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

SK£AD FABRYCZNY

Dwa testamenty

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Dwa wyroki

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Biblioteka pilnie
potrzebna - nowe fakty
czytaj na str. 3

GINEKOLODZY
USG 3/4 D
Sprzêt najwy¿szej klasy
Wczesna diagnostyka wad p³odu

Bia³ostocka 7
tel. 022 619-81-94
ul.

www.demeter.com.pl
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♦ Stomatologia estetyczna
♦Protetyka ♦
♦Chirurgia
♦Ortodoncja ♦RTG

18 marca zapad³ wyrok w sprawie o eksmisjê lokatora z
Tykociñskiej, mieszkañca budynku, w którego posiadanie
– na podstawie sfa³szowanego testamentu - wszed³ oskar¿ony Miros³aw K. Szczêœliwie dla lokatora, powództwo zosta³o oddalone. Nie znajdzie siê na bruku, choæ bêdzie musia³ zap³aciæ zaleg³y czynsz i koszty postêpowania s¹dowego. Tak stanowi sentencja wyroku w sprawie o zap³atê.
Ten wyrok zapad³ 19 marca, na innej rozprawie.
Lokator nie p³aci³ w geœcie i 40, dostaje siê w rêce oszuprotestu przeciwko bezprawiu, sta, który fa³szuje testament.
które, jego zdaniem, ma miej- Fa³szerstwo zostaje potwiersce w majestacie prawa. Nie dzone przez kilku niezale¿owijaj¹c w bawe³nê - ukradzio- nych bieg³ych grafologów, zany maj¹tek w postaci dwóch pada wyrok – Miros³aw K. zodokoñczenie na str. 12
kamienic przy Tykociñskiej 30

Wielkanoc zwyciêstwo nad œmierci¹
Chrzeœcijanie wyznaj¹ w Credo, ¿e Jezus umar³ i zmartwychwsta³. Mamy na to œwiadectwa czterech ewangelistów,
którzy opisuj¹ wydarzenia z ostatnich dni Jezusa oraz opowiadaj¹ o Zmartwychwsta³ym. Jednak ewangeliczne przekazy ró¿ni¹ siê od siebie, otwieraj¹c pole do poszukiwañ i
pytañ o najwa¿niejsze prawdy wiary.
O ró¿nicach w opisach Mêki zg³adzeniu Jezusa, zdrada JuPañskiej w poszczególnych dasza, ostatnia wieczerza,
Ewangeliach, o grobie Chry- umycie nóg, modlitwa w Ogrostusa i o tradycji wystawiania dzie Oliwnym, pojmanie Jezugrobów w koœcio³ach oraz o sa, przes³uchanie Jezusa przez
ewangelii Judasza rozmawia- Annasza i Wysok¹ Radê, zamy z ks. Paw³em Mazurkiewidokoñczenie na str. 6
czem z koœcio³a Najœwiêtszej
Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej na
Tarchominie.
- Na czym polegaj¹ i z czego
wyp³ywaj¹ ró¿nice w opisach
Mêki Pañskiej w Ewangeliach?
- Wszystkie cztery EwangeWszystkie osoby maj¹ce
lie opisuj¹c proces, mêkê i
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
œmieræ Pana Jezusa odwo³uj¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiê do tych samych wydarzeñ.
siêgn¹æ fachowej porady auJednak sam przebieg mêki
dioprotetyka w gabinecie firprzedstawiaj¹ ró¿nie, w zale¿my Fonikon, który mieœci siê
noœci od celu, jaki przyœwieca³
w przychodni Wojewódzkiego
ich autorom. Nie wszystkie
Szpitala Bródnowskiego przy
Ewangelie mówi¹ o tych saulicy Kondratowicza 8 (gabimych wydarzeniach, na jednet nr 139, tel. 022 326 56 20).
nych koncentruj¹ siê bardziej,
a na innych mniej.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna ZaufaDopiero na podstawie
nia 2005. Proponuje szeroki
wszystkich czterech opisów
mo¿emy uzyskaæ pe³en pogl¹d
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
na to, co wydarzy³o siê miêdzy
czwartkiem a niedziel¹ w Jerofirmy Oticon, która od ponad
zolimie, za czasów Heroda i
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
Pi³ata. Z mêk¹ Pana Jezusa
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
wi¹¿¹ siê takie tematy, jak:
Z tym og³oszeniem
wskrzeszenie £azarza, postabadanie s³uchu gratis
nowienie najwy¿szej Rady
i 5% rabatu
¯ydowskiej-Sanhedrynu o
na aparat s³uchowy!

Zbadaj
s³uch

Wielkanoc na ludowo
Ostatni marcowy weekend by³ bardzo pracowity dla zespo³u Domu Kultury „Praga”. Od pi¹tkowego popo³udnia,
przez ca³¹ sobotê i niedzielê trwa³y Praskie Impresje Wielkanocne. „To rozszerzona wersja warsztatów wielkanocnych,
które z du¿ym powodzeniem organizujemy po raz szóstywyjaœnia Ma³gorzata Grabna, wicedyrektor DK „Praga”. –
Zaprosiliœmy do udzia³u artystów ludowych z pokazami rêkodzie³a artystycznego, prezentacj¹ wyrobów, instrumentów,
strojów ludowych. Obok warsztatów, podzielonych na 1,5godzinne bloki (pisanki, palmy, wycinanki, ozdoby wielkanocne, kartki œwi¹teczne itp.) odbywa³ siê równie¿ kiermasz oryginalnych wyrobów ludowych, która mo¿na by³o kupiæ.”
Do DK na ul. D¹browszcza- cza, Sannik, z okolic P³ocka,
ków przyjechali twórcy z ró¿- a tak¿e z Po³udnia Polski. Prenych rejonów: Kurpi, Podlasia, zentowali wyroby z wikliny,
dokoñczenie na str. 7
£emkowszczyzny, okolic £owi-
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Obni¿yæ taryfy
na po³¹czenia i SMS
Jednym z kluczowych elementów naszego ¿ycia prywatnego i zawodowego jest
telefon komórkowy – bana³,
truizm s³ychaæ w odpowiedzi.
Koszty, które ponosimy za po³¹czenia i SMS s¹ jeszcze na
wysokim poziomie i comiesiêczny rachunek nie wydaje
siê byæ ju¿ tak banalny. Dlaczego o tym piszê? Poniewa¿
wierzê, ¿e ceny po³¹czeñ krajowych i zagranicznych oraz
SMS mog¹ jeszcze spaœæ.
Prócz zysków wymiernych w
postaci z³otówek, które co miesi¹c pozostan¹ w naszych
portfelach, dostrzegam równie¿ ogromny walor spo³eczny, jest to przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Jak
dokonaæ obni¿ek cen? Mamy
przed sob¹ dwie drogi. Pierwsza to dzia³ania Parlamentu
Europejskiego, który w swoich
kompetencjach posiada ustalenie stawki po³¹czeñ roamingowych oraz SMS poza granicami kraju. W lecie zesz³ego roku PE obni¿y³ koszt po³¹czenia miêdzynarodowego,
uwa¿am, ¿e wci¹¿ jest spore
pole do dalszych obni¿ek. Drugim elementem jest ci¹g³a
walka na terenie naszego kraju o uczciw¹ grê pomiêdzy
obecnymi operatorami telefonii komórkowej. Pojawienie siê
czwartego operatora spowodowa³o ju¿ du¿e obni¿ki cen,
na wydawa³o siê ju¿ skostnia³ym rynku. Patrz¹c na przyk³ad
m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, gdzie oferty operatorów s¹ du¿o bardziej atrakcyjne od oferowanych na polskim rynku widaæ, ¿e mobilizacja do konkurencji pomiêdzy
operatorami daje ogromne
pole do popisu w kwestii atrakcyjnych ofert. Z czego to wynika? Ostatnio prasa krajowa
poda³a, ¿e penetracja rynku
polskiego przez telefony komórkowe wynosi oko³o 90%,
natomiast w wy¿ej wymienionych krajach dawno przekroczy³a 100%.
Jaki jest mój plan? Po pierwsze, dzia³ania na forum europejskim w celu dalszego obni¿enia przez Parlament Europejski taryf na po³¹czenia roamingowe oraz SMS-y. Drugi element - to monitorowanie i dopingowanie Komisji Europejskiej, która posiada prawo do
postêpowañ antymonopolowych, aby pilnowa³a miêdzynarodowe koncerny, które
dzia³aj¹ przecie¿ na terenie
wiêkszoœci krajów UE, w celu
takiego samego traktowania
klienta w Polsce jak w Wielkiej
Brytaniii czy Niemczech. Trzecim elementem jest aktywne
w³¹czenie siê w proces legislacyjny PE, w celu tworzenia
prawa, które zapewni firmom

uczciwy zysk, a odbiorcom
równe prawa oraz przystêpne
ceny. W Polsce moje uznanie
wzbudza dzia³anie Urzêdu
Kontroli Ekonomicznej: ceniê
dzia³ania wzmacniaj¹ce pozycje klienta, czy te¿ skruszenie
wydawa³oby siê niezachwianej
pozycji trzech dotychczasowych operatorów. Polskie prawo telekomunikacyjne nale¿y
ca³y czas udoskonalaæ, mo¿na to robiæ zarówno jako pose³
na Sejm, jak i eurodeputowany. Osobiœcie podj¹³em wyzwanie startu w zbli¿aj¹cych
siê wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Uwa¿am, ¿e
przep³yw informacji to jeden z
kluczowych elementów gospodarczych i spo³ecznych. Obni¿enie taryf na po³¹czenia oraz
SMS, a tak¿e walka o szerokopasmowy Internet to podstawa mojego programu. Wzrost
gospodarczy oraz powstawanie wysoko p³atnych miejsc
pracy mo¿emy uzyskaæ poprzez obni¿enie kosztów przep³ywu informacji (telefon, Internet) oraz poprzez walkê z wykluczeniem spo³ecznym. Dziœ
trudno sobie wyobraziæ szukanie pracy bez komórki czy sieci. Spece od reklamy twierdz¹,

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy
sk³adam Pañstwu moc serdecznych ¿yczeñ
Grzegorz Zawistowski
Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Pe³nych spokoju i nadziei Œwi¹t Wielkanocnych
oraz dobrego wypoczynku i wiosennego nastroju
¿e Internet stoi. Przy³¹czam
siê do tej walki, wierzê, ¿e poprzez fundusze unijne jesteœmy w stanie prócz autostrad
budowaæ równie¿ infostrady, a
tak¿e stworzyæ tzw. Internet
socjalny. Bêdê walczy³ w Brukseli o œrodki na ten cel.
Wszystkich, których zainteresowa³y tezy postawione w
moim artykule, namawiam do
kontaktu.
Z wyrazami szacunku
Sebastian Wierzbicki
Radny m.st. Warszawy (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl
kontakt@sebastianwierzbicki.pl

Zbigniew Poczesny
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Miêdzy literatur¹ a polityk¹

Spotkania z pisarzami w Domu Kultury „Praga” maj¹ kilkuletni¹ tradycjê. Marek £awrynowicz zaprasza ludzi, których ceni jako autorów i którzy maj¹ coœ ciekawego do powiedzenia. Jako gospodarz wieczoru rozmawia z goœciem
o jego ¿yciu i twórczoœci, potem jest krótka prezentacja tekstu, wreszcie pisarz odpowiada na pytania z sali.
roku autora to powieœci: „Franquizea”(1997), „Plac zabaw”
(2007), zbiór opowiadañ „Ballada o dobrym dresiarzu”, sztuki:
„Hollywood”, „Karaoke” (2006).
Dramat „Argo”, za który otrzyma³
nagrodê publicznoœci na miêdzynarodowym festiwalu teatralnym
w Heidelbergu, zosta³ tam wystawiony w 2006 roku, a w 2008 –
w teatrze Tmuma w Tel Avivie.
W marcowym numerze
„Dialogu” opublikowana zosta³a jego najnowsza sztuka
„Szczêœcie Kolombiny”. Tytu³owa bohaterka jest przoduj¹c¹ konsultantk¹ do spraw
sprzeda¿y w pewnej korporaZ zaproszenia skorzystali cji, z któr¹ zwi¹zane s¹ te¿
ju¿ m.in.: Marek Nowakowski, inne osoby: Arlekin, Pantalon,
Kazimierz Or³oœ, Janusz Kra- Pulcinella, Lucinda – bohatesiñski, Andrzej Mularczyk, Jo- rowie tej „commercio del arte”.
anna Siedlecka, Marcin WolTa sztuka by³a punktem wyjski, Piotr Matywiecki, Eustachy œcia do refleksji o wspó³czeRylski, Adriana Szymañska.
snym spo³eczeñstwie i rzeczyNa spotkanie 23 marca Marek wistoœci, w której polityka staje
£awrynowicz zaprosi³ Marka siê telenowel¹, teatrem. Autor
Kochana – prozaika, dramatopi- szuka odpowiedzi na pytanie,
sarza, wyk³adowcê retoryki na czy czytelnicy s¹ zainteresowaUniwersytecie Warszawskim. ni prawdziwym obrazem rzeDorobek urodzonego w 1969 czywistoœci, czy wol¹ coœ ³adnego nieprawdziwego; czy
wol¹ pomartwiæ siê trochê, czy
bardziej – po³udziæ? Marek Kochan zapewnia, ¿e bêdzie pisa³
prawdê, choæby niemi³¹. OdNajwiêkszy wybór aparatów i baterii
rzuci³ propozycjê wprowadzenia zmian w „Placu zabaw”, któBezterminowa, bezp³atna opieka

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
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

re mia³y spowodowaæ, ¿e powieœæ bêdzie siê bardziej podobaæ. Chce pisaæ takie ksi¹¿ki,
które bêd¹ siê podobaæ za 30
lat. Ma nadziejê, ¿e za pewien
czas w polskich teatrach mo¿na bêdzie obejrzeæ jego sztuki, które by³y wystawiane za
granic¹, a w Polsce – tylko na
próbach czytanych.
Z sali pad³o pytanie: kim jest
Marek Kochan: jêzykoznawc¹,
dramaturgiem, czy autorem
„Placu zabaw”? „To wspania³a
ksi¹¿ka” - powiedzia³a pani
Ania, od urodzenia mieszkanka
Pragi, która tê powieœæ wypo¿yczy³a z biblioteki. – By³am zaskoczona form¹, jêzykiem, a
jednoczeœnie darem obserwacji
wspó³czesnego œwiata; tego, co
siê teraz dzieje z mê¿czyznami.
To jest napisane w takim tempie, jakby dziennikarz radiowy
relacjonowa³ mecz. Trzeba czytaæ ka¿de s³owo, nie mo¿na
przerwaæ. Dlatego przysz³am na
spotkanie. Wypo¿yczy³am te¿
drug¹ ksi¹¿kê Marka Kochana,
„Slogany w reklamie i polityce”,
przez któr¹ siê powoli przedzieram. Temat ma wiele wspólnego z tym, co dziœ us³yszeliœmy
na temat teatru politycznego,
który nas otacza. Marek Kochan
to niezwykle interesuj¹ca osoba – jako autor powieœci i jako
cz³owiek. Wychodzê ze spotkania bardzo zadowolona i czekam na nastêpne.”
Inni uczestnicy spotkania
pytali pisarza, czy bohaterowie
jego powieœci i opowiadañ to
autentyczne osoby, czy scena

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

teatru politycznego opiera siê
na trwa³ych deskach. Autor
dzieli³ siê opiniami o bohaterach polskiej sceny politycznej.
Mówi³ o polityce, która przestaje byæ rozwi¹zywaniem problemów, a staje siê zabaw¹. Wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdzie jednak zmierza³ w stronê profesjonalizacji: obok show, spektakli – politycy bêd¹ zmuszeni
odpowiadaæ na wa¿ne pytania.
„Wydaje mi siê, ¿e spotkanie by³o bardzo ciekawe – podsumowa³ Marek £awrynowicz.
- Œwiadczy o tym doœæ d³uga i
bardzo interesuj¹ca dyskusja z
widzami oraz nasza rozmowa.
Marek Kochan to cz³owiek bardzo wszechstronny; ³¹czy pasje pisarskie (jako pisarz i dramaturg) z prac¹ naukow¹, z
prac¹ w kreowaniu wizerunku i
wieloma innymi dzia³aniami.
Mnie zainteresowa³ problem
kreowania wizerunku. Opowieœæ bohatera dzisiejszego
spotkania o pewnym teatrze
rzeczywistoœci, o kreowaniu
œwiata – by³a bardzo pouczaj¹ca. Myœlê jednak, ¿e Marek
Kochan przede wszystkim jest
pisarzem; tu jest jego serce, to

jest dla niego najwa¿niejsze.
Nale¿y do twórców, którzy najciekawiej opisuj¹ nasz¹ rzeczywistoœæ, nie³atw¹ do opisania.
Inne pasje i zajêcia s¹ troszeczkê z boku. Poniewa¿ jest
cz³owiekiem bardzo ciekawym
œwiata – wszystko siê u niego
³¹czy w jedn¹ ca³oœæ.”
Bohaterk¹ kolejnego „Spotkania z pisarzem” w DK „Praga”, 25 maja, bêdzie Anna Janko – poetka, prozaiczka, laureatka nagrody im. W³adys³awa
Reymonta za powieœæ „DziewK.
czynka z zapa³kami”.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Firma AG-Complex przyjmie do pracy
kierownika robót ogrodniczych
Wymagane wykszta³cenie ogrodnicze, umiejêtnoœci
kierownicze, chêæ do pracy. CV z listem motywacyjnym
prosimy kierowaæ na fax. (22) 614 27 77 lub e-mail:
miroslaw.parzych@ag-complex.com.pl

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

Biblioteka pilnie potrzebna - nowe fakty
Niedawno pisaliœmy o nadziejach mieszkañców praskiej
kolonii Œliwice na now¹ bibliotekê.
Przypomnijmy: Budynek prezydent Hanna Gronkiewiczprzy ul. Gersona 27 od lat nisz- Waltz przekaza³a nieruchoczeje. Po œmierci w³aœciciela moœæ przy Gersona 27 Diecezosta³ przejêty przez Skarb zji Warszawsko-Praskiej. W
Pañstwa. Na wniosek Rady innych warunkach taka decyKolonii Œliwice i dyrektor Biblio- zja w³adz miasta nawet by
teki Publicznej na Pradze Pó- mieszkañców ucieszy³a, bo³noc Janiny Zakrzewskiej-Ma- wiem niszczej¹cy budynek tras³owskiej Rada Dzielnicy Pra- fi³by wreszcie w dobre rêce,
ga Pó³noc jeszcze w 2007 roku ale wobec braku innych wolpodjê³a uchwa³ê o przekazaniu nych zabudowañ w tak dogodbudynku na now¹ siedzibê bi- nej lokalizacji, stawia mieszblioteki, po czym sprawa na kañców Œliwic w bardzo trudponad rok utknê³a u wojewody. nej sytuacji. Grozi im nie tylko
Jakie¿ by³o jednak zdziwie- utrata placu zabaw i boiska,
nie mieszkañców, kiedy nie- które stoj¹ na drodze trasie
spe³na miesi¹c temu, ca³kiem mostu Krasiñskiego, ale tak¿e
przypadkiem wysz³o na jaw, ¿e biblioteki. Obecna siedziba bijeszcze w lipcu ubieg³ego roku blioteki - w piwnicy domu przy

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 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
- RWE Polska S.A., z³o¿ony w dniu 03.10.2008 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej
SN – 15 kV, na dzia³kach ew. nr 44/67, 32/2 i 27 w obrêbie 4-17-01, dzia³ce 33 w obrêbie 4-17-06, dzia³kach ew.
nr 18/4, 18/3, 18/1 i 19 w obrêbie 4-17-05 oraz na dzia³kach ew. nr 69/2, 69/3, 67 i 69/14 w obrêbie 4-02-12, w
ulicach Brzeziñskiej, Dwusiecznej, Piwoniowej i Zawiœlañskiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony w dniu 22.10.2008 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego wraz infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, na dzia³kach ew.
nr 5, 19/6 i 94 w obrêbie 4-07-18, w ulicy Bruszewskiej,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, z³o¿ony w dniu 02.12.2008 r., w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dzia³kach ew. nr: 2, 7/1, 7/2 i 7/3 w obrêbie 4-01-07, przy
ulicy Orneckiej z w³¹czeniem do tej ulicy, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- Elmis – Kêpa Tarchomiñska Sp. z o.o., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej NN, na
dzia³kach ew. nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6 w obrêbie
4-01-27, przy ulicy Kêpa Tarchomiñska z w³¹czeniem do
tej ulicy, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- Elmis – Kêpa Tarchomiñska Sp. z o.o., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej, DN 0,2 m do 0,4 m,
pompowni œcieków PG-$, przewodów t³ocznych 2xDN 200
i kanalizacji œciekowej odp³ywowej DN 0,3 m, na dzia³kach ew. nr 1/2 w obrêbie 4-01-03 oraz na dzia³kach ew.
nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 18/2, 18/3, 18/10, 38/2,
59/2, 60/2, 61/2, 62/3, 112/3, 131/2 w obrêbie 4-01-27 w
rejonie ulicy Kêpy Tarchomiñskiej, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, pokój 307,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy) –
licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ul. Witkiewicza 31 nie pozwala na rozwój ksiêgozbioru, nie
spe³nia te¿ zaleceñ unijnych,
a w praskich warunkach pe³niæ
musi równie¿ funkcjê œwietlicy
œrodowiskowej dla dzieci.
Osiedle jest po³o¿one na uboczu, otoczone przez zabudowania FSO - ciê¿ko tu o kulturalne atrakcje.
Mieszkañcy mieli ambitne
plany wykorzystania budynku
przy Gersona 27. Oprócz funkcji czysto bibliotecznych, znalaz³oby siê tam miejsce na
koncerty, wystawy, czy zwyk³e
spotkania mieszkañców. Teraz
pozostaniemy bez miejsca
spotkañ i bez mo¿liwoœci rozwoju. Wkrótce jedynym miejscem zabaw naszych dzieci
mo¿e staæ siê ulica! – mówi¹
oburzeni.
Postanowili walczyæ. W pe³ni popar³ d¹¿enia œliwiczan
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich podkreœlaj¹c prawdê
znan¹, acz nie przez wszystkich jak widaæ uznan¹: „To w³a-

œnie aktywnoœæ mieszkañców
na poziomie osiedla jest najwiêksz¹ wartoœci¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego”.
Podobnie jak Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich, wolimy
s¹dziæ, ¿e ta bulwersuj¹ca
mieszkañców sprawa jest wynikiem b³êdu urzêdników, a nie
œwiadomego dzia³ania. B³êdu,
który da siê naprawiæ, z korzyœci¹ dla wszystkich stron. Do
sprawy jeszcze wrócimy. Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 370 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

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

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 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawa Spó³ka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony 26.02.2009 r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na:
1. budowy kanalizacji ogólnosp³awnej DN 0,30m Lca 380 m
w ul. Obrazkowej na odcinku od pozostawionego odrzutu
DN 0,60 w ul. Obrazkowej do wysokoœci ostatniego przy³¹cza kanalizacyjnego na dz.ew. nr 2/4, 2/6 obrêb 4-06-27,
dz. ew. nr 88/6 obrêb 4-03-10
2. Budowy przewodu wodoci¹gowego Dn 150mm Lca
560 m w ul. Myœliborskiej i Œwiderskiej (proj. Myœliborskiej) na odc. od koñcówki istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego Dn 150mm w ul. Myœliborskiej (HP 35104) do
koñcówki projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn
150 mm w ul. Myœliborskiej (przy skrzy¿owaniu z ul. P³u¿nick¹) dz.ew nr 1/3 obrêb 4-06-27 dz. ew. nr 100, 101/1
obrêb 4-06-30, dz. ew. nr 12/4, 14, 15/1, 15/2, 52, 53,
54, 58/1 obrêb 4-06-29
3. Budowy przewodu wodoci¹gowego Lca 750 m w ul.
Obrazkowej na odc. od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego Dn 200 mm w ul. Modliñskiej do projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm w ul. Myœliborskiej na dz. ew nr 88/5, 88/6 obrêb 4-03-10 dz. ew. nr 2/4,
2/6, 7/2, 8/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15/3,123/1 obrêb 4-06-27
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
* w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie zgodnie z 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.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, 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)

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³a wydana:
Decyzja Nr 14/CP/2009 z dnia 27.02.2009 r. o zmianie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11/CP/2009 z dnia 30.01.2009 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie podziemnej sieci ciep³owniczej 2 x DN 350 mm,
z systemem alarmowym wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ na dzia³kach ew. nr:
- 24/8, 24/9, 25/3, 25/4 w obrêbie 4-01-13,
- 2/9, 3/9, 5/3, 9/4, 10/1, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 52 w obrêbie 4-01-15,
- 1/3, 1/4, 4/6, 13/2 w obrêbie 4-01-19,
- 1/1, 2/1, 3/10, 4/4, 4/9, 5/18, 7/1, 9, 10/1, 10/3, 10/4, 11/1,
11/2, 19/1, 19/4 w obrêbie 4-01-20,
- 1/1, 1/2, 3/26, 3/28, 3/31, 3/32 w obrêbie 4-01-21,
- 1/3, 1/4 w obrêbie 4-01-28,
w ulicy Hanki Ordonówny i obszarze przyleg³ym, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Stosownie do art. 49 kodeksu postêpowania administracyjnego zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê
i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka lub za poœrednictwem poczty.
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Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy og³asza II otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego, z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w roku 2009
polegaj¹cego na organizacji wyjazdowych form wypoczynku dzieci i m³odzie¿y oraz
zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie
jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych, które
m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania (wg
klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 854 rozdzia³ 85412).
Lp.

Wysokoœæ
Rodzaj zadania
œrodków
i szczegó³owe warunki realizacji
1. Zadanie z obszaru oœwiaty i wychowania w zakresie organizacji
ró¿nych form wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, w tym:
1. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla 25.000,- z³
dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii letnich:
* zadanie musi byæ realizowane w okresie ferii letnich na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
* dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy organizator
wypoczynku otrzyma zaœwiadczenie o zg³oszeniu placówki
wypoczynku z w³aœciwego dla placówki Kuratorium Oœwiaty
* zadanie musi byæ realizowane przez organizacjê o zasiêgu
lokalnym, dzia³aj¹c¹ aktywnie na obszarze Dzielnicy Bia³o³êka

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ,
oferta nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dotacjê mog¹ uzyskaæ tylko bezpoœredni organizatorzy formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
4. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów zadania.
5. Wysokoœæ dofinansowania wynosi:
a) 50 z³ dziennie na jednego uczestnika,
b) w przypadku osób niepe³nosprawnych – 65 z³ dziennie na jednego uczestnika,
c) na koszty zakwaterowania i wy¿ywienia opiekuna – wolontariusza do 80% kosztów ca³kowitych, ale nie wiêcej ni¿ 500 z³ na wyjazd,
d) w przypadku wypoczynku dzieci niepe³nosprawnych dodatkowo do 80% kosztów
wynagrodzeñ specjalistów niezbêdnych do opieki i terapii, ale nie wiêcej ni¿ 1000 z³
na jednego specjalistê na wyjazd.
6. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania:
a) wy¿ywienia oraz zakwaterowania uczestników
b) zakupu materia³ów na zajêcia dla uczestników,
c) transportu uczestników,
d) zakwaterowanie i wy¿ywienie opiekunów-wolontariuszy – pod warunkiem, ¿e
posiadaj¹ pe³ne, wymagane prawem kwalifikacje.
7. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ przeznaczone na finansowanie wynagrodzeñ kadry – z wyj¹tkiem form wypoczynku dla dzieci niepe³nosprawnych, gdzie mo¿liwe jest dofinansowanie wynagrodzeñ specjalistów niezbêdnych do opieki i terapii.
8. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
9. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których
oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej
ni¿ jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie ¿adnej z ofert.
10. W przypadku, gdy suma dofinansowania z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ
œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator konkursu zastrzega
sobie mo¿liwoœæ zmniejszenia wielkoœci dofinansowania – czyli objêcia dofinansowaniem mniejszej liczby uczestników ni¿ wnioskowana w ofercie.
III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2008/2009
tj. miêdzy 20 czerwca a 31 sierpnia 2009 roku.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze œrodków pochodz¹cych z dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia
zawarcia umowy do terminu okreœlonego w podpisanej umowie.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi byæ realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma
zaœwiadczenie o zg³oszeniu placówki wypoczynku z w³aœciwego dla placówki Kuratorium Oœwiaty (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21
stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania)
3. Œrodki z dotacji mo¿na wykorzystaæ na dofinansowanie dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej zamieszka³ej wy³¹cznie na terenie Warszawy (od 6-go roku ¿ycia do ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej /z wyj¹tkiem szkó³ policealnych/, a w przypadku
osób niepe³nosprawnych do 24 roku ¿ycia).
4. Dofinansowaniem nie mog¹ byæ objête dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ca w turnusach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozach sportowych.
5. Zadanie zawarte w ofercie mo¿e byæ realizowane wspólnie przez wiêcej ni¿
jeden podmiot, je¿eli oferta zosta³a z³o¿ona wspólnie. W takim przypadku wszystkie
podmioty odpowiadaj¹ w równym stopniu za realizacjê zadania.
6. Zadania zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy
partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego udzia³
partnera w realizacji zadania.
Pouczenie: Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba fizyczna, która
wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty nie wykorzystuj¹c
przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta mo¿e obejmowaæ
m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na ka¿dym etapie realizacji zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego wsparcia rzeczowego (u¿yczenie, potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub osobowego (udzia³ wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub oœwiadczeniu
partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.

5. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania,
publikacjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez
media, w tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do charakteru
zadania, poprzez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹ informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st.
Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o zrealizowane/jest realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.
6. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym charakterze, w tym:
a) kadrê:
- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
- przeszkolonych wolontariuszy.
b) bazê lokalow¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania.
7. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e
podmiot realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku
publicznego, z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w
pkt. IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad
w³asny organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 50% ca³oœci wk³adu w³asnego.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
8. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03122 Warszawa, stanowisko nr 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2009 roku do godz. 15.00 (decyduje data
wp³ywu do kancelarii) lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03122 Warszawa (decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta musi byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu,
nazw¹ zadania oraz adnotacj¹: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotycz¹cy organizacji wyjazdowych form wypoczynku dzieci i m³odzie¿y”.
Oferty z³o¿one w nieopisanych kopertach nie bêd¹ objête procedur¹ konkursow¹
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownik Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania dla Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta,
dotycz¹ce zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Modliñska 197, pok.
234, nr telefonu (022) 51 03 271, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie wpisaæ wszystkie za³¹czniki.
4. Po terminie podanym w dziale V pkt 2, Oferty z³o¿one nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.
VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione
do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie:
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie odnosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y
lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.) i
sk³adaj¹ce siê z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Pouczenie:
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego
og³oszenia.

Pouczenie: Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy
zostan¹ skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone
gwiazdk¹ oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹
podpisywaæ osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania
oœwiadczeñ woli w jego imieniu.
2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów
(lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹czone do oferty.
3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ
z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ
on podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.
6. W przypadku gdy oferta jest sk³adana przez wiêcej ni¿ jeden podmiot, ka¿dy z podmiotów
zobowi¹zany jest do za³¹czenia kompletu dokumentów podstawowych (dzia³ VI pkt. 2.-7).
Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i podpisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika
wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne
do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi¹ce za³¹czniki
do umowy;
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych
do przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹;
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.
VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej z³o¿onych
ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³oszenia, nast¹pi
w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielnicy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona
Zespó³ ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje,
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka oraz
na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty
bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia,
w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Warszawy.
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu, tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym niniejszym og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana
na podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa,
w tym realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ
bêd¹cych przedmiotem oferty.
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta
m. st. Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
W roku og³oszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim nie zrealizowano zadañ publicznych tego samego rodzaju w Dzielnicy Bia³o³êka.
Formularz oferty, wraz ze wzorami za³¹czników wymienionych w og³oszeniu, dostêpny jest na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo.

Spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Wielkanocnych
z dala od codziennych trosk i k³opotów
w imieniu radnych Lewicy
i wszystkich cz³onków SLD Praga Pó³noc
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¿yczy
wiceprzewodnicz¹cy SLD w Warszawie,
Radny m.st. Warszawy
Sebastian Wierzbicki

Krew i pomoc
Niedawno 30-lecie obchodzi³ Klub Honorowego Krwiodawstwa przy Centrali Polskie Koleje Pañstwowe PLK. W
tym roku przypada 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzy¿a i
50-lecie Honorowego Krwiodawstwa. Na jubileuszowe fety
cz³onkowie tych organizacji zapracowuj¹ codzienn¹ dzia³alnoœci¹, zgodn¹ ze statutem.

Jedyny w Warszawie Oddzia³ Rejonowy PCK Praga
Pó³noc obejmuje terytorium
Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie,
Targówka, Bia³o³êki, Rembertowa, Wawra, Weso³ej i Wo³omina. Dzia³a tu: 5 Klubów
HDK, maj¹cych 140 cz³onków,
Ko³o HDK przy Technikum
Przemys³u Spo¿ywczego na
ul. Komorskiej (27 cz³onków).
Honorowi dawcy podarowali
bezimiennym biorcom 612 l
tego bezcennego leku. W
szko³ach dzia³aj¹ 3 Ko³a „Wiewiórka” oraz 7 Klubów PCK.
Wynikiem wspó³pracy ze
Stra¿¹ Po¿arn¹ jest akcja „Gor¹ca krew”. Wieloletni¹ tradycjê ma wspó³zawodnictwo
szkó³ licealnych rejonu w
udzielaniu pierwszej pomocy.
W rejonowym etapie, który
odby³ siê 4 kwietnia, najlepsze
okaza³y siê dru¿yny: XIX LO
im. Mickiewicza, Zespó³ Szkó³
Chemicznych nr 21, XXXV LO
im. Prusa.
W Zarz¹dzie Rejonowym
PCK przy ul. Szymanowskiego
7 zarejestrowanych jest 3500
podopiecznych. W 2008 roku
udzielono im pomocy na kwotê
224 479 z³, w postaci ¿ywnoœci, leków, szczepionek przeciw
grypie, œrodków czystoœci,
œrodków opatrunkowych,
odzie¿y nowej i u¿ywanej. Zarz¹d rejonowy pomaga³ ludziom w sytuacjach kryzysowych, na przyk³ad pogorzelcom
z ul. Brzeskiej, Targowej i
Otwocka. Opiekuje siê œwietlic¹
dzieciêc¹ im. Tadeusza Lisieckiego „Dziadka” oraz Klubem
Osiedlowym „Razem” przy ul.
Szanajcy. W ró¿nych akcjach
pomaga³o stu wolontariuszy.
Zarz¹d rejonowy równie¿
dzia³a na zasadzie wolontaria-

tu. Od 12 lat prezesem jest Jan
Kisiel, od 8 – wiceprezesem Waldemar Ostrowski. W sk³ad
zarz¹du wchodz¹ jeszcze 3
osoby; 3-osobowej Komisji
Rewizyjnej przewodniczy Jadwiga Wójcik.
Zapytany o motywacjê dzia³ania w PCK, Jan Kisiel odpowiada: „Chcia³em pomóc ludziom. Opar³em siê na pracy
radnych Pragi Pó³noc. Dziêki
nim mogliœmy siê przenieœæ do
odnowionego pomieszczenia
przy ul. Szymanowskiego. Od
m³odoœci jestem zwi¹zany z
Prag¹. Mieszka³em na ul. Namys³owskiej. Jestem absolwentem Zespo³u Szkó³ Elektrycznych przy ul. Namys³owskiej. By³em dyrektorem tej placówki, a tak¿e dyrektorem Polonii Zagranicznej i UNESCO.
Praca w PCK wci¹gnê³a mnie.
Ciesz¹ radosne oczy ludzi, którym siê pomog³o.”
Z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Mazowiecki
zarz¹d Okrêgowy PCK uhonorowa³ Jana Kisiela odznaczeniem „Rubinowa Kropla Krwi”.
Za dzia³ania, zgodne z ideami PCK oraz za wspó³pracê
z Zarz¹dem Rejonowym PCK
Praga Pó³noc wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski
nada³ Honorow¹ Odznakê
PCK: Jolancie Koczorowskiej
– burmistrz Pragi Pó³noc oraz
Alinie Chrabo³-Sura – dyrektor
Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc.
Alina Chrabo³-Sura kieruje
t¹ placówk¹ od 10 lat. Oprócz
pracy z pacjentami k³adzie
wielki nacisk na promowanie
zdrowego stylu ¿ycia. Wspól-

nie ze szko³ami i przedszkolami realizuje takie programy,
jak: „Zdrowy uczeñ”, „Zdrowy
przedszkolak”, „Zdrowa mama
i ja” (dla kobiet w ci¹¿y), „Dobry rodzic – dobry start”. Na
festynach promuje honorowe
krwiodawstwo. SZP ZLO jako
pierwszy w Polsce uzyska³ europejski certyfikat ISO oraz
Polskie God³o Promocyjne
„Teraz Polska”.
4 kwietnia w 51 miastach
Polski odbywa³y siê imprezy,
promuj¹ce krwiodawstwo i rozpoczêcie sezonu motocyklowego „Motocykliœci dzieciom”.
Mazowiecki Zarz¹d Okrêgowy PCK w Warszawie zaprosi³ nas na festyn do Parku
Bródnowskiego. Na obrze¿u
zagoœci³o kilkadziesi¹t markowych motocykli, m.in. yamahy,
harleye. Pod namiotem PCK
mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w pokazie udzielania pierwszej po-

mocy, otrzymaæ gad¿ety i materia³y informacyjne o krwiodawstwie i promocji zdrowia.
Na wielkiej estradzie wystêpowa³y zespo³y artystyczne zawodowe (m.in. Skóra Œwiata,
Cohena, Kuœka Brothers, Oddzia³ Zamkniêty) i dzieciêce
(m.in. „Spotkania z teatrem”
przy Ogrodzie Jordanowskim
nr 8). Przed estrad¹ odbywa³y
siê pokazy zapasów, judo oraz
udzielania pierwszej pomocy w
takich sytuacjach jak (tutaj pozorowane) ugryzienie przez
psa, nag³e zas³abniêcie.
Zachêcano do oddawania
krwi. Wszyscy, którzy uczynili
to w stoj¹cym w pobli¿u ambulansie, otrzymali dyplomy i upominki firmowe od producentów
markowych motocykli oraz kupony, które wziê³y udzia³ w losowaniu nagród. I nagrod¹ by³
motocykl KEEWAY. Przez ca³y
czas nad estrad¹ ukazywa³y

siê informacje o iloœci krwi, oddanej tego dnia. W ca³ej Polsce oddano 1236 litrów, w Warszawie prawie 120.
Podczas kilkugodzinnej imprezy du¿ym zainteresowaniem
cieszy³o siê stoisko Urzêdu Targówka, promuj¹ce lokalny Pro-

gram przeciw uzale¿nieniom.
Patronem festynu by³ burmistrz
K.
Grzegorz Zawistowski.
Mo¿esz pomóc.
Przeka¿ potrzebuj¹cym
1% podatku na PCK
- KRS 0000225587

Sesje Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sesyjne œrody na Pradze
Ostatnimi czasy z regularnoœci¹ chronometru raz w tygodniu radni dzielnicy odbywaj¹
kolejne - zarówno zwyczajne
jak i nadzwyczajne - sesje na
Pradze. O sesji zwyczajnej z
dnia 18 marca pisaliœmy w
NGP Nr 6 z 25 marca. Sesje
nadzwyczajne z 25 marca i 1
kwietnia zwo³ywane przez radnych PiS poœwiêcone by³y tak
naprawdê jednemu tematowi sytuacji najemców lokali
mieszkalnych, znajduj¹cych
siê w budynkach objêtych
roszczeniami by³ych w³aœcicieli lub ich spadkobierców oraz
w budynkach zwróconych
przez m.st. Warszawa. W tle
tego zagadnienia przewija³ siê
tak¿e w¹tek wzrostu czynszu
za lokale komunalne, który na
Pradze wejdzie w ¿ycie od 1
maja br. Sesje z 25 marca i 1
kwietnia praktycznie niczym
siê nie ró¿ni³y od pierwszej poruszaj¹cej sprawy komunalne,
która siê odby³a 25 lutego.
(NGP Nr 5 z 11 marca „Lokalowe przepychanki ...”). Trzygodzinna sesja z 25 marca to
by³o tylko preludium przed obradami z 1 kwietnia. Mimo ¿e
by³ to prima aprilis, nikomu
chyba do ¿artów nie by³o, skoro w³adze Pragi Pó³noc œci¹gnê³y na sesjê posi³ki z miasta w osobach Marcina Bajko
- dyrektora miejskiego biura
gospodarki nieruchomoœciami
i Katarzyny £êgiewicz - wicedyrektor miejskiego biura polityki lokalowej. Chaos ogólny,

rozgardiasz, sporo zajad³oœci
i chêci dopieczenia przeciwnikom - tak w skrócie mo¿na by
relacjonowaæ przebieg piêciogodzinnych obrad. PiS zwo³uj¹c nadzwyczajn¹ sesjê, która
odby³a siê 1 kwietnia tak siê
zagalopowa³, ¿e wniós³ do porz¹dku obrad o badanie spraw
przez komisjê rewizyjn¹, pos³uguj¹c siê nieistniej¹cymi
wnioskami komisji inwestycji,
na co przewodnicz¹ca tej komisji - Edyta Sosnowska zwróci³a uwagê. Pytanie radnego
Tondery czy w tej sprawie nie
dosz³o do fa³szerstwa dokumentów pozosta³o bez odpowiedzi. Wnioskodawcy sesji z
1 kwietnia - radni PiS - sprawy
mieszkaniowe umieœcili w dalszym kolejnoœci porz¹dku obrad, aby wczeœniej odes³aæ
pakiet spraw do komisji rewizyjnej, a tym samym pokazaæ
nieprawid³owoœci na Pradze i
napiêtnowaæ je na oczach opinii publicznej. Skoñczy³o siê jedynie na zleceniu komisji rewizyjnej kontroli zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w
roku 2008 przez Dzielnicowe
Biuro Finansów Oœwiaty. Indywidualne problemy ludzi, którzy z dnia na dzieñ bez swojej
wiedzy i woli stali siê najemcami lokali u prywatnych w³aœcicieli, ból osób, które czuj¹
siê opuszczone, pokrzywdzone i nie radz¹ sobie w obecnej
sytuacji musia³y poczekaæ w
kolejce. W obliczu indywidualnych tragedii ludzkich t³uma-

czenia zarówno dyrektora Bajko, który mówi³ o koniecznoœci
realizacji wyroków sadowych i
oddawaniu kamienic by³ym
w³aœcicielom, jak i obietnice
dyrektor £êgiewicz, mówi¹cej o
pracach nad zmian¹ przepisów
prawa lokalowego i preferencji
na rzecz najemców ze zwracanych kamienic nie wypad³y zbyt
przekonuj¹co, przez co nie
wzbudza³y entuzjazmu wœród

zgromadzonych. Sesja zakoñczy³a siê w sposób doœæ kuriozalny, bowiem radni PiS po jej
zwo³aniu w poczuciu dobrze
spe³nionego obowi¹zku zaczêli
stopniowo opuszczaæ obrady i
w rezultacie na sali w pi¹tej godzinie posiedzenia zabrak³o
kworum....
Mieszkañcy nadal pozostali z
nierozwi¹zanymi problemami.
DCH

W imieniu Osób chorych, ich Opiekunów i Rodzin oraz
Przyjació³ Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorob¹
Huntingtona w Polsce ¿yczymy Pañstwu du¿o zdrowia,
optymizmu i pozytywnej energii przez ca³y 2009 rok.
Przekazuj¹c nam 1% z podatku dochodowego
do³o¿¹ Pañstwo swoj¹ cegie³kê do budowania lepszej
rzeczywistoœci rodzin dotkniêtych nieuleczaln¹,
genetyczn¹ Chorob¹ Huntingtona.
Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutowe
Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom.
Stowarzyszenie dostarcza ludziom wiedzê medyczn¹, przyczynia siê do budowania wiêzi osób
zwi¹zanych tym samym problemem. Daje nadziejê,
zrozumienie i przynosi uœmiech.
Pañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufanie przekazania nam 1% z podatku dochodowego za
2008, daje szanse udzielania szerokiej pomocy w
walce z t¹ chorob¹.
Gor¹co Pañstwu dziêkujemy.
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorob¹ Huntingtona w Polsce
Organizacja Po¿ytku Publicznego
konto bankowe: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845
KRS 126958; NIP 5782766338
02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl
tel. 022 846-41-51; 0669-111-144 Prezes; 0669-111-133 Sekretarz
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Wielkanoc - zwyciêstwo nad œmierci¹
dokoñczenie ze str. 1

parcie siê Piotra, biczowanie i
ukoronowanie cierniem, droga
na Golgotê, ukrzy¿owanie, z³o¿enie do grobu oraz postawienie stra¿y przy grobie. To s¹
wydarzenia, które mia³y miejsce. Ewangeliœci porz¹dkuj¹ je
i przedstawiaj¹ w zale¿noœci od
tego, do jakich adresatów kieruj¹ swoje s³owa.
W pierwszej Ewangelii, wed³ug Œw. Marka, Jezus przedstawiony jest jako syn Bo¿y, a
zatem mêka stanowi objawienie tego faktu. Œw. Mateusz, do
opisu mêki, zawartego w
Ewangelii œw. Marka, dodaje
w³asne materia³y. Od niego
pochodzi wiadomoœæ o œmierci Judasza, epizod z ¿on¹ Pi³ata czy te¿ wzmianka o stra¿y przy grobie. Mateusz, korzystaj¹c obficie z cytatów ze Starego Testamentu, koncentruje
siê na tym, ¿e podczas mêki
wype³niaj¹ siê starotestamentowe proroctwa. Podkreœla
szczególn¹ winê ¯ydów w
ukrzy¿owaniu Chrystusa. Warto zwróciæ uwagê, ¿e droga
krzy¿owa i œmieræ Jezusa wed³ug koncepcji Mateusza sta³y siê przyk³adem do naœladowania dla pierwszych gmin
chrzeœcijañskich.
Œwiêty £ukasz podkreœla
przede wszystkim niewinnoœæ
Jezusa. Pisze o nim jako o proroku i mêczenniku, który przechodzi czas próby.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Ewangelia wed³ug Œw.
Jana, która stwierdza, ¿e Pan
Jezus jest prawdziwie Synem
Bo¿ym, a jednoczeœnie królem. Dla Œw. Jana opis mêki
to okazja do wywy¿szenia
Chrystusa, do pokazania jego
królewskiego majestatu.
Œw. Jan opuszcza scenê
naigrywania siê z Ukrzy¿owanego, nie wspomina o trzygodzinnych ciemnoœciach, jakie
zapanowa³y po przybiciu do
krzy¿a. Opis konania jest u
Jana spokojniejszy ni¿ u innych ewangelistów. Jezus
przedstawiony jest nie tyle jako
cierpi¹cy cz³owiek, lecz jako

król, o czym œwiadczy równie¿
napis umieszczony na krzy¿u.
- S¹ te¿ ró¿nice w opisie
grobu, w którym pochowano
Pana Jezusa. Gdzie znajdowa³o siê i jak wygl¹da³o miejsce pochówku Chrystusa?
- Grób, w którym zosta³o z³o¿one cia³o Jezusa, znajdowa³
siê w ogrodzie, blisko miejsca
ukrzy¿owania. Jego w³aœcicielem by³ Józef z Arymatei, cz³owiek szanowany i zamo¿ny,
cz³onek Sanhedrynu, a równoczeœnie potajemny uczeñ
Chrystusa. By³ to nowy grób,
dotychczas nieu¿ywany.
Mo¿na siê dziwiæ, ¿e ¯ydzi
nie sprzeciwiali siê takiej formie pochowania Jezusa. Zwykle skazañców, a Jezus by³
skazañcem, umieszczano we
wspólnym grobie. Byæ mo¿e
chodzi³o o brak czasu. Zbli¿a³
siê zachód s³oñca. Trzeba by³o
spieszyæ siê z pochówkiem,
gdy¿ w pi¹tek wieczorem zaczyna³ siê szabat, dzieñ, w którym nie wolno by³o grzebaæ
zmar³ych. A mo¿e ¯ydzi zadowolili siê umieszczeniem Jezusa w nowym grobie, aby unikn¹æ zbeszczeszczenia innego
grobu cia³em skazañca.
Grób zapewne by³ podobny
do innych ¿ydowskich grobów.
By³ to grób wykuty w skale. Mia³
przedsionek, prowadz¹cy do
w³aœciwej celi grobowej. Miejsce, w którym z³o¿ono cia³o
Jezusa, znajdowa³o siê na prawo od wejœcia, na skalnej ³awie
lub w wydr¹¿eniu skalnym.
Wiele grobów wykutych w
wapiennych szczelinach zamykano za pomoc¹ kamiennych kó³, które znajdowa³y siê
w odpowiednich wy¿³obieniach. Kiedy otwierano grób,
ko³o odtaczano i podsuwano
pod nie jakiœ przedmiot, aby je
zablokowaæ. Chc¹c zamkn¹æ
ponownie otwór grobowca,
wystarczy³o usun¹æ blokadê i
pozwoliæ stoczyæ siê ko³u.
Niew¹tpliwie w takim grobie
pochowano Jezusa, poniewa¿
ewangeliœci wspominaj¹ o kamieniu, który nale¿a³o odsun¹æ, aby wejœæ do œrodka.

Czy grób, który uwa¿a siê za
grób Jezusa, jest tym, w którym
z³o¿ono Jego cia³o? Trudno jest
dowieœæ, ¿e to by³ ten w³aœnie
grób. Nie by³o tam ¿adnej kamiennej trumny z wyrytym imieniem, nie by³o pieczêci, naczyñ
ani kosztownoœci, które pozwoli³yby grób zidentyfikowaæ. Cia³o Jezusa z³o¿ono pospiesznie
w grobowcu, który nie by³ przygotowany dla Niego. Co wiêcej:
grobowiec ten nie móg³by byæ
rozpoznany jako grobowiec Józefa z Arymatei, poniewa¿ by³
nowym grobowcem i dlatego
zapewne nie posiada³ ¿adnych
oznaczeñ, jakie mia³y staro¿ytne grobowce, w których z³o¿ono ju¿ wielu zmar³ych cz³onków
rodzin. A wiêc grób, który przyjmujemy, ¿e by³ grobem Pana
Jezusa, za takowy uwa¿amy na
podstawie przekazów i czci, jakim miejsce to cieszy³o siê w I
w. po Chrystusie. Wszystko
wskazuje zatem na autentycznoœæ grobu. W tej chwili znajduje siê tam Bazylika Grobu
Pañskiego.
- Na pami¹tkê grobu Pana
Jezusa wierni odwiedzaj¹
groby wystawiane w koœcio³ach. Od kiedy istnieje tradycja ubierania i odwiedzania
Grobów Pañskich?
- Budowane w koœcio³ach
Groby Pañskie to typowo polska tradycja, praktycznie nie
spotykana poza granicami naszego kraju. Zwyczaj budowania grobów rozwin¹³ siê w XVII
wieku. Wtedy równie¿ zaczêto
wystawiaæ przy nich warty –
¿o³nierzy, stra¿aków a tak¿e
przedstawicieli poszczególnych
cechów rzemieœlniczych. W
miastach chêtnych do pe³nienia
warty przy grobie Pañskim by³o
tylu, ¿e ka¿da grupa zawodowa mog³a wybraæ zaledwie kilku przedstawicieli. Mo¿liwoœæ
wielkopi¹tkowego czy wielkosobotniego czuwania by³a traktowana jako wielki zaszczyt.
Same groby przez wieki
zmienia³y swój charakter. Pocz¹tkowo by³y budowane
g³ównie przez zakonników i
nios³y przes³anie œciœle nawi¹-

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2009 r.
„ ... Oto s¹ bowiem œwiêta paschalne ...
Ta ... noc ... wszystkich wierz¹cych w Chrystusa ...
do ³aski przywraca i gromadzi w spo³ecznoœci œwiêtych.
Tej w³aœnie nocy Chrystus skruszywszy wiêzy œmierci,
jako zwyciêzca wyszed³ z otch³ani.
KURIA BISKUPIA
Nic
by
nam
przecie¿ nie przysz³o z daru ¿ycia,
DIECEZJI
gdybyœmy nie zostali odkupieni.”
WARSZAWSKO-PRASKIEJ
/Exultet/
Pochylaj¹c siê nad Tajemnic¹ Zmartwychwstania, uwielbiamy Boga
za niezwyk³e potwierdzenie Jego Mi³oœci do cz³owieka: poprzez Mêkê, Krzy¿
i Zmartwychwstanie Chrystusa niebo znów sta³o siê otwarte dla cz³owieka.
Benedykt XVI pisa³ w liœcie do biskupów: „Dzisiaj ... najwa¿niejszym
priorytetem jest uobecnianie Boga w œwiecie ... Boga, którego oblicze
rozpoznajemy w mi³oœci, która daje siê do koñca (por. J 13,1) – w Jezusie
Chrystusie ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym. Prawdziwym problemem
w obecnej chwili dziejowej jest to, ¿e Bóg znika z horyzontu ludzi oraz,
¿e wraz z gaœniêciem pochodz¹cego od Boga œwiat³a ludzkoœæ traci orientacjê,
a niszcz¹ce skutki tego procesu coraz bardziej staj¹ siê widoczne.”
Perspektywê odzyskan¹ w Chrystusie cz³owiek sam gubi dziœ z oczu.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy w imieniu Ksiêdza
Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej,
przesy³am wszystkim Czytelnikom Nowej Gazety Praskiej serdeczne
¿yczenia radoœci i pokoju.
Nadzieja p³yn¹ca ze Zmartwychwstania Chrystusa niech bêdzie si³¹
naszej wiary i mi³oœci, by dobro podejmowane w codziennym ¿yciu mog³o
przynosiæ coraz obfitsze owoce.
ks. Wojciech Lipka
Kanclerz Kurii

zuj¹ce do wydarzeñ zwi¹zanych z mêk¹ i œmierci¹ Jezusa. Z czasem pojawia³o siê
coraz wiêcej elementów zwi¹zanych ze wspó³czesnymi wydarzeniami. Przygotowywanie
grobów, zawieraj¹cych aluzje
do sytuacji w Polsce, sta³o siê
popularne w latach powojennych i by³o jedn¹ z form oporu
wobec w³adzy, a zarazem sposobem przekazania wiernym
przes³ania bez cenzury.
- Czy wystawianie warty
przy grobach wi¹za³o siê misteriami œredniowiecznymi?
- Zwyczaj stawiania przy
Bo¿ym Grobie tzw. stra¿y
prawdopodobnie ma swoje
Ÿród³o w siêgaj¹cych wczesnego œredniowiecza inscenizacjach religijnych. Jak wiadomo, scenariusze tych widowisk
bazowa³y g³ównie na przekazie ewangelicznym oraz na
bardzo w tej epoce popularnych tekstach apokryfów. Zawarta w Ewangelii wzmianka
o ¿o³nierzach rzymskich, którzy pilnowali Grobu Chrystusa
i byli œwiadkami zmartwychwstania, zosta³a przez literaturê apokryficzn¹ rozszerzona i
skomentowana.
Kontynuuj¹c tradycje dawnego dramatu liturgicznego,
stra¿e Bo¿ego Grobu nieraz
wrêcz dos³ownie inscenizowa³y epizod Zmartwychwstania:
gdy kap³an podczas rezurekcji intonowa³ „Chrystus zmartwychwsta³”, stra¿nicy padali
na ziemiê jak rzymscy ¿o³nierze w Ewangelii.
Wielkanocne warty przy Bo¿ym Grobie wi¹¿¹ siê nie tylko
z dawnym teatrem religijnym,
ale tak¿e z tradycj¹ zaszczepion¹ w po³udniowej Polsce
przez rycerski zakon Bo¿ogrobców. W 1163 r. zosta³ on
sprowadzony do Miechowa
przez uczestnika wyprawy
krzy¿owej Jana Jaksê Gryfitê.
W koœcio³ach zakonnych urz¹dzano okaza³e Bo¿e Groby, a
mnisi – rycerze zaci¹gali przy
nich rycersk¹ wartê w pe³nym
rynsztunku bojowym.
Z kolei w okolicach Radomyœla nad Sanem panuje przekonanie, ¿e pocz¹tek tej tradycji
da³o przybycie akurat w Wielki
Pi¹tek, wracaj¹cych z wiedeñskiej odsieczy ¿o³nierzy króla
Jana Sobieskiego. Ubrani w
zdobyczne tureckie stroje i wyposa¿eni w zdobyt¹ broñ w
pierwszej chwili, jak g³osi tradycja, wywo³ali panikê wœród
miejscowej ludnoœci. Oni to
zaci¹gnêli wartê przy Grobie
Pañskim i st¹d w Polsce Po³udniowo-Wschodniej stra¿ników
nazywa siê Turkami. Niewykluczone, ¿e Ÿród³em tej nazwy
by³a te¿ chêæ zachowania wiernoœci w stosunku do relacji
ewangelicznej: Grobu Pañskiego strzegli ¿o³nierze rzymscy,
a wiêc poganie, zaœ w dawnej
Polsce synonimem niechrzeœcijanina by³ pocz¹tkowo Tatar,
a póŸniej w³aœnie Turek.
- Wspomnia³ ksi¹dz o apokryfach opowiadaj¹cych o
mêce Pana Jezusa. Co to s¹
apokryfy, kiedy powstawa³y
i po co?
- S³owo „apokryf” jest pochodzenia greckiego i oznacza coœ
ukrytego b¹dŸ tajemnego. Apokryfami nazywamy staro¿ytne
pisma ¿ydowskie i wczesnochrzeœcijañskie, które s¹ niejasnego pochodzenia, o treœci bardzo czêsto tajemniczej, odbiegaj¹cej od powszechnie przyjêtej
nauki. Do pism biblijnych upodabniaj¹ siê osob¹ domniema-

nego autora, tematyk¹, w¹tkami
opowiadania i rodzajem literackim. I chocia¿ zawieraj¹ od strony zewnêtrznej wiele podobieñstw do pism, które Koœció³
uzna³ za natchnione, czyli bêd¹ce w kanonie Pisma Œwiêtego,
nigdy nie by³y czytane publicznie na zebraniach liturgicznych.
Powstawa³y w ró¿nych œrodowiskach: ¿ydowskich, greckich,
chrzeœcijañskich i heretyckich, i
w ró¿nych miejscach: w Egipcie,
Syrii, Etiopii.
Przyczyn¹ powstania apokryfów by³a chêæ uzupe³nienia tego,
co znajduje siê w Piœmie œw.
oraz uzasadnienia niektórych
pogl¹dów religijnych. Nic dziwnego zatem, ¿e pisma te zawieraj¹ wiele naiwnych i fantastycznych treœci, s¹ pe³ne elementów
baœniowych i obfituj¹ we wszelkiego rodzaju cudownoœci.
- Czy apokryfem jest te¿
g³oœna ostatnio Ewangelia
Judasza?
- Tak, jest to przyk³ad apokryfu. Pod okreœleniem Ewangelia Judasza kryje siê tekst
gnostycki, zapisany w jêzyku
koptyjskim i dotycz¹cy ¿ycia
Jezusa Chrystusa. Badania
przeprowadzone przy pomocy
izotopu wêgla C 14 wskazuj¹,
¿e materia³, na którym spisano tekst pochodzi z III lub IV
wieku. Natomiast sama ewangelia zosta³a napisana pomiêdzy 130 a 170 r. Po raz pierwszy jest wspomniana w dziele
Adversus haereses (Przeciwko herezjom) z ok. 180 r., autorstwa pierwszego biskupa
Lyonu, œw. Ireneusza.

Ewangelia Judasza powsta³a w œrodowisku kainitów, pozostaj¹cych w opozycji do koœcio³a wczesnochrzeœcijañskiego. Apokryf opisuje ostatnie dni i godziny przed pojmaniem Jezusa. Wed³ug niego
Judasz nie zdradza Jezusa,
ale wydaje go na w³asne
¿yczenie, dziêki czemu Chrystus mo¿e zbawiæ œwiat. Judasz przedstawiony jest jako
bohater, realizuj¹cy plan, bez
którego Chrystus nie móg³by
odkupiæ ludzkoœci. Ewangelia
Judasza jest zatem swego rodzaju apologi¹ zdrady i prób¹
usprawiedliwienia Judasza.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, co mówi o czynie Judasza Pismo œwiête. Pope³nione
przez Judasza przestêpstwo
zdrady polega³o na wydaniu
Jezusa religijnym w³adzom
¿ydowskim, które podjê³y decyzjê o zabiciu Go – Judasz
wskaza³ miejsce, gdzie zatrzyma³ siê Jezus po zakoñczeniu
nauczania, pomóg³ przy Jego
identyfikacji w trakcie aresztowania, za swoje „us³ugi” otrzyma³ wynagrodzenie – trzydzieœci srebrników.
Wiadomo, ¿e Jezus zna³ dok³adnie swój przysz³y los, ods³oni³ zamiary wrogów. Jego decyzja pójœcia na œmieræ by³a ca³kowicie œwiadoma i suwerenna.
Przez swoj¹ mêkê i zmartwychwstanie Pan Jezus potwierdzi³, ¿e jest Bogiem, zwyciê¿y³ œmieræ, szatana i grzech.
Dlatego cieszmy siê w czasie
tych Œwi¹t Wielkanocnych, ¿e
mo¿emy spotkaæ siê z Chrystusem, który zmartwychwsta³
i ¿yje wœród nas.
Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Z wysokoœci krzy¿a
29 marca w Koœciele Œw. Mateusza Ap. i Ew. przy ul. Ostródzkiej 172 odby³ siê Koncert Pasyjny pn. „Z wysokoœci krzy¿a” w
wykonaniu zespo³u chrzeœcijañskiego E.O.
„Z wysokoœci krzy¿a” to widowisko artystyczne, inspirowane
rozwa¿aniami pasyjnymi, opatrzone piêknymi i wzruszaj¹cymi
pieœniami wielkopostnymi, pe³nymi prawdy, zmuszaj¹cymi do
osobistej refleksji s³owa o cierpieniu i mi³oœci Boga i cz³owieka
w wykonaniu zespo³u E.O., jednego z czo³owych zespo³ów
muzyki chrzeœcijañskiej w Polsce. Rozwa¿ania pasyjne czyta³
jeden z najwybitniejszych polskich aktorów - Jerzy Zelnik. Wykonano m.in. pieœni: „GOLGOTA” (s³owa i melodia tradycyjne);
„Tytu³ winy brzmia³ …” - fragmenty rozwa¿añ drogi krzy¿owej;
„Zdjêcie z krzy¿a” - wiersz Ks. Jana Twardowskiego; TO JEST
MÓJ PAN (muz. Damian Or³owski, s³. Dorota Choszczyk); „KIEDYŒ” (Soundtrack z filmu „Dzwonnik z Notre Dame”).
Zespó³ E.O. powsta³ w 2005 roku w Warszawie z inicjatywy
Doroty Choszczyk, wokalistki i autorki tekstów oraz Marka
Choszczyka, mened¿era grupy, w trakcie przygotowañ do Galowego Koncertu Œwi¹tecznego, na którym wrêczono Dorocie
Choszczyk Platynow¹ P³ytê za nagranie kr¹¿ka „Jasnogórska
Pani”. E.O. wielokrotnie goszcz¹ce w TVP 1, TVP Polonia, Polsat, Puls, TVP3 i w wielu rozg³oœniach radiowych gra koncerty o
ró¿nej tematyce. Formacja gra³a na jednej scenie z Antonin¹
Krzysztoñ, 123, Mietkiem Szczeœniakiem, Andrzejem Lampertem, Chili My, Maleo, Magd¹ Anio³. Od kwietnia 2005 roku organizuje koncerty s³owno-muzyczne dedykowane Ojcu Œwiêtemu
Janowi Paw³owi II jako wyraz wdziêcznoœci m³odych artystów
za Jego Pontyfikat.
Organizatorem koncertu by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jacek Kaznowski wraz z rad¹ i zarz¹dem, proboszcz Parafii
p.w. Œw. Mateusza Ap. i Ew. Zdzis³aw Konkol oraz Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka.

Wielkanoc na ludowo
dokoñczenie ze str. 1

garncarstwo, rzeŸby, drewniane ptaki, instrumenty muzyczne, pisanki zdobione ró¿nymi
technikami, wyroby szyde³kowe, hafty, plecionki
(tak¿e ze s³omy), palmy, kierce (paj¹ki z grochu i s³omy). Wypalone z gliny jaja wystawili
m³odzi niepe³nosprawni uczestnicy zajêæ z pracowni rzeŸby DK „Praga”.
Wystawcy prezentowali siê w strojach ludowych ze swych regionów; niektórzy – z towarzyszeniem instrumentów: liry korbowej, skrzypiec.
Beata Rokicka z Zielkowic pod £owiczem
dwa lata temu prowadzi³a w DK „Praga” warsztaty; w tym roku uczestniczy³a tak¿e w kiermaszu. Mo¿na by³o podziwiaæ jej tradycyjny strój
³owicki oraz mistrzowskie operowanie bibu³k¹,
która pod jej palcami b³yskawicznie przemie-
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nia³a siê w kwiaty. Pani Beata prowadzi Ko³o
Gospodyñ Wiejskich. £owickie nazywa zag³êbiem twórców ludowych. Mimo trudnoœci, tradycja jest pielêgnowana. Ostatnio odby³ siê konkurs haftu tradycyjnego dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej. Nie brak³o chêtnych, choæ to
trudna, ¿mudna dziedzina; wymaga cierpliwoœci. Trzeba poœwiêciæ nawet kilkanaœcie godzin,
ale ta praca daje ogromn¹ satysfakcjê. Ka¿dy
wytwór jest inny.
Wielkanocna impreza w DK „Praga” cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem nie tylko wœród
mieszkañców Pragi, ale tak¿e innych czêœci
Warszawy. Publikujemy zdjêcia niektórych eksponatów, by utrwaliæ wra¿enia tych, którzy odwiedzili placówkê, a innych zachêciæ do wizyty
za rok.
K.

W trzech jêzykach
Goœcie, zaproszeni 27 marca (Miêdzynarodowy Dzieñ
Teatru) na „angielsk¹ herbatkê z rosyjskiego samowara”,
szczelnie wype³nili hol Szko³y Podstawowej nr 258 przy ul.
Bertolda Brechta 8. Przy sto³ach zasiedli rodzice uczniów,
ich m³odsze rodzeñstwo, absolwenci szko³y i osoby zaprzyjaŸnione – razem ok. stu osób. Zab³ys³y œwiece, zapachnia³y s³odkie domowe przysmaki. Rolê kelnereczek, z wdziêkiem podaj¹cych herbatkê, pe³ni³y uczennice klas IV – V.

Wieczór poetycko-muzyczny
poprowadzi³a pomys³odawczyni i
re¿yserka ca³oœci, nauczycielka
jêzyka polskiego i rosyjskiego El¿bieta Szymanik, wspólnie z wicedyrektork¹ Bogumi³¹ Chisi.
Jako artyœci graj¹cy, œpiewaj¹cy i recytuj¹cy poezjê, wyst¹pili uczniowie i nauczyciele, na
czele z pani¹ od muzyki Teres¹
Bater. Jej rodzinny kwintet zagra³
w sk³adzie: pani Teresa (pianino,
flet), ma³¿onek Robert (perkusja), córka Marta (flet poprzecz-

ny, pianino), córka Ania (skrzypce), syn Micha³ (ksylofon).
Wieczór zacz¹³ siê od „Zimowej Herbatki” Starszych
Panów. Potem pop³ynê³a poezja mówiona i œpiewana w
trzech jêzykach, które s¹ w
programie szko³y 258: polskim, rosyjskim, angielskim.
Pedagodzy sami wybierali
utwory do recytacji, uczniom
pomog³a El¿bieta Szymanik.
Wyst¹pi³o 6 nauczycieli i 30
uczniów.

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

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

Zaczerpniêty z piosenki
Marka Grechuty temat przewodni „Œwiecie nasz” pobrzmiewa³ w strofach m.in.:
Juliana Tuwima, Fiodora Tiutczewa, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Aleksandra Puszkina,
Jana Kasprowicza, Jonasza
Kofty, Zbigniewa Herberta, ks.
Jana Twardowskiego, Bu³ata
Okud¿awy, Leopolda Staffa,
Czes³awa Niemena, Cypriana
Norwida, Michai³a Lermontowa, Karola Wojty³y, Siergieja
Jesienina, R. Wallensteina,
Wis³awy Szymborskiej. Poezji
towarzyszy³a muzyka o mi³oœci, œwiecie - wspania³ym i
dziwnym, tañcu niemieckim,
podmoskiewskich wieczorach.
Dziêki przygotowanym kartkom z tekstem, wszyscy mogli
zaœpiewaæ „Œwiecie nasz”.
„Dzieci doskonale odbieraj¹
takie inicjatywy. Bardzo siê
anga¿uj¹. Od dwóch tygodni
tylko o tym siê u nas mówi³o”
– powiedzia³ nam po zakoñczeniu wystêpów tata Oli Gawêdy z kl. IV C. Choæ graj¹cej
na flecie Ani z kl. VE towarzyszy³a trema, jej mama oceni³a
pomys³ jako wspania³y. Jej
zdaniem, warto takie imprezy
organizowaæ czêœciej.
„Ten wieczór poetycko-muzyczny pokazuje, jakie ekstra
wydarzenia dziej¹ siê w praskich szko³ach. W³aœnie przez
taki pryzmat, a nie tylko wyniki
testów, trzeba patrzeæ na nasze placówki oœwiatowe. Za
ogromny wk³ad pracy chcê podziêkowaæ nauczycielom i dyrekcji Szko³y Podstawowej nr
258” – podsumowa³ imprezê
Artur Buczyñski, wiceburmistrz
Pragi Pó³noc.
K.

Morze w Junonie
Ba³tyk na Bródnie? Czemu nie. I to wcale nie w naszym
cyklu „NGP w podró¿y”. Tym razem Nowa Gazeta Praska
zaprasza do odwiedzenia klubu Junona, gdzie prezentowane bêd¹ „Pejza¿e malowane”, wystawa malarstwa i fotografii marynistów oddzia³u warszawskiego.

Rozmawiamy o niej z pani¹
Krystyn¹ Bachanek, mieszkank¹ Bródna, pomys³odawczyni¹ i „dobrym duchem” wystawy.
- Jest Pani malark¹, pedagogiem i spo³ecznikiem…
- …oraz kronikarzem w Towarzystwie Przyjació³ Warszawy.
Wspó³pracowa³am tak¿e z Mazowieckim Towarzystwem Kultury i przewodniczy³am tam sekcji
kultury. Ale rzeczywiœcie, prawie
æwieræ wieku zapoznawa³am
m³odzie¿ z podstawami sztuki i
przygotowywa³am do egzaminów na ASP. Uczy³am malowaæ
i sama malowa³am. Akwarele,
grafiki i – ze z³oœci – oleje.
- Ze z³oœci?
- Us³ysza³am, ¿e jestem
dobr¹ akwarelistk¹ i koniec.

Ale postanowi³am udowodniæ,
¿e to nie wszystko i z³apa³am
siê za obrazy olejne.
- A w jaki sposób powstawa³y pejza¿e morskie wystawiane w klubie Junona?
- To prace poplenerowe.
Fotografie i malarstwo.
- Dlaczego w³aœnie morze?
- Od lat 50. dzia³a w Warszawie Stowarzyszenie Marynistów Polskich, które ma kilkanaœcie filii w ca³ym kraju. Przez
dwie kadencje by³am prezesem sto³ecznego oddzia³u.
Muszê siê pochwaliæ, bo nasze
stowarzyszenie dzia³a bardzo
prê¿nie. W zesz³ym roku zdobyliœmy nagrody uczestnicz¹c
w Centralnych Dniach Morza
we W³adys³awowie. W 2007 r.

„Prawy Brzeg” - DOSiR przy ul. Jagielloñskiej 7
informuje, ¿e 11 i 12 kwietnia placówka bêdzie nieczynna,
a 13 kwietnia („Lany Poniedzia³ek”)
bêdzie czynna w godz.14.30 - 22.00.

nagrodzono nas podczas rocznicowych uroczystoœci Gdyni.
Lubiê morskie krajobrazy.
- Wystawê „Pejza¿e malowane” mo¿na ogl¹daæ od
przysz³ego tygodnia?
- Tak, otwarcie i wernisa¿
zaplanowane s¹ na 15 kwietnia o godzinie 17.
- A jakie s¹ Pani dalsze
plany?
- Razem z by³ymi uczniami
namalowaliœmy obrazy zwi¹zane z histori¹ Polski. Prace
bêd¹ pokazywane w czerwcu,
w ramach akcji „Sztafeta pokoleñ”. A potem polec¹ do
muzeum Armii Krajowej w Detroit. Przedstawiciel muzeum
ju¿ je ogl¹da³ i zaakceptowa³.
Na moim obrazie widzimy mazowieck¹ wierzbê, krzy¿ i bia³o-czerwon¹ chor¹giew. Na
krzy¿u autentyczna ¿o³nierska
czapka. Pejza¿ tonie we mgle.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Ludmi³a Milc
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w
bródnowskim klubie „Junona”
ul. Bazyliañska 1 w godzinach
13-19 od 15 kwietnia (œroda)
do koñca miesi¹ca. Warto jednak wczeœniej zadzwoniæ (tel.
022 811-99-56) i upewniæ siê,
czy w tym czasie nie odbywaj¹
siê w klubie zajêcia, gdy¿ stanowi³oby to przeszkodê w
obejrzeniu wystawy.

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297
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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
Ponownie zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cego na:
- dokonaniu zmiany w treœci prawomocnej decyzji nr
64/CP/2006 z dnia 29.08.2006 r. znak: AMD-II-7331/
4822/UI-569/CP/2006 na wniosek Miasta Sto³ecznego
Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿onego w
dniu 22.06.2006 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie oœwietlenia na dzia³kach nr ew. 66, 60/20, 64, 63/3,
62, 55/6 z obrêbu 4-07-03 przy ul. Przykoszarowej i
ul. Miko³aja z D³ugolasu na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, o dzia³kê nr ew. 60/21 z obrêbu
4-07-03 i dzia³kê nr ew. 81 z obrêbu 4-07-05 przy
ul. Przykoszarowej i ul. Miko³aja z D³ugolasu
- dokonaniu zmiany w treœci prawomocnej decyzji nr
136/CP/2008 z dnia 08.12.2008 r. znak: UD-II-WABINO-7331-11503-08 325CP na wniosek SBM „WARDOM” z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿onego w dniu
23.04.2008 r. dla inwestycji 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, o kanalizacjê teletechniczn¹
w ul. Milenijnej
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. 022 510-32-25.
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).

Pamiêci Jana Paw³a II
2 kwietnia sta³ siê dla Polaków dat¹ szczególn¹. Tego
dnia wspominaliœmy Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. W
czwart¹ rocznicê œmierci Papie¿a we wszystkich miastach
odbywa³y siê czuwania, koncerty, odprawiane by³y uroczyste Msze œwiête.
Równie¿ w Bia³o³êce, w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny
Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 odby³ siê koncert s³owno-muzyczny, zatytu³owany „Œladami Jana Paw³a II ze œmierci do ¿ycia”.
M³odzi wykonawcy – Dorota Choszczyk z zespo³em muzyki
chrzeœcijañskiej E.O. wprowadzili nas w œwiat piêknej, refleksyjnej, pe³nej ciep³a muzyki, sk³aniaj¹cej do pogodnej zadumy.
Muzycy zaprezentowali szereg pieœni i piosenek we w³asnych
aran¿acjach. Obok powa¿niejszej pieœni o charakterze wielkopostnym pt. „To nie gwoŸdzie Ciê przebi³y, lecz mój grzech”,
us³yszeliœmy takie utwory, jak „To jest mój Pan”, czy „Gdy wpatrujê siê w tw¹ œwiêt¹ twarz”.
Poezjê oraz fragmenty homilii Jana Paw³a II czyta³ Olgierd
£ukaszewicz. W mistrzowskim wykonaniu dociera³y do nas pe³ne m¹droœci s³owa, przypominaj¹ce o prawdziwych wartoœciach:
„Nie mo¿na zamkn¹æ cz³owieka tylko w sferze ¿ycia materialnego. Osoba ludzka nie mo¿e staæ siê niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych i konsumpcjonizmu. Nie dajcie siê zniewoliæ!”
Olgierd £ukaszewicz tak wspaniale naœladowa³ g³os Papie¿a,
¿e odnosi³o siê wra¿enie, ¿e to on sam do nas przemawia. Przestrogi, aby nie daæ siê zwieœæ materializmowi wspó³czesnego
œwiata, jak i pe³ne humoru zdania, skierowane do m³odzie¿y, sprowadza³y siê do jednego, najwa¿niejszego przes³ania: „Cz³owiek
nie mo¿e ¿yæ bez mi³oœci, bez niej jego ¿ycie nie ma sensu.”
Zespó³ E.O. powsta³ w 2005 roku w Warszawie z inicjatywy
Doroty Choszczyk, wokalistki i autorki tekstów oraz Marka
Choszczyka, managera grupy, w trakcie przygotowañ do Galowego Koncertu Œwi¹tecznego, na którym wrêczono Dorocie Platynow¹ P³ytê za nagranie kr¹¿ka „Jasnogórska Pani”. E.O. wielokrotnie goszcz¹ce programach telewizyjnych i w wielu rozg³oœniach radiowych, gra koncerty o ró¿nej tematyce. Formacja wystêpowa³a z takimi wykonawcami jak Antonina Krzysztoñ, Mieczys³aw Szczeœniak, Andrzej Lampert, Chili My czy Magda Anio³.
Od kwietnia 2005 roku E.O. organizuje koncerty dedykowane Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II jako wyraz wdziêcznoœci
m³odych za jego Pontyfikat. Takim w³aœnie podziêkowaniem by³
bia³o³êcki czwartkowy koncert, którego organizatorami byli Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka, Jacek Kaznowski wraz z
Rad¹ i Zarz¹dem, Ksi¹dz Dziekan Tadeusz Olaczek, Proboszcz
Parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci oraz Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka.
Joanna Kiwilszo

Do 11 kwietnia – czynna wystawa w 199. rocznicê urodzin Fryderyka Chopina „POLSKA CHOPINA w fotografii Micha³a Browarskiego”
14 kwietnia (wt.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów”
- Koncert Uczniów klasy skrzypiec prof. Agnieszki Cypryk (PSM
II st. im. J. Elsnera w Warszawie, przy ul. Miodowej)
Od 17 kwietnia do 11 maja - Wystawa Fotoinstalacji i rzeŸby
pt.: „DIALOGI” autorstwa KRZYSZTOFA KIZLICHA
17 kwietnia (pi¹tek), godz. 12.00 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (m³odzie¿ i doroœli) eliminacje dzielnicowe
18 kwietnia (sob.), zaczynamy o godz. 8.00 przy muszli
koncertowej w Parku Praskim - „Bieg dooko³a ZOO” – w
Parku Praskim zadbamy o kondycjê fizyczn¹ i zaserwujemy
doskona³¹ muzykê. Bieg g³ówny na 10 km wystartuje o godz.
11.00. A ju¿ od 10.00 zagra zespó³ Warsaws Dixielanders. Od
11.00 rytmy brazylijskiej batucady wybije grupa BlocoCentral,
o 11.45 wyst¹pi zespó³ Djolof-Man.
19 kwietnia (niedz.), godz. 19.00 - spektakl teatralny - „PENTHEMURDER”, w re¿. Marka Brodzkiego – wystawiany w jêz.
angielskim. Wykonawcy: aktorzy Teatru KROPKA THEATRE,
za³o¿onego przez Jolantê Juszkiewicz.
20 kwietnia (pn.), godz. 17.30 - Impreza krasnoludkowa
21 kwietnia (wt.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹”
– MA£GORZATA KO¯UCHOWSKA, spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
22 kwietnia (œr.), godz. 17.30 - „USA – kolorowe kaniony zachodnich Stanów” – pokaz slajdów
22 kwietnia (œr.), godz. 15.00 - „Promocja m³odych talentów”
- Koncert Studentów klasy klarnetu prof. Miros³awa Pokrzywiñskiego (UMiFC w Warszawie)
24 kwietnia (pt.), godz. 18.00 - „Poddasze literackie”- Spotkanie z pisarzem oraz Turniej Jednego Wiersza
25 kwietnia (sob.), godz. 19.00 - spektakl teatralny - „MALIGNA” – re¿. Asia £amtiugina – Wykonawcy: Nezale¿na Grupa
Teatralna PODGRUPA
26 kwietnia (niedz.), godz. 16.00 - KONCERT DLA DZIECI z
cyklu „Praskie koncerty familijne” – „Poznajemy instrumenty
orkiestrowe - klarnet”. Koncert prowadzi Agnieszka Wachnik
27 kwietnia (pn.), godz. 17.30 - „Skamienia³oœci” - program
edukacyjny dla dzieci z cyklu „Animal planet”
27 kwietnia (pn.), godz. 17.30 - Spotkanie Klubu Praskich
Twórców – promocja tomiku P. Hanny Malinowskiej
28 kwietnia (wt.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów”
- Koncert Uczniów klasy œpiewu solowego prof. Jadwigi Skoczylas (ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie przy ul. Bednarskiej).

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI

Zmiany w zwi¹zku z II etapem modernizacji Trasy W-Z
Od 12 kwietnia w zwi¹zku II etapem modernizacji torowiska tramwajowego na trasie W-Z z ruchu tramwajowego zostanie wy³¹czona al.
Solidarnoœci na odcinku od ul.Okopowej do ul. M³ynarskiej. Linie 13, 24 i
26 pojad¹ objazdami a kursowanie linii 23 i 27 zostanie zawieszone.
II etap prac modernizacyjnych obejmuje Obozowej oraz al. Solidarnoœci na odcinbudowê wyjazdu z zajezdni Wola, wêz³a ku Plac Bankowy – Jagielloñska.
rozjazdowego Wolka-M³ynarska, prze- Na czas trwania powy¿szych prac linie
budowê torowiska na ul. M³ynarskiej i tramwajowe 4, 7, 28, 41, 47 pojad¹

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

dotychczasowymi trasami zastêpczymi:
linia 4: ¯ERAÑ WSCHODNI - (…) - rondo ¯aba
- Starzyñskiego - most Gdañski - Miêdzyparkowa - Andersa - pl. Bankowy - (…) - WYŒCIGI
linia 7: OKÊCIE - (…) - Targowa - 11
Listopada - Stalowa - CZYNSZOWA
linia 28: KO£O - (…) - Grochowska WIATRACZNA

linia 41: w zmianie A: ¯ERAÑ WSCHODNI
- Annopol - Rembieliñska - Budowlana Odrow¹¿a - rondo ¯aba - Starzyñskiego most Gdañski - S³omiñskiego - RONDO RADOS£AWA (powrót: al. Jana Paw³a II Stawki - Andersa - Miêdzyparkowa)
w zmianie B: ¯ERAÑ WSCHODNI - Annopol
- Rembieliñska - Budowlana - Odrow¹¿a rondo ¯aba - Starzyñskiego - most Gdañski - Miêdzyparkowa - Andersa - Stawki al. Jana Paw³a II - RONDO RADOS£AWA
(powrót: S³omiñskiego - most Gdañski)
linia 47: KAWÊCZYÑSKA-BAZYLIKA - Kijowska - Targowa - Grochowska - GOC£AWEK.
Nadal nie bêd¹ kursowa³y tramwaje
linii 2, 32 i 46.
Po wy³¹czeniu z ruchu al. Solidarnoœci
na odcinku od ul. Okopowej do ul. M³ynarskiej zmieni¹ siê trasy linii 13, 24 i
26, które od po³owy kwietnia pojad¹ nastêpuj¹cymi objazdami, wed³ug specjalnych rozk³adów jazdy:
linia 13: CM.WOLSKI - Wolska - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - al. Jana
Paw³a II - rondo Rados³awa - S³omiñskiego - (…) - KAWÊCZYÑSKA-BAZYLIKA
linia 24: GOC£AWEK - (…) - rondo Daszyñskiego - Towarowa - Okopowa - rondo Rados³awa - al. Jana Paw³a II - Popie³uszki - S³owackiego - METRO MARYMONT
linia 26: OS.GÓRCZEWSKA - (…) - Wolska - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - Towarowa - al. Solidarnoœci - METRO RATUSZ ARSENA£.
Z dniem 14 kwietnia zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 23 i 27.

Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § l 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. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 póz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana decyzja administracyjna nr
19/CP/2009 na wniosek osoby fizycznej, z³o¿ony
21.05.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego, na dzia³kach ew. nr 1 i 11/2 w obrêbie
4-16-07, oraz na dzia³kach ewid. nr: 31/11, 31/12 w
obrêbie 4-16-06, w drodze dojazdowej do ul. Olesin,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym 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 zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji objêtej przedmiotow¹ decyzj¹. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu
m.st. Warszawy.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 199,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie 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).
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Pla¿a Pani Prezydent
W listopadzie ubieg³ego roku Pani
Prezydent zaprezentowa³a warszawiakom efekt pracy jednego ze swoich kilkunastu pe³nomocników, a mianowicie
koncepcjê zagospodarowania nadbrze¿y Wis³y. Ucieszy³em siê, widz¹c w tym
wreszcie koniec wieloletnich zaniedbañ
kolejnych w³adz miasta i krok w stronê
uczynienia z Wis³y takiej atrakcji, jak¹
stanowi¹ rzeki w innych stolicach Europy i œwiata. Po zapoznaniu z koncepcj¹
zaproponowa³em dodatkowo uwzglêdnienie w niej pla¿y dla nudystów, która
funkcjonuje na dziko w Warszawie ju¿
od wielu lat. Po doœwiadczeniach z Sopotu, gdzie skazano dwie dziewczyny za
opalanie siê topless, chcia³bym, aby zalegalizowano pla¿ê warszawsk¹, tak
¿eby nudyœci mogli za¿ywaæ k¹pieli s³onecznych w pe³ni legalnie i w komfortowych warunkach, nie nara¿eni na podgl¹daczy oraz interwencje stra¿ników
miejskich. Miejsca nad Wis³¹ jest bowiem
wystarczaj¹co du¿o i starczy go dla
wszystkich.
Mój pomys³ wywo³a³ publiczn¹ dyskusjê, która szerokim echem przetoczy³a siê przez media i wzbudzi³a du¿e
zainteresowanie wœród mieszkañców

stolicy. W przeprowadzonej w tej sprawie na jednym z portali internetowych
sondzie wziê³o udzia³ 1146 osób, z
czego 1007 (87,87%) opowiedzia³o
siê za pla¿¹. Niestety, mimo ¿e od
tamtej chwili up³ynê³o ju¿ kilka miesiêcy, pomys³ nie zosta³ podchwycony
przez w³adze miasta. Ma³o tego, pe³nomocnik Pani Prezydent Marek Piwowarski, przygotowuj¹cy wspomnian¹ koncepcjê zagospodarowania
brzegów Wis³y stwierdzi³ nawet w mediach, ¿e „takie rzeczy nie przechodz¹
nawet w miastach europejskich” sugeruj¹c tym samym, ¿e Warszawie do
Europy daleko.
Uzna³em, ¿e to ju¿ przesada, dlatego parê dni temu wyst¹pi³em do Pani
Prezydent z formaln¹ proœb¹ o podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu zalegalizowanie takiej pla¿y w Warszawie. Uprzedzaj¹c fakty poinformowa³em, ¿e nie oczekujê, aby w dobie kryzysu projekt ten
mia³by byæ realizowany przez miasto,
zw³aszcza, ¿e brakuje pieniêdzy na wiele innych niezbêdnych inwestycji. Zaproponowa³em jedynie uwzglêdnienie miejsca dla nudystów w koncepcji zagospodarowania nadbrze¿y Wis³y przygotowa-
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nej przez ratusz. Sama budowa pla¿y z
prawdziwego zdarzenia mog³aby byæ
przeprowadzona przez operatora prywatnego.
Pani Prezydent ma na odpowiedŸ 21
dni. Póki co, przedstawiciele ratusza nabrali wody w usta i nie wypowiadaj¹ siê
publicznie na ten temat. Zw³aszcza, ¿e
to ciê¿ki orzech do zgryzienia, bo decyzja Hanny Gronkiewicz – Waltz bêdzie swego rodzaju wyborem jej koncepcji Warszawy: nowoczesnego, otwartego miasta europejskiego, czy XIXwiecznego zaœcianka. Mam nadziejê, ¿e
Pani Prezydent bli¿ej do tej pierwszej
wizji stolicy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Magister kwietniowy?
W œwi¹tecznym nastroju piszê felieton, byæ mo¿e ostatni raz jako magister
politologii. Kontrola nas³ana na Uniwersytet Jagielloñski, najstarsz¹ polsk¹
uczelniê w celu zbadania magisterki autora biografii Lecha Wa³êsy œwiadczy, ¿e
S³oñce Peru, mi³oœciwie nam panuj¹cy
Donek Tusk postanowi³ decydowaæ, kto
mo¿e byæ w Najjaœniejszej Rzeczypospolitej magistrem, a kto nie.
Nawet w latach 80. komunistyczna
dyktatura szanowa³a autonomiê uczelni
wy¿szych. Decydowanie wprost przez
w³adze partyjne o stopniach naukowych
skoñczy³o siê z odwil¿¹ w 1956 r. POwróci³o dopiero pod rz¹dami premiera
Tuska i minister „od nauki” Kudryckiej.
Wypada mi w pe³ni podzieliæ pogl¹dy
minister Bo¿eny Kudryckiej i premiera
Tuska. Niedopuszczalne jest wszak¿e,
aby w Polsce pod rz¹dami mi³oœci, wy¿szym wykszta³ceniem mog³y legitymowaæ siê osoby o pogl¹dach odbiegaj¹cych
od linii programowej Przewodniej Si³y
Narodu – Platformy Obywatelskiej.
Ufam, ¿e niezawis³a Komisja Akredytacyjna, kierowana zreszt¹ przez senatora PO (co zapewnia niezale¿noœæ od
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Uratujcie
Park Wiœniewo

jakichkolwiek nacisków politycznych)
wywi¹¿e siê z wielkiego zadania, które
postawi³a przed ni¹ Partia. Mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e ju¿ wkrótce, bladym œwitem budziæ bêdzie niegodnych magistrów
walenie do drzwi i pytanie:
- Czy wykaza³ Pan w swojej pracy magisterskiej doœæ dobitnie, ze TW „Bolek”
nie by³ TW „Bolkiem”?
- Ale Wysoka Komisjo, ja pisa³em magisterkê z marketingu politycznego…
- A gdzie obowi¹zkowy wstêp o roli
Przewodniej Si³y Narodu? A gdzie kilka
ustêpów wychwalaj¹cych geniusz Umi³owanego Przywódcy, S³oñca Peru?
Bior¹c pod uwagê, co chodzi ostatnio
po g³owie przewodnicz¹cemu Platformy,
weryfikacja przez Komisjê mo¿e skoñczyæ siê nie tylko odebraniem tytu³u naukowego, ale nawet eutanazj¹ lub co
gorsza kastracj¹…

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Eurowybory

Sprzedam dzia³ki budowlane
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cena 28 PLN/m2.
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politycznych, jak Polska Lewica czy Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Jednak nie wszyscy. Wielkim nieobecnym
w tej batalii wyborczej bêdzie niestety
W³odzimierz Cimoszewicz, który nie
podj¹³ trudu przewodniczenia wspólnemu komitetowi lewicy. Byæ mo¿e na taki
wspólny komitet jeszcze nie czas. Z kim
listy lewicy bêd¹ konkurowa³y? Na pewno swoj¹ ekipê wystawi PO, PiS i PSL byæ
mo¿e rozsypuj¹cy siê SdPL i Demokraci.
Odgra¿a siê Lepper i jego Samoobrona,
a tak¿e LPR, który wraz z fundamentalistyczn¹ prawic¹ chce siê skryæ za szyldem antyeuropejskiej Libertas.
Wybory do Europarlamentu nie przeorz¹ polskiej sceny politycznej. G³ówni
gracze s¹ znani. Niespodzianek mo¿emy siê jedynie spodziewaæ w wystawionych rozgrywaj¹cych zawodnikach.
„Mój” komitet siêgn¹³ po tuzy. W Warszawie na miejscu pierwszym ma nas reprezentowaæ jeden z najbardziej roz-

Prosto z mostu
Nale¿y przypomnieæ Radzie. Warszawy, ¿e t¹ swoj¹ uchwa³¹ z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony i rozwoju
terenów zieleni w Warszawie w za³¹czniku nr 2 w wykazie terenów zieleni i
terenów otwartych o du¿ych walorach
przyrodniczych i kulturowych, postulowanych do objêcia ochron¹ przez prawo
miejscowe, w pkt 5 wskaza³a Park Henrykowski Dolny (Wiœniewo) przy ul. Modliñskiej/S¹siedzkiej jako obszar, który
powinien zostaæ zachowany.
Wspomniane w uchwale z dnia 6
kwietnia 1998 r. du¿e walory przyrodnicze tych terenów zostan¹ znacz¹co
zmniejszone po wprowadzeniu zabudowy mieszkaniowej.
Ponadto bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
Dzielnica Bia³o³êka jest jedn¹ z najintensywniej rozbudowuj¹cych siê dzielnic, kilkuhektarowy teren zlokalizowany w centrum dzielnicy jest idealny na stworzenie dla mieszkañców miejsca do rekreacji i wypoczynku.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

Wielkanocne jaja
Jajko to symbol ¿ycia. Na œwiêta Wielkiej Nocy przygotowujemy pisanki, a na
Krakowskim Przedmieœciu w Niedzielê
Palmow¹ studenci Akademii Sztuk Piêknych zorganizowali nawet festyn jajeczny. Jajka symbolizuj¹ te¿ w Polsce przemiany polityczne. Onegdaj zapowiedzi¹
upadku rz¹dz¹cej partii SLD by³o obrzucenie jajami przez prawicowych radyka³ów w Pary¿u Aleksandra Kwaœniewskiego, dziœ dzia³acze Platformy Obywatelskiej obrzucili jajami w pó³-symbolicznym
dla PO Pu³tusku prominentnego polityka tej partii Marcina Kierwiñskiego.
Nie mam z³udzeñ, ¿e rzucanie jajami wystarczy. Do upadku potêgi SLD potrzeba by³o jeszcze afery Rywina oraz
wejœcia na nasz rynek niemieckiego koncernu prasowego, który postawi³ na prawicowych publicystów. Dziœ zamiast afery Rywina mamy debaty, czy samozwañczy kandydat na szefa rz¹dz¹cej partii
oszuka³ by³¹ ¿onê przy rozwodzie, albo
czy w odpowiedzi na przyjacielsk¹ sugestiê ministra spraw wewnêtrznych
Hanna Gronkiewicz-Waltz obni¿y nagrody kwartalne dla wysokich urzêdników
ratusza w kwocie 85 000 z³ ka¿da.

Potem pozostanie ju¿ tylko uzupe³nienie przerzedzonych szeregów polskich
naukowców przez odpowiedni¹ liczbê
mianowanych przez min. Kudryck¹ „magistrów kwietniowych.”
Przewodnicz¹cy PO, magister historii, Donald Tusk bêdzie zaœ móg³ za zas³u¿onej prezydenturze oddaæ badaniom
nad losami w³asnego dziadka.
Maciej Maciejowski
radny Rady. Warszawy
maciej@maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

2 kwietnia Pañstwowa Komisja Wyborcza przyjê³a zawiadomienie z dnia 31
marca o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP w celu wspólnego zg³oszenia kandydatów na pos³ów
do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca
br. Tym samym po lewej stronie sceny
politycznej zosta³y zakoñczone wszelkie
spekulacje, kto, z kim i dlaczego. Powo³any wspólny komitet wyborczy SLD-UP
nie skupia - ku mojemu ubolewaniu wszystkich ugrupowañ lewicowych, dzia³aj¹cych na polskiej scenie politycznej.
Wspomagaæ jednak powo³any komitet
bêd¹ kandydaci z mniejszych ugrupowañ

POzytywnie

Przy³¹czê siê do apelu radnego Macieja
Maciejowskiego, dotycz¹cego pilnego podjêcia uchwa³y w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
Henryków („Henryków Pó³nocny”).
Brak planu miejscowego na tym terenie doprowadza do chaotycznej zabudowy niezgodnej z ogólnymi zasadami
urbanistyki i w przysz³oœci mo¿e powodowaæ liczne utrudnienia ¿ycia mieszkañców tego terenu. Zgoda na powstanie zabudowy wielorodzinnej na tym
terenie bêdzie skutkowa³a likwidacj¹ 8hektarowego Parku Wiœniewo z 14 pomnikami przyrody.
Nale¿y wyraziæ kategoryczny sprzeciw
w stosunku do zabudowy wielopiêtrowych
budynków mieszkalnych w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej oraz w miejscu istniej¹cej zieleni parkowej stanowi¹cej
dawn¹ czêœæ Wydmy Tarchomiñskiej,
obecnie przedzielonej ulic¹ Modliñsk¹, a
stanowi¹cej cenny teren zielony podkreœlaj¹cy charakter dzielnicy i tego miejsca.
Rada Dzielnicy uchwa³¹ z dnia 23 listopada 2007 r. zwraca³a siê do Rady
m.st. Warszawy o podjêcie wy¿ej wymienionej uchwa³y. Niestety, odzew by³
¿aden - czego efektem jest nastêpna, stanowcza uchwa³a Rady Dzielnicy w tej
sprawie z dnia 26 marca br.
Uwa¿am, ¿e do czasu uchwalenia
mpzp nale¿y wstrzymaæ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, których ca³kowita powierzchnia
zabudowy przekracza 500m2, a teren
zielony w rejonie ulic S¹siedzkiej, Podró¿niczej, Modliñskiej powinno siê przeznaczyæ pod park w celu zachowania istniej¹cej enklawy starodrzewu i charakteru tej czêœci dzielnicy.

Rada wielu

A jest za co nagradzaæ... O w³adzach
miasta myœlê z wdziêcznoœci¹, doje¿d¿aj¹c codziennie do pracy w zat³oczonym
autobusie, który 4 km pokonuje w 40
minut. Ten znakomity wynik cechuje siê
wysok¹ powtarzalnoœci¹, niezale¿nie do
tego, czy jadê autobusem zakupionym
jeszcze w stanie wojennym (jest takich
w Warszawie piêæset), czy autobusem
prywatnego przewoŸnika dopuszczonego na rynek przez prezydenta Paw³a Piskorskiego, czy te¿ autobusem zakupionym przez prezydenta Wojciecha Kozaka. Dodam, ¿e przeje¿d¿am przez tereny nie dotkniête remontami dróg prowadzonymi przez wysokich urzêdników
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tam, to dopiero siê jedzie!
Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przejdzie jednak do historii z powodu korków;
w tej dyscyplinie mistrzem pozostaje Lech
Kaczyñski. Jak dot¹d, najwiêkszym tytu³em do s³awy pani prezydent jest utrata
szansy na bezp³atny internet bezprzewodowy dla ca³ego miasta. Rezygnacjê
z ubiegania siê o jedyn¹ woln¹ czêstotliwoœæ Gronkiewicz-Waltz t³umaczy³a brakiem 30 mln z³, jednoczeœnie lekk¹ rêk¹

daj¹c prywatnej firmie 500 mln z³ na
budowê obiektu komercyjno-sportowego i rezygnuj¹c z œci¹gniêcia nale¿noœci
70 mln z³ od innej prywatnej firmy.
Spadek sprawnoœci dzia³añ sto³ecznego samorz¹du idzie w parze ze wzrostem samozadowolenia polityków Platformy Obywatelskiej. Dlatego moje tegoroczne ¿yczenia wielkanocne dotycz¹: weso³ych œwi¹t - dla wszystkich
Pañstwa, prze¿ycia radoœci Zmartwychwstania - dla zainteresowanych, a bardzo zimnego œmigusa dyngusa - dla zadowolonych z siebie, utrudniaj¹cych
nam ¿ycie urzêdników.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

poznawalnych polityków lewicy m³odego pokolenia, by³y szef SLD Wojciech
Olejniczak, w drugim okrêgu mazowieckim tak¿e m³ody pose³ z Radomia - Marek Wikiñski. Na listach mazowieckich
znajduj¹ siê tak¿e kandydaci lewicy z
niedawnych wyborów parlamentarnych,
dzia³acze i dzia³aczki krajowych i europejskich m³odzie¿ówek socjalistycznych,
profesorowie i pracownicy naukowi
uczelni, a tak¿e samorz¹dowcy, w tym
tak¿e obecny na tej stronie NGP Sebastian Wierzbicki na wysokim drugim
miejscu po Wojciechu Olejniczaku. PO
kreuje siê na swoistego rodzaju Front
Jednoœci i Mi³oœci Narodu. ZnaleŸæ na listach tej partii bêdziemy mogli zarówno
ludzi rekomendowanych niegdyœ przez
lewicê (Huebner), a tak¿e by³ych prominentnych dzia³aczy AWS (by³o kiedyœ
coœ takiego i niechlubnie zniknê³o ze sceny politycznej, a pozosta³ po tym Buzek
i Krzaklewski). PiS, które nie jest do
koñca parti¹ proeuropejsk¹, wypuszcza
do Europy „m³ode” wilki. Kamiñskiego i
Bielana, s³ynnych spin doktorów wspomagaæ bêd¹ nie mniej znani Kurski i Ziobro. PSL tradycyjnie poka¿e osoby ze œcis³ego kierownictwa z Jaros³awem Kalinowskim - by³ym szefem tej partii w
okrêgu mazowieckim na czele. We
wszystkich 13 okrêgach wyborczych w
Polsce szykuj¹ siê arcyciekawe pojedynki personalne. Najciekawsze bêd¹ chyba jednak w Warszawie (Olejniczak, Kamiñski, Huebner, Piechociñski). Wybory
te chyba przez swój specyficzny charakter s¹ bardziej pojedynkiem osobowoœci
na listach wyborczych ni¿ konfrontacj¹
programow¹. Dziœ jeszcze nadal dalecy
jesteœmy od rozró¿nienia chadeckiej i socjaldemokratycznej wizji przysz³oœci Europy, a wiele racji maj¹ ci, którzy
twierdz¹, ¿e pewny mandat z ka¿dej listy w ka¿dym okrêgu wyborczym mia³aby DODA – „nasze dobro narodowe”.
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 indywidualnie, metoda konwersacji, 20 lat praktyki, Tarchomin 022 676-73-65
ACHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0609-480-410
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, 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
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01

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
KLAUN do wynajêcia na ró¿ne
okazje, zabawa z dzieæmi, iluzja,
¿onglerka, itp. 0514-744-039,
www.klaundudus.pl.tl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62

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

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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),
zawiadamia siê,
¿e w dniu 1.04.2009 r. Prezydent m.st. Warszawy wyda³,
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy – Dzielnica
Bia³o³êka, decyzjê nr 202/ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹ projekt budowlany przebudowy czêœci ul. Nowodworskiej,
na odcinku od ul. Mehoffera do przewodów t³ocznych
wraz z budow¹ odwodnienia, oœwietlenia i przebudow¹
kolizji - (kategoria obiektu budowlanego XXV i XXVI)
w obrêbie 4-01-22 na dzia³kach ew. nr 5/3, 8/2, 8/3, 58/3,
58/4, 9/25, 9/26, 10/19, 57/11, 12/11, 14, 15/2, 24/9,
25/13, 25/16, 26/10, 28/13, 29/17, 29/19, 125, 41/20,
42/8, 45/12, 48/2
w obrêbie 4-01-23 na dzia³kach ew. nr 3/3, 4/3, 5/3, 26/1,
23/2, 9/1, 10/1, 11/4, 12/4, 13/4, 14/1, 15/4, 16/2, 17/4,
18, 19/2, 20/5
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 8/2,
8/3, 9/25, 28/13, 29/17, 29/19, 41/20, 42/8, 45/12, 58/3
w obrêbie 4-01-22 oraz 3/3, 4/3, 5/3, 23/2, 11/4, 12/4,
13/4, 15/4, 16/2, 17/4, 18 w obrêbie 4-01-23 sta³y siê
w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ek – 10.00-16.00).
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

OPIEKA nad grobami - tanio
i solidnie! Tel. 0500-336-607
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów, tapicerki,
tanio, 0605-726-258
REMONTY kompleksowo,
pe³en zares, faktury VAT,
0507-080-611
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
US£UGI remontowe i wykoñczeniowe, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
itp. 0508-619-152
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
ZESPÓ£ muzyczny, wesela
0503-770-496

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

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

Jedzmy zdrowo
Proszê Szanownych Pañstwa, nied³ugo Œwiêta Wielkanocne. Œwiêta, których
wymiar duchowy ka¿dy musi w sobie
znaleŸæ sam, ale oprawa kulinarna kojarzy siê nieod³¹cznie z jajkiem i drobiem. Ju¿ we wstêpie ¿yczê Wszystkim
g³êbokich prze¿yæ, radoœci, udanego
œwiêtowania i jak zwykle, jak najlepiej.
Ka¿de œwiêto wi¹¿e siê z odruchem
magazynowania wiêkszej ni¿ normalnie
iloœci produktów ¿ywnoœciowych. Bardzo
wa¿ne, aby przechowywaæ je w odpowiednio niskiej temperaturze i nie chroniæ
przed dostêpem powietrza. Nieprzetworzona lub niekonserwowana ¿ywnoœæ zamkniêta w torebkach foliowych czy plastikowych pojemnikach jest nara¿ona na
namna¿anie siê w niej bakterii beztlenowych. Oprócz s³ynnej Salmonelli mo¿emy
zatruæ siê toksynami wydzielanymi przez
E.Coli, Staphylococcus, Clostridia, Camphylobacter i Listeriê. Nawet gdy bakterie s¹
zniszczone przez obróbkê ciepln¹, wy-

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

dzielane przez nie jady s¹ zwykle termooporne. Objawy wystêpuj¹ bardzo szybko. Po kilkunastu minutach lub po kilku
godzinach. Bóle brzucha, wymioty, ostra
biegunka. GroŸniejsz¹ odmian¹ zatrucia
jest obecnoœæ ¿ywych bakterii w przewodzie pokarmowym. W takich przypadkach
leki z domowych apteczek zawodz¹, czêsto konieczna jest hospitalizacja.
Ciep³a, wiosenna aura. Mnogoœæ potraw z udzia³em ryb, drobiu, jajek, majonezu, mielonego surowego miêsa
zwiêksza ryzyko zatruæ. Uwa¿ajmy zatem, aby zakup produktów i przyrz¹dzanie posi³ków ³¹czy³o siê z zakupami w
sprawdzonych sklepach i zasadami bezpiecznej kuchni i bezpiecznej lodówki.
Aliœci nie tylko potrawy pochodzenia
zwierzêcego mog¹ nam szkodziæ. W warzywach i owocach mog¹ znajdowaæ siê
metale ciê¿kie, œrodki ochrony roœlin,
nadmierne iloœci nawozów i pozosta³oœci
po pleœniach.
•ród³em nadmiernej iloœci o³owiu s¹
puszki. Kadm obecny jest w owocach morza, nerkach i w¹trobach wo³owych, chlebie. Rtêæ lubi ¿ó³tka jajek i miêso drobiowe, zw³aszcza zwierz¹t karmionych
ziarnem przeznaczonym do wysiewu.
Arsen znajduje siê we wszystkim, co pochodzi z mórz i oceanów. Od glonów spo¿ywczych do krewetek. Cynk, mimo ¿e
w mikroiloœciach konieczny do ¿ycia, to
w nadmiarze jest toksyczny. Najwiêcej

Struktury I – Ogród
Pod tym tytu³em kryj¹ siê subtelne konstrukcje,
inspirowane pajêcz¹ sieci¹, tkan¹ z wielk¹ cierpliwoœci¹
i in¿ynierskim rozmys³em.
4 kwietnia 2009 r. w galerii na temat swoich dzia³añ artyStowarzyszenia Artystów stycznych, ale poprzez swoje
fabs przy ul. Brzeskiej 7 prace aran¿uje przestrzeñ, po
otwarta zosta³a wystawa prac której w danym momencie siê
Gra¿yny Magdaleny Czar- porusza, zostawiaj¹c odbiorcy
neckiej-Majewskiej. Artystka swobodê interpretacji.
prezentuje fotografie i obiekJak sama mówi w wierszu,
ty przestrzenne.
jest obserwatorem – przygl¹Gra¿yna Magdalena Czar- da siê, analizuje, dotyka, donecka-Majewska ukoñczy³a œwiadcza i przek³ada rzeczyAkademiê Sztuk Piêknych w wistoœæ na w³asny jêzyk plaWarszawie. W jej twórczoœci styczny, operuj¹cy kolorem,
dominuje rzeŸba, ale stosuje form¹, znakiem i ró¿norodnorównie¿ inne formy wypowiedzi, œci¹ materia³ów. Tworzy w ten
jak fotografiê, rysunek czy s³o- sposób obiekty – przestrzenwo. Prace artystki znajduj¹ siê ny zapis w³asnych doznañ,
w salonach muzealnych oraz subiektywny œwiat.
kolekcjach prywatnych w kraju
W obiektach Gra¿yny Magi zagranic¹. Bra³a udzia³ w licz- daleny Czarneckiej-Majewnych wystawach zbiorowych.
skiej jest rytm i harmonia oraz
Wystawa w galerii fabs jest porz¹dek, jaki obserwujemy w
jej pi¹t¹ wystaw¹ indywidualn¹. przyrodzie i technice. Artystka
Sk³adaj¹ siê nañ fotografie i nie ukrywa, ¿e fascynuj¹ j¹
obiekty, zbudowane z przeple- wszelkiego rodzaju konstrukcionej w obrêbie ramy nici. Au- cje. Z jednej strony wyp³ywa to
torka nie lubi wypowiadaæ siê z jej wykszta³cenia w kierunku

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

go w szpinaku, kalmarach i krewetkach.
Cyna w nadmiarze pochodzi z opakowañ
metalowych. Wysoki poziom niklu odnotowuje siê w ziarnach kakaowca, ale
tak¿e we wszystkich t³uszczach utwardzanych chemicznie czyli „maœle” roœlinnym i margarynach. Jod w produktach
mlecznych po kontakcie z jodoforowymi preparatami odka¿aj¹cymi u¿ywanymi w mleczarniach i oborach. Fluor jest
pierwiastkiem, którego rozpiêtoœæ stê¿enia przyjaznego i toksycznego jest najmniejsza ze wszystkich mikro- i makroelementów. Przekroczenie norm stwierdza siê w owocach i warzywach pochodz¹cych z obszarów rolniczych wokó³
oœrodków przemys³owych i du¿ych miast.
Bardzo groŸnym elementem zatruæ
pokarmowych s¹ mykotoksyny. Dzia³anie
trucizn pozosta³ych po pleœniach nie jest
widoczne od razu. Dziœ lakonicznie, bo
mykotoksynom warto poœwiêciæ wiêcej
uwagi. Najwiêksze stê¿enia tych substancji odnotowuje siê w produktach zbo¿owych, zw³aszcza pszenicznych, orzechach
i orzeszkach. Stare ziemniaki, zagêszczane soki owocowe, cukierki, lody, piwo,
wino, sery pleœniowe przyczyniaj¹ siê do
powa¿nego obci¹¿enia pracy w¹troby i
prowokowania wielu chorób alergicznych.
Szanowni Pañstwo, nie chcia³em straszyæ przed jedzeniem czy œwi¹tecznym
objadaniem siê. Chcia³em tylko zwróciæ
Wasz¹ uwagê na spo¿ywanie produktów
bezpiecznych, zdrowych i œwie¿ych, aby
po wysuszeniu g³ów móc spokojnie wróciæ do naszych zwyk³ych zajêæ.
Mokrego Dyngusa.

matematyczno-fizycznym. Z
drugiej strony inspiruje j¹ przyroda. Artystka podziwia owady, a zw³aszcza paj¹ki, które
s¹ mistrzami w konstrukcji.
- Owady robi¹ tak wspania³e
budowle, ¿e cz³owiek powinien
siê od nich uczyæ – mówi Gra¿yna Czarnecka-Majewska.
Obiekty prezentowane w
galerii fabs przypominaj¹ jeszcze jedn¹ rzecz – dawno zapomnian¹ dzieciêc¹ zabawê,
przeplatankê z kolorowej
w³óczki, któr¹ przek³ada³o siê
na palcach d³oni i która tworzy³a ci¹gle inne uk³ady przestrzenne. Jedna niæ i nieskoñczenie wiele mo¿liwoœci. Podobnie jest z pracami Gra¿yny Czarneckiej-Majewskiej –
ka¿dy znajdzie w nich w³asn¹
interpretacjê.
Wystawa prac Gra¿yny Magdaleny Czarneckiej-Majewskiej
p.t. „Struktury I –Ogród” w galerii Stowarzyszenia Artystów
fabs przy ul. Brzeskiej 7 czynna jest do 14 kwietnia, w sobotê w godz. 15-17, w niedzielê
w godz. 13-15 lub po uzgodnieniu tel. 0505 12 14 17.
Joanna Kiwilszo

Nowa linia 212 na Targówku
Od 1 kwietnia na Targówku kursuje nowa linia autobusowa numer
212. Jej zadaniem jest poprawa dojazdu mieszkañców osiedla Targówek do linii tramwajowych kursuj¹cych przez rondo ¯aba.
Autobusy pojad¹ z pêtli Targówek ulicami: Trock¹, Pratuliñsk¹, Handlow¹, nastêpnie Ko³ow¹ do Œw. Wincentego i dalej do ronda ¯aba. Z powrotem trasa przebiegaæ bêdzie Œw. Wincentego, Ko³ow¹, Ossowskiego, Barkociñsk¹, Myszkowsk¹,
Handlow¹, Pratuliñsk¹, Trock¹ do pêtli Targówek. Linia obs³ugiwana bêdzie przez
du¿e autobusy o pojemnoœci ok. 100 miejsc. Autobusy kursowaæ bêd¹ co 10 minut
w godzinach porannego i popo³udniowego szczytu, w tzw. miêdzyszczycie co kwadrans, a w soboty i œwiêta œrednio co 30 minut. Krótka linia dowozowa ma zrekompensowaæ mieszkañcom osiedla Targówek doje¿d¿aj¹cym do ronda ¯aba od
strony œw. Wincentego wycofanie z tej ulicy autobusów linii 162.

XL sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
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Remonty, modernizacje, przebudowy
To by³a pracowita sesja. Poza zmianami w bud¿ecie na
ten rok przyjêto uchwa³y bardzo istotne dla dzielnicy - m.in.
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
Henrykowa, o przebudowie P³ochociñskiej. Uchwalono Lokalny Program Profilaktyki Uzale¿nieñ i Przeciwdzia³ania
Przemocy, zaopiniowano sprawozdanie z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Te dwie ostatnie sprawy
znajd¹ siê w nastêpnym wydaniu naszej gazety. Ze wzglêdu na wa¿noœæ i obszernoœæ wymagaj¹ odrêbnego tekstu.
Jedyn¹ istotn¹ zmian¹ w bu- kierunku – ruszy³a razem z bud¿ecie na ten rok jest przezna- dow¹ hal kupieckich przy Maryczenie 2 mln z³ na budowê kom- wilskiej, w przeciwnym przypadpleksu sportowego w ramach ku problemy komunikacyjne
programu „Moje Boisko – Orlik spiêtrz¹ siê tak, ¿e Bia³o³êka sta2012”. Osiedle Henryków jedy- nie siê kompletnie nieprzejezdna.
nie w czêœci jest objête miejscoPozytywn¹ opiniê uzyska³y
wym planem zagospodarowa- propozycje nazw ulic wskazania przestrzennego, co prowa- nych we wniosku Biura Kultudzi do chaotycznej zabudowy ry Urzêdu m.st. Warszawy –
niezgodnej z zasadami urbani- Cudna i Wspania³a pojawi¹ siê
styki i w przysz³oœci mo¿e spo- wiêc na mapie Bia³o³êki, w
wodowaæ utrudnienia dla pobli¿u ulicy Kobia³ka.
mieszkañców. Rada dzielnicy
Trzy stanowiska przeg³osownioskuje wiêc o jak najszyb- wane przez radnych dotyczy³y
sze przyst¹pienie do konstru- przyspieszenia procedur
owania planu, zaœ do momentu uchwalania miejscowych plajego powstania wstrzymanie nów zagospodarowania przedecyzji o budowie wielopiêtro- strzennego, naprawy uszkowych budynków mieszkalnych dzonego mostu nad Kana³em
i inwestycji, których powierzch- ¯erañskim w ulicy Kobia³ka i
nia zabudowy przekracza 500 pewnych zaniechañ MPWiK, o
m2, w bezpoœredniej bliskoœci których ni¿ej. Radni s¹ zaniezabudowy jednorodzinnej. Rad- pokojeni zbyt wolnym tempem
ni proponuj¹, by teren zielony realizacji procedur uchwalania
w rejonie ulic – S¹siedzka, Pod- miejscowych planów zagosporó¿nicza, Modliñska przezna- darowania przestrzennego.
czyæ na park z zachowaniem Obszary zosta³y wskazane we
starodrzewu i przypominaj¹, ¿e wczeœniejszych uchwa³ach
istniej¹ca w tym miejscu zieleñ Rady Dzielnicy i s¹ to m.in.
parkowa stanowi dawn¹ czêœæ czêœæ Henrykowa, Wiœniewa,
Wydmy Tarchomiñskiej, dziœ Winnicy Pó³nocnej, Grodziska,
przedzielonej Modliñsk¹ i sta- osiedla Tarchomin, Bia³o³êki
nowi¹cej cenny teren zielony w Wieœ. Plany stanowi¹ podstasamym centrum Bia³o³êki.
wê do realizacji inwestycji nieUchwalenie wprowadzenia zbêdnych dla mieszkañców, reprzebudowy P³ochociñskiej do alizacji zgodnej z zasadami
Wieloletniego Planu Inwestycyj- urbanistyki i zachowuj¹cych
nego staje siê koniecznoœci¹. Bia- konieczn¹ pieczo³owitoœæ wo³o³êccy radni wnioskuj¹, by mo- bec œrodowiska naturalnego. W
dernizacja – poszerzenie do ubieg³ym roku, w listopadzie,
dwóch pasów ruchu w ka¿dym na skutek przeci¹¿enia –
wzmo¿ony ruch pojazdów ciê¿arowych i osobowych – pêk³a
p³yta noœna mostu nad Kana³em ¯erañskim, w ci¹gu ulicy
Kobia³ka. Po doraŸnych naprawach przeprowadzonych przez
ZDM, most zosta³ otwarty, ale
ruch na nim ograniczono. Mo¿-

Poszukujê
osoby do sprzeda¿y
urz¹dzeñ medycznych.
Tel. 0507-519-144
Dzwoniæ w godz. 9-13.

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: 0510 978 392
022 372 10 20

liwy jest przejazd samochodów
l¿ejszych ni¿ 5 ton, wydzielono
dwa pasy ruchu wy³¹cznie dla
samochodów osobowych.
Ograniczenie noœnoœci skutkuje tym, ¿e na most nie mog¹
wjechaæ autobusy komunikacji
miejskiej, wobec czego dojazdu do szko³y przy Kobia³ki s¹
pozbawione dzieci z okolic P³ochociñskiej, Szamocin, Wilkowieckiej i Kobia³ki. Szybki remont jest nieodzowny. Trzecie
stanowisko, przeg³osowane
przez radnych, dotyczy³o niezrozumia³ych dzia³añ MPWiK,
które przez ostatnie miesi¹ce
zrobi³o bardzo niewiele, by
umo¿liwiæ indywidualnym odbiorcom z Bia³o³êki, mieszkaj¹cym wzd³u¿ budowanej kanalizacji, przy³¹czanie siê do niej.
Obietnice w³adz Warszawy

by³y jednoznaczne – mieszkaj¹cy w bezpoœredniej bliskoœci
oczyszczalni Czajka bêd¹ mogli w pierwszej kolejnoœci korzystaæ z dobrodziejstw miejskiej
kanalizacji. Czas te obietnice
spe³niæ.
(egu)

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Rock’owa Droga Krzy¿owa
Droga Krzy¿owa to nabo¿eñstwo wielkopostne, które w
symboliczny sposób odtwarza drogê Jezusa Chrystusa na
œmieræ. Na nietypow¹ Drogê Krzy¿ow¹, w niedzielê, 5 kwietnia, do Koœcio³a Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, przy
ul. Klasyków 21/23, zaprosili mieszkañców Bia³o³êki, burmistrz dzielnicy, Jacek Kaznowski wraz z rad¹ i zarz¹dem,
proboszcz Parafii Narodzenia NMP Miros³aw Bielawski oraz
Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka.
By³a to „Rock’owa Droga
Ich muzyka to fuzja kilku styKrzy¿owa”, czyli rozwa¿anie lów: prise rock, britpop funk&sodŸwiêkiem i s³owem o Celowo- ul, bossa nova. Nie chc¹ siê zaœci, Sensownoœci, Wartoœci, szufladkowaæ w obrêbie tylko jedCodziennoœci, a nade wszyst- nego muzycznego klimatu. Ich
ko Mi³oœci ¯ycia w wykonaniu gra to ci¹g³e poszukiwanie. Zelubelskiego zespo³u BEJOTTE spó³ ma na swoim koncie ponad
(B.J.T.) Zespó³ BEJOTTE za- 30 autorskich piosenek, blisko
proponowa³ nam przy okazji 14 250 wystêpów, jest laureatem
stacji – 14 przypowieœci o cz³o- wielu ogólnopolskich konkursów. „Byæ jak tata” to cel zespo³u, a
wieku i jego ¿yciowych wyboNazwa BEJOTTE to nic inne- s³owa te nawi¹zuj¹ do fragmenrach. Mamy wiêc przypowieœæ go, jak fonetyczne rozwiniêcie tu Ewangelii wg œw. Mateusza.
o mi³oœci, przebaczeniu, m¹- 3 liter B.J.T., które z kolei s¹
W sk³ad zespo³u wchodz¹:
droœci. Stacja V, kiedy Szymon skrótem od „BYÆ JAK TATA”. Renata Barañska-Gumieniak,
z Cyreny zostaje przymuszony do pomocy w niesieniu krzy¿a nazwana zosta³a przypowieœci¹ o sprawiedliwoœci. Stacja VI z Weronik¹, ocieraj¹c¹
chust¹ twarz Chrystusa – to
przypowieœæ o odwadze.
Na ka¿d¹ z tych przypowieœci z³o¿y³y siê utwory muzyczne, g³ównie autorstwa cz³onków zespo³u, prezentacje multimedialne oraz rozwa¿ania,
które napisa³ ksi¹dz Adam
Bab, rektor koœcio³a pw. Ducha
Œwiêtego w Kraœniku.
Pomys³ takiej Drogi Krzy¿owej
powsta³ w Wielkim Poœcie 2003
roku i od tego czasu co roku zespó³ BEJOTTE gra od kilku do
Od pocz¹tku tego roku z ulicy Modliñskiej praktycznie
kilkunastu tego typu koncertów.
Sk¹d nazwa „rock’owa”? Wed³ug zniknê³y patrole policyjne, pilnuj¹ce, by na wydzielony pas
pierwotnego pomys³u Droga, dla autobusów nie wje¿d¿a³y w godzinach porannego
skierowan¹ g³ównie do m³odzie- szczytu samochody osobowe.
Niewielu kierowców respek- sp³ynê³y protesty od 300
¿y, mia³a mieæ doœæ mocn¹ oprawê muzyczn¹. Z czasem jednak tuje zakaz wjazdu na pas dla mieszkañców zbulwersowaklimat koncertu uleg³ zmianie na autobusów, pomimo widocz- nych brakiem dyscypliny kiebardziej nastrojowy i refleksyjny. nego oznakowania. Sprawdzi- rowców i nieobecnoœci¹ patroObecnie Droga skierowana jest liœmy – istotnie patrole policyj- li. W ten sposób powsta³a idea
ne nie pojawiaj¹ siê w tym roku ankiety, która zostanie rozprodo odbiorców w ka¿dym wieku.
Zespó³ BEJOTTE powsta³ w na Modliñskiej zbyt czêsto, a wadzona wœród mieszkañców.
2002 roku. Proponuje swoim jeszcze w ubieg³ym roku man- W ankiecie pojawi¹ siê dwa
s³uchaczom muzykê z pozy- daty lub upomnienia sypa³y siê pytania – o codzienny monitoobficie. Efekt – za³adowane ring Modliñskiej na odcinku od
tywnym przes³aniem.
pasa¿erami autobusy stoj¹ w P³u¿nickiej do Kowalczyka
Chcieliœmy stworzyæ coœ
gigantycznych korkach i s¹ (okresowo równie¿ od Œwiatonowego – spróbowaæ wyci¹- skazane na zmienn¹ ³aska- wida do Obrazkowej) przez
gn¹æ z ludzkiego zapomnienia
woœæ kierowców prywatnych odpowiednie s³u¿by i pytanie
¿yciodajny priorytet, który zosamochodów – wpuœci, nie o zasadnoœæ wyznaczenia
sta³ zdegradowany przez
wpuœci ...
pasa dla autobusów na Moœcie
strach istnienia w tym NIEGrota i Trasie Armii Krajowej
Na
rêce
Wojciecha
Tumaludzkim œwiecie – mówi¹
na odcinku od S³owackiego do
sza,
radnego
bia³o³êckiej
PO,
cz³onkowie zespo³u.

Bus-pas zajêty

vocal, Dominik Kosiorek, gitara akustyczna, harmonijka ustna, flet, dzwonki, Karol O¿ga,
bas, Dominik Nastaj, perkusja,

bas, Mateusz Bilnik, instrumenty perkusyjne i efekty
dŸwiêkowe oraz Marcin Bystrzycki, gitara.
Joanna Kiwilszo

Wis³ostrady. To ostatnie rozwi¹zanie by³o ju¿ wielokrotnie
dyskutowane przez mieszkañców i media, zaœ jak dotychczas nie uda³o siê zainteresowaæ tematem s³u¿b odpowiedzialnych za organizacjê ruchu. Nie wymaga to wielkich
nak³adów, wystarczy wykorzystaæ istniej¹cy na owej trasie
pas awaryjny, odpowiednio go
oznakowuj¹c. G³osy mieszkañców – ujête w formê ankiety – zostan¹ przekazane s³u¿bom odpowiedzialnym za organizacjê ruchu i poczekamy
na efekty. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nie poczekamy zbyt
d³ugo, bowiem remont Mostu
Œl¹sko – D¹browskiego i zbli¿aj¹cy siê termin rozpoczêcia
modernizacji Modliñskiej spowoduj¹ gigantyczne, komunikacyjne zamieszanie po naszej stronie Wis³y.
(egu)

12 nowa gazeta praska

Niech radoœæ Wielkanocy
nape³ni nasze serca nadziej¹ i pokojem.
Najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,
Radosnego Alleluja!
sk³adaj¹
(-) El¿bieta Kowalska-Kobus
Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Dwa testamenty

Dwa wyroki
dokoñczenie ze str. 1

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 22 kwietnia
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W Œwiêta Wielkanocne
i ka¿dego dnia
wszystkim naszym Czytelnikom
i Og³oszeniodawcom,
wiele zdrowia, szczêœcia,
pieni¹¿ków, pogody ducha
i zadowolenia
¿yczy zespó³ redakcji
Nowej Gazety Praskiej

staje skazany na dwa lata w
zawieszeniu. Wszystko to nie
zmienia jego sytuacji maj¹tkowej – w dalszym ci¹gu on i jego
rodzina korzystaj¹ z nienale¿nego, ogromnego maj¹tku. Pobieraj¹ czynsze od lokatorów,
bez przeszkód sprzedaj¹ kamienice deweloperom, ci zaœ
do niebotycznych rozmiarów
winduj¹ czynsze. I wszystko to
w sytuacji, gdy istnieje prawdziwy testament Florentyny
Krzeszewskiej, by³ej w³aœcicielki kamienic przy Tykociñskiej, które w myœl owego testamentu powinny znajdowaæ
siê w posiadaniu wskazanych
przez ni¹ instytucji koœcielnych. Niemo¿liwe? Niestety,
prawdziwe. Ten bulwersuj¹cy
serial opisujemy od lat. Mieszkañcy kamienic walcz¹. Najœwie¿sze dzia³anie to dramatyczny apel do mediów, œrodowisk prawniczych i instytucji
pañstwowych, powo³anego
przez lokatorów kamienic Stowarzyszenia Obrony Mieszkañców Tykociñskiej. - Machina prawna zaciê³a siê, a mo¿e
krêci siê w niew³aœciw¹ stronê. Jako mieszkañcy, którzy
doprowadzili do wykrycia przestêpstwa – w praktyce jesteœmy karani. Obecnie stoimy w
obliczu realnej groŸby utraty
podstawowego dobra – jakim
jest prawo do mieszkania. Kolejni rzekomi w³aœciciele nieruchomoœci do dziœ korzystaj¹ ze
sta³ego dop³ywu gotówki w
„majestacie prawa”. Có¿ z
tego, ¿e toczy siê kolejne postêpowanie karne, które prawdopodobnie skoñczy siê znów
prawomocnym wyrokiem skazuj¹cym za oszustwo. Có¿, ¿e
ekspert s¹dowy, dziekan prawa UW, stwierdzi³ (w S¹dzie
Karnym w 2006 roku), ¿e podobnie prymitywnego i bezczelnego fa³szerstwa nie spotka³ w swojej d³ugoletniej praktyce. Có¿ z tego, ¿e sprawa
jest od pocz¹tku nag³aœniana
w mediach zarówno lokalnych,
jak i ogólnopolskich, z programem El¿biety Jaworowicz
w³¹cznie. Dla kolejnego ju¿
rzekomego w³aœciciela, takie
powszechnie znane fakty nie
maj¹ ¿adnego znaczenia.
Przeciwko prawowitej spadkobierczyni ów „niby w³aœciciel”
za zablokowanie w br. ksi¹g
wieczystych wytoczy³ sprawê

o odszkodowanie – „szkodê”
(zablokowanie ksi¹g) wyceni³
na 50 tys. z³otych. Bezczelnoœæ w tej d³ugotrwa³ej sprawie jest stale nagradzana.
Jak? Korzyœciami materialnymi dla oszustów. (...) Na szczêœcie dla mieszkañców pojawia
siê promyk nadziei. Mianowicie 12 marca br. V Wydzia³
Karny S¹du Okrêgowego
wszcz¹³ sprawê z oskar¿enia
subsydiarnego przeciwko
oszustom. Rozstrzygniêcie

(-) Jolanta Koczorowska
Burmistrz Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy

sprawy karnej ma tu decyduj¹ce znaczenie dla rozstrzygniêæ wszystkich powi¹zanych
z ni¹ spraw cywilnych. A co
najwa¿niejsze umo¿liwi to
wzruszenie mylnych, jak siê
okaza³o, wpisów w ksiêgi wieczyste! St¹d to czerpiemy
nasz¹ nadziejê na odmianê
toku wydarzeñ dot¹d dla nas
groŸnych – motyw zemsty bowiem zdaje siê dominowaæ w
poczynaniach osób zwi¹zanych z oszustwem. Apelujemy
zatem o wsparcie naszych
dzia³añ zarówno na gruncie
prawnym, jak i opinii publicznej. W tej sprawie bowiem zaatakowane zosta³y podstawy
spo³ecznej sprawiedliwoœci –

co podkreœli³ przedstawiciel
prawny jednego z beneficjantów prawdziwego testamentu,
wskazuj¹c na przedstawicieli
naszego Stowarzyszenia
obecnych na rozprawie w
Okrêgowym S¹dzie Karnym
dla m. st. Warszawy w dniu 12
marca br. Symboliczn¹ wymowê ma tu fakt, ¿e przeciwko
pazernoœci oszusta i osób powi¹zanych fa³szerstwem testamentu razem z mieszkañcami wystêpuj¹: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Pos³uguj¹cych Ubogim oraz zas³u¿ony dla kszta³cenia m³odych
Polaków – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
(egu)

