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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Warszawa
komfortowa?
Zwracam siê do Pañstwa ze spraw¹, która dla mnie
Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
mo¿e byæ walk¹ o œmieræ i ¿ycie mojej rodziny.
tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939
Tymi dramatycznymi s³owami rozpocz¹³ swój list do
redakcji nasz czytelnik - Mieszkam na warszawskim osiedlu Bródno, przy ulicy Toruñskiej 68. Mój blok jest najbardziej wysuniêtym budynkiem do budowanej trasy. Od
mojej klatki (równie¿ wszystkich okien w moim mieszkaniu) do trasy bêdzie mo¿e 5 czy 10 metrów! Dok³adnie
„( =p ) ong ( pong ) Ba fime” to tytu³ wystawy piêciorga
tego nie wiem, wnioskujê z prac robotników. Nikt, nigdy
nie informowa³ nas o przebiegu i czasie trwania przebu- artystów z ró¿nych stron œwiata, aktualnie mieszkaj¹cych
dowy Trasy Toruñskiej, chodŸ na specjalnej stronie jest w Berlinie, otwartej 24 kwietnia w galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul Brzeskiej 7.
informacja o konsultacjach spo³ecznych.
Rzeczywiœcie, oddzia³ war- wystawy dotycz¹ce zagospoFelicity Mangan, Marcel chodz¹ z ró¿nych krajów.
szawski Generalnej Dyrekcji darowania otoczenia plano- Türkowsky, Francesco Cava- Obecnie mieszkaj¹ i pracuj¹
Dróg Krajowych i Autostrad wanej drogi S-8. Jak nas za- liere, Benjamin Laurent Aman w Berlinie. Przyjechali do
dokoñczenie na str. 2 i Benjamin Altermatt po- Warszawy, aby zrealizowaæ
zorganizowa³ wirtualne konsultacje w Serwisie Interakwspólny projekt w galerii fabs.
tywnych Konsultacji Spo³eczProjekt obejmuje materia³
nych, gdzie do 13 maja 2007
dŸwiêkowy i wizualny.
roku odnotowano blisko 10
Inicjatork¹ projektu jest
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
tys. wizyt, oko³o 7 tys. u¿ytbezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
Felicity Mangan, która preaudioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
kowników. Poza tym GDDKiA
zentowa³a ju¿ swoj¹ sztukê w
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Konzorganizowa³a w czterech
fabs. Felicity jest australijsk¹
dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.
urzêdach miast - Marek, Zieartystk¹, zajmuj¹c¹ siê
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
lonki, Koby³ki i Radzymina sztuk¹ dŸwiêku. Swoj¹ tech2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
wystawy prezentuj¹ce projekt
nikê rozwija³a wspó³pracuj¹c
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
przebudowy trasy S-8, której
z tancerzami, artystami wizulat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
czêœci¹ jest Trasa Toruñska.
alnymi oraz muzykami. WyZ tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
W tych samych urzêdach zorkorzystuje cyfrowe techniki
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
ganizowano równie¿ osobne
dokoñczenie na str. 12
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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.
Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 22 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl
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Czwarta runda
rozpoczêta - czytaj na str. 12

„Zielone podwórka”
na Pradze Pó³noc
Po naszej publikacji na ten
temat, do programu „Zielone
podwórka” pilotowanego przez
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich zg³aszaj¹ siê kolejne grupy mieszkañców. Projekt zosta³
pomyœlany jako czêœæ przygotowañ miejskiego Centrum Dialogu Spo³ecznego do Euro
2012. Zazielenione i przystosowane do potrzeb mieszkañców
maj¹ zostaæ cztery podwórka,
choæ chêtnych jest znacznie
wiêcej. Odbywaj¹ siê spotkania
mieszkañców ze studentami
SGGW, którzy opracuj¹ projekty oraz przedstawicielami ZGN
– gospodarzem terenu. Zg³oszono podwórka z ró¿nych czêœci Pragi, m.in. z ul. Stalowej,
£ochowskiej i K³opotowskiego.
Program ma na celu stworzenie bezpiecznej, estetycznej i
funkcjonalnie urz¹dzonej przestrzeni publicznej, odpowiadaj¹cej potrzebom mieszkañców.
Wspólna praca przy jej powstawaniu i wspólne korzystanie z
podwórek poprawi wiêzi s¹siedzkie i spowoduje powstawanie nowych form spêdzania czasu w pobli¿u w³asnego domu.
Na razie przygotowanych zostanie 4 do 5 projektów zielonych podwórek – tyle ma szanse na finansowanie, choæ nie

wiadomo czy uda siê zrealizowaæ wszystkie z ciekawych propozycji, jak np: oczko wodne
typu dotleniacz, miejsce na grilla, „dechy” na wystêpy artystów
i potañcówki, k¹cik rozmów s¹siedzkich dla starszych i osobno dla m³odzie¿y, czy ma³a górka do zje¿d¿ania na sankach.
Prowadzone s¹ rozmowy nad
poszerzeniem formu³y konsultacji i doradztwa. Byæ mo¿e, uda
siê pozyskaæ do wspó³pracy
pracowników naukowych i studentów tak¿e z innych warszawKr.
skich uczelni.
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pewniono w GDDKiA, wystawy cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców
i by³y ogólnie dostêpne do 31
maja 2007. Podczas konsultacji wp³ynê³y 22 pytania. Dotyczy³y wyboru wariantu przebiegu drogi, wykupu dzia³ek,
rozwi¹zañ projektowych –
ochrony przed ha³asem, rozmieszczenia wêz³ów drogowych, obs³ugi s¹siaduj¹cych
terenów. Inwestor odpowiedzia³ na wszystkie. I pytania,
i odpowiedzi s¹ zamieszczone na jego stronie. Poza pytaniami wp³ynê³o równie¿ 139
opinii m.in. – poparcie wyra¿one uchwa³¹ Rady Gminy
Marki z postulatem dotycz¹cym terminu realizacji inwestycji, wskazanie preferowanych wariantów, protesty
przeciwko konkretnym wariantom przebiegu trasy, propozycje dodatkowych rozwi¹zañ, propozycje zagospodarowania otoczenia projektowanej drogi S-8. Wszystkie te
dzia³ania plus konkurs plastyczny – „Wizja nowoczesnej drogi w moim mieœcie i
warsztat projektowy”, „Jak zagospodarowaæ otoczenie planowanej drogi S-8”, mia³y s³u¿yæ poinformowaniu zainteresowanych o planowanej inwestycji, wyjaœnieniu w¹tpliwoœci i obaw, umo¿liwieniu
wypowiedzenia siê spo³ecznoœci lokalnych w tej kwestii.
Analiza nades³anych opinii
wykaza³a, ¿e preferowany by³
jeden z wariantów przebiegu
trasy i ten w³aœnie GDDKiA
wybra³a jako wstêpny. Oczywiœcie, ostateczny przebieg
drogi wskaza³a decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia. W propozycjach spo³ecznych, które –
jak deklaruje GDDKiA – zosta³y wziête pod uwagê, w
projekcie znalaz³y siê wêz³y i
wiadukty, œcie¿ki rowerowe,
zieleñ izolacyjna, w obszarze
zabudowy mieszkaniowej
efektywna ochrona przed
uci¹¿liwoœciami akustycznymi w formie ekranów akustycznych (m.in. zakrzywionych, tunelowych, na wa³ach
ziemnych z zieleni¹ zimozielon¹), dodatkowe po³¹czenia
drogowe, obs³uguj¹ce tereny
przyleg³e, odciête przez projektowan¹ trasê. I wa¿na
kwestia - kompensacja przyrodnicza, zwi¹zana z realizacj¹ znacznej czêœci trasy
przez tereny leœne, w szczególnoœci przez Warszawski
Obszar Chronionego Krajo-

brazu. Nasadzenia powinny
byæ wykonane na terenie
gmin, które ucierpi¹ z powodu ubytku powierzchni leœnej,
w tym: Marki, Zielonka, Koby³ka, Radzymin. Tyle deklaracje GDDKiA. Nasz czytelnik nie wierzy w te deklaracje
- To jedno wielkie k³amstwo.
Raz przed budow¹ ekranów
wyciszaj¹cych, przeprowadzono pomiar ha³asu. Zrobiono go w sobotê w godzinach
popo³udniowych, kiedy to
ruch jest najmniejszy w ca³ym
tygodniu. Poziom ha³asu mierzono na wysokoœci 3 metrów. Mieszkam na 4. piêtrze,
czyli oko³o 12 metrów nad
tras¹. Dziennie, wed³ug oficjalnych danych, przed przebudow¹, przed moimi oknami przeje¿d¿a³o 250 tysiêcy
samochodów na dobê! Po
przebudowie ma byæ wiêcej,
nikt nie jest w stanie poinformowaæ mnie, o ile. Ignorancja urzêdników jest ogromna.
Moja ¿ona rozmawiaj¹c z
urzêdnikiem us³ysza³a, ¿e to
nasza wina, ¿e kupiliœmy te
mieszkanie, bo od 30 lat wiadomo, ¿e bêdzie tu trasa.
Mieszkam tu od roku 1975. I
tak naprawdê, nie licz¹c strony internetowej, która zawiera zbyt optymistyczne - moim
zdaniem - wyliczenia (na
chwilê obecn¹ z podawanych
tam map wynika, ¿e bêdzie
tam ha³as o poziomie 50 dB).
Nie wierzê w to. Nikt tak naprawdê nie interesuje siê
spraw¹, a my czujemy siê
bezradni. Mamy 7-letniego
syna, który ca³y czas ma problemy z górnymi drogami oddechowymi. Zapylenie w
domu jest tak ogromne, ¿e
musimy wycieraæ kurze dwa
razy dziennie! I to mówiê o
sytuacji przed przebudow¹.
W chwili obecnej zdemontowano wszystkie os³ony
dŸwiêkoch³onne, trwaj¹ prace budowlane (ciê¿ki sprzêt
od godziny 6 rano), tak, ¿e
nawet przy zamkniêtych
oknach (a mam okna dŸwiêkoch³onne o wartoœci 55 dB)
nie da siê zasn¹æ. A nikt pytany nie jest w stanie nam
podaæ terminu zakoñczenia
prac. Nie ma tablic informacyjnych o budowie (w widocznym i dostêpnym dla mieszkañców miejscu), nie by³o
¿adnego spotkania, o którym
by³bym poinformowany.
Wszystko to prawda, rozgoryczenie czytelnika jest
zrozumia³e, ale niestety
mieszkamy w europejskim,
sto³ecznym i wielkim mieœcie, które w dodatku inten-

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

sywnie siê buduje i jest modernizowane. Godzenie naszych oczekiwañ z oczekiwaniami inwestorów jest jak
próba godzenia ognia z
wod¹.
Budowa, która tak niepokoi
czytelnika, to inwestycja pod
nazw¹ dostosowanie Trasy
Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8,
na odcinku Al. Prymasa Tysi¹clecia (na wysokoœci Pow¹zkowskiej) w Warszawie
do ulicy J. Pi³sudskiego w
Markach. Etap od wêz³a Modliñska do wêz³a Pi³sudskiego w Markach wykonuje firma J&P – Avax S.A. Po wygranym przetargu, 12 sierpnia 2009, firma podpisa³a
kontrakt z GDDKiA i budowa
ruszy³a. Trzeba bêdzie uzbroiæ siê w du¿¹ dozê cierpliwoœci, bowiem prace potrwaj¹
do kwietnia 2012 roku. I nie
ma w tym nic dziwnego – inwestycja jest gigantyczna i
ma na celu uzyskanie drogi
ekspresowej o 2 jezdniach
jednokierunkowych, rozdzielonych pasem szerokoœci od
2,51 m do 5,0 m. Jezdnia w
obu kierunkach bêdzie wyposa¿ona w 3 pasy ruchu po 3,5
m szerokoœci i w pas awaryjny szerokoœci 2,5 m. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowê wêz³ów: Modliñska, Marywilska, £abiszyñska, Nowo
-Wincentego, Pi³sudskiego
(Marki) wraz z budow¹ i przebudow¹ dróg zbiorczo – rozprowadzaj¹cych, ³¹cz¹cych
te wêz³y, budowê i przebudowê chodników dla pieszych,
ci¹gów pieszo - rowerowych
i œcie¿ek rowerowych. Inwestycja obejmuje równie¿ budowê i przebudowê infrastruktury drogowej - oœwietlenia i zasilania urz¹dzeñ, kanalizacji deszczowej i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji œwietlnej
na skrzy¿owaniach, budowê
kanalizacji telekomunikacyjnej dla centralnego systemu
zarz¹dzania ruchem, przebudowê sieci wodoci¹gowej, telekomunikacyjnej i gazowej,
przebudowê urz¹dzeñ elektroenergetycznych, stacji
transformatorowych, przebudowê i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, urz¹dzeñ
melioracyjnych, zabezpieczenie prze³azowych kana³ów
ciep³owniczych i przebudowê
infrastruktury kolejowej. Ekrany akustyczne na czas budowy zosta³y zdemontowane,
ale powstan¹ nowe – pionowe i zagiête, inwestor zaplanowa³ równie¿ wybudowanie
szklanego pó³tunelu dŸwiêkoch³onnego, w miejscach najbardziej nara¿onych na ha³as, wywo³ywany przez poruszaj¹ce siê po drodze pojazdy. Inwestycja obejmuje równie¿ budowê przepompowni
wód opadowych i zbiorników
retencyjnych. Zieleñ, która
zostanie wyciêta podczas
budowy – jest to koniecznoœæ
– zostanie uzupe³niona. Jeœli zaœ chodzi o ekrany aku-

styczne – w miejscach, o które pyta nasz czytelnik - Ma³gorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddzia³u GDDKiA mówi NGP –
Ekrany akustyczne zostan¹
zamontowane pod koniec
budowy, z oczywistych wzglêdów. Ciê¿ki sprzêt poruszaj¹cy siê po budowie musi
mieæ komfort pracy, nie mo¿e
omijaæ ekranów. Nie umiem
dok³adnie powiedzieæ, kiedy
nast¹pi monta¿ ekranów, ale
mo¿e byæ i tak, ¿e stanie siê
to w kwietniu 2012. Ekrany
bêd¹ zamontowane zgodnie

z decyzj¹ œrodowiskow¹. Od
Marywilskiej do – mniej wiêcej – po³owy drogi pomiêdzy
Suwalsk¹ a Hieronima bêdzie to zamkniêty pó³tunel
nad jezdni¹ g³ówn¹, zaœ nad
jezdniami bocznymi bêdzie to
tunel zagiêty, wysoki na 8
metrów, na którego krawêdzi
zostanie zamontowany oktagonalny reduktor dŸwiêku.
Od po³owy drogi miêdzy Suwalsk¹ a Hieronima, na odleg³oœæ do 1/3 budynku przy
Toruñskiej 68, ca³a trasa –

jezdnia g³ówna i jezdnie
boczne - bêdzie zakryta pó³tunelem akustycznym. Wydaje siê, ¿e jest to dobra wiadomoœæ dla zaniepokojonego
czytelnika.
Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e w nieodleg³ej przysz³oœci
nadrobimy wszystkie, wieloletnie zaniedbania i Warszawa stanie siê nowoczesnym
miastem, w którym wszyscy
bêdziemy ¿yæ komfortowo.
Utopia? Ale jak¿e piêkna.
El¿bieta Gutowska

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Parkowanie
przy cmentarzu

³ek, które mo¿na by³oby zakupiæ z przeznaczeniem pod
parking. Wszystkie zajm¹
deweloperzy pod osiedla
mieszkaniowe.
Zapytaliœmy, jak ten problem
postrzegaj¹ w³adze dzielnicy i
czy jest jakiœ pomys³ na rozwi¹zanie parkingowego pata.
Bernadeta W³och – Nagórny,
rzeczniczka urzêdu dzielnicy
poinformowa³a nas, ¿e - po
pierwsze - dzielnica nie dysponuje œrodkami na ten cel, po
drugie zaœ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym
znajduje siê bia³o³êcki cmentarz jest dopiero w trakcie opracowywania. Do sprawy bêdziemy powracaæ.
(egu)

Parkowanie przy bia³o³êckim cmentarzu to wielki problem. Sami doœwiadczyliœmy potê¿nego stresu, nie chc¹c
spóŸniæ siê na ceremoniê pogrzebow¹. Próba zaparkowania samochodu zajê³a blisko pó³ godziny. Ale problem
– bodaj czy nie wiêkszy – maj¹ piesi poruszaj¹cy siê
ulicami przyleg³ymi do cmentarza.
Nasza czytelniczka pisze - bê?, skoro samochód nadal
Mieszkam w okolicy cmenta- tam stoi i uniemo¿liwia korzyrza na Tarchominie. Jest to stanie z chodnika?
niedu¿y cmentarz, którego
Czytelniczka konstatuje –
podstawowym problemem jeœli mo¿na coœ zrobiæ to tyljest brak parkingu. I napraw- ko teraz, bowiem za chwilê
dê rozumiem odwiedzanie nie bêdzie ju¿ wolnych dziabliskich, których ju¿ nie ma z
nami. Sama te¿ to robiê. Jednak w weekendy, œwiêta oraz LVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
w czasie pogrzebów, okolicznym mieszkañcom pozostaj¹
trawniki oraz ulica - bo chodnik robi za parking. I o ile jest
szeroki, to jakoœ siê wszyscy
mieszcz¹. S¹ jednak fragmenty wzd³u¿ ulicy Pomorskiej i Majolikowej, które maj¹
W nastroju powagi i smutku przebiega³a ta niezwyczajna
szerokoœci oko³o 1,5 m i to
starcza dok³adnie na samo- sesja, która odby³a siê piêæ dni po katastrofie prezydenckiechód. Pieszy ju¿ tê walkê go samolotu pod Smoleñskiem. Smutku tym wiêkszego, ¿e
przegrywa. Rodziny z wózka- Bia³o³êka straci³a w tym wypadku trzech swoich mieszkañmi, z ma³ymi dzieæmi maj¹ do ców: chor¹¿ego Andrzeja Michalaka – technika pok³adowewyboru albo ulicê, albo trawê go, porucznika Artura Ziêtka – pilota nawigatora i podporucz- ale w niektórych miejscach nika Piotra Noska - funkcjonariusza BOR. Wszyscy byli mieszrosn¹ krzewy, wiêc zostaje kañcami osiedla przy Skarbka z Gór.
ju¿ tylko ulica. Ja ostatnio
Radni podjêli decyzjê o zmianie programu sesji. Zrezygnoczujê siê jak donosiciel, po- wano z rozpatrywania wiêkszoœci jego punktów, pozostawianiewa¿ dzwoniê po Stra¿ j¹c jedynie uchwa³ê o zmianach w bud¿ecie na 2010 rok. Radni
Miejsk¹, a w naszym spo³e- postanowili przeznaczyæ 600 tys. z³ na budowê parkingu przy
czeñstwie nie jest to dobrze szkole podstawowej 257 przy Podró¿niczej i 3,6 mln z³ na rozpostrzegane. Ju¿ lepiej jest budowê szko³y podstawowej 231 przy Juranda ze Spychowa.
postrzegany „biedny” kierow- Zwiêkszenia o 30 tys. z³ wymaga kwota przeznaczona na rozca, który otrzyma³ mandat. budowê przedszkola 64 przy Porajów. Na rozbudowê przedAle jakie mam inne wyjœcie z szkola przy Poetów trzeba bêdzie przeznaczyæ w tym roku
sytuacji? Pisa³am ju¿ do 200 tys. z³. Na zakup nieruchomoœci przy ulicy Liczyd³o 3a
Urzêdu Dzielnicy o jakieœ bêdzie trzeba wydaæ 300 tys. z³. Wydatki na teren rekreacyjny
s³upki, ale w odpowiedzi po- przy Ruskowym Brodzie bêd¹ wiêksze o 170 tys. z³, zaœ na
sz³o pismo do Stra¿y Miej- prace projektowe, bêd¹ce wstêpem do rozbudowy p³ywalni
skiej o patrole w tej okolicy. przy Œwiatowida (BOS), trzeba bêdzie wydaæ w tym roku 100
Proszê powiedzieæ - co zmie- tys. z³. Ogó³em zwiêkszenie wydatków na wszystkie wymie(egu)
nia w³o¿enie mandatu za szy- nione inwestycje poch³onie kwotê 1,6 mln z³.

W atmosferze
smutku

Dialog o modernizacji
i kulturze
Od kwietnia 2009 roku Dzielnicowa Komisja Dialogu
Spo³ecznego podejmowa³a dzia³ania inicjatywno-doradcze w ró¿nych dziedzinach, wa¿nych dla spo³ecznoœci
Pragi. Informacja o ustawie z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dzia³aniu po¿ytku publicznego, podana na
spotkaniu DKDS 14 kwietnia, sk³oni³a przedstawicieli 11
organizacji do podjêcia – jednomyœlnie – uchwa³y o kontynuowaniu prac DKDS w dotychczasowej formule.
Dyskusjê wywo³a³ temat cy s¹: Dom Kultury „Praga”,
„Modernizacja ulicy Bia³o- biblioteki i Muzeum Warstockiej”. Przetarg na I szawskiej Pragi, pomocne s¹
czêœæ przeprowadzony zo- co roku og³aszane konkursy
sta³ w 2009 roku, na II czêœæ dotacyjne: starania Warszabêdzie w 2010 roku, zakoñ- wy o miano Europejskiej Stoczenie modernizacji – do licy Kultury 2016; projekt
koñca wrzeœnia. Przewidu- „Sztuka i animacja kultury w
je siê m.in. nowe chodniki, przestrzeni miejskiej”. Pani
pasy zieleni, miejsca parkin- naczelnik przedstawi³a progowe, wymianê asfaltu, gram imprez kulturalnych, orœcie¿kê rowerow¹ od ul. ganizowanych przez Urz¹d
Markowskiej do Grodzieñ- Dzielnicy Praga Pó³noc,
skiej, w kilku miejscach – obejmuj¹cy: koncerty, Jarwysepki, zmuszaj¹ce kie- mark Floriañski (15 – 16
maja), Dzieñ Dziecka, Powirowców do hamowania.
Tomasz Peszke zwróci³ tanie wakacji w Parku Prauwagê, ¿e mieszkañcy skim, „Noc Pragi”, „Noc Muchcieli zapoznaæ siê z projek- zeów (15/16 maja, wspólnie
tem modernizacji ul. Bia³o- z Muzeum Warszawskiej
stockiej, ale nie mieli takiej Pragi), spacery praskie (w
mo¿liwoœci; na obecnym eta- ka¿d¹ sobotê od maja do
pie za póŸno na konsultacje. paŸdziernika, wspólnie z BiuJego zdaniem, prezentacja rem Podró¿y PTTK „Trakt”);
dokonywana jest wed³ug gu- „Nocna strefa sztuki” (w ka¿stu i raczej pod dyktando dro- dy pi¹tek od godz. 18. wspólgowców ni¿ urbanistów, nie nie z pracowniami artystyczuwzglêdnia podstawowych nymi, galeriami z ulic Z¹bza³o¿eñ Sto³ecznego Kon- kowskiej i Brzeskiej). Proserwatora Zabytków. W¹tpli- gram mo¿na uzupe³niaæ –
woœci budzi zgodnoœæ tego zapewni³a pani naczelnik.
projektu ze Strategi¹ ZrówPrzewodnicz¹cy DKDS
nowa¿onego Rozwoju m.st. Krzysztof Tyszkiewicz zwróWarszawy.
ci³ uwagê na koniecznoœæ
Wiceburmistrz Jaros³aw wi¹zania kultury i edukacji.
Sarna zapewni³, ¿e 3 paŸ- „S³uszna uwaga” – stwierdzi³
dziernika 2007 roku Sto³ecz- wiceburmistrz Artur Buczyñny Konserwator Zabytków ski, podaj¹c przyk³ady ju¿
wyda³ pozytywn¹ opiniê. No- zrealizowanych dzia³añ (Serwym wyzwaniem bêdzie ujê- duszko dla dzieci, Festiwal
ta w WPI modernizacja ul. filmów) i zapowiadaj¹c kolejKawêczyñskiej. Na tym przy- ne projekty spo³eczne z
k³adzie warto spróbowaæ do- aspektem kulturalnym, finanpracowaæ siê metod, które sowane z „korkowego”. Popozwol¹ unikn¹æ niedoróbek wo³a³ ju¿ pe³nomocnika ds.
edukacji kulturalnej, Annê
z poprzednich projektów.
Dyskusja zaowocowa³a Mamiñsk¹ z DK „Praga”. Pepodjêciem uchwa³y, w której ³nomocników powo³aj¹ tak¿e
DKDS zwróci³a siê do zarz¹- dyrektorzy szkó³.
Zdaniem wiceprzewodnidu dzielnicy o konsultowanie
inwestycji i modernizacji reali- cz¹cej DKDS, Marii Pokój, w
zowanych przez Dzielnicê polityce nie dostrzega siê
Praga Pó³noc: publikowanie wielokulturowoœci Pragi.
na stronie internetowej dziel- Sprawy spo³eczne, kulturalne
nicy koncepcji projektu, kon- i zdrowotne trzeba omawiaæ
sultowanie z DKDS, organi- kompleksowo. M³odzie¿ prazacjami spo³ecznymi i miesz- ska chce mieæ swoje kluby,
kañcami projektów koncepcji sama je urz¹dzaæ. Potrzebni
projektowych i przygotowy- s¹ streetworkerzy.
Zgodnie z zapowiedzi¹
wania projektów wykonawczo-budowlanych, konsulto- Magdaleny Hennig-Rosiecwanie i koordynowanie tych kiej, we wrzeœniu zorganizoprojektów z u¿ytkownikami wane bêdzie szkolenie dla
terenów, s¹siaduj¹cych z in- streetworkerów.
westycj¹ oraz wytycznych i
Tomasz Peszke ze Stowaregulacji, zawartych w aktach rzyszenia Mieszkañców Miprzyjêtych przez m.st. War- cha³ów poda³ w w¹tpliwoœæ
szawa i inne organy.
sens tworzenia na Pradze
Najszerzej prezentowa- centralnego oœrodka kultury
nym i dyskutowanym tema- (bêdzie drogi, efektów nie bêtem by³a kultura na Pradze. dzie) i postawi³ kilka pytañ:
Jako zadanie urzêdu dzielni- Czy teatr, sala koncertowa –
cy i swoje w³asne, naczelnik maj¹ sens? Czy dzielnica ma
wydzia³u kultury Magdalena strategiê utrzymywania pryHennig-Rosiecka wskaza³a watnych instytucji kultury?
aktywizacjê i pomoc w reali- Czy warto p³aciæ za biblioteki
zacji pomys³ów, które s¹ do w obecnej formie? Czy w
niej zg³aszane. Filarami pra- dziedzinie imprez masowych

chcemy czegoœ wiêcej ni¿
festiwale, jarmarki? Jakie instytucje dzielnica ma finansowaæ, jakich – nie?
Czy urz¹d roz³o¿y parasol
ochronny nad pracowniami
artystycznymi, którym ZGN
podnosi czynsze – zapyta³
Jacek Schmidt ze Stowarzyszenia 11 Listopada, o bud¿et
edukacji kulturalnej i wizjê
wspó³pracy z NGOsami oraz
zakres i mo¿liwoœci konsultacji - Wies³aw Jakubczak z
Artbale - Stowarzyszenia
Rozwoju Edukacji Kulturalnej
i Sztuki.
Wiceburmistrz Artur Buczyñski obieca³ przynieœæ na
nastêpne posiedzenie wspólny program kultury i edukacji
ró¿nych wydzia³ów urzêdu i
praskich instytucji. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e znajd¹ siê
w nim zapowiedziane na spotkaniu DKDS przez dyrektora DK „Praga” Tomasza Kaliñskiego cykliczne imprezy:
„Na Pradze jest jazz”, „Muzyka kameralna i organowa”,
koncerty „Etno – Praga”. W
planach tej placówki s¹ dzia-

³ania teatralne: teatr impresaryjny oraz warsztaty z udzia³em dzieci. Potrzebna jest
wielofunkcyjna sala widowiskowo-koncertowa; edukacjê
kulturaln¹ powinny spe³niaæ
tak¿e filie Domu Kultury.
Naczelnik wydzia³u kultury
wypowiedzia³a siê przeciw likwidacji bibliotek – pe³ni¹ one
tak¿e funkcjê œwietlic.
Najwiêcej kontrowersji wywo³a³ pomnik Pana Gumy na
ul. Stalowej. Jego powstanie
popar³a jedna z organizacji;
Dzielnica nie finansowa³a
rzeŸby. Na posiedzeniu DKDS
okreœlono j¹ s³owami: „temat
trudny”, „antypromocja”, „obraza”, ale te¿ „przestroga”.
Dyskusja bêdzie kontynuowana –
zapowiedzia³
Krzysztof Tyszkiewicz. – Zale¿y nam na stworzeniu,
wspólnie z dzielnic¹, strategii w dziedzinie kultury.
K.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

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

W obronie parowozowni
W niedzielê 25 kwietnia z inicjatywy Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK, przy
udziale cz³onków praskich stowarzyszeñ i okolicznych
mieszkañców odby³a siê manifestacja pod czêœciowo
zburzon¹ parowozowni¹ przy ul. Wileñskiej.
Ten stosunkowo niepozor- stacji prawnie chronionego,
ny budynek pochodz¹cy z wpisanego do rejestru zabyt1862 roku ze wzglêdu na sw¹ ku. Okazuje siê, ¿e przez rok
konstrukcjê jest jednym z uni- nie zrobiono praktycznie nic,
kalnych tego typu obiektów w ¿eby odwróciæ poczynione
skali europejskiej.
szkody. Nie sporz¹dzono inW pierwszych dniach maja wentaryzacji, pozwalaj¹cej na
minie rok od bulwersuj¹cej oszacowanie dokonanych
spo³ecznoœæ Warszawy dewa- zniszczeñ, nie zabezpieczono

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

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr 25/CP/2010
z dnia 13.04.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego na dzia³kach ewid. nr: 49, 46/2, 46/1,
11/1, 11/2, 121/4 w obrêbie 4-16-07, na dzia³kach ewid. nr:
20, 1, 113, 87, w obrêbie 4-16-14, w ul. Wojdyñskiej, z
w³¹czeniem w ul. Olesin, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

tak¿e terenu. Mieszkañcy okolicznych domów s¹ zbulwersowani bezczynnoœci¹ s³u¿b porz¹dkowych. Ich interwencje w
Stra¿y Miejskiej i na Policji nie
przynosz¹ ¿adnych rezultatów. Pad³o wiele gorzkich
s³ów. Teren jest penetrowany
przez z³omiarzy, narkomanów
i element przestêpczy. Gruzowisko nie zosta³o nale¿ycie
zabezpieczone przed dostêpem do niego dzieci.
Janusz Sujecki z ZOK win¹
za ten stan obarcza tak¿e
s³u¿by Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, który zgodnie z ustaw¹ ma prawo odebraæ nieruchomoœæ w³aœcicielowi, w sposób oczywisty –
jak to ma miejsce w tym wypadku – d¹¿¹cemu do zniszczenia zabytku. Nie korzystaj¹c z tego prawa, pozwala siê
w³aœcicielowi terenu na poczucie bezkarnoœci. Uogólniaj¹c problem na ca³¹ Pragê, mieszkañcy podkreœlali
dalsz¹ dewastacjê dzielnicy –
skuwanie detali, niszczenie
bram i zabytkowych drzwi itd.
– zamiast obiecywanej od lat
rewitalizacji.

Zebrani podpisali petycje
do Sto³ecznego Konserwatora Zabytków o skuteczn¹
ochronê zabytku – ogrodzenie terenu i podjêcie dzia³añ
w celu odbudowy parowozowni oraz zaapelowali do
mieszkañców Pragi o aktywne dzia³ania w obronie dziedzictwa kulturowego.
Przypomnijmy, ¿e spraw¹
parowozowni zaj¹³ siê specjalny zespó³ wy³oniony z Komisji Dialogu Spo³ecznego przy
Sto³ecznym Konserwatorze
Zabytków. Próbowa³ on przeœledziæ postêpowanie urzêdników z Biura SKZ i pó³nocnopraskiego Wydzia³u Architektury. Niebawem zostan¹
przedstawione wyniki przeprowadzonego audytu.
Kr.
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Prawnik radzi

„Odwieszenie”
wyroku
Odwieszono mi wyrok. Decyzja zapad³a bez mojej obecnoœci. Czy kurator mia³ podstawy, aby sk³adaæ wniosek
o odwieszenie wyroku? Czy mogê siê od tego wyroku
odwo³aæ, jeœli tak, to w jakim terminie? Zaznaczam, ¿e w
2007 roku zosta³em skazany na karê 8 miesiêcy pobawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem kary na
okres 2 lat. Jednak¿e w czerwcu 2008 roku zosta³em
skazany za pobicie (2 lata w zawieszeniu na 3 lata).
Darek Z.
Zgodnie z art. 75. § 1 Ko- wymienionych wy¿ej okoliczdeksu karnego „S¹d zarz¹- noœci. Co do Pañskiej obecdza wykonanie kary, je¿eli noœci podczas posiedzenia
skazany w okresie próby po- s¹dowego, podczas którego
pe³ni³ podobne przestêpstwo s¹d zarz¹dzi³ wykonanie kary,
umyœlne, za które orzeczono to zgodnie z art. 178. § 1 Koprawomocnie karê pozbawie- deksu karnego wykonawczenia wolnoœci.” Mniemam, i¿ go przed wydaniem postanoskoro kurator niezw³ocznie wienia w przedmiocie zarz¹powiadomi³ s¹d o konieczno- dzenia wykonania zawieszoœci odwieszenia kary, to mu- nej kary, s¹d powinien wys³usia³ Pan pope³niæ przestêp- chaæ skazanego lub jego
stwo podobne do tego, za obroñcê, chyba ¿e zachodz¹
które zosta³ Pan skazany za okolicznoœci zarz¹dzenia wypierwszym razem. Pozosta³e konania kary okreœlone w art.
przepisy tego artyku³u stano- 75 § 1 Kodeksu karnego. Jewi¹, ¿e S¹d mo¿e zarz¹dziæ ¿eli zatem kara zosta³a Panu
wykonanie kary, je¿eli skaza- odwieszona na podstawie art.
ny w okresie próby ra¿¹co 75 par. 1 Kodeksu karnego,
narusza porz¹dek prawny, w wówczas s¹d móg³ wydaæ
szczególnoœci, gdy pope³ni³ postanowienie bez Pañskiej
inne przestêpstwo ni¿ okre- obecnoœci i bez wys³uchania
œlone w § 1 albo je¿eli uchyla Pana. Na postanowienie
siê od uiszczenia grzywny, od s¹du w sprawie zarz¹dzenia
dozoru, wykonania na³o¿o- wykonania kary mo¿e Pan
nych obowi¹zków lub orze- wnieœæ za¿alenie. Za¿alenie
czonych œrodków karnych. wnosi siê w terminie 7 dni od
Ponadto S¹d mo¿e zarz¹dziæ daty og³oszenia postanowiewykonanie kary, je¿eli skaza- nia, a je¿eli ustawa nakazuje
ny po wydaniu wyroku, lecz dorêczenie postanowienia,
przed jego uprawomocnie- od daty dorêczenia.
niem siê, ra¿¹co narusza poPodstawa Prawna: Kodeks
rz¹dek prawny, a w szczegól- karny (Dz.U.1997 nr 88 poz.
noœci, gdy w tym czasie po- 553), Kodeks karny wykope³ni³ przestêpstwo. Zarz¹- nawczy (Dz.U.1997 nr 90
dzenie wykonania kary nie poz. 557, Kodeks Postêpomo¿e nigdy nast¹piæ póŸniej wania Karnego)(Dz.U.1997
ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od za- nr 89 poz.555.)
koñczenia okresu próby. ZaJoanna Nowacka
tem, wobec faktu, i¿ s¹d
prawnik
uzna³, ¿e w Pana przypadku
Kancelaria Prawna Leximus
zachodz¹ przes³anki zarz¹ul. Radzymiñska 34 lok. 6
dzenia wykonania zawieszonej kary, a wiêc jej „odwiesze- tel. (22) 215 69 84, 698 22 19
500 020 048, 515 134 071
nia”, musia³a zajœæ jedna z

D£UGOFALOWA POMOC DLA DZIECI
OSIEROCONYCH W WYNIKU KATASTROFY
SAMOLOTU PREZYDENCKIEGO
Caritas Polska uruchamia apel o pomoc dla dzieci, które zosta³y osierocone w wyniku katastrofy samolotu prezydenckiego. D³ugofalowe wsparcie dla dzieci bêdzie
prowadzone w ramach istniej¹cego programu Skrzyd³a.
Dzieci zostan¹ objête opiek¹ finansow¹ maj¹c¹ na celu zapewnienie form pomocy dopasowanych do indywidualnych
potrzeb rodzin. Dzieci objête Programem Skrzyd³a otrzymaj¹ kompleksow¹ opiekê. Wsparcie, jakie otrzyma dziecko w ramach Programu Skrzyd³a, nie ograniczy siê tylko do
pomocy doraŸnej.
Osoby i instytucje, które chc¹ wspomóc akcjê pomocy
dzieciom osieroconym w wyniku katastrofy samolotu
prezydenckiego, mog¹:
- wysy³aæ SMS O TREŒCI POMAGAM
NA NUMER 72052 koszt 2,44 z³ z VAT
us³uga dostêpna dla u¿ytkowników
ORANGE, PLUS, ERA, PLAY
- wp³aciæ œrodki na konto CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyñskiego 9, 01-015 Warszawa
w Banku Millenium o numerze:
23 1160 2202 0000 0000 7442 8102
z dopiskiem DZIECI

ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o
wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 15/CP/2010 z dnia 29.03.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia
125 PE o d³ugoœci 940,0 m na czêœci dzia³ek nr ew. 5, 6/3, 18/3, 8/3, 8/4, 9/5, 9/6, 10/20, 10/21, 11/10, 11/12 z obrêbu 4-04-05
oraz na czêœci dzia³ek nr ew. 2, 1/2 z obrêbu 4-04-06 w ul. Klasyków i ul. Krokwi na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. L. Kruczkowskiego 2,
00-412 Warszawa, z³o¿onego dnia 15.10.2009r., skorygowanego z dniem 11.02.2010r.
Nr 16/CP/2010 z dnia 29.03.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia dn
40 PE o d³ugoœci 190,0 m na dzia³kach nr ew. 26/16, 64, 26/24, 63/1, 63/2, 61/2 z obrêbu 4-02-24 po³o¿onych w ulicy „Bez
nazwy” w³¹czonej w ul. Marmurowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, z³o¿onego dnia 16.10.2009r.
Nr 17/CP/2010 z dnia 29 marca 2010 r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia na terenie dzia³ek nr ew. 38, 36, 13/2 w obrêbie 4-07-14 w ul. Ojca Aniceta na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy z siedzib¹ w Warszawie
Al. Jerozolimskie 179.
Nr 18/CP/2010 z dnia 1 kwietnia 2010r. umarzaj¹ca postêpowania dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia PE 40mm na terenie dzia³ek nr ew. 8/10 i 9/3 w obrêbie 4-07-14 w rejonie ul. Kopijników na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy z siedzib¹ w
Warszawie Al. Jerozolimskie 179.
Nr 19/CP/2010 z dnia 06.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie wodoci¹gu z przy³¹czami
44, 36/17, 36/9, 36/19 i 36/20 w obrêbie 4-07-07 w ul. Echa Leœne i drodze wewnêtrznej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek Pracowni Projektowej Instalacji Sanitarnych – Marcin Dobrowolski z siedzib¹ w £omiankach
ul. Staszica 27.
Nr 20/CP/2010 z dnia 06.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz
z przy³¹czami kanalizacyjnymi w ul. Gryfitów na odcinku od ul. Bia³o³êckiej do ostatniego projektowanego przy³¹cza na dzia³kach nr ew. 1, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 38/4 z obrêbu 4-07-13 oraz na dzia³kach nr ew. 10 i 28 z obrêbu 4-07-12 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. w Warszawie Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5.
Nr 21/CP/2010 z dnia 06.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ w ul. Toporczyków na dzia³kach nr ew. 10, 23, 22/22, 21/20, z obrêbu 4-07-12 oraz po rozszerzeniu inwestycji o dzia³ki nr ew. 24/12 i 24/15 z obrêbu 4-07-12 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. w Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie
Pl. Starynkiewicza 5.
Nr 22/CP/2010 z dnia 06.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 Lca 320m w drodze dojazdowej do ul. Juranda ze Spychowa na odcinku od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150mm w ul. Juranda ze Spychowa do istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150mm w ul. Echa Leœne,
inwestycja zlokalizowana na terenie dzia³ek nr ew. 1/1 w obrêbie 4-07-03, nr ew. 54/1, 6/18, 17 w obrêbie 4-07-06 oraz na
dzia³ce nr ew. 44 w obrêbie 4-07-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. w Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5.
Nr 24/CP/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. dla inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej na
dzia³kach ew. nr 5/4, 11 i 12 z obr. 4-16-46 oraz na dzia³kach ew. nr 20, 27 i 28 z obr. 4-07-18, w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
Szklarniowej i ul. Orneckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek MPWiK w m.st. Warszawie Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Plac Starynkiewicza 5.
Nr 26/CP/2010 z dnia 14.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego w ul. Leliwitów na odcinku od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 w ul. Modliñskiej do z³¹czenia z istniej¹cym przewodem wodoci¹gowym DN 100 w ul. Nagodziców na dzia³kach nr ew. 109/6, 112/1, 112/2, 112/3 w obrêbie 4-03-22
oraz na dzia³kach nr ew. 44/4, 44/6, 44/8 w obrêbie 4-03-10 terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. w Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5.
Nr 27/CP/2010 z dnia 14.04.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na przebudowie przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w ul. Modliñskiej w rejonie ulicy Ekspresowej i ul. Wartkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie
Pl. Starynkiewicza 5, z³o¿onego w dniu 11.08.2008r.
Nr 28/CP/2010 z dnia 16.04.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (max. ciœ. robocze
MOP= do 0,5 MPa) na czêœci dzia³ek nr ew. 1 z obrêbu 4-07-10 oraz na czêœci dzia³ek nr ew. 9, 5/3, 20/3, 17/5, 14/37 z obrêbu
4-07-02 przy ul. P³ochociñskiej, ul. P³ytowej i ul. Kupieckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ w Warszawie Al. Jerozolimskie 179,
z³o¿onego w dniu 24.02.2010r.
Nr 29/CP/2010 z dnia 16.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia w ul. Bia³o³êckiej na dzia³ce nr ew. 10 z obrêbu 4-07-12 oraz w drodze dojazdowej na dzia³kach nr
ew. 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/1 z obrêbu 4-07-12 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy z siedzib¹ w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
Nr 30/CP/2010 z dnia 16.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia w ul. Toporczyków na dzia³kach nr ew. 24/6, 26/11, 23 z obrêbu 4-07-12 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy z siedzib¹ w
Warszawie Al. Jerozolimskie 179.
Nr 31/CP/2010 z dnia 16.04.2010r. umarzaj¹ca postêpowanie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³ów œciekowych
φ 0,6m- φ 0,2m w ul. Ojca Aniceta i ul. Kuszników << L = ok.333m, od projektowanego kana³u œciekowego φ 0,8m w Trasie Armii
Krajowej do przy³¹cza kanalizacji œciekowej na terenie dzia³ek nr ew. 106, 107/1, 107/3, 107/4, 108, 124, 123, 133 w obrêbie
4-07-13; na dzia³kach nr ew. 13/2, 13/5, 13/6 w obrêbie 4-07-14 i nr ew. 1/45 w obrêbie 4-08-03 (Dz. Targówek) z dzia³ek
nr 100/1 do 100/4 przy ul. Kuszników w Dzielnicach Targówek i Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek osoby fizycznej.
Nr 32/CP/2010 z dnia 19.04.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm, na
dzia³kach nr ew. 5, 19/6, 94 z obrêbu 4-07-18 przy ul. Bruszewskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿onego w dniu 22.10.2008r.
Nr 33/CP/2010 z dnia 19.04.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego w ul. Leœnej Polanki
na odcinku od ul. Hanki Ordonówny do ul. Topolowej oraz w ul. Topolowej od ul. Leœnej Polanki w kierunku osiedla Dom
Development, na dzia³kach nr ew. 1/1, 1/ 2, 1/3, (obecnie 1/4), 2/1, 2/2, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/28, 3/31, 6/35, 6/45 w
obrêbie 4-01-21 oraz na dzia³kach nr ew. 9 (obecnie 9/2), 10/3, 11/1, 11/2 w obrêbie 4-01-20 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z³o¿onego dnia
03.06.2008r. zmienionego dnia 23.07.2008r.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹
swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na parterze
w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 305 , 307 i 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w
godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem
telefonu 022 51-03-196 lub 198.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).
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Koncert muzyki sakralnej
25 kwietnia w Koœciele œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172
odby³ siê koncert z cyklu „Muzyka Koœcio³ów Wschodu i Zachodu” w wykonaniu
M³odzie¿owego Chóru Mêskiego „Lira” pod dyrekcj¹ Marcina Cmiela oraz Chóru
Szko³y G³ównej Handlowej, który poprowadzi³ dyrygent Tomasz Hynek.

Fryderyki 2010
– specjalny koncert w Bazylice oo. Salezjanów
W tym roku nie by³o hucznej gali wrêczenia jednych z
najbardziej presti¿owych muzycznych wyró¿nieñ w Polsce. Zamiast niej, 19 kwietnia, w Bazylice oo. Salezjanów przy ul. Kawêczyñskiej
odby³ siê specjalny koncert
pt. „Fryderyki 2010. Artyœci w
ho³dzie ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem”.
Ceremonia, która odby³a
siê w praskiej Bazylice mia³a
zupe³nie inn¹ ni¿ dotychczas
formê. Listê laureatów tegorocznych „Fryderyków” jedynie odczytano na zakoñczenie specjalnego, nostalgicznego koncertu. Rezygnuj¹c z
gali i uroczystego odbierania
nagród, artyœci oddali ho³d
wszystkim, którzy odeszli, a
ich najbli¿szym przekazali
wyrazy solidarnoœci i wspó³czucia. Swój ¿al wyrazili graj¹c i
œpiewaj¹c, bo, jak powiedzieli
prowadz¹cy koncert: Artur
Orzech i Iwona Schymalla,
gdzie s³owo jest bezsilne, tam
zaczyna siê muzyka.
W koncercie wyst¹pili artyœci tej miary, co Anna Maria

Za³o¿ony w 1990 r. Chór
M³odzie¿owy Mêski „Lira”
sk³ada siê z warszawskich
uczniów i studentów. Ma w
swoim repertuarze ponad 80
wielog³osowych utworów
muzyki sakralnej. Zespó³ jest
laureatem licznych festiwali
krajowych i zagranicznych,
m.in. zdoby³ Srebrny Dyplom
podczas 1st Choir Olimpics w
Linz (Austria), dwa br¹zowe
medale na Miêdzynarodowym Festiwalu w Greckiej
Prevezie i Z³oty Kamerton w
Konkursie Chórów a’Capella
Dzieci i M³odzie¿y w Bydgoszczy. Ostatnio chór
uczestniczy³ w XXV Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, gdzie zaj¹³ III miejsce oraz w Festiwalu Pieœni
Maryjnej w Czêstochowie.
Zespó³ da³ ponad 350 koncertów w koœcio³ach, Filharmonii Narodowej, Akademii
Muzycznej oraz w instytucjach spo³ecznych w kraju i
za granic¹. Koncertowa³ w
Austrii, Czechach, Chorwacji,
Bia³orusi, Bu³garii, Grecji,
Niemczech, S³owenii, Wêgrzech, Wielkiej Brytanii i we
W³oszech.
W niedzielnym koncercie
Chór „Lira” zaprezentowa³
kilkanaœcie utworów muzyki
sakralnej, od Œredniowiecza
do wspó³czesnoœci. W programie znalaz³y siê m.in.:

Bogurodzica – anonimowa
pieœñ z XIII w. i „Ave Regina
caelorum” – anonim z XV w.
Z epoki Renesansu wspaniale zabrzmia³ psalm Miko³aja
Gomó³ki do s³ów Jana Kochanowskiego „Nieœcie
chwa³ê, mocarze” oraz utwory „B³ogos³awiony cz³owiek”
Wac³awa z Szamotu³ i „Panis Angelicus” Giovanni Pierluigi di Palestrina. Nastêpnie
zespó³ wykona³ trzy pieœni z
okresu Baroku, w tym „Cantate Domino” Hansa Leo
Hasslera oraz dwie pieœni
wspó³czesne: „Zdrowaœ
b¹dŸ Maryja” Henryka Miko³aja Góreckiego i „Zdrowaœ
Królewno Wyborna” Andrzeja Koszewskiego.
W drugiej czêœci koncertu
wyst¹pi³ Chór Szko³y G³ównej
Handlowej. Tworz¹ go zarówno studenci, jak i absolwenci
SGH, a tak¿e osoby nie zwi¹zane z uczelni¹. W obecnym
kszta³cie, pod kierunkiem Tomasza Hynka zespó³ wystêpuje od 1993 roku. Chór SGH
ma na swoim koncie wystawienie „Stabat Mater” Karola
Szymanowskiego oraz fragmenty „Stabat Mater” Antonina Dvoraka i Francisa Poulenca, utwory na chór, orkiestrê i
solistów. Wyst¹pi³ te¿ w Teatrze Wielkim w Warszawie,
gdzie by³ goœciem V Europejskich Spotkañ Chóralnych.

Zespó³ bierze udzia³ w konkursach w kraju i za granic¹,
jest laureatem wielu nagród i
wyró¿nieñ.
W wykonaniu Chóru SGH
us³yszeliœmy m.in. „In te, Domine, speravi” Wac³awa z
Szamotu³, pierwszy utwór
polskiego kompozytora wydany poza granicami Polski,
a mianowicie w Norymberdze
w 1554 r., motet „Der Geist
hilft unser Schwachheit auf”
Jana Sebastiana Bacha i „Benedictiones” Dariusza £apiñskiego. Na bis Chór zaœpiewa³ pieœñ „Ju¿ siê zmierzcha”
czyli „Modlitwê gdy dziatki
spaæ id¹” Wac³awa z Szamotu³.
Koncert zorganizowany
przez burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka Jacka Kaznowskiego wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Ks. Proboszcza Parafii œw.
Mateusza Ew. i Ap. oraz Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy
Bia³o³êka by³ prawdziw¹
uczt¹ dla mi³oœników muzyki
chóralnej. Dlatego z wielkim
zadowoleniem przyjêto zaproszenie organizatorów na
kolejny koncert z cyklu „Muzyka Koœcio³ów Wschodu i
Zachodu”, który odbêdzie siê
13 czerwca o godz. 19 w Koœciele œw. Micha³a Archanio³a przy ul G³êbockiej 119, a w
którego programie znajdzie
siê muzyka cerkiewna.
Joanna Kiwilszo

Jopek, Wojciech Karolak,
Kayah & Royal String Quartet, Stanis³aw Soyka, Maryla
Rodowicz, W³odzimierz Nahorny czy Justyna Steczkowska oraz Janusz Olejniczak i
kwartet Camerata. Niektóre
wystêpy mia³y bardzo osobisty charakter. Anna Maria
Jopek podzieli³a siê wspomnieniem o ksiêdzu Romanie
Indrzejczyku, a Maryla Rodowicz balladê W³odzimierza
Wysockiego „Konie narowiste”, po mistrzowsku przet³umaczon¹ przez Agnieszkê
Osieck¹, dedykowa³a specjalnie Marii Kaczyñskiej, która lubi³a s³uchaæ jej piosenek.
„Tryptyk Rzymski”- „Omnia
nuda” Jana Paw³a II przedstawi³ Stanis³aw Soyka. Us³yszeliœmy te¿ utwór inspirowany wierszem Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Chopina” w wykonaniu Witka £ukaszewskiego z zespo³em.
Fragmenty wiersza odczyta³
Krzysztof Kolberger. S³owa
piosenki Justyny Steczkowskiej „Wracam do domu”: ci¹gle wierzê, ¿e jeszcze jest

czas, jeszcze razem bêdziemy siê œmiaæ, nabra³y zupe³nie nowego znaczenia. Wiemy przecie¿, ¿e dla tych, co
zginêli, tego czasu ju¿ nie ma.
A jednak, jak œpiewa Kayah,
„wiosna przyjdzie i tak” a
¿ycie toczy siê dalej.
Najwiêcej „Fryderyków”, bo
a¿ szeœæ, otrzyma³a grupa
„Hey” oraz Katarzyna Nosowska, która zosta³a Autorem
Roku. Kompozytorem Roku
zosta³ Seweryn Krajewski,
Wokalistk¹ Roku – Gaba Kulka, a Wokalist¹ Roku – Tomasz (Lipa) Lipnicki. Z³otymi
Fryderykami uhonorowano
Ewê Demarczyk i Wojciecha
Karolaka. Warto zauwa¿yæ,
¿e za Album Roku w kategorii Muzyka Powa¿na wyró¿niony zosta³ Marcin Zdunik,
m³ody wiolonczelista, którego
mieliœmy okazjê oklaskiwaæ w
Bia³o³êce w 2008 r., kiedy
wraz ze skrzypkiem Januszem Wawrowskim prezentowa³ kaprysy Paganiniego.
Niezwyk³y koncert „Fryderyki 2010. Artyœci w ho³dzie ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem” zakoñczy³o wspólne
przez wszystkich artystów wykonanie utworu Czes³awa Niemena „Dziwny jest ten œwiat”.
Joanna Kiwilszo
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JedŸ z g³ow¹ - w kasku
120-osobowy peleton pod eskort¹ policji wyruszy³ sprzed szko³y przy ul. Jagielloñskiej 7 do Wojskowego Oœrodka Rekreacyjnego na Wale Miedzeszyñskim,
na festyn z okazji 10-lecia Klubu Rowerowego „Trybik”. Klub dzia³a od 14 kwietnia
2000 roku; dziœ ma 120 cz³onków, w ci¹gu dekady naliczono 450 osób.

czuwa³a Ma³gorzata Paczek
z wolontariuszami.
We wszystkie czynnoœci
organizacyjne i porz¹dkowe
zaanga¿owany by³ zarz¹d
Klubu „Trybik”: Pawe³ Paczek
– prezes, Jacek Malczyk –
wiceprezes, Piotr Œledziak –
skarbnik, Adam Œledziak –
fotograf, Mariusz Cichy –
mechanik rowerowy.
W programie festynu nie
by³o jubileuszowych przemówieñ. Poproszony o krótk¹
refleksjê prezes Pawe³ Pa-

czek wyrazi³ satysfakcjê, ¿e
dziêki „Trybikowi” wiele dzieci i m³odych ludzi jeŸdzi na
rowerach w kaskach i kamizelkach odblaskowych, przestrzega przepisów, bezpieczna jazda staje siê modna.
Prezes przekaza³ podziêkowanie za wspó³pracê Wojewódzkiemu Oœrodkowi Ruchu Drogowego, Komendzie
Sto³ecznej Policji, Stra¿y
Miejskiej, dyrektor Katarzynie
Turskiej z Krajowej Rady
Bezpieczeñstwa Ruchu Dro-

gowego, a tak¿e Halinie Gontarz – dyrektor ZS nr 45 oraz
sponsorom nagród w konkursach: Andrzejowi Sakowskiemu - firma „Sakowska”, Wojewódzkiemu Oœrodkowi Ruchu Drogowego i Carrefour
Wileñska.
Kontakt ze Spo³ecznoKulturalnym Klubem Rowerowym „Trybik”:
tel. 22 831 05 67; 604 051 843
mail: paczekpawel@wp.pl
www.mptrybik.republika.pl
K.

Akrobaci zapraszaj¹
24 kwietnia w WOR rowerzystów i goœci powita³ zespó³
taneczny „Axel”. Na uczestników pikniku czeka³o miasteczko rowerowe, przygotowane
przez 5-osobow¹ grupê Stra¿y Miejskiej ze st. inspektorem
W³odzimierzem Maratem.
Mo¿na by³o przejechaæ siê na
motorze prowadzonym przez
stra¿nika. Pod namiotem funkcjonariusze Policji czekali na
tych, którzy chcieli zdaæ egzamin teoretyczny na kartê
rowerow¹ i motorowerow¹.

TERMEK

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

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

ROZLICZAMY
PITY

Aspirat sztabowy Roman
Tarajda z Wydzia³u Ruchu
Drogowego KS Policji rozpali³ ognisko i, tradycyjnie, zachêca³ do udzia³u w konkursie wolnej jazdy. Zg³osi³o siê
40 uczestników. Najlepsi
otrzymali nagrody: cztery I
(po dwie dla m³odszych i starszych), dwie II i dwie III. Najm³odszym laureatem by³ 5,5letni Olek, który przyjecha³ z
Krakowa. W pakiecie I nagrody znalaz³y siê: kask rowerowy Jowisz, komplet b³otników, opaska odblaskowa,
Kodeks Rowerzysty i plan
lekcji z opisem roweru.
Przed nie³atwym zadaniem
stanê³o 31 zawodników na torze przeszkód „Ratownik”.
Ka¿dy musia³ dobiec do panelki (boi) ratowniczej, okr¹¿yæ j¹ 10 razy, podbiec do
ma³ej bojki „denatki”, z³o¿yæ j¹,
rzuciæ w kierunku osoby „ton¹cej”; dobiec do kapoków,
wybraæ jeden, w swoim rozmiarze, za³o¿yæ go i pozapinaæ; daæ sygna³ gwizdkiem,
przyczepionym do kamizelki.
Te zawody oraz konkurs rysunkowy na temat ratownictwa wodnego prowadzi³a st.
sier¿ant Kinga Czerwiñska z
Komisariatu Rzecznego Policji. Nagrody dla zwyciêzców,
w grupach: do 10 lat i powy¿ej 10 lat, w ró¿nych formach
przekazuj¹ wiedzê o zasadach bezpiecznego korzystania z wody, np. nie wchodŸ do
wody bezpoœrednio po posi³ku
(poczekaj minimum godzinê);
wyjdŸ z wody, gdy poczujesz
siê zmêczony lub zmarzniêty.

Gor¹cymi oklaskami powitano policjantów z psami patrolowo-tropi¹cymi. „Nie s¹ to
psy do g³askania” – uprzedzi³
sier¿ant sztabowy Andrzej
Kosek, prezentuj¹c swego
podopiecznego Su³tana oraz
Bosa, prowadzonego przez
swego kolegê Rados³awa
Bobrowskiego. To psy w typie owczarka niemieckiego.
W pracy policyjnej rasa siê
nie liczy; pies musi byæ odwa¿ny. Podstawowe szkolenie trwa ok. 5 miesiêcy, doszkalanie odbywa siê przez
ca³y czas. Pies policyjny nie
podaje ³apy. Zawsze stoi przy
lewej nodze swego przewodnika… Psy, jak ludzie, maj¹
swoje lepsze i gorsze dni.
Praca z nimi jest ca³kiem
przyjemna - zapewni³ Andrzej
Kosek.
Czas miêdzy konkursami
wype³ni³y wystêpy zespo³u tanecznego „Axel” z Zespo³u
Szkó³ nr 45 przy ul. Jagielloñskiej 7. W 22-osobowej grupie, z któr¹ do WOR przyjecha³a Agnieszka Czerwiñska,
by³y dziewczynki m³odsze i
starsze. Od 10 lat „Axel” prezentuje tañce w ró¿nych stylach. Garn¹ siê do tego dziewczêta; ch³opcy trafiaj¹ rzadko
i na krótko.
Kilkugodzinna impreza odbywa³a siê przy s³onecznej
pogodzie. Zgodnie z tradycj¹,
uczestnicy festynu piekli sobie kie³baski przy ognisku,
czêstowali siê s³odyczami,
owocami i napojami, ufundowanymi przez Carrefour Wileñska. Nad poczêstunkiem

Po raz pierwszy w Warszawie odbêdzie siê Ogólnopolska
Olimpiada M³odzie¿y w akrobatyce sportowej. W zawodach,
które zostan¹ przeprowadzone w dniach 7-8 maja w hali
sportowej „Ko³o” na ul. Obozowej 60 wystartuje ponad 220
m³odych zawodników z ca³ej Polski, w tym 14 ze znanego z
osi¹gniêæ sportowych DKS „Targówek” i UKS „Targówek”.
Otwarcie zawodów odbêdzie siê 7 maja o godz. 15.00, czêœæ
fina³owa 8 maja o godz. 11.30. Zapraszamy.
Andrzej Kuteraœ

Ziemia z Katynia
W niedzielê 25 kwietnia o godz. 14-ej przy ul. 11 Listopada 68 mia³a miejsce
uroczystoœæ poœwiêcenia Krzy¿a i z³o¿enia ziemi z Katynia.
W tym miejscu od wrzeœnia 1944 roku do kwietnia 1945 roku NKWD dokonywa³o
skrytobójczo zbrodniczych egzekucji na ¿o³nierzach Armii Krajowej.
W uroczystoœci udzia³ brali: Komitet Katyñski, reprezentowany przez Andrzeja Melaka (brata
Stefana – zgin¹³ 10 kwietnia w tragicznej katastrofie pod Smoleñskiem) oraz Hubert Kossowski
reprezentuj¹cy œrodowisko by³ych wiêŸniów politycznych PRL i absolwentów Liceum im.
Króla W³adys³awa IV, którego 32 absolwentów zginê³o w Katyniu.
Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc – Jolanta Koczorowska w imieniu dzielnicy i w³asnym
z³o¿y³a symboliczny wieniec.

Fot. Piotr Karkuciñski

Szancerówka ma pi¹tkê
Jan Marcin Szancer ¿y³ w œwiecie bajki. Przyznajê, ¿e jego ilustracje kszta³towa³y i moj¹
wyobraŸniê – wyzna³ wiceburmistrz Bia³o³êki Andrzej Opolski na uroczystoœci 5-lecia nadania Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 342 imienia tego znakomitego
rysownika, malarza, autora scenografii teatralnych, filmowych i telewizyjnych.

22 kwietnia w hali Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu przy ul.
Strumykowej 21 stanê³o kilkanaœcie pocztów sztandarowych z bia³o³êckich szkó³.
Wœród goœci byli m.in.: Ewa
D¹browska i Bohdan Wróblewski - uczniowie Mistrza
Szancera; przedstawiciele
SP nr 285, maj¹cej tego sa-

mego patrona oraz 34. LO im.
Cervantesa, które objê³o SP
342 patronatem artystycznym
Szko³ê i jej patrona przybli¿y³a uczestnikom jubileuszowego spotkania prezentacja
multimedialna, przygotowana
przez Micha³a Gonieckiego,
ucznia klasy VI D. Rozmowy
z nauczycielami i uczniami i
migawki z lekcji pokazuj¹ placówkê, która „przy swoim
ogromie sprawnie funkcjonuje i jest dobrze postrzegana”.
Walkê radnych bia³o³êckich w kadencji 1998-2002 o
tê szko³ê, przypomnia³ Andrzej Pó³rolniczak, obecnie
przewodnicz¹cy komisji
oœwiaty, kultury i sportu. Iwona Orowiecka opowiedzia³a o
dorobku szko³y w zakresie
zwi¹zanym z patronem. S¹ to
m.in. uroczystoœci poœwiêcone jego ¿yciu i twórczoœci, za-

kup oryginalnego plakatu z
Mari¹ Konopnick¹, wystawy
prac i egzemplarzy ksi¹¿ek
ilustrowanych przez Jana
Marcina Szancera, wycieczki, konkursy (wiedzy o patronie, wiedzy o bajkach, „Ma³y
ilustrator”, „I ty mo¿esz zostaæ
Szancerem”), lekcje plastyczno-literackie, wspó³praca z instytucjami i osobami zwi¹zanymi z patronem, przyjaŸñ z
jego rodzin¹, opieka nad jego
grobem. Warta zapamiêtania
jest odpowiedŸ ucznia na pytanie, kim jest Jan Marcin
Szancer” „To pan, który pozwala siê przemieniæ z Kopciuszka w królewnê Œnie¿kê”.
Poetyckich skojarzeñ nie
zabrak³o w wypowiedziach
goœci. „Szko³a pnie siê w górê
w rankingach, jakby postawa
patrona – cz³owieka Renesansu – przechodzi³a na was”
- powiedzia³ Andrzej Opolski;
przedstawicielka SP 285:
„Niech bratnia Szancerówka
uskrzydla wyobraŸniê, niech
szko³a stanie siê teatrem cudów – tak ¿yczy³ sobie Jan
Marcin Szancer”.
Czêœæ artystyczna rozpoczê³a siê od baœniowego
przedstawienia, które w nowym œwietle pokaza³o postacie ze znanej bajki Charlesa
Perrault: tytu³ow¹ bohaterk¹
jest Kapciuszek; macocha nie
tylko troszczy siê o swoje córki, ale chce dam¹ byæ; ksi¹¿ê, prosz¹c dziewczynê o
rêkê, ujawnia swoje najwiêk-

sze pragnienie: „Zostaniesz
moj¹ ¿on¹ i kapcie bêd¹
moje!”. Bohaterowie porozumiewaj¹ siê œpiewaj¹co, s³owami dowcipnie zmienionych
tekstów znanych przebojów,
m.in. „Dam¹ byæ”, „Kto za
tob¹ w szkole gania³..”, z chóralnym fina³em „Ktoœ mnie
pokocha³ na dobre i na z³e”.
Inne pasje uczniów pokaza³ program sportowy w wykonaniu cz³onków UKS „Talent Bia³o³êka”, prowadzonego przez Rados³awa Radtke.
Dwunastu zawodników sekcji zapaœniczej da³o pokaz
akrobatyczno-gimnastyczny,
z³o¿ony z przewrotów, wychwytów, skoków tygrysich i
innych, karuzelek, rzutów
biodrowych, nelsonów, salt.
Klub ma 70 cz³onków, sekcja
zapaœnicza dzia³a od dwóch
lat, jej cz³onkowie s¹ najlepsi
na Mazowszu w grupie dzieci i m³odzików. Prezes Klubu
chce rozszerzyæ dzia³alnoœæ
o lekk¹ atletykê dziewcz¹t.
Chcia³by przyj¹æ wiêcej
uczniów, nie nastawionych na
osi¹ganie wyników, lecz
chc¹cych siê bawiæ i uprawiaæ sport.
Nadziejê na wiêksz¹ liczbê uczestników w przysz³ym
roku wyrazi³a tak¿e naczelnik
wydzia³u oœwiaty i wychowania Joanna Lubbe, og³aszaj¹c wyniki XVII edycji konkursu „Oœmiu wspania³ych” na
Bia³o³êce. Laureatami zostali: Julia Szurnicka z SP 257,
Jakub Mucha z SP 342, Karolina Rewucka z Gimnazjum
nr 164, Marta S³abik z Gimnazjum nr 164 oraz Klub Wolontariuszy przy SP nr 342 i
Klub Oœmiu przy Gimnazjum
nr 123.
W SP nr 342 jest ok. 89
wolontariuszy z klas III, V i VI.
Brali oni udzia³ w ró¿nych
akcjach. Z zebranych przez
nich funduszy zakupiony zosta³ dla szko³y defibrylator.
Dyrektor SP 342 Maria
Marciniak-Ma³ecka podziêkowa³a wolontariuszom i
przyzna³a nagrody nauczycielkom, kieruj¹cym wolontariatem: Ma³gorzacie Paster i Barbarze Gordat. Koszulki dla wolontariuszy i
stroje dla chóru ufundowa³a
Rada Rodziców.
Za podsumowanie jubileuszu mo¿na uznaæ refleksjê
Pani Dyrektor: Jak wiele dobrych dzieciêcych serc jest w
szko³ach bia³o³êckich!
K.
Fot. Marta Osak
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VMEBLE

(rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY, WYKONAMY, ZAMONTUJEMY:
 meble kuchenne
 szafy i garderoby
 meble ³azienkowe  meble biurowe
 sypialnie
 inne nietypowe zabudowy

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

Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê
Bieg Dooko³a ZOO
W sobotê, 1 maja, na terenie Parku Praskiego i
warszawskiego zoo odbêdzie siê II Bieg Dooko³a
ZOO. Start o godzinie 10:00
z ulicy Ratuszowej.
W biegu g³ównym na dystansie 10 km weŸmie udzia³
1000 osób. Limit zg³oszeñ
zosta³ wyczerpany w rekordowym czasie zaledwie 4,5
godziny. Jest to nieoficjalny
rekord Polski wœród imprez
biegowych.
Wszyscy uczestnicy swoim
biegiem wspomog¹ warszawski ogród zoologiczny.
10 z³ z ka¿dej op³aty startowej zostanie bowiem przekazane na budowê domku rehabilitacyjnego dla bocianów,
które z przyczyn losowych nie
bêd¹ mog³y odlecieæ na zimê
z kraju.
Na kibiców, poza sportow¹
rywalizacj¹, czekaj¹ liczne
atrakcje: koncert zespo³u
Four Lunatics, pokazy salsy i

samby brazylijskiej w wykonaniu Warsaw Dance Academy, pokaz gry na steeldrumach oraz Beatbox Jam Session. Dla najm³odszych zaplanowano biegi dzieciêce zapisaæ mo¿na siê do godziny 12 w Biurze Zawodów przy
muszli koncertowej w Parku
Praskim.
Nowa Gazeta Praska objê³a
Bieg Dooko³a ZOO patronatem
medialnym. Liczymy, ¿e mieszkañcy Pragi t³umnie stawi¹
siê 1 maja w Parku Praskim,
aby do³¹czyæ do wspólnego
kibicowania i zabawy.

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

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

Dzielnicowy przegl¹d talentów
26 czerwca (sobota) odbêdzie siê Pierwszy Dzielnicowy Przegl¹d M³odych Talentów. Przegl¹d ma na
celu wypromowanie m³odych praskich artystów i zapewnienie rozrywki mieszkañcom prawobrze¿nej
Warszawy. W nied³ugim czasie na terenie szkó³, domów kultury i innych miejsc publicznych pojawi¹ siê
plakaty z dok³adniejszymi informacjami na temat
Przegl¹du. M³odzie¿owa Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc serdecznie zaprasza wszystkich chêtnych, niezale¿nie od wieku.
MRD
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Patroni naszych ulic

Karol Marcinkowski (1800-1846)
Lekarz i spo³ecznik, jeden z g³ównych propagatorów
idei „pracy organicznej” w Wielkopolsce patronuje ulicy
na Pradze Pó³noc.
Uda³ siê nastêpnie na emiUrodzony w Poznaniu w
rodzinie mieszczañskiej, od gracjê do Wlk. Brytanii (Szkom³odoœci wyró¿nia³ siê praco- cja, Londyn) i Francji (Pary¿),
witoœci¹ i zdolnoœciami. Ów- gdzie m.in. zapoznawa³ siê z
czesny Poznañ od Kongresu tamtejsz¹ organizacj¹ s³u¿by
Wiedeñskiego (1815) znajdo- zdrowia. W dzia³alnoœæ poliwa³ siê w zaborze pruskim, w tyczn¹ Wielkiej Emigracji nie
ramach którego Wielkopol- anga¿owa³ siê, ubolewaj¹c
ska cieszy³a siê pocz¹tkowo nad jej ostrymi sporami, najpewn¹ formaln¹ autonomi¹ – bli¿ej politycznie by³o mu do
jako tzw. Wielkie Ksiêstwo ks. Adama Czartoryskiego
Poznañskie. Mia³a ona swo- („Hotel Lambert”). W Pary¿u
jego namiestnika, pierwszym natomiast w³¹czy³ siê w dziaby³ Polak, ks. Antoni Radzi- ³anie Tow. Naukowej Pomowi³³ (nastêpnymi ju¿ Niemcy). cy – organizacji zbieraj¹cej
Jako wzorowy uczeñ w gim- œrodki na wsparcie dla zdolnazjum Marcinkowski zosta³ nej, chc¹cej siê uczyæ, a ubokorepetytorem dzieci na- giej m³odzie¿y polskiej. Tej
miestnika, co u³atwi³o mu po organizacji przekaza³ otrzymaturze w 1817 r. uzyskanie man¹ w 1833 r. nagrodê piestypendium na studia me- niê¿n¹ zwi¹zan¹ z medalem,
dyczne w Berlinie. Tam zaan- jaki dosta³ od paryskiej Akaga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ demii Nauk za udzia³ w zwaltajnego studenckiego zwi¹z- czaniu cholery we Francji.
ku „Polonia”, którego celem
Przez Berlin, gdzie zosta³
by³o krzewienie ducha pol- na krótko aresztowany, wraskiego wœród studentów ber- ca do Poznania w marcu
liñskiej uczelni. Policja wykry- 1835 r. Tutaj zosta³ skazany
³a tê grupê i Marcinkowski za za udzia³ w Powstaniu Listoudzia³ w niej otrzyma³ wyrok padowym na 9 miesiêcy
(wraz z 26 innymi osobami) twierdzy i s³u¿bê wojskow¹ w
3 miesiêcy twierdzy, który roli chirurga. Liczne interwenodsiedzia³ w Wis³oujœciu. Po cje (m.in. magistratu Poznazwolnieniu ukoñczy³ studia i nia) spowodowa³y skrócenie
posiadaj¹c dyplom doktorski kary, ostatecznie wyrok opiew 1823 wraca do Poznania, wa³ na 3 miesi¹ce twierdzy.
rozpoczynaj¹c praktykê le- Odroczon¹ karê odsiedzia³ w
karsk¹. Doœæ szybko zdoby³ Œwidnicy w 1837 r. w z³agosobie popularnoœæ nie tylko dzonych warunkach.
jako skuteczny lekarz, lecz
W 1838 r. w poznañskim
tak¿e jako cz³owiek wspoma- mieszkaniu Marcinkowskiego
gaj¹cy ubogich chorych.
uchwalono powo³aæ spó³kê
W 1830 na wieœæ o wybu- akcyjn¹ buduj¹c¹ hotel „Bachu Powstania Listopadowe- zar”, on sam stan¹³ na czele
go, jak wielu Wielkopolan, komitetu organizacyjnego.
przekroczy³ granicê z Króle- „Bazar” (budynek istniej¹cy
stwem, zg³aszaj¹c siê do sze- do dzisiaj) wzniesiono w
regów powstañczych. Pocz¹t- grudniu 1841 r. Celem tej inkowo s³u¿y jako zwyk³y westycji by³ nie tyle i nie
¿o³nierz, a od III 1831 jest le- przede wszystkim zysk (choæ
karzem sztabowym. Uzyska³ oczywiœcie musia³a go przyprzydzia³ do korpusu gen. Gie- nosiæ), lecz stworzenie bazy
³guda, w którego sk³adzie znaj- materialnej dla polskich dziadowa³ siê oddzia³ gen. Ch³a- ³añ kulturalnych, oœwiatopowskiego (te¿ Wielkopolani- wych i spo³ecznych podejmona). Si³y te mia³y wesprzeæ wanych w warunkach braku
powstanie na Litwie. Pe³ni³ tam w³asnej pañstwowoœci. Marobowi¹zki lekarza oraz szefa cinkowski uwa¿a³, ¿e takie
sztabu przy Ch³apowskim. w³aœnie dzia³ania („praca orNieudolnie dowodzony przez ganiczna”) przyczyni¹ siê do
Gie³guda korpus zostaje przy- podniesienia poziomu ludnoparty do granicy pruskiej, któr¹ œci polskiej (¿yj¹cej w warunprzekracza w VII 1831 w oko- kach konkurencji z nap³ylicach K³ajpedy (wówczas Me- wow¹ ludnoœci¹ niemieck¹,
mel), gdzie internuj¹ go Prusa- popieran¹ przez pañstwo
cy. W K³ajpedzie wybucha epi- pruskie), co w konsekwencji
demia cholery i wówczas Mar- przybli¿y zrzucenie jarzma
cinkowski przyczyni³ siê do niewoli. By³ natomiast scepopanowania epidemii, za co tyczny co do samodzielnych
magistrat K³ajpedy uroczyœcie wysi³ków powstañczych, dlamu dziêkowa³.
tego nie popar³ akcji spiskowej, przygotowuj¹cej nieudane wyst¹pienie powstañcze z
1846 r. Niemniej pomaga³
RABAT DO 30% poszczególnym zagro¿onym
spiskowcom.
Drzwi antyw³amaniowe
W 1841 r. z jego inicjatywy
Rolety ♦ ¯aluzje
og³oszono powo³anie stowarzyszenia, maj¹cego organiVerticale ♦ Parapety
zowaæ fundusze na stypendia
ul. Wysockiego 26 dla zdolnej a zarazem ubogiej
pawilon 3
m³odzie¿y. „Towarzystwo Naukowej Pomocy” (jeszcze w
22 675-05-03
XIX w. nazwane imieniem
501-108-297
Marcinkowskiego) odegra³o

OKNA PCV

wa¿n¹ rolê w krzewieniu
oœwiaty wœród m³odzie¿y polskiej zaboru pruskiego.
W 1845 r. zosta³ radnym
Poznania. Zabiega³ o za³o¿enie w Poznaniu teatru polskiego, do czego jednak nie
dopuœci³y w³adze pruskie.
Zmar³ w D¹brówce Ludomskiej ( maj¹tek jego przyjaciela W. £akomickiego, ziêcia
aptekarzowej, u której wynajmowa³ mieszkanie) 7 XI 1846
r. Przyczyn¹ przedwczesnej
œmierci by³a gruŸlica. Pochowano go w Poznaniu, a pogrzeb z udzia³em t³umów mia³
charakter manifestacyjny. W
1923 r. jego zw³oki przeniesiono na „poznañsk¹ Ska³kê”

tj. do koœcio³a œw. Wojciecha,
gdzie spoczywaj¹ zas³u¿eni
Wielkopolanie.
Jego imieniem nazwano w
Poznaniu alejê, park, jedno z
gimnazjów, a w 1984 r. zosta³
patronem poznañskiej Akademii Medycznej. Jego postaæ przedstawiono w g³oœnym serialu Najd³u¿sza wojna nowoczesnej Europy,
osnutym na motywach walki
kilku pokoleñ Polaków z germanizacj¹ w zaborze pruskim
w XIX w. (do 1918 r).
Literatura
Polski S³ownik Biograficzny t. XIX,
M. Rezler Karol Marcinkowski
1800-1846, Poznañ 1987
Tomasz Szczepañski

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
4 maja (wtorek), o godz. 17.30 – Spotkanie „3 Maja w
poezji i muzyce”. Wstêp wolny.
5 maja (œroda), o godz. 16 – Spotkanie Sybiraków
prawobrze¿nej Warszawy. Wstêp wolny.
8 maja (ca³y dzieñ – start od godz. 10) - Scena Ma³ego
Aktora – spotkanie ma³ych zapaleñców i mi³oœników teatru,
jak te¿ przegl¹d spektakli przygotowanych przez amatorskie zespo³y teatralne z³o¿one z dzieci i m³odzie¿y (w wieku szko³y podstawowej). Jest to œwiêto teatru – wszyscy
uczestnicz¹ w spotkaniu: jako aktorzy i jako widzowie. Przedstawienia ogl¹da profesjonalista, który na zakoñczenie omawia, radzi, sugeruje. W programie: prezentacje spektakli
amatorskich, buduj¹ca krytyka jurora, warsztaty aktorskie
oraz spektakl w wykonaniu Teatru pod Orze³kiem – zespo³u
profesjonalnych aktorów lalkarzy, absolwentów Wydzia³u
Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku i Akademii Teatralnej w
Warszawie. Wstêp wolny.
9 maja godz. 17 - Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie oraz
Fundacja Ocalenia Kultury Kresowej - „Chawira” z Krakowa
zapraszaj¹ na koncert pt.: „Tylko we Lwowie”, promuj¹cy
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i „Ba³aku” Lwowskiego w Krakowie 2010. Wyst¹pi¹: Zespó³ „Chawira” oraz
Laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej i
„Ba³aku” Lwowskiego w Krakowie (2007, 2008, 2009) – Wojciech Habela, Kinga Dobosz, Kazimierz Oæwieja, Franciszek
Makuch i Pawe³ Bieñkowski. Prowadzenie: Karol Wróblewski.
Koncert uœwietni otwarcie wystawy gobelinów, autorstwa:
Marii Kirylak, Hanny Rudnik i Haliny Góry z Pracowni tkactwa artystycznego DK Zacisze – wystawa czynna bêdzie do
15 czerwca. Wstêp wolny.
15 maja (sobota), w godz. 11-14 – Plenerowe warsztaty fotograficzne PLENER MIEJSKI (adresowane do m³odzie¿y i doros³ych), które poprowadzi Andrzej Seta. Jeœli interesujesz siê
fotografi¹, a robienie zdjêæ jest Twoj¹ pasj¹, albo chcesz wiedzieæ, co to jest ekspozycja i histogram i pragniesz dowiedzieæ
siê czegoœ wiêcej o „pstrykaniu” – przyjdŸ. Niezale¿nie od tego,
ile wiesz na temat fotografii i jakie zdjêcia robisz – serdecznie
zapraszamy. Tematem sobotniego spotkania bêd¹ plenery
miejskie, fotografia panoramiczna. Mistrzem ceremonii bêdzie
Andrzej Seta, który fotografi¹ zajmuje siê od ponad 10 lat, a
najbardziej interesuje go fotografia nocna, lotnicza (spadochronowa) oraz fotografia plenerowa.
Uwaga! – zabierz ze sob¹ aparat (statyw, jeœli posiadasz).
Koszt warsztatów: 20 z³./1 osoba ) p³atne przelewem, lub w
sekretariacie DK Zacisze do 13 maja – czwartek 2010 r.).
Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy (telefoniczne, mailowe lub
w sekretariacie). Zbiórka na rynku Nowego Miasta (przy fontannie); w przypadku trudnoœci z odnalezieniem grupy proszê kontaktowaæ siê z instruktorem pod nr tel. 606-182-706.
23 maja (niedziela), o godz. 18 – Jubileuszowe Spotkanie z
Gitar¹ z okazji 10-lecia sekcji gitary w DK ZACISZE – mo¿na
bêdzie us³yszeæ WYJ¥TKOWY koncert gitarowy, zapraszamy.
23 maja - Dzieciêca Stolica – 11. Plenerowe Spotkania
Dzieciêcych Twórców Ruchu Amatorskiego pod Pa³acem
Kultury i Nauki – DK ZACISZE bêdzie na Was czeka³!
30 maja 2010 (niedziela), w godz. 12-20 - zapraszamy
na 2. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek”
w Parku Bródnowskim (ul. Kondratowicza)
Szczegó³y dotycz¹ce ka¿dego z ww. wydarzeñ znajd¹
Pañstwo na stronie: www.zacisze.waw.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Do 10.05 - Wieczory z Kulturami Œwiata – Ellen Banks. Wystawa malarstwa amerykañskiej przedstawicielki sztuki abstrakcyjnej i minimal art
4.05 (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Wieczory Filmowe - „Maria
Sobolewska & Wojciech Zab³ocki” prowadzenie Janusz Horodniczy
5.05 (œroda) godz. 18.00 - „Wiatr mieszka w dzikich topolach” –
Jerzy Ficowski, nie tylko poeta. W programie piosenki Jerzego
Ficowskiego z repertuaru A. German, K. Jêdrusik, E. Geppert,
M. Rodowicz, A.Zauchy i innych. Goœciem honorowym bêdzie
¿ona poety El¿bieta Ficowska, prowadzenie Jolanta Juszkiewicz
6.05 (czwartek) godz. 18.00 - Promocja m³odych talentów Koncert uczniów klasy skrzypiec prof. Anny Wódki-Janikowskiej (ZPSM nr 1 w Warszawie przy ul. Miodowej)
7.05 (pi¹tek) godz. 19.00 - Kaberet PIC - „Chcemy wci¹gn¹æ
Was do wspólnej zabawy, nauczyæ patrzenia na œwiat w taki
sposób, by dostrzegaæ we wszystkim trudnym komizm, roz³adowywaæ napiêcia œmiechem i odkrywaæ, ¿e w ka¿dym tkwi
artysta...”, sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny
9.05 (niedziela) godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych
„Muzyka na strun16 – spotkanie z kwartetem smyczkowym”
prowadzenie Agnieszka Wachnik, sala koncertowa DK Praga
9.05 (niedziela) godz. 20.00 - NA PRADZE JEST JAZZ - Joanna Duda – fortepian, Jerzy Rogiewicz - perkusja, £ukasz
Borowiecki – bass. Joanna Duda okreœla ten projekt – w uproszczeniu – jako muzykê z elementami zaskoczenia, klub Saturator; ul.11 listopada 22; bilety: 10 z³
10.05 (poniedzia³ek) godz. 17.30 - „Brzechwa Dzieciom” przedstawienie teatralne dla dzieci pt. w wykonaniu Agencji
Artystycznej Art-D, wstêp wolny
10.05 (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Spotkanie Klubu Praskich
Twórców, prowadzenie Marek £awrynowicz
11.05 (wtorek) godz. 18.00 - Promocja m³odych talentów Koncert dyplomantów klasy saksofonu p. Aliny Mleczko (ZPSM
im. F. Chopina w Warszawie)
11.05 (wtorek) godz. 19.00 - Maniana – wieczór meksykañski. Slam poetycki Klub Sen Pszczo³y ul. In¿ynierska 3
12.05 (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata, wyk³ady po³¹czone z pokazem slajdów
13.05 (czwartek) godz. 18.00 - Promocja m³odych talentów Koncert uczniów klas fletu z ZPSM nr 1 ZPSM nr 4 im. K.
Szymanowskiego w Warszawie
13.05 (czwartek) godz. 20.00 - NA PRADZE JEST JAZZ - Gra¿yna Auguœcik’s World Sound. Gra¿yna Auguœcik – vocal, Jarek Bester – akordeon, Matt Ulery – bas. Chicago International
Trombone Trio: Arkadiusz Górecki, Szolt Szabo, Thomas Stark.
Jedyny koncert w Warszawie w ramach europejskiego tournee
CHOPIN 200 - Gra¿yna Auguœcik’s World Sound. Teatr Praga;
ul. Otwocka 14. Bilety: normalny 30 z³, ulgowy 20 z³
16.05-19.05 - Nowa Muzyka ¯ydowska - Festiwal - wstêp wolny.
- 16.05 - Synagoga im. No¿yków ul. Twarda 6 - godz. 20.30 MIZRACHI / FALASH MURA
- 17.05 - Teatr Praga, ul. Otwocka 14 - godz. 19 - KRUZENSHTERN i PAROHOD ; godz. 21 - DJ CLICK / MERLIN SHEPHERD / ESTELLE GOLDFARB / VALENTINA CASULA
- 18.05 - Teatr Praga, ul. Otwocka 14 - godz. 19 - WOJTEK
MAZOLEWSKI BUND BAND; godz. 21 - SHOFAR / CLEMENTINE GASSER / CLAYTON THOMAS
- 19.05 - Sk³ad Butelek, ul. 11 listopada 22 - godz. 21 - HORNY TREES
17.05 (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Animal Planet na ¿ywo - „Rekiny”
18.05 (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹.
Goœciem DK Praga bêdzie Maja Ostaszewska; spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru Jerzy WoŸniak
19.05 (œroda) godz. 17.30 - „Birma” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej
20.05 (czwartek) godz. 17.00 - „Dzieci Dzieciom” - prezentacja teatrzyków. Bal w pokoiku lal - Kiedy zapada noc - Kolorowa krowa - Ballada o grzecznym rycerzu - Dziwna mi³oœæ - Usn¹æ
21.05 (pi¹tek) godz. 17.30 - Prezentacja dzia³añ muzycznych
- „Praskie Ma³mazyje”; koncert w wykonaniu dzieci na unikatowych instrumentach melodyjno – perkusyjnych; wystêpy
dzieci graj¹cych na gitarach i keyboardach
23.05 (niedziela) godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych „Muzyka
i bajki na 4 rêce” - Magdalena Hirsz i Wojtek Jasiñski – fortepian. W
programie m.in. utwory M. Ravela, A. Caselli, F. Schuberta, R. Schumanna prowadzenie Agnieszka Wachnik, sala koncertowa DK Praga
23.05 (niedziela) godz. 12.00 - 18.00 - Dzieciêca Stolica Dzia³ania plastyczne i muzyczne DK Praga na XI Festiwalu
Twórców Ruchu Amatorskiego. Park Œwiêtokrzyski przy PKiN
24.05 (poniedzia³ek) godz. 17.30 - „A ja kocham moj¹ mamê”
- impreza z okazji Dnia Matki
26.05 (œroda) godz. 19.00 - Poddasze Literackie – Makatki
dla matki; happening literacki, Praski Turniej Jednego Wiersza
29.05 (sobota) godz. 20.00 - EtnoPraga – Dona Rosa - Koncert
portugalskiej pieœniarki o niskim, chropowatym g³osie, której
œpiew charakteryzuje siê korzennym brzmieniem i ludycznoœci¹
wykonania. Podwórko przy ul. In¿ynierskiej 3, wstêp wolny
31.05 (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Galeria pisarzy i poetów Spotkanie z pisarzem Andrzejem Mularczykiem, autorem powieœci „Post mortem”, na podstawie której powsta³ film „Katyñ”, prowadzi Marek £awrynowicz
Uwaga! PragaJoga! Od 30 maja w ka¿d¹ niedzielê o godz.
10.00 w Parku Praskim organizujemy zajêcia jogi! Wstêp
wolny. Prosimy o przyniesienie w³asnych mat do æwiczeñ.
www.dkpraga.pl

Lewa strona medalu

Rada wielu

Po tragedii

Polski kwiecieñ

Katastrofa prezydenckiego
samolotu pod Smoleñskiem
wstrz¹snê³a wszystkimi. Bez
w¹tpienia najbardziej rodzinami poleg³ych, którym los odebra³ niespodziewanie matki,
ojców, dzieci, siostry, braci,
znajomych i przyjació³. Wprowadzi³a te¿ ogromne spustoszenie w ¿yciu publicznym naszego kraju. Jednego dnia
odesz³o blisko 100 osób stanowi¹cych du¿¹ czêœæ elity
spo³eczno – politycznej Polski.
Najbardziej dotknê³o to Prawo
i Sprawiedliwoœæ oraz Sojusz
Lewicy Demokratycznej, bo
zginêli ludzie stanowi¹cy trzon
tych formacji. Obie partie straci³y swoich kandydatów na
urz¹d prezydenta kraju: Lecha
Kaczyñskiego i Jerzego
Szmajdziñskiego.
Przed nami przyspieszone
wybory prezydenckie, które
odbêd¹ siê ju¿ w czerwcu. Z
rywalizacji wycofali siê ju¿
kandydaci, którzy nie mieli
szans na zdobycie w skróconym czasie wymaganej liczby 100 tysiêcy podpisów poparcia. Z dotychczasowych
kandydatów na placu boju po-

Do pisania poprzedniego
felietonu zabra³em siê 10
kwietnia, w dniu œmierci Prezydenta Lecha Kaczyñskiego,
Marii Kaczyñskiej i tak wielu
cz³onków elity naszego kraju:
duchownych, wojskowych,
polityków. Wœród nich moich
przyjació³, wspó³pracowników,
ludzi bêd¹cych dla mnie autorytetami. Odeszli zwi¹zani z
warszawskim samorz¹dem:
W³adys³aw Stasiak, S³awomir
Skrzypek, Pawe³ Wypych.
Zginê³a Kasia Doraczyñska.
Nie ma ju¿ wœród nas tak wielu czo³owych polityków
wszystkich trzech najwiêkszych partii, którzy lecieli feralnym samolotem.
Prezes Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
Czes³aw Cywiñski, cz³owiek w
podesz³ym ju¿ wieku, kilka tygodni temu opowiada³ mi o
swoich narciarskich wyczynach tej zimy. Pani Anna Walentynowicz, ta skromna osoba, która de facto obali³a w
Polsce komunizm, wydawa³a
siê po prostu niezniszczalna.
Przemys³aw Gosiewski z
ogromn¹ energi¹ kierowa³ Zespo³em Pracy Pañstwowej, w
którym tak¿e dzia³a³em.
Dziœ trudno przewidzieæ
wszystkie konsekwencje tej tragedii. Zarówno w planie osobistych dramatów (zmarli mieli
swoje rodziny, dzieci), jak i narodowym. Mówi siê, ¿e Polacy
potrafi¹ siê jednoczyæ w trud-

zosta³ reprezentuj¹cy PO
Bronis³aw Komorowski, który
jest dziœ jednak w niezrêcznej sytuacji kandydata, marsza³ka Sejmu i osoby pe³ni¹cej obowi¹zki prezydenta. Z
ramienia PiS o fotel prezydencki ubiegaæ siê bêdzie
Jaros³aw Kaczyñski, dla którego mimo ca³ej tragedii jest
to ogromna szansa na powrót
do w³adzy, zw³aszcza na fali
obecnych nastrojów spo³ecznych. Swojego nowego kandydata wy³oni³ równie¿ Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Decyzj¹ Zarz¹du Krajowego
partii ciê¿ar kontynuowania
misji Jerzego Szmajdziñskiego wzi¹³ na siebie przewodnicz¹cy SLD Grzegorz Napieralski. Lewica postanowi³a
byæ wierna swoim przekonaniom i nie skusi³a siê na poparcie kandydatury Andrzeja
Olechowskiego. Zreszt¹ bardzo s³usznie.
Smoleñska katastrofa dotknê³a równie¿ Warszawê, bo
wielu z poleg³ych, z Lechem
Kaczyñskim na czele, zwi¹zanych by³o wczeœniej ze sto³ecznym samorz¹dem. Trage-

Prosto z mostu

Wyœcig z czasem
Jeszcze prze¿ywamy smutek po najwiêkszej od 1987
roku katastrofie lotniczej, a
ju¿ ustawa o wyborze Prezydenta RP wymusza na nas
powrót do pospiesznej codziennoœci. Autorzy ustawy (i
Konstytucji) okazali siê bezduszni ustalaj¹c, ¿e w razie
œmierci urzêduj¹cego prezydenta wybory muszê siê odbyæ w ci¹gu 74 dni.
Pierwszy etap kampanii wyborczej to podejmowanie decyzji o kandydowaniu i zg³aszanie siê kandydatów. Ciê¿ko to robiæ w cieniu ¿a³oby,
ciê¿ko zarówno kandydatom,
uwa¿aj¹cym siê za kontynuatorów zmar³ego poprzednika,
jak i oponentom, krytykuj¹cym
go jeszcze za ¿ycia. Jeszcze
ciê¿ej obywatelom, którzy
chc¹ zg³osiæ swojego kandydata. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w
Polsce kandydaci nie zg³aszaj¹ siê sami, lecz s¹ zg³aszani przez obywateli. ¯eby
zostaæ kandydatem na radnego w najmniejszej nawet gminie, trzeba byæ zg³oszonym
przez dwudziestu piêciu obywateli, ¿eby zostaæ kandydatem na Prezydenta RP trzeba
byæ zg³oszonym przez sto tysiêcy obywateli. W wyborach
do Sejmu i do samorz¹dów
znaczne u³atwienia w zg³aszaniu maj¹ partie polityczne, ale
tak¿e kandydaci nie zg³aszaj¹
siê sami.
Sto tysiêcy - to jest prawdziwe wyzwanie. Obywatele
musz¹ siê zorganizowaæ
wokó³ kandydata, a zatem
kandydat musi siê zadeklarowaæ znacznie wczeœniej.
£atwiej maj¹ kandydaci partyjni. Ci, co prawda, te¿
musz¹ uzyskaæ poparcie stu
tysiêcy obywateli udokumentowane ich podpisami, ale w
dotarciu do nich pomaga organizacja partyjna. Gdy partia liczy czterdzieœci tysiêcy
cz³onków, to wystarczy ze-

dia pozbawi³a równie¿ PiS
kandydata na funkcjê prezydenta miasta w jesiennych
wyborach samorz¹dowych,
którym mia³ byæ W³adys³aw
Stasiak. Czy Prawo i Sprawiedliwoœæ bêdzie w stanie zast¹piæ go kimœ, kto zagrozi Hannie Gronkiewicz – Waltz i Wojciechowi Olejniczakowi?
Po tragedii w Smoleñsku
polska polityka przewróci³a siê
do góry nogami i s¹dzê, ¿e to
jeszcze nie koniec. W miejsce
tych, co zginêli, trzeba bowiem
powo³aæ ich nastêpców, co
oznacza, ¿e rz¹dz¹ca Platforma Obywatelska przejmie pe³niê w³adzy w kraju. No chyba,
¿e spo³eczeñstwo na to nie
pozwoli i fotele prezydenta kraju
i stolicy powierzy komuœ innemu
– najlepiej Lewicy, czego
Grzegorzowi Napieralskiemu i
Wojciechowi Olejniczakowi
gor¹co ¿yczê.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

POzytywnie

Przodownicy
braæ podpisy dzia³aczy i ich
rodzin, nie prosz¹c w ogóle o
pomoc innych.
Kandydat, który nie ma poparcia masowej partii, nawet
je¿eli jest popularny wœród
obywateli, ma k³opot. Ten k³opot urasta do rangi problemu,
gdy na zebranie podpisów stu
tysiêcy obywateli ustawodawca wyznacza dwa tygodnie. W
tym czasie nie mo¿na nawet
objechaæ wszystkich miast wojewódzkich naszego kraju,
spêdzaj¹c w ka¿dym z nich na
spotkaniach z obywatelami po
jednym dniu. Tak¹ sytuacjê
mamy obecnie. W kampanii,
która zdecyduje o wyborze
Prezydenta RP do 2015 roku,
a wiêc na okres prezydencji
Polski w Unii Europejskiej i
wielu innych wyzwañ nadchodz¹cej dekady, podpisy stu tysiêcy obywateli trzeba zebraæ
w ci¹gu piêtnastu dni, do 6
maja.
Niemo¿liwe? Porwa³ siê na
to Andrzej Olechowski. Widzia³em, jak chêtnie ludzie
podpisuj¹ siê pod jego kandydatur¹. Widzia³em te¿, ilu m³odych ludzi zaanga¿owa³o siê
w zbieranie podpisów dla niego. Nie musz¹ nikogo przekonywaæ, gdy¿ ludzie podpisuj¹
siê chêtnie. Walcz¹ tylko z
czasem...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Socjalizm szczêœliwie za
nami, a plany i wskaŸniki obowi¹zuj¹. Niestety, trudno bez
tego gospodarowaæ bud¿etem.
Z dawnych czasów zachowaliœmy jednak w Bia³o³êce jedn¹,
bezcenn¹ tradycjê - wykonywanie, a nawet przekraczanie planów. Z jedn¹ ró¿nic¹ - dziœ te
plany realizujemy i przekraczamy naprawdê. Chodzi tu o dochody bud¿etowe, czyli œrodki
pozwalaj¹ce nam siê utrzymaæ,
a czasem nawet rozwijaæ. I tak
w roku 2008 przy planowanych
35 655 050 z³ uzyskaliœmy
41 129 965 z³ czyli 5 474 915
z³ nadwy¿ki (115,36% normy)
na rok 2009 zaplanowaliœmy
kwotê 37 859 278 z³, w rezultacie zebraliœmy 45 859 699 z³,
co oznacza dochody o oko³o
8 mln z³ wy¿sze od przewidywanych (121,13% normy).
Jak widaæ, na Bia³o³êce
nie by³o kryzysu gospodarczego, powoduj¹cego spadek dochodów bud¿etowych, albo kryzys by³, tylko
zarz¹dzanie okaza³o siê
skuteczne.
W³adze miasta dostrzeg³y
nasz sukces i zasili³y bud¿et
inwestycyjny Bia³o³êki kwot¹ 5
mln z³ do wydatkowania w
2010 r. z przeznaczeniem na
tak nam potrzebne inwestycje
oœwiatowe i rekreacyjne.

15 kwietnia br. Rada Dzielnicy Bia³o³êka zwróci³a siê do
Rady Warszawy o wydatkowanie tych œrodków z przeznaczeniem m.in. na: znaczn¹ rozbudowê szko³y przy Juranda
ze Spychowa, na budowê niezwykle potrzebnego parkingu
dla szko³y przy ul. Podró¿niczej, na budowê terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy
Bród oraz na projekt przedszkola przy ul. Poetów.
Istniej¹ du¿e szanse, ¿e nie
koniec „prezentów” ze strony
w³adz Warszawy, poniewa¿
rok 2010, pod wzglêdem wzrostu dochodów bud¿etowych
Bia³o³êki, wygl¹da bardzo
optymistycznie.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
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nych chwilach. Okaza³o siê to
prawd¹ tylko czêœciowo.
Ogromna wiêkszoœæ narodu
prze¿y³a tê tragediê g³êboko i
osobiœcie. Jednak w dniu przyznania ŒP Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu honorowego obywatelstwa Warszawy
mia³ miejsce pierwszy zgrzyt.
W sprawie przyznania tytu³ów
„Zas³u¿onego dla Warszawy”
by³ym wiceprezydentom tego
miasta: S³awomirowi Skrzypkowi i W³adys³awowi Stasiakowi
oraz Paw³owi Wypychowi, Platforma Obywatelska za¿¹da³a
g³osowania, a wiceprzewodnicz¹ca Rady Warszawy, Ligia
Krajewska g³osowa³a przeciw.

W dniu pogrzebu m.in. Paw³a
Wypycha, PO urz¹dzi³a –
wbrew naszym pisemnym proœbom - sesjê absolutoryjn¹. Nie
odby³a siê ona tylko z powodu
nieobecnoœci Lewicy, której radni tak¿e chcieli uczestniczyæ w
uroczystoœciach pogrzebowych.
Maciej Maciejowski
radny Rady. Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Plan miejscowy
Pisz¹c niedawno o inwestowaniu na Pradze wspomina³em
o doœæ istotnych opóŸnieniach,
jeœli chodzi o tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).
Nie s¹dzê, i¿ istotny wp³yw na
wydarzenia mia³y moje uwagi,
lecz coœ w tej materii zaczyna
siê zmieniaæ. Po piêciu latach
od podjêcia decyzji o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia, zosta³
wy³o¿ony do publicznej wiadomoœci mpzp Pragi Centrum
obejmuj¹cy mniej wiêcej obszar miêdzy Al. Solidarnoœci,
Wiosenn¹, Radzymiñsk¹, Al.
Tysi¹clecia do Kijowskiej i
Okrzei. Teren ten, który w planie jest bardzo szczegó³owo
opisany, obejmuje najstarsze i
chyba najciekawsze z historycznego punktu widzenia fragmenty naszej dzielnicy. Plan na zlecenie biura architektury i
planowania przestrzennego
m.st. Warszawy - przygotowa³a firma Dawos. Obecnie znajduje siê on w tzw. fazie V, czyli
zasta³ wy³o¿ony do publicznej
wiadomoœci. Osoby zainteresowane mog¹ siê z nim zapoznawaæ w biurze architektury i planowania przestrzennego m.st.
Warszawy i tam te¿ do 30
kwietnia sk³adaæ do niego oficjalne uwagi. 29 marca nad wy³o¿onym planem odby³a siê w
budynku Pa³acu Kultury i Nauki publiczna debata, w której
mia³em przyjemnoœæ zabieraæ
g³os. Problematyk¹ planu zajmowa³a siê tak¿e komisja infrastruktury rady dzielnicy, której
przez przypadek przewodniczy³em. Przyznam Pañstwu, ¿e
zapoznanie siê ze 130 stronami specjalistycznego tekstu nie
jest spraw¹ wcale ³atw¹, a wychwycenie w nim nie tyle b³êdów, ile punktu widzenia planistów, naruszaj¹cego interesy
mieszkañców, zdecydowanie
arcytrudn¹. Plan bowiem, w
mojej ocenie, winien wyra¿aæ
interesy mieszkañców dzielnicy, potencjalnych inwestorów,
u¿ytkowników samochodów,
komunikacji publicznej itp. itd.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê
komisja infrastruktury, a mam
nadziejê, ¿e z naszego wniosku i rada dzielnicy bêdzie do
planu uwagi wnosi³a.
Co w planie mnie, jako radnemu, podoba siê, a co budzi
mój sprzeciw? Zalet¹ planu jest
próba ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej. Czasami

jednak planiœci przesadzaj¹.
Rozumiem próbê ochrony
zwartych kwarta³ów WWW
„Koneser”, zabudowañ Katedry
Praskiej i Szpitala Praskiego,
ale planiœci wrêcz enumeratywnie wymieniaj¹ adresy kamienic, których proponuj¹ ochronê
m.in. poprzez zakaz ich zewnêtrznego ocieplania, jakby
nie zauwa¿aj¹c, ¿e niektóre z
nich w³aœnie taki proces przesz³y lub przechodz¹ (Markowska 12, 14, 16, Bia³ostocka 6,
8). Zdecydowanie z³e s¹ te zapisy planu, które nie odnosz¹
siê do rzeczywistoœci i wprowadzaj¹ rygory wiêksze od istniej¹cych, np. intensywnoœci zabudowy dzia³ek, wielkoœci szyldów itp. Nie rozumiem, dlaczego planiœci próbuj¹ narzuciæ w
planie miejsca lokalizacji pomników, miejsc pamiêci lub
rzeŸb. Mój zdecydowany
sprzeciw wzbudza pomys³ dopuszczenia odtworzenia linii
tramwajowej w ulicy Z¹bkowskiej, w czym nie jestem odosobniony, bowiem jednog³oœnie popar³a go ca³a komisja.
W planie pojawi³y siê te¿ interesuj¹ce propozycje, jak dopuszczenie do zwê¿enia Targowej do dwóch jezdni po dwa
pasy (byæ mo¿e warto, aby Targowa, bêd¹ca krêgos³upem
Pragi, zaczê³a bardziej przypominaæ Nowy Œwiat), realizacjê
proponowanej ulicy Nowo-Jagielloñskiej w tunelu, czy dopuszczenie przed³u¿enia linii
tramwajowej w Al. Solidarnoœci.
Plan to pewnego rodzaju
wizja; wizja, co prawda, wywo³uj¹ca skutki prawne poprzez
ca³y system nakazów i zakazów, ale wizja niezbêdna do
prawid³owego funkcjonowania
miasta, na któr¹ tak¿e Pañstwo mieæ wp³yw mo¿ecie.
Ireneusz Tondera
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
DOMEK, mieszkanie wyremontujemy, wykoñczymy, solidnie
i terminowo, tel. 796-856-335

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

22 811-10-85
608-087-936

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PORZ¥DKOWANIE grobów,
tanio, solidnie 500-336-607
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY,
¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYKOÑCZÊ
domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
DO WYNAJÊCIA
Do wynajêcia lokal, centrum
Izabelina przy g³ównej ulicy,
nowy budynek, powierzchnia 150 m 2, na I piêtrze,
mo¿e byæ na us³ugi, biuro,
przychodniê z parkingiem,
604-351-014
MIESZKANIE 1-pokojowe z
wyposa¿eniem Tarchomin
503-367-224
WYNAJMÊ mieszkanie
67m 2 , ul. Przylesie, cena
1200, preferowana jedna
osoba 601-315-916
PRACA
ZATRUDNIÊ krawcowe
i pomoc krawieck¹, tel.
662-872-118
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie
(szczeniêta) sprzedam,
karma PROFORMANCE,
606-344-485

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

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

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

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

wiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
28, 29, 30 kwietnia
3, 4, 5, 6, 7 maja
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(22) 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Popisowy ¿al i ból
Proszê Szanownych Pañstwa, moje myœli i kontemplacje s¹ w czarnym kolorze.
Straciliœmy Prezydenta RP i
tak wielu z tych, których kochaliœmy lub nie lubiliœmy, aliœci Wszyscy byli nasi. W zesz³ym roku 11 listopada pod
Teatrem Wielkim w Warszawie gawêdzi³em z panem Januszem Zakrzeñskim. Robi³em zdjêcia rozeœmianej
Jego twarzy, kiedy jako „Pi³sudski” rozmawia³ przez telefon komórkowy z kimœ bardzo bliskim.
W „tyle” mam przyczyny,
mrowi¹ mnie cebulki na g³owie, moja intuicja podpowiada mi, ¿e nieszczêœcie sta³o
siê z powodu ludzkich zaniedbañ, braku wyobraŸni w planowaniu politik tour, jak w
przypadku policyjnej taksówki, która utonê³a z powodu
s³u¿bowego poœpiechu.
Tak jak ka¿dy z nas potrzebujê prawdziwej informacji,
jak to by³o.
Potrzebujê tak¿e rzetelnoœci dziennikarskiej. A w tydzieñ po najgorszym tygodniu czytam, s³yszê, widzê,
¿e audi Wojciecha Siemiona
nagle zjecha³o na drugi pas,
wjecha³o pod ciê¿arówkê i
uderzy³o w opla. Aktor w wyniku obra¿eñ zmar³.
Rozumiem - wypadek.
Ale nie rozumiem, ¿e audi
wje¿d¿a pod ciê¿arówkê.
Czy mercedes prof. Geremka te¿ sam wjecha³ pod
ciê¿arówkê?
Czy w ostatnich czasach
niemieckie samochody w tajemniczy sposób zabijaj¹ wybitnych Polaków? Czy mo¿e
wybitni Polacy powoduj¹ wypadki drogowe?
S³owa nie napisano, ¿e w
oplu poszkodowane zosta³o
dziecko. Co sta³o siê z kierowc¹ ciê¿arówki? Krzywd¹
dziecka nie zmartwi³ siê Sejm
ani Senat. Nie by³o pomocy
psychologicznej, wizyt parlamentarnych do Bogu Ducha
winnych rodziców i szofera.
Nie przyznano 40- tysiêcznej
zapomogi. Ani d³ugoletniej
renty, pokrycia kosztów leczenia. Poszkodowani nie
zaznali jakiegokolwiek wspó³czucia. Wypadek spowodowany by³ - wg dziennikarzy przez samo skrêcaj¹ce audi,
bez Siemiona. On dozna³
krzywdy. Inni nie.
Lech Kaczyñski tylko jeden
raz zyska³ moje uznanie. Za
swoje krótkie emocjonalne
zachowanie, które wraz ze
mn¹ bêdzie wspominaæ ca³a
Polska, a które w swojej emocjonalnoœci chcia³bym zadedykowaæ dziennikarzom:
spieprzajcie dziady, albo zacznijcie pisaæ, jak jest.
Mo¿e warto kilka s³ów o
bólu u zwierz¹t dodaæ.
Raz na jakiœ czas s³yszê
w swojej wsi, ¿e zwierzêta
bólu nie czuj¹.

Szanowni Pañstwo, zwierzêta o których pisujê, s¹ ssakami i maj¹ takie samo czucie, jak my, ludzie. Pamiêtajmy, ssak pocz¹wszy od 100gramowej œwinki morskiej, a
skoñczywszy na 100-kilogramowym wilczarzu, mo¿e zawsze odczuwaæ ból psychiczny i fizyczny.
By³em œwiadkiem, jak
onegdaj policyjne owczarki,
mdla³y na widok ig³y, z której
wypuszcza³em kropelkê lekarstwa, a ich przewodnicy
pruli zbyt obcis³e spodnie
pomiêdzy poœladkami, kiedy
cucili swoje pociechy.
Za ka¿dym razem, kiedy
trafia do mnie psiak z dyskopati¹, widzê jego strach przy
zbli¿aniu sondy lasera terapeutycznego do miejsca bólu.
Widzê, jak cierpi kiedy wk³uwam ig³ê wprowadzaj¹c¹ w
miêœnie lub pod skórê bardzo

bolesn¹ w dozowaniu witaminê B12.
Jeszcze raz powtórzê: ból
jest charakterystyczny dla
wszystkich. Jest dla nas
ostrze¿eniem, wytycza granice zachowañ. Ból jest promotorem wyobraŸni i planowania. Nie powinni rz¹dziæ w
naszym imieniu lub leczyæ
nas ci, którzy nie zaznali bólu.
Nie mieli z nim doœwiadczenia. Za tak¹ niewiedzê mo¿na obarczaæ tylko zwierzêta.
One czuj¹ i s¹ œwiadome
bólu, ale wœród nich za nieszczêœcie ka¿de wini tylko
siebie.

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

Jak¹ szko³ê, zawód wybraæ?
Zespó³ Psychologiczno – Terapeutyczny „ZACISZE” w
Warszawie przy ul. Pszczyñskiej 26 m 57, w maju i czerwcu,
organizuje dodatkowe, bezp³atne doradztwo w zakresie wyboru szko³y ponad gimnazjalnej, studiów, zawodu.
Z porady psychologa – doradcy zawodowego mog¹ skorzystaæ m³odzi mieszkañcy Warszawy – uczniowie szkó³ gimnazjalnych lub ponad gimnazjalnych oraz ich rodzice.
Bêd¹ mogli zdiagnozowaæ swoje zdolnoœci, predyspozycje zawodowe, zastanowiæ siê nad wyborem optymalnej szko³y czy kierunków studiów, poznaæ jakie wymagania w zakresie umiejêtnoœci maj¹ wybierane przez nich kierunki, zaplanowaæ w sposób przemyœlany dalsz¹ drogê kszta³cenia i zdobywania zawodu.
Dy¿ury pe³ni psycholog z wieloletnim doœwiadczeniem z
zakresu poradnictwa zawodowego, szerok¹ znajomoœci¹
dostêpnych szkó³, szczególnie z terenu Warszawy.
Osoby, które bêd¹ chcia³y skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji proszone s¹ o wczeœniejsze zapisanie siê telefoniczne pod numerami 22 253 49 47; 518 452 047 podaj¹c informacjê „maj-czerwiec bezp³atne doradztwo zawodowe”. Ze
wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc, przy zapisywaniu siê
obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Konsultacje odbywaj¹ siê w ramach prowadzonej przez
Stowarzyszenie dla Rodzin - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w ramach projektu „Prowadzenie
dzia³añ psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” finansowanego ze œrodków Miasta Sto³ecznego Warszawy (Biura Polityki Spo³ecznej).

Grupa wsparcia dla rodziców
19 maja (œroda) o godzinie 17.30 rusza nowa forma pomocy dla rodziców z terenu Warszawy.
W ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie dla Rodzin przy
Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „ZACISZE”, ul.
Pszczyñska 26 m 57 w Warszawie, rozpoczynaj¹ siê systematyczne spotkania dla rodziców, którzy chcieliby lepiej radziæ sobie z ró¿nymi problemami wychowawczymi z dzieæmi
i innymi trudnymi problemami rodzinnymi.
Spotkania prowadzi psycholog, psychoterapeuta, trener z
wieloletnim doœwiadczeniem w pracy – Anna Szymczak.
Osoby zainteresowane udzia³em w spotkaniach proszone
s¹ o wczeœniejsze zapisanie siê telefoniczne pod numerami
22 253 49 47; 518 452 047. Poniewa¿ liczba miejsc w grupie
jest ograniczona, o przyjêciu na zajêcia decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ.
Spotkania odbywaj¹ siê w ramach projektu „Prowadzenie
dzia³añ psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” finansowanego ze œrodków Miasta Sto³ecznego Warszawy (Biura Polityki Spo³ecznej).
Anna Szymczak
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- rozbudowie istniej¹cego budynku administracyjnego
tj. dobudowie wiatro³apu w poziomie parteru oraz
nadbudowie piêtra na ca³oœci obiektu na terenie
Zak³adu Karnego w Warszawie przy ul. Ciupagi 1 b
na czêœci dzia³ki nr ew. 30 z obrêbu 4-05-11 przy ul.
Ciupagi w Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek Zak³adu
Karnego w Warszawie z dnia 31.03.2010 r.
- budowie gazoci¹gu dystrybucyjnego œredniego
ciœnienia DN 90 mm o d³ugoœci 40 mb od ul. Daniszewskiej do wysokoœci drogi bez nazwy oraz DN
40 mm o d³ugoœci 155mb od ul. Szlacheckiej do
wysokoœci dzia³ki nr ew. 44/7 na dzia³ce nr ew.
44/12 z obrêbu 4-07-05 w Dzielnicy Bia³o³êka, na
wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
reprezentowanego przez firmê „Gaz media” Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Wo³ominie z dnia 31.03.2010 r.
- budowie sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami w liniach
rozgraniczaj¹cych siêgacza pieszo-jezdnego w³¹czonego do ul. Fletniowej na dzia³kach nr ew. 9/14, 6/2, 6/3
z obrêbu 4-04-23 w dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek
osób fizycznych z dnia 23.03.2010 r.
- budowie kana³u œciekowego wraz z infrastruktur¹
techniczn¹ i przy³¹czami w liniach rozgraniczaj¹cych
drogi bez nazwy w³¹czonej do ul. O³ówkowej na dzia³ce
nr ew. 17/5 z obrêbu 4-05-02 oraz na dzia³kach nr
ew. 97/4, 30/2, 30/1, 37/9, 37/10, 37/22 z obrêbu 4-17-10
w Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. z dnia 29.01.2010 r.
- budowie domu opieki spo³ecznej z parkingiem wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹, przy³¹czami do budynku
i zagospodarowaniem terenu na dzia³ce nr ew. 29/1
z obrêbu 4-05-01 przy ul. Wa³uszewskiej w dzielnicy
Bia³o³êka, na wniosek osoby fizycznej z dnia
18.03.2010 r.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00 wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy osobiœcie
lub telefonicznie w dniu przyjêæ interesantów w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od 13:00-16:00
lub pod numerem tel. 22 510 31 97 i 22 510 32 25 w
Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

nowa gazeta praska 11

Tu ja, tam Ty
Tytu³ wystawy, która zosta³a otwarta 23 kwietnia w
Galerii „Klitka” przy ul. Z¹bkowskiej 12 sugeruje, ¿e
przestrzeñ galerii podzieli³y miêdzy siebie dwie osoby.
I tak jest w istocie. Swoje prace, wzajemnie siê inspiruj¹c,
prezentuj¹ Katarzyna i Dawid Pataraja.

Julita Delbar, w³aœcicielka
sympatycznej „Klitki” w swojej galerii zawsze przedstawia³a ciekawe osobowoœci.
Tym razem jej goœæmi s¹ Katarzyna i Dawid Pataraja, polsko-gruziñskie ma³¿eñstwo,
od 11 lat mieszkaj¹ce na Pradze.
Katarzyna Pataraja, ur.
1971 r. w Warszawie, pocz¹tkowo zajmowa³a siê tkactwem. Zwi¹zana z pracowni¹
tkactwa artystycznego Zenony Szczepaniak, bra³a udzia³
w wystawach zbiorowych.
PóŸniej wybra³a w³asn¹ drogê artystyczn¹. Obecnie zajmuje siê ceramik¹. W drobnych glinianych formach zaklina otaczaj¹cy nas œwiat.
Wypracowa³a w³asn¹ technikê. Jej gliniane figurki s¹ wypalane, nastêpnie malowane,
ale nie s¹ szkliwione.
Dawid Pataraja urodzi³ siê
w 1971 r. w Lanczchuti Kwemo Czibati w Gruzji. Ukoñczy³
œredni¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych im. Jakoba Nikoladze w Tbilisi. W Gruzji studiowa³ na Wydziale Grafiki pod

Kto przytuli Gwiazdkê?
Gwiazdka to piêkna, smuk³a, pogodna sunia. Zosta³a znaleziona jako trzymiesiêczny szczeniak wraz z siostr¹. Obie by³y
bardzo pogryzione, jej siostrze nie uda³o siê prze¿yæ.
Gwiazdka natomiast w ciê¿kim stanie trafi³a do Przytuliska
AMI, gdzie by³a leczona. Przesz³a kilka operacji ortopedycznych, ale prawa przednia ³apka pozosta³a zniekszta³cona. Nie
ma to jednak ¿adnego wp³ywu na jej sprawnoœæ, potrafi bardzo
szybko biegaæ i skakaæ. Jest ufna, radosna, uwielbia byæ pieszczona i kocha ludzi!
Ma krótkie futerko i bardzo marznie w schronisku. Najchêtniej spa³aby przy kaloryferze. Jest oko³o 5-letni¹ suczk¹, zdrow¹,
wysterylizowan¹.
Wiêcej zdjêæ Gwiazdki na www.nogawlape.org
Kontakt w sprawie adopcji: Renata 502 388 663

kierunkiem prof. Dawida Uruszadze, Gogi Cereteli i Tamazi Czhaidze. Naukê kontynuowa³ w Polsce, w Warszawie,
Poznaniu i Krakowie. Bra³
udzia³ w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Jego prace s¹ bardzo ró¿norodne. Maluje zarówno znakomite portrety, jak i martwe natury czy akty. Niektóre obrazy, jak np. „Czekaj¹c na goœci” mo¿na by zaliczyæ do „surrealizmu magicznego”. Sam
artysta nie chce jednak okreœlaæ raz na zawsze swojej
twórczoœci. Uwa¿a, ¿e cz³owiek musi siê rozwijaæ, ca³e
¿ycie szukaæ. W sztuce nie ma
ograniczeñ. Dowodem na to
jest obraz pt. „Grawitacja”.
- Uda³o mi siê omin¹æ podstawowe zasady malowania
martwej natury – mówi Dawid
Pataraja. – Na moim obrazie
wszystko fruwa, zamiast le¿eæ spokojnie np. na stole.
W pozornym chaosie jest
jednak harmonia, przedstawione przedmioty s¹ od siebie zale¿ne.

Choæ artysta uwa¿a, ¿e
sztuka nie powinna byæ narodowa, jego obraz „Czekaj¹c na goœci” jest bardzo gruziñski. Widaæ tam i ucztowanie, i wino, i dom, jakich wiele na starówce w Tbilisi.
Sama kwintesencja Gruzji.
Kto by³ w Gruzji, bezb³êdnie
odgadnie zawarte w nim symbole i powróci wspomnienia-

mi do tego piêknego i goœcinnego kraju.
Ogl¹daj¹c prace Katarzyny i
Dawida Pataraja trudno oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e artyœci inspiruj¹ siê nawzajem. Jednak s¹
to dwie oddzielne, ciekawe osobowoœci, id¹ce, choæ razem,
w³asnymi drogami, jak w tytule
wystawy – „Tu ja, tam Ty”.
Joanna Kiwilszo

Stawiamy na bezpieczeñstwo
19 kwietnia Zarz¹d Transportu Miejskiego w Warszawie
rozpocz¹³ realizacjê pilota¿owego programu edukacyjnego
dla dzieci pod nazw¹ „ABC Bezpieczeñstwa”. Lekcje komunikacyjne przygotuj¹ pierwszoklasistów z Pragi Pó³noc do
bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej.
Scenariusz lekcji opracowali pracownicy ZTM. Najm³odsi
uczniowie - w prosty i praktyczny sposób – uzyskuj¹ wiedzê
na temat bezpiecznego dojœcia do przystanku, wsiadania i
wysiadania, odpowiedniego zachowania w œrodkach komunikacji miejskiej i na przystankach, korzystania z kasowników, u¿ywania przycisków „na ¿¹danie” i tzw. ciep³ego guzika, opracowali pracownicy ZTM.
Pilota¿owe zajêcia przeprowadzono w autobusie i tramwaju, podczas Dni Transportu Publicznego, we wrzeœniu ubieg³ego roku. Uczestniczyli w nich najm³odsi uczniowie z bielañskiej Szko³y Podstawowej nr 77. Zajêcia przeprowadzili
wówczas czterej pracownicy ZTM - Marcin Kozoñ i Rafa³
Lamch, Witold Naczulski oraz Tomasz Gucze.
Uruchomienie cyklicznych lekcji w autobusach i wprowadzenie zajêæ do programów kilku warszawskich szkó³ by³o
mo¿liwe dziêki wspó³pracy ze sto³ecznym Biurem Edukacji oraz
najwiêkszym warszawskim przewoŸnikiem – Miejskimi Zak³adami Autobusowymi. Konspekt zajêæ opracowa³y metodyczki
z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo³ecznych
i Szkoleñ - Teresa Turkowska i Anna Wiœniewska.
Konspekt lekcji komunikacyjnych ZTM wraz z okolicznoœciowym folderem „ABC Bezpieczeñstwa” trafi³ ju¿ do nauczycieli.
W pilota¿owych lekcjach komunikacyjnych wezm¹ udzia³
uczniowie klas I ze szkó³ podstawowych z terenu dzielnicy
Praga Pó³noc – SP nr 50, SP nr 30, SP nr 73, nr 127 i nr 258.
Zajêcia bêd¹ prowadzone do 14 czerwca. PóŸniej program
obejmie kolejne dzielnice Warszawy.
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Czwarta runda rozpoczêta
Prezydent Warszawy po raz czwarty powiedzia³ „nie” na wniosek firmy BARC o udzielenie pozwolenia na budowê I etapu inwestycji nazwanej Osiedle Poetów w rejonie
Winnicy Po³udniowej. W ten sposób sprawa zatoczy³a kolejne ko³o. Rozpoczê³a siê
czwarta runda walki mieszkañców osiedla Winnica z bezwzglêdnym deweloperem.
O planach inwestycyjnych wiêc, dlaczego jest jakoœ inaDopiero po przyjêciu nofirmy BARC i zwi¹zanych z czej rozpatrywana. Nie nam wych planów miejscowych
nimi problemach mieszkañ- rozs¹dzaæ ten problem, zoba- Anecina Pó³nocnego i Winniców osiedla Winnica pisali- czymy, co teraz postanowi cy w rejonie ul. Œwiatowida,
œmy w NGP wielokrotnie. Wojewoda. Jest bowiem ra- których tworzenie uchwalono
Chodzi o tereny tzw. Winnicy czej pewne, ¿e BARC odwo- w 2006 r. mo¿na bêdzie móPo³udniowej. Na placu ogra- ³a siê od decyzji Prezydenta wiæ o sukcesie starañ mieszkañców osiedla Winnica i
niczonym ulicami Poetów, Warszawy.
Mehoffera, Modliñsk¹ i Leœnej
Oddzielnym problemem s¹ ekologów, maj¹cych na celu
Polanki, warszawski inwestor, „Dwie Wie¿e”, czyli projekto- niedopuszczenie do degradafirma BARC postanowi³a wy- wane budynki o ponad stu- cji tej czêœci Warszawy, rozbudowaæ ogromne osiedle na metrowej wysokoœci (35 piê- poczêtej prawdopodobnym
2,5 tys. mieszkañ, sk³adaj¹ce ter), które mia³yby stan¹æ sfa³szowaniem w 2002 r. plasiê z gêsto postawionych blo- przy ulicy Dionizosa. Spó³ka nów miejscowych Winnicy
ków wysokoœci od trzech do BARC d¹¿y do uzyskania Pó³nocnej i Winnicy Po³u18 piêter. W planach s¹ tak¿e pozwolenia na ich budowê dniowej. Mieszkañcy Winnicy
skierowali do Rady Warszadwa 35-piêtrowe biurowce. „dwutorowo”.
wy ¿¹danie usuniêcia naruBARC móg³ zaprojektowaæ
- Pierwsza œcie¿ka (nortak¹ zabudowê, poniewa¿ z malna): BARC wyst¹pi³ o szenia prawa, polegaj¹cego
dokoñczenie ze str. 1
uchwalonego w 2002 r. Miej- Decyzjê o œrodowiskowych na og³oszeniu aktów prawa
scowego Planu Zagospoda- uwarunkowaniach realizacji miejscowego, tj. uchwa³ Rady komponowania do przetwarowania zniknê³y zapisy ogra- inwestycji do Biura Ochrony Gminy Warszawa Bia³o³êka z rzania dŸwiêków nagranych
niczaj¹ce wysokoœæ budyn- Œrodowiska. 19 stycznia dnia 27 wrzeœnia 2002 r. w w terenie i z w³asnego dŸwiêtaki sposób, aby treœæ tych kowego archiwum. Badaj¹c
ków wielorodzinnych.
2009 BOŒ (I instancja) wydaPrzeciwko zamiarom inwe- ³o tak¹ decyzjê (48/OŒ/2009), aktów by³a identyczna z tre- fizyczne w³aœciwoœci tak
stora zaprotestowali miesz- z której wynika³o, ¿e nie wi- œci¹ aktów uchwalonych. Je- spreparowanych nagrañ, prekañcy s¹siedniego, kameral- dzi przeszkód, aby w tej czê- ¿eli Miasto nie usunie naru- zentuje efekty poprzez w³anego osiedla Winnica, jak œci Bia³o³êki stanê³y dwie wie- szenia prawa (a ¿e nie usu- snego pomys³u systemy
równie¿ organizacje ekolo- ¿e. Decyzja zosta³a jednak nie, to pewne), mo¿na bêdzie wzmacniaczy zbudowane ze
giczne. Warto zaznaczyæ, ¿e uniewa¿niona przez Samo- zaskar¿yæ obowi¹zuj¹ce pla- znalezionych przedmiotów.
teren przysz³ej budowy przy- rz¹dowe Kolegium Odwo³aw- ny miejscowe do Wojewódz- W galerii fabs prezentuje
kiego S¹du Administracyjne- kompozycjê odg³osów wydalega do zalesionej skarpy z cze (II instancja).
go, celem uniewa¿nienia tych wanych przez ¿aby i owady.
pomnikowymi dêbami. W
- Druga œcie¿ka (na skró- wadliwych i prawdopodobnie
Francesco Cavaliere (ur.
skrócie tylko przypomnimy, ty): inwestor chc¹c unikn¹æ
sfa³szowanych aktów prawa 1980) studiowa³ muzykologiê
¿e w wyniku ró¿nych ustaleñ decyzji œrodowiskowej, nie
miejscowego.
na wydziale D.A.M.S. Unii zobowi¹zania siê inwestora okreœli³ przeznaczenia czêœci
Jakkolwiek o prawdziwym wersytetu w Bolonii (Drama,
do obni¿enia zabudowy, powierzchni. G³ównie chodziBARC otrzyma³ od Urzêdu ³o tu o gara¿e – je¿eli jest na sukcesie dzia³añ maj¹cych Art and Music Studies). Tytu³
Miasta pozwolenie na budo- nie wiêcej ni¿ 300 miejsc, z na celu niedopuszczenie do magistra uzyska³ z etnomuwê 2., 4., 6. i 8. etapu inwe- regu³y decyzja œrodowiskowa degradacji œrodowiska natu- zykologii w 2008 roku. Jego
stycji. Jeœli chodzi o pozosta- jest konieczna. Na szczêœcie ralnego Bia³o³êki bêdzie mo¿- praca koncentruje siê na kon³e etapy, 1., 3., 5. i 7. - Urz¹d Prezydent Warszawy nie na mówiæ dopiero po osta- cepcji i tworzeniu instrumenwezwa³ inwestora o uzupe- wyda³ zgody, a Wojewoda tecznym przyjêciu nowych tów, a jego instalacje opieraj¹
³nienie dokumentacji w podtrzyma³ tê Decyzjê. Obec- planów miejscowych, to jed- siê na obserwacjach zjawisk
zwi¹zku z obni¿eniem zabu- nie sprawa jest w Wojewódz- nak ju¿ teraz widaæ efekty akustycznych wywo³ywanych
dowy. Poniewa¿ BARC nigdy kim S¹dzie Administracyjnym tych dzia³añ. Miasto wreszcie przez ró¿ne znalezione mazaczê³o zauwa¿aæ problem i teria³y. Na wystawê w fabs
tego nie zrobi³, pod koniec z powództwa spó³ki BARC.
widaæ postêp w uchwalaniu przygotowa³ instalacjê w for2007 r. Prezydent odmówi³
Inwestycjê i pokrêtne dzia- miejscowych planów zago- mie wulkanu. Poprzez ten
mu zgody na budowê. W tym ³ania spó³ki BARC móg³by
momencie BARC odwo³a³ siê zahamowaæ nowy Miejscowy spodarowania, co jest pod- symboliczny wulkan artysta
do Wojewody Mazowieckie- Plan Zagospodarowania Win- stawowym warunkiem do pragnie siêgn¹æ do historii
go (II instancja), który w nicy. Prace s¹ w toku. Na ra- wyeliminowania nadu¿yæ nie- w³asnej rodziny, która pochodzi z Pompei, a jednoczeœnie
czerwcu 2008 r. uchyli³ decy- zie Ratusz blokuje poczynania uczciwych inwestorów.
J. nawi¹zaæ do ostatnich wydazjê Prezydenta, co z kolei BARCa dowodz¹c, ¿e wobec
zaskar¿yli mieszkañcy osie- luki w planie zagospodarowadla Winnica w Wojewódzkim nia trzeba posi³kowaæ siê zaS¹dzie Administracyjnym.
pisami Studium UwarunkoNajbardziej sporna sprawa wañ i Kierunków ZagospodaNastêpna gazeta - 12 maja
dotyczy pozwolenia na budo- rowania Przestrzennego mia- Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monwê 1. etapu inwestycji, czyli sta st. Warszawy, które okre- ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob18 - kondygnacyjnego budyn- œla, i¿ w tym rejonie zabudo- róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
ku. Do tej pory Prezydent wa nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
Warszawy trzykrotnie odma- 20 m. W³aœnie wy³o¿ono do tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y
wia³ zatwierdzenia projektu publicznego wgl¹du projekt p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam, og³obudowlanego i udzielenia po- zmian w Studium. Do 16 szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
zwolenia na budowê tego czerwca mo¿na zg³aszaæ Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
budynku, a Wojewoda Mazo- uwagi do projektu. Przypusztel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
wiecki uchyla³ te decyzje i czalnie dopiero po uchwaleniu poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
nakazywa³ rozpatrzenie spra- zmian w Studium nast¹pi wystrona internetowa - www.ngp.pl
wy od nowa. Stanowisko ³o¿enie do publicznego wgl¹e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
Wojewody by³o o tyle dziwne, du Miejscowego Planu Zagodla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
i¿ przy braku zgody na etapy spodarowania Przestrzenneredakcja: redakcja@ngp.pl
3., 5., i 7. podziela³ stanowi- go Anecina Pó³nocnego. Plan
sko Prezydenta Warszawy.
ten obejmuje teren, który roz- OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
23 marca 2010 r. Prezy- poczyna siê na po³udniowej redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
dent Warszawy po raz czwar- granicy osiedla Winnica i jest nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
ty wyda³ decyzjê negatywn¹ jednoczeœnie terenem inwe- Bogumi³a 507-257-824,
(Decyzja Nr 89/Bia/10) doty- stycji BARCa. Jeszcze w tym Jagoda 605-037-515
cz¹c¹ etapu 1. Sprawa zata- roku powinien byæ te¿ wy³o¿o- Pawe³ 609-490-949
oraz biuro og³oszeñ:
cza wiêc ju¿ czwarte ko³o. ny do publicznego wgl¹du
Sytuacja etapu 1. wydaje siê nowy Miejscowy Plan Zago- „Marcin” ul. Œwiatowida
byæ analogiczna jak przy eta- spodarowania Winnicy w re- róg Æmielowskiej paw. VIA
pach 3., 5. i 7., nie wiadomo jonie ulicy Œwiatowida.
tel. 22 423-63-64, 606-969-280
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rzeñ zwi¹zanych z wybuchem wulkanu na Islandii.
Marcel Türkowsky (ur.
1978) jest artyst¹ wykorzystuj¹cym ró¿ne media. Studiowa³
filozofiê i muzykologiê na Uniwersytecie Humbolta w Berlinie. Tworzy na pograniczu
sztuki, muzyki, filozofii, antropologii, improwizacji i percepcji. Czêsto sam bierze udzia³
w swoich pracach. Jego muzyczne intencje kr¹¿¹ wokó³
opowiadania historii, zadumy,
snów, halucynacji, odmiennych stanów œwiadomoœci i
granic wszelkiej natury. W
galerii fabs prezentuje fotografiê z lat dziecinnych,
przedstawiaj¹c¹ zabawê, rodzaj „ciuciubabki”, w której
trzeba orientowaæ siê wed³ug
s³yszanych dŸwiêków. Do
tego dochodzi nagranie przeje¿d¿aj¹cego poci¹gu.
Benjamin Laurent Aman
(ur. 1981), to francuski artysta zajmuj¹cy siê dŸwiêkiem
i œwiat³em. Jest absolwentem
Akademii Sztuk Piêknych w
Nancy. W swoim koncepcyjnym podejœciu do sztuki ³¹czy
ze sob¹ ró¿ne media od rysunków, przez przedmioty,
konstrukcje po instalacje i
dŸwiêk. Powstaj¹ w ten sposób swoiste muzyczne kola¿e. Jego sztuka zmierza do
okreœlenia granic pojemnoœci
przestrzeni (wizualnej lub
dŸwiêkowej), pamiêci i konstrukcji umys³owych, korzystaj¹c przy tym raczej z minimalnych œrodków wyrazu.
Jego prace by³y prezentowane jako monografie oraz podczas wystaw wspólnych. Prowadzi wytwórniê Razzle Dazzle, w której w limitowanych
nak³adach wydaje pozycje z
zakresu sztuk piêknych i eksperymentów dŸwiêkowych.
Na Brzeskiej prezentuje czarno-bia³¹ instalacjê z wykorzystaniem czarnych kamieni.

Benjamin Altermatt (ur.
1982) pochodzi z Chile. W
wieku 19 lat przeniós³ siê do
Europy. Studiowa³ historiê
sztuki na Uniwersytecie La
Sapienza w Rzymie oraz
malarstwo na Akademii Sztuk
Piêknych w Atenach i Bolonii. By³ wokalist¹ zespo³u popowego. W czasie pobytu w
Chinach zrealizowa³ seriê filmów. Od 2009 pracuje nad
cyklem rysunków i utworów
muzycznych, zatytu³owanym
„Indias indios.” Projekt Indias
indios pokazuje, jak delikatne s¹ granice miêdzy muzyk¹
œwiata a awangard¹. Benjamin Altermatt zbiera te¿ porzucone albo uszkodzone
kasety magnetofonowe. Klei
je potem, a mieszcz¹c¹ siê
na nich muzykê ³¹czy i przepuszczaj¹c przez ró¿ne zniekszta³cenia uk³ada warstwami jedn¹ na drugiej. Na wystawê w fabs przygotowa³ instalacjê sk³adaj¹c¹ siê z hydroforu i zbiornika z wod¹
oraz pojemników zawieszonych nad nim na ró¿nych poziomach. Interesuj¹ go odg³osy spadaj¹cej z ró¿nej wysokoœci wody.
Spotkanie tych m³odych
artystów, zestawienie ich
metod pracy twórczej to interesuj¹cy eksperyment. Do tej
pory nie pracowali razem, a
jednak stworzyli wspóln¹ instalacjê audio-wizualn¹. Ka¿de z nich, poprzez dŸwiêk
opowiedzia³o swoj¹ historiê i
w³asne przemyœlenia, które
splot³y siê w jedn¹ ca³oœæ.
Instalacjê tê obejrzeæ i
us³yszeæ materia³ dŸwiêkowy
mo¿na bêdzie do 15 maja, w
Galerii Stowarzyszenia Artystów fabs, przy ul. Brzeskiej
7, w sobotê, w godz. 15-17,
w niedzielê, w godz. 13-15
lub po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 505 12 14 17.
Joanna Kiwilszo

OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
DZIELNICY BIA£O£ÊKA M.ST. WARSZAWY
zaprasza 6 maja o godz.18
rodziny wychowuj¹ce dzieci z autyzmem
mieszkaj¹ce na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
na spotkanie poœwiêcone zorganizowaniu grupy wsparcia
do Centrum Aktywnoœci Lokalnej przy ul. Porajów 14.

