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Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu
i konsultacja protetyka gratis!
W listopadzie specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Œwiêto
Niepodleg³oœci
94 lata temu Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Czeka³o
na ni¹ piêæ pokoleñ Polaków. Przysz³a w listopadzie, kiedy to w wielkiej wojnie 1914-1918 wszystkie trzy pañstwa
zaborcze ponios³y klêskê.
W dziejach Polski dzieñ 11 dyskutowaæ, czy wolna Pollistopada 1918 roku mo¿na ska sta³a siê 7 listopada, kieuwa¿aæ za datê w du¿ym dy to w Lublinie ukonstytustopniu umown¹. Mo¿na by owa³ siê rz¹d Ignacego Daszyñskiego, czy 10 listopada,
w dniu powrotu Józefa Pi³sudskiego do Warszawy z
wiêzienia w Magdeburgu czy
w³aœnie 11 listopada, kiedy to
w Compiégne pod Pary¿em
podpisano zawieszenie broni, oznaczaj¹ce faktyczn¹
Najlepsza pizza!
kapitulacjê Niemiec.
Suwerennoœæ nie zosta³a
Najmilsza atmosfera!
przecie¿ wywalczona w jeden
Nie boimy siê rodzin dzieñ. Poprzedzi³ j¹ trud kilkuset tysiêcy ¿o³nierzy walz ma³ymi dzieæmi!
cz¹cych w polskich formaZapraszamy!
cjach wojskowych, a wszystko zaczê³o siê 6 sierpnia
1914 roku wymarszem z Krakowa na front I Kompanii Kadrowej. Jednak te dni w listopadzie 1918 by³y wyj¹tkowe.
We wspomnieniach pamiêtnikarzy tamtego okresu jawi¹
siê jako coœ niebywa³ego.
ul. Kobia³ka 48
Ukazuj¹ mieszkañców Wartel. 22 741 71 37 szawy w euforii. Miasto ¿y³o
rozbrajaniem Niemców.
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dokoñczenie na str. 8

www.szkutnia.waw.pl

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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Sensacje
na budowie metra
W koñcu paŸdziernika Warszawê obieg³a kolejna sensacyjna wiadomoœæ, zwi¹zana z budow¹ II linii metra.
Tunel pod Wis³ostrad¹ trzeba bêdzie budowaæ od nowa!
Przynajmniej czêœciowo. W³adze sto³ecznego ratusza
czym prêdzej zdementowa³y tê informacjê.
Ju¿ wiadomo, ¿e jest to groŸba zawalenia siê czêœci
najbardziej „sensacyjna” bu- tunelu pod Wis³ostrad¹, bodowa w Polsce. Nie ma mie- wiem straci³ on podparcie.
si¹ca, ba – tygodnia, ¿eby nie Jeden z fragmentów tunelu
wydarzy³o siê coœ, co elektry- osun¹³ siê o 5 cm. Eksperci
zuje mieszkañców Warsza- dyskutuj¹ nad szczelnoœci¹
wy. Ledwie do swoich miesz- budowli – pesymiœci pow¹tkañ powrócili lokatorzy bu- piewaj¹, uwa¿aj¹c, ¿e w przydynków z okolic wielkiej dziu- padku wysokich stanów Wis³y
ry w ziemi, która powsta³a u przecieki mog¹ siê zdarzaæ.
zbiegu ulic Szkolnej i Œwiê- Optymiœci twierdz¹, ¿e przy
tokrzyskiej, a tu kolejna sen- tak intensywnym iniekcyjnym
sacja. O czêœciowej przebu- wzmacnianiu podbudowy tudowie podmytego tunelu pod nelu nie bêdzie w przysz³oœci
Wis³ostrad¹, wspomnieli w ¿adnych niespodzianek.
swoim raporcie naukowcy, Otwory po iniekcjach – bêd¹
badaj¹cy tunel po zalaniu sta- takie - zostan¹ wype³nione
polimerami tworzyw sztuczcji Powiœle.
nych, dodatkowo jeszcze bêBêd¹ przecieki?
dzie je od spodu zabezpieW po³owie sierpnia, podczaæ specjalna mieszanka,
czas dr¹¿enia ³¹cznika podokoñczenie na str. 3
miêdzy dwiema czêœciami
stacji, dosz³o do wyp³ukania
ARTYKU£Y do
spod tunelu 6,5 tys. m3 grunDECOUPAGE`u
tu. Istnia³a ca³kiem realna
SKLEP PLASTYCZNY
ul. Radzymiñska 238

To jedna z tych spraw, których stopieñ skomplikowania jest wprost proporcjonalny do woli osób odpowiedzialnych za jej rozwi¹zanie. Zwykle to brak mieszkania
budzi egzystencjalne emocje. Tym razem te emocje budzi niechciana czêœæ mieszkania.
Jedna z praskich szkó³. W czynsz za czêœæ strychow¹,
40-metrowym mieszkaniu w zwi¹zku z czym zad³u¿es³u¿bowym, po³o¿onym w nie narasta³o, osi¹gaj¹c do
budynku szko³y, od pocz¹tku dziœ niebagateln¹ kwotê 10
lat 70. ubieg³ego wieku za- tys. z³.
mieszkiwa³a nauczycielka z
Wykaz pism kierowanych do
rodzin¹. W 1981 roku wyst¹- instytucji i urzêdów wskazuje
pi³a o zgodê na zagospoda- na determinacjê Czytelnika: lirowanie 60-metrowego stry- piec 2010 - dyrekcja szko³y,
chu po³o¿onego nad jej wniosek o rezygnacjê ze strymieszkaniem, by poprawiæ chu, maj 2011 – dyrekcja, w
sobie warunki mieszkaniowe. tej samej sprawie, lipiec 2011
Strych zosta³ starannie wyre- – Zarz¹d Dzielnicy Praga
montowany i w pe³ni przysto- Pó³noc, lipiec 2011 – dyrekcja
sowany do potrzeb mieszkal- szko³y, paŸdziernik 2011 – burnych. Koszty – niema³e – po- mistrz Pragi Pó³noc, listopad
nios³a, oczywiœcie, sama za- 2011 – wydzia³ zasobów lokainteresowana. Najemczyni lo- lowych, ponownie burmistrz
kalu zmar³a w 2010 roku, podokoñczenie na str. 2
zostawiaj¹c mê¿a, córkê i
dwoje wnuków. M¹¿ – notabene równie¿ emerytowany
nauczyciel - zwróci³ siê do administratora lokalu, którym w
tym przypadku jest dyrekcja
szko³y, o uregulowanie tytu³u
prawnego do lokalu, z jednoczesnym wnioskiem o zrzeczenie siê czêœci strychowej.
Dochody wnioskodawcy nie
pozwalaj¹ bowiem na utrzyNylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
manie tak du¿ego mieszkagabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
nia, op³aty poch³aniaj¹ znaza technologiê now¹.
cz¹c¹ ich czêœæ. Wystêpuj¹c
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
z tym wnioskiem, w³aœnie z
rozwi¹zaniem.
powodu braku œrodków, nasz
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
Czytelnik przesta³ p³aciæ
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.
znaczenie ma obwodnica i na
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoni¹ w pierwszej kolejnoœci
duj¹ uczuleñ.
nale¿y przeznaczyæ fundusze
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gamiejskie. Nie wystêpuje te¿
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
przeciwko budowie ulicy
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
³¹cz¹cej Most Œwiêtokrzyski z
Artur Pietrzyk
Targówkiem, ale sprzeciwia
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
siê realizacji projektu przyjêrtg i naprawa protez
tego przez w³adze miasta w
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
postaci trasy wydzielonej
www.superdentysta.com.pl
ekranami akustycznymi o parametrach autostrady. Ma ona
22 676-59-56, 608-519-073
poch³on¹æ czêœæ wa¿nego dla
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protezy nylonowe

Protest Micha³owa przeciwko
projektowi Trasy Œwiêtokrzyskiej
Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów” po
wyczerpaniu drogi formalnej, wyst¹pi³o do radnych Rady
Warszawy z apelem o zmianê planów Trasy Œwiêtokrzyskiej i dostosowanie ich do specyfiki ogólnomiejskiej
zabudowy, jak¹ charakteryzuje siê Stara Praga.
Apel przeszed³ bez echa cje, tym bardziej warto wyjawœród adresatów, wzbudzi³ œniæ, ¿e nie chodzi w nim o parjednak emocje mieszkañców tykularne interesy, ale o najwyoœciennych dzielnic i miejsco- raŸniej odmienn¹ od prezentowoœci, widz¹cych w Trasie wanej przez miejskich drogoŒwiêtokrzyskiej szansê na wców wizjê miasta.
szybsze dostanie siê do cenPraskie Stowarzyszenie
trum. Protest obrasta w niepo- Mieszkañców „Micha³ów”
rozumienia i niezdrowe emo- uwa¿a, ¿e dla Pragi kluczowe

dokoñczenie na str. 3

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

(naprzeciwko SP nr 84)

tel. 693-748-155

Niewinni
Lech Kaczyñski jako jedno ze swoich g³ównych
hase³ w walce o fotel prezydenta Warszawy wybra³
walkê z korupcj¹. Has³o
by³o bardzo noœne i wybory wygra³. Wkrótce po objêciu funkcji zaczê³y siê
poszukiwania potencjalnych winnych. Bardzo
³akomym k¹skiem by³y
dawne gminy tzw. wianuszka, które w wyniku zmiany
ustawy samorz¹dowej straci³y samodzielny byt, ale
przedtem samodzielnie rz¹dzi³y swoimi bud¿etami i
podejmowa³y suwerenne
decyzje. By³o to dawno – 10
lat temu, ale echa tych dzia³añ dopiero teraz znajduj¹
fina³.
Tak by³o m.in. z by³ymi
urzêdnikami samorz¹dowymi z
Targówka. Marek Kamiñski
(by³y burmistrz), Kazimierz Kurek, Grzegorz Wolny, Mariusz
Bartkowski, Sebastian Koz³owski, Andrzej Kobel, Bogdan
Soporowski (wiceburmistrzowie), Zbigniew Tr¹biñski, Józef
Wojda (cz³onkowie zarz¹du
gminy) zostali postawieni w
dokoñczenie na str. 3
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Niechciane mieszkanie
dokoñczenie ze str. 1

Pragi Pó³noc, maj i czerwiec
2012 – kolejne pisma do dyrekcji szko³y i pismo do Rzecznika
Praw Obywatelskich, lipiec 2012
– ponownie burmistrz i wrzesieñ
znów dyrekcja szko³y.
Zalew korespondencji jest
konsekwencj¹ braku zgody administratora lokalu, w tym przypadku dyrekcji szko³y, na rezygnacjê przez Czytelnika z czêœci strychowej mieszkania, a
raczej uzale¿nienie wyra¿enia
na to zgody od spe³nienia pewnych warunków. Mianowicie
chodzi o uprz¹tniêcie czêœci
strychowej. Czytelnik zastosowa³ siê – w jego mniemaniu –
do owego wymogu, uprz¹taj¹c
strych z ruchomego wyposa¿enia. Okazuje siê jednak, ¿e to
za ma³o. W odpowiedzi na kolejny wniosek Czytelnika (z lipca tego roku) dyrekcja szko³y
odpowiada: W odpowiedzi na
pismo (...) uprzejmie informujê,
¿e zmniejszenie wysokoœci
czynszu bêdzie mo¿liwe po
trwa³ym oddzieleniu przez Pañstwa czêœci lokalu na strychu i
przywróceniu poddasza do stanu pierwotnego. Mo¿liwe jest
równie¿ zmniejszenie op³at wynikaj¹cych ze zu¿ycia centralnego ogrzewania po zamontowaniu licznika na instalacjê c.o.
(...) na Pañstwa koszt. Czytelnik denerwuje siê, kiedy o tym
mówi: Przywróciæ do stanu pierwotnego? To oznacza, ¿e co, ¿e
mam rozwalaæ œciany, wyrywaæ
okna, wypruæ ca³¹ instalacjê
centralnego, zlikwidowaæ rury z
wod¹ i kanalizacyjne? Przecie¿
to jest jakiœ absurd. Poza tym
jak mam to zrobiæ? Jestem po
dwóch zawa³ach, mam wszczepione endoprotezy obu stawów
biodrowych i poruszam siê o
kulach. Wymaga siê ode mnie
p³acenia za centralne ogrzewanie na strychu, a ono najpierw
by³o przeze mnie wy³¹czane, a
w koñcu uleg³o jakiejœ awarii i
przesta³o grzaæ w ogóle. Nikt
nie chce tego uwzglêdniæ, a ja
mam p³aciæ za coœ, czego nie
u¿ywam. Na ten temat w piœmie
administratora lokalu czytamy:
Odnosz¹c siê do sprawy ogrzewania na strychu pragnê przypomnieæ, ¿e zosta³o ono za³o¿one bez zgody i akceptacji administratora (...).
Jednoznaczne s¹ odpowiedzi przedstawicieli Urzêdu
www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE
ODSZKODOWANIA
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK
Hexa Dochodzenie
Odszkodowañ Sp. z o.o.
ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
tel. 22 460 49 49
gsm 600 996 166

Dzielnicy Praga Pó³noc na pisma Czytelnika. W lipcu tego
roku, tak pisze burmistrz Piotr
Zalewski: (...) informujê, ¿e
wszystkie sprawy z zakresu
zarz¹du nieruchomoœci¹ (...), a
w szczególnoœci naprawy instalacji c.o., udzielanie ulg w op³atach (...) czy te¿ obmiary powierzchni lokalu nale¿y kierowaæ do administratora budynku
(...). Ponadto, w zakresie zaleg³oœci czynszowych, ponownie
informujê, ¿e ostateczna decyzja w tej sprawie zosta³a podjêta (...) na posiedzeniu Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, który wyrazi³ zgodê
na roz³o¿enie ca³oœci Pana zad³u¿enia (...) na 36 rat.
Konsekwencj¹ skierowania
przez Czytelnika pisma w sprawie spornego lokalu do Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, by³o pismo tego¿ do burmistrza Pragi Pó³noc, z proœb¹
o przedstawienie stanu faktycznego, bowiem wedle relacji
wnioskodawcy (czyli naszego
Czytelnika) sprawa wygl¹da nastêpuj¹co – od 2010 roku bezskutecznie stara siê o uregulowanie prawa do lokalu. W tej
sprawie otrzyma³ negatywn¹
odpowiedŸ, która nie wyjaœnia
powodów odmowy; nie
uwzglêdniono równie¿ faktu, i¿
nie u¿ytkuje strychu, a p³aciæ
musi. Burmistrz Katarzyna
£êgiewicz tak odpowiedzia³a
Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich: (...) Sprawa uregulowania tytu³u prawnego do lokalu (...) na rzecz Pana (...) po
zgonie ¿ony (...) rozpatrywana
by³a w oparciu o przepisy obowi¹zuj¹cej Uchwa³y nr LVIII/
1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 (Dz. U.
Nr 132, poz. 39370) w sprawie
zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Umowa najmu ww. lokalu
zosta³a zawarta pomiêdzy komisj¹ ds. mieszkaniowych przy
Kuratorium Okrêgu Szkolnego
m.st. Warszawy a Pani¹ (...) na
czas trwania stosunku pracy.
Dalsze konkluzje tej odpowiedzi s¹ takie, ¿e opró¿nione lokale oœwiatowe powinny byæ w
pierwszej kolejnoœci wykorzystywane na potrzeby szko³y,
b¹dŸ nauczycieli w niej zatrudnionych. Umowa najmu takiego
lokalu mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która mo¿e siê wykazaæ
co najmniej dwuletnim sta¿em
pracy w szkole prowadzonej
przez miasto, pozytywn¹ opini¹
o pracy zawodowej jako nauczyciel, spe³nia kryterium dochodowe – 160% minimum, nie
ma tytu³u prawnego do innego
lokalu w tym samym mieœcie lub
w jego pobli¿u. W dalszej czêœci tego pisma pani burmistrz
stwierdza, ¿e Czytelnik w przedmiotowym lokalu nie zamieszkuje, zajmuj¹c mieszkanie w³asnoœciowe córki, zaœ ta, z dzieæmi, zajmuje sporny lokal.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 05.11.2012 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga Pó³noc przy ulicy ks. I. K³opotowskiego 15 na
okres 21 dni wykaz, który obejmuje lokale mieszkalne
bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy przeznaczone
do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu - w drodze
bezprzetargowej.

Na tak postawion¹ kwestiê
burzy siê Czytelnik: Mój Bo¿e,
a có¿ to s¹ za argumenty? Czy
ja mam tytu³ prawny do innego lokalu w Warszawie? Nie
mam. Mieszkanie, o którym
wspomina pani burmistrz, jest
mieszkaniem w³asnoœciowym,
ale przecie¿ nie moim, tylko
mojej córki. Córka by³a i jest
zameldowana w spornym
mieszkaniu, wiêc czemu nie
mo¿e w nim mieszkaæ? Czy
jest obowi¹zek meldowania siê
w mieszkaniu w³asnoœciowym? Czy to moja córka wystêpuje o tytu³ prawny do lokalu czy te¿ ja? Chcê uzyskaæ
ten tytu³ i chcê siê pozbyæ obci¹¿enia w postaci strychu.
Czy wymagam zbyt wiele?
Mocnym akordem w tej
sprawie jest skierowany przez

Czytelnika pozew do S¹du
Rejonowego dla Warszawy
Pragi Pó³noc, I Wydzia³u Cywilnego. Pozew dotyczy ustalenia wst¹pienia w stosunek
najmu z mocy prawa, czyli w
konsekwencji œmierci g³ównego najemcy, ¿ony naszego
Czytelnika. W przypadku gdyby s¹d nie przychyli³ siê do argumentacji sk³adaj¹cego pozew, ten wnosi o nakazanie
pozwanemu (administracji,
czyli w tym przypadku dyrekcji
szko³y) zawarcie umowy najmu lokalu z naszym Czytelnikiem, jako najemc¹ g³ównym.
Dalsze losy tej sprawy bêdziemy œledziæ z uwag¹.
El¿bieta Gutowska

MONTA¯
DRZWI • OKNA
tel. 22 679-23-41
600-925-147
ul. Radzymiñska 116

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
♦Wykonamy ka¿d¹ grza³kê ♦
♦¯arówki
♦Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
♦Gniazda i wy³¹czniki ♦
♦Baterie
♦Przed³u¿acze ♦
♦Rury PCV i puszki
♦Torebki strunowe ♦
♦Oprawa prac
♦Artyku³y papiernicze
♦Druki akcydensowe
♦Zdjêcia do dokumentów
♦Piecz¹tki ♦
♦Wydruki i ksero 19 gr.

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

Jak wytropiæ najtañszy lek?
Chcesz wydaæ mniej na leki? Denerwujesz siê, bo
w aptece zostawiasz coraz wiêcej pieniêdzy?
Pomocny bêdzie pierwszy w szel, w³aœnie pod k¹tem koszPolsce portal internetowy Lep- tów sk³adnika aktywnego.
szyLek.pl, dziêki któremu Ból w czasie przeziêbienia
³atwo odnajdziesz w aptece
Jeden z najbardziej popularnajtañszy lek z tym samym nych sk³adników to kwas acesk³adnikiem. Innowacyjny por- tylosalicylowy, choæ czêœciej
tal zawiera ponad 4000 najbar- u¿ywana jest nazwa aspiryna.
dziej popularnych leków bez Czêsto prosimy w aptece o
recepty oraz suplementów die- aspirynê i otrzymujemy jeden
ty, a tak¿e kosmetyków do- z najdro¿szych za dawkê kwastêpnych w polskich aptekach. su acetylosalicylowego prepaJedyny tego typu portal w Pol- ratów popularnego producensce pozwala pacjentowi na ta. Jest jednak kilka innych,
bezp³atne znalezienie najtañ- tañszych preparatów; ich doszego leku czy suplementu k³adn¹ listê mo¿na znaleŸæ na
diety, zawieraj¹cego ten sam portalu LepszyLek.pl.
sk³adnik, albo inaczej mówi¹c Jak zdobyæ rabat 86% na
tê sam¹ substancjê czynn¹.
aspirynê?
Czêsto tañsze s¹ preparaty
Wbrew pozorom nie musimy
niereklamowane, których na- biegaæ do okolicznych aptek,
zwy zawieraj¹ po prostu na- ¿eby trafiæ na superobni¿ki.
zwê sk³adnika. Warto spraw- Wystarczy wybraæ lek o najtañdziæ, które preparaty na grypê szej dawce aspiryny. Oto poi przeziêbienie, katar, kaszel równanie:
czy ból gard³a s¹ najtañsze za
Jeœli zakupimy ma³o rekladawkê sk³adnika. Przeliczenia
mowany
Encopirin, zawieraj¹tego typu wymagaj¹ jednak
cy 325 mg kwasu acetylosalidu¿o czasu i ogromnej bazy
cylowego, w opakowaniu 30
danych leków. Dane te beztabl. zap³acimy za ca³e opakop³atnie sprawdzimy na nowym
wanie ok. 8,95 z³otych. 100 mg
portalu LepszyLek.pl. Portal
kwasu acetylosalicylowego bêbêdzie tak¿e zachêca³ do
dzie nas kosztowa³o zaledwie
œwiadomej edukacji konsu9 groszy. Mo¿emy te¿ kupiæ
menckiej, gdy¿ od tej pory to
znan¹ markê ASPIRIN C 10 w
pacjent bêdzie dobrze zorienformie tabletek musuj¹cych z
towany w cenach porównywaldodatkiem witaminy C, a 10
nych leków czy suplementów
tabl. bêdzie kosztowa³o ok.
diety.
18,24 z³. Dawka 100 mg kwaZobaczmy na przyk³adach, su acetylosalicylowego w tym
jak to dzia³a.
opakowaniu bêdzie kosztowaJak oszczêdziæ nawet 80% ³a nas 5-krotnie wiêcej, bo a¿
kosztów leków na grypê i 44 grosze. Ró¿nica kilkudzieprzeziêbienie?
siêciu groszy mo¿e nam siê
Gdy dopadnie nas przeziê- wydawaæ ma³a, ale pamiêtajbienie i grypa, musimy wydaæ my, ¿e dzienna dawka kwasu
co najmniej kilkadziesi¹t z³o- acetylosalicylowego to 300 mg,
tych na podstawowe leki z ap- a chorowaæ mo¿emy kilka dni.
tek. Wydatki te mog¹ byæ jedTa sama dawka kwasu acenak znacz¹co ni¿sze, jeœli bê- tylosalicylowego w leku Encodziemy wybieraæ preparaty o pirin (30 tabl.) jest œrednio o
najni¿szym koszcie za dawkê 86% tañsza od kwasu acetysk³adnika aktywnego. Portal losalicylowego w leku Aspirin
LepszyLek.pl przygotowa³ po- C (10 tabletek musuj¹cych).
równanie popularnych leków Oczywiœcie, p³acimy za dodana 3 dolegliwoœci: ból w cza- tek witaminy C i formê mususie przeziêbienia, katar i ka- j¹c¹ tabletki, która jest trudniej-

sza do produkcji ni¿ zwyk³a
tabletka, ale przed zakupem
zastanówmy siê, czy rzeczywiœcie jest to nam niezbêdne.
Oszczêdzaj 30% przy zakupie leku na ból gard³a
Ból gard³a czêsto towarzyszy przeziêbieniu. Mo¿emy
zastosowaæ preparaty z chlorowodorkiem benzydaminy.
Benzydamina ma dzia³anie
przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyseptyczne. Który preparat jest najtañszy za 10 mg
substancji aktywnej? Mo¿emy
zakupiæ 20 pastylek Tantum
Verde za 18,77 z³ lub 20 tabletek preparatu SEPTOLUX za
ok. 13 z³. W obydwu lekach
jest taka sama zawartoœæ chlorowodorku benzydaminy, 3 mg
w ka¿dej pastylce. Tak wiêc
koszt 10 mg sk³adnika aktywnego w preparacie Septolux
jest o ponad 30% ni¿szy ni¿ w
leku Tantum Verde.
Oszczêdzaj 75%, kupuj¹c
najtañszy lek na mokry kaszel
Na kaszel mokry czêsto stosowany jest sk³adnik o nazwie

ambroksol. Ma on dzia³anie
pobudzaj¹ce wydzielanie
œluzu oskrzelowego oraz
zmniejszaj¹ce jego lepkoœæ.
Koszt dawki 100 mg abroksolu mo¿e ró¿niæ siê ponad 4krotnie, w zale¿noœci od wybranego preparatu. Na pó³kach w aptece znajdziemy
ponad 15 ró¿nych preparatów
z ambroksolem.
Silnie reklamowany Flavamed z ambroksolem w syropie
kosztuje ok. 14 z³ za 100 ml,
podczas gdy za mniej znany
Ambroksol firmy Nycomed za
opakowanie 150 ml, a wiêc o
po³owê wiêksze, zap³acimy ok.
9 z³. Opakowanie ambroksolu
firmy Nycomed, nie tylko jest
o po³owê wiêksze i o ponad
30% tañsze. Zawiera równie¿
bardziej skoncentrowany
sk³adnik, poniewa¿ w 5 ml producent rozpuœci³ 30 mg ambroksolu, podczas gdy w leku
Flavamed dawka ambroksolu
jest o po³owê ni¿sza, 15 mg w
5 ml. Te wszystkie ró¿nice powoduj¹, ¿e dawka 100 mg ambroksolu w leku firmy Nycomed kosztuje 1 z³, a w preparacie Flavamed – ponad 4 z³.
Ró¿nica czterokrotna, a przecie¿ w obydwu przypadkach
zalecane s¹ takie same dawki
sk³adnika aktywnego. Ró¿na
jest tylko iloœæ mililitrów syropu, które musimy ³ykn¹æ,
mniejsza w przypadku bardziej
skoncentrowanego Ambroksolu Nycomed, wiêksza w przypadku Flavamedu, zawieraj¹cego mniejsz¹ dawkê.
To tylko przyk³ady.

Stojaki rowerowe pod Centrum Wileñska
Choæ bli¿ej nam ju¿ do wielkich œniegów ni¿ do wielkiej majówki i pogoda nie zawsze zachêca do korzystania z roweru, to
w³aœnie u schy³ku sezonu rowerowego pod Centrum Wileñska
stanê³y nowe, zgodne z miejskim standardami, stojaki rowerowe. Do tej pory cykliœci musieli siê zadowalaæ niewygodnymi
stojakami, które nie pozwala³y przypi¹æ bezpiecznie ca³ego roweru, a tylko jego przednie ko³o (st¹d niechlubne miano „wyrwikó³ki”). Obecnie stojaków pozwalaj¹cych na przypiêcie do ka¿dego z nich dwóch rowerów, jest kilkanaœcie, zarówno od ulicy
Targowej, jak i od Bia³ostockiej.
Widaæ Centrum Wileñska odrobi³o lekcjê i wie, ¿e cyklista
przyje¿d¿aj¹cy rowerem to dobry klient. Badania wykonane w
krajach europejskich wskazuj¹, ¿e rowerzysta wydaje œrednio
miesiêcznie o 10 euro wiêcej ni¿ klient przyje¿d¿aj¹cy samochodem. Inwestuj¹c w rowery oszczêdza siê zarówno pieni¹dze, jak i przestrzeñ. A przecie¿ na jednym miejscu do parkowania samochodu mo¿na zmieœciæ a¿ 9 rowerów!
Podobnych dobrych przyk³adów w dzielnicy na razie jak na lekarstwo, a szkoda. Choæ nawet dziœ rowery miejskie s¹ czêsto widywane na prawej stronie Wis³y, ju¿ w marcu na Pragê zawita Veturilo z
kilkoma stacjami i zapotrzebowanie na stojaki jeszcze siê zwiêkszy.
Warto o tym pomyœleæ zawczasu, pamiêtaj¹c równie¿, ¿e dla czêœci
rowerzystów sezon trwa przez ca³y rok.
Kr.

Protest Micha³owa przeciwko
projektowi Trasy Œwiêtokrzyskiej
dokoñczenie ze str. 1

mieszkañców parku i terenu
m³yna Michla (przez co staje siê
on mniej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów), dziel¹c
dzielnicê trudnymi do pokonania barierami. Bêdzie te¿ praktycznie nieu¿yteczna dla mieszkañców Szmulowizny i Micha³owa, bowiem wiêkszoœæ zbiegaj¹cych siê z tras¹ ulic lokalnych projektanci chc¹ zaœlepiæ.
Sygnatariusze protestu postuluj¹ szereg zmian w projekcie, jak ograniczenie iloœci pasów ruchu do jednego w ka¿dym kierunku i zwê¿enie ich
szerokoœci do 3 m, a wiêc stworzenie w obrêbie œródmieœcia
funkcjonalnego spokojnej ulicy,
a nie trasy, prowadz¹cej g³ównie lokalny ruch, nie stanowi¹cej bariery dla pieszych. Tymczasem projekt zak³ada szerokoœæ trasy dochodz¹c¹ nawet
do 60 metrów i znacz¹ce utrudnienia w jej pokonywaniu.
Autorzy apelu argumentuj¹
swoje wnioski wspó³czesnymi
trendami projektowania miast.
Trasa w œrodku miasta powinna uwzglêdniaæ priorytet dla
pieszych i rowerzystów i byæ
wykorzystywana g³ównie przez
komunikacjê miejsk¹, z ograniczeniami dla samochodów indywidualnych. Choæ podobne
podejœcie da siê bez problemu
dostrzec w oficjalnych miejskich dokumentach strategicznych, to pró¿no go szukaæ w
projektach inwestycyjnych,
przewidzianych do realizacji.
Mimo podkreœlanej preferencji
dla komunikacji publicznej,
miasto odst¹pi³o od realizacji
linii tramwajowej wzd³u¿ projektowanej trasy, maj¹cej biec
przez Targówek Fabryczny do
Z¹bek, mimo wa¿nej decyzji
œrodowiskowej dla tej inwestycji. Jest wiêc oczywiste, ¿e budowa Trasy Œwiêtokrzyskiej bêdzie w efekcie s³u¿yæ g³ównie
samochodom indywidualnym,
ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla dzielnicy i jej mieszkañców.
Byæ mo¿e, kontrowersje
zwi¹zane z projektem Trasy
Œwiêtokrzyskiej by³yby mniej-

sze, gdyby Pragê traktowano
jako dzielnicê œródmiejsk¹.
Tymczasem œwiadomoœæ ewidentnej œródmiejskoœci Pragi
Pó³noc przebija siê dopiero do
œwiadomoœci warszawiaków,
którzy znacznie ³atwiej akceptuj¹ koncepcjê zagospodarowania ulicy Œwiêtokrzyskiej, zak³adaj¹c¹ jej zwê¿enie do jednego pasa ruchu w ka¿dym kierunku, ni¿ budowê jej przed³u¿enia na Pradze w tych samych
parametrach drogowych. Jeœli
argumentem dla szerszych ni¿
potrzeba dróg lokalnych ma
byæ brak obwodnicy, to zdecydowanie budowa obwodnicy
powinna staæ siê priorytetem.
Trasa Œwiêtokrzyska jest
praktycznie jedyn¹ wiêksz¹ inwestycj¹ komunikacyjn¹ na
Pradze, jaka osta³a siê w wieloletnim planie miasta, które
tnie koszty, ale nie zawsze
tam, gdzie przynios³oby to najbardziej wymierne korzyœci.
Wykonanie ulicy miejskiej zamiast trasy przelotowej kosztowa³oby z pewnoœci¹ mniej
ni¿ przeznaczone na tê inwestycjê 400 milionów z³otych.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
przedstawione tu tendencje
zosta³y dobrze zdiagnozowane
i opisane w literaturze fachowej. Wpisuj¹ siê one w tzw.
b³êdne ko³o upadku miast, których zanieczyszczone i zdegra-

dowane centra zaczynaj¹ siê
wyludniaæ. Miasto siê rozlewa
na nowe dzielnice, których
mieszkañcy chc¹ szybko i wygodnie dojechaæ do centrum
samochodem, wiêc naciskaj¹
na budowê nowych dróg, co
tym bardziej centrum wyludnia.
W efekcie miasto zaczyna siê
w niekontrolowany sposób rozlewaæ, jakoœæ us³ug publicznych drastycznie spada, a
koszty w³asne miasta wzrastaj¹. Czy¿ nie ironi¹ w takiej
sytuacji by³oby, gdyby mieszkañcy Micha³owa, zniechêceni
uci¹¿liwym s¹siedztwem Trasy
Œwiêtokrzyskiej, w poszukiwaniu godnych warunków ¿ycia
wyprowadzili siê poza Warszawê i zaczêli domagaæ siê nowych szerokich i wygodnych
tras dojazdowych przez... Marki, Targówek, czy Bia³o³êkê?
Czy wobec tego porozumienie w sprawie trasy jest mo¿liwe? Z pewnoœci¹ tak, ale zrozumieniem i dobr¹ wol¹ musz¹
siê wykazaæ wszystkie strony.
Wœród czêsto sprzecznych celów nale¿y szukaæ tego, co
³¹czy, a nie dzieli, co pozwoli³oby na stworzenie szerokiej miêdzydzielnicowej koalicji na rzecz
domkniêcia praskiego fragmentu obwodnicy miejskiej i/lub realizacji linii tramwajowej do Z¹bek. Mo¿e warto spróbowaæ?
Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Rejestracja: 22 518 26 66
Przychodnia ul. £ojewska 6, tel. (22) 81 14 430
Przychodnia ul. Poborzañska 6, tel. (22) 51 98 520
Przychodnia ul. Rembieliñska 8, tel. (22) 51 91 320
Przychodnia ul. Tykociñska 34, tel. (22) 51 82 665

Na ten koncert trzeba iœæ
Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu zaprasza na Koncert Charytatywny Piosenki Warszawskiej w Sali Kongresowej. Koncert odbêdzie siê 20 listopada o godz. 18.00.
Dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz budowy
hospicjum stacjonarnego w Alojzowie k/ I³zy.
Wyst¹pi¹: Stan Borys z zespo³em Imiê Jego 44,Izabela Trojanowska z zespo³em Mafia, Orkiestra Archi Dello Spirito pod
kierownictwem Wojciecha Walczaka, Chór Akademicki Pro Pace,
Kapela Czerniakowska, Monika Liliana Orzeszko z zespo³em
Koktajl w repertuarze Hanki Ordonówny, Kapela Praska, Kapela
z Targówka, Kapela Fakiry z Piotrkowa Trybunalskiego.
Koncert poprowadzi fenomenalna Grupa Teatralna Warszawiaki.
Bilety do nabycia w salonach Empik, na www.ebilet.pl oraz
pod nr tel. 668 590 004 ceny zaproszeñ - 25, 45, 65, 85 z³
Organizator - Stowarzyszenie Im. O. Pio w Radomiu.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do zabawy i wsparcia
budowy hospicjum stacjonarnego w Alojzowie k/ I³zy.

Sensacje na budowie metra
zawieraj¹ca m.in. ¿ywice. Wszystko to zast¹pi niegdysiejsz¹ izolacjê dolnej czêœci tunelu, uszkodzon¹ w trakcie podmycia.
W³adze stolicy zapewniaj¹,
¿e przebudowa nie wchodzi w
rachubê - by³a to jedynie wstêpna hipoteza jednego z naukowców. Nie ma powodów do
obaw. Tunel pod Wis³ostrad¹
bêdzie umacniany nisko- i
wysokociœnieniowymi iniekcjami z betonu, otwory zaœ bêd¹
zabezpieczane tworzywami
sztucznymi. Prace – na obecnym etapie - s¹ zaawansowane
w 75% i tunelem pojedziemy
w grudniu tego roku, najpóŸniej
w styczniu przysz³ego.
Tymczasem na prawym
brzegu ...
Okolice Portu Praskiego, a
wiêc przysz³a stacja metra Stadion. Tu w³aœnie powstaje najwiêkszy podziemny obiekt budowanej w³aœnie II linii metra. Na
przestrzeni pó³ kilometra wyrasta
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dwupiêtrowa konstrukcja, sk³adaj¹ca siê z dwóch czêœci stacji i z
torów odstawczych, które w przysz³oœci bêd¹ w stanie pomieœciæ
cztery sk³ady poci¹gów. Strop
górny stacji jest ju¿ zabetonowany i zamkniêty. Powierzchnia górnej p³yty stropu stacji ma 10 tys.
m2, zaœ strop torów odstawczych
nieco ponad 3 tys. m2. To naprawdê ogromne powierzchnie.
Sporo dzieje siê równie¿ pod
górnym stropem, gdzie powstaje tzw. p³yta poœrednia gruboœci oko³o 70 cm. Wykonano
ju¿ blisko 90% tej p³yty. Trzeci
rodzaj p³yty, p³yta fundamentowa, bêdzie siê sk³adaæ z 25
paneli, których gruboœæ waha
siê od 1 do 1,2 m.
Tam gdzie powstaj¹ tory odstawcze, wykonano intensywn¹
iniekcjê strumieniow¹ (ang. jetgrouting). Tê sam¹ iniekcjê wykonuje siê przy umacnianiu tunelu pod Wis³ostrad¹.
Czym jest jet-grouting? Jest
procesem wzmacniania pod³o-

¿a gruntowego, polegaj¹cym na
mieszaniu gruntu z zaczynem,
t³oczonym pod wysokim ciœnieniem. W konsekwencji dzia³ania
wysokoenergetycznego strumienia iniektu, nastêpuje ca³kowite zniszczenie naturalnej
struktury i odspajanie gruntu, a
tak¿e jego czêœciowa wymiana.
Na skutek procesu iniekcji cechy gruntu zostaj¹ ujednolicone,
a powsta³y w wyniku utwardzenia kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczn¹ wytrzyma³oœæ i bardzo ma³¹ przepuszczalnoœæ. Najczêœciej stosowanym œrodkiem stabilizuj¹cym
grunt jest zaczyn cementowy.
By móg³ powstaæ na stacji
Stadion gigantyczny podziemny obiekt – stacja i tory odstawcze – trzeba by³o usun¹æ blisko 64 tys. m3 ziemi z kondygnacji – 1 i 100 tys. m3 z kondygnacji – 2. Do wywiezienia
tej góry ziemi potrzeba 10 tysiêcy wielkich ciê¿arówek.
(egu)

Niewinni
dokoñczenie ze str. 1

stan oskar¿enia pod zarzutem
z art. 296 par.1: Kto, bêd¹c obowi¹zany na podstawie przepisu
ustawy, decyzji w³aœciwego organu lub umowy do zajmowania siê sprawami maj¹tkowymi
lub dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
osoby fizycznej, prawnej albo
jednostki administracyjnej, nie
maj¹cej osobowoœci prawnej,
przez nadu¿ycie udzielonych
mu uprawnieñ lub niedope³nienie ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku wyrz¹dza jej znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹, podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5 oraz par. 3: Je¿eli
sprawca przestêpstwa, okreœlonego w par.1 (…) wyrz¹dza
szkodê maj¹tkow¹ w wielkich
rozmiarach podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do
lat 10.
Chodzi³o o sprzeda¿ dzia³ek na Targówku w drodze negocjacji. W odniesieniu do
ka¿dej z postawionych w stan

oskar¿enia osób by³o to od 2
do 8 dzia³ek, a rozmiar szkody waha³ siê miêdzy prawie
6,5 mln z³ a ok. 300 tys.
Wszystkie te dzia³ki zosta³y
dwukrotnie wystawione na
przetarg nieograniczony, który – mimo obni¿ki ceny – nie
znalaz³y nabywcy. Dzia³o siê
to latach 1999-2001, gdy potencjalnym nabywcom zaczê³o brakowaæ pieniêdzy, zaœ
ówczesna gmina Targówek
potrzebowa³a œrodków na inwestycje, gdy¿ tylko na ten cel
mog³y byæ wykorzystane pieni¹dze, uzyskane ze sprzeda¿y nieruchomoœci.
Akt oskar¿enia zosta³ sformu³owany dopiero w 2006
roku, a wyrok zapad³ niedawno, w 2012 roku. Wszyscy zostali uniewinnieni. Sêdzia
bardzo szczegó³owo ten wyrok
uzasadni³. Nie ma tu miejsca,
by go w ca³oœci zamieœciæ, bo
liczy prawie 40 stron. Warto
jednak zacytowaæ fragment:
Nieruchomoœci w drodze negocjacji sprzedawano po cenach dopuszczalnych przez
ustawê w obrocie nieruchomoœciami, jednak¿e bardzo
znacznie obni¿onych w stosunku do cen wywo³awczych
przetargu, z regu³y stanowi¹cych po³owê lub nawet mniej
cen przetargowych. Nie ma
¿adnych dowodów, aby procedura sprzeda¿y by³a „ustawiona”, aby oskar¿eni cz³onkowie
zarz¹du uzyskali w zwi¹zku z
t¹ sprzeda¿¹ jakiekolwiek korzyœci maj¹tkowe lub osobiste.

Nie ma ¿adnych dowodów aby
nabywcy byli osobami rodzinnie, towarzysko, gospodarczo,
politycznie czy w jakikolwiek
inny sposób powi¹zanymi z
oskar¿onymi. Nie ma ¿adnych
dowodów, aby przetargi organizowano tak, aby nie dosz³y
do skutku i aby do procedury
sprzeda¿y dopuœciæ jedynie
okreœlone osoby. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nieruchomoœci,
których zbycie jest przedmiotem sprawy w wiêkszoœci przypadków by³y nieruchomoœciami nieatrakcyjnymi i zaniedbanymi. Ich sprzeda¿ napotyka³a znaczne trudnoœci, skoro
trwa³a oko³o roku albo d³u¿ej i
zarówno przetargi, jak i negocjacje w sprawie cieszy³y siê
jedynie bardzo znikomym zainteresowaniem.
Wyrok jest prawomocny. Dla
tych ludzi skoñczy³ siê koszmar,
zw³aszcza, ¿e 10 lat temu zostali ju¿ skazani przez prasê i
opiniê publiczn¹. Nowa Gazeta Praska by³a jedn¹ z nielicznych, które ca³¹ tê aferê przemilcza³y. Czy pozostali teraz powiedz¹ chocia¿ „przepraszam”?
(T)

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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XXXV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bud¿et 2013, muzyczne ulice
Tak, tak, czas szybko p³ynie i pora ju¿ na wstêpny projekt kwestii ju¿ jest. Teraz Biuro
bud¿etu na rok 2013. A w nim? Plan wydatków - 4,9 mln z³ Geodezji i Katastru Urzêdu
na transport i ³¹cznoœæ, 4,7 mln z³ na drogi publiczne i gmin- m.st. Warszawy poprosi³o o
ne, 5,7 mln na gospodarkê mieszkaniow¹, blisko 3,4 mln z³ pozytywn¹ opiniê bia³o³êckich
na gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami.
radnych. Czy¿ mo¿na by³o nie
Najwiêksza pozycja w bu- paŸdziernikowej sesji. Giusep- zgodziæ siê na tak mi³e dla ucha
d¿ecie to wydatki oœwiatowe. pe Verdiego, Giacomo Pucci- nazwy? Odpowiedni¹ uchwa³¹
Plan przewiduje na nie 123 mln niego i Gioacchino Rossiniego radni wyrazili swoj¹ akceptacjê
z³ – 47 mln pójdzie na szko³y – oto te nazwy. Projekt uchwa- dla zacnych patronów ulic.
(egu)
podstawowe, blisko 6 mln na ³y Rady m.st. Warszawy w tej
oddzia³y przedszkolne w szkoDom Kultury „Praga” zaprasza
³ach, 38 mln z³ na przedszkola,
22,5 na gimnazja, 2,3 mln na liul. D¹browszczaków 2
cea ogólnokszta³c¹ce. Projektel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
towane wydatki na pomoc spo³eczn¹
to
kwota
15,3
mln
z³,
zaœ
Œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie, to pytanie zadaje sobie ci¹ga³o zw³aszcza dzieci. Do13 listopada, wtorek, godz. 18 - JUBILEUSZ 10-LECIA PRAwiele osób. Szczególnie, kiedy widzi m³odzie¿ w wieku gim- roœli przy tej okazji mogli po- edukacyjna opieka wychowawSKICH SPOTKAÑ Z GWIAZD¥ – Krystyna Gucewicz. W listonazjalnym, która zdaje siê nie mieæ w sobie ¿adnych zaha- rozmawiaæ z dyrektorem gim- cza (do której zalicza siê m.in.
padzie cykl „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” bêdzie œwiêtowaæ
mowañ w czynieniu rzeczy powszechnie uznanych za na- nazjum oraz nauczycielami. dzia³alnoœæ edukacyjn¹ œwietlic
swoje dziesi¹te urodziny. 13 listopada, podczas obchodów juganne. Niemal¿e codziennie mo¿na spotkaæ m³odych ludzi, Atmosfera by³a zupe³nie inna szkolnych i funkcjonowanie pobileuszu, naszym goœciem specjalnym bêdzie Krystyna Gucektórzy zamiast przyswajaæ sobie wiedzê i d¹¿yæ do osi¹ga- ni¿ ta z filmików na YouTube, radni psychologiczno-pedagowicz - dziennikarka, krytyk sztuki, satyryk, poetka, pisarka, renia wy¿yn intelektualnych, penetruj¹ ulice w poszukiwaniu pokazuj¹cych ¿ycie niektórych gicznych) poch³onie blisko 14
¿yser i recenzentka teatralna. Gospodarzem wieczoru jest
bli¿ej nieokreœlonego celu. M³odzi mieszkañcy naszej Pra- gimnazjalistów. Mi³o, ciep³o, mln z³. Gospodarka komunalna
Jerzy WoŸniak. Wstêp wolny.
gi znani s¹ jeszcze z jednej przypad³oœci - niechêci do opusz- kulturalnie. Wyj¹tkowe dzieci? i ochrona œrodowiska to projek14 listopada, œroda, godz. 18 - TEATRZYK DLA DZIECI: Bajczania bezpiecznej dla nich dzielnicy. Niezmiernie rzadko Wybrana m³odzie¿? Tak. Po- towane wydatki w kwocie 3 mln
kowe podró¿e z Kogucikiem Samochwa³¹. Spektakl to kabarespotkaæ mo¿na praskiego gimnazjalistê na spacerze ulica- dobnie jak wyj¹tkowe s¹ wszy- z³, zaœ kultura i ochrona dzietowa podró¿ prowadz¹ca przez krainy bajek w towarzystwie niemi Starówki. Czy wiêc uczniowie praskich gimnazjów nie scy inni m³odzie ludzie wycho- dzictwa narodowego to kwota
sfornego Kogucika, który wyrusza na spotkanie bajkowych przymaj¹ w sobie ciekawoœci œwiata, aspiracji do stania siê wani na Pradze. Niektórym tyl- 8,2 mln z³. Na kulturê fizyczn¹ i
jació³. Zarozumia³y Kogucik – s¹dz¹c, ¿e zawsze ma racjê, a
„kimœ”, czy te¿ zami³owania do zdrowo pojêtej rywalizacji? ko trzeba pomóc rozdmuchaæ sport – wedle planu – przewijego zdanie jest najwa¿niejsze – wszystkich wyœmiewa i obra¿a.
Wielu wspó³czesnych peda- noœæ szkoln¹ przed katedr¹ ogieñ, jaki siê tli w ich sercach. dziano blisko 6,2 mln z³. OgóDopiero za spraw¹ m¹drej papugi zachodzi w nim niezwyk³a
³em
wydatki
bud¿etowe
bêd¹
gogów i psychologów przyczy- œw. Floriana przyci¹gn¹³ wie- Dlatego spo³ecznoœæ Gimnaprzemiana. Przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Capinê tego stanu rzeczy upatruje lu chêtnych. M³odzi ludzie roz- zjum nr 31 organizuje tak¿e inne stanowiæ niebagateln¹ kwotê
tol aktywnie w³¹cza dzieci w zabawê teatraln¹. Wstêp wolny.
nieco
ponad
206
mln
z³.
Wstêpakcje.
W
szkole
dzia³aj¹
trzy
w braku wzorców i autoryte- dawali … chleb ze smalcem i
16 listopada, pi¹tek, godz.18 - KONCERT PIEŒNI PATRIOtów. Kiedyœ tak¹ rolê w szko- zachêcali do napicia siê gor¹- grupy teatralne i jedna tañca ny projekt, po technicznych koTYCZNYCH I CZASU WOJNY. Prowadzenie: Dorota Czajkow³ach pe³nili miêdzy innymi pa- cej herbaty, wylosowania kart- wspó³czesnego. M³odzi ludzie rektach, zosta³ przyjêty przez
ska. Akompaniament: Waldemar W¹sik. Wstêp wolny.
troni szkó³. Czasy komuni- ki œwi¹tecznej, bo¿onarodze- chc¹ pokazaæ, ¿e jest w nich bia³o³êckich radnych. Nie ozna18 listopada, niedziela, godz. 16 - KONCERTY DLA MA£YCH
styczne obrzydzi³y wielu oso- niowego anio³ka b¹dŸ kawa³ka dobro. Korzystaj¹c z tego co cza to, ¿e dyskusja nad bud¿eI DU¯YCH: Piosenki o Polsce. Repertuar listopadowego konbom to okreœlenie. Obchody ciasta wraz z przepisem. To przygotuj¹, dajemy im sygna³, tem zosta³a zamkniêta. Nasi
certu poœwiêcony bêdzie obchodzonemu 11. listopada Œwiêtu
patrona szko³y kojarz¹ siê uczniowie Gimnazjum im. Rot- ¿e warto dbaæ o pielêgnowanie czytelnicy zapewne ju¿ wiedz¹,
Niepodleg³oœci. Wykonawcy: Magdalena Tunkiewicz – sopran,
przeciêtnemu doros³emu cz³o- mistrza Pileckiego, korzystaj¹c tego co pozytywne. Pokazujemy ¿e poprawki do bud¿etów s¹
Wojciech Bardowski – baryton. Na akordeonie zagra Robert
wiekowi z nudnymi apelami i z przedœwi¹tecznej atmosfery ¿e to, ¿e urodzili siê na Pradze niemal permanentne.
Kuœmierski. Wstêp wolny.
akademiami, podczas których postanowili pokazaæ siê od nie warunkuje ich potencja³u i
Nadanie bardzo muzycz20 listopada, wtorek, godz. 18 - ULUBIONE KSI¥¯ECZKI Z
m³odzie¿ usi³owa³a wyrecyto- lepszej strony. Krêc¹ce siê, ko- mo¿liwoœci ¿yciowych.
nych nazw nowym bia³o³êckim
DZIECIÊCEJ PÓ£ECZKI: Spotkanie z Ew¹ Chotomsk¹. Gowaæ jakieœ dla niej samej nie- lorowe ko³o do losowania przyMa³gorzata Laszecka ulicom, to by³ kolejny punkt
œciem spotkania bêdzie Ewa Chotomska, s³ynna Ciotka Klotzrozumia³e wiersze. Czy jedka z legendarnego telewizyjnego „Tik-Taka”. Jest autork¹ kulnak musimy powtarzaæ b³êdy
towych piosenek „Myd³o lubi zabawê”, „Myj zêby”, „Szczotka,
poprzedniej epoki?
pasta”, „Moja fantazja”, a tak¿e popularnych ksi¹¿ek: „PamiêtW gimnazjum nr 31 im. Rotnika Felka Parerasa”, „Piosennik Ciotki Klotki”, „Kuchenny almistrza Witolda Pileckiego, ka¿25 paŸdziernika odby³o siê otwarcie postrzegany jako miejsce pochówku dla najfabet w zagadkach”. Kieruje równie¿ za³o¿onym przez siebie
dej jesieni organizowany jest
ostatniej w tym roku wystawy Muzeum War- biedniejszych, dlatego pró¿no tu szukaæ rówdzieciêcym zespo³em Fasolki. W programie wieczoru rozmoMarsz Rotmistrza. Nie ma on nic
szawskiej Pragi, przedstawiaj¹cej wybór nie okaza³ych i bogatych nagrobków, jak na Powy o ksi¹¿kach i zwierzêtach, piosenki higieniczne, wspólna
wspólnego ze wspomnianymi
wspó³czesnych fotografii jednej z najwiêk- w¹zkach. Jednak przez niemal 130 lat istniezabawa pokazuj¹ca, jak dobrze dbaæ o zêby, a ponadto zaPRL-owskimi nu¿¹cymi obchoszych europejskich nekropolii – Cmentarza nia – za dwa lata przypada ta okr¹g³a rocznica
gadki i konkurs poœwiêcony mowie zwierz¹t. Spotkanie prodami rocznic patriotycznych. W
Bródnowskiego. Wystawê zorganizowa³y – ostatni spoczynek znalaz³o tu ponad milion
wadzi Helena Œpiewak. Wstêp wolny.
tym roku, w paŸdzierniku odby³
Fundacja AVE i Muzeum Warszawskiej Pragi osób, w tym wielu zacnych warszawiaków, jak
20 listopada, wtorek, godz. 18 - PRASKIE WIECZORY FILsiê ju¿ V Marsz Rotmistrza Wikardyna³ Aleksander Kakowski i uczestnicy Poprzy wsparciu m.st. Warszawy.
MOWE: Dokumenty „Micha³ Szczepan” oraz „Jerzy Paw³owtolda Pileckiego. Tym razem
Jest to kolejna prezentowana w tym miejscu wstañ: Styczniowego i Warszawskiego. Znajski”. Listopadowy wieczór filmowy to pokazy filmów przybli¿apod has³em Witold Pileckiwystawa Fundacji AVE, dokumentuj¹cej prawo- duj¹ siê tu tak¿e groby: Romana Dmowskiego,
j¹cych postacie dwóch polskich sportowców: Micha³a Szcze¿o³nierz walcz¹cej Warszawy.
brze¿ne nekropolie. Poprzednia ukazywa³a urok Mieczys³aw Fogga czy Tony’ego Halika.
pana i Jerzego Paw³owskiego.
Niemal¿e wszyscy pamiêtapozosta³oœci starych cmentarzy ewangelickich na
Godnym uzupe³nieniem wystawy by³a towaMicha³ Szczepan (1927-2000) by³ jednym z najbardziej zas³u¿omy z jakim zapa³em unikaliœmy
Bia³o³êce. Autorem zdjêæ i tym razem jest Dariusz rzysz¹ca jej otwarciu promocja pierwszego tomu
nych dla polskiego boksu trenerów. Stoczy³ 96 walk w kategorii
z³apania i skazania na wyst¹Mys³owski, mieszkaniec Targówka, który w swych monografii „Nekropolia Bródnowska” Mariana
lekkiej, z których 81 wygra³. By³ trenerem polskiej kadry na trzech
pienie podczas akademii z okakadrach stara siê zatrzymywaæ piêkno odchodz¹- Piotra Romaniuka, stanowi¹cej obszerne komigrzyskach olimpijskich, zosta³ uhonorowany Krzy¿em Waleczzji 1 maja. Okazuje siê jednak,
cej historii. Na wystawê sk³ada siê kilkadziesi¹t pendium wiedzy, zw³aszcza o wybitnych osobach
nych i Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
¿e w wiêkszoœci przypadków
fotografii, które nie zawsze przedstawiaj¹ najstar- spoczywaj¹cych na Cmentarzu Bródnowskim.
nie tylko wychowawcy nie mieJerzy Paw³owski (1932-2005) by³ z wykszta³cenia prawnikiem,
sze czy najcenniejsze detale bródnowskich naWystawê mo¿na zwiedzaæ od œrody do soli problemu ze znalezieniem
a z pasji – szermierzem. Uchodzi³ za niepowtarzalnego migrobków, ale urzekaj¹ œwiat³em, nastrojem, barw¹. boty w godzinach 11-17.00, w sali ekspozycyjkandydatów do wziêcia udziastrza szermierki, by³ nazywany szablist¹ wszech czasów. SzeCmentarz Bródnowski by³ przez d³ugi czas, nej przy Z¹bkowskiej 27/31 w dawnej Wytwór³u w Marszu Rotmistrza Witolœciokrotnie startowa³ na Igrzyskach Olimpijskich. Spotkanie projeszcze do dwudziestolecia miêdzywojennego, ni wódek „Koneser”, budynek 36b, I piêtro. Kr.
da Pileckiego, ale wrêcz kowadzi Janusz Horodniczy, autor dokumentów.
nieczna by³a zmiana regulamiWstêp wolny.
nu tak, aby wszyscy chêtni
mo¿na
bêdzie
sprzedawaæ
24 listopada, sobota - 10. URODZINY DOMU KULTURY. W
mogli wzi¹æ udzia³ w imprezie. XXX Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
mieszkania na warunkach roku
programie urodzinowej soboty znalaz³a siê praska gra terenoCzy¿by wiêc w praskich gimna2012, o ile w roku bie¿¹cym
wa, koncerty, happeningi, a tak¿e wernisa¿ prac wykonanych
zjalistach tli³a siê choæ odrobinzostanie podpisany tzw. protopodczas projektu Praski Element(arz), w którym bior¹ udzia³
ka zdrowej rywalizacji? Czy¿kó³ uzgodnieñ po przeprowauczniowie Szko³y Podstawowej 258. Efektem dzia³añ twórby tej pozornie niesympatyczdzonej wycenie mieszkania
czych zaplanowanych w Element(arzu) bêd¹: ceramiczna manej m³odzie¿y na czymœ jednak
30 paŸdziernika na wniosek 8 radnych zwo³ana zosta³a 30. przez bieg³ego rzeczoznawcê.
kieta Pragi, ma³a galeria gad¿etów zwi¹zanych z Prag¹ oraz
zale¿a³o? P³omyk nadziei nie nadzwyczajna sesja pó³nocnopraskiej rady. Zaproponowa- Urz¹d szacuje, ¿e w 2012 zomozaika naœcienna, która ozdobi Dom Kultury TuPraga. Jak
jest mo¿e zbyt mocny, ale jed- ny przez wnioskodawców porz¹dek obrad nie przewidywa³ stanie sprzedanych lub dojdzie
przysta³o na urodziny, nie zabraknie tak¿e tortu. Wstêp wolny.
nak jest. A takie imprezy jak przyjmowania przez radê jakichkolwiek uchwa³ i stanowisk, do zawarcie protoko³u uzgod27 listopada, wtorek, godz. 18 - PROMOCJA M£ODYCH
Marsz Rotmistrza Witolda Pi- ale jedynie przedstawienie przez zarz¹d informacji o aktual- nieñ z rekordow¹ liczb¹ 400
TALENTÓW: Wiolonczela. Koncert uczniów klas wiolonczeli
leckiego jest jak podmuch wia- nym stanie sprzeda¿y mieszkañ komunalnych na rzecz ich najemców. To by³ w³aœciwie
ucz¹cych siê pod kierunkiem Marii Walasek i Danuty Stradowtru, który spod zwêglonych dotychczasowych najemców, liczbie wydanych skierowañ do koniec sesji, bowiem przed
skiej oraz klasy fortepianu pod kierunkiem Hanny Pêcikiewicz,
szczap zniechêcenia mo¿e podzia³u i zamiany mieszkañ oraz liczbie podpisanych umów rozpoczêciem kolejnego punkuczêszczaj¹cych do Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I
choæ na moment wydobyæ p³o- najmu na lokale mieszkalne w latach 2011-2012.
tu radny Ireneusz Tondera
stopnia im. Stanis³awa Moniuszki w Warszawie oraz Prywatmyk dobra, które niew¹tpliwie
Radni wnioskodawcy doma- nych z powodów formalnych – (SLD) zwróci³ uwagê, ¿e rok
nej Szko³y Muzycznej w Józefowie. Wyst¹pi¹: Ewa Dziewulmo¿na odnaleŸæ w sercach gali siê tak¿e informacji o wy- braku czêœci inicjatorów sesji bud¿etowy 2012 jeszcze siê
ska, Anielka Mazur, Weronika Piskor, Nikodem Cepil, Matepraskich gimnazjalistów.
konaniu bud¿etu dzielnicy Pra- – poszerzenie porz¹dku obrad nie skoñczy³ i trudno przedstausz Lubañski, Ma³gosia Lesiñska, Gustaw Bafeltowski, Borys
Oczywiœcie, jedna impreza ga Pó³noc w 2012 roku. Ci, któ- nawet nie by³o g³osowane. Z wiaæ zarz¹dowi informacjê z
Piszczatowski. Przy fortepianie: Hanna Pêcikiewicz, Marek
to za ma³o. Potrzeba ich wiê- rzy spodziewali siê sensacji, informacji, które przedstawi³ jego wykonania. Po tej ripoœcie
Bieñkuñski, Grzegorz Skrobiñski. Na program koncertu z³o¿¹
cej. Dlatego spo³ecznoœæ Gim- zapewne srogo siê zawiedli. burmistrz Zalewski wynika³o, i¿ radny Sebastian Kêdzierski
siê m.in. utwory: J. S. Bacha, M. Clementiego, S. Prokofiewa i
nazjum nr 31 im. Rotmistrza By³o krótko i nudno. Przed roz- zarz¹d czyni wszystko, aby jak PiS poprosi³ o przerwê, któr¹
innych. Wstêp wolny.
Witolda Pileckiego organizuje poczêciem punktów meryto- najwiêksza liczba z³o¿onych przewodnicz¹ca El¿bieta Ko30 listopada, pi¹tek, godz.16-20 - ZABAWA ANDRZEJKOinne akcje. Ubieg³oroczny fe- rycznych zarz¹d wniós³ o roz- wniosków o wykup mieszkania walska Kobus szybko przeWA DLA SENIORÓW. Wró¿by andrzejkowe i konkursy poprostyn, poprzedzaj¹cy obchody szerzenie porz¹dku obrad o zosta³a w bie¿¹cym roku zre- g³osowa³a. Ca³oœæ trwa³a 35
wadzi Dorota Czajkowska wraz z zespo³em Praskie Ma³maŒwi¹t Bo¿ego Narodzenia zor- korekty bud¿etu. Mimo zgody alizowana. Burmistrz zwróci³ minut.
zyje. Wstêp wolny.
ganizowany przez spo³ecz- ze strony obecnych na sali rad- uwagê, ¿e tak¿e w roku 2013
DCH

Jak wychowaæ gimnazjalistê?

Wystawa „Nekropolia Bródnowska” w Muzeum Pragi

Nudno i krótko

Artyœci z prawego brzegu

nowa gazeta
5
ul. Blokowa praska
1,

Adam Strug – miejska i wiejska muzyka
Od 15. roku ¿ycia uk³ada piosenki, akompaniuj¹c sobie
na akordeonie, który dosta³ od ojca. Jego muzyka to
mikstura orientu, liryki mi³osnej, minimalizmu i miejskiego
folku. Potrafi te¿ odœpiewaæ pogrzeb. Od 4 lat mieszka w
Tarchominie, co by³o przyczynkiem do powstania autorskiego,
tarchomiñskiego folkloru.

Adam Strug (ur. w 1970 r.)
œpiewak i instrumentalista, autor piosenek i tekœciarz, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów
dokumentalnych. Niedawno
ukaza³a siê jego debiutancka
p³yta „Adieu” zawieraj¹ca 15
autorskich kompozycji. Poza
pisaniem piosenek zajmuje siê
te¿ poszukiwaniami etnomuzykologicznymi.
- Jak powsta³ folk tarchomiñski?
- Zamieszka³em na Tarchominie 4 lata temu. Zacz¹³em
odkrywaæ ró¿ne miejsca,
szczególnie ³¹ki i zaroœla nad
Wis³¹. Poszukiwa³em te¿ tutejszej muzyki. Wiadomo, ¿e wieœ
Tarchomin zosta³a przy³¹czona do Warszawy dopiero w
1951 roku, st¹d s¹dzi³em, ¿e
natrafiê na pozosta³oœci dawnej muzyki przedmiejskiej. Niestety, nie znalaz³em ich. Byæ
mo¿e, wynika to ze skomplikowanej historii tego miejsca, zamieszkanego przez ró¿ne grupy ludnoœci. W XIX w. w rejonie Tarchomina osiedlili siê koloniœci niemieccy. Byæ mo¿e
by³o to powodem, ¿e dawne
tradycje muzyczne zanik³y,
odesz³y w niepamiêæ.
- Jak Pan szuka³ œladów
miejscowego folkloru, chodzi³
Pan np. po Choszczówce?
- Nie chodzi³em po Choszczówce. Chodzi³em po zachodniej stronie ulicy Modliñskiej.
Wyznacznikiem by³y brukowane drogi. Puka³em do przypadkowych domów, rozmawia³em
z ludŸmi, po to, aby dowiedzieæ
siê czegoœ o tutejszej muzyce
i œpiewach. Nikt nie by³ w stanie opowiedzieæ mi, jak to by³o
przed wojn¹, najdalej siêgano
do lat 60. Dowiedzia³em siê na
przyk³ad, ¿e by³ zespó³ weselny, ale przyje¿d¿a³ z Bródna.
Wobec tego sam stworzy³em
folklor tarchomiñski. Napisa³em
oko³o 40 piosenek, których
krwawa zazwyczaj akcja rozgrywa siê miêdzy ¯eraniem a
Jab³onn¹.
- Czy s¹ to piosenki podobne w klimacie do utworów, które wykonuje Stasiek
Wielanek i Kapela Praska?
- One s¹ pisane w takiej konwencji, jakby by³y warszawskimi piosenkami podwórkowymi.
S³uchaj¹c ich mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e zosta³y napisane
przez starych warszawskich
apaszów. Ale trudno tê muzykê jednoznacznie okreœliæ. Inspiruje mnie polska muzyka
wiejska i miejska, ale te¿ grecki
folklor miejski, muzyka arabska i minimalizm amerykañski.
To wszystko daje efekt doœæ

eklektycznej ca³oœci. Niektóre
z moich piosenek mo¿na by
us³yszeæ równie dobrze w nowojorskiej taksówce, jak i na
wileñskim podwórku.
- Te piosenki œpiewa Pan
akompaniuj¹c sobie na akordeonie. Czy nie uwa¿a Pan,
¿e obecnie nast¹pi³ renesans
tego instrumentu? Pojawili
siê tacy artyœci, jak Marcin
Wyrostek, Czes³aw Mozil. Jak
to siê sta³o, ¿e wybra³ Pan
w³aœnie akordeon?
- Nie ja go wybra³em, tylko
mój œp. ojciec. Kiedy mia³em 6
lat przyniós³ do domu akordeon i zapisa³ mnie do szko³y
muzycznej. Akordeon by³ moim
pierwszym instrumentem
szkolnym. Nie wiem, czy mo¿na mówiæ o renesansie, ale w
wielu muzycznych stylistykach
rzeczywiœcie coraz czêœciej
jako instrument solowy pojawia
siê akordeon, w wielu odmianach, mamy bowiem akordeony klawiszowe, guzikowe, czy
te¿ typowo polsk¹ odmianê –
tzw. harmoniê polsk¹.
- Od jak dawna Pan koncertuje?
- Jestem na scenie od 26 lat,
z tym, ¿e po pierwszej rundzie
miêdzy 1986 a 1992 rokiem,
kiedy to zaliczy³em wszystkie
mo¿liwe festiwale, zawiesi³em
na pewien czas autorsk¹ dzia³alnoœæ i zaj¹³em siê poszukiwaniami etnomuzykologicznymi.
Ostatnio spotka³em jednak ekipê muzyków, z którymi przyjaŸniê siê od lat. Okaza³o siê, ¿e
moja muzyka w ich wykonaniu
nabiera intryguj¹cych kszta³tów
i postanowiliœmy nagraæ p³ytê.
- To jest w³aœnie „Adieu”?
Dlaczego nosi taki tytu³,
czy¿by chodzi³o o po¿egnanie z jak¹œ konwencj¹?
- Tytu³ jest tytu³em jednej z
piosenek. Rzeczywiœcie, debiutancka p³yta i „Adieu” – wygl¹da doœæ prowokacyjnie. Ale
nie ma w tym ¿adnego przes³ania. Powód jest doœæ prozaiczny: po prostu tytu³ krótki i
³atwy do zapamiêtania. Na p³ycie jest 15 moich piosenek,
stanowi¹cych doœæ eklektyczn¹ mieszankê.
- Pisanie piosenek to tylko jedna z Pana pasji. Drug¹
jest etnomuzykologia sakralna. Co to w³aœciwie jest ?
- Lat temu 20 zaj¹³em siê
zawodowo etnomuzykologi¹
sakraln¹, czyli tym wszystkim,
co w tradycyjnej muzyce polskiej wi¹¿e siê z przekazem
ustnym, który, tak siê sk³ada,
zachowa³ siê na wsi w sytuacjach oko³oreligijnych. S¹ to
pieœni zachowane w tradycji

ustnej, bardzo piêkne, pos³uguj¹ce siê starym sposobem emisji g³osu i harmonii. Najkrócej
rzecz ujmuj¹c, te pieœni uk³adano, œpiewano z u¿yciem æwierætonów, czyli dŸwiêków umiejscowionych miêdzy bia³ymi a
czarnymi klawiszami. Tego nie
sposób zagraæ na klawiaturze.
¯eby mówiæ o muzyce tradycyjnej, muzyce ¿ywej, musz¹
byæ spe³nione dwa warunki:
muzyka ta musi byæ przekazywana w tradycji ustnej i musi
byæ wykonywana przez spontanicznie zebrane sk³ady œpiewacze. Wystarczy, ¿e brakuje któregoœ z tych elementów – to ju¿
nie jest ¿ywa muzyka. Najczêœciej szwankuje przekaz ustny,
ale – niestety - czêsto brakuje
obydwu elementów. Sk³ady
œpiewacze, które uprawiaj¹
muzykê ludow¹, zwykle s¹ prowokowane przez domy kultury
albo inne formu³y administracyjno-organizacyjne, które pos³uguj¹ siê pewnymi wyobra¿eniami o tej muzyce. Tak wiêc poszukiwanie tej prawdziwej, autentycznej i ¿ywej muzyki nie
jest ³atwe, ale fascynuj¹ce.
- Gdzie Pan poszukuje tej
muzyki?
- Je¿d¿ê w rodzinne strony
moich dziadków, czyli w
£om¿yñskie. Ta najdalej na
pó³nocny-wschód wysuniêta
czêœæ Mazowsza oraz po³udniowo-zachodnia czêœæ Podlasia to niezwykle interesuj¹cy
region muzyczny. ¯yje tam
obok siebie piêæ plemion:
szlachta ³om¿yñska, Kurpie Zieloni, Kurpie Biali, Podlasiacy, a
tak¿e potomkowie JadŸwingów.
Ja koncentrujê siê na muzyce
nabo¿nej szlachty ³om¿yñskiej.
- Czyli na tym, co œpiewa siê
w tym regionie podczas Mszy?
- Nie, muzyka œpiewana podczas Mszy upad³a wraz z reform¹ soborow¹. Tradycyjne
pieœni nabo¿ne przekazywane
w tradycji ustnej funkcjonuj¹
obecnie zaledwie w dwóch okolicznoœciach: podczas Triduum
Paschalnego, w nocy z Wielkiej
Soboty na Niedzielê Zmartwychwstania oraz przez dwie
noce poprzedzaj¹ce pochówek. To te¿, niestety, zamiera.
Z drugiej strony tradycja w
pewnym sensie siê odnawia.
Jestem, miêdzy innymi, œpiewakiem pogrzebowym zawodowo
czynnym. Odk¹d roznios³a siê
wieœæ, ¿e jest w Warszawie facet, który umie odœpiewaæ pogrzeb – te dwie noce plus pochówek, mam kilka zleceñ w
miesi¹cu. Trzeba tu wzi¹æ pod
uwagê fakt, ¿e zamawiaj¹ to
rodziny inteligenckie, które têskni¹ za prawd¹ pierwowzoru.
Wiêc jest to rzeczywistoœæ w
jakiœ sposób wykreowana.
W ka¿dym razie etnomuzykologia sakralna to dyscyplina
fascynuj¹ca, choæ, z ¿alem to
stwierdzam, w³aœciwie le¿¹ca
od³ogiem. Chodzi o to, ¿e naturalna sztafeta pokoleñ, która do tej pory zasila³a te spontaniczne sk³ady œpiewacze
zosta³a zerwana. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem w swoich
poszukiwaniach w moim pokoleniu ostatnim Mohikaninem.
- Mo¿e na wydziale muzykologii ktoœ prowadzi podobne badania?
- Oczywiœcie, powstaj¹ elaboraty o tej muzyce. Problem polega na tym, ¿e to jest teoretyzowanie. Magistranci i doktoranci katedr muzykologicznych konserwatorium moskiewskiego, petersbur-

skiego czy kijowskiego po prostu
œpiewaj¹. U nas muzykolodzy raczej teoretyzuj¹ ni¿ uprawiaj¹
szlachetne rzemios³o muzyki tradycyjnej, któr¹ powinno siê traktowaæ z nale¿nym jej szacunkiem.
- Kolejn¹ form¹ Pana twórczoœci jest muzyka do filmów. Jakie to filmy?
- Napisa³em muzykê do szeœciu filmów, m.in. do „Sprawy
Traugutta” w re¿yserii Mariusza Kobzdeja, oraz do „Bibi Tereska” i „Anatol lubi podró¿e”
w re¿yserii Dariusza Gajewskiego. Wszystko to s¹ filmy
dokumentalne, fabu³a jeszcze
przede mn¹.
- Jest Pan artyst¹ wszechstronnym. Czy w najbli¿szym
czasie bêdziemy mieli okazjê
zapoznaæ siê z pañsk¹ ró¿norodn¹ twórczoœci¹?
- Przyk³ady tarchomiñskiego
folkloru, jak równie¿ piosenki
z najnowszej p³yty „Adieu”
zagramy podczas koncertu,
jaki odbêdzie siê w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury 17
listopada, o godzinie 19.
Przy okazji chcia³bym zaapelowaæ: jeœli ktoœ ma wiedzê
o przesz³oœci Tarchomina, o
tym, jak wygl¹da³y tutaj obyczaje muzyczne, weselne i pogrzebowe – proszê o kontakt:
www.facebook.com/AdamStrug.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
Fot. Jacek Zembrowski

www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
10 XI (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”
- Wszechœwiat bez tajemnic - Uk³ad S³oneczny. Warsztaty
astronomiczne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Godz. 10.00-12.00.
Koszt: 30 z³.
- Mali Einsteini - warsztaty i ciekawe eksperymenty dla dzieci
w wieku 4-10 lat. Temat: ¯ywio³y. Godz. 10.00 - 10.40 I grupa
(4-6 lat) i godz. 10.50 - 11.30 II grupa (7-10 lat). Koszt: 30 z³.
- „Cukrowy vintage” - warsztaty decoupage: postarzamy zegar.
Uczestnicy: m³odzie¿ i doroœli. Godz. 10.00-16.00. Koszt: 65 z³.
10 XI (sobota) godz. 18.00 - Otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa Dardy „Dotyk emocji” oraz koncert „Szlakiem Hymnu”
w wykonaniu Warszawskiego Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego
dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wstêp wolny.
11 XI (niedziela) godz. 16.00 - „Œpiewnik patriotyczny” - spotkanie integracyjno-patriotyczne. Gospodarz: zespó³ wokalnoestradowy „Zaciszañska Nuta”. Potañcówka warszawska.
Wstêp wolny.
11 XI (niedziela) - Otwarcie wystawy gobelinów z pracowni
tkactwa artystycznego DK Zacisze w Galerii Miejskiego Oœrodka Kultury w Koby³ce.
14 XI (œroda) godz. 17.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5.
17 XI (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”: godz. 10.0012.00 bi¿uteria z filcu. Koszt 25 z³.
17 XI (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki” i Akademia Rodzica.
18 XI (niedziela) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 12 z³.
24 XI (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
24 XI (sobota) godz. 19.00-24.00 - „Artystyczne Andrzejki” z
udzia³em barytona Andrzeja Zagdañskiego – benefis artystyczny. Przeboje muzyki klasycznej w nowoczesnych aran¿acjach
- Andrzej Zagdañski. Zabawa taneczna - DJ Piotr. Bilet wstêpu 60 z³/osobê obejmuje: zabawê andrzejkow¹, danie gor¹ce.
25 XI (niedziela) godz. 17.00 - Przedstawienie teatralne dla
dzieci. Bilet wstêpu 8 z³. Liczba miejsc ograniczona.
28 XI (œroda) godz. 18.00 XIII - Gie³da Inicjatyw Artystycznych. Wstêp wolny.
28 XI (œroda) godz. 15.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków. Wieczór poezji sybiracko-patriotycznej.

Seniorzy z pasj¹
„Wszyscy mamy marzenia, które nie do koñca mo¿emy zrealizowaæ; problemy, których nie mo¿emy rozwi¹zaæ. Jest w
nas tyle w¹tpliwoœci, rozterek i têsknot. Wszyscy w pewnym
sensie jesteœmy imigrantami, szukaj¹cymi swojego wymarzonego domu. On istnieje – mo¿na go odnaleŸæ w swojej pasji, w
swoim hobby…” – tymi s³owami Anna Kuczyñska, przewodnicz¹ca Ko³a nr 5 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, powita³a 60-osobow¹ grupê cz³onków ko³a i goœci,
przyby³ych 30 paŸdziernika do Biblioteki Publicznej Dzielnicy
Targówek na wernisa¿ wystawy „Moja pasja – moje hobby”.

Na œcianach i w gablotach
seniorzy zaprezentowali swoje
obrazy i rzeŸby (m.in. z drewna,
kory i korzeni), wyhaftowane ró¿nymi technikami tkaniny i dzianiny. Ujawnili te¿ swe pasje poetyckie i wokalne. Dominuj¹cym
tematem wierszy i piosenek by³a
jesieñ – ta widoczna za oknem i
jesieñ ¿ycia. Œpiewali o niej: Teresa Witanowska, Tadeusz Kowalczyk i Dominik Brzozowski.
Autorzy wierszy to cz³onkowie
grupy poetyckiej „Akant” przy bibliotece Recytowane przez nich
wiersze znajd¹ siê w Kronice
Ko³a nr 5; byæ mo¿e, tak¿e w kolejnym tomiku poetyckim „Akant”.
Dla autorów prac plastycznych
mi³¹ pami¹tk¹ bêd¹ listy gratulacyjne, wrêczone przez Annê Kuczyñsk¹. Otrzymali je: Marianna
Grzeszek, Wanda Kucharska, Teresa Kalbarczyk, Wanda Wilczyñska, Zofia Bator, Anna Nowakowska, Stanis³aw Zdziarski, Szymon
Szczypiorski, Joanna Jaroszewicz,
Danuta Tokarz i Lucyna Rudzka.

Podziw dla twórców i ich dzie³
wyrazi³ wiceburmistrz Krzysztof
Miko³ajewski. Kierowniczka biblioteki Danuta Jankowska przypomnia³a, ¿e placówka przy ul.
Œw. Wincentego otwarta zosta³a
po kapitalnym remoncie w 2010
roku, na potrzeby edukacyjno-kul-

turalne mieszkañców. Wystawa
jest efektem tej dzia³alnoœci. „Cieszymy siê, ¿e Was goœcimy. Mam
nadziejê, ¿e przy okazji zaprzyjaŸnicie siê z bibliotek¹. Tu dzieje siê bardzo du¿o; ka¿dy znajdzie coœ ciekawego dla siebie”.
Oprócz uczty dla oka i ucha,
cz³onkowie Ko³a nr 5 przygotowali ucztê na s³odko: tort i ciasta.
Ko³o nr 5 PZERiI dzia³a na terenie Zacisza od marca 2005
roku, od pocz¹tku pod kierownictwem Anny Kuczyñskiej. W sk³ad
zarz¹du wchodz¹ tak¿e: Anna
Nowakowska /sekretarz/, Augustyna Peczyñska, Emila Stawicka i Stanis³aw Decyk. Ko³o ma
dziœ 157 cz³onków. Spotykaj¹ siê
raz w miesi¹cu, g³ównie w Domu
Kultury „Zacisze”. Wydarzenia z
¿ycia ko³a upamiêtniaj¹ wpisy i
zdjêcia w kronice.
W tegorocznym programie
cz³onkowie Ko³a nr 5 maj¹ jeszcze dwie imprezy: w listopadzie,
z okazji Dnia Seniora wybieraj¹
siê do firmy E.Wedel, na gor¹c¹
czekoladê; w grudniu, tradycyjnie zorganizuj¹ spotkanie op³atkowe. Osoby, zainteresowane
wspó³prac¹, Anna Kuczyñska
zachêca do kontaktu poprzez
sekretariat OSiR przy ul. Blokowej 3 lub telefon 603 550 242,
e-mail anna-kuczynska@tlen.pl.
K.

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 25.10.2012 r. zosta³y
wywieszone na 21 dni i podane do publicznej wiadomoœci:
- wykaz nr 14/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci gruntu,
- wykaz nr 15/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców
wraz z u³amkowym udzia³em we w³asnoœci gruntu.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI dla uczniów
szkó³ podstawowych i
œrednich, 501-301-595
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
POLSKI 602-678-811
NAUKA keyboard, fortepian
nauczycielka 502-935-459
NIEMIECKI - student
z doœwiadczeniem,
tel. 602-748-254
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEKODERY DVBT. Naprawa
DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,
szybkie terminy. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
tel. 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PO¯YCZKI bankowe,
hipoteczne, konsolidacyjne
z dojazdem do klienta
506-152-099

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

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

PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
REMONTY, adaptacje,
osobiœcie, tel. 695-092-101
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki,
502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
SPRZEDAM samochód do
remontu FIAT UNO 1.0S,
ma³y przebieg, oryginalna
w³oska wersja, rocznik
1991, tel. 22 619 38 81
ARTYKU£Y do decoupage`a:
preparaty, papiery, akcesoria,
surówki. Sklep plastyczny,
ul. Radzymiñska 238, tel.
693-748-155
NIERUCHOMOŒCI
PILNIE wynajmê kawalerkê
(28 m2), rondo ONZ, po
remoncie, w pe³ni umeblowan¹,
tel. 604-236-919

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

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20 i 21 listopada
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Hucpa
Proszê Szanownych Pañstwa! Za nami szczególne œwiêto. Wspominaliœmy naszych najbli¿szych, rodzinê, przyjació³,
znajomych, aliœci mam nadziejê, ¿e te¿ tych, którzy byli i bêd¹
naszym spo³ecznym dobrem.
Dokonania uczciwych ludzi stanowi¹ antidotum na hucpê gospodarczo-polityczn¹, kulturaln¹ i sportow¹. Oni sprawili, ¿e
wielu m³odych, niepokornych
nie rozbija po pastersku latarni
w mieœcie. A warto dodaæ, ¿e
podczas tego wyd³u¿onego
weekendu posz³o w œlady biskupa… ponad 1800 kierowców.
W tym roku m.in. odeszli
Anna Laszuk, Przemys³aw Gintrowski, Jerzy Jarocki, Stefan
Leletko, Leszek Drogosz, S³awomir Petelicki, Remigiusz Muœ.
Warto przyjrzeæ siê ich postaciom, serdecznie wspomnieæ.
W poprzednim felietonie
opisywa³em przyczyny oddawania moczu w nietypowe
miejsca. Tym razem, aby wyczerpaæ temat kocich problemów z sikaniem, opiszê przyczyny SUK. Skrót ten oznacza
syndrom urologiczny kotów.
Sk³adaj¹ siê nañ zapalenie
cewki moczowej, zapalenie
pêcherza moczowego i obecnoœæ kamyków moczowych. W
przeciwieñstwie do ludzi, koty
nie za bardzo lubi¹ piæ. W
okresie grzewczym, przebywaj¹c w ciep³ych pomieszczeniach, odparowuj¹ wodê z tkanek i krwiobiegu, doprowadzaj¹c do zwiêkszenia stê¿enia
zwi¹zków mineralnych w nich
zawartych. Pojêcie roztworu
nasyconego dotyczy tak¿e
¿ywych organizmów. Je¿eli
przekroczona zostanie dawka
komponentów tworz¹cych fosforan amonowo-magnezowy,
zacznie siê on wytr¹caæ w postaci kamienia nazêbnego,
piasku zatykaj¹cego drogi moczowe, a tak¿e drogi ¿ó³ciowe.
Oczywiœcie, suchoœæ powietrza jest tylko jednym z elementów powstania choroby.
Podstawow¹ przyczyn¹ jest

najczêœciej nieœwiadomy b³¹d
¿ywieniowy, polegaj¹cy na
przebia³czeniu i podawaniu
karm zawieraj¹cych du¿e iloœci konserwantów na bazie
kwasu fosforowego. Nasza
³atwowiernoœæ skutkuje tym, ¿e
chêtnie kupujemy miêkki po-

karm. Np. na bazie „grillowanych” „piersi” z „kurczaka”.
Chcia³bym, aby firma, która
w tak nieetyczny sposób pierze
nam mózgi, pokaza³a reporta¿
z przemys³owej linii technologicznej, na której zobaczylibyœmy dymi¹ce grille i kucharzy
opiekaj¹cych cierpliwie prawdziwe miêsko za grosze. Chcemy mieæ zdrowe koty - czytajmy sk³ady proponowanych produktów i nie dajmy siê og³upiæ.
Zatrzymanie moczu w ramach
SUK jest oczywiœcie chorob¹,
ale te¿ objawem, jak ³atwo hucpa pierze nam mózgi. Dlatego
wiecznie pope³niamy b³êdy.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3, 4, 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w
najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza
na dzieñ 30 listopada 2012 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
i
na dzieñ 7 grudnia 2012 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone s¹ od dnia 30.10.2012 r., do przetargu
od dnia 6.11.2012 r. na tablicach informacyjnych:
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego administracjach
obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej: m.st.
Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga
Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach
wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu mo¿na
uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty
w Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

CUDEK - PACANEK
4-miesiêczny, czarny jak nocka kocurek, szuka dobrego domu. Jest zdrowy, odrobaczony i
zaszczepiony. Bardzo porz¹dny – za³atwia siê tylko w kuwecie. Ma dwa imiona: Cudek, bo jest
cudowny i Pacanek, poniewa¿ pacanie wszystkiego ³apk¹ to jego sposób na poznawanie rzeczywistoœci. Pac! - i sprawdza, czy nale¿y uciekaæ:) Jest bardzo weso³y i ¿ywy, odwa¿ny i wszêdobylski. Lubi towarzyszyæ cz³owiekowi w domowych zajêciach, np. przygl¹da siê myciu naczyñ i ³apie wodê lec¹c¹ z kranu. Gdy zobaczy swoje
odbicie w lustrze, koniecznie chce siê poznaæ z kotkiem po drugiej stronie:) Ma te¿ w sobie du¿o czu³oœci, chêtnie przychodzi i tuli siê do cz³owieka, zasypia na kolanach, rozkosznie mruczy. Jest otwarty i zaradny,
lubi inne zwierzêta, wiêc chêtnie zamieszka z innym kotem lub psem.
Przy adopcji obowi¹zuje podpisanie umowy adopcyjnej z fundacj¹.
Kontakt: Renata 888 066 402; Magda 506 891 251.

Dane wra¿liwe
Dane wra¿liwe to termin oznaczaj¹cy grupê szczególnie
chronionych danych osobowych. To równie¿ tytu³ wystawy
prac Aleksandry Stêpieñ, prezentowanej od 3 do 26 listopada
w Galerii 81 Stopni przy ul. K³opotowskiego 38 lok. 5.
Wystawa malarstwa, grafiki, in- noœl¹skie). Studiowa³a na Wystalacji i tkanin Aleksandry Stêpieñ dziale Grafiki warszawskiej ASP
„Dane wra¿liwe” to opowieœæ o w latach 2002-2007. Dyplom z wypomorskim obozie koncentracyj- ró¿nieniem uzyska³a w 2007 r. w
nym Stutthof i o cierpieniu. Twa- pracowni projektowania plakatu
rze wiêŸniów, obozowy formularz, prof. Mieczys³awa Wasilewskietkaniny kojarz¹ce siê z obozowym go. Ukoñczy³a aneks w pracowni
pasiakiem - ca³oœæ utrzymana jest grafiki warsztatowej prof. Rafa³a
w szaroœciach, bo taki jest œwiat Strenta. Jest laureatk¹ presti¿owidziany oczami artystki.
wego konkursu o Nagrodê ArtyAleksandra Stêpieñ urodzi³a styczn¹ Siemensa 2007 za cykl
siê w 1982 r. w O³awie (woj. dol- „Bajografy”. Jest autork¹ 8 wystaw

indywidualnych, bra³a udzia³ w kilkunastu wystawach zbiorowych.
Obecnie zajmuje siê grafik¹ artystyczn¹ i projektow¹. Mieszka w
Warszawie. Stworzy³a studio grafiki artystycznej na Podlasiu. Jej
prace znajduj¹ siê w kolekcjach
prywatnych w kraju i za granic¹.
Wystawê „Dane wra¿liwe” w
Galerii 81 Stopni przy ul. K³opotowskiego 38 lok. 5 mo¿na
ogl¹daæ do 26.11.2012 r. w poniedzia³ki w godz. 15-20 oraz
we wtorki i œrody w godz. 11-16
lub po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym, tel. 502 343 329.
Organizatorzy zapraszaj¹ na
finisa¿ wystawy, który odbêdzie
siê 17.11.2012 o godz. 19.00.
J. K.

Lewa strona medalu

Problemy ma³e i du¿e
Dwa tygodnie temu pisa³em w felietonie o
festiwalu b³êdów i wpadek, jakie zaliczy³a ostatnio ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mowa by³a
miêdzy innymi o kolejnej katastrofie przy budowie metra, utracie œrodków unijnych na walkê z korkami i awantury o siedzibê Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Oczywiœcie, b³êdów nie pope³nia tylko ten, który nic nie robi, wiêc daleki
jestem od retoryki PiS-u, który przy ka¿dej
wpadce od razu ¿¹da czyichœ g³ów. Tym sposobem w ci¹gu ostatnich kilku lat w Warszawie
ju¿ dawno zosta³yby œciête wszystkie. Niemniej
jednak pe³na informacja i wyt³umaczenie
mieszkañcom i radnym jak psu koœæ siê nale¿¹,
mimo ¿e Platforma Obywatelska ma w tej sprawie najwyraŸniej inne zdanie. Choæ od wszystkich opisanych przeze mnie wydarzeñ up³ynê³o co najmniej kilka tygodni, to póki co opozycja ca³y czas nie doczeka³a siê na sesji Rady
Miasta informacji prezydenta na ten temat.

Na szczêœcie, ma siê to wreszcie zmieniæ. Na wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
rady znajd¹ siê a¿ trzy informacje prezydenta w sprawie problemów w Warszawie.
Chcemy us³yszeæ o funkcjonowaniu systemu zarz¹dzania ruchem w Warszawie, który mia³ roz³adowaæ korki w mieœcie. Wys³uchamy informacji o stanie budynków
komunalnych na Pradze i bêdziemy rozmawiaæ na temat sposobu pozyskania pieniêdzy na ich wyremontowanie. Chcemy
te¿, aby pani prezydent przedstawi³a informacjê na temat mo¿liwoœci wprowadzenia
w Warszawie bud¿etu partycypacyjnego,
czyli takiego, w którym ka¿dy mieszkaniec
miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawaæ czêœæ pieniêdzy z kasy miejskiej.
To ostatnie jest niezmiernie wa¿ne,
zw³aszcza w kontekœcie dyskusji nad bud¿e-

Obiektywny PO-radnik

Ci¹g dalszy nast¹pi³
Mój poprzedni felieton pt. „Walka z
ekranami” odbi³ siê szerokim echem wœród
czytelników NGP. Otrzyma³em kilkadziesi¹t
wiadomoœci na skrzynkê mailow¹ z poparciem mojej krytyki dla nieuzasadnionego
instalowania ekranów dŸwiêkoch³onnych
wzd³u¿ nowo budowanych dróg i - co wa¿niejsze - autostrad. Odzew ten cieszy mnie
podwójnie. Raz, ¿e temat ten wywo³a³ szerok¹ dyskusjê i spore emocje. Dwa, ¿e w
nat³oku codziennych obowi¹zków i w dobie chronicznego braku czasu, spo³eczeñstwo siêga po lokaln¹ prasê, gdy¿ z niej
mo¿na siê naj³atwiej dowiedzieæ o sprawach
lokalnych, dotykaj¹cych istotnych problemów naszego najbli¿szego otoczenia. W tej
beczce miodu znalaz³a siê jednak ma³a
³y¿ka dziegciu, poniewa¿ trafi³ siê jeden
krytyczny, niezbyt pochlebny list i to wywodz¹cy siê z grupy bêd¹cej elektoratem
ugrupowania, które reprezentujê. Abstrahuj¹c od tego konkretnego przypadku,
zwracam uwagê, ¿e zwyk³o siê mówiæ, i¿
miernikiem efektywnoœci pracy urzêdnika,
b¹dŸ przedstawiciela ka¿dej innej grupy
zawodowej, jest liczba opinii negatywnych
na temat danego projektu. Jeœli jest ona
stosunkowo niewielka, to mówi¹c kolokwialnie, nie jest Ÿle. Proszê zauwa¿yæ, ¿e

g³osów pozytywnych czy opinii przychylnych w³aœciwie siê nie spotyka lub jest ich
bardzo ma³o. A dlaczego tak siê dzieje? OdpowiedŸ jest prosta. Bo jak coœ jest zrobione dobrze, to znaczy ¿e jest po prostu normalnie, mieœci siê w czyimœ zakresie obowi¹zków i nie jest niczym nadzwyczajnym.
Jeœli coœ nie wyjdzie lub - nie daj Bo¿e przytrafi siê powa¿niejszy b³¹d, to lawina
skarg i protestów samoczynnie rusza w postêpie geometrycznym. Niby to logiczne i
zwyczajne zachowanie, tyle ¿e powoduje
trudnoœci w ocenie skutecznoœci dzia³ania.
Ale wróæmy do sedna sprawy.
Pozwolê sobie przytoczyæ fragment listu grupy niezadowolonych mieszkañców
nie przedstawionych z imienia i nazwiska:
„Mieszkamy przy Trasie Toruñskiej. Od kiedy za³o¿ono ekrany dŸwiêkoch³onne, nie
mamy w kuchni spalin, ha³asu, ale w czasie deszczu ha³as siê nasila i nie mo¿na spokojnie rozmawiaæ przy zamkniêtym oknie.
Pan mówi, ¿e stawianie ekranów jest drogie. Wobec tego jako przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy proszê zaproponowaæ inne rozwi¹zanie. Krytykowaæ ka¿dy potrafi, tylko
z krytyki nic poza biciem piany nie wynika. Kierowca jak jedzie samochodem, to ma
siê koncentrowaæ na drodze. Jak chce kra-

tem Warszawy na 2013 rok, która odbêdzie
siê w po³owie grudnia. A zapowiada siê ona
gor¹ca, bo ekipie Hanny Gronkiewicz-Waltz
brakuje pieniêdzy na wszystko: nowe inwestycje, remonty, pomoc spo³eczn¹ i edukacjê
- w tym nawet na pensje dla nauczycieli. SLD
zapowiada, ¿e do projektu bud¿etu zg³osi szereg poprawek i wniosków, miêdzy innymi o
finansowaniu z bud¿etu miasta in vitro. Skoro staæ na to Czêstochowê, to dlaczego nie
mo¿na by tego zrobiæ w stolicy Polski, zw³aszcza, ¿e s¹ to koszty niezauwa¿alne w skali
ca³ego miasta? Szerzej o naszych propozycjach do bud¿etu napiszê ju¿ wkrótce.
Na koniec, dla oderwania, coœ lekkiego. Otó¿ zaproponowa³em ostatnio, ¿eby
w drugiej linii metra komunikaty zapowiada³a kobieta. Mia³oby to przede wszystkim
walor praktyczny, poniewa¿ pozwoli³oby
ka¿demu - nawet cudzoziemcom i osobom
niewidomym – na rozró¿nienie od siebie
obu linii, a co za tym idzie - u³atwi³o orientacjê w topografii naszego miasta. By³by to
te¿ uk³on w kierunku pañ – mieszkanek
stolicy i symbol tego, ¿e ich obecnoœæ w ¿yciu
jobrazów, to idzie do lasu albo na ³¹kê pieszo. Jeœli bêdzie Pan tak aktywnie zwalcza³ ekrany, chyba bêdziemy zmuszeni zag³osowaæ na PiS (czego bardzo nie chcemy),
a Pan jako przedstawiciel swoich wyborców
ma s³uchaæ naszych ¿yczeñ, a nie ubolewaæ nad w³asnym poczuciem estetyki”.
Odnoszê wra¿enie, ¿e mieszkañcy nie
zrozumieli do koñca mojej intencji, wiêc
spieszê z wyjaœnieniem. Nie stwierdzi³em,
¿e generalnie wszystkie ekrany s¹ niepotrzebne. Podda³em krytyce g³ównie stawianie ekranów przy autostradach i drogach ekspresowych w szczerym polu, np.
wzd³u¿ nowego odcinka A2 od Strykowa
do Warszawy. Tam, gdzie nie ma ¿adnych
zabudowañ, uwa¿am, ¿e ekranowanie jest
zbêdnym wydatkiem. Jecha³em niedawno A2 i widzia³em to na w³asne oczy. Podobnie jest w przypadku Powiœla, gdzie
sami mieszkañcy wol¹ patrzeæ na poci¹gi
i ich s³uchaæ, ani¿eli obserwowaæ smutne,
zielone ekrany. Nawet ekrany na nowym
moœcie im. Marii Sk³odowskiej-Curie uwa¿am za niekonieczne, bo kogo one ochraniaj¹? Jeœli chodzi o Trasê Toruñsk¹,
zw³aszcza po jej niezbêdnej modernizacji, uwa¿am ¿e ekrany w tym akurat miejscu s¹ jak najbardziej potrzebne i nie podlegaj¹ ¿adnej kwestii. Oprócz ekranów postawione s¹ równie¿ tunele, a nawet tunele w tunelach. Tak intensywny ruch na
jednej z najbardziej uczêszczanych dróg
w Polsce, jak¹ jest Trasa Toruñska, wyma-

Rada wielu nowa gazeta praska 7

Czas honoru
miasta jest niezmiernie wa¿na. Wydawa³o
siê, ¿e ¿aden problem i ¿adna kontrowersja. Tymczasem podpisania siê pod projektem stanowiska Rady Miasta w tej sprawie
odmówi³o Prawo i Sprawiedliwoœæ. Zastanawiam siê, czy w partii Kaczyñskiego nie
lubi¹ pañ, czy po prostu nie wierz¹, ¿e w
koñcu powstanie druga linia metra. Zapytam ich radnych na sesji :)
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

Ch³odnym okiem

ga³ absolutnie wyciszenia. Przyznajê i jednoczeœnie przepraszam, ¿e zabrak³o tego
konkretnego pozytywnego przyk³adu w
moim felietonie, tak nieco na zasadzie, o
której wspomnia³em kilka linijek wy¿ej,
¿e skoro coœ jest dobre, to siê o tym nie
pisze. Zwalczam tylko i wy³¹cznie z³e i niepotrzebne lokalizacje dla ekranów. Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za g³os w dyskusji i proszê szanownych mieszkañców
okolic Trasy Toruñskiej, aby nie zmieniali
pochopnie swych preferencji wyborczych.
Jestem zawsze otwarty na g³osy i potrzeby swoich wyborców.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Obywatele zmieleni na makulaturê - czêœæ IV
dwóch powiatów albo dzielnicy takiej jak
Bemowo, Ochota czy Praga Pó³noc. To jest
terytorium, którego wspólnota lokalna
mo¿e wybraæ rozpoznawalnego przez siebie reprezentanta. Zmniejszenie liczby pos³ów o po³owê, czyli dwukrotne zwiêkszenie JOW, radykalnie zmniejsza szansê, by
wspólnota uto¿samia³a siê ze swoim przedstawicielem w Sejmie. Dlatego zamierzam
wesprzeæ akcjê zmieleni.pl tylko w zakresie wprowadzenia JOW, i to jeszcze z nastêpuj¹cym zastrze¿eniem.
Niezbêdnym warunkiem wprowadzenia JOW jest odsuniêcie partii od rejestracji kandydatów. Ta drobna zmiana jest kluczowa: kandydaci maj¹ zg³aszaæ siê sami,
przy zachowaniu obecnej procedury zbierania podpisów w okrêgu. Partie zg³osz¹
siê dopiero do zarejestrowanych przez
komisjê wyborcz¹ kandydatów, jednego w
ka¿dym JOW, proponuj¹c im pomoc organizacyjn¹ i finansow¹ w kampanii wyborczej i licz¹c w zamian na wspó³pracê w
Sejmie. Dziêki temu nie bêdzie drogich

kampanii wyborczych, z ogólnopolskimi
billboardami i telewizyjnymi klipami reklamowymi. Nie mia³yby one sensu: na
karcie do g³osowania wyborca nie znajdzie
nazw partii, tylko same nazwiska kandydatów. Promocji w JOW, znacznie tañszej,
wymagaæ bêdzie tylko nazwisko.
Nie jestem naiwny i wiem, ¿e gdyby
wprowadziæ dziœ taki system, istniej¹ce partie stara³yby siê ustawiæ w ka¿dym z JOW
swojego kandydata i pomaga³yby mu w
kampanii tak, by w Sejmie odtworzyæ
obecn¹ strukturê klubu parlamentarnego.
Ale, po pierwsze, mo¿e nie w ka¿dym okrêgu by siê to im uda³o, a po drugie - partie
nie by³yby w stanie powstrzymaæ przed
rejestracj¹ najlepszego lokalnie przedstawiciela jakiejœ opcji politycznej, który w
obecnym systemie mo¿e zostaæ skreœlony
z list partyjnych za niesubordynacjê wobec
lidera. Zale¿noœæ pos³ów od central partyjnych zosta³aby wreszcie przeciêta.
Czy uwa¿aj¹ Pañstwo taki system wyborczy za egzotyczny, z czymœ tam sprzeczny i

Pomnik, popularnie nazywany pomnikiem „czterech œpi¹cych”, to historyczne
k³amstwo, gloryfikacja okupantów i zdrajców. Zamiar postawienia go w centralnym
miejscu Pragi przez PO i SLD pod auspicjami Rosji to próba naszego honoru.
Je¿eli, wbrew mieszkañcom Pragi, w³adze bêd¹ plu³y nam w twarz, wezmê sprawy w swoje rêce. Ten pomnik nie bêdzie
sta³… Czas honoru trwa zawsze.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

Prosto z mostu

Aby wprowadziæ w Polsce nowy system
wyboru pos³ów, trzeba znowelizowaæ Konstytucjê. Nie nale¿y szukaæ pokrêtnych
rozwi¹zañ omijaj¹cych ten warunek, gdy¿
i tak bez zgody dwóch najwiêkszych partii
takiej zmiany nie nale¿y wprowadzaæ, a
je¿eli partie popar³yby nowy system, popr¹
równie¿ nowelizacjê Konstytucji.
Petycja Platformy Obywatelskiej z 2004 r.,
pod któr¹ zebrano 750 tysiêcy podpisów,
zmielonych póŸniej na makulaturê, dotyczy³a czterech postulatów: wprowadzenia
jednomandatowych okrêgów wyborczych
(JOW) w wyborach do Sejmu, zmniejszenia Sejmu o po³owê, likwidacji Senatu i zniesienia immunitetu parlamentarnego. Sprawa Senatu i immunitetu nie jest zwi¹zana z
tematem tego tekstu, natomiast ¿¹danie
zmniejszenia Sejmu jest aksjologicznie
sprzeczne z ide¹ JOW. Celem wprowadzenia JOW jest bowiem przybli¿enie pos³a do
wyborców. Przy obecnych rozmiarach Sejmu jeden JOW mia³by przeciêtnie 80 000
mieszkañców. Odpowiada to wielkoœci

W telewizji niewiele jest seriali wartych
ogl¹dania. Do wyj¹tków nale¿y pok³osie
mrocznych czasów „kaczyzmu” w TVP:
„Czas honoru”. Wspania³a obsada, wartka akcja, dobry i oparty na prawdzie historycznej scenariusz, przes¹dzi³y o sukcesie tego serialu. Obecnie telewizja publiczna emituje ju¿ pi¹ty jego sezon.
„Czas honoru” ma wysok¹ ogl¹dalnoœæ.
Telewidzowie œledz¹ beznadziejna walkê
niepodleg³oœciowego podziemia z sowieckim okupantem po oficjalnym zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Ich przeœladowcy,
ubecy, dawni konfidenci gestapo, najemnicy Rosji, zamykaj¹ bohaterów AK w celach razem z nazistowskimi zbrodniarzami (vide: „Rozmowy z katem”).
Wiele serialowych scen tortur i morderstw na polskich bohaterach mia³o w rzeczywistoœci miejsce na warszawskiej Pradze. To tu, w piwnicach wielu budynków,
komuniœci torturowali i mordowali Polaków. T¹ zbrodniê na naszym Narodzie
upamiêtnia fa³szywy pomnik „Polskoradzieckiego braterstwa broni”, który
Hanna Gronkiewicz-Waltz chce z powrotem postawiæ na Pl. Wileñskim.

nie nadaj¹cy siê do polskich warunków?
Dok³adnie w ten sposób wybiera siê w Polsce Prezydenta RP, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e do
jego wyboru jest potrzebna bezwzglêdna
wiêkszoœæ g³osów, co niekiedy wymaga przeprowadzenia drugiej tury g³osowania.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

11 listopada
w cieniu Smoleñska
Zapewne ogólnopolskie media tê datê
wkrótce przypomn¹, a jak nie, to ja j¹
przypominam. Sejmowi VII kadencji mija
równo rok. Czy chcemy, czy nie, ta kadencja parlamentu bêdzie przebiegaæ w cieniu katastrofy smoleñskiej. Pierwsza rocznica zapewne zniknie w cieniu wydarzeñ,
które nam siê niechybnie szykuj¹. Zbli¿aj¹
siê bowiem 10 i 11 listopada. Kolejna
miesiêcznica katastrofy pokrywaæ siê bêdzie z rocznic¹ odzyskania niepodleg³oœci
w 1918 roku. W roku ubieg³ym ugrupowania prawicowe pokaza³y, na co je staæ,
demoluj¹c z tej okazji kawa³ek stolicy.
Media pisa³y o regularnej bitwie z policj¹.
Obrazowo ukazywano spalone samochody, gonitwy, armatki wodne, walki z policj¹, sceny jak ze strefy frontu. P³awili siê
w blasku wydarzeñ politycy, na prawo od
których jest tylko œciana. Dziœ w¹tki tamtych wydarzeñ powróc¹ wzmocnione o stare nowe tezy i nowe „dowody”. Pose³ Macierewicz powróci do mediów wzmocniony o rewelacje „Rzeczpospolitej” w sprawie wykrycia na miejscu katastrofy œladów
trotylu i niewa¿ne, ¿e gazeta wkrótce siê
ze swoich sensacyjnych doniesieñ wycofa³a. News poszed³ w œwiat. Czekam tylko,
gdy któryœ z zapalczywych polityków przypomni œwiatu, ¿e Lech Kaczyñski nie by³
pierwszym prezydentem Polski, który
odda³ ducha na rosyjskiej ziemi. Co prawda, Boles³aw Bierut w 1956 by³ ju¿ by³ym
prezydentem, ale nadal g³owa pañstwa …
Inne czasy, inne okolicznoœci, ale ile mo¿na na tym zbudowaæ? Dobry prawicowy
piarowiec wyciœnie z tego mnóstwo czasu
antenowego.
Powróæmy jednak do 11 listopada.
Dzieñ ten ka¿dego roku winien byæ œwiêtem radosnym, spajaj¹cym, a nie dziel¹cym. Ma³o mamy dat w naszej historii,
które maj¹ szansê ³¹czyæ i nie odwo³uj¹
siê do kaŸni i martyrologii. W 1918, po
wielu latach braku niepodleg³oœci, powstawa³o na nowo PAÑSTWO POLSKIE. Wielu

siê go obawia³o. Nikt nie wiedzia³, jakie
bêdzie to pañstwo. I RP upada³a jako monarchia z zacofan¹ gospodark¹ feudaln¹.
Przez 123 lata ziemie polskie poddawane
by³y ró¿nym wp³ywom, ró¿nie toczy³y siê
losy jej cz³onów, determinuj¹c ró¿ne doœwiadczenia. Powszechna wojna ludów, o
której marzy³ wieszcz Mickiewicz, da³a
nam szansê na samodzielny pañstwowy
byt. Budowali go wespó³ zespó³ socjaliœci
Daszyñskiego, ludowcy Witosa, narodowcy Dmowskiego i Korfantego oraz zwolennicy Pi³sudskiego. Katolicy, ¿ydzi, prawos³awni, ewangelicy i agnostycy. Do niedawna poddani cara i cesarzy. Tworzyli go na
konferencji w Wersalu, w ogniu Powstañ
Œl¹skich i wojny polsko-bolszewickiej.
UDA£O IM SIÊ. 11 listopada jest dat¹ symboliczn¹. Od 1989 jest ponownie œwiêtem
pañstwowym.
Na Pradze Pó³noc jest ulica 11 Listopada,
poprzednio Esplanadowa. Nazwana tak zosta³a w 1919 i do dziœ istnieje. Symbolizuje
wa¿ne ponadczasowe wydarzenie. Rozumieæ
powinni to wszyscy. 11 listopada to jest
œwiêto „za”, a nie „przeciw” komukolwiek.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Œwiêto Niepodleg³oœci

dokoñczenie ze str. 1

- Kto tych dni nie prze¿y³ w
Warszawie, ten nie wie, co
oznacza radosny sza³ zwi¹zany ze zwyciêstwem i wolnoœci¹
upojonego narodu. Po ulicach
rozbiegli siê ch³opcy z POW i
odbierali broñ umundurowanym
Niemcom. ¯o³nierzy, którzy oddawali j¹ bez oporu, puszczano
wolno. Grupy broni¹ce siê w ratuszu i w koszarach zmuszano
walk¹ do uleg³oœci – wspomina³
uczestnik wydarzeñ Kajetan
Morawski w swojej ksi¹¿ce
„Tamten brzeg”.
Wszêdzie manifestowano
radoœæ, wywieszano bia³o-czerwone sztandary, tworzono oddzia³y stra¿y obywatelskiej. W
opisach, upamiêtniaj¹cych ten
szczególny w Warszawie czas,
mamy równie¿ akcent praski.
Autork¹ ich jest Aleksandra
Pi³sudska, druga ¿ona Józefa
Pi³sudskiego, która oczekiwa³a na mê¿a z urodzon¹ w lutym córeczk¹ Wand¹:
- Warszawa by³a podniecona. Okupacja pêka³a, ¿o³nierze
niemieccy w³óczyli siê po ulicach, na ¿¹danie oddawali
broñ. Mieszka³am wtedy na

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 430 z³
- protezy acetalowe

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Pradze. Z domu prawie nie
wychodzi³am, gdy¿ po zajêciach biurowych musia³am zajmowaæ siê kilkumiesiêczn¹
córeczk¹. O tym, co siê dzieje
w mieœcie wiedzia³am od swoich kolegów-urzêdników z biura i od znajomych, którzy mnie
ci¹gle odwiedzali. Opowiadali
mi, ¿e Peowiacy, Legioniœci i
Pepesowcy rozbrajaj¹ Niemców. Do mieszkania dochodzi³y odg³osy poszczególnych
strza³ów - (Aleksandra Pi³sudska, „Wspomnienia”, Warszawa, 1989).
10 listopada o godzinie 7.30
poci¹giem pospiesznym z Berlina przyby³ do Warszawy
zwolniony z twierdzy magdeburskiej komendant Pi³sudski.
Na peronie oczekiwa³ go i powita³ cz³onek Rady Regencyjnej, ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski oraz Adam Koc, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej. Wiadomoœæ o jego
przyjeŸdzie rozesz³a siê b³yskawicznie po mieœcie. T³umy
wyleg³y na ulice i zebra³y siê
przed domem przy ulicy Moniuszki, gdzie doraŸnie znaleziono mu mieszkanie. Zaczêli
przychodziæ znajomi oraz
przedstawiciele ró¿nych partii
i stronnictw politycznych.
- Nareszcie po po³udniu uda³o mu siê wyrwaæ z Warszawy
i przyjechaæ do nas, na Pragê.
Wiadomoœæ, ¿e przyjedzie do
mnie rozesz³a siê lotem ptaka.
Wobec tego, ¿e by³a to niedziela, robotnicy wylegli z domów i
pe³ni radoœci czekali na ulicach,
którymi musia³ przeje¿d¿aæ.
Przed domem, w którym mieszka³am, zebra³ siê t³um, Kiedy
nadjecha³, entuzjazm by³ niesamowity - (Aleksandra Pi³sudska, „Wspomnienia”, Warszawa, 1989).

Na wieœæ o powrocie Pi³sudskiego, 11 listopada Ignacy Daszyñski wraz z ca³ym rz¹dem
przyjecha³ do Warszawy. Tego
samego dnia Józef Pi³sudski
otrzyma³ z r¹k Rady Regencyjnej w³adzê wojskow¹ i rozpocz¹³
konsultacje z przedstawicielami
stronnictw politycznych w sprawie utworzenia koalicyjnego rz¹du. 14 listopada, nowym dekretem, Rada Regencyjna przekaza³a ca³¹ w³adzê Pi³sudskiemu,
któremu podporz¹dkowa³ siê
równie¿ rz¹d lubelski. 18 listopada powsta³ rz¹d Jêdrzeja Moraczewskiego, który okreœli³
ustrój Polski jako republikê i mianowa³ Józefa Pi³sudskiego Naczelnikiem Pañstwa.
11 listopada ustanowiono
œwiêtem pañstwowym. Po 1918
roku, w wyniku rozpadu wielkich
mocarstw powsta³o wiele nowych pañstw. Tylko jednak w
Polsce jako datê œwiêta narodowego przyjêto wydarzenie z
dziejów powszechnych, mianowicie akt koñcz¹cy wielk¹ wojnê, zreszt¹ przyjêty nie od razu.
Przez kilkanaœcie lat obchodzono ten dzieñ jako jedno ze œwi¹t
wojskowych, upamiêtniaj¹ce
objêcie przez Pi³sudskiego w³adzy nad wojskiem. Do rangi najwa¿niejszego œwiêta pañstwowego wynios³a je dopiero ustawa sejmowa „O œwiêcie niepodleg³oœci” z 1937 roku. W Polsce
przedwrzeœniowej obchodzono
je tylko dwa razy. Przywrócono
wraz z powstaniem III Rzeczypospolitej w 1989 roku.
Joanna Kiwilszo

Jesteœ zawsze w naszych sercach...
Bianeczka
by³aœ naszym szczêœciem i radoœci¹
kochamy Ciê skarbie
Nikitka
najukochañszy, jedyny, wierny przyjaciel
Dla niektórych ludzi by³eœ tylko kotem
a dla mnie Kubusiu by³eœ ca³ym œwiatem
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Wiele tu takich, wyrytych w
kamieniach, gor¹cych s³ów i
serdecznych zaklêæ. Czasem
tylko imiê i daty. Kamienie
najczêœciej polne, niekiedy kawa³ki marmuru. Na niektórych
portrety zwierz¹t. Wokó³ trawa,
kwiaty prawdziwe i sztuczne,
powtykane w ziemiê furkocz¹ce na wietrze wiatraczki, figur-

ki zwierz¹t, wst¹¿eczki, baloniki, psie i kocie zabawki...
Kolorowo tu, weso³o. A¿ siê
nie chce wierzyæ, ¿e tak mo¿e
wygl¹daæ cmentarz.
Idê w¹ziutk¹, piaszczyst¹
œcie¿k¹ pomiêdzy maleñkimi
grobami i nie mogê powstrzymaæ wzruszenia. Ka¿dy jest
inny, ozdobiony zgodnie z in-

wencj¹ opiekuna zmar³ego
zwierzêcia, ale ka¿dy œwiadczy o trosce, by zachowaæ po
nim czu³¹ pamiêæ.
Cmentarz dla zwierz¹t domowych Psi Los po³o¿ony w
miejscowoœci Konik Nowy pod
Warszaw¹ jest prawdopodobnie najstarszym takim miejscem w Polsce. Œwiadczy
us³ugi obejmuj¹ce pochówek
zwierz¹t i ich dowóz na miejsce z terenu ca³ego kraju. Powsta³ z myœl¹ o ludziach, którzy po stracie kochanego zwierzêcia chcieliby je godnie pochowaæ i mieæ mo¿liwoœæ odwiedzania ich grobu. Nie ka¿dy przecie¿ ma dzia³kê czy
mieszka w domu z ogrodem,
gdzie móg³by zwierzê zakopaæ. Wiêc co zrobiæ z cia³em?
Wyrzuciæ do œmietnika czy zostawiæ w lecznicy weterynaryjnej ze œwiadomoœci¹, ¿e zostanie zutylizowane razem z
miejskimi odpadkami?
W Koniku Nowym pochowano ju¿ kilka tysiêcy zwierz¹t.
Przede wszystkim psów i kotów, ale znalaz³y tu te¿ miejsce fretki, szczury, myszy, chomiki, œwinki morskie, króliki,
szynszyle, ¿ó³wie, papu¿ki i
kanarki, a nawet w¹¿ i skremowany koñ.
Cmentarz prawie zawsze
ktoœ odwiedza. Najczêœciej
wiosn¹ i latem. Piêkne po³o¿enie na skraju lasu sprawia, ¿e
przyjemnie jest tu spacerowaæ,
odpoczywaæ i wspominaæ.
Du¿o osób pojawia siê te¿ w
pierwszych dniach paŸdziernika, zw³aszcza w pierwsz¹ niedzielê, która w Psim Losie jest
Dniem Pamiêci o Zmar³ych

Zwierzêtach. Drugim takim
dniem jest 1 listopada. Odwiedzaj¹cy dogl¹daj¹ grobów, zapalaj¹ lampki i opowiadaj¹ sobie wzajemnie o swoich pupilach. Panuje atmosfera ciep³a
i wzajemnej ¿yczliwoœci.
Dzieñ dobiega koñca. Ró¿owy zmierzch otula kamienie,
kwiaty, wiatraczki i balony. Œciana lasu pogr¹¿a siê w ciemnoœci i za chwilê w gêstniej¹cym
mroku widaæ ju¿ tylko wiele b³yskaj¹cych œwiate³ek pamiêci.
Opuszczam Psi Los, gdzie pochowa³am kilka lat temu swojego psa Rudego i z radoœci¹ wracam do czekaj¹cych na mnie w
domu zwierz¹t.
Wiem, ¿e œmieræ wiernego
przyjaciela, czêsto wrêcz
cz³onka rodziny, przynosi
ogromny ból i poczucie straty.
Ludzie czêsto wtedy mówi¹, ¿e
nie chc¹ mieæ wiêcej ¿adnych
innych zwierz¹t, bo ¿adne inne
nie jest w stanie zast¹piæ im
tego utraconego. Zawsze wtedy t³umaczê, ¿e najlepszym lekarstwem na nasz ból jest sprawiæ, by na œwiecie by³o odrobinê mniej cierpienia. Wystarczy
zaopiekowaæ siê jakimœ bezdomnym psem lub kotem. Tak
wiele jest zwierz¹t opuszczonych, skrzywdzonych, zamkniêtych w schroniskach lub
b³¹kaj¹cych siê bez dachu nad
g³ow¹, g³odnych, zmarzniêtych... Przygarnijmy jedno z
nich, obdarujmy mi³oœci¹. To
bêdzie najlepszy sposób na
uczczenie pamiêci przyjaciela,
który odszed³ za têczowy most.
On pragn¹³by w³aœnie tego.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê

