popielcowej?
Nazwa Popielec pochodzi ne odczytanie Ewangelii, a œci- Popió³ jest powszechnym
od obrzêdu, w tym dniu cele- œlej mówi¹c uchwycenie jedno- znakiem o g³êbokiej wymowie.
browanego w Koœciele. Ka- œci obu Testamentów. To, co Jest to symbol u³omnoœci i
p³an posypuje g³owy wiernych by³o obecne w historii narodu przemijania cz³owieka, znak
popio³em, mówi¹c jednocze- wybranego, my rzutujemy na ¿a³oby i pokuty. Nie tylko u Izraœnie: „Prochem jesteœ i w postaæ Pana Jezusa.
elitów, ale u Egipcjan, Arabów,
proch siê obrócisz” lub „NaDrug¹ spraw¹ jest uniwer- Greków posypanie g³owy powracajcie siê i wierzcie w salnoœæ postu. Post jest obec- pio³em zawsze wyra¿a³o skarEwangeliê”, co ma przypomi- ny we wszystkich religiach i gê, smutek, pokutê i skruchê.
naæ cz³owiekowi o kruchoœci zawsze s³u¿y zbli¿eniu siê do
Popió³ u¿ywany w czasie
jego ¿ycia i potrzebie pokuty. Boga. Jest pomoc¹ w za- Popielca uzyskiwany jest z
- Na pami¹tkê jakiego wy- œwiadczeniu ¿ycia z Bogiem. palm wielkanocnych, poœwiêdarzenia zosta³ ustanowio- W staro¿ytnoœci posty prakty- conych w Niedzielê Palmow¹
ny Wielki Post i dlaczego kowano dla uczczenia po- ubieg³ego roku, albo ga³êzi
trwa 40 dni?
szczególnych bóstw. W isla- innych drzew.
- Wielki Post ustanowiony mie, w okresie ramadanu
- Od kiedy istnieje tradycja
zosta³ na pami¹tkê 40-dniowe- wiernych obowi¹zuje codzien- posypywania g³owy popiogo postu Pana Jezusa przed ny œcis³y post, dotycz¹cy spo- ³em w Œrodê Popielcow¹?
rozpoczêciem jogo dzia³alno- ¿ywania jad³a i napoju.
- W³aœciwie od zawsze.
œci publicznej. Jezus, gdy mia³
Je¿eli mówimy o 40-dnio- Zwyczaj ten wprowadzony zo30 lat, opuœci³ Nazaret i uda³ wym poœcie Jezusa, to nie sta³ oko³o IV wieku, ale najsiê nad rzekê Jordan. Zosta³ chodzi tylko o przyk³ad po- pierw zarezerwowany by³ dla
tam ochrzczony przez œwiête- wstrzymania siê od pokarmu. tych, którzy publicznie odprago Jana Chrzciciela. Zanim Nie mo¿emy tego wydarzenia wiali pokutê. Publiczna pokujednak rozpocz¹³ nauczanie, widzieæ w kategoriach mora- ta musia³a byæ podjêta za tauda³ siê na pustyniê, po³o¿on¹ lizatorskich. Chodzi o to, aby kie grzechy, jak morderstwo,
na pó³nocny wschód od Beta- pokazaæ, jak wa¿ny jest kon- nierz¹d, zaparcie siê wiary, a
nii. Tam poœci³ przez 40 dni, takt z Bogiem. W Wielkim Po- wiêc bardzo powa¿ne wykroprzygotowuj¹c siê do swojej œcie nie tyle naœladujemy czenia. Osoby, które dopuœcimisji wœród ludzi.
Pana Jezusa, powstrzymuj¹c ³y siê takich przewinieñ, posyLiczba 40 w ogóle ma w Bi- siê od zabaw, pokarmów miê- pywa³y g³owy popio³em, przyblii znaczenie symboliczne. snych, ale stwarzaj¹c miejsce wdziewa³y zgrzebne szaty i
Mamy na to liczne dowody w dla Boga. Bowiem Wielki Post w³osienice i ¿y³y o chlebie i
Starym Testamencie. 40 dni i nie jest celem samym w so- wodzie. Nie mia³y te¿ wstêpu
nocy pada³ deszcz i trwa³ po- bie, ale przygotowaniem do do koœcio³a a¿ do Wielkiego
top. 40 dni Moj¿esz przebywa³ Wielkanocy. To czas paschal- Czwartku. Do spowiedzi mog³y
na górze Synaj, co skoñczy³o nej pokuty lub okres pokuty przyst¹piæ dopiero w Wielki
siê otrzymaniem Tablic Przy- Wielkanocnej. Wielkanoc jest Czwartek, dlatego, ¿e by³ to
mierza z Dekalogiem. Przez 40 streszczeniem wiary chrzeœci- dzieñ odpuszczenia grzechów.
lat Izrael wêdrowa³ przez pusty- jañskiej, celebrujemy w niej
Po 600 latach, w XI w. paniê. 40 dni i nocy szed³ prorok œmieræ Jezusa, a przede
pie¿ Urban II uczyni³ posypaEliasz na Bo¿¹ Górê Choreb. wszystkim jego zmartwychnie g³owy popio³em obowi¹zuj¹cym zwyczajem w ca³ym
Koœciele. Mogli w nim uczestniczyæ wszyscy wierni. Zmieni³a siê dyscyplina pokutna,
Nastêpna gazeta - 23 marca
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ natomiast sama wymowa,
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka sens tego gestu siê nie zmieMaciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy ni³. Posypanie g³owy popiosobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów ³em zawsze by³o wyrazem
w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate- pokuty i ¿alu za grzechy.
- Posypuj¹c g³owy wierria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam,
nych popio³em kap³an wyog³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2 powiada pewne formu³y.
Sk¹d one pochodz¹?
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
- Pierwsza formu³a: „Proponiedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 chem jesteœ i w proch siê obstrona internetowa - www.ngp.pl
rócisz” – pochodzi ze Staree-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
go Testamentu, a dok³adniej
z Ksiêgi Rodzaju, 3. rozdzia³,
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
19. werset. S¹ to s³owa, które
redakcja: redakcja@ngp.pl
Bóg skierowa³ do cz³owieka,
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
kiedy ten dopuœci³ siê grzechu
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
pierworodnego.
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Druga formu³a: „NawracajBogumi³a 507-257-824,
cie siê i wierzcie w EwangeJagoda 605-037-515
liê” zaczerpniêta zosta³a z
Pawe³ 609-490-949
Ewangelii wg Œw. Marka, rozoraz biuro og³oszeñ:
dzia³ 1., werset 15. S¹ to
„Marcin” ul. Œwiatowida
pierwsze s³owa Pana Jezusa,
róg Æmielowskiej paw. VIA
którymi rozpocz¹³ swoj¹ publiczn¹ dzia³alnoœæ, kiedy po
tel. 22 423-63-64, 606-969-280
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40-dniowym poœcie na pustyni przyby³ do Galilei.
Jezus zawar³ w nich ca³y
sens swojego przyjœcia do ludzi. Obie formu³y to s¹ teksty
biblijne. Przyjê³o siê uwa¿aæ,
¿e pierwsza formu³a pokazuje znikomoœæ ludzkiego ¿ycia
i nieuchronnoœæ œmierci. Ale
warto sobie uœwiadomiæ, ¿e
opis stworzenia cz³owieka
mówi te¿ co innego. Cz³owiek
zosta³ ukszta³towany z prochu
ziemi, a równoczeœnie „na
obraz i podobieñstwo Boga”.
A wiêc formu³ê „prochem jesteœ i w proch siê obrócisz”
mo¿na zrozumieæ te¿ jako zachêtê, aby odnowiæ obraz
Boga, powróciæ do tej pierwotnej sytuacji, w której sam Bóg
wzi¹³ proch w swoje rêce i
ukszta³towa³ nas. Obie te formu³y maj¹ wspólny mianownik, którym jest nadzieja i zaufanie do Boga. W Œrodê Popielcow¹ przy posypywaniu
g³ów popio³em kap³an wybiera jedn¹ albo drug¹ wersjê.
Od dziecka moich znajomych s³ysza³em jeszcze trzeci¹ formu³ê. Otó¿, wed³ug relacji ma³ej dziewczynki, ksi¹dz
powiedzia³: „Nie pchajcie siê
dzieci, bo nie posypiê”. Ale to
nie jest formu³a zatwierdzona
przez Koœció³.
- Czy ze Œrod¹ Popielcow¹ wi¹¿¹ siê jeszcze jakieœ inne zwyczaje?
- Obrzêdy koœcielne Œrody
Popielcowej wyznacza³y nieodwo³alnie koniec zabaw zapustnych, ale jeszcze w pocz¹tkach XX w. zabawy i psoty, jak np. tzw. k³oda popielcowa, czyli przyczepianie do
ubrañ panien i kawalerów klocków, patyków, œledzi itp. trwa³y ca³y dzieñ. Sama ceremonia koœcielna i popió³ sypany
na g³owy bywa³y, zw³aszcza
dla m³odzie¿y, pretekstem do
¿artów i zabawy po³¹czonej z
rozsypywaniem i wzajemnym
obrzucaniem siê popio³em.
W Œrodê Popielcow¹ starannie myto i wyparzano
wszystkie naczynia, aby nie
pozosta³ na nich nawet œlad
t³uszczu i miêsnych wywarów,
a patelnie ostentacyjnie wyrzucano przez okno do sadu
lub wynoszono je na strych.
Wyszorowane garnki, w których gotowa³o siê rosó³ albo
inne miêsa zawiesza³o siê na
ko³kach p³otu przed domem.
W ten sposób manifestowano
gotowoœæ do wielkopostnych
umartwieñ. Na Górnym Œl¹sku posypywano popio³em ze
Œrody Popielcowej pola i sadzonki kapusty, co mia³o zapewniæ dobre plony. Natomiast na Podhalu zachowa³a
siê jeszcze pamiêæ o magicznych zakazach, mówi¹cych o
powstrzymaniu siê w Œrodê
Popielcow¹ od szycia, wykonywania prac zwi¹zanych z
lnem i owcz¹ we³n¹.
- Jak wygl¹daj¹ obrzêdy
Œrody Popielcowej w innych krajach?
- Œroda Popielcowa to we
wszystkich krajach katolickich
dzieñ refleksji i skupienia. Nie
wszêdzie jednak przebiega on
tak samo jak w Polsce. Tam,
gdzie dawne tradycje s¹ szczególnie trwa³e, przed obowi¹zuj¹cym wszêdzie obrzêdem posypywania g³owy popio³em kultywuje siê zwyczaje dla nas eg-
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zotyczne. Chyba najbardziej
popularnym z tych zwyczajów
jest pogrzeb sardynki w Hiszpanii – „entierro de la sardina”.
Odbywa siê on w wielu regionach Hiszpanii. Pogrzeb sardynki wi¹¿e siê oczywiœcie z
tym, ¿e dawniej podczas ca³ego Wielkiego Postu nie spo¿ywano miêsa. Jedzono za to
bardzo du¿o ryb. „¯a³obnicy”
„lituj¹ siê” wiêc nad ich losem.
Ogromnej wielkoœci sardynkê
ze szmat i papieru obwozi siê
ulicami miejscowoœci w niby
¿a³obnym kondukcie. Kobiety
g³oœno zawodz¹ nad losem
biednej sardynki. Na koniec
kuk³ê siê podpala lub (rzadziej)
topi w rzece. Uroczystoœæ czêsto koñczy pokaz ogni sztucznych. W krajach pozostaj¹cych
pod wp³ywem kultury hiszpañskiej odbywaj¹ siê podobne
uroczystoœci. W Ica, jednym z
regionów Peru w Œrodê Popielcow¹ organizuje siê „entierro
del violin” – pogrzeb skrzypiec.
Ma on symbolizowaæ zakoñczenie karnawa³u i rozpoczêcie Wielkiego Postu.
W Boliwii zachowa³a siê nieco szokuj¹ca dla Europejczyka tradycja mieszania katolicyzmu z dawnymi pogañskimi
kultami. Najbardziej widoczne
jest to w Andach, zw³aszcza w
najwiêkszym górniczym oœrodku Boliwii, Oruro. Oruro ma
swoj¹ œwiêt¹ patronkê - Virgen
del Socavón, co mo¿na przet³umaczyæ jako Matka Bo¿a ze
Sztolni. Ale przed przybyciem
Hiszpanów górnicy czcili boga
o imieniu Tiw, stwórcê i opiekuna. Misjonarze nie potrafili
wykorzeniæ jego kultu, choæ
próbowali uto¿samiæ go z diab³em. Obecnie Tiw przybra³
imiê Tio (po hiszpañsku wujek)
i uwa¿any jest przez mieszkañców Oruro za dobrego diab³a,
który pokutuj¹c za swoje grzechy sta³ siê wiernym s³ug¹
Matki Bo¿ej – Virgen del Socavón. Przed wejœciami do
sztolni kopalnianych stoj¹ figury przedstawiaj¹ce Tio. Górnicy, aby zapewniæ sobie bezpieczn¹ pracê sk³adaj¹ mu
ofiary, np. papierosy. Œroda
Popielcowa jest zakoñczeniem
s³ynnego karnawa³u w Oruro.
Poza obrzêdem posypywania
g³ów popio³em w koœciele, ludzie spryskuj¹ alkoholem ulice, prosz¹c Boga i poœrednicz¹cego w kontakcie z nim
bo¿ka Tio o lepszy los.
-Wróæmy do polskich warunków. W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje post œcis³y. Co to znaczy, i czy s¹
jakieœ tradycyjne potrawy
zwi¹zane z tym dniem?
-Post œcis³y obowi¹zuje
dwa dni w roku: w Wielki Pi¹tek i w³aœnie w Œrodê Popielcow¹ i oznacza, ¿e osoby, które ukoñczy³y 18. rok ¿ycia, a
nie ukoñczy³y 60., mog¹ spo¿yæ w ci¹gu dnia jeden posi-

³ek do syta i dwa posi³ki lekkie. Oczywiœcie, nie spo¿ywa
siê w ten dzieñ miêsa.
Kiedyœ podstawow¹ i najczêœciej jadan¹ potraw¹ wielkopostn¹ by³ ¿ur na zakwasie
z m¹ki ¿ytniej i wody. W Œrodê
Popielcow¹ gospodynie ustawia³y w ciep³ym miejscu, na
przypiecku garnki z zaczynem
na taki postny ¿ur, œpiewaj¹c
przy tym piosenki o ¿urze, np.
„Wstêpna Œroda nastêpuje,
kuchareczka ¿ur gotuje”.
-Podobno w ¿adne inne
œwiêto nie przychodzi do
Koœcio³a tyle ludzi, co w
Œrodê Popielcow¹. Dlaczego? Czy religijnoœæ Polaków objawia siê w uczestniczeniu przede wszystkim
w takich spektakularnych
obrzêdach? A mo¿e lubimy
siê umartwiaæ?
-Œroda Popielcowa jest
dziwnym dniem. Mimo ¿e nie
ma wtedy obowi¹zku uczestnictwa we Mszy Œwiêtej i jest
to normalny dzieñ pracy, gromadzi w koœcio³ach t³umy porównywalne do najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich.
W tabeli pierwszeñstwa dni liturgicznych, za pomoc¹ której
uk³adany jest kalendarz, zajmuje poczesne miejsce wœród
wielkich uroczystoœci, takich
jak Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc i Objawienie Pañskie,
chocia¿ nie mo¿na jej w ¿aden
sposób nazwaæ uroczystoœci¹. Uroczystoœæ zwykle jest
radosna. Œroda Popielcowa
jest dniem, jeœli nie smutnym,
to powa¿nym, w którym obowi¹zuje œcis³y post.
Nie wiadomo, jak to zjawisko wyt³umaczyæ. Mo¿e wynika to po czêœci z przywi¹zania do tradycyjnych praktyk,
bardziej „widowiskowych” obrzêdów. Rzeczywiœcie, zawsze kiedy w koœciele coœ siê
daje, w Niedzielê Palmow¹, w
Trzech Króli i w³aœnie w Œrodê
Popielcow¹ jest wiêcej ludzi.
Myœlê jednak, ¿e najwa¿niejszy powód to chêæ zatrzymania siê, odnalezienia punktu odniesienia, refleksji nad
tym, co siê robi, przypomnienia sobie o Panu Bogu, o tym,
co jest wa¿ne. To, ¿e ludzie tak
t³umnie przychodz¹ do koœcio³a, wynika po prostu z potrzeby. W Œrodê Popielcow¹ odczytywana jest zawsze ta
sama Ewangelia wg Œwiêtego
Mateusza, wskazuj¹ca na
pewne priorytety. Otrzymujemy wskazówki, które mog¹
pomóc w prze¿yciu okresu
Wielkiego Postu. Zarówno
post, jak i wyciszenie wewnêtrzne jest ludziom potrzebne, ¿eby dobrze siê przygotowaæ do Wielkanocy. Celem jest
spotkanie z Bogiem i obrzêdy
Œrody Popielcowej s¹ etapem
w osi¹gniêciu tego celu.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

