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•  drzwi suwane i sk³adane

•  ramki i fronty kuchenne

•  profile aluminiowe Sevroll

•  drzwi wewnêtrzne PORTA

•  lustra ³azienkowe (du¿y wybór)

•  ciêcia i oklejanie p³yty

•  fronty akrylowe
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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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

W kwietniu specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!

Ju¿ niemal zabytkowa, bo

zaprojektowana w latach 70.

ubieg³ego wieku, budowana

w latach 80. i oddana do u¿yt-

ku w 1991, Oczyszczalnia

Œcieków Czajka, w dotych-

czasowym kszta³cie, prze-

chodzi do historii. Po³o¿ona

w Bia³o³êce, na blisko 53-

hektarowym terenie, tej w³a-

œnie dzielnicy przysparza³a

najwiêcej k³opotów. Latami,

mimo licznych - drobnych i

wiêkszych - zmian w proce-

sie technologicznym, s³u¿¹-

cych m.in. usuwaniu ze œcie-

ków zwi¹zków biogennych,

nie uda³o siê wyeliminowaæ

fetorów, które zasnuwa³y ca³¹

okolicê.

To ju¿ historia

Do „starej” oczyszczalni

dop³ywa³y œcieki komunalne

z prawobrze¿nej czêœci stoli-

cy i z gmin oœciennych - Le-

gionowa, Zielonki i Marek, a

tak¿e dowo¿one by³y osady

powstaj¹ce podczas uzdat-

niania wody w Zak³adzie Wo-

doci¹gu Pó³nocnego w Wie-

liszewie. Œcieki poddawane

by³y procesom mechaniczne-

go i biologicznego oczysz-

czania. Osad œciekowy pod-

lega³ fermentacji, zaœ powsta-

j¹cy w tym procesie biogaz

by³ wykorzystywany do celów

grzewczych. Zastosowane

rozwi¹zania techniczne

oczyszczalni by³y dostosowa-

ne zasadniczo jedynie do re-

dukcji zwi¹zków wêgla orga-

nicznego. Czêœciowe moder-

nizacje funkcjonuj¹cych w

oczyszczalni obiektów tech-

nologicznych nie mog³y do-

prowadziæ do osi¹gniêcia no-

woczesnych standardów i

norm, ze wzglêdu na ograni-

czenia wynikaj¹ce z okreœlo-

nej konstrukcji „starej”

Czajka

w nowej ods³onie
Modernizacja Oczyszczalni Œcieków Czajka powoli do-

biega koñca. Czajka odbiera ju¿ œcieki z prawobrze¿nej

czêœci Warszawy i oczyszcza je zgodnie z parametrami

zawartymi w kontrakcie z wykonawc¹. Trwa uruchamia-

nie i testowanie instalacji, które bêd¹ przyjmowaæ œcieki

z centralnych i pó³nocnych dzielnic lewobrze¿nej czêœci

Warszawy. Œcieki z tej czêœci miasta pop³yn¹ do oczysz-

czalni póŸn¹ wiosn¹ tego roku. Zak³ad termicznej utyli-

zacji osadów œciekowych jest ju¿ wyposa¿ony we wszyst-

kie urz¹dzenia i instalacje. Niebawem rozpocznie siê

wstêpny rozruch i testy urz¹dzeñ.

oczyszczalni. St¹d koniecz-

noœæ wielokrotnie w przesz³o-

œci oprotestowywanej przez

mieszkañców Bia³o³êki -

modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Œcieków Czajka.

Nadrzêdnymi celami owej
modernizacji by³o dostosowa-

Petycja Komitetu Obrony

Kina Praha i Zwi¹zku Stowa-
rzyszeñ Praskich do Marsza³ka
Województwa Mazowieckie-

go Adama Struzika, z³o¿ona

27 marca, pozostaje wci¹¿

bez odpowiedzi. Zwracano w

niej uwagê m.in. na powa¿-

ne nieprawid³owoœci w polity-

ce Sejmiku Mazowieckiego w

zakresie promowania kultury

oraz zarz¹dzania powierzon¹

mu spo³eczn¹ w³asnoœci¹.

¯¹dano te¿ bezwzglêdnego

odwo³ania decyzji o zamkniê-

ciu kina oraz przywrócenia do

pracy zwolnionej za³ogi.

Tymczasem posiadane

przez nas informacje zdaj¹

siê przeczyæ zapewnieniom,

jakie Wies³aw Raboszuk -

cz³onek zarz¹du Wojewódz-

twa Mazowieckiego odpowie-

dzialny za nadzór nad samo-

rz¹dowymi spó³kami i Pawe³

Doktór - prezes spó³ki Max-

Film sk³adali cz³onkom Komi-

sji Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego Sejmiku Mazo-

wieckiego, wielokrotnie pod-

kreœlaj¹c, ¿e kino bêdzie da-

lej prowadziæ swoj¹ dzia³al-

noœæ. Jak siê dowiadujemy,

wobec siedmiu osób utrzy-

mano wypowiedzenia. Nie

przedstawiono im dot¹d ¿ad-

nej propozycji nowej umowy.

Z kolei dwie osoby, którym

skoñczy³ siê ju¿ okres wypo-

wiedzenia, pracuj¹ na umo-

wach o dzie³o i zlecenie, po-

tocznie okreœlanych jako

umowy „œmieciowe”. Trudno

siê dziwiæ, ¿e atmosfera, jaka

powsta³a wœród pracowników

w wyniku braku pewnoœci sta-

³ego zatrudnienia, nie moty-

wuje do wiêkszego zaanga-

¿owania w pracê. Na kondy-

cji kina wci¹¿ odbija siê tak-

¿e czytelny przekaz medial-

ny o jego zamkniêciu. Czêœæ

mniej zorientowanych w spra-

wie widzów zwyczajnie nie

wie, ¿e kino nadal dzia³a. W

NoveKino Praha

Doœæ czekania
Mijaj¹ kolejne tygodnie, a w sprawie Novego Kina

Praha zapad³a cisza. Cisza raczej z³owroga. Wbrew

wczeœniejszym deklaracjom, sytuacja kina nie uleg³a

znacz¹cej poprawie.

czytaj  na str. 3

Poznaj F1KARTING

Targowa jak wielka galeria,

czyli tropem œciennych reklam

PRLowskie œcienne rekla-

my cenione s¹ dziœ nie tylko

z powodu nostalgii. Wiele z

nich to grafika u¿ytkowa na

wysokim poziomie. Przyk³a-
dów nie trzeba szukaæ daleko.

Reklama zak³adu Poldrób,

tzw. jajo, na œcianie kamieni-

cy przy ul. Grochowskiej 215,

uwa¿ana jest za pierwsz¹

tego typu instalacjê prze-

strzenn¹.

W latach 70. XX wieku w

za³o¿eniach urbanistów miej-

skich, a mo¿e bardziej w ma-

rzeniach, Targowa mia³a

byæ… deptakiem. Nic wiêc

dziwnego, ¿e przy tej arterii

znajdowa³o siê a¿ dziewiêæ

wielkoformatowych reklam

wymalowanych na pustych

œcianach oficyn. Wybraniem

odpowiedniego miejsca zaj-

mowa³ siê zespó³ urbanistów

miejskich. Projektowali je na-

tomiast absolwenci wy¿szych

szkó³ plastycznych.

Najwiêksze praskie reklamy

Pod wzglêdem wielkoœci
rekordzistami by³y reklamy
namalowane na œcianach ka-
mienic przy Targowej 62 oraz
Targowej 14. Tê pierwsz¹ ze
swoich okien musieli widzieæ
przez co najmniej trzy deka-
dy mieszkañcy kamienicy
przy Z¹bkowskiej 4. Od 1957
roku na jeszcze nie otynkowa-
nej œcianie widnia³a wielka

Reklamy namalowane na œcianach kamienic to coraz rzadsza pami¹tka z PRL. Kilka-

naœcie takich malowide³ powsta³o na Pradze. Reklamy „Fotonu”, „Jubilera” i „Mucho-

zolu” s¹ jeszcze dobrze widoczne, po innych zosta³y œlady. Zbieraniem informacji na

ich temat zajmuj¹ siê prascy pasjonaci, którzy prosz¹ czytelników NGP o pomoc.

„Kopciuch” to wspó³cze-

sna, niezbyt weso³a wersja

baœni braci Grimm. Akcja

sztuki Janusza G³owackiego

„Kopciuch”

w Teatrze CoMeta
14 kwietnia na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury,

dzia³aj¹cy tam teatr CoMeta wystawi³ sztukê Janusza

G³owackiego „Kopciuch”.

rozgrywa siê w domu po-

prawczym dla dziewcz¹t, do

którego przyje¿d¿a ekipa te-
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KUPNO • KOMIS • SPRZEDA¯

tel. 602 247 133

januszhendel@op.pl

Warszawa, ul. Okrzei 32

OBRAZY • SREBRA • PLATERY

ZEGARY • PORCELANA

ODZNACZENIA • MEDALE

MONETY • BANKNOTY

BI¯UTERIA • MEBLE

Na pocz¹tku sesjê prowa-
dzi³a wiceprzewodnicz¹ca
rady Joanna Mroczek, od trze-
ciej uchwa³y – przewodnicz¹-
cy Zbigniew Poczesny; g³osy
liczy³ Mi³osz Stanis³awski.

Za przyjêciem protoko³u
opowiedzia³o siê 16 radnych.
Równie¿ jednomyœlnie, 17

g³osami, podjêta zosta³a
uchwa³a, zmieniaj¹ca uchwa-
³ê z 12 stycznia, w sprawie

zatwierdzenia rocznego pla-
nu kontroli komisji rewizyjnej:
pkt. 1 uzupe³niono  o „kontro-

lê umów, zawieranych z w try-
bie „z wolnej rêki”; pkt. 3
nadano brzmienie: „kontrola

Zak³adu Gospodarki Nieru-
chomoœciami pod k¹tem
przestrzegania umowy – Pra-

wo zamówieñ publicznych i
ustawy o finansach publicz-
nych w 2009 i 2010 roku”.

15 radnych popar³o, 3

wstrzyma³o siê od g³osu w
sprawie uchwa³y, negatywnie
opiniuj¹cej projekt uchwa³y

Rady Warszawy w sprawie
obni¿enia op³aty targowej w
strefie IIa, do której nale¿y

Targówek. Projekt przewidy-
wa³ obni¿kê z 400 z³ do 30 z³
op³aty za dokonywanie

sprzeda¿y w miejscu do tego
nie wyznaczonym i bez ze-
zwolenia. Radni Targówka

nie dopatrzyli siê przes³anek,
¿e obni¿enie stawek spowo-
duje zaniechanie prowadze-

nia nielegalnej dzia³alnoœci;
uznali, ¿e wrêcz daje przy-
zwolenie na handel bez ze-

zwolenia.

Wszyscy obecni na sali rad-
ni (18 osób) g³osowali za
uchwa³¹, pozytywnie opiniu-
j¹c¹ projekt wykazu nr 3/2012
lokali mieszkalnych, przezna-
czonych do sprzeda¿y bez-
przetargowej na rzecz ich na-
jemców. Wykaz obejmuje 12
lokali z budynków na ulicach:
Bazyliañskiej 18, Krasiczyñskiej
10, Majowej 5, Or³owskiej 3,

Suwalskiej 31, Œw. Wincente-
go 89 (4 lokale), Wêgrowskiej
1 i 5 oraz Z³otopolskiej 10.

Jednomyœlnoœæ zapano-
wa³a tak¿e w g³osowaniu
czwartej uchwa³y. 21 radnych
popar³o zmiany w za³¹czniku
dzielnicy do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2012: œrod-
ki z realizacji zadañ: budowa
ul. Remontowej (375 000 z³)
i budowa ul. Koszaliñskiej
(376 277 z³) – przeniesiono
na realizacjê zadania pn. bu-
dowa przedszkola przy ul.
Drewnowskiej róg Sternhela.
Zmiana spowodowana jest
zapotrzebowaniem na miej-
sca w przedszkolach w rejo-
nie osiedli Zacisze i Elsnerów
oraz koniecznoœci¹ zmiany
siedziby placówki przy ul.
Nauczycielskiej z powodu
z³ego stanu technicznego
obiektu.

W interpelacjach Agniesz-
ka Kaczmarska poruszy³a
sprawê zmian statusu praw-
nego sto³ówek w szko³ach i
przedszkolach. W tej sprawie
wiceburmistrz S³awomir An-
tonik przygotuje pe³n¹ odpo-
wiedŸ na piœmie.

PS. Rosn¹ca liczba g³o-
sów, oddawanych w kolejnych
g³osowaniach, to wynik zwiêk-
szaj¹cej siê frekwencji. Mo¿e,
gdyby sesja nie by³a taka krót-
ka, wszyscy radni zd¹¿yliby
wzi¹æ udzia³ w obradach.

K.

XXVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Krótko i zgodnie
12 kwietnia, podczas XXVII sesji, pad³ swoisty rekord:

w ci¹gu 35 minut radni Targówka  przyjêli protokó³ z  po-

przedniej sesji, podjêli 4 uchwa³y i zg³oszona zosta³a

interpelacja. Nie bez znaczenia by³o to, ¿e projekty uchwa³

zosta³y wczeœniej rozpatrzone na posiedzeniach komisji

i pozytywnie zaopiniowane.

Tak wed³ug relacji jednej z
mieszkanek budynku przy
£ochowskiej 47, wygl¹da za-
rz¹dzanie wspólnot¹ przez fir-
mê Adompol. – Sposób, w jaki
firma zarz¹dza nasz¹ wspól-
not¹, jest dla mnie nie do przy-
jêcia. Na ka¿dym kroku widzê
niegospodarnoœæ. W 2009
roku wykonano remont da-
chu. Pierwszy deszcz i w rogu
mojego pokoju, tu¿ przy oknie
pojawi³ siê zaciek. Zaciek rós³
po ka¿dym deszczu, a¿ w
koñcu pojawi³ siê grzyb. Moje
zg³oszenia w administracji nie
odnosi³y ¿adnego skutku, do-
maga³am siê odszkodowania
od ubezpieczyciela, z którym
Adompol podpisa³ polisê na
ubezpieczenie ca³ego budyn-
ku. Proszê mi wierzyæ – na
klatce schodowej nie widaæ
œladów sprz¹tania. Parapety
s¹ brudne, raz nawet przez
otwarte okno na parapet na-
robi³y go³êbie. Odchody le¿a-
³y na parapecie, nikt ich nie
sprz¹ta³. W naro¿nikach pa-
jêczyny, sprz¹tanie schodów
po ³ebkach, takie rozmazywa-
nie brudu. Mam œwiadomoœæ,
¿e w tym budynku mieszka
równie¿ tzw. element. Ci lu-
dzie nie dbaj¹ o porz¹dek, ale
w³aœnie dlatego nale¿a³oby
sprz¹taæ znacznie dok³adniej
ni¿ gdzie indziej. Pojemniki na
œmieci nie s¹ zamkniête i
mieszkañcy innych budynków
podrzucaj¹ nam swoje odpa-
dy, a my za to p³acimy. Mimo
¿e piony wodne zosta³y wyko-
nane ,nie zainstalowano nam
wodomierzy.

Budynek nie ma ogrzewa-
nia. Na zebraniu wspólnoty
zdecydowaliœmy, ¿e chcemy
wykonaæ modernizacjê i wy-
posa¿yæ budynek w ogrzewa-
nie. Administruj¹cy, firma
Adompol, zdecydowa³, ¿e
nale¿y wykonaæ ogrzewanie
na paliwo gazowe. 15 tys. z³
naszych pieniêdzy z fundu-
szu remontowego poch³on¹³
projekt wykonania przy³¹cza
do sieci PGNiG. Od pocz¹t-
ku uwa¿a³am, ¿e to z³y po-
mys³ – gaz jest bardzo drogi i
wci¹¿ dro¿eje. Nikt mnie nie
s³ucha³. Zarz¹dzaj¹cy wyco-
fa³ siê rych³o z tego pomys³u
na rzecz pod³¹czenia budyn-
ku do sieci centralnego ogrze-
wania SPEC, wiêc pieni¹dze
na projekt zosta³y zmarnotra-
wione. Przyk³ady niegospo-
darnoœci mo¿na by³oby mno-
¿yæ w nieskoñczonoœæ. Prze-
gl¹dy budynku bez protoko-
³ów, firmy wykonawcze, za-
wsze te same, jakby nie by³o
przetargów itp. – mówi jedna
z mieszkanek budynku przy
£ochowskiej 47. Inni miesz-
kañcy wspólnoty mieszkanio-
wej, tzn. ci, którzy maj¹ wy-
kupione na w³asnoœæ lokale,
nie zg³aszaj¹ uwag i s¹ za-
dowoleni z pracy firmy admi-
nistruj¹cej budynkiem.

O odniesienie siê do tych
zarzutów poprosiliœmy Magda-
lenê Konsta-Gancew, admini-
struj¹c¹ budynkiem przedsta-
wicielkê firmy Adompol - To
jest bardzo trudny teren. Bu-
dynki - stara substancja - s¹
bardzo zaniedbane, mieszkañ-

cy nie nale¿¹ do najbogat-
szych, wp³aty na fundusz re-
montowy nie mog¹ wiêc byæ
zbyt wysokie. W mieszkaniach
komunalnych, bêd¹cych w za-
sobach Zak³adu Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami Pra-
ga-Pó³noc, mieszka sporo ro-
dzin patologicznych – alkohol,
bezrobocie. Podziwiam miesz-
kañców wspólnoty z £ochow-
skiej 47, któr¹ mamy przyjem-
noœæ zarz¹dzaæ. Im siê chce –
planuj¹ remonty, ciu³aj¹ grosz
do grosza, byœmy mogli ze
œrodków funduszu remontowe-
go odrobiæ d³ugoletnie zanie-
dbania. Zrozumia³abym, gdy-
by zastrze¿enia mia³o wiêcej
osób – trudno zadowoliæ
wszystkich, ale poza jedn¹
mieszkank¹ nikt nie narzeka
na nasze us³ugi. Otrzymujemy
od tej pani mnóstwo pism i za-
pytañ, na ka¿de cierpliwie od-
powiadamy, udostêpniamy do
wgl¹du dokumentacjê.

Mo¿emy siê broniæ jedynie
tym co ju¿ zrobiliœmy i co
mamy zamiar zrobiæ w najbli¿-
szym czasie. Nie jest prawd¹,
¿e nie sprz¹tamy klatki scho-
dowej – sprz¹tamy. Niestety,
bardzo czêsto bywa tak, ¿e tu¿
po takim sprz¹taniu nabrudz¹
ci, o których wspomina³am, ci
którym jest wszystko jedno.
Wodomierze nie mog¹ byæ za-
³o¿one, bowiem instalacja pio-
nów wodnych nie jest zakoñ-
czona. Robimy to na raty, po
jednym pionie rocznie, bo na
wiêcej brakuje œrodków. Trze-
ba by³oby znacz¹co zwiêkszyæ
wp³aty na fundusz remontowy,
wówczas moglibyœmy przy-
spieszyæ prace, ale musimy siê
liczyæ z kieszeniami mieszkañ-
ców. Zmodernizowaliœmy in-
stalacjê elektryczn¹, która by³a

Trudno zadowoliæ wszystkich
Brudne parapety okienne, festony pajêczyn w k¹tach

klatki schodowej, niedokoñczone piony wodne, z których

tu¿ po wykonaniu kapa³a woda. Ze œwie¿o pokrytego

now¹ pap¹ dachu, zaraz po remoncie do jednego z miesz-

kañ la³a siê woda.

w tragicznym stanie, zagra¿a-
j¹c ¿yciu mieszkañców. Doko-
naliœmy takiej modernizacji,
która uniemo¿liwia pod³¹cza-
nie siê do instalacji na dziko,
bo takich przypadków by³o
przedtem mnóstwo.

Jeœli chodzi o projekt cen-
tralnego ogrzewania za 15 tys.
z³, to w ¿adnym wypadku siê
on nie zmarnuje. Po niewiel-
kich poprawkach zostanie
wykorzystany przy pod³¹cza-
niu budynku do sieci SPEC,
co bêdzie mia³o miejsce ju¿
nied³ugo. Dlaczego powsta³
projekt pod³¹czenia siê do
PGNiG? Wówczas, trzy lata
temu, nie istnia³a mo¿liwoœæ
pod³¹czenia budynku do sieci
SPEC. W tej chwili pojawi³a
siê taka mo¿liwoœæ i oczywi-
œcie skorzystamy z niej. Zosta-
nie wybudowany wêze³ ciepl-
ny i przy³¹cze – za te urz¹dze-
nia warte 78 tys. z³ nie zap³a-
cimy ani grosza, otrzymamy je
od SPEC w 5-letni¹ dzier¿a-
wê. Po up³ywie tego czasu
wêze³ przejdzie na nasz¹ w³a-
snoœæ. Przypominam, ¿e
wszystkie prace remontowe
wykonujemy wespó³ z Zak³a-
dem Gospodarowania Nieru-
chomoœciami, który ma 68%
udzia³ów w budynku. Równo-
legle bêdziemy przeprowa-
dzaæ termomodernizacjê bu-
dynku, na któr¹ musimy zaci¹-
gn¹æ kredyt bankowy, ze spe-
cjaln¹ ulg¹, która jest udziela-
na w³aœnie dla kredytów zaci¹-
ganych na ocieplenie. Czeka
nas równie¿ modernizacja sie-
ci wodno-kanalizacyjnej.

Dzieje siê naprawdê du¿o,
budynek stopniowo bêdzie
modernizowany i mieszkañcy
– w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
– s¹ bardzo zadowoleni. Na-
prawdê nie ma mowy o ¿ad-
nej niegospodarnoœci, ka¿d¹
wydawan¹ z³otówkê ogl¹da-
my dok³adnie z ka¿dej strony.
Nasza firma nie jest nowicju-
szem na warszawskim rynku.
Zarz¹dzamy i administrujemy
25 wspólnotami mieszkanio-
wymi – zapewnia Magdalena
Konsta-Gancew.

(egu)

WYWÓZ

ŒMIECI i GRUZU

W KONTENERACH

OD 1m3 DO 35m3

WIOSENNA PROMOCJA

”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063

lub 609112922

w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

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

ul. Zagójska 9

04-160 Warszawa

Zapraszamy do korzystania z us³ug naszych poradni specjalistycznych.

Prowadzimy sta³e zapisy do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dla wszystkich ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

www.zoztargowek.waw.pl
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 390 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

We wnêtrzu  obszernej hali

znajduje siê tor o d³ugoœci

572 m, szerokoœci od 5 do 7

m, z 11 prawymi i 8 lewymi

zakrêtami; najd³u¿sza prosta

czêœæ trasy ma 52 metry.

Nawierzchnia toru, pokryta

¿ywicami, zapewnia bez-

pieczna jazdê. Piêtnaœcie 55-

calowych telebimów umo¿li-

wia ci¹g³e obserwowanie, co

siê dzieje na torze. W hali

zainstalowane s¹ œwiat³a,

które odpala siê w sytuacji

zagro¿enia. Hala spe³nia wy-

mogi obiektu u¿ytecznoœci

publicznej, ma wentylacjê i

klimatyzacjê przez ca³y rok.

Na tych, którzy chc¹ prze-

¿yæ kartingow¹ przygodê,

czeka w hali fachowa kadra i

nowoczesny sprzêt – gokar-

ty CRG Black Fash o pojem-

noœci 270 cm szeœciennych i

mocy 10 KM. To œwiatowy

top, niedostêpny w ¿adnym

innym polskim obiekcie.

Konfiguracja toru, sprzêt

oraz system pomiaru czasu w

tej hali zrobi³y du¿e wra¿enie

na odwiedzaj¹cych j¹ uczest-

nikach zawodów kartingo-

wych nie tylko w Polsce.

Zgodnie przyznali jej „numer

jeden”. By³a te¿ wizytacja z

zaprzyjaŸnionych torów z

Wielkiej Brytanii, Niemiec i

W³och. Zdaniem tych goœci,

jest to jeden z najlepszych

obiektów, którego nie powsty-

dzi³by siê ¿aden z krajów

Europy Zachodniej.

Takie opinie to powód do

satysfakcji pracowników F1

KARTING, którzy stawiaj¹

sobie za cel zaszczepienie u

odwiedzaj¹cych halê goœci

zdrowej, sportowej rywaliza-

cji i trochê rycerskiego ducha.

Oprócz fanów kartingu za-

praszaj¹ wszystkich, którzy

po prostu chc¹ mile spêdziæ

czas w ciekawym miejscu. W

czêœci hali, po prawej stro-

nie od wejœcia, na wygod-

nych kanapach i stolikach,

przy kawie lub czekoladzie

na gor¹co oraz drobnych

przek¹skach, mo¿na poroz-

mawiaæ w gronie rodziny i

przyjació³. Taka szansa jest

te¿ przy wyj¹tkowo d³ugim

bufecie. Oprócz oferty dla

klientów indywidualnych, F1

KARTING organizuje even-

t’y dla firm, wieczory kawa-

lerskie i panieñskie oraz spo-

tkania urodzinowe dla naj-

m³odszych. Dobra zabawa

gwarantowana!!!

Z informacji, wyœwietlanych

na telebimie, mo¿na wiele

dowiedzieæ siê o zasadach

bezpiecznego korzystania z

toru, m.in., co oznaczaj¹ fla-

gi w ró¿nych kolorach, jakie

s¹ zagro¿enia. Na zapleczu

wielkie fotografie na œcianach

przenosz¹ widza w œwiat

wa¿nych zawodów i innych

wydarzeñ sprzed lat. Tablica

przy wejœciu przypomina naj-

wiêksze gwiazdy Formu³y 1,

takie jak: Senna, Piquet,

Schumacher.

Choæ w powszechnej opi-

nii jest to sport wy³¹cznie dla

mê¿czyzn, F1 KARTING za-

prasza tak¿e Panie. Obiekt

czynny jest od poniedzia³ku

do pi¹tku w godzinach 12-22

a w ka¿dy weekend w godz.

10-23. Na du¿ych gokartach

jeŸdziæ mog¹ równie¿ dzieci

od 7. roku ¿ycia, maj¹ce 130

cm wzrostu. Dla m³odszych

szykowana jest oferta w po-

staci szkó³ek, w których bêd¹

mog³y uczestniczyæ maluchy

od 4. roku ¿ycia.

W hali F1 KARTING od-

bêd¹ siê eliminacje War-

szawskiej Ligi Kartingowej.

Jest równie¿ szansa, ¿e tu

zostanie rozegrany fina³ tej

imprezy. Ca³y personel, z

mened¿erem na czele,

zbiera pomys³y na rozwój i

doskonalenie obiektu, by

jeszcze bardziej przypomi-

na³ on najlepsze tory w

Wielkiej Brytanii, Niem-

czech i W³oszech – krajów,

gdzie karting jest bardzo

popularnym sportem.

Poznaj F1KARTING
Gdzie mo¿na zrobiæ pierwszy krok ku szczytowi,

zwanemu F1 (dla niewtajemniczonych – Formu³a 1).

Od niedawna jest w Warszawie takie miejsce: na Pradze,

przy ul. Jagielloñskiej 82, w hali ze znakiem firmowym

F1 KARTING.

Wiêcej o F1 KARTING

mo¿na siê dowiedzieæ na

f1k.pl, tel. 22 290 33 88.

Fakt odbycia tej sesji wska-

zuje, ¿e m¹drzejsi jednak

chyba okazali siê radni PO i

SLD, którzy mimo obaw

uczestnictwa w sesji skaza-

nego za szanta¿ i pedofiliê

£ukasza Muszyñskiego

przed³o¿yli w³asne fobie nad

dobro dzielnicy. Przypomnieæ

nale¿y, ¿e trzy kolejne sesje

rady nie dochodzi³y do skut-

ku z racji braku uczestnictwa

w nich radnych PiS i PWS.

Kuriozalne w tym jest to, ¿e

sesje te by³y zwo³ywane na

ich wniosek. Przewodnicz¹ca

rady zwo³ywa³a sesje w bu-

dynku s¹siaduj¹cego z urzê-

dem gimnazjum, aby unie-

mo¿liwiæ udzia³ w obradach

skazanemu £ukaszowi Mu-

szyñskiemu. Pocz¹tkowo

mechanizm ten funkcjono-

wa³, usztywnienie radnych

Porz¹dek obrad zosta³ roz-

szerzony o dwa punkty:

69. Zaopiniowanie zmian w

za³¹czniku Dzielnicy Praga

Pó³noc do uchwa³y Rady

m.st. Warszawy w sprawie

bud¿etu na rok 2012.

70. Stanowisko Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc w

sprawie budowy kompleksu

hal targowych przy ul. Jagiel-

loñskiej 88.

Po podjêciu uchwa³ w tych

dwóch sprawach zarz¹dzono

przerwê w obradach i radni

rozeszli siê do domów.

Dlaczego nie mo¿na za-

koñczyæ III Nadzwyczajnej

Sesji Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc?

Dopóki ta sesja nie zosta-

nie zakoñczona, nie mo¿e

odbyæ siê kolejna, na której

radni opozycji mogliby od-

wo³aæ prezydencki zarz¹d

dzielnicy. Byle dotrwaæ do

wyborów ...

Punkt 69. do³¹czony do

porz¹dku obrad nie budzi

¿adnych kontrowersji.

Chodzi o 1 mln z³ dofinan-

sowania centralnego ogrze-

wania w 70 budynkach komu-

nalnych, które maj¹ zostaæ

przy³¹czone do miejskiej sie-

ci ciep³owniczej.

Natomiast punkt 70. mo¿e

budziæ zastrze¿enia.

Firma „DAMIS Bogdan To-

maszewski” - ta sama, która

prowadzi³a bazar na Stadio-

nie Dziesiêciolecia, chce wy-

budowaæ na Pradze Pó³noc

najwiêksze targowisko hurto-

we w Warszawie.

Hale targowe maj¹ po-

wstaæ na terenie dawnej fa-

bryki FSO przy ul. Jagielloñ-

skiej 88. Firma DAMIS ma

ju¿ wstêpn¹ umowê dzier-

¿awy 11 hektarów terenu na

10 lat. 

Przedstawiono do przeg³o-

sowania stanowisko Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc:

„Rada Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy po-

piera starania firmy DAMIS

w sprawie budowy komplek-

su hal targowych przy ul. Ja-

gielloñskiej 88.

Jednoczeœnie Rada Dziel-

nicy zobowi¹zuje Zarz¹d

Dzielnicy do do³o¿enia wszel-

kich starañ w celu wsparcia

firmy DAMIS przy realizacji

wy¿ej wymienionego przed-

siêwziêcia.”

Radny Ireneusz Tondera

zwróci³ uwagê na niedogod-

noœci, jakie dla mieszkañców

Pragi spowoduje powstanie

ogromnego bazaru hurtowe-

go. W zamierzeniu handel

hurtowy ma byæ prowadzony

w nocy, natomiast w ci¹gu

dnia w tych samych obiek-

tach bêdzie prowadzona

sprzeda¿ detaliczna. By³oby

to dok³adne powtórzenie for-

mu³y Stadionu Dziesiêciole-

cia, wokó³ którego powstawa-

³y ogromne zatory komunika-

cyjne. Obiekty tego typu na

ca³ym œwiecie s¹ przenoszo-

ne z centrów miast na ich

obrze¿a.

Radny Tondera z³o¿y³

wniosek o wykreœlenie z ofi-

cjalnego stanowiska rady

akapitu:

„Rada Dzielnicy zobowi¹-

zuje Zarz¹d Dzielnicy do do-

³o¿enia wszelkich starañ w

celu wsparcia firmy DAMIS

przy realizacji wy¿ej wymie-

nionego przedsiêwziêcia.”

Niestety, wniosek ten

zosta³ odrzucony g³osami

PiS-u i Praskiej Wspólnoty

Samorz¹dowej.

Z kronikarskiego obo-

wi¹zku odnotujmy, ¿e Marek

Jasiñski (Komitet Obrony

Lokatorów), w czasach Sta-

dionu Dziesiêciolecia cz³o-

nek zarz¹du firmy DAMIS,

który by³ obecny na wszyst-

kich poprzednich sesjach

Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc, nie pojawi³ siê na

tej w³aœnie sesji ...

Opracowa³:

Robert Ostrowski

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sesje wróci³y

do urzêdu

PiS i PWS, którzy przestali

przychodziæ na zwo³ywane

sesje do szko³y - zablokowa-

³y prace rady. Nie wiadomo,

co nimi kierowa³o. Warto o to

pytaæ. Przez te ekscesy Pra-

ga straci³a milion z³otych z

obiecanych dwóch milionów

na program doposa¿enia bu-

dynków w centralne ogrzewa-

nie, które miasto z powodu

braku jakichkolwiek decyzji

pó³nocnopraskiej rady po

prostu zabra³o. Rada 4 kwiet-

nia wnios³a do Prezydent

m.st. Warszawy o pozosta-

wienie obiecanego miliona

z³otych w bud¿ecie dzielnicy

na program doposa¿enia bu-

dynków w centralne ogrzewa-

nie, oraz wewnêtrzn¹ korek-

tê bud¿etu na poziomie 900

tysiêcy z³otych, ³ataj¹c najpil-

niejsze wydatki.            DCH

Okiem mieszkañca

Stadion Dziesiêciolecia - bis

na Radzie Dzielnicy Praga Pó³noc

Bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia komisji in-

frastruktury w nietypowej salce 210 urzêdu dzielnicy, tu

w³aœnie, po raz pierwszy od wielu miesiêcy odby³a siê sesja

pó³nocnopraskiej rady dzielnicy. Dzia³o siê to 4 kwietnia

roku bie¿¹cego. Data chyba nie warta zapamiêtania, lecz

nale¿y j¹ odnotowaæ z nale¿yt¹ starannoœci¹.

III Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

zosta³a po raz pierwszy zwo³ana na 28 grudnia 2010 r.

Choæ wielokrotnie wznawiana, nie zosta³a zakoñczona

do dziœ. Ostatnia jej kontynuacja mia³a miejsce 4 kwietnia.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Targowa jak wielka galeria,

czyli tropem œciennych reklam

plansza, zachêcaj¹ca do za-

kupów w PDT Praga, a na-

stêpnie po otynkowaniu,

przez lata 70. widnia³y tam

symbole takich zak³adów jak

FSO, Unitra i Pollena, m.in.

wielka szminka. Ostatni¹ i

chyba najbardziej rozpozna-

waln¹ reklam¹ z tej lokaliza-

cji by³ ogromny czerwony po-

lonez namalowany na pocz¹t-

ku lat 80. XX wieku.

Niew¹tpliwie najwiêksz¹

powierzchniê zajmowa³a re-

klama Totalizatora Sportowe-

go na œcianach oficyn Targo-

wej 14. To zespó³ kamienic,

który jako jedyny obecnie w

Warszawie ma a¿ cztery po-

dwórka. Nawet dziœ z odpo-

wiedniej perspektywy, mimo

wyblak³ej farby i odpadaj¹-

cych tynków, mo¿na rozszy-

frowaæ napis: „Totolotek –

nasz¹ gr¹”. Ca³oœæ uzupe³niaj¹

wielkie, bia³e ponumerowane

„szczêœliwe” kule. By³ on do-

skonale widoczny dla podró-

¿uj¹cych poci¹gami z Dwor-

ca Warszawa Wschodnia w

stronê Powiœla.

Szukamy informacji

Totalizator Sportowy to

czêsto reklamowane przed-

siêbiorstwo, zarówno na œcia-

nach, jak i za pomoc¹ neo-

nów. Na murach kamienic

og³asza³a siê firma o podob-

nym, jeœli nie identycznym

profilu (aby nie u¿yæ s³owa

konkurencyjna) czyli Polski

Monopol Loteryjny. W pamiê-

ci wielu pra¿an jest na pew-

no zielona koniczynka, sym-

bol szczêœcia, widniej¹ca na

œcianie domu przy ul. Targo-

wej 12 od strony ul. Skary-

szewskiej. Koniczynka do-

trwa³a do lat 90. XX wieku,

kiedy to zaczê³y zakrywaæ j¹

billboardy. Dziœ w tym miej-

scu widnieje kolorowa insta-

lacja „Shapes of colours”.

Widziane z okien poci¹gu

Z myœl¹ nie tylko o prze-

chodniach, ale i pasa¿erach

poci¹gów, wybrane by³y œcia-

ny pod reklamy firm z innych

bran¿. Ci¹gle doskonale wi-

doczne s¹ reklamy Fotonu –

wolskich zak³adów produku-

j¹cych b³ony fotograficzne

oraz Jubilera, która zachêca

nas do kupna zegarów, ze-

garków i budzików. Dziœ Fo-

ton i Jubiler to niemal symbo-

le tej czêœci Starej Pragi. Co

wiêcej, grafika tych reklam

wykorzystywana jest w pro-

dukcji unikalnych warszaw-

skich gad¿etów.

Mniej szczêœcia mia³y po-

zosta³e praskie malowid³a.

Reklama œrodków sanitar-

nych Muchozol (Targowa 22

od ul. Kijowskiej), mimo za-

awansowanej ³uszczycy jest

jeszcze do odszyfrowania. Z

kolei wraz z wyburzonym bu-

dynkiem Brzeska 3, na któ-

rego miejscu dziœ stoi biuro-

wa atrapa z adresem Kijow-

ska 3, zniknê³a kolorowa re-

klama Margaryny Palma. Po-

zosta³e reklamy zosta³y za-

maskowane przez dostawio-

ne w latach 70. i 80. plomby.

Zakry³y one ogromn¹ rekla-

mê aparatów fotograficznych,

widniej¹c¹ na wschodniej

œcianie kamienicy z adresem

Targowa 39. Dziœ widoczne

s¹ czarne okrêgi na bia³ym

tle, które rozchodzi³y siê od

obiektywu aparatu. Na szczê-

œcie, reklama zachowa³a

siê na kilku archiwalnych

zdjêciach.

Z Targowej 84 widoczny

by³ napis informuj¹cy konsu-

mentów: „PKO radzi”, zas³o-

niêty przez 10-piêtrowy blok

z adresem Targowa 80/82.

Dziœ pozosta³a po nim ledwo

widoczna litera P.

Autorzy: Katarzyna Chu-

dyñska - Szuchnik (Warsoff

- Alternatywne Zwiedzanie

Warszawy), Tomasz Jarosz

(twoja-praga.pl)

Apel do mieszkañców:

Czy pamiêtaj¹ Pañstwo

wielkie reklamy na œcia-

nach? A mo¿e takie malowi-

d³o istnia³o na Pañstwa ka-

mienicy? Prosimy o wszelkie

informacje z nimi zwi¹zane

(daty powstania i zamalowa-

nia, archiwalne zdjêcia, in-

formacje o autorach malowi-

de³, ciekawostki, itd). Infor-

macje pos³u¿¹ do stworze-

nia trasy wycieczki szlakiem

praskich reklam wielkofor-

matowych, publikacji oraz

wystawy.

Adresy praskich reklam

œciennych: Targowa 12,

Targowa 14, Targowa 15,

Targowa 22, Targowa 27,

Targowa 39, Targowa 62,

Targowa 84, Brzeska 3

(Dziœ Kijowska 3), ul. Gro-

chowska 215, al. Waszyng-

tona (przy Rondzie Wia-

traczna).

Informacje prosimy

przysy³aæ do redakcji

portalu twoja-praga.pl:

praga@twoja-praga.pl

lub warsoff@gmail.com

Kontakt telefoniczny:

507 054 381.

Jestem mam¹ pó³rocznej dziewczynki. Chcia³abym wróciæ do pracy. Zastanawiamy

siê z mê¿em nad zatrudnieniem niani. S³ysza³am, ¿e mogê zatrudniæ nianiê legalnie

i nie bêdê musia³a op³acaæ za ni¹ sk³adek na ZUS. Czy to prawda? Jak powinna wygl¹-

daæ umowa?                                                                                                      Katarzyna C.

Legalne zatrudnianie niani od zesz³ego roku nie wi¹¿e siê koniecznoœci¹ op³acania za

nianiê sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie

zdrowotne, poniewa¿ robi to ZUS, ale tylko od podstawy stanowi¹cej kwotê nie wy¿sz¹ ni¿

wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalonego zgodnie z przepisami o mini-

malnym wynagrodzeniu za pracê (obecnie 1500 z³ brutto). Rodzic obowi¹zany jest do uisz-

czania sk³adek, ale tylko od kwoty, o któr¹ pensja przekroczy najni¿sze wynagrodzenie w

kraju. ZUS zap³aci sk³adki za zatrudnion¹ przez Pani¹ nianiê, ale tylko je¿eli spe³nione s¹

nastêpuj¹ce warunki. Po pierwsze, niania, co do zasady mo¿e opiekowaæ siê dzieckiem od

20 tygodnia ¿ycia, do koñca roku szkolnego, w którym dziecko ukoñczy trzy lata. Po drugie,

oboje rodzice wspólnie wychowuj¹cy dziecko musz¹ byæ zatrudnieni na podstawie umowy o

pracê lub umowy zlecenie, mog¹ równie¿ prowadziæ w³asn¹ firmê. Ponadto, umowa z niani¹

powinna byæ zawarta w formie pisemnej i okreœlaæ w szczególnoœci: strony umowy; cel i

przedmiot umowy; czas i miejsce sprawowania opieki; liczbê dzieci powierzonych opiece;

obowi¹zki niani; wysokoœæ wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wyp³aty; czas, na jaki

umowa zosta³a zawarta; warunki i sposób zmiany, a tak¿e rozwi¹zania umowy. W ci¹gu

siedmiu dni od podpisania umowy Pani albo Pani m¹¿ musicie zg³osiæ w ZUSie siebie, jako

p³atnika sk³adek, a nianiê jako ubezpieczon¹.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3

(Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235).

Mia³em ostatnio wypadek. Zamierzam dokonaæ naprawy auta z OC sprawcy. Miesz-

kam pod Warszaw¹ i codziennie muszê doje¿d¿aæ do pracy w centrum samochodem.

Oddanie mojego jedynego auta do warsztatu na kilka dni bardzo utrudni mi ¿ycie.

Bêdê musia³ prawdopodobnie skorzystaæ z us³ug wypo¿yczalni samochodów. Czy bêdê

musia³ zap³aciæ za to z w³asnej kieszeni?                                                            Maciej K.

Do niedawna tylko osoby wykorzystuj¹ce samochód do celów zarobkowych mia³y realne

szanse na sfinansowanie wynajmu pojazdu zastêpczego. Z pomoc¹ pozosta³ym poszkodo-

wanym przyszed³ Rzecznik Ubezpieczonych, który wyst¹pi³ do S¹du Najwy¿szego o inter-

pretacjê  przepisów. Uchwa³a SN rozwia³a wszelkie w¹tpliwoœci. „Odpowiedzialnoœæ ubez-

pieczyciela z tytu³u umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej po-

siadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechaniczne-

go nies³u¿¹cego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie

uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastêpczego; nie jest ona uzale¿niona od niemo¿no-

œci korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”. Oznacza to, ¿e likwiduj¹c

szkodê z OC sprawcy, ma Pan prawo do ¿¹dania od ubezpieczyciela pokrycia celowych i

uzasadnionych wydatków na wynajem auta zastêpczego. Liczyæ nale¿y siê jednak z tym, ¿e

ubezpieczyciel nie zap³aci za wynajem samochodu wy¿szej klasy, ni¿ ten, który zosta³ uszko-

dzony.  Z odmow¹ na pewno spotka siê równie¿ wniosek o zwrot wydatków za zbyt d³ugie, a

przy tym nieuzasadnione korzystanie z auta zastêpczego.

Podstawa prawna: Uchwa³a sk³adu 7 sêdziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III

CZP 5/11).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik

Kancelaria Prawna Leximus, tel. 505-930-811

e-mail: kancelaria@leximus.pl, radcajankowski@gmail.com

Prawnik radzi

Jak legalnie zatrudniæ nianiê?

Auto zastêpcze

dokoñczenie ze str. 1
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W 1904 r. przyjecha³a do

Warszawy, pocz¹tkowo pra-

cuj¹c w jednej ze szkó³ na

Powiœlu a nastêpnie osiad³a

na Pradze Pó³noc, z któr¹

odt¹d bêdzie zwi¹zane jej

¿ycie. Podjê³a pracê w dwu-

klasowej szkole S. Gostom-

skiej, któr¹ w 1908 wykupi³a i

przekszta³ci³a w 4-klasowe

gimnazjum ¿eñskie. By³o to

ju¿ po rewolucji 1905 r., w

wyniku której carat zgodzi³ siê

na istnienie prywatnych szkó³

polskich. By³o to wa¿ne

ustêpstwo, poniewa¿ ozna-

cza³o w praktyce zgodê na

legalny wy³om w jednolicie

rusyfikuj¹cym dotychczas

systemie szkolnym.

W 1915 r. szko³a przenosi

siê do kilkupiêtrowej kamie-

nicy przy ul. Konopackiej 4.

Prowadzi³a te¿ w tym bu-

dynku 2-letni¹ Szko³ê Zawo-

dow¹ ¯eñsk¹, ucz¹c¹ bieliŸ-

niarstwa i krawiectwa. Sama

w³aœcicielka pracowa³a w

szkole jako nauczycielka,

utrzymuj¹c siê z dochodów

za lekcje (uczy³a polskiego,

francuskiego, a tak¿e przyro-

dy, matematyki i religii).

Nie mia³a innych docho-

dów z tytu³u prowadzenia

szko³y, a czesne ustali³a na

poziomie dosyæ niskim tak,

aby mog³y tam uczyæ siê

dziewczêta z rodzin nieza-

mo¿nych, jakie przecie¿ prze-

wa¿a³y na Pradze. Pamiêtaj-

my, ¿e w carskiej Rosji nie

istnia³ przymus szkolny, st¹d

decyzja o kszta³ceniu dzieci

nale¿a³a do rodziców, bior¹-

cych przecie¿ pod uwagê

swoje po³o¿enie materialne.

W niepodleg³ej Polsce

Rzeszotarska dostosowuje

swoj¹ szko³ê do ogólnych

przepisów, przekszta³caj¹c je

najpierw w 8-klasowe gimna-

zjum (koñcz¹ce siê matur¹),

a po reformie min. Jêdrzeje-

wicza w latach 30. - w zespó³

szkól nr 130: 6-klasowa ¿eñ-

ska szko³a powszechna, 4-

klasowe Prywatne Gimna-

zjum ¯eñskie i 2-letnie Pry-

watne Liceum ¯eñskie. W

tym czasie w³aœcicielka szko-

³y zostaje siostr¹ agrego-

wan¹ Zakonu Sióstr Fran-

ciszkanek Misjonarek im.

Marii.

W okresie okupacji szko³a

istnia³a jako instytucja przy-

gotowuj¹ca do szkó³ zawodo-

wych, prowadzono na jej te-

renie tajne nauczanie. Sama

Rzeszotarska, zwi¹zana z

AK, w okresie Powstania

Helena Rzeszotarska (1879-1976)
Nauczycielka i organizatorka szko³y na Pradze Pó³noc

jest patronk¹ niewielkiej ulicy w tej w³aœnie czêœci mia-

sta. Urodzi³a siê w Petersburgu, gdzie jej ojciec by³ wy-

k³adowc¹ tamtejszej Politechniki i zarazem aktywnym

dzia³aczem miejscowej spo³ecznoœci polskiej. Studiowa³a

romanistykê i historiê literatury polskiej.

Warszawskiego na Pradze

kierowa³a punktem sanitar-

nym na ul. Brzeskiej.

Po wyparciu Niemców z

Pragi szko³a wznawia dzia³al-

noœæ w X 1944 jako Prywat-

na ¯eñska Szko³a Po-

wszechna, Gimnazjum i Li-

ceum.

W 1949 komuniœci upañ-

stwawiaj¹ szko³ê, a Rzeszo-

tarska, która nie otrzyma³a

wówczas od w³adz emerytu-

ry, pracuje w niej jako nauczy-

cielka jêz. polskiego, prze-

chodz¹c na emeryturê w

1953.

Jej zas³ugi doceniono po

„odwil¿y gomu³kowskiej” – w

1958 zosta³a odznaczona

Krzy¿em Oficerskim OOP.

Zmar³a w Warszawie, po-

chowana na Cmentarzu Po-

w¹zkowskim.

W 1959 jej dawna szko³a

zosta³a przeniesiona na ul.

Burdziñskiego 4, jako L Li-

ceum Ogólnokszta³c¹ce im.

Ruy Barbosa (brazylijski

prawnik i lewicowy dzia³acz

polityczny). Liceum to istnie-

je do dzisiaj, stanowi¹c po-

œrednio tak¿e kontynuacjê

dzie³a Heleny Rzeszotarskiej.

Tomasz Szczepañski

•ród³a:

Kiwilszo J. 100-lecie 50-tki

„Nowa Gazeta Praska”

Ulice Twojego Miasta

http://utm.info.pl/ulica/

3644/Rzeszotarskiej_Heleny

ten sposób zostaje zaprze-

paszczony niemal dwuletni

wysi³ek za³ogi kina, który z

pocz¹tkiem roku zacz¹³ przy-

nosiæ pierwsze wymierne

efekty.

Dlatego równie wa¿ne, jak

pytania o przyczyny obecne-

go stanu rzeczy, s¹ te doty-

cz¹ce przysz³oœci kina. Trud-

no liczyæ na przejêcie kina na

zasadach komercyjnych

przez operatora któregoœ z

multipleksów. Choæ kolejni

goœcie oprowadzani przez

prezesa spó³ki Centrum Pra-

ha, zarz¹dzaj¹cej budyn-

kiem, ogl¹daj¹ pomieszcze-

nia kina, trudno siê spodzie-

waæ, ¿e obiekt z zaledwie

trzema salami bêdzie atrak-

cyjny dla tego rodzaju pod-

miotów. Nie wiadomo, czy

podjêto rozmowy np. z nieza-

le¿nymi dystrybutorami czy

operatorami kin studyjnych.

Wydaje siê, ¿e tylko niezale¿-

na, ciekawa oferta ma szan-

sê obroniæ siê w tym miejscu

- z korzyœci¹ dla mieszkañ-

ców Pragi. Oznacza³oby to

jednak koniecznoœæ okreœle-

nia warunków finansowych,

znacz¹co ró¿nych od dykto-

wanych w przypadku w pe³ni

komercyjnych przedsiêwziêæ.

Trudno te¿ podejrzewaæ, ¿e

Max-Film z w³asnej nieprzy-

muszonej woli z firmy de fac-

to developerskiej przemieni

siê nagle w instytucjê zajmu-

j¹c¹ siê promocj¹ kina, któr¹

jest nominalnie.

Kiedy wiêc doczekamy siê

powstrzymania czarnej spirali

strat (tak ekonomicznych, jak

i spo³ecznych)? Kiedy Urz¹d

Marsza³kowski wdro¿y lep-

sze zarz¹dzanie publicznym

mieniem oraz dokona zmia-

ny skompromitowanego za-

rz¹dcy kina?

Komitet Obrony Kina Pra-

ha dostrzeg³ ogniskuj¹ce siê

tu problemy z nieco szerszej

perspektywy, swoimi w¹tpli-

woœciami wobec niepokoj¹-

cego zjawiska komercjaliza-

cji kultury polskiej dziel¹c siê

z Komisj¹ Europejsk¹. Przy-

gotowywany jest te¿ list do

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Bogdana Zdro-

jewskiego. Tymczasem to

w³aœnie na poziomie ministe-

rialnym w ramach oszczêd-

noœci bud¿etowych s¹ forso-

wane plany komercjalizacji

kultury. Informacje o prote-

stach twórców teatralnych

obieg³y niedawno ca³¹ Pol-

skê. Wspominamy o tym, po-

niewa¿ problem komercjali-

zacji teatrów najsilniej zaist-

nia³ w województwie dolno-

œl¹skim i... mazowieckim,

dokoñczenie ze str. 1

Doœæ czekania
NoveKino Praha gdzie wybór nowych dyrekto-

rów teatrów jest albo bloko-

wany, albo kieruj¹cych nimi

artystów próbuje siê zast¹piæ

biznesmenami nastawionymi

na zysk. Wskazuje to na spo-

sób zarz¹dzania kultur¹ w

Zarz¹dzie Województwa Ma-

zowieckiego; sposób, który

mœci siê tak¿e w przypadku

kina. O ile zatrudnienie me-

ned¿erów w PKP nale¿y

uznaæ za posuniêcie uzasad-

nione, o tyle to samo rozwi¹-

zanie w sferze kultury wyda-

je siê nieporozumieniem. Co

gorsza, podejœcie to wkrótce

mo¿e dotyczyæ tak¿e innych

instytucji kultury, np. muzeów,

w tym tak¿e powstaj¹cego

Muzeum Warszawskiej Pragi.

Tymczasem twórcy kultury

stawiaj¹ sprawê jasno: po-

mys³, ¿e kultura siê samosfi-

nansuje, jest prze¿ytkiem.

„Kultura to dobro wspólne, a

nie tylko obszar partykular-

nych interesów œrodowisk

twórczych czy podmiotów

komercyjnych zarabiaj¹cych

na kulturze. Kultury nie wol-

no traktowaæ jak towaru.”-

podkreœlaj¹. „Lansowane

przez rz¹d rozstrzygniêcia s¹

przejawem lekcewa¿enia do-

bra publicznego, nieposzano-

wania artystycznych talentów,

inicjatyw animatorów, wiedzy

i zaanga¿owania pracowni-

ków” - pisz¹ zwi¹zkowcy z

Federacji Zwi¹zków Zawodo-

wych Pracowników Kultury i

Sztuki. Brzmi znajomo?

Kr.
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Czajka w nowej ods³onie
nie do europejskich norm i

standardów oczyszczania

œcieków, zwiêkszenie przepu-

stowoœci z 240 tys. m3 na dobê

do 435 tys. m3 na dobê, umo¿-

liwienie przyjmowania œcie-

ków (poza tymi z prawobrze¿-

nej Warszawy) z centralnej i

pó³nocnej czêœci lewobrze¿-

nej Warszawy, dostosowanie

oczyszczalni do przyjmowania

maksymalnego przep³ywu

wraz z wodami deszczowymi.

- Realizacja czêœci obiek-

tów Oczyszczalni Œcieków

Czajka, umo¿liwiaj¹cych

przyjêcie œcieków z prawo-

brze¿nej Warszawy i ich

oczyszczanie do parametrów

zgodnych z kontraktem jest

zakoñczona, wszystkie obiek-

ty tej fazy inwestycji zosta³y

uruchomione. Stan zaawan-

sowania obiektów drugiej fazy

realizacyjnej, tzn. tych, które

s¹ konieczne do osi¹gniêcia

pe³nej projektowanej przepu-

stowoœci oczyszczalni - jest

wysoki. Zakoñczone s¹ za-

sadnicze prace, w³aœnie

trwaj¹ próby instalacji. Reasu-

muj¹c - zak³ad oczyszcza ju¿

œcieki z prawobrze¿nej czêœci

Warszawy i jest przygotowy-

wany do przyjêcia œcieków z

centralnych i pó³nocnych

dzielnic po³o¿onych na lewym

brzegu miasta. Œcieki z tej

czêœci Warszawy pop³yn¹ do

oczyszczalni póŸn¹ wiosn¹ –

mówi Ma³gorzata Wojewódz-

ka z Zespo³u Prasowego

MPWiK.

Po modernizacji

„Nowa” Czajka to nowe

urz¹dzenia i procesy techno-

logiczne, które pozwalaj¹ na

oczyszczanie œcieków zgod-

ne z europejskimi normami.

Pierwszy etap to oczyszcza-

nie mechaniczne – œcieki po-

dawane s¹ najpierw na kraty,

nastêpnie do piaskowników i

na zakoñczenie do osadni-

ków wstêpnych. W drugim

etapie ze œcieków s¹ usuwa-

ne azot i fosfor. Operacja od-

bywa siê w tzw. basenach

osadu czynnego, zaœ proces

usuwania odbywa siê drog¹

biologiczn¹. Osadniki wtórne

to kolejne urz¹dzenie, do któ-

rego kierowane s¹ œcieki.

Osady stopniowo opadaj¹ na

dno zbiornika. W obiektach i

urz¹dzeniach gospodarki

osadowej, które stanowi¹

czêœæ uk³adu technologiczne-

go oczyszczalni, osady œcie-

kowe, „wyprodukowane” w

procesie oczyszczania, s¹

poddawane stabilizacji i od-

wodnieniu. Powstaj¹cy na

tym etapie biogaz jest wyko-

rzystany do produkcji energii

cieplnej i elektrycznej, która

s³u¿y urz¹dzeniom i instala-

cjom oczyszczalni. Takie

swoiste perpetuum mobile.

Wszystkie obiekty i urz¹-

dzenia oczyszczania wstêp-

nego i gospodarki osadowej,

s¹ ca³kowicie zhermetyzowa-

ne. Powietrze odprowadzane

z tych obiektów jest uzdatnia-

ne przy u¿yciu skomplikowa-

nego systemu filtrów i che-

micznych neutralizatorów.

Odpady technologiczne po-

wsta³e w procesie oczyszcza-

nia œcieków i przeróbki osa-

dów œciekowych, niebawem

bêd¹ termicznie przetwarza-

ne, w nowo wybudowanej,

spe³niaj¹cej wszelkie normy

ochrony œrodowiska spalarni,

o której szerzej w dalszej czê-

œci tekstu.

Istotny fragment wiêkszej

ca³oœci

Modernizacja i rozbudowa

Czajki to znacz¹cy fragment

gigantycznej inwestycji Miej-

skiego Przedsiêbiorstwa Wo-

doci¹gów i Kanalizacji, przy

wspó³udziale finansowym

Unii Europejskiej. Projekt nosi

nazwê „Zaopatrzenie w wodê

i oczyszczanie œcieków w

Warszawie”. Jest to strate-

giczne dla miasta, najwiêksze

w Europie przedsiêwziêcie z

zakresu ochrony œrodowiska,

wspó³finansowane ze œrod-

ków Europejskiego Funduszu

Spójnoœci. W IV fazie tego

projektu znalaz³a siê budowa

kana³u przesy³owego œcie-

ków z lewobrze¿nej Warsza-

wy, pod dnem Wis³y. Czytel-

nicy zapewne pamiêtaj¹ opi-

sywany przez nas niedawno

tunel, który dr¹¿y³a gigan-

tyczna tarcza TBM (ang. Tun-

nel Boring Machine), zbudo-

wana specjalnie do tego celu.

Warto przypomnieæ, jak wa¿-

ny dla miasta jest ten tunel.

To nim lada chwila pop³yn¹

do Czajki œcieki z centralnej i

pó³nocnej czêœci lewego

brzegu; te, które dotychczas

wp³ywa³y do Wis³y nieoczysz-

czone, co by³o niechlubnym

ewenementem na skalê eu-

ropejsk¹.

W tej samej IV fazie znala-

z³a siê budowa ca³ego uk³adu

przesy³owego œcieków. W

pierwszym etapie by³ to uk³ad

przesy³owy d³ugoœci ok. 5,7

km, wykonany w ca³oœci w Bia-

³o³êce. Trasa kolektora o œred-

nicy wewnêtrznej 2800 mm,

zosta³a poprowadzona wzd³u¿

ulic Myœliborskiej, Œwiatowida,

Produkcyjnej, Modliñskiej i Me-

hoffera-Bis, do Oczyszczalni

Œcieków Czajka. W drugim

etapie, o d³ugoœci ok. 2,5 km,

uk³ad przesy³owy mia³ swój

pocz¹tek na Bielanach, bie-

gn¹c potem w 600-metrowym

tunelu pod dnem Wis³y, dalej

przez Bia³o³êkê, by po³¹czyæ

siê z kolektorem wybudowa-

nym w pobli¿u skrzy¿owania

Myœliborskiej, Œwiderskiej i

Obrazkowej.

500 ton osadów na dobê

Co zrobiæ z tak¹ iloœci¹

osadów œciekowych? 500 ton

na dobê to 180 tys. ton w skali

roku. Do tego nale¿y dodaæ

8 tys. ton odpadów technolo-

gicznych m.in. piasku i mate-

ria³u z odt³uszczaczy. Do wy-

wiezienia takiej iloœci odpa-

dów potrzeba rocznie 8 tys.

samochodów ciê¿arowych z

naczepami. Codziennie z

oczyszczalni musia³yby wy-

je¿d¿aæ 22 samochody. To

gigantyczny problem, bo-

wiem ograniczeniem dla wy-

wozu osadów jest tzw. zasa-

da bliskoœci. Co to oznacza

w praktyce? Osady musz¹

byæ zagospodarowywane

gdzieœ w pobli¿u oczyszczal-

ni. Dodatkowo ten proces

musi spe³niaæ restrykcyjne

rygory bezpieczeñstwa eko-

logicznego i bezpieczeñstwa

eksploatacji. Sprostaæ tym

rygorom mo¿e jedna tylko

technologia – termiczne prze-

twarzanie osadów œcieko-

wych. Dlatego w³aœnie w

Czajce powsta³a Stacja Ter-

micznej Utylizacji Osadów

Œciekowych. Tylko tym spo-

sobem mo¿na radykalnie

zmniejszyæ objêtoœæ i iloœæ

powstaj¹cych osadów, ogra-

niczyæ ruch wielkich samo-

chodów ciê¿arowych, które

musia³yby przemierzaæ bia³o-

³êckie ulice.

Wszyscy mamy w pamiêci

protesty mieszkañców Bia³o-

³êki, którym bardzo siê nie

podoba³o lokalizowanie sta-

cji termicznego przetwarza-

nia w Czajce. Obawiali siê

dodania do jednej niedogod-

noœci – fetoru œcieków, dru-

giej – zanieczyszczeñ powie-

trza powodowanych przez

spalarniê.

Prawo dotycz¹ce ochrony

œrodowiska jest twarde, zaœ

wymóg zastosowania najno-

woczeœniejszych technologii

spalania jest bezwzglêdny.

Krajowy Plan Gospodarki

Odpadami i Krajowy Program

Oczyszczania Œcieków Ko-

munalnych, jednoznacznie

okreœlaj¹ jako podstawowy

kierunek zagospodarowania

komunalnych osadów œcieko-

wych, wytwarzanych przez

du¿e miasta, ich termiczne

przekszta³canie w wydzielo-

nej instalacji. S¹ kraje – np.

Szwajcaria - w których wpro-

wadzono ca³kowity zakaz

postêpowania z osadami w

sposób inny ni¿ ich termicz-

ne przekszta³canie. W Niem-

czech, USA i Francji przetwa-

rza siê w ten sposób po 30%

osadów œciekowych, w

Szwajcarii i Danii 40%, zaœ w

Japonii – 55%.

Best Available Techniques

To europejski standard

(BAT), s³u¿¹cy okreœlaniu

wielkoœci emisji zanieczysz-

czeñ dla wiêkszych zak³adów

przemys³owych w Unii Euro-

pejskiej i zarazem okreœlaj¹-

cy najlepsze dostêpne dla

tych zak³adów technologie, w

tym równie¿ technologie s³u-

¿¹ce utylizacji odpadów.

Zgodnie z prawem, stacje ter-

micznego przetwarzania osa-

dów, powinny spe³niaæ naj-

bardziej wyœrubowane wy-

magania ochrony œrodowi-

ska, wynikaj¹ce z norm i

przepisów Unii Europejskiej.

Zasadê BAT zastosowano

wybieraj¹c technologiê dla

spalarni, która powsta³a w

Czajce. Rekomendowan¹

technologi¹ jest w tym przy-

padku z³o¿e fluidalne, czyli

potocznie mówi¹c – piec flu-

idalny. Wysoka efektywnoœæ

spalania i niewielka iloœæ spa-

lin – oto podstawowe zalety

tej technologii. Piec fluidalny

spe³nia restrykcyjne wymogi

standardów emisyjnych, cha-

rakteryzuj¹c siê nisk¹ emisj¹

szkodliwych sk³adników do

atmosfery, daj¹c mo¿liwoœæ

przetwarzania wszystkich

odpadów powstaj¹cych w

procesie oczyszczania œcie-

ków (zarówno osadów, jak

piasków i t³uszczów), zapew-

niaj¹c niezawodnoœæ pracy i

wysok¹ efektywnoœæ energe-

tyczn¹. Poza odpadami z

Czajki bêd¹ tu trafiaæ równie¿

odpady z Oczyszczalni Œcie-

ków Po³udnie.

Zanim rozpocznie siê pro-

ces spalania osadów œcieko-

wych, musz¹ one byæ doñ

przygotowane, co oznacza

podsuszanie. Zak³ad termicz-

nego przetwarzania osadów

jest wyposa¿ony m.in. w dwa

piece ze z³o¿em fluidalnym,

w trójstopniowy, zaawanso-

wany system oczyszczania

spalin. Podsuszanie osadów

sprawia, ¿e spalanie mo¿e

przebiegaæ samoistnie, bez

potrzeby dostarczania paliwa

zewnêtrznego. Paliwo gazo-

we pos³u¿y wy³¹cznie do roz-

ruchu instalacji. Powstaj¹ca

w procesie spalania wysoko-

energetyczna para wprawi w

ruch uk³ad turbino-generato-

rów, staj¹c siê Ÿród³em ener-

gii cieplnej i elektrycznej, któ-

re bêd¹ wykorzystywane za-

równo na potrzeby zak³adu

termicznego przetwarzania

osadów, jak i ca³ej oczysz-

czalni. Spalarnia w Czajce

bêdzie jedyn¹ w Polsce insta-

lacj¹, w której zastosowano

skojarzon¹ produkcjê energii

cieplnej i elektrycznej (przy

u¿yciu turbiny parowej). Dziê-

ki temu znajdzie siê w elitar-

nym gronie spalarni zalicza-

nych do Ÿróde³ tzw. zielonej

energii. Proces spalania jest

ca³kowicie zhermetyzowany,

zaœ powstaj¹ce w jego wyni-

ku  popio³y bêd¹ zestalane na

miejscu. Dziêki spalaniu i ze-

stalaniu masa odpadów

zmniejszy siê 10-krotnie.

- Nie mogê jeszcze z ca³¹

odpowiedzialnoœci¹ powie-

dzieæ, kiedy ruszy spalarnia

osadów œciekowych. Nasi

technolodzy niechêtnie ope-

ruj¹ terminami. Wszystko jest

ju¿ gotowe: budynek, elewa-

cje, dach. Wewn¹trz s¹ zain-

stalowane wszystkie urz¹-

dzenia, trwa monta¿ kabli

zasilaj¹cych i sterowniczych.

Lada chwila rozpoczn¹ siê

testy i próbne uruchomienie

pieca. S¹ to d³ugotrwa³e pro-

cesy, wiêc trudno wyrokowaæ.

Nie chcemy popêdzaæ tech-

nologów – zastrzega Ma³go-

rzata Wojewódzka z Zespo-

³u  Prasowego MPWiK.

Jak zapewnia inwestor,

MPWiK, zastosowana tech-

nologia umo¿liwi osi¹gniêcie

poziomu emisji substancji

szkodliwych - ni¿szego nawet

ni¿ wymagane przez polskie

prawo i normy Unii Europej-

skiej. Dziêki tej inwestycji

Warszawa znajdzie siê w gro-

nie tych miast europejskich,

które w sposób nowoczesny

zagospodarowuj¹ osady

œciekowe. Zmodernizowana i

rozbudowana Oczyszczalnia

Œcieków Czajka nie powinna

ju¿ przysparzaæ problemów

mieszkañcom Bia³o³êki.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1
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Wystawa „Folki Polki” sta-

nowi dla widza przyjemne

zaskoczenie: prezentuje gra-

fiki, które bawi¹, zarówno

form¹, jak i treœci¹. Artystkê

zainspirowa³y bowiem popu-

larne „wlepki” i murale, które

w bardzo prostej i przystêp-

nej formie przekazuj¹ dow-

cipne treœci i has³a. Zbiór kil-

kunastu kola¿y zaprezento-

wanych w Galerii przy Van

Gogha to œwietny, nieco „za-

krêcony” komentarz do ¿ycia

w stolicy.

Tamara „Tamarson” Czer-

nik mówi o sobie: „Jestem

wroc³awiank¹, skazan¹ na

Warszawê. Najpierw zako-

cha³am siê w warszawiaku, a

potem w Bia³o³êce. Ta druga

mi³oœæ wygra³a i trwa od

dziesiêciu lat”. Choæ z wy-

kszta³cenia jest prawnikiem,

nie pracuje w tym zawodzie.

Zajmuje siê fotografi¹ rekla-

mow¹ oraz realizacj¹ repor-

ta¿y telewizyjnych.

Projekt „Folki Polki” jest

jej osobist¹, wroc³awsk¹ in-

terpretacj¹ Warszawy –

miasta, w którym ¿yje – pa-

triotyzmu i folkloru. Trochê

przewrotnie i z przymru¿e-

niem oka interpretuje zabyt-

ki, symbole narodowe i

s³awnych Polaków. Pozwo-

li³a sobie potraktowaæ ¿ar-

tobliwie g³owy pañstwa, g³o-

wy na pomnikach, g³owy li-

terackie i g³owy medialne.

Folki Polki
Pod takim tytu³em, 15 kwietnia w Galerii przy Van Gogha, w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury, otwarta zosta³a wystawa grafik Tamary „Tamarson” Czernik.

- Nie zale¿y mi na wywo³y-

waniu sensacji ani burz, ani

na obra¿aniu kogokolwiek –

mówi Tamara „Tamarson”

Czernik. – To s¹ moje osobi-

ste spostrze¿enia.

Prezentowane prace to ko-

la¿e – fotografiki, czyli graficz-

ne transformacje zdjêæ, nawi¹-

zuj¹ce do tradycji pop-artu i

twórczoœci Andy Warhola. W tej

konwencji mo¿liwy jest dialog

Mickiewicza ze S³owackim oraz

Kuby Wojewódzkiego z Micha-

³em Figurskim. Kilkakrotnie po-

jawia siê stadion narodowy i

bociany. Jest te¿ palma, która

rzuca cieñ w kszta³cie Pa³acu

Kultury. Wizualizacj¹ ogórka i

pieroga artystka zakpi³a sobie

tak¿e z unijnych norm i naka-

zów, mówi¹c, ¿e polski ogórek

ma prawo do przegiêæ, a ruski

pieróg jest polski.

W jej krzywym obiektywie

znalaz³ siê „Bronek, który lubi

strzelaæ”, „Kuba, który lubi

gwiazdy”, „Miko³aj, który lubi

s³oñce” i „Józef, który lubi faj-

ki”. O kogo chodzi? To trzeba

samemu zobaczyæ. Wystawa

potrwa do 27 kwietnia.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

19 IV (czwartek) - TEATR/EDUKACJA: Interaktywne przed-

stawienie „Ostatni dzwonek“ oraz mini warsztaty. Przedsta-

wienie, stworzone w oparciu o prawdziwe przypadki kon-

fliktów i przemocy znane z polskich szkó³ oraz doœwiadcze-

nia pedagogów i nauczycieli, jest czêœci¹ programu realizo-

wanego przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-

KLATKA przy wspó³udziale Biura Edukacji Miasta Sto³ecz-

nego Warszawy. Program ma na celu kszta³towanie wœród

m³odzie¿y umiejêtnoœci rozwi¹zywania konfliktów oraz ra-

dzenia sobie z przemoc¹ rówieœnicz¹, a tym samym ogra-

niczenie rozmiaru zachowañ problemowych na terenie szkó³

gimnazjalnych.

21 IV (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych” - WARSZ-

TATY: „Bi¿uteria z filcu” warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 10.00-13.00. Wstêp 30 z³. Dobór barw, zasady ³¹cze-

nia, filcowanie na mokro. Uczestnicy, którzy robili kwiaty z

filcu dowiedz¹ siê jak wykonaæ liœæ, ³odygê i sfilcowaæ wszyst-

kie elementy w ca³oœæ. Obowi¹zuj¹ zapisy.

WARSZTATY:  Decoupage 3D z wykorzystaniem masy das.

Godz. 10.00-15.00. Wstêp 65 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

Jeœli poszukujesz sposobów na upiêkszenie przedmiotów

wokó³ siebie, poznaj decoupage w 3D. Choæ brzmi tajemni-

czo - trudne nie jest. Punktem wyjœcia bêdzie lusterko, któ-

re za pomoc¹ masy modelarskiej zyska ciekawe, trójwymia-

rowe motywy zaprojektowane i wykonane przez Ciebie.

Koszt ozdabianego przedmiotu i wszystkich preparatów wli-

czony jest w cenê. Ka¿dy uczestnik przynosi dla siebie far-

tuszek ochronny (np. kuchenny) lub zak³ada ubranie, które-

go nie ¿al ubrudziæ oraz zmienia obuwie w szatni. Prowa-

dzi Magdalena Soszyñska.

WARSZTATY: Akademia „Dotknij sztuki” dla dzieci w wieku

2,5-5,5 roku i ich rodziców.

Spotkanie obejmuje trzy rodzaje zajêæ: plastyczne „Paleta

cudów”, muzyczno-ruchowe „Taneczne trele-morele” i edu-

kacyjno-rozwojowe warsztaty psychologiczne. Zajêcia s¹

przede wszystkim szans¹ na rozwijanie zainteresowañ

dziecka – to okazja, ¿eby wspieraæ kilkulatka w poszukiwa-

niu talentów, które w nim drzemi¹, wzmacniaæ w nim wiarê

we w³asne mo¿liwoœci. Zajêcia pomagaj¹ rozwijaæ w dzie-

ciach kreatywnoœæ i wytrwa³oœæ w realizacji zadania, s¹ jed-

noczeœnie form¹ wspólnego spêdzania czasu z rodzicami.

23 IV (poniedzia³ek) - KONCERT: „Wiosna, ach to ty” w

wykonaniu zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta”. Miejsce: Urz¹d Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowi-

cza 20. godz. 18.00 Wstêp wolny.

25 IV (œroda) - SPOTKANIE: VIII Gie³da Inicjatyw Artystycz-

nych „W zaciszu s³awy”, godz.: 18.45. Wstêp wolny.

Za³o¿eniem comiesiêcznych spotkañ jest popularyzacja

ma³o znanych jeszcze dokonañ i osobowoœci. Ka¿dorazo-

wo prezentowane s¹ zjawiska z ró¿nych dziedzin sztuki,

zapraszanych jest kilku ciekawych goœci. Zawsze jest te¿

miejsce na dyskusjê i refleksjê. Scenariusz i prowadzenie:

Bogus³aw Falicki.

Wieczorek taneczny dla seniorów. Godz. 16.00. Wstêp 12 z³.

27 IV (pi¹tek) - WYSTAWA: Zamkniêcie wystawy „Œwiat³o -

cieñ”. Wystawa ukazuje dorobek artystyczny laureatów I

Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej „Paleta”, który DK „Za-

cisze” zorganizowa³ w 2011 r. Wówczas spoœród 118 prac

zg³oszonych do konkursu przyznano 8 nagród oraz 42 wy-

ró¿nienia. Wystawa prezentuje szerszy dorobek laureatów.

Katalog ³¹czy nazwiska artystów profesjonalnych i amato-

rów. Marcowy wernisa¿ wystawy uœwietni³ spektakl muzycz-

ny „Pamiêtaæ sztetl” w wykonaniu Mendy’ego Cahana (Izrael

- œpiew, taniec) i Olgi Mieleszczuk (œpiew, akordeon).

ZAPISY: sekretariat@zacisze.waw.pl lub tel.: 22 679 84 69

Wiêcej informacji: www.zacisze.waw.pl

Pasa¿erowie mog¹ kupiæ

bilety w Punkcie Obs³ugi Pa-

sa¿erów ZTM na stacji metra

Centrum - od poniedzia³ku do

czwartku w godz. 7.00-20.00,

a w pi¹tki w godz. 7.00-17.00.

Mo¿na je nabyæ równie¿ na

statku, bezpoœrednio przed

rejsem - oczywiœcie tylko wte-

dy, gdy bêd¹ jeszcze wolne

miejsca. Dostêpnoœæ biletów

bêdzie mo¿na sprawdziæ w

specjalnej wyszukiwarce za-

mieszczonej w zak³adce War-

szawskich Linii Turystycz-

nych na stronie ZTM.

„Zefir” bêdzie kursowa³ do

Serocka we wszystkie sobo-

ty i niedziele, od 1 maja do

26 sierpnia (z dodatkowymi

kursami 1 maja i 15 sierpnia).

Statek wyp³ynie z przystani

Podzamcze o godz. 9.00,

pokona œluzê Kana³u ¯erañ-

skiego i oko³o po³udnia przy-

bije do molo w Serocku. Po

mniej wiêcej dwugodzinnej

przerwie statek wyp³ynie w

powrotny rejs do Warszawy i

oko³o godziny 18.00 zacumu-

je na Podzamczu.

Kana³ ¯erañski i Zalew

Zegrzyñski to miejsca dosko-

nale znane wszystkim mi³o-

œnikom turystyki i wêdkowa-

nia. Mo¿na tutaj ³owiæ prak-

tycznie wszystkie gatunki ryb

– leszcze, p³ocie, karpie, san-

dacze, szczupaki, okonie,

liny, wzdrêgi, bolenie, miêtu-

sy, wêgorze, karasie, jazie,

klenie a nawet … to³pygi.

Kup bilet i pop³yñ do Serocka
ZTM informuje Zalew Zegrzyñski ma 30,3

km2 powierzchni, a jego g³êbo-

koœæ siêga 13 m. Sztuczne je-

zioro powsta³o w 1963 roku, w

wyniku spiêtrzenia wód Narwi

i Bugu, po zakoñczeniu budo-

wy zapory w miejscowoœci

Dêbe. Prawy brzeg zbiornika

stanowi¹ naturalne, wysokie

zbocza doliny Narwi, lewy zo-

sta³ uformowany w wyniku bu-

dowy zapór bocznych.

Na obszarze otaczaj¹cym

sztuczne jezioro zadbano o

mo¿liwoœæ uprawiania ró¿no-

rodnych form turystyki. Wokó³

akwenu wytyczono ponad 350

kilometrów szlaków rowero-

wych oraz liczne szlaki piesze.

S¹ tu punkty widokowe, rezer-

waty i pomniki przyrody oraz

zabytki. Do najwiêkszych atrak-

cji nale¿y rezerwat „Wawóz

Szaniawskiego”, póŸnogotycki

XVI-wieczny koœció³ w Serocku,

pa³ace Radziwi³³ów z Zegrzu i

Jadwisinie czy twierdza Zegrze.

Organizacje pozarz¹dowe mog¹

otrzymaæ dofinansowanie na:

- integracjê ze spo³eczeñ-

stwem cudzoziemców ze sta-

tusem uchodŸcy i ochron¹

uzupe³niaj¹c¹,

- oparcie spo³eczne dla

osób z zaburzeniami psy-

chicznymi,

- organizacjê zajêæ dla dzie-

ci i poradnictwo dla rodzin

wymagaj¹cych wsparcia,

- wspieranie rodzin i osób

ze œrodowisk zagro¿onych

wykluczeniem spo³ecznym,

- wzmocnienie rozwoju lo-

kalnych sieci wsparcia dla

osób ubogich i zagro¿onych

wykluczeniem spo³ecznym,

- aktywizacjê i integracjê

osób starszych, wyrównywanie

szans i integracjê spo³eczn¹

osób niepe³nosprawnych,

- wsparcie i aktywizacjê

osób bezdomnych.

Dotacja mo¿e wynieœæ do

80 proc. kosztów zadania.

Projekty musz¹ byæ zrealizo-

wane od 1 lipca do 31 grud-

nia 2012 r. Rozstrzygniêcie

konkursu nast¹pi do 15 czerw-

ca, preferowane bêd¹ oferty

organizacji, które nie otrzyma-

³y wsparcia od samorz¹dów.

Wnioski mo¿na sk³adaæ do

27 kwietnia 2012 r. (decyduje

data wp³ywu) do godz. 16.00

w Mazowieckim Urzêdzie

Wojewódzkim, ul. Czernia-

kowska 44, 00-717 Warszawa

(pokój nr 2, parter) lub dele-

gaturach urzêdu. Szczegó³o-

wych informacji udzielaj¹ pra-

cownicy Wydzia³u Polityki

Spo³ecznej MUW pod nume-

rem telefonu: (22) 695 71 84

od poniedzia³ku do pi¹tku w

godz. 8-16. Niezbêdne formu-

larze oferty konkursu oraz

og³oszenia znajduj¹ siê tutaj.

W minionym roku wojewo-

da mazowiecki kwot¹ 1,6 mln

z³ dofinansowa³ 121 dzia³añ w

ramach 119 zawartych umów.

Wszystkie dotyczy³y wsparcia

spo³ecznego np.: pomocy

¿ywnoœciowej dla osób bez-

domnych (Bank ¯ywnoœci

SOS w Warszawie), integracji

uchodŸców na Mazowszu

(Fundacja Nauki Jêzyków

Obcych „Linguae Mundi”) oraz

wsparcia i aktywizacji osób

bezdomnych (Radomski Bank

¯ywnoœci w Radomiu).

1,7 mln z³ dla organizacji

pozarz¹dowych
Wyrównywanie szans niepe³nosprawnych, aktywizacja

bezdomnych oraz integracja uchodŸców - to przyk³ado-

we zadania, na które dofinansowanie mog¹ otrzymaæ or-

ganizacje pozarz¹dowe z województwa mazowieckiego.

Otwarty konkurs og³osi³ wojewoda mazowiecki, oferty

nale¿y z³o¿yæ do 27 kwietnia 2012 r.

Jedn¹ z atrakcji Warszawskich Linii Turystycznych s¹

rejsy do Serocka, niewielkiego miasteczka le¿¹cego nad

Zalewem Zegrzyñskim. Przedsprzeda¿ biletów rozpoczê³a

siê 16 kwietnia.

Daj Pradze 1%!

Na Pradze dzia³a kilkadziesi¹t organizacji pozarz¹do-

wych, kilka z nich ma status organizacji po¿ytku pu-

blicznego, czyli takiej, której mo¿na oddaæ 1% podatku.

Grupa przyjació³, mieszkañców Pragi Pó³noc aktywnie

dzia³aj¹cych spo³ecznie dla swojej dzielnicy zorganizowa³a

akcjê „1% zostaw na Pradze”, maj¹c¹ na celu wsparcie or-

ganizacji po¿ytku publicznego, które maj¹ swoj¹ siedzibê

lub prowadz¹ dzia³alnoœæ na warszawskiej Pradze Pó³noc.

„Wspieraj¹c organizacje dzia³aj¹ce w naszym najbli¿szym

otoczeniu, mo¿emy na w³asne oczy przekonaæ siê, co dzie-

je siê z naszymi pieniêdzmi” – mówi¹ organizatorzy.

W ramach akcji stworzona zosta³a strona internetowa

www.procentdlapragi.waw.pl, na której zamieszczone zosta³y

informacje o wszystkich OPP dzia³aj¹cych na Pradze Pó³noc

oraz poradnik jak oddaæ 1% i ³atwo wype³niæ PIT przez internet.

Ponadto, wydrukowano ulotki i plakaty informuj¹ce o akcji.

ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE

WARSZTATY UMIEJÊTNOŒCI WYCHOWAWCZYCH

DLA RODZICÓW

prowadzone w ramach projektu

„Mamo, tato, nie krzywdŸ mnie!

- zintegrowany system przeciwdzia³ania przemocy”

pi¹tki od godz. 9.00 do godz. 11.00

w siedzibie stowarzyszenia ul. Targowa 66 lokal 23

W ramach projektu oferujemy równie¿ bezp³atne konsulta-

cje ze specjalistami: psychologiem, pediatr¹, dietetykiem,

ginekologiem, prawnikiem.

Szczegó³owe informacje i zapisy pod numerem telefonu 22 618 34 06.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków The Velux Foundations w

ramach programu „Bezpieczne dzieciñstwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

3. Festiwal Nowa Muzyka ̄ ydowska

18-22 kwietnia

www.nowamuzykazydowska.pl
Festiwal Nowa Muzyka ¯ydowska konsekwentnie d¹¿y

do odczytania szeroko pojêtej ¿ydowskiej tradycji

muzycznej jako swoistego pierwiastka, który inspiruje

wspó³czesnych twórców. Jesteœmy festiwalem otwartym

i poszukuj¹cym, a nasz¹ drogê wyznaczaj¹: muzyczna

wra¿liwoœæ i twórcza indywidualnoœæ zaproszonych

goœci oraz bliskie im, nierzadko radykalne, ró¿norodne

stylistyki, brzmienia i gatunki. 

  (...) Mo¿esz czerpaæ z tradycji, ale musisz robiæ swoje. Mu-

simy iœæ z duchem czasu i nie zamieniaæ muzyki ¿ydowskiej

w muzeum (...) – te s³owa wybitnego kompozytora i klarne-

cisty Davida Krakauera by³y i pozostan¹ nasz¹ artystyczn¹

busol¹. Pragniemy, aby festiwal dociera³ do jak najszersze

grupy odbiorców przekazuj¹c im wiedzê o tradycji i kulturze

¿ydowskiej, otwieraj¹c przy tym œwiat muzycznych poszu-

kiwañ i eksperymentów.

Miron Zajfert

Dyrektor Artystyczny Festiwalu NM¯

Cennik:

* Koncert w Synagodze 18.04. - bezp³atne wejœciówki - liczba

ograniczona!

* Koncerty w Novym Kinie Praha 20, 21, 22.04. - 30 z³otych

ca³y dzieñ

* Projekcje filmów w Novym Kinie Praha – wstêp wolny

Bilety i wejœciówki do nabycia w kasach Festiwalu NM¯, w

Novym Kinie Praha (ul. Jagielloñska 26) w godzinach 16-19.

Program:

18.04 - œroda - godz. 20:30 - Synagoga im. No¿yków; ul.

Twarda 6 - „Œpiew Ziemii” - VDM Trio (Rosja,Izrael,/Pol-

ska). Projekt powstaje specjalnie dla Festiwalu Nowa Mu-

zyka ¯ydowska.

20.04 - pi¹tek - Nove Kino Praha; ul. Jagielloñska 26

godz. 19:00 - „Muzyka ¯ydów z Jemenu” Perry Robinson,

Michael Zerang, Raphael Rogiñski, Wac³aw Zimpel (USA/

Polska)

godz. 21:00 - Kabbalah (Francja)

21.04 - sobota - Nove Kino Praha; ul. Jagielloñska 26

godz.14.00 - „The Klezmatics on Holy Ground” - film doku-

mentalny re¿. Erick Greenberg Anjou prod. USA 2010

godz. 19:00 - „Melas chole” - Nor Cold Quartet (Polska/

Izrael/Belgia). Projekt powstaje specjalnie dla Festiwalu

Nowa Muzyka ¯ydowska

godz. 20:20 - „Taniec po zachodzie s³oñca”

godz. 21:00 - The Sway Machinery (USA)

22.04 - niedziela - Nove Kino Praha; ul. Jagielloñska 26

godz.14.00 - „The SoColled Movie” - film dokumentalny re¿.

Garry Betel prod. USA 2009

godz. 19:00 - „Ko³ysanki na wieczny sen” - Lena Piêkniew-

ska & Soudcheck (Polska). Koncert organizowany przez

Dom KulTury TuPraga.

„Ko³ysanki na wieczny sen”. Bardzo wysmakowana, pe³na

powietrza i po mistrzowsku wywa¿ona emocjonalnie muzy-

ka zespo³u Soudcheck znakomicie wspó³gra z wyœpiewa-

nymi po hebrajsku i po polsku poetyckimi strofami, pe³nymi

refleksji nad czasem minionym, nad lud¿mi, których ju¿ nie

ma, nad miejscami, które dziœ s¹ zupe³nie inne. Projekt jest

niebywale otwarty i co najwa¿niejsze autentyczny. Czy to

niezwyk³a muzyka, czy ponadczasowe wartoœci tkwi¹ce w

wyœpiewanych wspó³czesnych tekstach, czy te¿ intryguj¹-

co ciekawy g³os Leny? Chyba wszystko razem sprawia, ¿e

trudno siê oderwaæ od s³uchania tej muzyki. Zespó³ Sound-

check zagra w sk³adzie: Krzysztof Dyœ - piano, Maciej „Ko-

cin” Kociñski saksofon, klarnet, Andrzej Œwiês - kontrabas,

Krzysztof Szmañda - perkusja.

godz. 21:00 - „Projekt Gebirtig” Bester Quartet & Tomasz

Ziêtek (Polska). Projekt powstaje specjalnie dla Festiwalu

Nowa Muzyka ̄ ydowska i Muzeum Historii ̄ ydów Polskich.



nowa gazeta praska  9

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta

m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie

zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolo-

kalowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego

trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w domach

wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie

d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza

na dzieñ 11 maja 2012 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM

Lokalu u¿ytkowego nr 63 przy Al. Solidarnoœci 53

ZNAJDUJ¥CEGO SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie o przetargu wywieszone jest od dnia

10.04.2012 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielni-

cy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w

jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl;

na lokalu wyznaczonym do przetargu.

Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ u

p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale

Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Noga w £apê

Bogatka jest najwiêksz¹ z

naszych sikorek. Ma ciemn¹

g³owê, bia³e policzki i ¿ó³t¹

pierœ przedzielon¹ poœrodku

w¹sk¹, czarn¹ prêg¹. Mniej-

sza od niej modraszka ma

równie¿ ¿ó³ty brzuszek,

grzbiet oliwkowozielony, nie-

biesk¹ czapeczkê i niebieskie

skrzyd³a. Obie posiadaj¹ nie-

wielkie ostre dzióbki i zgrab-

ne nó¿ki, zakoñczone nie-

zwykle chwytnymi pazurkami.

Gniazda najczêœciej zak³a-

daj¹ w dziuplach starych

drzew, stertach drewna, a

nawet ma³ych norkach w zie-

mi. Wykazuj¹ siê du¿¹ pomy-

s³owoœci¹ i sprytem w wynaj-

dowaniu lokum dla swojej ro-

dziny. Mo¿e to byæ np. meta-

lowa rurka ogrodzenia, po-

rzucony na podwórku czajnik,

nie u¿ywana pompa do wody,

dziura w elewacji domu…

Chêtnie korzystaj¹ ze skrzy-

nek lêgowych. W gnieŸdzie

samiczka sk³ada do kilkuna-

stu nakrapianych jajek, m³o-

dymi opiekuje siê oboje rodzi-

Sikory
Wszêdobylskie, ciekawskie i bystre. Spoœród kilku ga-

tunków sikorek najczêœciej spotkamy w naszych parkach,

ogrodach i na osiedlowych podwórkach modraszki i bo-

gatki. To niewielkie (mniejsze od wróbla) ptaszki, bardzo

ruchliwe i zwinne. Zim¹ s¹ czêstymi goœæmi w naszych

karmnikach. Mo¿emy podziwiaæ ich sprawnoœæ, kiedy

zwisaj¹c g³ówkami w dó³ skubi¹ s³oninê lub wybieraj¹

ziarno z przygotowanych specjalnie dla nich pojemników

z t³uszczem. Ich ulubionym zimowym pokarmem s¹ ole-

iste nasiona s³onecznika i orzechy. W pozosta³ych po-

rach roku ¿ywi¹ siê g³ównie owadami i ich larwami, nimi

te¿ karmi¹ swoje dzieci.

ców. W ci¹gu sezonu od

kwietnia do czerwca lêgi

mog¹ byæ wyprowadzone

dwa razy.

Nasze sikorki nie odlatuj¹

na zimê. Dodatkowo przeby-

waj¹ u nas wtedy te, które

przylatuj¹ tu z pó³nocnej i

wschodniej Europy. Jeœli tylko

jest taka mo¿liwoœæ, chêtnie

nocuj¹ w budkach lêgowych.

Dlatego wa¿ne jest, by by³y

one czyszczone jesieni¹, ¿eby

nie nara¿aæ chroni¹cych siê w

nich ptaków na liczne w gniaz-

dach ptasie paso¿yty (dobrze

jest nawet budkê wyparzyæ).

Zarówno modraszka, jak i

bogatka objête s¹ œcis³¹

ochron¹ gatunkow¹. Warto je

mieæ za s¹siadki nie tylko z

powodu ich wdziêku, ale te¿

dlatego, ze zjadaj¹ ogromne

iloœci owadów, w tym szkodni-

ków roœlin. Zaproœmy je do na-

szych ogródków i podwórek

wieszaj¹c skrzynki lêgowe. Jak

powinny one wygl¹daæ i jakie

mieæ wymiary, znajdziecie np.

tutaj: http://ptasieogrody.pl/wiki/

Typy_budek.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

W ramach oferty podró¿ni w

kasach biletowych bêd¹ mogli

zakupiæ trzy rodzaje biletów:

5-dniowe, 9-dniowe oraz

21-dniowe. Ka¿dy z biletów

bêdzie uprawnia³ do nieogra-

niczonej liczby przejazdów

wszystkimi poci¹gami Kolei

Mazowieckich, z wyj¹tkiem

poci¹gu „S³oneczny”, przez

okres oznaczony na bilecie.

Oferta „Bilet Kibica” bêdzie

obowi¹zywa³a od 8 do 29

czerwca 2012 r.

Ceny biletów:

- 5-dniowego - 92 z³,

- 9-dniowego - 165 z³,

- 21-dniowego - 245 z³.

Mistrzostwa Europy w Pi³ce

No¿nej to nie tylko œwiêto

fanów sportu, lecz tak¿e

œwietna okazja do zwiedza-

„Bilet Kibica” - nowa oferta Kolei Mazowieckich,
nie tylko na EURO i nie tylko dla kibiców

Podczas warszawskich rozgrywek Mistrzostw Europy

w Pi³ce No¿nej EURO 2012 Koleje Mazowieckie wprowa-

dzaj¹ specjaln¹ ofertê dla podró¿nych - „Bilet Kibica”.

Fani pi³ki no¿nej oraz turyœci z ca³ej Europy bêd¹ mogli

bez ograniczeñ podró¿owaæ poci¹gami Spó³ki.

nia Warszawy oraz Mazow-

sza. Oferta „Bilet Kibica” daje

podró¿nym mo¿liwoœæ korzy-

stania bez ograniczeñ z

us³ug Kolei Mazowieckich.

Bilet bêdzie bezimienny. Ku-

puj¹c „Bilet Kibica” w ofercie,

np. 21-dniowej podró¿ny za-

oszczêdzi ok. 200 z³ w po-

równaniu do zakupionych w

tym czasie biletów jednora-

zowych – mówi Donata No-

wakowska, rzecznik prasowy

Spó³ki Koleje Mazowieckie

Oprócz oferty „Bilet Kibica”

podró¿ni mog¹ korzystaæ ze

sta³ych ofert - biletu trzydnio-

wego, dobowego, KM – 60,

czy KM – 26.

Wiêcej informacji na stro-

nie www.mazowieckie.com.pl

lub pod ca³odobowym nume-

rem infolinii: 22 364 44 44.
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Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

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

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI, d³ugi sta¿

nauczania, konwersacja

Tarchomin 22 676-73-65

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

A-Z remonty, wykoñczenia

602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa, monta¿,

konserwacja, 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MALOWANIE, remonty

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

22 679-00-57, 501-587-257

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. 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 manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu 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 wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kwietnia

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

REMONTY, wykoñczenia,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

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

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 370 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Per³owej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 27/3

z obrêbu 4-09-17 oraz jako dz. ew. nr 139/4 z obrêbu 4-09-22, zosta³a przeznaczona

do wydzier¿awienia na okres trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na

ogródek przydomowy.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi 1,59z³/m2,

za grunt przeznaczony pod ogródek przydomowy, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ rocznego

czynszu dzier¿awnego 588,30 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 700.00 z³ najpóŸniej do dnia 09.05.2012 r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku ban-

kowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.

„Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Per³owej”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,

najpóŸniej do dnia 09.05.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji - zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 11.05.2012 r. o godz. 1100,

w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkur-

sowym dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach 800-1600.

Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, widzimy, ¿e rz¹d zanie-

dba³ wyjaœnienie tragedii

smoleñskiej. Widzimy te¿,

dok¹d prowadzi brak szacun-

ku dla innych. Poza Prezy-

dentem Lechem, bardzo pro-

szê pamiêtaæ, ¿e na tym sa-

mym pok³adzie by³ wraz z in-

nymi godnymi jak¿e godny

szacunku 90-letni Prezydent

Ryszard Kaczorowski. Klasê

Prezydentów II Rzeczypo-

spolitej potwierdza napis w tle

sarkofagu Jego poprzednika

Prezydenta na uchodŸstwie,

Edwarda Raczyñskiego –

NIE ZMARNUJCIE NIEPOD-

LEG£OŒCI.

Wawel nie goœci ani Ra-

czyñskiego ani Kaczorow-

skiego. Ci skromni ludzie

wiedz¹, gdzie ich miejsce.

Proszê, przejrzyjcie historiê

Polski i na oczy.

Wci¹¿ nie ma zgody w

Sejmie. Jako podzielony

naród - jesteœmy skazani

na odwieczn¹ Targowicê i

na brak szacunku ca³ego

œwiata.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, wiosna ma dwa oblicza.

Jedno - z³e, polegaj¹ce w

pocz¹tku huœtawki ociepleñ i

przymrozków, na zaostrzeniu

siê objawów chorób, które nie

by³y widoczne wczeœniej.

Typowym przyk³adem jest

mocznica prawdziwa. Uremia

vera to objaw krañcowego

uszkodzenia nerek. Kocie i

psie filterki s¹ tak skonstru-

owane, ¿e bardzo d³ugo nie

daj¹ poznaæ po sobie niczego

z³ego. Piêæ procent zdrowego

mi¹¿szu jest w stanie utrzymaæ

homeostazê, czyli wszystkie

prawid³owe parametry organi-

zmu. Potem objawy przybie-

raj¹ gwa³townie na sile i naj-

czêœciej nie udaje siê nam ura-

towaæ chorych zwierz¹t. Przy-

czyn niewydolnoœci nerek

mo¿e byæ wiele. Zaka¿enia

bakteryjne, wirusowe i grzybi-

cze. Spo¿ywanie wody i pokar-

mów zawieraj¹cych toksyny,

O tych, co ukradli s³oñce

i o tych, co ukradli ksiê¿yc
metale ciê¿kie, glikol etyleno-

wy. Nowotwory uk³adu moczo-

wego bez wzglêdu na umiej-

scowienie. Kwiaty domowe. Za

silnie szkodliwe dla kotów

uwa¿a siê lilie. Aliœci za naj-

czêstsz¹ przyczynê uwa¿am

z³ej jakoœci po¿ywienie. Za

szkodz¹ce zdrowiu uwa¿am

wszelakie puszki i saszetki.

Wbrew reklamom nie spe³niaj¹

podstawowych kryteriów jako-

œci. Firma nie ma znaczenia.

S¹ to produkty z definicji z³e.

Niebezpieczne s¹ te¿ podej-

rzanie tanie suche karmy czê-

sto w ³adnych opakowaniach.

Proszê œledziæ na forach inter-

netowych  opinie wielu hodow-

ców. Dalsze informacje o

mocznicy w dalszych wyda-

niach NGP.

Dobre oblicze wiosny to

piêkna pogoda i budzenie siê

do ¿ycia fauny i flory. Jest

jeszcze nadzieja na zgodê,

wspó³pracê i wybaczenie

krzywd w naszym wreszcie

wolnym kraju.

Kto adoptuje ZOSIÊ?

Zosia zosta³a do nas przywieziona z dzia³ek pod P³oñskiem razem z dwiema ma³ymi córeczkami.

Koczowa³a tam w najwiêksze lutowe mrozy bez ¿adnego schronienia. Dziêki jej troskliwej

opiece maluchy prze¿y³y i znalaz³y ju¿ opiekunów. Teraz mo¿emy poszukaæ domu dla Zosi.

Suczka ma ok. 5 lat, jest wzrostu spaniela i delikatnej budowy, z d³u¿sz¹, mi³¹ w dotyku

sierœci¹ o bia³ym umaszczeniu w rude ³aty. Przy pierwszym spo-

tkaniu zachowuje dystans, ale po bli¿szym poznaniu jest mi³a i

przyjazna. Mo¿e mieszkaæ z innymi psami i kotami, bo w obec-

nym domu tymczasowym przebywa w wiêkszym gronie zwierz¹t.

Grzecznie chodzi na smyczy. £atwo przywi¹zuje siê do opiekuna,

którego obdarzy zaufaniem. Bardzo potrzebuje uwagi i czu³oœci.

Szukamy jej domu, gdzie bêdzie kochana i bezpieczna.

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 888 066 402

mail: fundacja@nogawlape.org
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Obiektywny PO-radnik

„Hej, m³ody junaku, smutek zwalcz i strach,

Przecie¿ na tym piachu za 30 lat,

Przebiegnie, byæ mo¿e, jasna, d³uga, prosta,

Szeroka jak morze Trasa £azienkowska... „

Trasa £azienkowska, wykpiwana w

komediach Stanis³awa Barei, jak wie-

le pozosta³oœci po rz¹dach Edwarda

Gierka, s³u¿y nam do dziœ. Jest tras¹

szybkiego ruchu, tylko zepsut¹ przez

HGW buspasem. Z powodu wytycze-

nia buspasa nie da³o siê uczyniæ wjaz-

dów na trasê bezkolizyjnymi. Trasa

£azienkowska wros³a ju¿ na dobre w

krajobraz stolicy. Niejeden raz po kon-

certach na Agrykoli chowa³em siê pod

jej estakadami przed deszczem. Prze-

je¿d¿aj¹c gór¹, mijamy przedziwny

kompleks budynków bêd¹cy miejscem

zbrodni w powieœci Zygmunta Mi³o-

szewskiego, której akcjê przeniesiono

na ekran... i do Krakowa.

Niektórym kibicom kojarzy siê te¿

z pobliskim stadionem ITI, ale tam nie

bywam. Doceniam natomiast widoki.

Jad¹c Tras¹ £azienkowsk¹, kierowca

przez ca³y czas widzi, gdzie siê znaj-

duje. Nie potrzebuje tablic informacyj-

nych, by znaleŸæ w³aœciwy zjazd. Jaka

to ró¿nica w stosunku do budowanych

ostatnio w centrach miast wêz³ów au-

tostradowych. Taki Most Siekierkowski

jest efektowny, ale minuta nieuwagi

po zjeŸdzie z niego wystarczy, by za-

miast w Wawrze znaleŸæ siê w Rem-

bertowie...

Peerelowska Wis³ostrada podobno

oddzieli³a nasze miasto od Wis³y. Ale

jaka piêkna z niej panorama Starów-

ki i Pragi. Niedawno media wykre-

owa³y sztuczny spór o nazwê „Pó³noc-

ny” czy „Sk³odowski”. Dla mnie praw-

dziwym problemem jest to, ¿e to ko-

lejna autostrada w mieœcie. Takie tra-

sy powinny byæ poza obszarem zur-

banizowanym. Warszawa zas³uguje

na coœ wiêcej ni¿ szatkuj¹ce j¹ trasy

ogrodzone ekranami dŸwiêkoch³on-

nymi. Trasy, z których nie widaæ mia-

sta. Które zamieniaj¹ stolicê Polski w

obszar tranzytowy.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Szatkowanie miasta

Czasami, potrzebuj¹c spokoju, cz³o-

wiek próbuje oderwaæ siê od bie¿¹cych

awantur, knowañ polityków i sensacji

medialnych. Niezwykle o to trudno, gdy

wokó³ wszyscy staraj¹ siê dotrzeæ z ja-

kimœ przekazem. Tematy wywo³ywane

s¹ lawinowo, a ich ¿ywotnoœæ trwa naj-

wy¿ej kilka dni. Ostatnio mamy, co mnie

osobiœcie przera¿a, wiwisekcjê rodziny

Waœniewskich, zwanych tak¿e rodzica-

mi Madzi. Uwa¿ny czytelnik z ³atwoœci¹

nakreœli³by drzewo genealogiczne ca-

³ego rodu. Media pisz¹ o wszystkim, co

ma jakikolwiek zwi¹zek ze spraw¹, a

emocje podpala zapomniany swego cza-

su eks-pose³ Rutkowski. Osobiœcie zda-

je mi siê, ¿e tragiczna œmieræ dziecka,

czyli Madzi, zesz³a na plan dalszy. Li-

czy siê tylko lans i celebra. Chore to

bardzo, a trwa od koñca stycznia. Jest

to jeden z najd³u¿szych „seriali” oby-

czajowych, który media eksploatuj¹ w

sposób niemi³osierny. Jak sêpy obsia-

d³y tê nieszczêsn¹ rodzinê. Nie s¹dzê,

by pomaga³o to wyjaœniæ rzeczywiste

okolicznoœci wydarzeñ, nad czym pra-

cuje prokuratura. Nie s¹dzê, by tak

naprawdê obchodzi³o to kogokolwiek z

pisz¹cych o tym dziennikarzy.

Nic oczywiœcie nie jest w stanie prze-

biæ serialu wydarzeñ oko³osmoleñskich.

Je¿eli komukolwiek wydaje siê, ¿e wy-

darzenia osi¹gnê³y apogeum, jest w

grubym b³êdzie: wszyscy gracze na sce-

nie pisowskiego przedstawienia bêd¹

pragnêli jeszcze nie raz zaznaczyæ

swoj¹ obecnoœæ. Prezes Kaczyñski, któ-

ry wielokrotnie ju¿ doprowadza³ do

roz³amu w swoim klubie i w partii,

wokó³ wydarzeñ smoleñskich bêdzie

chcia³ integrowaæ szeroko pojêt¹ pra-

wicê. To nie dzie³o przypadku, ¿e na

³ono matki partii powróci³ przed 10

kwietnia jeden z dysydentów Marek

Jurek. To nie dzie³o przypadku, ¿e w

przededniu obchodów drugiej rocznicy

tragicznych wydarzeñ prezes apelowa³

do roz³amowców Ziobry o powrót na

³ono. Temat Smoleñska szybko nie za-

niknie, bêdzie na sta³e odciska³ siê na

polskiej polityce przez kolejne lata. Za-

dba o to sam prezes, a tak¿e jego ak-

tualni pretorianie jak Macierewicz,

Hofman czy B³aszczak. Plenarna sala

obrad parlamentu bêdzie nie raz jesz-

cze œwiadkiem haniebnych okrzyków i

gromów nienawiœci oraz wzajemnego

wskazywania sobie, gdzie siedz¹ zdraj-

cy. W tym kakofonicznym jazgocie, or-

ganizowanym przez skrajn¹ prawicê

gdzieœ umyka, ¿e w tej bezpreceden-

sowej katastrofie zginêli ludzie, zwykli

ludzie, s³u¿¹cy swojemu krajowi w ró¿-

nych miejscach, a nie tylko funkcjona-

riusze jednej partii.

Kolejne dni przynios¹ zapewne ko-

lejne „wa¿ne” wydarzenia, które

oprócz dr¿enia wewn¹trz klasy poli-

tycznej nie bêd¹ wywo³ywa³y wiêksze-

go zainteresowania szeroko pojêtej

opinii publicznej. Od czerwca do koñ-

ca wakacji uwagê nasz¹ bêdzie zapew-

ne przykuwa³ sport. Najpierw Mistrzo-

stwa Europy w pi³ce no¿nej - s³ynne

EURO 2012 - na naszej polskiej i ukra-

iñskiej ziemi, a póŸniej olimpiada w

Londynie i jego okolicach, bowiem rok

2012 jest tak¿e rokiem olimpijskim, o

czym warto pamiêtaæ. Antyczni Grecy

natenczas wygaszali wszelkie waœnie,

by móc w pokoju i spokoju oddawaæ

siê podziwianiu wysi³ków staro¿ytnych

atletów i zwyciêzców nagrodziæ wieñ-

cem laurowym. A mo¿e by tak i u nas?

Zapewne nie uda siê, wiêc czasami

warto wy³¹czyæ radio, zgasiæ telewizor

i udaæ siê na spacer - idzie wiosna,

przyroda zmienia siê z ka¿d¹ chwil¹,

rozkwit³y wiosenne kwiaty, z dnia na

dzieñ robi siê coraz cieplej, s³oneczko

wschodzi wy¿ej i œwieci coraz d³u¿ej.

Jest mi³o, mimo ¿e dziœ 13 i pi¹tek.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Chyba idzie wiosna

Metro na Bia³o³êkê?
Kilka dni temu na jednym z portali

poœwiêconych Warszawie ukaza³ siê

krótki wywiad z Leszkiem Rut¹, dy-

rektorem Zarz¹du Transportu Miej-

skiego. Z wypowiedzi dyrektora wyni-

ka, ¿e mimo wszystko istnieje jeszcze

szansa, aby metro dotar³o na Bia³o³ê-

kê. Ziarno nadziei na podziemn¹ ko-

lejkê do drugiej co do wielkoœci dziel-

nicy Warszawy zasiane zosta³o przez

jakby nie by³o jednego z najwa¿niej-

szych rang¹ miejskich urzêdników. Co

prawda, jest to daleka perspektywa

15-20 lat, ale w obecnej sytuacji, gdy

wydaje siê, ¿e definitywnie metro nie

dojedzie na Bia³o³êkê – jest to œwiate³ko

w tunelu, który koñczy siê na M³oci-

nach. Z tego tunelu poci¹gi mia³yby

wyjechaæ na powierzchniê i przez Most

M. Sk³odowskiej-Curie pomkn¹æ dalej

znów pod ziemi¹ poprzez Tarchomin i

Nowodwory na D¹brówkê przy Mo-

dliñskiej. Byæ mo¿e taki plan przed³u-

¿enia I linii metra jest reakcj¹ na sta-

rania Rady Dzielnicy Bia³o³êka, która

na marcowej sesji z inicjatywy klubu

radnych Platformy Obywatelskiej pod-

jê³a uchwa³ê w sprawie wniosku do

w³adz miasta o zakoñczenie II linii rów-

nie¿ na Bia³o³êce, w rejonie osiedla

Derby i Grodziska. Konkretnie chodzi

o to, aby wykonane zosta³o studium z

analiz¹ porównawcz¹, czy korzystniej

ostatni¹ stacjê metra zlokalizowaæ na

Bródnie w rejonie ul. Rembieliñskiej,

gdzie ju¿ brak jest miejsca na dalsz¹

rozbudowê - czy na tzw. Zielonej Bia-

³o³êce, gdzie docelowo w ci¹gu najbli¿-

szych lat zamieszka 100-200 tys.

mieszkañców. Argumentów za tym

drugim wariantem jest - moim zda-

niem - o wiele wiêcej. Rozumiem, ¿e

ka¿dy chcia³by mieæ metro jak najbli-

¿ej, ale nie rozumiem, dlaczego miesz-

kañcy Bia³o³êki maj¹ byæ gorsi od

mieszkañców Targówka, ¯oliborza,

Bielan czy Pragi Pó³noc, gdzie metro

ju¿ jest albo za chwilê bêdzie. Zauwa-

¿yæ tak¿e nale¿y, ¿e ulokowanie stacji

metra w tak ogromnych ju¿ dziœ osie-

dlach jak Tarchomin, Nowodwory czy

Derby bêdzie mia³o zbawienny wrêcz

wp³yw na uk³ad komunikacyjny w

pó³nocnej czêœci miasta. Przede wszyst-

kim odci¹¿one zostan¹ mosty, a i w

centrum liczba pojazdów znacznie siê

zmniejszy. Dlatego w dobrze pojêtym

interesie miasta nale¿y powa¿nie i

odwa¿nie planowaæ przed³u¿enie linii

metra na Bia³o³êkê. W dzisiejszych

realiach trudno sobie wyobraziæ funk-

cjonowanie Warszawy bez metra. Mo¿-

na by³o siê o tym przekonaæ ca³kiem

niedawno, gdy przez niespe³na 3 ty-

godnie budowano korytarz ³¹cz¹cy

dwie stacje pod Œwiêtokrzysk¹. T³umy

przetaczaj¹ce siê przez zastêpcze

tramwaje i autobusy przypomina³y

komfort jazdy obowi¹zuj¹cy w PRL.

Powsta³a nawet anegdota, ¿e mamy

ju¿ czynne 2 linie metra: Kabaty-Cen-

trum i Ratusz-M³ociny. Jak to dobrze,

¿e od Œwi¹t Wielkanocnych mamy ju¿

znowu jedn¹ liniê….

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Niezale¿nie od pilota¿owego projek-

tu ustawy metropolitalnej, promowane-

go przez œl¹skich pos³ów PO i niezbyt

dobrze ocenianego przez samorz¹dow-

ców, rz¹d zaj¹³ siê ostatnio projektem

ustawy o transporcie aglomeracyjnym,

maj¹cym na celu usprawnienie zarz¹dza-

nia transportem publicznym w z³o¿onych

zespo³ach miejskich, takich jak aglome-

racja warszawska. Ustawa u³atwi³aby

szwankuj¹c¹ dziœ wspó³pracê s¹siaduj¹-

cych ze sob¹ miast i gmin, bez której nie

mog¹ dobrze funkcjonowaæ ani linie pod-

miejskie, ani tzw. wspólny bilet.

Prace s¹ oparte na pomyœle zawar-

tym w projekcie poselskim Akcji Wy-

borczej Solidarnoœæ z 2001 r., pod któ-

rym podpisa³ siê m.in. pose³ Bronis³aw

Komorowski. Tamten projekt przewi-

dywa³ powo³anie metropolitalnych

zwi¹zków gmin, które mia³yby zawia-

dywaæ regionalnym transportem ko-

lejowym na swoim terenie. Usieciowie-

nie i wysoki standard transportu kole-

jowego poci¹ga³yby za sob¹ moderni-

zacjê transportu autobusowego i tram-

wajowego. Ca³oœæ mia³a byæ finanso-

wana z wp³at pracodawców z terenu

metropolii, w wysokoœci jednego pro-

centu funduszu p³ac. To by³ s³aby punkt

projektu, który dlatego te¿ uzyska³ ne-

gatywn¹ opiniê rz¹du Jerzego Buzka.

Dziœ mamy inny rz¹d, który nie ma

zahamowañ w nak³adaniu kolejnych

podatków; warto jednak poszukaæ in-

nych Ÿróde³ finansowania, bez zwiêk-

szania obci¹¿eñ fiskalnych obywateli.

Mo¿na by na przyk³ad zwi¹zki gmin

wyposa¿yæ ustawowo w nieruchomo-

œci nale¿¹ce do PKP, znajduj¹ce siê na

terenie metropolii, najczêœciej le¿¹ce

dziœ od³ogiem. Kolejarze nie wiedz¹,

co z nimi robiæ, a w³adze samorz¹do-

we poradzi³yby sobie znakomicie.

Warto uœwiadomiæ sobie, o jakie

pieni¹dze chodzi. Na podstawie liczby

zatrudnionych i œredniej p³acy mo¿na

wyliczyæ, ¿e w samej stolicy jeden pro-

cent funduszu p³ac to ponad 300 mln

z³ rocznie. Sejmik województwa ma-

zowieckiego natomiast na regionalne

przewozy kolejowe w 2011 r. przezna-

czy³ 250 mln z³ (plus na autobusowe

70 mln z³). To dotacja na potrzeby

ca³ego Mazowsza. Dla nowego przed-

siêwziêcia komunikacyjnego w aglo-

meracji warszawskiej potrzebna bê-

dzie rocznie zapewne podobna kwo-

ta. Tymczasem jedna tylko dzia³ka

przy dworcu kolejowym, nale¿¹ca do

PKP, jest warta 800 mln z³.

PKP same spieszy³yby siê z prze-

kazywaniem nieruchomoœci, gdy¿ pie-

ni¹dze z ich up³ynnienia ostatecznie

trafia³yby do nich z powrotem: zwi¹z-

ki gmin przekazywa³yby je przewoŸ-

O ustawie metropolitalnej

nikom - z których wiêkszoœæ nie nale-

¿y do PKP - a ci w wiêkszoœci oddawa-

liby je w³aœcicielowi torów, czyli spó³ce

PKP Polskie Linie Kolejowe. Dziœ sa-

morz¹dowa spó³ka Przewozy Regio-

nalne jest winna PKP jako w³aœcicielo-

wi torów 400 mln z³. Taki mechanizm

dzia³a³by sprawnie przez dziesi¹tki lat.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Miasto po raz kolejny szuka oszczêd-

noœci nie tam, gdzie powinno. Ponad

miesi¹c temu radni Platformy Obywa-

telskiej na wniosek ratusza przeforso-

wali na sesji Rady Miasta likwidacjê kil-

kunastu szkó³ i przedszkoli. Odby³o siê

to w atmosferze licznych protestów

uczniów i ich rodziców oraz opozycji z

SLD i PiS, dla których niepojête jest za-

mykanie szkó³ dla praktycznie niezau-

wa¿alnych w skali miasta oszczêdnoœci.

Tymczasem ratusz wpad³ na kolejny

pomys³ z cyklu „zaoszczêdŸmy na dzie-

ciach”. Otó¿ urzêdnicy w kilku dzielni-

cach postanowili, ¿e zlikwiduj¹ szkolne

sto³ówki, a obiady dla uczniów bêd¹ do-

starczaæ firmy cateringowe  lub prywatni

ajenci. Zwolni siê kucharki, intendent-

ki, nie trzeba bêdzie utrzymywaæ kuch-

ni. Jest oszczêdnoœæ? Jest. A to, ¿e kosz-

tem dzieci, to ju¿ rz¹dz¹cych z Platfor-

my Obywatelskiej nie obchodzi.

Taki system funkcjonuje ju¿ na Woli.

Od wrzeœnia do zmian w szkolnych

kuchniach ma dojœæ na Mokotowie,

Œródmieœciu, Bemowie i Bielanach. Bur-

mistrzowie tych dzielnic s¹ zdetermi-

nowani i nie maj¹ zamiaru w tej spra-

wie rodzicom ustêpowaæ. Tymczasem ci

s¹ przera¿eni. Boj¹ siê zarówno o ja-

koœæ przygotowywanych posi³ków, jak

i wzrost ich cen. Dziœ cena posi³ków zja-

danych przez uczniów w szkole obej-

muje tylko koszt produktów i nie mo¿-

na do niej dok³adaæ kosztów utrzyma-

nia kuchni i wynagrodzeñ pracowni-

ków. Tymczasem oczywistym jest, ¿e

firmy cateringowe bêd¹ chcia³y na swo-

ich us³ugach zarabiaæ, wiêc dorzuc¹ do

tego swoj¹ mar¿ê. A to jest ju¿ niezgod-

ne z zapisami Ustawy o systemie oœwia-

ty i s¹dy administracyjne wielokrotnie

siê w tym duchu wypowiada³y.

Po prywatyzacji sto³ówek na Woli

obiady zdro¿a³y tam o 30%, choæ to s¹

wyliczenia urzêdników. W rzeczywisto-

œci rodzice licz¹, ¿e po zmianach za-

p³ac¹ nawet 100% wiêcej! No, chyba

¿e burmistrzowie siê opamiêtaj¹ lub

Rada Miasta nie zatwierdzi ich planów.

Ale do tego potrzebna jest wola rad-

nych Platformy Obywatelskiej, bo to oni

maj¹ w Radzie Warszawy samodzieln¹

wiêkszoœæ. Historia pokaza³a, ¿e póki

co karnie przeg³osowuj¹ ka¿dy pomys³

zg³oszony przez ratusz; ale mo¿e w tej

sprawie, gdy tak naprawdê idzie o bez-

pieczeñstwo i zdrowie dzieci, to siê

zmieni. Zobaczymy. Mogê tylko zapew-

niæ, ¿e przeciw prywatyzacji na pewno

bêdziemy my, jako radni SLD.

Póki co, pomys³ów z prywatyzacj¹

sto³ówek nie maj¹ burmistrzowie dziel-

nic w prawobrze¿nej Warszawie. Chwa-

³a im za to i mam nadziejê, ¿e nic im

w tej sprawie do g³owy nie strzeli, bo

nie wyobra¿am sobie, ¿eby ktoœ chcia³

nawet próbowaæ zrobiæ takie coœ na

przyk³ad mieszkañcom Pragi.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

PO chce sprywatyzowaæ

szkolne sto³ówki
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dokoñczenie ze str. 1

„Kopciuch” w Teatrze CoMeta
lewizyjna, by nakrêciæ repor-

ta¿ o przygotowywanym

przez wychowanki przedsta-

wieniu „Kopciuszka”. Dla

dziewcz¹t, które du¿o w ¿yciu

przesz³y, i które ¿yj¹ w ponu-

rej, pe³nej zakazów i nakazów

rzeczywistoœci, re¿yser jawi

siê przybyszem z innego, lep-

szego œwiata. Nie wiedz¹, ¿e

on tak¿e chce je wykorzystaæ.

Zmusza je do wyznañ, bo ma

nadziejê, ¿e wstrz¹saj¹cym

dokumentem wzbudzi sensa-

cjê i dostanie nagrodê na fe-

stiwalu filmowym.

Utwór, który w latach 80.

odczytywany by³ jako meta-

fora spo³eczeñstwa zniewo-

lonego przez system komu-

nistyczny, dziœ ma pokazaæ,

jaka jest si³a mediów i ich

wp³yw na nasze ¿ycie. Histo-

ria pokazana przez G³owac-

kiego tak czy inaczej jest ak-

tualna. Mimo zmiany ustroju,

zawsze znajd¹ siê ludzie, dla

których liczy siê tylko w³asny

interes. W opisywanym za-

k³adzie poprawczym nie ma

pozytywnych bohaterów.

Wszyscy maj¹ tu brudne

rêce, najbrudniejsze zaœ ci,

którzy powinni byæ poza

wszelkim podejrzeniem, czy-

li wychowawcy.

„Kopciuch” przyniós³ Janu-

szowi G³owackiemu, autoro-

wi b³yskotliwych felietonów,

publikowanych w latach 60. i

70. w „Kulturze”, œwiatowy

rozg³os. Jeden z najwybitniej-

szych, obok Mro¿ka i Ró¿e-

wicza polskich dramaturgów,

urodzi³ siê w 1938 r. w Pozna-

niu, skoñczy³ polonistykê na

Uniwersytecie Warszawskim.

Debiutowa³ ju¿ w 1960 r., a

popularnoœæ przynios³y mu

zbiory opowiadañ „Wirówka

nonsensu” (1968) i „Nowy ta-

niec la-ba-da” (1970). W

1970 r. napisa³ razem z Mar-

kiem Piwowskim scenariusz

do pamiêtnego „Rejsu”, a w

latach 70. szereg dramatów,

m.in. „Cudzo³óstwo ukarane”

(1972), „Obciach” (1976),

„Mecz” (1977) i w³aœnie „Kop-

ciucha” (1979).

„Kopciuch” przeby³ d³ug¹

drogê, aby byæ zaprezento-

wanym w teatrze. Inspiracj¹

do napisania dramatu by³ re-

porta¿, który G³owacki napi-

sa³ po wizycie w domu po-

prawczym w Falenicy. Repor-

ta¿em zainteresowa³ siê Ma-

rek Piwowski i zrealizowa³ na

jego podstawie film „Psycho-

drama”. Dopiero po sukcesie

dokumentu Piwowskiego

G³owacki nada³ swojemu tek-

stowi roku formê dramatu.

Premiera mia³a miejsce w

Londynie w Royal Court The-

ater kilka dni po wprowadze-

niu stanu wojennego i wywo-

³a³a tam du¿e zainteresowa-

nie publicznoœci i krytyki.

Jeszcze wiêksze emocje

ni¿ londyñska premiera wzbu-

dzi³o wystawienie „Kopciu-

cha” w Public Theatre w No-

wym Jorku. Re¿yserowa³

John Madden, a jedn¹ z g³ów-

nych ról zagra³ Christopher

Walken, zdobywca Oscara za

rolê w filmie „£owca jeleni”. W

1988 roku sztuka mia³a pre-

mierê na scenie Teatru Naro-

dowego Tajwanu, a nastêpnie

grana by³a w kilkudziesiêciu

innych krajach.

Na scenie Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury dramat Ja-

nusza G³owackiego wystawi³

dzia³aj¹cy tam od piêciu lat i

prowadzony przez Anetê

Muczyñ Teatr CoMeta. Spek-

takl re¿yserowa³a Jolanta Si-

korska. Wœród wykonawców

na specjalne wyró¿nienie za-

s³uguje Magdalena Rejtczak,

która wcieli³a siê w postaæ

Ksiêcia oraz Emilia Ksiê¿yk

w roli Kopciuszka. Ale i po-

zosta³e odtwórczynie ról pen-

sjonariuszek zak³adu po-

prawczego s¹ bardzo dobre.

Dziewczyny mówi¹ ostrym,

ulicznym jêzykiem, dziêki

czemu pokazywana przez nie

rzeczywistoœæ jest wiarygod-

na: to  œwiat okrutny, rz¹dz¹-

cy siê swoimi prawami, ale i

nie pozbawiony w¹tków li-

rycznych – dziewczyny maj¹

swoje marzenia o ksiêciu i

lepszym ¿yciu.

Dope³nieniem gry aktor-

skiej jest œwietna, nieco psy-

chodeliczna muzyka Jana

Pa³ysa oraz oszczêdna, ale

bardzo trafna scenografia

Marcina Kowalika. Trzeba te¿

zwróciæ uwagê na ciekawe

zastosowanie techniki audio-

wizualnej. Wszystko to daje

mroczny, a jednoczeœnie za-

prawiony ironi¹ spektakl, wo-

bec którego nie mo¿na byæ

obojêtnym. S¹ w tym drama-

cie gorzka rzeczywistoœæ i

z³o, i bajka i marzenia – a

wiêc samo ¿ycie.

Na spektakle Teatru CoMe-

ta wstêp jest wolny, obowi¹-

zuje rezerwacja miejsc.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki


