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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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tel. 022 619-81-94
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Z orê¿em przez wieki
7 czerwca w Parku Bródnowskim rozegrany zosta³ XIV
Warszawski Turniej Rycerski o szablê Króla Zygmunta III
Wazy”, organizowany przez Dom Kultury „Œwit” i Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Turniejowe „Liga Baronów”.
Zwyciêzc¹ zosta³ Krzysztof Szatecki, 20-letni student
Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od
trzech lat by³ w finale tego turnieju, od piêciu lat jest cz³onkiem „Ligi Baronów”. Ca³y czas siê szkoli. Uwa¿a to za
bardzo ekscytuj¹ce hobby, które rozwija cz³owieka fizycznie i intelektualnie; pozwala poznaæ historiê i dotkn¹æ jej.
Zgodnie z tradycj¹, tego- rycerski (Konne Bractwo Ryroczn¹ imprezê rozpocz¹³ blok cerskie „Hastarius”) – przeplarycerski: bojowy turniej ³uczni- tane wystêpami Dzieciêcego
czy (Mazowiecka Rota Strzel- Zespo³u Tañca Ludowego
cza Ks. Janusza), turniej ry- „Mazoviacy” i zespo³u tañca
cerskich walk pieszych Inter dawnego Chor¹gwi RycerMedieval (Liga Baronów), stwa Ziemi Sandomierskiej.
dokoñczenie na str. 12
œredniowieczny konny turniej

♦ têtnic koñczyn dolnych
♦ têtnic szyjnych
♦ ci¹¿y ♦ tarczycy
♦ jamy brzusznej ♦ inne
Lekarze
z miêdzynarodowymi certyfikatami
Sprzêt najwy¿szej klasy

www.demeter.com.pl

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Gin¹cy detal praski
- wystawa Muzeum Warszawskiej Pragi
2 czerwca w nowej sali ekspozycyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi na terenie
dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” odby³o siê otwarcie

wystawy fotografii Krzysztofa Jaszczyñskiego zatytu³owanej: „Gin¹cy detal praski”.
Znalaz³o siê na niej kilkadziesi¹t zdjêæ dokumentuj¹cych
charakterystyczne detale architektoniczne ró¿nych budynków na Pradze. Czêœæ z
nich, umieszczonych gdzieœ
wysoko na elewacji, dopiero
w fotograficznym przybli¿eniu
objawia nam swoje prawdziwe piêkno.
Autor skoncentrowa³ siê
wy³¹cznie na detalach widocznych z zewn¹trz, nie
wchodzi³ na podwórka, nie
penetrowa³ wnêtrz kamienic,
dokumentuj¹c tylko to, co jest
dostêpne przechodniom. Celowo zdjêæ nie podpisano, aby
wnikliwy widz móg³ doszukaæ
siê w nich znajomych wyró¿ników mijanych na co dzieñ
dokoñczenie na str. 3

Zbadaj
s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 022 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

Poprzemys³owe
dziedzictwo
Minione dwieœcie lat to wieki przemys³owe, epoki industrialne; obiekty poprzemys³owe s¹ nie mniej wa¿ne ni¿
pa³ace i powinny byæ traktowane tak, jak inne zabytki dziedzictwa kulturalnego – tym stwierdzeniem, w najwiêkszym
skrócie i uproszczeniu, mo¿na podsumowaæ dwudniow¹
konferencjê „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola”, zorganizowan¹ przez Fundacjê „Hereditas”.
Organizatorzy zaprosili kon- rzystania obiektów postinduserwatorów zabytków, cz³on- strialnych; 5 czerwca odby³y
ków Polskiej Izby Artystów siê wizyty studyjne na terenie
Konserwatorów Dzie³ Sztuki, wybranych sto³ecznych obiekprzedstawicieli Muzeów Tech- tów poprzemys³owych, m.in.
niki – z Polski i Francji. 4 Fabryki Norblina, Gazowni
czerwca w Mazowieckim Cen- Warszawskiej, dawnej Wytrum Kultury i Sztuki prezen- twórni Wódek „Koneser”.
towane by³y przyk³ady wykodokoñczenie na str. 5
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• p³ywalnia:
- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)
• masa¿e
• bilard i krêgielnia
• hala sportowa
wynajem, imprezy
BEZP£ATNY PARKING
od ul. Wrzesiñskiej

• hala sportowa
wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)
ul. Kawêczyñska 44
• aerobik
• kompleks boisk w budowie
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

Daj rzeczom drugie ¿ycie
1500 z³ – tyle wynosi œrednia
emerytura w Polsce. Wiele osób
musi jednak ¿yæ za kwotê znacznie mniejsz¹. Maj¹c do dyspozycji tak niewielk¹ sumê pieniêdzy
ciê¿ko zaplanowaæ miesiêczne
wydatki. Najwiêkszy problem
pojawia siê wtedy, gdy trzeba
kupiæ drogie lekarstwa lub wymieniæ popsut¹ pralkê na now¹.
Zgodnie z Deklaracj¹ Powszechn¹ Praw Cz³owieka
(ONZ 1948, art. 25.1) ka¿dy
cz³owiek i jego rodzina powinien
mieæ zapewnione zdrowie i dobrobyt. Dotyczy to wy¿ywienia,
odzie¿y, mieszkania, opieki lekarskiej i koniecznych œwiadczeñ socjalnych oraz prawa do
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolnoœci
do pracy, wdowieñstwa, staroœci lub utraty œrodków do ¿ycia
w inny sposób od niego niezale¿ny.” Rzeczywistoœæ, szczególnie w przypadku osób starszych, czêsto wygl¹da zupe³nie
inaczej. Emerytura wystarcza
na zaspokojenie podstawowych
potrzeb, takich jak jedzenie,
op³acenie czynszu za mieszkanie oraz rachunków za pr¹d, gaz
i wodê. Niestety, wiele starszych
osób nie mo¿e pozwoliæ sobie

na wycieczkê, czy te¿ kupno
nowej kanapy. Najwiêkszy problem pojawia siê jednak wtedy,
gdy emerytura nie pozwala na
zakup niezbêdnych lekarstw. Na
szczêœcie jest wiele organizacji,
które nios¹ pomoc ludziom starszym. Ich dzia³alnoœæ polega na
przekazywaniu œrodków finansowych lub darów w postaci
¿ywnoœci, ubrañ i potrzebnych
sprzêtów domowych. Bardzo
czêsto taka pomoc skupia siê po
prostu na odwiedzaniu podopiecznych przez wolontariuszy,
zrobieniu zakupów lub posprz¹taniu mieszkania.
Organizacje nios¹ce pomoc
osobom starszym ca³¹ sw¹
dzia³alnoœæ podporz¹dkowuj¹
wspieraniu swoich podopiecznych. Ofiarowuj¹ im œrodki materialne, serce i pomocn¹ d³oñ.
Jednak one same równie¿ niezwykle czêsto potrzebuj¹ pomocy, szczególnie finansowej.
Ich g³ównym Ÿród³em finansowania s¹ sk³adki cz³onkowskie,
fundusze samorz¹dowe i rz¹dowe, darowizny od osób fizycznych oraz instytucji i firm.
Dodatkowe pieni¹dze mog¹
uzyskaæ z projektów, dzia³alnoœci gospodarczej oraz sponso-

ringu. Jest to, niestety, kropla w
morzu potrzeb. Roczne dochody wielu organizacji bardzo czêsto nie przekraczaj¹ 10 tysiêcy
z³otych, natomiast co 10. organizacja nie ma ¿adnych przychodów. Organizacje non-profit mo¿na wesprzeæ nie tylko finansowo, ale równie¿ bior¹c
udzia³ w kampanii spo³ecznej
„Daj rzeczom drugie ¿ycie”. Wystarczy za poœrednictwem serwisu www.daryrzeczowe.pl
przekazaæ im sprawne, u¿ywane przedmioty wielkogabarytowe i sprzêt komputerowy. W województwie mazowieckim
wiêksz¹ iloœæ sprzêtu mo¿na
oddaæ bezpoœrednio do za³o¿yciela serwisu - Banku Drugiej
Rêki. Z takiej mo¿liwoœci skorzysta³o ju¿ wiele przedsiêbiorstw, m.in. MARS Polska, Microsoft, Dr Irena Eris. Taka pomoc na pewno poprawi trudn¹
sytuacja finansow¹ wielu organizacji, umo¿liwiaj¹c im dalsze
niesienie pomocy starszym
osobom bêd¹cym w potrzebie.
Bank Drugiej Rêki - Organizacja Po¿ytku Publicznego
ul. Ksiêcia Ziemowita 51a,
03-885 Warszawa
tel. 022 678-86-70,
dgoluch@bdr.org.pl,
www.daryrzeczowe.pl
69 1500 1777 1217 7007 2476 0000

Nibylandia
w ratuszu
Dwustu podopiecznych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Targówek, dzieci z biednych rodzin, z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami, zaproszono 1 czerwca do sali konferencyjnej ratusza. Po serdecznym powitaniu przez przewodnicz¹cego rady dzielnicy Zbigniewa Poczesnego i wiceburmistrza S³awomira Antonika, rozpoczê³o siê œwiêtowanie Dnia Dziecka.
Na goœci czeka³o wiele
atrakcji. „Zatoka piratów”, „Indiañska wioska”, „Zatoka tajemnic”, „Syrenia laguna”,
„Labirynt cieni” – miêdzy takimi stacjami grupy dzieci
wêdrowa³y w poszukiwaniu
skarbów. Przy ka¿dej stacji
trzeba by³o wykonaæ okreœlone zadania, takie jak: przejœcie przez tunel, przeci¹ganie grubej liny, podrzucanie
pi³eczki na du¿ej p³achcie
materia³u. Przewodnikami
grup byli pracownicy socjalni. Pomoc¹ s³u¿yli wolontariusze z OPS i ze Stowarzyszenia „Joni i Przyjaciele Polska”, w strojach klaunów. Malowali te¿ dzieciom twarze:

Zabawa odbywa³a siê w
barwnie udekorowanej sali,
której wystrój zaprojektowa³a wolontariuszka. Na sto³ach
czeka³y smakowite ciasteczka, napoje i owoce.
„Tê imprezê zorganizowaliœmy wed³ug wypróbowanej w
ubieg³ych latach formu³y klanowej” – mówi Izabela Kurach
z Filii OPS przy ul. Chodeckiej 2. Tradycyjnie, wspó³organizatorem by³o Stowarzyszenie „Joni i Przyjaciele Polska”,

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI
SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE
DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA
TEL. 0 502 322 543
0 691 05 35 45
MAIL. maxx20@gazeta.pl
Pl. D¹browskiego 3 lok. 26

niektórym wystarcza³o serduszko na policzku, bardziej
wymagaj¹cy chcieli upodobniæ siê do kapitana Hucka.
Na znak prowadz¹cych
imprezê: Weroniki Czy¿ewskiej i Mariusza Dorota wszyscy skupili siê wokó³ estrady,
by obejrzeæ wystêp zespo³u
„Strefa tañca” z SP 275 i zgadywaæ, jaki taniec wykonywa³y pary i z jakiego kraju pochodzi ten taniec. Autorzy
trafnych odpowiedzi w tym
konkursie, a tak¿e w konkursie „Bajka na ekranie” i rywalizacji w œpiewaniu, otrzymali
nagrody.

maj¹ce siedzibê w budynku
ratusza Targówka.
Dzieci bawi³y siê ponad dwie
godziny. Na po¿egnanie wszyscy otrzymali paczki, w których
oprócz s³odyczy znalaz³y siê
drobne upominki, gad¿ety od
sponsorów, a tak¿e ksi¹¿ka
„Joni. Niezapomniana historia”.
Joni Eareckson-Tada opowiada w niej o tym, jak po nieszczêœliwym skoku do wody
zosta³a sparali¿owana, jak podjê³a walkê ze sw¹ niepe³nosprawnoœci¹ i jak za³o¿one
przez ni¹ stowarzyszenie pomaga osobom niepe³nosprawnym – tak¿e w Polsce.
K.

SZUMA SP. Z O.O.

TRANSPORT
Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI
Indywidualne i firmowe
Faktury VAT
15 lat doœwiadczenia w bran¿y
transport.szuma@wp.pl

605 959 277

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Uzale¿nienia i przemoc
Suche liczby nie zawsze s¹ w stanie opisaæ zjawiska
spo³eczne. W przypadku uzale¿nieñ te liczby krzycz¹.
Zanim przejdziemy do omówienia „Lokalnego programu
profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania przemocy dla
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy”, przyjrzymy siê badaniu spo³ecznemu przeprowadzonemu w 2007 roku, na
zlecenie bia³o³êckiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Przebadano 905 osób, wie szkó³ ponadgimnazjalmieszkañców Bia³o³êki, dobra- nych, w tej grupie 16% upija
nych losowo. 48% stanowi³y siê kilka razy w roku. Co
kobiety, 52% mê¿czyŸni, z cze- czwarty spoœród badanych
go 21,1% to uczniowie szkó³ uczniów pije alkohol na spopodstawowych, 47,6% ucznio- tkaniach z rówieœnikami, nawie szkó³ gimnazjalnych, 7% stêpna grupa to pij¹cy podstanowili uczniowie szkó³ po- czas uroczystoœci rodzinnych,
nadgimnazjalnych, zaœ 24,3% 8% deklaruje picie w samotdoroœli. Badano stosunek re- noœci. Alkoholowa inicjacja
spondentów do palenia papie- nastêpuje przed 12. rokiem
rosów, picia alkoholu, za¿ywa- ¿ycia i wiêkszoœæ ankietowania narkotyków, a tak¿e do- nych zaopatruje siê w alkohol
œwiadczania i stosowania w sklepach. Powodem siêgaprzemocy. Wyniki badañ zo- nia po alkohol jest chêæ posta³y ujête w formê raportu prawienia sobie nastroju,
autorstwa dr Roberta Porzaka wœród uczniów podstawówek
z lubelskiej fundacji „Masz – ciekawoœæ i podniesienie
Szansê”. Badani uczniowie presti¿u w grupie. Wœród 10%
pal¹ papierosy w czasie spo- uczniów szkó³ ponadgimnatkañ z rówieœnikami i znajomy- zjalnych decyduj¹c¹ przymi, pod nieobecnoœæ doro- czyn¹ jest ochota na alkohol.
s³ych, niektórzy w drodze do i
Jeœli chodzi o narkotyki, to
ze szko³y, co dziesi¹ty pali rów- kontakt z nimi deklaruje co
nie¿ w szkole. Najczêœciej czwarta z badanych osób.
otrzymuj¹ papierosy od rówie- 6% widzia³o, jak za¿ywaj¹ je
œników i znajomych. Co dzie- rówieœnicy, 1,5% uczniów
si¹ty uczeñ, z czego 1/4 szkó³ podstawowych mia³a
uczniów szkó³ ponadgimna- okazjê do za¿ycia narkotyku,
zjalnych, kupowa³ papierosy, w gimnazjach ten odsetek
pomimo i¿ wszyscy badani byli wzrasta do 10%, zaœ w szkoniepe³noletni! Przyczyn pale- ³ach ponadgimnazjalnych do
nia jest kilka - ciekawoœæ, 36%. W tej grupie wiekowej
ochota, obawa przed odrzuce- jednorazowe za¿ycie narkoniem przez grupê.
tyków deklaruje blisko 8%,
Picie alkoholu kilka razy w kilkakrotne – 3,4% badanych.
tygodniu deklaruje co dziesi¹- Zdecydowana wiêkszoœæ
ty uczeñ szkó³ ponadgimna- uczniów ze wszystkich grup
zjalnych, zaœ 30% kilka razy wiekowych nigdy nie za¿ywaw miesi¹cu. Po³owa uczniów ³a œrodków odurzaj¹cych.
szkó³ podstawowych nie mia- Osoby za¿ywaj¹ce s¹ czêsto³a kontaktu z alkoholem, wane przez rówieœników lub
wœród gimnazjalistów ju¿ tyl- starszych znajomych – w
ko 26%. Ponad 14% gimna- przypadku podstawówek i
zjalistów pije kilka razy w mie- gimnazjów, jeœli zaœ chodzi o
si¹cu, co czwarty kilka razy w szko³y ponadgimnazjalne jest
roku. 70% uczniów nigdy siê to zakup. Ciekawoœæ to dominie upi³o. Upojenia alkoholo- nuj¹ca przyczyna za¿ycia
wego doœwiadczaj¹ w zdecy- narkotyku wœród uczniów
dowanej wiêkszoœci ucznio- podstawówek, poprawa na-

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI
OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!
0,5 godz. wykonanie

OPTOKAN to

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
badanie wzroku
w Warszawie
(lekarze non stop)

NR

1

Warszawa
ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29
022 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

stroju to deklarowana przyczyna wœród uczniów szkól
ponadgimnazjalnych.
Doœwiadczanie i stosowanie przemocy to kolejne przebadane kategorie. Doœwiadczy³o jednej z tych form 60%
przebadanych osób. Najczêstsze to agresja werbalna,
szarpanie i uderzanie. Z³oœliwoœci i wulgaryzmy dominuj¹
wœród uczniów gimnazjów,
szarpanie i bicie w starszej
grupie wiekowej. Naruszanie
intymnoœci fizycznej i pobicia
zg³aszali czêœciej uczniowie
szkó³ podstawowych, przy
czym przemoc ze strony starszych uczniów wystêpuje rzadziej ni¿ przemoc rówieœnicza. Uderzenia i poszturchiwania to domena gimnazjalistów, zaœ wymyœlanie, gro¿enie i wyœmiewanie - uczniów
szkól podstawowych. Przemoc ze strony rodziców zg³osi³o 7% badanych. W opisie
form przemocy dominowa³y
z³oœliwoœci. Kolejne co do
czêstoœci wystêpowania by³y
szarpanie i uderzanie. Kilkoro uczniów w kategorii ponadgimnazjalnej wymieni³o naruszenie intymnoœci i pobicie.
Przemoc nauczycielska to
najczêœciej z³oœliwoœci i
oœmieszanie, w przypadku
gimnazjalistów równie¿ wulgaryzmy. W tej grupie wiekowej ponad jedna trzecia
uczniów doœwiadczy³a z³oœliwoœci lub oœmieszenia przez
nauczyciela raz lub kilka razy
w ¿yciu, zaœ 15% - doœwiadcza kilka razy w roku.
Naruszenie integralnoœci fizycznej, poprzez dotykanie
intymnych sfer cia³a, zdarzy³o siê co najmniej raz w ¿yciu
8% badanych, powa¿ne pobicia – 11%. Ten ostatni przypadek przemocy w wiêkszoœci dotyczy uczniów szkó³ zawodowych. W klasyfikacji stosowania przez uczniów ró¿nych form agresji dominuj¹
z³oœliwoœci i oœmieszanie rówieœników – 40%, wulgaryzmy – 28%, pobicia – 16%.
Wobec takiej diagnozy problemów nie mo¿na pozostaæ
obojêtnym. „Lokalny program
profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania przemocy” m.in.
na podstawie tych badañ konstruuje strategie i dopasowuje formy dzia³añ. G³ówne ich
kierunki to ochrona i promowanie zdrowia, profilaktyka
uzale¿nieñ i przemocy, pomoc
psychospo³eczna i prawna,
edukowanie spo³ecznoœci lokalnej i interweniowanie , kiedy istnieje taka koniecznoœæ.
Wœród zadañ programu znalaz³y siê – profilaktyczna dzia³alnoœæ informacyjna i edukacyjna wœród dzieci – w szko³ach – i doros³ych, programy
zagospodarowania wolnego
czasu dzieci i promowanie
zdrowego stylu ¿ycia, imprezy i kampanie profilaktyczne,
finansowanie œwietlic socjoterapeutycznych, obozów socjoterapeutycznych, prowadzenie i dofinansowanie
punktów informacyjno – konsultacyjnych, organizowanie
miejsc pomocy dla osób dotkniêtych przemoc¹. Kampanie edukacyjne, festyny, happeningi, konferencje i debaty

to elementy szeroko pojêtej
profilaktyki, jak wynika z badañ najbardziej lubiane przez
dzieci i m³odzie¿.
Realizacja programu odbywa siê równie¿ poprzez dzia³alnoœæ Punktu Informacyjno
– Konsultacyjnego dla osób
w kryzysie, uzale¿nionych od
alkoholu i innych œrodków
odurzaj¹cych, cz³onków rodzin osób uzale¿nionych, doœwiadczaj¹cych przemocy i j¹
stosuj¹cych. W punkcie specjaliœci dokonuj¹ wstêpnej
diagnozy problemu, udzielaj¹
konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych. Odbywa siê tu edukacja HIV i AIDS, motywowanie
do podjêcia leczenia, inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej. Z pomocy punktu skorzysta³o w ubieg³ym
roku 556 osób – 155 uzale¿nionych od alkoholu, 134 osoby wspó³uzale¿nione – 132
od alkoholu i 2 od narkotyków. Udzielono pomocy 7
osobom doœwiadczaj¹cym
przemocy i 253 osobom z innymi problemami, g³ównie
wychowawczymi. Spoœród
718 porad wiêkszoœæ dotyczy³a osób uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych, z problemami wychowawczymi i
egzystencjalnymi, 9 porad
dotyczy³o przemocy.
Dzielnicowy Zespó³ Realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych wdra¿a procedury prowadz¹ce do orzeczenia wobec osoby uzale¿nionej obowi¹zku poddania siê
leczeniu odwykowemu,
wspó³pracuje z Biurem Polityki Spo³ecznej m.st. Warszawy i wydzia³em realizuj¹cym
„Lokalny program profilaktyki uzale¿nieñ”, a tak¿e z instytucjami i s³u¿bami w celu
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i przemocy – m.in. z
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej i policj¹. W ubieg³ym roku
z³o¿ono 78 wniosków o wszczêcie procedury leczenia
odwykowego, 105 takich
wniosków prolongowano, z
317 osobami przeprowadzono rozmowy wspieraj¹co –
motywuj¹ce, ze 170 rozmowy interwencyjno – motywuj¹ce, przeprowadzono 128
wywiadów, skierowano 27
wniosków o sprawê s¹dow¹.
Zespó³ interweniowa³ w
zwi¹zku ze stwierdzeniem
przemocy w rodzinie w stosunku do 110 osób.
I na zakoñczenie statystyka dotycz¹ca miejsc, w których mo¿na kupiæ alkohol. Jest
ich w Bia³o³êce 166. Sklepy z
alkoholem do 4,5% i piwem –
8, z alkoholem powy¿ej 4,5%
- 109. Punkty gastronomiczne
sprzedaj¹ce alkohol poni¿ej
4,5% i piwo - 15 oraz powy¿ej 4,5% - 34. Mocno dyskusyjne wobec przytoczonych
powy¿ej danych, choæ w porównaniu z innymi warszawskimi dzielnicami Bia³o³êka
ma stosunkowo ma³o punktów
sprzedaj¹cych alkohol. Odwieczny dylemat – leczyæ czy
zapobiegaæ, choæ mo¿na powiedzieæ i tak – kto chce siê
napiæ, zawsze znajdzie sposób, by to zrobiæ. A alkohol jest
czynnikiem wybitnie sprzyjaj¹cym przemocy.
El¿bieta Gutowska
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Gin¹cy detal praski
- wystawa Muzeum Warszawskiej Pragi
dokoñczenie ze str. 1

budynków. Niestety, niektórych z tych detali - balkonów,
odbojów bramnych, tabliczek
adresowych czy kamiennych
elementów fasad - ju¿ nie
obejrzymy w naturze, poniewa¿ pad³y ³upem czasu, wandali i z³omiarzy, a fotografia
sta³a siê obecnie jedynym
œwiadectwem ich istnienia.
Wystawa w pierwszym rzêdzie jest wiêc przejawem ¿alu,
rozgoryczenia i wœciek³oœci
autora, ¿e w tak okrutnie doœwiadczonym mieœcie mo¿na
by³o dopuœciæ do dewastacji
jego ocala³ej czêœci.
W otwarciu wystawy wziê³o udzia³ wiele osób podzielaj¹cych to poczucie rozgoryczenia – spo³eczników, muzealników, mieszkañców, a rangê spotkania podnios³a obecnoœæ tak Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, pani Ewy
Nekandy-Trepki, jak i zastêpcy Konserwatora Wojewódzkiego. Obiecano œciœlejsz¹
wspó³pracê miêdzy podmiotami odpowiedzialnymi za
ochronê zabytków, a w obliczu braków kadrowych rysuje siê mo¿liwoœæ przeszkolenia wiêkszej iloœci ochotników,

by mogli wspomagaæ dzia³ania konserwatorów jako spo³eczni opiekunowie zabytków.
Na zakoñczenie autor
zdjêæ przekaza³ w darze Muzeum Warszawskiej Pragi fotokopiê starego aktu notarialnego kina „Gdynia” przy ul.
In¿ynierskiej 4, którego istnienie zosta³o tym samym udokumentowane.
Fotografie mo¿na ogl¹daæ
w Wytwórni Wódek „Koneser”, w budynku 36 na I piêtrze do 31 lipca od œrody do
soboty w godzinach 11-18.
Krzysztof Jaszczyñski jest
cz³onkiem Fundacji „Warszawa 1939.pl”, która wspó³organizowa³a wystawê.
Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami
tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69
OFERUJEMY:
- Zarz¹dzanie/administrowanie nieruchomoœciami
w pe³nym zakresie
- Organizacjê Wspólnoty Mieszkaniowej (równie¿
przejêcie od Gminy)
- Opinie techniczne, obowi¹zkowe przegl¹dy
budowlane, itd.
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Kinga (Kunegunda) 1234-1292
Ulica œw. Kingi znajduje siê na osiedlu Zacisze
By³a córk¹ króla Wêgier Beli pewne wi¹¿e siê to z oddziaIV i ju¿ jako dziecko znalaz³a ³ywaniem ówczesnych idea³ów
siê na dworze krakowskim – dewocyjnych, podzielanych
ojciec zaplanowa³ jej ma³¿eñ- tak przez ksiêcia, jak i przez
stwo z (wówczas jeszcze nie- Kingê. Ju¿ za ¿ycia Boles³awa
letnim) Boles³awem V Wstydli- Wstydliwego wst¹pi³a do III
wym. Mia³o to wzmocniæ zakonu œw. Franciszka.
zwi¹zki Arpadów z Piastami
Wykszta³cona i samodzielma³opolskimi. Ojciec zapewni³ na maj¹tkowo ksiê¿na wyjej te¿ bogaty posag. Rezydu- wiera³a wp³yw na politykê
j¹ca w Sandomierzu ksiê¿na swojego mê¿a, o czym mo¿e
musia³a uciekaæ (wraz z narze- œwiadczyæ fakt, ¿e czêsto wyczonym, ks. Boles³awem) w stêpuje obok niego jako
1241 r. przed najazdem tatar- wspó³wystawca dokumenskim na Morawy. Boles³aw V tów. Odwiedza³a te¿ dwór
samodzielnie panuje w Ziemi wêgierski, co poza celem odKrakowskiej i Sandomierskiej wiedzin rodzinnych mog³o
od 1243 r. a ok. 1247 poœlubi³ mieæ aspekt dyplomatyczny.
Kingê. Ma³¿eñstwo to najpraw- Wi¹¿e te¿ siê j¹ ze staraniadopodobniej nigdy nie zosta³o mi o kanonizacjê bp krakowskonsumowane, ju¿ w Ÿró- skiego Stanis³awa (1253), co
d³ach XIII-wiecznych ksiêciu – cokolwiek by s¹dziæ o jego
nadano przydomek Wstydliwy rzeczywistej roli – mia³o te¿
(Pudicus). Na bezpotomnym swój dodatni cel polityczny.
Wstydliwym wygas³a zatem Ze straconego za zdradê bima³opolska linia Piastów. Za- skupa uczyniono bowiem

Galeria „Pani z klas¹”
ul. 11 listopada 6; tel. 0510-252-180
Nowa elegancka odzie¿ ♦ Bi¿uteria i torebki
Przystêpne ceny!
Z og³oszeniem 5% rabatu

Nauka migania
Dziêki inicjatywnie portalu
s³uchowisko.net oraz Instytutu G³uchoniemych w Warszawie powsta³a bezp³atna multimedialna aplikacja do nauki
jêzyka migowego. Kurs sk³ada
siê z 12 scenek z ¿ycia codziennego i przeznaczony jest
do samodzielnej nauki, skierowany jest do osób s³ysz¹cych.
Multimedialny kurs w postaci aplikacji wideo zosta³
stworzony na proœbê wielu
osób s³ysz¹cych, chc¹cych
nauczyæ siê podstaw jêzyka
migowego. Niestety, miejsca

ROLLMASA¯
i PLATFORMA
WIBRACYJNA
•skuteczne odchudzanie
•ujêdrnianie skóry
•redukcja celulitu
•relaks •1h masa¿u - 35 z³
•poprawa samopoczucia
ul. Kondratowicza 37
(vis a’ vis Szpitala Bródnowskiego)

zamieszkania oraz ceny za
kurs stanowi³y niejednokrotnie spore przeszkody, by rozpocz¹æ naukê. Redakcja S³uchowiska postanowi³a stworzyæ multimedialny kurs do
samodzielnej nauki specjalnie
dla tych, którzy chc¹ poznaæ
œwiat osób nies³ysz¹cych i
móc siê z nimi porozumiewaæ.
Aplikacja powsta³a w celu u³atwienia i usprawnienia komunikacji miêdzy s³ysz¹cymi, a
nies³ysz¹cymi, zw³aszcza w
takich miejscach jak urz¹d,
gabinet lekarski, bank, itd.
Aplikacja jest udostêpniana
bezp³atnie wy³¹cznie na portalu www.sluchowisko.net.
Aplikacja bêdzie wci¹¿ siê
rozbudowywa³a, docelowo bêdzie zawiera³a 12 scenek: Nauka alfabetu, liczebników, dat,
miesiêcy, pór roku oraz scenek:
W urzêdzie, U lekarza, O sobie,
Zaproszenie na spotkanie, W
restauracji, Komunikacja w mieœcie, W banku, Rozmowa o pracê oraz Podstawowe zwroty.

tel. 0601-270-509

Wypoczynek z hospicjum
Jak co roku, Oœrodek Hospicjum Domowe organizuje od
14 lipca do 24 lipca kolonie w Myœliborzu dla dzieci osieroconych oraz od 15 sierpnia do 24 sierpnia obóz wêdrowny w
Bieszczadach dla m³odzie¿y osieroconej.
Tradycyjne w koloniach uczestnicz¹ m³ode wdowy i m³odzi
wdowcy ze swoimi dzieæmi. Od lat ufamy zwyczajnym ludziom,
¿e wspomog¹ nasz¹ akcjê. Przez te wszystkie lata nigdy siê
nie zawiedliœmy. Wyjazdy nie s¹ za d³ugie, aby koszty nie by³y
za du¿e. Wypoczynek po³¹czony jest ze wsparciem psychologicznym i duchowym uczestników. Staramy siê, aby wypoczynek prowadzi³ do zacieœnienia wzajemnych wiêzi. Chodzi o
doœwiadczenie szerszej rodziny, na której bêdzie mo¿na póŸniej tak¿e polegaæ. Myœlê, ¿e to w znacznej mierze nam siê
udaje. Ostatecznie dzieci osierocone musz¹ byæ bardziej dojrza³e od innych, a jest to ³atwiejsze, gdy ma siê przyjació³.
Ks. Andrzej Dziedziul
Oœrodek Hospicjum Domowe ul. Tykociñska 27/35,
03-545 Warszawa, nr konta: 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532

w dzielnicy Targówek
symbol jednoœci pañstwa, a
jego kult sprzyja³ propagandzie idei odnowienia zjednoczonego królestwa.
W 1257 r. ksiê¿na otrzyma³a w zarz¹d S¹decczyznê.
Po³o¿y³a swoim rozs¹dnym
zarz¹dem du¿e zas³ugi dla
rozwoju tej ziemi i w ogóle
Ma³opolski. Przyczyni³a siê
do rozwoju kopalnictwa soli
bocheñskiej - jakkolwiek pozyskiwano j¹ przed King¹, to
sprowadzenie przez ni¹ górników z Wêgier o¿ywi³o tê
dziedzinê gospodarki. Wi¹¿e
siê z tymi dzia³aniami znana
legenda o pierœcieniu ks. Kingi, rzekomo rzuconym w kopalni soli w Marmarosz (w
Siedmiogrodzie), a odnalezionym w Bochni.
Po œmierci mê¿a (1279)
zamieszka³a w Starym S¹czu, gdzie osiad³a w ufundowanym przez siebie klasztorze klarysek. Przebywa³a tam
do œmierci. Podczas najazdu
tatarskiego w 1287 r. obroni³a siê w Zamku Pieniñskim.
Bogate uposa¿enie klasztoru

wzbudzi³o zastrze¿enia ks.
Leszka Czarnego (nastêpcy
Wstydliwego na tronie ksi¹¿êcym, z linii Piastów kujawskich) zaniepokojonego zubo¿eniem domeny ksi¹¿êcej.
Ju¿ w XIV w. mamy informacje o jej kulcie, o czym
œwiadcz¹ zapiski o przypisywanych jej cudach. Beatyfikowana w 1690 r. Kanonizowana w
1999 r. Jest m.in. patronk¹ diecezji tarnowskiej, górników solnych i samorz¹dów.
Tomasz Szczepañski
Literatura: S³ownik w³adców
Polski, Poznañ 2001

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanej decyzji ustalaj¹cej lokalizacjê inwestycji celu publicznego:
Nr 31/CP/2009 z dnia 15.06.2009 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹: D=0,2 m Lca 300 m w ul. Piskl¹t
(dz. ew. nr 80, 37/14 i czêœæ dz. ew. nr 37/20 z obrêbu
4-17-10) i D=0,20 m Lca 145 m w ul. Kazuñskiej (cz. dz.
ew. 37/20, dz. ew. nr 83 i 65/2, 65/3 z obrêbu 4-17-10) z pominiêciem terenów o klasyfikacji leœnej (klasyfikacji
Ls.), I etap kanalizacja Bia³o³êka Dworska, w Warszawie
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka na wniosek Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawa Spó³ka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5,02-015
Warszawa, z dnia 12.12.2008 r.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz
wtorki-pl¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Biatotêka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00-do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00- do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw
windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
Nr 27/CP/2009 z dnia 29.05.2009 r. na wniosek firmy SBM
WARDOM z dnia 20.03.2009 r. rozszerzam zapis w decyzji
w³asnej nr 136/CP/2008 r. z dnia 08.12.2008 r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci cieplnej 2xDn 150 w ulicach: Milenijnej,
Æmielowskiej i Ceramicznej na terenie dzia³ek nr ew. 3/1,
5/4, 6/3, 9/1, 9/3, 9/5, 12/2, 13/1 z obrêbu 4-03-02 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, w nastêpuj¹cy sposób:
Zapisane jest w czêœci „ustalam”
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowle sieci cieplnej 2xDn 150 w ulicach Milenijnej, Æmielowskiej i Ceramicznej
na terenie dzia³ek nr ew. 3/1; 5/4, 6/3, 9/1, 9/3, 9/5, 12/2, 13/1 w
obrêbie 4-03-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Winno byæ w czêœci „ustalam”
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
sieci cieplnej 2xDn 150 oraz kanalizacji technicznej w ulicach Milenijnej, Æmielowskiej i Ceramicznej na terenie dziatek nr ew. 3/1; 5/4, 6/3, 9/1, 9/3, 8„ 12/1, 12/2, 13/1 w obrêbie 4-03-02 i odwodnienia do kanalizacji sieci cieplnej na
dzia³ce nr ew. 9/3 w obrêbie 4-03-02 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy w punkcie 1.2. zapisane jest:
1.2. Stan prawny terenu inwestycji.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów dzia³ka o nr ew. 3/1;
5/4, 9/1, 9/3, 9/5, 12/2, 13/1 w obrêbie 4-03-02 - w³asnoœæ
Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Dzia³ka nr ew. 6/3 z obrêbu 4-03-02 w³asnoœæ Skarb Pañstwa, w³adaj¹cy Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy;
Winno byæ w punkcie 1.2.:
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów dzia³ka o nr ew. 3/1;
5/4, 9/1, 9/3, 12/1, 12/2, 13/1 w obrêbie 4-03-02 - w³asnoœæ
Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Dzia³ka nr ew. 6/3 z obrêbu 4-03-02 w³asnoœæ Skarb Pañstwa, w³adaj¹cy Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy;
Dzia³ka nr ew. 8 z obrêbu 4-03-02 w³asnoœæ Miasto Sto³eczne
Warszawa, w³adaj¹cy Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa
w punkcie 1.3. zapisane jest;
Budowa sieci cieplnej 2xDn 150 w ul. Milenijnej, Æmielowskiej i Ceramicznej na terenie dzia³ek nr ew. 3/1; 5/4, 6/3,
9/1, 9/3, 9/5, 12/2, 13/1 w obrêbie 4-03-02.
Winno byæ w punkcie 1.3.:
budowa sieci cieplnej 2xDn 150 oraz kanalizacji technicznej
w ulicach Milenijnej, Æmielowskiej i Ceramicznej na terenie
dzia³ek nr ew. 3/1; 5/4, 6/3, 9/1, 9/3, 8,12/1, 12/2, 31/1 w
obrêbie 4-03-02 i odwodnienia do kanalizacji sieci cieplnej
na dzia³ce nr ew. 9/3 w obrêbie 4-03-02 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
Zapisane jest na stronie 4 w czêœci „Uzasadnienie”
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej 2xDn 150 w ulicach
Milenijnej, Æmielowskiej i Ceramicznej na terenie dzia³ek
nr ew. 3/1; 5/4, 6/3, 9/1, 9/3, 9/5, 12/2, 13/1 w obrêbie 4-03-02
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Winno byæ na stronie 4 w czêœci „Uzasadnienie”
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowle sieci cieplnej 2xDnl50 w ulicach
Milenijnej, Æmielowskiej i Ceramicznej na terenie dzia³ek
nr ew. 3/1; 5/4, 6/3, 9/1, 9/3, 8, 12/1, 12/2, 13/1 w obrêbie
4-03-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Za³¹cznik graficzny pozostaje bez zmian.
Pozosta³a treœæ decyzji pozostaje bez zmian.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w
s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00
do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz.
08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00.
Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem telefonu
022 51-03-225. Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Biato³êka ul. Modiiñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Prawnik radzi
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Kto i kiedy mo¿e sporz¹dziæ
skargê konstytucyjn¹?
Zgodnie z art. 46 ustawy z
dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, skarga konstytucyjna, mo¿e byæ
wniesiona po wyczerpaniu
drogi prawnej, o ile droga ta
jest przewidziana, w ci¹gu 3
miesiêcy od dorêczenia skar¿¹cemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub
innego ostatecznego rozstrzygniêcia. Skargê i za¿alenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu sporz¹dzaj¹ adwokat lub radca prawny, chyba ¿e skar¿¹cym jest sêdzia,
prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany
nauk prawnych. W razie niemo¿noœci poniesienia kosztów pomocy prawnej, skar¿¹cy mo¿e zwróciæ siê do s¹du
rejonowego, w³aœciwego dla
jego jego miejsca zamieszkania o ustanowienie dla niego
adwokata lub radcy prawnego z urzêdu na podstawie
Kodeksu postêpowania cywilnego. Do czasu rozstrzygniêcia przez s¹d wniosku nie biegnie termin przewidziany w
art. 46 ust. 1. Zgodnie z art.
50 ustawy Trybuna³ mo¿e
wydaæ postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub
wstrzymaniu wykonania orze-
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czenia w sprawie, której skarga dotyczy, je¿eli wykonanie
wyroku, decyzji lub innego
rozstrzygniêcia mog³oby spowodowaæ skutki nieodwracalne, wi¹¿¹ce siê z du¿ym
uszczerbkiem dla skar¿¹cego lub gdy przemawia za tym
wa¿ny interes publiczny lub
inny wa¿ny interes skar¿¹cego. Uczestnikami postêpowania przed Trybuna³em s¹:
skar¿¹cy, organ, który wyda³
zakwestionowany akt normatywny, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa, je¿eli Rada Ministrów wyznaczy³a Prokuratoriê Generaln¹
Skarbu Pañstwa do reprezentowania Rady Ministrów
lub ministrów w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny; uczestnikiem jest
równie¿ Rzecznik Praw Obywatelskich, je¿eli zg³osi³ swój
udzia³ w postêpowaniu. Rozprawa odbywa siê bez wzglêdu na stawiennictwo uczestników postêpowania.
Skarga, poza wymaganiami dotycz¹cymi pisma procesowego, powinna zawieraæ:
1) dok³adne okreœlenie
ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie
którego s¹d lub organ administracji publicznej orzek³
ostatecznie o wolnoœciach lub
prawach albo obowi¹zkach
okreœlonych w Konstytucji i w
stosunku do którego skar¿¹cy domaga siê stwierdzenia
niezgodnoœci z Konstytucj¹,
2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolnoœci lub prawa i
w jaki sposób - zdaniem skar¿¹cego - zosta³y naruszone,
3) uzasadnienie skargi, z
podaniem dok³adnego opisu
stanu faktycznego.
Do skargi nale¿y za³¹czyæ
wyrok, decyzjê lub inne rozstrzygniêcie, z podaniem daty
jej dorêczenia, wydane na
podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego.
Anna Kiczor
prawnik
Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel. 022 215 69 84
tel. kom. 0515 134 071
0500 020 048

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

Poprzemys³owe dziedzictwo
dokoñczenie ze str. 1

Zmiany w polskiej gospodarce w minionym 20-leciu
przynios³y upadek wielu zak³adów przemys³owych; ich
obiekty sta³y siê zabytkami.
Do jakiego stopnia nast¹pi ich
degradacja? - zastanawia³a
siê Barbara Jezierska, Mazowiecki Konserwator Zabytków. Wœród przypadków z terenu Mazowsza zwróci³a uwagê na ciekawy program rewitalizacji Fabryki Norblina oraz
bardzo bolesny przyk³ad –
parowozowni na Pradze Pó³noc, której, mimo prób, nie
uda³o siê uratowaæ.
Dr Julian Ko³odziej z Polskiego Komitetu TICCIH przypomnia³, ¿e odpowiedzialnoœæ
za obiekty zabytkowe to jedno z podstawowych za³o¿eñ
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Konwencji, podpisanej tak¿e
przez Polskê, uznaje dziedzictwo kulturowe za wa¿ne zadanie publiczne, które mo¿e byæ
finansowane ze Ÿróde³ publicznych. Praktyka pokaza³a,
¿e czêsto inwestor przekonuje, ¿e ze wzglêdów ekonomicznych lepiej jest zburzyæ
obiekt i postawiæ nowoczesny.
Trzeba uznawaæ perspektywê
inwestora, ale w przypadku
luki finansowej skorzystaæ ze
wspomnianego art. 87, by
„spiê³y siê” fundusze inwestora i œrodki publiczne.

Podawane na konferencji
przyk³ady dobrych rozwi¹zañ
to m.in. wykorzystanie huty w
Chlewiskach do celów Muzeum Hutnictwa i Przemys³y
Maszynowego, Kopalnia „Æwiczebna”, wchodz¹ca w sk³ad
Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, Muzeum Odry, Sowiogórskie Muzeum Techniki.
Agnieszka Lorenc-Karczewska z Regionalnego
Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w £odzi pokaza³a, jak wiele zrobiono w tym
mieœcie. Tereny przemys³owe
zajmowa³y kiedyœ 20% powierzchni centrum miasta.
Obecnie tylko niektóre obiekty pe³ni¹ funkcjê produkcyjn¹
lub magazynow¹; w wielu z
nich mieszcz¹ siê siedziby
firm, centra handlowe lub medyczne, redakcje gazet i prywatnej rozg³oœni radiowej, a
tak¿e uczelni (na przyk³ad
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna). Fabryki
przekszta³cane bywaj¹ na
mieszkania, np. lofty w dawnej fabryce Karola Scheiblera. Ju¿ na pocz¹tku lat 60. XX
wieku „Bia³a fabryka” Ludwika Meyera przekszta³cona
zosta³a na potrzeby Centralnego Muzeum W³ókiennictwa;
stopniowo adaptowano na ten
cel kolejne budynki. Przêdzalniê z koñca XIX wieku, znajduj¹c¹ siê na terenie dawnego zespo³u fabrycznego Izraela Poznañskiego, adaptowano na Muzeum Sztuki w
£odzi. Kolejnym etapem by³o
przekszta³cenie zespo³u fabryki Poznañskiego w centrum handlowo-rozrywkowe
„Manufaktura”. Dla realizacji
zadania ”Rewitalizacja zespo³u budynków pierwszej ³ódzkiej elektrowni, tzw. EC1, i jej
adaptacja” – utworzono instytucjê kulturaln¹ „EC1 £ódŸ –
Miasto Kultury”.
Mniej optymizmu przynios³a prezentacja dr. in¿. Waldemara Affelta z Politechniki
Gdañskiej na temat tego, co
siê dzieje w Stoczni Gdañskiej. Na tym terenie od po³owy XIX wieku rozwija³o siê
nowoczesne stoczniownic-

two. Do XXI wieku przetrwa³y zarówno obiekty budowlane, jak i ruchome, tworz¹ce
najwiêkszy tego rodzaju autentyczny, zintegrowany i unikatowy w Europie historyczny zespó³ stoczni pe³nomorskiej. Przemiany w³asnoœciowe, podzia³ terenu w 2006
roku i planowanie lokalizacji
wielkiego przedsiêwziêcia deweloperskiego pod nazw¹
Nowe Miasto, sprawi³y, ¿e
wartoœci kulturalne ulegaj¹
znacznemu pomniejszeniu, a
nawet ca³kowitej dewaloryzacji. Planowana rewitalizacja
pomija ca³kowicie aspekt
dziedzictwa kulturowego.
Na now¹ kategoriê historycznych obiektów, godnych
o¿ywienia, wskaza³ dr in¿.
Wojciech Preidl z Politechniki
Œl¹skiej. Chodzi o nieczynne
tunele kolejowe, które mog³yby staæ siê atrakcj¹ turystyczn¹. Na przyk³ad na bazie nie u¿ytkowanego przez
PKP tunelu pod Ma³ym Wo³owcem móg³by powstaæ markowy produkt turystyczny, który wzbogaci³by ofertê turystyczn¹ gminy Jedlina i przyczyni³ siê do wzrostu aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej.
Podczas konferencji goœcie
z Uniwersytetu Bordeaux zaprezentowali zabytki przemys³u i techniki z miasta Bordeaux i okolic, zwracaj¹c uwagê na spo³eczne, gospodarcze, edukacyjne i oœwiatowe
aspekty: ochrony i ekspozycji
takich obiektów. W proces
ochrony i promocji dziedzictwa technicznego Francji w³¹czona jest m³odzie¿, m.in. w
formie odbywania sta¿y w ró¿nych krajach Europy. Autorzy

francuskiej prezentacji odbywaj¹ taki 2-miesiêczny sta¿ w
Fundacji Otwartego Muzeum
Techniki.
W drugim dniu uczestnicy
konferencji zawitali m.in. do
„Konesera”. Historiê fabryki
opowiedzia³ i po budynku administracyjnym oprowadzi³
Janusz Owsiany ze stowarzyszenia „Monopol Warszawski”. Przewodnikiem w wêdrówce po budynku kot³owni
by³ Krzysztof Tyszkiewicz z
BBI Development NFI SA. W
Sali Ekspozycyjnej Muzeum
Warszawskiej Pragi w organizacji – funkcjonuj¹cej na terenie „Konesera” - goœcie obejrzeli wystawê „Gin¹cy Detal
Praski” - fotografie Krzysztofa
Jaszczyñskiego. Zajrzeli tak¿e do Magazynu ”Praga”.
Uczestniczka konferencji,
na co dzieñ przewodnik miejski, uzna³a prezentacjê w „Koneserze” za jedn¹ z najlepszych. „Obiekt wspaniale zachowany. Przysz³oœæ widzê w
jasnych barwach. Jeœli inwestor zrealizuje obietnice – to
miejsce stanie siê magnesem
stolicy, bêdzie przyci¹gaæ nie
tylko warszawiaków.”
Katarzyna Komar-Michalczyk z Fundacji „Hereditas”
ocenia konferencjê jako bardzo udan¹. Uczestnicy mieli
po raz pierwszy okazjê zobaczyæ z bliska Pragê i „Konesera”. Byli zdumieni, ¿e tu tak¿e s¹ zachowane ciekawe
obiekty. Fundacja planuje cykliczne spotkania o tej tematyce, nie tylko w gronie warszawskim, ale dla ró¿nych
œrodowisk konserwatorskich z
kraju i zagranicy.
K.

Park RzeŸby na Bródnie
„Rajski Ogród” Paw³a Althamera”, „Sfera” Moniki Sosnowskiej
i „Lodowcowy Kalejdoskop” Olafura Eliassona bêd¹ pierwszymi eksponatami Parku RzeŸby na Bródnie. Sztuka wejdzie do
Parku Bródnowskiego dziêki wspó³pracy mieszkaj¹cego na
Bródnie artysty Paw³a Althamera, wiceburmistrza Krzysztofa
Bugli i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To pocz¹tek d³ugofalowego przedsiêwziêcia, w które zaanga¿owani zostan¹ nastêpni
artyœci, testuj¹cy formu³ê rzeŸby w przestrzeni publicznej.
Otwarcie Parku RzeŸby nast¹pi 21 czerwca o godz. 17.

Artyœci
z prawego
brzegu
6 nowa
gazeta
praska

El¿bieta Zadora-Zuzelska
Malarstwo jest dla niej fascynuj¹c¹ przygod¹. Swobodnie pos³uguj¹c siê wyobraŸni¹, maluje to, co pragnie pokazaæ z w³asnych doœwiadczeñ i wra¿eñ. Nie interesuje jej
malarstwo realistyczne. Nie poddaje siê namowom ani zamówieniom. Inspiruje j¹ miasto i jego mieszkañcy, a zw³aszcza Warszawa. Du¿o miejsca w jej twórczoœci zajmuje
Praga i powracaj¹cy wci¹¿ temat ulicy Barkociñskiej.

Go³êbnik
El¿bieta Zadora-Zuzelska,
malarka, urodzi³a siê w 1957
r. w Warszawie. Absolwentka
Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa uzyska³a w 1986
roku. W 1980 roku wspó³pracowa³a z amerykañsk¹ grup¹
teatraln¹ The Living Theatre,
tworz¹c spektakle plenerowe.
W 1993 roku pracowa³a przy
organizowaniu pierwszej wystawy i aukcji dzie³ sztuki „Artyœci œwiata pacjentom Tworek” w warszawskiej Zachêcie.
Jest jednym z za³o¿ycieli
Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich. Uczestniczy³a w kilkudziesiêciu wystawach zbiorowych, takich jak „Jesienny
Salon Sztuki” w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim, „Biennale
Pasteli” w Nowym S¹czu,
„Biennale Ma³ych Form Malarskich” w Toruniu czy Warszawski Festiwal Sztuk Piêknych.
Ma na swoim koncie kilka
wystaw indywidualnych, m.in.
w 1989 r. „Pastele” w Szczytnie, w 1993 – w Galerii Arsus
w Warszawie, w 2002 r. w
Galerii Sztuki w Pracach Du¿ych k. Warszawy, w 2005 r.
w Millenium Plaza w Warszawie, w 2006 r. w Farbiarni na
Piêknej w Warszawie.
W 1994 r. otrzyma³a wyró¿nienie na Ogólnopolskiej Wystawie „Biennale Pasteli” w
Nowym S¹czu, a w 2008 r. –
nagrodê ZPAP w konkursie
„Obraz Sezonu” w Warszawie. Mieszka i pracuje na
obrze¿ach Bia³o³êki, na osiedlu Micha³ów-Grabina.
- Jest Pani cz³onkiem
Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków, laureatk¹ licznych nagród i konkursów.
Jaka by³a Pani droga do
malarstwa? Czy mia³a Pani
w tej dziedzinie jakieœ tradycje rodzinne?
- W rodzinie nie by³o malarzy ani ¿adnych przedstawicieli

sztuk piêknych. W dzieciñstwie, co prawda, lubi³am rysowaæ, ale nie mia³am zamiaru
kszta³ciæ siê w tym kierunku.
Chcia³am studiowaæ romanistykê, na szczêœcie siê nie dosta³am. O wyborze obecnej drogi
zadecydowa³o pewne zdarzenie. Po maturze podjê³am pracê w biurze. Któregoœ dnia zosta³am po godzinach i zaczê³am szkicowaæ widok za
oknem. Kiedy ocknê³am siê
wieczorem, mia³am przed sob¹
stos zarysowanych kartek.
Tego dnia uzewnêtrzni³y siê
moje ukryte pragnienia rysowania i malowania. Tak siê czasem
dzieje, ¿e pewne predyspozycje tkwi¹ w cz³owieku i w pewnym momencie eksploduj¹. Zaczê³am uczêszczaæ do ogniska
plastycznego przy Nowolipkach, ale w³aœciwie nie myœla³am o studiach, gdy¿ nie s¹dzi³am, ¿e siê dostanê. Wreszcie
postanowi³am pojechaæ do Torunia, gdzie pomyœlnie zda³am
egzaminy i przesz³am ca³e studia. Malujê do dziœ.
- Czy zawsze ta droga
twórcza tak pomyœlnie siê
rozwija? Czy ka¿dy, kto
czuje, ¿e ma predyspozycje
i chce malowaæ, ma szansê rozwijaæ swój talent i
staæ siê dobrym malarzem?
- Czêsto zdarza siê, ¿e ktoœ
bardzo chce malowaæ, a to mu
zupe³nie nie wychodzi. Ludzie
maj¹ niejednokrotnie taki opór,
pewn¹ barierê psychiczn¹
przed swobodnym malowaniem. Wtedy trzeba spowodowaæ, ¿eby psychika im siê rozluŸni³a, ¿eby spojrzeli we w³asne wnêtrze, otwieraj¹c siê
jednoczeœnie na zewn¹trz.
Kiedy ma siê otwart¹, woln¹ od
barier psychikê, mo¿na bardzo
du¿o stworzyæ, mo¿na namalowaæ wszystko. Zaczyna siê
wtedy proces twórczy.
Nie wszystkie obrazy s¹ od
razu dobre. Niektóre s¹ nawet kiepskie. Ale te kiepskie

obrazy s¹ po to, aby w pewnym momencie powsta³ obraz naprawdê dobry, który
bêdzie wielkim krokiem naprzód. Musi byæ ileœ takich
prób, poszukiwañ, a¿ zrobi
siê ten milowy krok.
S¹ ludzie, którzy maluj¹
ci¹gle to samo. Dochodz¹ w
swoich pracach do perfekcji,
ich obrazy s¹ niemal doskona³e, ale oni nie rozwijaj¹ siê
twórczo. Proces twórczy to
ci¹g³e poszukiwanie.
- Co Pani¹ najbardziej poci¹ga w malarstwie?
- Najbardziej interesuje
mnie w³aœnie proces twórczy,
w czasie którego artysta siê
rozwija. Obserwacja drogi
twórczej jest szalenie fascynuj¹ca. My nigdy nie wiemy,
dok¹d nas ta droga zaprowadzi. To jest jakby odkrywanie
nowego œwiata, nowych mo¿liwoœci. Dlatego w³aœnie nie
malujê na zamówienie. Nie
mogê sobie na to pozwoliæ,
poniewa¿ to zniszczy³oby
mój, raz ukszta³towany, wolny od barier umys³.
Umys³ musi byæ otwarty na
twórczoœæ, na poszukiwania.
Trzeba czuæ swobodê pos³ugiwania siê wyobraŸni¹ i trzeba mieæ odwagê rzucenia siê
w nieznan¹ przestrzeñ. Je¿eli
ktoœ ma obawy przed nieznan¹ przestrzeni¹, nie stworzy wielkich rzeczy.
Te refleksje sprawdzaj¹ siê
te¿ w innych dziedzinach sztuki – w muzyce, pisaniu, robieniu filmów. Wszêdzie obowi¹zuj¹ te same zasady. To sprawa umys³u, czy jest nastawiony twórczo, czy odtwórczo.
Dopóki cz³owiek mo¿e
swobodnie myœleæ, malowaæ,
szukaæ w³asnej drogi rozwoju, dopóty ¿yje. Dla mnie to
jest fascynuj¹ca przygoda.
Bardzo siê z tego cieszê, ¿e
coœ takiego mi siê przytrafi³o.
- Mówi Pani o swobodzie
twórcy. Wi¹¿e siê to z wol-

noœci¹ w wyborze tematów.
Co Pani najchêtniej maluje,
co jest dla Pani inspiracj¹?
- Malujê najczêœciej miasto. Najbardziej inspiruje
mnie Warszawa. Patrzê z
perspektywy pó³wiecza na to
miasto i stwierdzam, ¿e jest
ono szalenie ciekawe. I to nie
w kategoriach brzydkie czy
³adne, ale ze wzglêdu na niesamowit¹ historiê, liczne
zmiany, jakie tu zachodz¹.
Nawet w trakcie mojego
¿ycia, tak wiele siê w Warszawie zmieni³o! Wystarczy wysi¹œæ na stacji metra Centrum
– ile tam siê dzieje, ktoœ coœ
przedstawia, ktoœ œpiewa,
przeje¿d¿a masa krytyczna.
Lubiê obserwowaæ miasto
stoj¹c z boku. Nie biorê
udzia³u w tych wydarzeniach,
ale obserwujê i kodujê w g³owie obrazy. PóŸniej w pracowni przenoszê te obrazy na
papier czy p³ótno.
Interesuje mnie ca³a Warszawa, ale u Ÿróde³ moich inspiracji zawsze le¿a³a Praga.
Podœwiadomie ci¹gle malujê
kontynuacjê ulicy Barkociñskiej. Tam zamieszkali w latach 50. moi rodzice, tam
spêdzi³am pierwsze lata
¿ycia. Ulica Barkociñska odcisnê³a w moim umyœle taki
œlad, ¿e ci¹gle powraca.
Namalowa³am ca³y cykl obrazów poœwiêconych tej ulicy.
Jednym z nich jest obraz pt.
„Go³êbnik”. Zawarte na nim s¹
wszystkie najwa¿niejsze
prze¿ycia z dzieciñstwa. Jest
tam kamienica, w której
mieszkaliœmy, z naro¿nym
sklepikiem spo¿ywczym. W
oknach stoj¹ ludzie, bo wielu
ludzi tak spêdza³o czas - wygl¹daj¹c przez okno. Wydawa³o mi siê, ¿e oni w ogóle
nie wychodzili z domu. Jest
samobójca wyskakuj¹cy z
okna. Sportretowa³am te¿ siebie, jako dziewczynkê podrzucaj¹c¹ pi³kê. Inna postaæ, z
rêkami uniesionymi do góry,
to kole¿anka, ma³a Wêgierka,
która przed przyjazdem do
Polski mieszka³a na terenie
ZSRR. W tamtejszej szkole
nie wolno by³o mówiæ po wêgiersku. Kto z³ama³ ten zakaz,

dostawa³ karê - musia³ staæ
przez ca³¹ lekcjê z podniesionymi rêkami. Obraz nosi tytu³
„Go³êbnik”, poniewa¿ na Targówku mieszka³o wielu hodowców go³êbi. Ale ¿ó³te ptaki, widoczne w centralnej czêœci obrazu to kanarki. W naszym domu mieszka³o ma³¿eñstwo, starsi ludzie, którzy
mieli niezliczon¹ iloœæ kanarków. Pewnego razu, podczas
nieobecnoœci w³aœcicieli,
miejscowe ³obuzy, prawdopodobnie dla ¿artu, pootwierali
klatki i kanarki wyfrunê³y na
zewn¹trz. Namalowa³am duchy dziadków, usi³uj¹cych z³apaæ swoich podopiecznych.
Te wszystkie zdarzenia zapisa³y siê w mojej dzieciêcej
psychice. W pewnym momencie to wszystko musia³o
wyjœæ. Nast¹pi³o takie przekopiowanie z pamiêci, z na³o¿eniem siê kilku sytuacji. Po
prostu musia³am to wszystko
namalowaæ. Po kilku latach
przeprowadziliœmy siê na
Ochotê. Tam by³ zupe³nie
inny œwiat, jakby z innej planety. Nowo wybudowane bloki, zieleñ. Ten kontrast uzewnêtrzni³ siê na dwóch obrazach: ciemnym, zatytu³owanym „Madeleine”, przedstawiaj¹cym jeszcze stary œwiat
Targówka i jasnym, któremu
nada³am tytu³ „Gra w klasy”.
Maluj¹c miasto malujê ludzi. Interesuje mnie cz³owiek.
W koñcu miasto nie powsta³oby bez cz³owieka. Ulica bez
cz³owieka nic by nie znaczy³a. Przedstawiam postacie
ludzkie: z Pragi, z Powstania
Warszawskiego, wychodz¹ce
z kana³ów. G³osy, obrazy, historie siê zmiksowa³y. To jest
moja ulica warszawska, pe³na
kontrastów. Przy przedstawianiu ludzi interesuj¹ mnie kontrasty. Mo¿e dlatego, ¿e cz³owiek nosi w sobie dwa oblicza.
- Maluje Pani równie¿
pejza¿e?
- Pejza¿e malujê rzadko,
w³aœciwie tylko na wyjazdach,
podczas plenerów malarskich. Jednak nie s¹ to typowe pejza¿e. Ja je nazywam
pejza¿ami epizodycznymi.
Malujê du¿o obrazków formatu A4, a potem ³¹czê je w
wiêksz¹ ca³oœæ. Powstaje rodzaj kola¿u, gdzie ka¿dy prostok¹t malowany jest oddziel-

nie, aczkolwiek jest to ten sam
pejza¿. Ten sam, ale nie taki
sam. Kiedy patrzê na pejza¿,
nie widzê go w sposób konkretny, tu drzewa, tam niebo,
jakaœ woda. Ten widok ca³y
czas siê zmienia, w zale¿noœci od oœwietlenia, wiatru, pory
dnia. Patrz¹c malarskim okiem
widzê te zmiany, nie mogê
wiêc namalowaæ jednego pejza¿u i koniec. On musi siê
sk³adaæ z wielu fragmentów.
Na studiach uczono nas, ¿e
s¹ ustalone zasady, np. co jest
ciemniejsze: niebo czy woda.
A to nie jest tak; w naszym
umyœle wszystko siê krêci,
zmienia. Szko³a uczy pewnych regu³. Jednak w pejza¿u
nie ma zasad i regu³. W danym momencie widzi siê pewne zjawiska, trzeba je szybko
namalowaæ, bo za dwie minuty wszystko bêdzie wygl¹da³o
inaczej. Na przyk³ad, w czasie zachodu s³oñca nad morzem, w naturze dziej¹ siê niesamowite rzeczy - w ci¹gu
minuty jest kilka obrazów.
- ¯eby uchwyciæ zmiany
zachodz¹ce w krajobrazie
maluje Pani szybko. Jakie
techniki Pani stosuje? Jest
Pani jedn¹ z za³o¿ycieli
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, a wiêc u¿ywa Pani pasteli?
- Ka¿dy malarz ma predyspozycje do pewnej techniki. Ja
zawsze lubi³am pastele olejne i przez wiele lat malowa³am pastelami. Stowarzyszenie, które zak³adaliœmy w Nowym S¹czu, nadal funkcjonuje, ja jednak nie jestem ju¿ z
nim zwi¹zana, poniewa¿ odkry³am zupe³nie now¹ technikê - farby olejne w sztyfcie. Nie
trzeba ich wyciskaæ najpierw
na paletê, rozprowadza siê je
bezpoœrednio na p³ótnie czy
na papierze. W ogóle nie u¿ywam pêdzla ani ¿adnych dodatkowych rekwizytów, które
potrzebne s¹ w malarstwie
olejnym, jak terpentyna czy
substancje rozcieñczaj¹ce.
Te farby s¹ bardzo gêste,
cudownie prowadzi siê je po
papierze i po p³ótnie. To jest
technika stworzona dla mnie.
Czeka³am na ni¹ od zawsze.
To s¹ farby stworzone dla
mojego temperamentu.
Bo mnie zawsze interesowa³, co zreszt¹ widaæ na mo-

Pejza¿ epizodyczny

nowa gazeta praska 7
ich obrazach, taki pierwotny
gest cz³owieka, który bierze
patyk i rysuje na piasku lub
na ska³ach. Fascynuj¹ce s¹
rysunki naskalne w grotach,
ale takie pierwotne odruchy
malowania widaæ chocia¿by
na naszych ulicach. To jest
odruch, koniecznoœæ poci¹gniêcia kreski na czymkolwiek, na murze, na asfalcie,
na papierze czy na p³ótnie.

Farby olejne w sztyfcie
daj¹ zupe³nie inne ni¿ do tej
pory mo¿liwoœci. Takich jednolitych linii nie namalowa³abym pêdzlem. Cudownie
siê je miesza, ale ju¿ bezpoœrednio na p³ótnie. Olej lniany te¿ jest w sztyfcie. Jeszcze trzy lata temu by³am jedyn¹ osob¹ w Warszawie,
która malowa³a tymi farbami.
Sprowadzano je specjalnie

dla mnie. Nie ka¿dy wiedzia³,
do czego s³u¿¹. Niektórzy
myœleli, ¿e do szkiców. Ja
nie robiê szkiców. Lubiê
uchwyciæ pierwsz¹ myœl. Zanim siê zastanowiê, mam ju¿
wszystko namalowane. W³aœnie to pierwsze, ulotne wra¿enie mogê z³apaæ tymi farbami. Dlatego tak mi odpowiada ta technika i nie poszukujê innych.

Oni czyli My

- Wspó³pracowa³a Pani z
amerykañsk¹ grup¹ teatraln¹
The Living Theatre. Na czym
ta wspó³praca polega³a?
- Wspominam to jako
wspania³¹ przygodê mojego
¿ycia. To by³o jeszcze przed
rozpoczêciem studiów. Chodzi³am wtedy do klubu PW
„Stodo³a”. Niedaleko tego klubu spotka³am grupê ludzi,
którzy przedstawiali spektakl
uliczny. To by³ teatr otwarty ka¿dy móg³ do nich do³¹czyæ.
Od razu siê przy³¹czy³am.
Bardzo odpowiada³y mi idee,
które im przyœwieca³y. Chodzi³o o to, aby bêd¹c w jednej grupie, ka¿dy by³ sob¹,
dawa³ coœ od siebie.
Kiedyœ w pasa¿u œródmiejskim przedstawialiœmy spektakl. Jeden recytowa³, drugi
œpiewa³. Ja mia³am kartony i
farby. Malowa³am cytat z Goethego. Sens tekstu z grubsza
by³ taki, ¿e cz³owiek w ¿yciu nie
powinien byæ, lecz stawaæ siê,
czyli iœæ drog¹ twórcz¹ i rozwijaæ siê ca³y czas. Ludzie gromadzili siê wokó³ mnie. Nagle
zawia³ wiatr i porwa³ porozk³adane kartony, które zaczê³y wirowaæ wœród ludzi. Wysz³a
œwietna instalacja, jak na zamówienie, propaguj¹ca swobodê wypowiedzi artystycznej.
Ideom tej amerykañskiej
grupy teatralnej jestem wierna do dziœ.
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Nr 41
Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7
Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,
022 677-86-29
www.mieszko.neostrada.pl

GIMNAZJALISTO
Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer
• Sprzedawca
• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,
drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf
Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ
naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym
lub zaocznym.

Nowa klinika zdrowia i urody
Gra w klasy

Madeleine

W czerwcu na Bródnie przy ul. Syrokomli 30 rozpoczê³a dzia³alnoœæ Klinika Zdrowia i Urody Ibis Beauty. Jest
to filia klinik Ibis i Sensor Cliniq - laureatów wielu ogólnopolskich nagród.
Wieczorami organizowane
Klinika znajduje siê w zacisznym miejscu, w otocze- s¹ tak¿e zajêcia z jogi, które
niu zieleni, ale jednocze- pomagaj¹ siê zrelaksowaæ i
œnie w miejscu, do którego zregenerowaæ si³y.
Ibis Beauty ma bardzo sil³atwo dotrzeæ. Wnêtrze Ibis
Beauty jest niezwykle ele- ne zaplecze medyczne w poganckie i wprawiaj¹ce w staci najlepszych lekarzy specjalistów (m.in. dermatolodobry nastrój.
gów, chirurgów plastyków, enCelem placówki jest stwodokrynologów, psychologów,
rzenie wyj¹tkowego miejsca
seksuologów) oraz najwy¿dla kobiet, które pragn¹ choæ
szej klasy sprzêtu na rynku
na chwilê pozostawiæ co- polskim (1 miejsce w œwiatodzienne problemy, prace i wym rankingu sprzêtu do laobowi¹zki, które chc¹ rozwi- serowej depilacji, usuwania
jaæ swój potencja³, poczuæ zmian naczyniowych i pigpiêkno swojego cia³a, ale te¿ mentacyjnych). Równoczei piêkno wewnêtrzne. Ibis
Beauty to nie tylko miejsce
zabiegów, ale równie¿ okazja
do ciekawych spotkañ.
Ibis Beauty raz w miesi¹cu
organizuje wieczorne spotkania dla sta³ych klientek ze stylistami, fryzjerami, wiza¿ystami, którzy mog¹ pomóc w doborze odpowiedniego wizerunku i odpowiedzieæ na nurtuj¹ce pytania.

œnie Ibis Beauty jest autoryzowanym gabinetem Thalgo
- jednej z najlepszych œwiatowych firm kosmetycznych.
Pierwsze 50 Pañ, które
odwiedzi Ibis Beauty otrzyma mo¿liwoœæ skorzystania bezp³atnie z zabiegów.
Szczególnym zaproszeniem
do korzystania z us³ug placówki jest obecnie 20% zni¿ka na
wybrane zabiegi. Panie, które
jako pierwsze zg³osz¹ siê do
nas dostan¹ karty cz³onkowskie - uprawniaj¹ce do takich
atrakcji jak zni¿ki na zabiegi,
bilety do teatru, kina, si³owni
czy na basen.
Serdecznie zapraszamy,
bo naprawdê warto odwiedziæ
to miejsce.

Przedszkolny jubileusz
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„Bo nasze przedszkole to jedna rodzinka, Tygrysek, Puchatek, ch³opiec i dziewczynka…”
- s³owami tej piosenki rozpoczê³a siê uroczystoœæ z okazji 25 lat istnienia Przedszkola nr 64
im. Przyjació³ Kubusia Puchatka. W tym dniu tak¿e 25-lecie pracy na stanowisku dyrektora
œwiêtowa³a Krystyna Tyburc.
Dzieci piêcioletnie przygo- tañców europejskich” (zorba, „Kiedy œmieje siê dziecko,
towa³y bogaty program arty- kankan oraz taniec disco przy œmieje siê ca³y œwiat” (Jastyczny. Po wspólnym odœpie- piosenkach ABBY), zaprosze- nusz Korczak). Pracownicy,
waniu przedszkolnej piosenki ni goœcie gratulowali gronu pe- którzy przepracowali w tym
oraz zaprezentowaniu przez dagogicznemu wspania³ej, przedszkolu 25 lat, oraz inni
wyró¿niaj¹cy siê, otrzymali
przedszkolaków „Wi¹zanki wieloletniej pracy.
O dorobku i sukcesach
Pracownia jubilerska
przedszkola œwiadcz¹ wyeksMAREK WINIAREK
ponowane puchary oraz dyplomy za udzia³ w konkurul. Jagielloñska 1
sach, przegl¹dach i olimpiatel. 022 818-00-83
dach sportowych. Dyrektor
wyrób
Krystyna Tyburc oraz zastêprolety ♦ ¿aluzje
sprzeda¿
verticale ♦ parapety ca dyrektora Ewa Chaciñska,
przyjê³y podziêkowania z r¹k
naprawa bi¿uterii
ul. Wysockiego 26 przedstawicieli Rady Rodzi- czyszczenie
ców, za prowadzenie takiego
pawilon 3
zapraszamy 10-18
przedszkola, w którym dzieci
022 675-05-03
soboty 10-13
mog¹ czuæ siê bezpiecznie i
www.jubilermwiniarek.pl
0501-108-297
s¹ szczêœliwe, bo przecie¿

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE

pami¹tkowe albumy z podziêkowaniami.
G³ównym punktem obchodów by³o przygotowane przez
przedszkolaków przedstawienie teatralne pt. „Nie ma tego
z³ego” w re¿yserii nauczycielki Urszuli Zarêby przy wspó³pracy z paniami: Al¹ Cupa³,
Renat¹ Pietrzykowsk¹, Izabel¹ Wota (opracowanie muzyczne) oraz Wies³aw¹ Rytel
(kostiumy). Przedstawienie
wprowadzi³o widzów w kr¹g
najpopularniejszych baœni, w
których œwiat postawiony zosta³ na g³owie, z powodu strajku kilku osób. Urlop zafundowali sobie: Z³a Królowa, Baba
Jaga oraz Wilk. Skutki tej podejrzanej roszady okaza³y siê
katastrofalne. Jaœ i Ma³gosia
zachorowali na nudê, Krasnale wygoni³y Œnie¿kê z lasu,
Gajowy popad³ w depresjê, a
Kopciuszek zosta³ na lodzie.
Na szczêœcie, na zielonej
trawce nikt d³ugo nie wytrzy-

ma, tote¿ baœniowe postaci
wziê³y siê do roboty i wszystko wróci³o do normy. Bo nie
ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o.
Zgromadzeni goœcie owacjami podziêkowali ma³ym artystom za wspania³e wzruszenia i pogratulowali gospodarzom jubileuszu.

Powtarzaj¹c mora³ z bajki
„Nie ma tego z³ego, co by na
dobre nie wysz³o”, nie sposób
nie dostrzec, ¿e 25-letnia praca dyrektora i pracowników
przedszkola nr 64, zaowocowa³a licznymi osi¹gniêciami wychowawczo - dydaktycznymi.
Opracowa³y: Urszula Zarêba
i Renata Owiñska

Lewa strona medalu

Rada wielu

Po wyborach

Felieton prowincjonalny

Wybory do Parlamentu Europejskiego ju¿ za nami. W okrêgu czwartym – Warszawa i wianuszek - zwyciê¿y³a Platforma
Obywatelska, uzyskuj¹c 52%
g³osów, drugi by³ PiS z blisko
24% poparciem, a trzecie SLDUP, które uzyska³o ponad 10%
g³osów (przy czym w samej Warszawie poparcie dla Sojuszu wynios³o 11,35%). Mandaty wziêli
Danuta Huebner (PO), Micha³
Kamiñski (PiS), Wojciech Olejniczak (SLD), Pawe³ Zalewski
(PO) i Rafa³ Trzaskowski (PO).
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e
w Warszawie licz¹ siê tylko PO,
PiS i SLD. Nie zaistnia³ PSL, a
sromotn¹ pora¿kê ponios³o Porozumienie dla Przysz³oœci
(PdP), czyli koalicja z³o¿ona z
Socjaldemokracji Polskiej Marka Borowskiego, Zielonych 2004
i Partii Demokratycznej (dawnej
Unii Wolnoœci). Mimo dobrego lidera listy, jakim by³ niew¹tpliwie
Dariusz Rosati, PdP przepad³o,
uzyskuj¹c w stolicy oko³o 3%
g³osów – mniej nawet ni¿ Prawica Rzeczypospolitej Marka
Jurka. Tym samym potwierdzi³o
siê ostatecznie, ¿e jedyn¹ licz¹c¹ siê parti¹ po lewej stronie
sceny politycznej jest Sojusz Lewicy Demokratycznej i pod tym
wzglêdem SLD mo¿e mówiæ o

Niech Pañstwo sobie wyobrazi (wiem, wiem, powinno
byæ „wyobra¿¹”), ¿e s¹ jeszcze
w Polsce takie miejsca, w których nie ma zasiêgu TVN. S¹
gospodarstwa domowe, które
nie zainwestowa³y w talerze
satelitarne, a kablówka nigdy
do nich nie dotrze. Siedzê sobie w³aœnie w jednym z takich
miejsc, a felieton niniejszy przeœlê zaraz do redakcji internetem z komórki. Mo¿na tu ogl¹daæ dwa programy TVP oraz
Polsat. I mo¿e dlatego Prawo i
Sprawiedliwoœæ ma tu dobre
wyniki w ka¿dych wyborach.
Jest to ciekawa gra intelektualna. Niech Pañstwo sobie
wyobra¿¹, na kogo oddalibyœcie swój g³os, gdybyœcie nie
wiedzieli o PiS tego, co wk³ada nam do g³ów TVN. A mo¿e
wiedzielibyœcie to, co przemilcza na temat Platformy… To
du¿e wyzwanie, by nawet w

naprawdê du¿ym sukcesie. Tym
bardziej, ¿e jego lider - Wojciech
Olejniczak osi¹gn¹³ wyœmienity
wynik i Sojusz bêdzie mia³
wreszcie swego eurodeputowanego z Warszawy.
O sukcesie nie mog¹ mówiæ
natomiast politycy prawicy – zarówno Platformy Obywatelskiej,
jak i Prawa i Sprawiedliwoœci. Ci
pierwsi liczyli na ponad 60%
poparcie, jakie dawano im w
sonda¿ach i cztery mandaty ze
stolicy. Skoñczy³o siê na trzech
i to dla osób ma³o z Platform¹
zwi¹zanych, bo przecie¿ korzenie Danuty Huebner siêgaj¹ lewicy i Leszka Millera, a Pawe³
Zalewski jeszcze do niedawna
by³ prominentnym politykiem
Prawa i Sprawiedliwoœci.
Wielkim przegranym jest PiS,
który zamiast dwóch wprowadzi³
tylko jednego pos³a do Parlamentu Europejskiego. Ponadto lidera
warszawskiego Prawa i Sprawiedliwoœci pos³a Paw³a Poncyljusza, wyprzedzi³ przyniesiony w
teczce z Nowego S¹cza Arkadiusz Mularczyk, wspierany zarówno przez Zbigniewa Ziobrê,
jak i Radio Maryja. To niezbyt
dobra wiadomoœæ, zw³aszcza ¿e
Poncyljusz mia³ byæ kandydatem
PiS na prezydenta Warszawy w
przysz³orocznych wyborach.

Prosto z mostu

Internet do ko¿ucha
Podczas d³ugiego weekendu chcia³em wybraæ siê z Bemowa na Pragê. Wiedzia³em,
¿e w tym okresie planowany
jest remont wiaduktu na ul.
Powstañców Œl¹skich, dlatego
w samym dniu podró¿y, 11
czerwca, zasiad³em przy komputerze, by sprawdziæ rozk³ad
jazdy na stronie internetowej
Zarz¹du Transportu Miejskiego (www.ztm.waw.pl)
Znalaz³em w menu „Rozk³ady
jazdy wg linii”, nastêpnie wybra³em pozycjê „Rozk³ady jazdy linii tramwajowych i autobusowych w dniu 11.06.2009”. Pe³nia
szczêœcia! Wszed³em na listê
wyboru linii, wybra³em numer
523, którym chcia³em jechaæ,
kierunek z Bemowa na Olszynkê, i mój przystanek „Konarskiego”. Trochê siê zdziwi³em, ¿e na
dzieñ 11 czerwca (Bo¿e Cia³o)
przewidziano rozk³ad jazdy w
dwóch wersjach, dnia roboczego i œwiêta, ale w koñcu urzêdnicy maj¹ prawo wymagaæ myœlenia od petentów. Pomyœla³em
wiêc i odczyta³em godzinê odjazdu w wersji œwi¹tecznej, dopi³em
kawê i poszed³em na przystanek. Myœl¹ Pañstwo, ¿e chcê ponarzekaæ, gdy¿ godzina odjazdu
w rzeczywistoœci by³a inna, ni¿
w internecie? Nie! W tym dniu autobus linii 523 mia³ zmienion¹ trasê i w ogóle nie zatrzymywa³ siê
na moim przystanku!
Zarz¹d Transportu Miejskiego traktuje internetowy rozk³ad
jazdy jak kwiatek do ko¿ucha
pamiêtaj¹cego czasy serialu
„Droga”. Na stronie internetowej ZTM okresowe zmiany nie
s¹ nanoszone na rozk³ady jazdy, a tylko umieszczane w odrêbnej rubryce (zak³adce) zatytu³owanej „Aktualne komunikaty o zmianach tras”. Korzystanie z rozk³adu jazdy dowolnej linii nale¿y poprzedziæ
uwa¿n¹ lektur¹ tej rubryki, zawieraj¹cej informacje o objêto-

Na koniec parê s³ów o samej
kampanii. Niestety, jej g³ównym
elementem, zamiast merytorycznych sporów i dyskusji, okaza³y
siê plakaty kandydatów, i to nielegalne. Na tak¹ promocjê postawi³ Pawe³ Poncyljusz, i do
tego samego zni¿y³ siê równie¿
reprezentuj¹cy Platformê Trzaskowski. Obaj zaœmiecili miasto
ignoruj¹c prawo i g³osy oburzenia p³yn¹ce nie tylko z gazet, ale
i od mieszkañców. Jednak o ile
Trzaskowskiemu uda³o siê uciec
do Brukseli przed odpowiedzialnoœci¹, o tyle Poncyljusz kandyduj¹c na prezydenta Warszawy
bêdzie siê musia³ warszawiakom gêsto z tego t³umaczyæ.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl
PS. Gor¹co dziêkujê
wszystkim, którzy oddali swój
g³os na mnie i Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Pañstwa g³osy sprawi³y, ¿e w Warszawie
wywalczyliœmy mandat.

Nie, nie zakoñczê tak modnym
ostatnio stwierdzeniem „tu jest
Polska”. Bo Polska jest i tu i w
naszej kochanej Warszawie. Ale
wynik wyborów do Parlamentu
Europejskiego pokaza³, ¿e warto
zacz¹æ siê zastanawiaæ, czy
zmierza w dobrym kierunku…
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
maciej@maciejowski.pl

Liczby mówi¹
Opad³ ju¿ bitewny kurz kampanii wyborczej, gdzieniegdzie
wisz¹ jeszcze nielegalnie na
ulicach Pragi plakaty Paw³a
Poncyljusza z PiS, którego ekipy systematycznie okleja³y ca³¹
Warszawê i okolice. Wynik tych
wysi³ków doœæ mierny, bowiem

Szambo raz jeszcze
œci oko³o 200 stron maszynopisu. Ktoœ, kto nie wie, czego
szukaæ, nie ma szans.
Zwróci³em siê onegdaj ze
skarg¹ do ZTM w tej sprawie.
Odpowiedzieli mi, ¿e „taki tryb
informowania o zmianach w uk³adzie komunikacyjnym wynika z
bardzo du¿ej ich liczby.” Naprawdê tak napisali. Nawet Stanis³aw
Bareja by tego nie wymyœli³.
Urzêdnicy ZTM zbli¿aj¹ siê
mentalnoœci¹ do kolejarzy - jak
wiadomo, wisz¹ce w gablotach
na Dworcu Centralnym PKP afisze z rozk³adami jazdy s¹ czasowo nieaktualne, kolejarze nie
wyobra¿aj¹ sobie bowiem, ¿e
na czas zmian mo¿na wydrukowaæ nowe afisze. Aktualne informacje znajduj¹ siê tylko na
karteluszkach umieszczanych
w ca³kiem innych gablotach,
oprócz tego na wyœwietlaczach
w holu g³ównym, korytarzach i
na peronach. Kiedyœ by³em tam
œwiadkiem dantejskich scen,
gdy zepsu³y siê wyœwietlacze i
jedynym Ÿród³em informacji dla
t³umu pasa¿erów by³y zapowiedzi przez megafon...
Na oficjalnej stronie urzêdu
miasta (www.um.warszawa.pl)
nie ma nawet linku do strony
Zarz¹du Transportu Miejskiego. Nie dziwiê siê.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

skrytoœci ducha, zastanowiæ
siê, kto obni¿y³, a kto podwy¿sza podatki. Kto wykorzystywa³ œrodki unijne, a kto wykorzystuje z nich 0,04%. Kto wybudowa³ wiêcej autostrad. Kto
wyd³u¿y³ urlopy macierzyñskie
i obni¿y³ sk³adkê zdrowotn¹.
Dla wielu z Pañstwa odpowiedŸ bêdzie niewygodna. Ale
tu ma³o kto ogl¹da TVN, s³ucha RMF czy Zetki. I to nie
znaczy, ¿e ludzie s³uchaj¹ tu
tylko Radia Maryja. Wcale nie.
Po prostu ciê¿ko pracuj¹ i g³osuj¹ na lepsze ich zdaniem
ugrupowanie.
Jest jeszcze jeden element.
Ludzie st¹d nie wyjechali do
miast. Nie maj¹ wiêc kompleksu prowincjusza. S¹ u siebie.
Na swojej ojcowiŸnie. Nie
musz¹ udawaæ wielkomiejskich yuppies, w których œrodowisku g³osowanie na PiS to
„obciach”.

Ch³odnym okiem

POzytywnie

Rzadko piszê dwa razy na
ten sam temat, ale tym razem,
ze wzglêdu na wagê sprawy
dla mieszkañców i skandaliczn¹ postawê MPWiK S.A.
wrócê do opisywanego przeze mnie w styczniu br. problemu zastoju w rozwoju kanalizacji na Bia³o³êce.
W czerwcu 2007 r. Dzielnica
Bia³o³êka i MPWiK podpisa³y
porozumienie, którego efektem
mia³a byæ realizacja dzia³añ inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w zakresie rozwoju infrastruktury wodoci¹gowo-kanalizacyjnej.
Porozumienie to by³o realizacj¹ obietnic wyborczych Pani
Prezydent Hanny GronkiewiczWaltz, dotycz¹cych rozbudowy
sieci kanalizacyjnej. Je¿eli ktoœ
chce zapoznaæ siê z treœci¹ porozumienia, to znajduje siê ono
tutaj www.bialoleka.waw.pl/data/
newsFiles/porozumienie1.pdf
Obecnie w czerwcu 2009 r.
mo¿na powiedzieæ, ¿e MPWiK
nie zrealizowa³o praktycznie nic
z zapisów porozumienia. Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e oznacza to torpedowanie przez
MPWiK obietnic Prezydenta
Warszawy i zarazem oszukanie
mieszkañców. Mieszkañców,
którzy bêdê mieli nadal szamba, a za p³otem rozbudowan¹
oczyszczalniê œcieków Czajka
i spalarniê odpadów poœciekowych. Mam nadziejê, ¿e ktoœ z
w³adz MPWiK poniesie za to
odpowiednie konsekwencje.
W marcu br. Rada Dzielnicy
Bia³o³êka, w zwi¹zku ze swoj¹
uchwa³¹ z grudnia 2008 r.,
wyrazi³a g³êbokie oburzenie
postaw¹ Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kana-
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lizacji. Na ¿adn¹ z tych uchwa³
MPWiK nie zareagowa³.
Trudno za racjonalne uznaæ, ¿e
mieszkañcy terenów znajduj¹cych
siê w bezpoœrednim oddzia³ywaniu rozbudowywanej oczyszczalni œcieków Czajka, wbrew wczeœniejszym zapowiedziom w³adz
Warszawy, nie bêd¹ mogli skorzystaæ z mo¿liwoœci przy³¹czenia siê
do budowanej kanalizacji.
Samo MPWiK na terenie Bia³o³êki buduje bardzo niewiele i
nie chce odebraæ wczeœniej wybudowanych przez deweloperów
sieci kanalizacyjnych, co skutkuje brakiem mo¿liwoœci przy³¹czenia siê do kanalizacji mieszkañców ulic, przez które zbudowana zosta³a sieæ kanalizacyjna
(g³ównie Choszczówka i Zielona
Bia³o³êka). Co wa¿ne, wybudowane przez deweloperów uk³ady kanalizacyjne maj¹ parametry techniczne zgodne z zatwierdzonymi przez MPWIK koncepcjami, dokumentacj¹ techniczn¹
oraz budowane s¹ pod technicznym nadzorem w³aœnie MPWIK.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

aktualny pan pose³ na Pradze
Pó³noc uzyska³ tylko 706 g³osów. Przypomnê, ¿e komitety
wyborcze maj¹ 30 dni na
uprz¹tniêcie swoich materia³ów
wyborczych, w innym wypadku
zrobi¹ to za nich s³u¿by miasta,
a rachunkami obci¹¿¹ ich bohaterów. Mimo i¿ od opublikowania wyników wyborów minê³o ju¿ kilka dni, a wszystkie
media poda³y nazwiska wybranych eurodeputowanych, pozwolê sobie na dokonanie analizy, jak g³osowali mieszkañcy
Pragi Pó³noc i s¹siednich dzielnic na tle Warszawy. Pierwsze
spostrze¿enie dotyczy frekwencji wyborczej. By³a ona na Pradze najni¿sza w Warszawie i
wynios³a 32,32 % w porównaniu do 43,36% w skali Warszawy. Nie ma co jednak posypywaæ g³owy popio³em, gdy przyjrzymy siê œredniej krajowej, która wynios³a raptem 24,53%.
Fakt faktem, doœæ niechêtnie
korzystamy - jako wyborcy - z
przys³uguj¹cego nam przywileju. Wybory do PE nie cieszy³y
siê tak¿e popularnoœci¹ piêæ lat
temu. Wówczas frekwencja w
skali kraju wynios³a ok. 20%. Te
wybory chyba jako wyborcy trochê lekcewa¿ymy, nie dotycz¹
one bowiem, w ocenie wielu
osób, bezpoœrednio naszych
spraw wewnêtrznych. Europa i
jej problemy wydaj¹ siê nam
odleg³e, co nie jest prawd¹ od
1 maja 2004, czyli od dnia, kiedy weszliœmy do Unii - ich sukcesy to nasze sukcesy, recesja
w Unii to tak¿e nasze problemy.
Inaczej ni¿ w pozosta³ej czêœci stolicy roz³o¿y³y siê tak¿e na
Pradze sympatie wyborcze.
Komitet wyborczy PO w Warszawie uzyska³ 54,28% poparcia, a na Pradze „tylko” 47,76%
dla porównania na Bia³o³êce
60,3% i Targówku 49,6%. Nieco lepsze wyniki na Pradze ni¿
w pozosta³ej czêœci Warszawy
odnotowa³ PiS - Warszawa
22,23%, Praga 27,66%, Bia³o³êka 17,16% i Targówek
27,59%. SLD przy œredniej warszawskiej 11,35%, na Pradze
zanotowa³ wynik 11,88% na
Bia³o³êce 9,66% i Targówku
10,92%. Mimo wyniku SLD, który sam okreœlam jako œredni,
moja formacja uzyska³a to, co

nie uda³o siê piêæ lat temu mandat do europarlamentu.
Tyle samo co SLD w Warszawie, to znaczy jeden mandat,
uzyska³ PiS, a trzy mandaty PO.
Jest to skutek doœæ skomplikowanej ordynacji wyborczej, która premiuje wielkie okrêgi wyborcze i frekwencjê, a na samym koñcu wyniki kandydatów.
St¹d te¿ do samego koñca
przed og³oszeniem oficjalnych
wyników przez PKW spekulacje
dziennikarskie, kto zosta³ europos³em, a kto nie. Wybory te
przynios³y szereg niespodzianek. Zaskoczony swoim wyborem do PE by³ na pewno pose³
Cymañski (PiS), który siê tam
chyba nie wybiera³, zaskoczeniem jest pora¿ka europos³a
Szejny (SLD) z Joann¹ Senyszyn, a tak¿e pora¿ki „jedynek”
z województwa mazowieckiego
i Podkarpacia: Koz³owskiego i
Krzaklewskiego (PO). Z dalekiej
podró¿y wrócili pos³owie Siwiec
i Olejniczak (SLD) oraz Lisek
(PO), którym w pierwszym momencie mandatów nie wró¿ono.
Wybory te pokaza³y równie¿, i¿
scena polityczna powoli zaczyna siê zamykaæ do partii aktualnie dominuj¹cych w polskim
parlamencie. „Wielka czwórka”
PO, PiS, SLD i PSL, korzystaj¹ca z subwencji pañstwowych
nie da³a konkurencji ¿adnych
szans. Nie uda³ siê eksperyment z Libertas, mimo olbrzymiego wsparcia medialnego,
nie pomog³y znane nazwiska w
Porozumieniu dla Przysz³oœci,
nie zdo³a³a odzyskaæ elektoratu Samoobrona. Na tych wyborach œwiat dla przegranych i
zwyciêzców siê nie koñczy; za
rok dwie kampanie wyborcze:
prezydencka i samorz¹dowa.
Znów odbêdzie siê bezpardonowa walka o rz¹d dusz.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka, nauczycielka przygotuje do
poprawki 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg, laryngolog,
psychiatra, leczenie na³ogów,
internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01

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

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

CZYSZCZENIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki, karcherem profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 0602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie oœwietlenia w ulicy Odlewniczej zasilane z
istniej¹cej szafy oœwietleniowej (Annopol x Odlewnicza) na dzia³kach nr ew. 1/1, 1/ 2, 2, 3, 4/1 z obrêbu
4-07-15 oraz na dzia³kach nr ew. 46, 59 z obrêbu 4-0710 na terenie Dzielnicy Bia³otêka m. st. Warszawy, na
wniosek Zarz¹du Dróg Miejskich z dnia 27.05.2009 r.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 022-5103199.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
INNE
OWCZARKI niemieckie szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE,
tel.
0606-344-485

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

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

W³osy i g³ówka
Proszê Szanownych Pañstwa. Eurowybory mamy za
sob¹. Wszystkim wybranym
serdecznie gratulujê. Mam
nadziejê, ¿e przeniesiecie do
Brukseli to, co w Polakach
najlepsze i w oczach innych
Europejczyków zyskacie tak
samo du¿e zaufanie, jak nasze. Aliœci przychodzi mi do
g³owy, ¿e wyborcy z tak du¿ej aglomeracji jak Starostwo
Legionowskie nie byli w stanie zag³osowaæ w odpowiedniej liczbie na kandydata, który ¿yje miêdzy nami. Blisko.
W Legionowie, Jab³onnie,
Wieliszewie, Serocku, Zegrzu
i Nieporêcie te¿ mamy Europê i chêæ dynamicznego rozwoju. Szkoda, Szanowni
Pañstwo. Szkoda.
A za pasem wakacje. Wiele rodzin zabierze ze sob¹ w
miejsca odpoczynku swoje
zwierzaki. Chcia³bym przypomnieæ o kilku obowi¹zkach w
stosunku do nich i szacunku
do miejsc, w które je zawieziecie. Przede wszystkim doradzam sprawdzenie i uzupe³nienie przypisanych dla danego gatunku szczepieñ,
zw³aszcza przeciwko wœciekliŸnie. Bardzo wa¿nym ele-

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 30/CP/2009 z dnia 09.06.2009 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej AL 3x1x150mm2 /20kV
w ul. Szlacheckiej oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV
na dzia³kach nr ew. 79, 34/6, 34/7, 37/5, 37/6, 42/4 i 40/1,
125 w obrêbie 4-07-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka,
na wniosek RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie ul. Wybrze¿e Koœciuszkowskie 41,
z³o¿onego w dniu 15.04.2009 r.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00-do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00- do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

mentem jest te¿ odrobaczenie. Nawyk odrobaczenia ma
szczególne znaczenie tak¿e
ze wzglêdu na nasze, ludzi
bezpieczeñstwo. Wielkomiejskie parki, trawniki, piaskownice pe³ne s¹ jaj i larw pochodz¹cych z odchodów zwierz¹t. Prawdopodobieñstwo
zara¿enia jest zatem wysokie. W swojej podwarszawskiej praktyce obserwujê wyraŸny wzrost zachorowañ na
tasiemczycê u kotów poluj¹cych na drobne gryzonie i
ptaki. Tym razem chcia³em
poœwiêciæ kilka s³ów w³osog³ówce.
Trichuris vulpis jest niewielk¹ w swoich rozmiarach
glist¹ zasiedlaj¹c¹ jelito grube i œlepe. „Robaczek” od¿ywia siê krwi¹ ¿ywiciela.
S¹ w³osog³ówkowi „ch³opcy” i w³osog³ówkowe „dziewczêta”. Po osi¹gniêciu dojrza³oœci p³ciowej samica rodzi
ok. 3-5 tysiêcy jaj dziennie. Te
wraz z ka³em wydostaj¹ siê
do œrodowiska, zara¿aj¹c gle-

bê i wodê. Glisty mog¹ ¿yæ w
jelitach do 10 lat. U zwierz¹t i
u ludzi wystêpuj¹ podobne
objawy: biegunki œwiadcz¹ce
o stanach zapalnych jelit.
Anemia. Os³abiony organizm
¿ywiciela jest bardziej podatny na wtórne zaka¿enia bakteriami i wirusami. Wydalane
przez nicienie toksyny mog¹
wywo³ywaæ zespo³y dermatologiczne w postaci wysypek i
œwi¹du. Widoczne s¹ przewlek³e lub napadowe bóle
jamy brzusznej, niepokój i
nadwra¿liwoœæ na dotyk.
Do tej pory lekarze weterynarii diagnozowali tê chorobê rzadko. Przedostatni raz
rozpozna³em w³osog³ówczycê 10 lat temu u psa w Jab³onnie. Ostatni znany mi
przypadek zosta³ zdiagnozowany przez laboratorium weterynaryjne kilka tygodni temu
u psa na warszawskim ¯oliborzu.
Szanowni Pañstwo, w kontaktach z lekarzami zasiêgajcie informacji o zagro¿eniach
paso¿ytami zwierzêcymi i
mo¿liwoœciach rzetelnego
badania ka³u co najmniej dwa
razy w roku.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
w sprawie rozbudowy Zespo³u Szkó³ nr 43 przy ul.
Kobia³ka 49 w Warszawie na terenie dz. ew. nr 65, 66,
52, 68/1, 71/1 i 69 z obrêbu 4-16-02
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.:
022 510 31 92, fax: 022 510 32 10.

PCK pomaga niepe³nosprawnym
Od trzech lat Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a Warszawa Praga wspiera swoim
uczestnictwem organizacjê Igrzysk dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej. Jak co roku, impreza organizowana jest na terenie Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul. £abiszyñskiej 20. W
11 konkurencjach (m.in. p³ywanie, strza³y na bramkê, rzuty
pi³eczk¹, tenis sto³owy, wyœcigi na wózkach, p³ywanie) dzieci
i m³odzie¿ bardzo aktywnie uczestniczy³a.
Dla wszystkich uczestników Igrzysk przewidziane by³y dyplomy, znaczki okolicznoœciowe, pami¹tkowe koszulki, czapeczki i upominki.
Zarz¹d Rejonowy PCK Warszawa Praga przekaza³ na upominki: s³odycze, ksi¹¿ki „Vademecum Kibica” i „Mistrzostwa
Œwiata Germany 2008”, szczoteczki do zêbów oraz maskotki.
Organizatorzy Igrzysk uhonorowali tabliczkami okolicznoœciowymi: Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Warszawa Praga oraz g³ównego sponsora zawodów, firmê
„ADET”, Mariê i Jaros³awa Wolskich.
Irena Wielebska
Kierownik Biura Zarz¹du Rejonowego Warszawa Praga
Od redakcji
Dziêkujemy pani Irenie Wielebskiej za ten list. Za jej spraw¹
na naszych ³amach zostaje, choæby niewielki, œlad po wa¿nym wydarzeniu, na które nie zaprosili, ani o którym nie poinformowali nas pracownicy Urzêdu Dzielnicy Targówek.

nowa gazeta praska 11

Otwarte œwiêto

Kancelaria Prawna

Chcecie skoczyæ? Skoczcie! Chcecie krzykn¹æ?
Krzyczcie! – zachêca³ dzieci wolontariusz przy bungee
run. Obok by³a konkurencja: „Zagraj z nami w wielk¹ kostkê”, ko³a do hula hop i szczud³a. Do twórczej zabawy w
malowanie zachêca³y wielkie p³achty na p³ocie i stoliki
pod namiotami. Udzia³ w grach i wykonanie prac plastycznych nagradzane by³y losami na loteriê, w której mo¿na
by³o zdobyæ piêkne zabawki.

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

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939
Wall - paper for fabs

Tereza Kabùrková
Galeria Stowarzyszenia Artystów fabs to przestrzeñ otwarta dla bardzo ró¿nych dzia³añ artystycznych. Spotykaj¹ siê
tu twórcy z ró¿nych stron œwiata, reprezentuj¹cy ró¿ne dziedziny sztuki, pos³uguj¹cy siê rozmaitymi technikami.

Na spektakl „Dworzec
Wszêdzie i Nigdzie” zaprosi³
widzów wystêpuj¹cy na scenie „Teatrzyk Niezwyk³y”,
zdobywca Z³otego Pucharu
na festiwalu dla m³odzie¿y z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Wasilkowie. Graj¹cy zawiadowcê stacji Ryszard Sikora powiedzia³ nam,
¿e ten teatr to dla aktorów
drugi dom, druga rodzina;
mog¹ w nim oderwaæ siê od
szarej rzeczywistoœci, maj¹
super kolegów i super re¿ysera, pani¹ Irenê Oleck¹.
Kolejni m³odzi wykonawcy
przypomnieli starszym wi-

dzom przeboje z dawnych lat,
na przyk³ad „Autobus czerwony”. Potem grupa ze œwietlicy socjoterapeutycznej pokaza³a spektakl wed³ug „Ma³ego Ksiêcia”. Pokaz tañca walki da³a warszawska grupa
Capoeira. B³yskotliwy fina³,
ju¿ po zachodzie s³oñca, zapewni³a Grupa Tañca „Ignis”:
tancerze po³ykali ogieñ, wypuszczali z ust ogniste pióropusze, rêkami zataczali ogniste krêgi - wszystko przy g³oœnej muzyce, ale bez zak³ócania ciszy nocnej.
Tak zakoñczy³o siê „Œwiêto Rodziny Praskiej”, zorga-

nizowane 6 czerwca przez
Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi”, pod patronatem Jolanty Koczorowskiej, burmistrza Pragi Pó³noc. Jak na
„Otwarte Drzwi” przysta³o,
podwórkowy piknik by³ otwarty dla wszystkich, których zachêci³y zaproszenia, umieszczone w miejscach publicznych na Pradze oraz w Internecie. Przychodzi³y ca³e rodziny, nie tylko z tej dzielnicy.
Impreza odbywa³a siê obok
Centrum Pomocy Wzajemnej
„Dom za Bram¹” przy ul. Targowej 82; na placu, którego
otwarcie w ubieg³ym roku
zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ i
podpisem na murze, sam Zinedine Zidane. Teren uporz¹dkowano wtedy pod boisko, zasiano trawê. Nie mog³a jednak równo wyrosn¹æ,
bo pod powierzchni¹ jest kilkumetrowe gruzowisko.
Plac by³by bardzo przydatny Stowarzyszeniu jako miejsce sobotnio-niedzielnych
imprez „Chcemy urz¹dziæ i
dbaæ o ten plac” - mówi Anna

Machalica-Pu³torak, prezes
Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi. – Bêdziemy organizowaæ Dzieñ Dziecka, Dzieñ
Matki, Dzieñ Ojca i inne cykliczne imprezy.” Stowarzyszenia nie staæ jednak na proponowan¹ op³atê – 900 m2 po
4 z³ za metr.
„Œwiêto Rodziny Praskiej”,
jako jedn¹ z imprez Tygodnia
Organizacji Pozarz¹dowych,
sfinansowa³o m.st. Warszawa. Organizacyjnego wsparcia udzieli³o 10 wolontariuszy,
nie tylko warszawiaków. Kie³baski uczestnikom konkursów ufundowa³ Carrefour Wileñska, nagrody – Microsoft.
Starania „Otwartych Drzwi”
o uporz¹dkowania najbli¿szego otoczenia - podwórka przy
wejœciu do „Domu za Bram¹”
– tak¿e wspiera Microsoft.
Wkrótce zostan¹ posadzone
roœliny i postawiony p³ot. Uroczyste otwarcie podwórka
nast¹pi 26 czerwca przed
po³udniem.
K.
Fot. Joanna Sopy³o

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

Firma oferuje us³ugi
w zakresie wymiany drzwi.
Oferta zawiera:
♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦ zamki GERDA
♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki
i progi
♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0791 967 046
022 372 10 20

Ka¿da wystawa w Galerii fabs przy ulicy Brzeskiej 7 to
wydarzenie artystyczne, przyci¹gaj¹ce uwagê, intryguj¹ce,
zmuszaj¹ce do myœlenia. Zawsze jest to równie¿ odkrycie
indywidualnoœci twórczej. Ka¿dy artysta, wystawiaj¹cy swoje
prace w fabs zostawia tam czêœæ swojej osobowoœci, pokazuje nam swój sposób widzenia œwiata, próbkê wra¿liwoœci.
Obecnie mo¿emy w Galerii fabs poznaæ prace m³odej czeskiej artystki, Terezy Kabùrkovej, która przygotowa³a specjalnie dla fabs-u tapetê, z³o¿on¹ ze swoich fotografii. „Wall-paper for fabs” – taki w³aœnie tytu³ nosi wystawa, która zosta³a
otwarta 6 czerwca przy Brzeskiej 7.
Tereza Kabùrková mieszka i pracuje w Pradze. Wystawa
w fabs jest jej pierwsz¹ indywidualn¹ wystaw¹ w Polsce.
- Moje prace nie s¹ konceptualne, s¹ wizualne – mówi artystka. – Lubiê okres, w którym powstawa³a sztuka nowoczesna. Zajmujê siê przede wszystkim fotografi¹, malarstwem i
rysunkiem, ale w niektórych pracach zdecydowanie wybieram jêzyk wspó³czesnej fotografii.
Tym razem Tereza Kabùrková zaprezentowa³a cztery prace fotograficzne. Centralne miejsce na wystawie zajmuje tytu³owa tapeta, czyli kilkakrotnie skopiowane zdjêcie drzewa.
Artystka u¿y³a do niego papieru chamois, aby uzyskaæ efekt
starej, po¿ó³k³ej fotografii. Wielokrotne powtórzenie tematu
daje te¿ wra¿enie ruchu, perspektywy. Ale poza t¹ techniczn¹
stron¹ jest w tym zdjêciu jakaœ delikatnoœæ i wra¿liwoœæ m³odej dziewczyny. Widaæ, ¿e Tereza Kabùrková nie jest tylko
stoj¹cym z boku obserwatorem, ona zawiera w swoich pracach ca³¹ osobowoœæ.
Widaæ to równie¿ w pozosta³ych dwóch fotografiach, które
zreszt¹ wi¹¿¹ siê ze sob¹. Jedna to zdjêcie rysunku wróbelka,
który wisi w pomieszczeniu letniego domku artystki. Na przeciwleg³ej œcianie Galerii mo¿emy zobaczyæ fotografiê tego wnêtrza.
Wystawê fotografii Terezy Kabùrkovej „Wall – paper for
fabs” mo¿na ogl¹daæ w Galerii Stowarzyszenia Artystów fabs
przy ul. Brzeskiej 7 do 23 czerwca, w sobotê, w godz. 15-17,
w niedzielê, w godz. 13-15 oraz po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 0505-12-14-17.
Joanna Kiwilszo

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25
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Z orê¿em przez wieki
dokoñczenie ze str. 1

Blok grup rekonstrukcji historycznych przypomnia³
dzieje polskiego niepodleg³oœciowego czynu zbrojnego:
wiek XVII – potop szwedzki;
wiek XVIII - walki w obronie
wiary i ojczyzny; wiek XIX –
noc listopadow¹ i d³ug¹ powstañcz¹ zimê; wiek XX walki I Pu³ku U³anów Kre-

chowieckich, Zgrupowania
AK „Rados³aw” oraz 5. Brygady Wileñskiej AK mjr.
Szendzielorza „£upaszki”.
W bloku muzycznym wyst¹pi³y zespo³y folkowe: „Horpyna” i „Czeremszyna” oraz
cygañska „Ka³e ba³a”.
Codzienne ¿ycie w epoce
rycerskiej przybli¿a³y stoiska
na jarmarku rzemios³ daw-
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nych oraz Oœrodek Archeologiczny „Choina Horodyszcze”, pokazuj¹c m.in. tkactwo, wyrób uzbrojenia, obróbkê kamienia i bursztynu. Po
namiotami faktorii „Z³oty Wo³os” mo¿na by³o kupiæ wyroby rêkodzielnicze i zielarskie
(np. odka¿aj¹cy ocet siedmiu
z³odziei), spróbowaæ podp³omyków i wêdzonych ryb. Na-

zwa faktorii ma zwi¹zek z
imieniem „Weles” („Wo³os”);
to by³ bóg wojowników oraz
z³odziei koni i byd³a, a tak¿e
zmar³ych.
Warsztaty edukacyjne dla
dzieci i rodziców prowadzili
pracownicy Muzeum Pa³acu
w Wilanowie, konkurencje dla
dzieci i rodziców (ciêcie jab³ka toporem, rzut „zapa³k¹”,
³apanie Tatarzyna na arkan,
rzut oszczepem z „konia”) –
rycerze Ligi Baronów; artyleryjski kurs puszkarski – Kieleckie Bractwo Artyleryjskie.
Edukacjê historyczn¹ w postaci oferty ksi¹¿ek (tak¿e dla
dzieci), filmów i eksponatów,
prowadzi³a ksiêgarnia historyczno-militarna z Józefowa
k. Otwocka.
Wœród uczestników tegorocznej imprezy dyrektor DK
„Œwit”, Jacek Bia³ek, zwraca
uwagê na grupê Konne Bractwo Rycerskie „Hastarius”,
rozgrywaj¹c¹ „jousting” –
walkê na kopie. „To nie jest

pokaz, ale prawdziwa, nie
re¿yserowana walka: rycerz
walczy z rycerzem; zwyciê¿a
ten, który zrzuci przeciwnika
na ziemiê”. Dyrektor ma nadziejê, ¿e od przysz³ego roku
jousting bêdzie sta³ym elementem programu, a Bródnowski Turniej stanie siê jednym z licz¹cych siê miejsc w
miêdzynarodowych zawodach w tej dyscyplinie.
Nastêpny Warszawski Turniej odbêdzie siê w bardzo
wa¿nym dla ruchu rycerskiego roku jubileuszu bitwy pod
Grunwaldem. To bêdzie temat przewodni imprezy w
Parku Bródnowskim w roku
2010.
„Impreza siê rozwija – podkreœla Tomasz Szajewski,
Król Herbowy Ligi Baronów.
- W tym roku rozwinêliœmy
czêœæ reminiscencji historycznych – odysei militarnej,
gdzie pokazujemy historiê
polskiego czynu niepodleg³oœciowego: spiskowców,
partyzantów, insurgentów,
powstañców. Przypomnieliœmy rzeczywist¹ postaæ
pierwszego partyzanta Rzeczypospolitej, Krzysztofa
¯egockiego – starosty babimojskiego, od którego zaczê³a siê epopeja nie tyle potopu szwedzkiego, co wypêdzenia Szwedów. ¯egocki
jako pierwszy, w miejscowoœci Koœcian, zaatakowa³
Szwedów; by³ praw¹ rêk¹
hetmana Czarnieckiego, pomóg³ te¿ królowi Janowi Ka-

zimierzowi przejœæ przez
góry”.
Jakie problemy mieli w tym
roku organizatorzy? Pierwszy problem dotyczy³ miejsca: gdzie umieœciæ 170
cz³onków bractw, 75 uczestników jarmarku, z ekwipunkiem? Drugim problemem
by³a pogoda, bardzo zmienna w tych dniach. Œwieczka,
zapalona Tadeuszowi Ju-

dzie, œwiêtemu od rzeczy
niemo¿liwych, sprawi³a, ¿e
wysz³o s³oñce; deszcz nie
popsu³ imprezy.
K.

WESELA,
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OKOLICZNOŒCIOWE
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