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www.osiedleosuchowska.pl

♦ Badania techniczne - poj. do 3,5 tony ♦Motocykle

Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Szkie³ko
i oko
Wychowani na filmach sensacyjnych na sam¹ nazwê
„patolog”, „anatomopatolog”, a co bardziej wykszta³ceni
tak¿e na nazwê „patomorfolog” i „histopatolog” reagujemy:
to ten od sekcji zw³ok. Tymczasem teraz jest to nader rzadkie zajêcie lekarza o tej specjalnoœci. Ich zasadnicz¹ prac¹
jest przeprowadzanie badañ tkanek, na których wynik z dr¿eniem serca czekaj¹ pacjenci. Ich wynik odpowiada na pytanie:
mam nowotwór - czy nie, jest z³oœliwy - czy nie.
W Szpitalu Praskim tymi arcy- oddzia³ów ginekologii i po³o¿wa¿nymi badaniami zajmuje siê nictwa, chirurgii i urologii –
Zak³ad Anatomii Patologicznej. mówi dr Pyka³o. - Badania s¹
Pod t¹ nazw¹ kryje siê malutka wykonywane zarówno œródoobecnie pracownia, w której pra- peracyjnie, jak i w zwyk³ym trycuje trzech lekarzy „na przychod- bie. Polega to na tym, ¿e podne”. Kieruje ni¹ dr med. Roman czas operacji pobierany jest
Pyka³o, wyk³adowca i pracownik guz. Podczas gdy pacjentka
naukowy Collegium Anatomicum œpi p³ytkim snem, przeprowaWarszawskiego Uniwersytetu dzam badanie. U¿ywane jest
Medycznego. I to w³aœnie on do tego urz¹dzenie o nazwie
opowiada NGP o swej pracy.
kriostat. Sam robiê wycinek
W Szpitalu Praskim badamy wielkoœci œrednio 1x1,5 cm,
dokoñczenie na str. 3
przede wszystkim wycinki dla

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51
poniedzia³ek-pi¹tek 600-22 00, sobota 700-1500
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Dostaliœmy
Floriana!
Niedzielne wystêpy kapel i kabaretów na estradzie przy
Floriañskiej poprzedzi³y najwa¿niejsze wydarzenie tego
dnia: wrêczenie Florianów – statuetek, przyznawanych przez
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc osobom i instytucjom, w
szczególny sposób przyczyniaj¹cym siê do promocji tej
dzielnicy. Kryzys pogody lub patronat œwiêtego mêczennika sprawi³, ¿e ceremonii towarzyszy³ gêsty, ulewny deszcz.

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939

Dla Moniki i Krysi
Turniej pi³karski z okazji Dnia UEFA oraz na rzecz sierot
po tragicznie zmar³ym funkcjonariuszu policji Andrzeju Struju, pod has³em „¯yj bez przemocy – graj bez fauli”, rozgrywany by³ od rana 19 maja na boisku DOSiR Praga Pó³noc
przy ul. Kawêczyñskiej 44.
Mazowieckiego
W 7-osobowych dru¿ynach prezesa
wyst¹pili zawodnicy z ró¿nych Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Kolejne
firm i profesji. Turniej by³ bar- miejsca zajê³y dru¿yny: III –
dzo zaciêty, mecze wyrówna- CBŒ Komendy G³ównej Poline. O awansie do fina³u decy- cji, IV – Policja Otwock, V – KW
dowa³y rzuty karne.
Policji Katowice, VI – KS PoliNajlepszy okaza³ siê zespó³ cji Warszawa, VII – OgólnopolGKS Targówek, który w fina³o- skiego Stowarzyszenia Szewym meczu pokona³ Gminê fów Kuchni i Cukierni, VII –
Marki 4:1. Bramki zdobyli: Jacek Collegium Civitas, IX – CenAndruszkiewicz, Robert Gór- tralnego Biura Antykorupcyjneniak, Kamil Mierzwiñski i Jerzy go, X – Polskich ParlamentaKosewski. Kapitan dru¿yny, Zbi- rzystów, XI – DOSiR.
gniew Bucoñ, odebra³ puchar,
Uhonorowano tak¿e najlepufundowany przez Komendê szego pi³karza – Grzegorza
G³ówn¹ Policji. By³y te¿ nagro- Wêdzyñskiego z zespo³u Polidy – niespodzianki: tort od ho- cji Otwock oraz najlepszego
telu „Marriott” i olbrzymia pi³ka. bramkarza – Tomasza Pakie³ê
Zdobywca II miejsca, zespó³ z GKS Targówek. Tomasz WoŸdokoñczenie na str. 2
Miasta Marki, otrzyma³ puchar
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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.
Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 22 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

Statuetkami Floriana uhonorowani zostali:
- Teatr Lalek dla dzieci „Baj”,
za³o¿ony w 1918 roku, pierwszy teatr dla dzieci;
- Nowa Gazeta Praska, od
15 lat ukazuj¹ca siê na Pradze;
- Liceum im. W³adys³awa IV
– szko³a, której historia zaczê³a siê w 1905 roku, upañstwowiona w 1919 roku, wznowi³a
dzia³alnoœæ w paŸdzierniku
1944, ostatnio przesz³a najwiêkszy remont w swej historii;
- Janusz Owsiany - prezes
Stowarzyszenia „Monopol”, filantrop, przewodnik wycieczek, za³o¿yciel INFO PRAGA;
- Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im.
Leona KuŸmiñskiego;
- P³k Czes³aw Lewandowski
- krzewiciel wiedzy historycznej, prezes Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku Kombatantów i
B. WiêŸniów Politycznych, inicjator powo³ania Rady Kombatanckiej przy burmistrzu;
- Stowarzyszenie „Serduszko
dla Dzieci”;
- Zofia i Jan Kubiccy – ma³¿eñstwo rzeŸbiarzy, absolwenci ASP, inicjatorzy wielu

projektów, m.in. pleneru dla
dzieci, placu zabaw dla dzieci
i Nocnej strefy sztuki;
- Podwórko kulturalne na
ul. 11 Listopada 22, na którym dzia³aj¹ m.in.: Teatr „Akademia”, klub „Saturator”,
„Sk³ad butelek”, Galeria „Biuro”, co roku odbywa siê festyn
artystyczny „S¹siedzi dla s¹siadów”, co czwartek – seanse filmowe, a tak¿e spotkania teatralne.
Statuetki wrêczali: wiceburmistrz Artur Buczyñski i radna
Katarzyna Urbañska. Dziêkuj¹c za wyró¿nienia, laureaci
zapewniali, ¿e s¹ one nagrod¹
dla œrodowisk, w których dzia³aj¹ , a dzielnica Praga Pó³noc
jest warta tego, by j¹ propagowaæ na œwiecie.
Ewa Tucholska, redaktor naczelna „Nowej Gazety Praskiej”, uzna³a nagrodê za najlepszy prezent na 15. urodziny
gazety, przypadaj¹ce 26 maja.
Bardzo dziêkujemy Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Pó³noc.
Warto by³o przetrwaæ trudne
chwile w poprzedniej kadencji. Obiecujemy, ¿e postaramy
siê nadal s³u¿yæ pra¿anom.
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

Dla Moniki i Krysi
dokoñczenie ze str. 1

niakowski otrzyma³ puchar za
kunszt pi³karski, a zespó³ Stowarzyszenia Szefów Kuchni i
Cukierni – jako dru¿yna fair play.
„Spotkaliœmy siê po to, by
wesprzeæ pani¹ Aniê, wdowê
po koledze, który zgin¹³ na
s³u¿bie. Œrodowisko policyjne
jest rodzin¹” – powiedzia³ insp.
Andrzej Matejuk, Komendant
G³ówny Policji.
Kwota zebrana z wpisowego, jakie wp³aci³y dru¿yny, zosta³y przekazane wdowie po
Andrzeju Struju. Wzruszona
pani Ania dziêkowa³a organizatorom i pi³karzom za wspania³y turniej oraz za czek na
kwotê 23 800 z³, który wrêczyli jej: Zbigniew Niemczycki,

Maryla Rodowicz i wiceburmistrz Artur Buczyñski.
Dla córeczek: 7-letniej Moniki i 5-letniej Krysi – Carrefour ufundowa³ rowery i 4 wielkie pluszaki; ZUS Targówek –
karnety na p³ywalniê „Muszelka”; piekarnia „Staropolska” z
Marek – du¿y tort z dedykacj¹
„Dla Monisi i Krysi”.
Uroczystoœæ uœwietni³ recitalem Micha³ Milowicz oraz Andrzej Strejlau i Piotr Zelt.
Organizatorami turnieju byli:
Komenda G³ówna Policji, Zarz¹d Wojewódzki NSZZ Policjantów KG Policji, Fundacja
Pomocy Wdowom i Sierotom
po Poleg³ych Policjantach oraz
Dzielnicowy Oœrodek Sportu i
Rekreacji Praga Pó³noc.

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

www.zs34.pl
Dyrektor DOSiR Zbigniew
Korcz podziêkowa³ zawodnikom, organizatorom, sponsorom i donatorom za wsparcie
rzeczowe i duchowe.
Od grudnia 2009 roku obiekt
przy Kawêczyñskiej 44 administrowany jest przez Dzielnicowy
Oœrodek Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc, od 1 marca bie¿¹cego roku pracuje tu dyrektor i ca³y
zespó³ Oœrodka. Obiekt o powierzchni 550 m 2 ma pe³ne zaplecze sportowe, medyczne,
sanitarne i parking z monitoringiem. Przy pe³nowymiarowym
boisku s¹ trybuny na 500 miejsc.
S¹siedztwo parku umo¿liwia organizowanie ró¿norodnych imprez dla dzieci m³odzie¿y.
DOSiR na Kawêczyñskiej jest
otwarty codziennie: przed po-

³udniem z boiska korzystaj¹
uczniowie praskich szkó³, po
po³udniu – praskie Uczniowskie
Kluby Sportowe; wieczorem odbywaj¹ siê imprezy komercyjne.
Dyrektor Zbigniew Korcz
serdecznie zaprasza mieszkañców Pragi na Kawêczyñsk¹ 44. Wkrótce najm³odsi
bêd¹ tu œwiêtowaæ Dzieñ
Dziecka, potem spêdzaæ Lato
w mieœcie, finansowane przez
Urz¹d dzielnicy Praga Pó³noc.
Na aktywnych pra¿an czekaj¹ tak¿e: obiekt przy ul.
Szanajcy 17/19, kompleks
basenowo-rekreacyjny przy
Jagielloñskiej 7, a od 1
czerwca – nowe boisko „Orlika” przy ul. Szanajcy 5.
K.
Fot. Andrzej Markiewicz

Z Floriañskiej ku Grunwaldowi
Tu cykl siê zaczyna – oznajmi³ Artur Buczyñski, przedstawiony jako Król Artur, na otwarciu imprezy „Ku Grunwaldowi” 15 maja, w pierwszym dniu V Jarmarku Floriañskiego. 600-lecie zwyciêstwa wojsk polsko-litewskich nad
wojskami krzy¿ackimi 14 lipca œwiêtowa³ bêdzie Kraków,
15 lipca Grunwald i Malbork oraz wiele innych miast – zapowiedzia³ Jacek Sasin, zastêpca szefa Kancelarii Prezydenta RP, ponad 140 imprez plenerowych w Polsce oraz 5dniow¹ konferencjê we wrzeœniu - Piotr ¯uchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O budowie wielkiego szlaku grunwaldzkiego mówi³a Ewa
W¹sowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystyki, o Pradze jako centrum miasta i centrum Polski – burmistrz Pragi Pó³noc Jolanta Koczorowska.

15 i 16 maja Park Praski
zamieni³ siê w Pola Grunwaldzkie. Zanim rycerze udali
siê na pole bitwy, z³o¿yli uroczyste œlubowanie przed Katedr¹ Prask¹ œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana Mêczennika. Mêski chór odœpiewa³ „Bogurodzicê”. „Niech
wstawiennictwo Maryi prowadzi was na czas radoœci i walki” – z tym b³ogos³awieñstwem
ks. Marka Solarczyka rycerze
przemaszerowali ku bojowym
szrankom. Rozpoczêcie walk
oznajmi³ salut z bombardy.
Od tego momentu przybywaj¹cy na imprezê goœcie mieli
do wyboru: ¿yw¹ lekcjê historii lub spacer ulic¹ Floriañsk¹ i
smakowanie specja³ów z ca³ej
Polski: miodów, wêdlin, pieczywa, napojów. Pod namiotami
prezentowa³y siê te¿ dzia³aj¹ce na Pradze organizacje: Sto-

warzyszenie „Otwarte Drzwi”
Oœrodek Hospicjum Domowe
przy ul. Tykociñskiej, Muzeum
Warszawskiej Pragi oraz Lotto – wspieraj¹cy kulturê g³ówny partner imprezy.
Estrada na Floriañskiej oferowa³a strawê dla ducha - wystêpy: Kapeli Czerniakowskiej,
kabaretu Kociuba z Sycowa,
Kapeli z Targówka, PigwyShow i Aloszy Awdiejewa. W
niedzielê bawi³y goœci kapele:
Warszawska, Praska i Czarny
Salceson, kabarety: KIC, Truteñ z Zakopanego, artyœci Piwnicy Pod Baranami i „Elektryczne Gitary”.
Miêdzy wystêpami rozgrywany by³ quiz „Tajemnice Pragi”. Z czterech podanych odpowiedzi publicznoœæ mia³a
wybraæ tê trafn¹, na przyk³ad
na takie pytania: w którym roku
Praga otrzyma³a prawa miej-

skie? Kto œpiewa³ popularn¹
piosenkê „Wiêc chodŸ na Pragê”? Jak¹ dyscyplinê i konkurencjê uprawia³a Halina Konopacka? By³y k³opoty z pytaniem o adres Muzeum Warszawskiej Pragi; ludzie przychodz¹ do tymczasowej siedziby, nowe miejsce nie jest
znacz¹co oznakowane. Inaczej by³o z pytaniem, w jakim
filmie - nagrodzonym Oskarem
- zagra³a ulica Ma³a? Zanim
pad³o ostatnie s³owo pytania,
ju¿ ktoœ krzykn¹³: „Pianista”!
Imprezê prowadzi³ Jaros³aw
Janowski-Smoliñski, który zapowiedzi kolejnych grup artystów ubarwia³ ciekawostkami
i anegdotami. W rozmowie z
naszym reporterem podsumowa³ krótko: „Zimna Zoœka, gor¹ce kabarety”.
Do obejrzenia tego, co dzia³o siê po drugiej stronie, zachêca³ telebim, umieszczony przy
wejœciu do Parku Praskiego.
Pojedynki rycerskie wzbudzi³y
tak du¿e zainteresowanie, ¿e
herold wci¹¿ upomina³: „Niech
wszyscy spektatorowie odsun¹
siê od szrank!”. Spokojnie i rzeczowo komentowa³ walki, wyjaœnia³ ró¿nice miêdzy mieczem
jednorêcznym i pó³torakiem –
ciê¿szym, którym rycerz walczy
bez tarczy. Po zakoñczonym
pojedynku zwyciêzca i zwyciê¿ony podawali sobie rêce.

Finaliœci turnieju pieszego
zmierzyli siê w walce na rumakach bojowych. „Zwyk³y koñ by
uciek³ od tego ha³asu” – obwieœci³ herold turniejowy Pawe³
Lipnicki, który komentowa³
walki od strony fachowej, nie
szczêdzi³ te¿ refleksji typu: rycerze u¿ywali miecza, ale te¿
– g³owy. Siebie rekomendowa³
jako „Pierwsz¹ Gêbê Rzeczypospolitej, a na pewno – tej
strony Wis³y”
Dziêki Stowarzyszeniu Artylerii Dawnej „Arsena³” mo¿na
by³o zobaczyæ z bliska repliki
dzia³ z XV w. i wieków póŸniejszych, przymierzyæ he³m z
przy³bic¹, obejrzeæ inscenizacjê i sprawdziæ s³usznoœæ
twierdzenia, ¿e œredniowiecze
to nie tylko m³ócka na miecze
i kopie, ale równie¿ technika i
myœl wojskowa.
Wokó³ szrank zagoœci³y stanowiska, przybli¿aj¹ce œredniowieczne rzemios³a: tkactwo,
kowalstwo, mincerstwo, pieczenie podp³omyków. Dzieci
mog³y walczyæ na miecze, trafiaæ mieczem w „g³owê”, ³owiæ
drewniane rybki. Namioty, rozstawione wzd³u¿ pieszej alei
Parku Praskiego wytyczy³y
szlak, na którym u³o¿one na
stolikach mapy, foldery, zdjêcia,
a nawet osobiœcie przedstawiciele w³adzy lokalnej (np. wójt
gminy Wolborz) zachêcali do

odwiedzenia m.in.: Lubochni,
Olsztynka, Grunwaldu, Sura¿u,
Kurzêtnika, zamków krzy¿ackich w Malborku i Œwieciu.
Najwiêksz¹ atrakcjê zaprezentowa³ Klub Hafciarski „Penelopa” – 32 panie z Dzia³oszyna i okolic, Czêstochowy i
Bia³ego, metod¹ haftu krzy¿ykowego, na 32 m2, odtwarzaj¹
obraz Jana Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem”. Kilka fragmentów mo¿na by³o zobaczyæ. Janina Panek zapewnia, ¿e praca jest na ukoñczeniu, wykonano 85%.
W niedzielê atrakcj¹ dla
uszu by³ koncert zespo³u „Armia”, z prapremierowym wykonaniem Hymnu Grunwaldzkiego. Energiczna, weso³a

pieœñ mia³a refren po polsku i
po litewsku.
Wszystkich, którzy podczas
imprezy „Ku Grunwaldowi” i V
Jarmarku Floriañskiego robili
pami¹tkowe zdjêcia, Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc zachêca
do udzia³u w konkursie na najlepsze zdjêcie amatorskie. Zdjêcie, wraz z danymi autora, nale¿y przes³aæ do 1 czerwca na adres: konkurs@praga-pn.waw.pl
wraz ze zgod¹ na wykorzystanie
zdjêæ. Do wygrania – weekend
w hotelu „Zamek” w Pu³tusku.
Kontakt w sprawie konkursu:
tel. 22 590 00 19 lub e-mail:
konkurs@praga-pn.waw.pl
K.
Fot. El¿bieta Dzikowska
Marta Machniewska

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

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

Szkie³ko i oko
dokoñczenie ze str. 1

kriostat je mrozi, a specjalna
„¿yletka” kroi na gruboœæ oko³o 10 mikronów. Taki wycinek
jest oceniany i chirurg otrzymuje wiadomoœæ, czy guz jest z³oœliwy czy ³agodny. Od tej diagnozy zale¿y rozleg³oœæ operacji. Bywa jednak, ¿e nie sposób postawiæ diagnozy jednoznacznie. Zdarza siê to doœæ
rzadko, zawsze jednak w takiej
sytuacji operacja przebiega
tak, jakby guz by³ ³agodny.
Wtedy z dalszymi decyzjami
trzeba poczekaæ na wykonanie
tzw. preparatów parafinowych,
to zaœ trwa 4-5 dni. Trudnoœæ
podjêcia decyzji od razu mo¿e
wi¹zaæ siê z tym, ¿e chora

tkanka miewa postaæ galaretowat¹, co ogromnie utrudnia
wykonanie preparatu. Tymczasem decyzja o operacji jest radykalna – nie ma odwrotu. Takie decyzje szczególnie trudno podejmowaæ np. w ortopedii, gdy przesy³ane s¹ wycinki
koœci, miêdzy innymi dzieci.
Od wyniku badania mo¿e zale¿eæ np. amputacja….
W pracowni badane s¹ tak¿e wycinki pobrane podczas
biopsji. Tu trafnoœæ diagnozy
zale¿y od tego, czy lekarz pobieraj¹cy materia³ do badania
trafi³ ig³¹ w miejsce chore. Z
regu³y pobierane jest wiele wycinków, co radykalnie zmniejsza mo¿liwoœæ b³êdu.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4 ust. 1 i § 12 ust. 1 Zarz¹dzenia nr 3323/2009
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach
wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego
trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w domach
wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy
ni¿ 10 lat (zmienionego zarz¹dzeniem Nr 3869 z dnia
18.11.2009 r.)
og³asza
na dzieñ 18 czerwca 2010 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
KOMUNALNEGO LOKALU U¯YTKOWEGO NR 2 A
przy ul. JAGIELLOÑSKIEJ 56 (wejœcie od Pl. Hallera)
o pow. 332,39 m2 + 68,50 m2 piwnic
Og³oszenie o przetargu wywieszone jest od dnia
18.05.2010 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalu wyznaczonym do najmu. Informacje dotycz¹ce
przetargu mo¿na uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego
Specjalisty w Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.
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Mandat radnego
Szewczyka wygaszony
Jedynym merytorycznym
punktem porz¹dku obrad VII
Sesji Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy by³o
stwierdzenie wygaœniêcia mandatu radnego Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Tadeusza Szewczyka. Radni
zbytnio nad faktem tym nie debatowali i ca³e obrady zamknê³y siê w 15 minutach.
W uzasadnieniu do uchwa³y podkreœlono, ¿e radny Tadeusz Szewczyk prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wykorzystuj¹c przy tym mienie gminy
po³o¿one na obszarze dzielnicy Praga Pó³noc, naruszaj¹c
tym samym ustawê z 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie
gminnym, która wprowadza
bezwzglêdny zakaz prowadzenia przez radnego dzia³alnoœci

gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyska³
mandat. Poniewa¿ 13 lutego
2010 wszed³ w ¿ycie Statut
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy przekazuj¹cy dzielnicy uprawnienia w zakresie
nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy, nale¿a³o stwierdziæ wygaœniecie
mandatu radnego Tadeusza
Szewczyka - czytamy dalej w
uzasadnieniu. Sam zainteresowany na sesji siê nie pojawi³, przes³a³ jedynie pisemne
zrzeczenie siê mandatu, co
rada 17 maja bez g³osów
sprzeciwu uczyni³a. Wstrzyma³o siê jedynie trzech radnych PiS.
DCH

Ka¿dy nowotwór jest inny,
nawet w ramach danego rodzaju, np. nowotworu jajnika,
choæ s¹ pewne ramy, w których
siê mieœci, które pozwalaj¹ na
jego rozpoznanie. Niestety, w
tej ocenie komputer nie zast¹pi cz³owieka. Patomorfolog
musi mieæ doskona³¹ pamiêæ
wzrokow¹ – mówi dr Pyka³o.
– Postêp w dziedzinie histopatologii sprowadza siê przede
wszystkim do coraz lepszych
urz¹dzeñ do robienia preparatów, jak choæby wspomniany
wczeœniej kriostat. ¯aden komputer nie ocenia jednak samego guza. Mo¿e to zrobiæ wy³¹cznie lekarz.
Za badania histopatologiczne Narodowy Fundusz Zdrowia nie p³aci oddzielnie. Jest
to teoretycznie wkalkulowane
w koszt zabiegu operacyjnego.
Ka¿dy badany preparat, ju¿
po wykonaniu wycinka parafinowetgo, jest zamykany miêdzy specjalnymi szkie³kami i
przechowywany jako element
dokumentacji medycznej. Lekarz zawsze mo¿e go sobie
wypo¿yczyæ, by np. przy nastêpnej operacji porównaæ wyniki. O tak¹ konsultacjê mo¿e
tak¿e wyst¹piæ zainteresowany pacjent. Rocznie przeprowadza siê w szpitalu oko³o 7
tysiêcy badañ. Przygotowanie
wycinków do oceny to mrówcza i nies³ychanie odpowiedzialna praca laborantek, których te¿ brakuje.
Obecnie wprowadzona zosta³a do badañ super nowoczesna technika immunohistoche-

miczna. Dziêki zastosowaniu
przeciwcia³ opracowano odczynniki, dziêki którym oceniæ
mo¿na pochodzenie poszczególnych rodzajów nowotworów,
co pozwala na zastosowanie
w³aœciwego leczenia chemi¹.
Odczynniki te jednak s¹ niezwykle kosztowne i na razie tê
metodê stosuj¹ jedynie wysoko specjalistyczne placówki.
Zak³ad Anatomii Patologicznej Szpitala Praskiego ma wybitne tradycje. Tu pracowa³a
profesor Jadwiga D¹browska
i dr Reszke-Massalska, praktycznie twórczynie wspó³czesnej anatomopatologii polskiej.
Teraz jednak, choæ badania te
maj¹ podstawowe znaczenie
dla zdrowia i ¿ycia pacjentów,
ta specjalizacja nie znajduje
zainteresowania wœród m³odych lekarzy. W minionych latach wielu polskich specjalistów histopatologów wyjecha³o za granicê. Sytuacja kadrowa jest coraz trudniejsza. Co
bêdzie dalej? ¯aden komputer
nie zast¹pi szkie³ka i oka…
Ewa Tucholska

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

nowa gazeta praska 3

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

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

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

Stop uzale¿nieniom i przemocy
Choæ brakuje szczegó³owych danych i pe³nej informacji
na temat skali problemu uzale¿nieñ i iloœci rodzin i osób
dotkniêtych dysfunkcjami spowodowanymi przez alkoholizm, narkomaniê czy przemoc, to jednak cz¹stkowe dane
znamy. Problemy, sytuacje kryzysowe rodzin, brak zaradnoœci ¿yciowej, przemoc, problemy z prawem – te dane s¹
gromadzone przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Policjê,
Stra¿ Miejsk¹, szko³y i organizacje pozarz¹dowe w zwi¹zku
z wykonywanymi przez nie zadaniami.
Bia³o³êcki SPZOZ nie ma profilaktyki, przeprowadzoporadni leczenia uzale¿nieñ, nych w Bia³o³êce w 2007 roku,
ale ma wœród swych pacjen- przez lubelsk¹ fundacjê, na
tów dwie osoby z chorob¹ al- reprezentatywnej grupie
koholow¹, lecz¹ce siê – jak mieszkañców. Respondenci
mo¿na domniemywaæ – na najwy¿ej ocenili wówczas imschorzenia ogólne spowodo- prezy promuj¹ce zdrowy styl
wane przez tê chorobê. Wo- ¿ycia i organizowanie wolnebec braku konkretnych da- go czasu dzieci i m³odzie¿y,
nych pojawiaj¹ siê pytania o generalnie uznaj¹c wszelkie
zasadnoœæ powo³ywania po- dzia³ania profilaktyczne jako
radni leczenia uzale¿nieñ, zasadne. Te zaœ, z którymi
aczkolwiek mieszkañcy sami naj³atwiej dotrzeæ do odbiorsygnalizuj¹ tak¹ potrzebê, ców, to wedle respondentów
przede wszystkim w odniesie- dzia³ania informacyjne, impreniu do choroby alkoholowej. zy sportowo – kulturalne i proŒwiadczy o tym równie¿ spo- gramy profilaktyczne w szkora iloœæ porad w ramach Punk- ³ach. Za te, z którymi najtrudtu Informacyjno - Konsultacyj- niej dotrzeæ do odbiorców, renego i Dzielnicowego Zespo- spondenci uznali spektakle
³u Realizacji Programu Profi- profilaktyczne w szko³ach,
laktyki Alkoholowej.
kampanie informacyjno – eduLokalny Program Profilakty- kacyjne i zajêcia socjoterapeuki Uzale¿nieñ i Przeciwdzia³a- tyczne w œwietlicach i szkonia Przemocy jest konstruowa- ³ach. M³odzi ludzie wskazywali
ny ka¿dego roku, na podob- na potrzebê zorganizowania
nych zasadach, wiêc nie jest czasu wolnego spêdzanego
nadu¿yciem przytoczenie ba- poza szko³¹. Wyniki tych badañ skutecznoœci programu dañ uznano za cenne i s¹ one
podstaw¹ tworzenia konkretnych programów.
W kreowaniu i realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki
Uzale¿nieñ i Przeciwdzia³ania
Przemocy bior¹ udzia³ Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej wraz z
Centrum Aktywnoœci Lokalnej,
Komisariat Policji, VI Oddzia³
Terenowy Stra¿y Miejskiej, organizacje koœcielne i pozarz¹dowe, domy dziecka. Istotna
jest rola Punktu Informacyjno Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespo³u Realizacji Progra-

mu Profilaktyki Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. W
dzielnicy dzia³aj¹ trzy œwietlice
z programem wsparcia dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym m.in.
wskutek alkoholizmu jednego
lub obojga rodziców. Dwie œwietlice, przy Ciupagi i Marywilskiej, prowadzi Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci, jedn¹ przy
Œwiatowida - Praskie Stowarzyszenie dla Rodzin.
A oto jak przedstawiaj¹ siê
statystyki za rok 2009 (informacje pochodz¹ z danych policji, stra¿y miejskiej i OPS).
Policjanci na³o¿yli 166 mandatów za spo¿ywanie alkoholu w
miejscu publicznym, z 8 wnioskami o ukaranie do s¹du.
Stra¿ miejska odnotowa³a 30
osób kieruj¹cych pojazdami
pod wp³ywem alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹cych,
827 osób pod wp³ywem alkoholu, 780 pij¹cych w miejscach
publicznych, 20 nieletnich po
spo¿yciu alkoholu i 12 po u¿yciu narkotyków, 14 przypadków awantur domowych. Z danych OPS wynika, ¿e udzielono pomocy 286 osobom w rodzinach z problemem alkoholowym, 29 osobom w rodzinach narkomanów i 116 oso-

bom doœwiadczaj¹cym przemocy w rodzinie.
Podstawowy cel Lokalnego
Programu Profilaktyki Uzale¿nieñ i Przeciwdzia³ania Przemocy to ograniczenie wystêpowania negatywnych zjawisk, bêd¹cych konsekwencj¹ nadu¿ywania i uzale¿nienia od alkoholu
i innych œrodków psychoaktywnych, a tak¿e przeciwdzia³anie
przemocy w rodzinie. Realizacja
tego celu odbywa siê na wielu
p³aszczyznach - profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, przez organizowanie imprez i kampanii informacyjnych, promowanie zdrowego stylu ¿ycia i abstynencji,
finansowanie œwietlic socjoterapeutycznych, obozów profilaktycznych, dofinansowanie szkoleñ dla pedagogów i nauczycieli
(powinni umieæ reagowaæ na
wczesne symptomy uzale¿nieñ
i przejawy przemocy) i wiele innych dzia³añ.
(egu)

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

22 811-10-85
608-087-936
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Kompetencje komisji, problematyczne rondo
W rocznym sprawozdaniu z
planu kontroli komisji rewizyjnej, zatwierdzonym przez radnych, znalaz³a siê weryfikacja
œrodków wydatkowanych na
polepszenie parametrów technicznych budynku szko³y przy
Van Gogha 1.
Okreœlono zadania sta³ych
komisji rady. W myœl uchwa³y,
kompetencje komisji inwestycyjnej obejmuj¹: opiniowanie i incjowanie dzia³añ w kwestiach
remontów, lokalizacji wêz³ów
komunikacyjnych, ulic i dróg
(tak¿e gminnych) utrzymanie
lasów, organizacja ruchu drogowego, utrzymanie czystoœci,
utrzymanie gminnych obiektów
i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej i obiektów administracyjnych, gospodarka odpadami
komunalnymi, utrzymanie parków, skwerów i zieleñców, planowanie i zachowanie ³adu
przestrzennego, gospodarka
wodna, architektura i urbanistyka, inwestycje dzielnicowe,
ochrona œrodowiska i przyrody.
Kompetencje komisji dotycz¹
równie¿ opiniowania projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inicjowanie remontów i inwestycji
poprawiaj¹cych stan œrodowiska i warunki ¿ycia mieszkañców, opiniowanie projektu i analiza wykonania za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
przez radê dzielnicy, przewodnicz¹cego rady dzielnicy, zarz¹d
dzielnicy lub cz³onków komisji,
ocena dzia³añ zarz¹du dzielnicy i jednostek organizacyjnych
pod wzglêdem zgodnoœci z
uchwa³ami rady w zakresie
dzia³ania komisji, ocena realizacji i terminowoœci za³atwiania
przez zarz¹d dzielnicy i jednostki organizacyjne postulatów,
wniosków i skarg mieszkañców.
Zadania komisji ochrony œrodowiska i rolnictwa uchwa³a
opisuje nastêpuj¹co: opiniowanie projektów miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie i inicjowanie dzia³añ w zakresie
dotyczacym odpadów komunalnych, lasów, parków, skwerów i zieleñców, planowania i
zachowania ³adu przestrzennego, gospodarki wodnej, architektury i urbanistyki, inwestycji
dzielnicowych, ochrony œrodowiska i przyrody, utrzymania
czystoœci, a tak¿e dzia³ania
proekologiczne, wraz z inicjatywami w sferze edukacji dotycz¹cej ochrony œrodowiska.
Kompetencje komisji oœwiaty, kultury i sportu uchwa³a opisuje szeroko - sprawy i problemy z zakresu oœwiaty, wychowania, kultury, sportu, rekreacji
i turystyki, wyszczególniaj¹c
jedno zadanie - analizê i opiniowanie potrzeb w zakresie
oœwiaty i opieki przedszkolnej.
Komisja planu i bud¿etu ma
dostarczaæ radzie informacji i
opinii niezbêdnych do podejmowania uchwa³ dotycz¹cych realizacji bud¿etu i gospodarowania mieniem dzielnicy. Szczegó³owo ma opiniowaæ za³o¿enia
do projektu dzielnicowego za³¹cznika bud¿etu, wykonanie
bud¿etu, sprawozdania z dzia³alnoœci finansowej dzielnicy,
projekty planów finansowych
jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy powierzonych
dzielnicy, ma wspó³pracowaæ z
jednostkami ni¿szego rzêdu w
zakresie planowania, opiniowania uchwa³ i wydatków bud¿etowych ich dotycz¹cych, wystêpowaæ z inicjatywami uchwa³odawczymi, wspó³pracowaæ z
pozosta³ymi komisjami rady.
Szeroko zakreœlone kompetencje dla komisji polityki spo³ecznej i zdrowia to opiniowanie projektu bud¿etu w obrêbie
dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹,
ochronê zdrowia, profilaktykê
uzale¿nieñ, mieszkalnictwo komunalne i socjalne, a tak¿e na
pozosta³e zadania polityki spo³ecznej. Komisja opiniuje rocz-

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Na podstawie art, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 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 w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e na wniosek Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza
5, 02-015 Warszawa, zosta³a wydana DECYZJA Nr
36/CP/2010 z dnia 07.05.2010 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 150mm Lc=1000m w
ul. Mañkowskiej na odcinku od istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego DN 150mrn w ul. Ruskowy Bród do
istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego w ul. Olesin,
na dzia³kach ewid. nr; 16, 27/3, 47/1, 47/3, 47/48, 47/49,
47/50, 47/51, 47/52, 47/53, 48, 49 z obrêbu 4-16-06, na
dzia³kach ewid. nr: 49, 51, 52 z obrêbu 4-16-07, na
dzia³kach ewid. nr; 2, 20/1, 46, 47 z obrêbu 4-16-13
oraz na dzia³kach ewid. nr: 6, 7/1, 7/3, 8/1, 8/3, 20 z
obrêbu 4-16-14, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale 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.

ne sprawozdania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi, opiniuje wszelkie kwestie
zwi¹zane z polityk¹ spo³eczn¹
i ochron¹ zdrowia.
Komisja statutowa i porz¹dku publicznego opiniuje projekt
statutu, uchwa³y zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ rady (m.in. zmiany sk³adów komisji i powo³ywanie komisji doraŸnych), opiniuje uchwa³y dotycz¹ce jednostek
pomocniczych (rad osiedli), zakresu ich dzia³ania, przekazywania im œrodków finansowych
na realizacjê zadañ. Komisja
zajmuje siê równie¿ szeroko pojêtym bezpieczeñstwem mieszkañców dzielnicy – w ruchu drogowym, zagro¿eniami przestêpstwami i wykroczeniami,
ska¿eniem
srodowiska,
ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
przeciwpowodziow¹, ochron¹
przed klêskami ¿ywio³owymi,
porz¹dkiem na ulicach – odœnie¿anie, sprz¹tanie, nazewnictwo ulic, placów, skwerów itp.
Radni wyrazili swoje stanowisko w kwestii miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Brzezin. Nastêpna
uchwa³a dotyczy³a budowy pilnie potrzebnej drogi. Radni zapisali w uchwale - Rada Dzielnicy Bia³o³êka wnioskuje do

Prezydenta m. st. Warszawy o
jak najszybsze wprowadzenie
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazw¹ „Budowa drogi ³¹cz¹cej ul. Ostródzk¹ z wêz³em drogowym Trasy Toruñskiej i ul. G³êbockiej” oraz wyasygnowanie na ten cel œrodków z przeznaczeniem na kompleksow¹ budowê tej drogi z
odwodnieniem, oœwietleniem,
budow¹ mostku. nad Rowem
Brzeziñskim i pozyskaniem wymaganych gruntów, bez
zmniejszania kwot przeznaczonych na inne zadania. Budowa
tej drogi jest niezmiernie wa¿na, poniewa¿ jedyne istniej¹ce
obecnie takie po³¹czenie
wzd³u¿ ul. Wspó³czesnej, przebiega przez zwarte obszary zabudowy mieszkaniowej, co jest
wielkim utrudnieniem i zagro¿eniem dla bardzo du¿ej liczby
mieszkañców. Sytuacja ta
mo¿e doprowadziæ do powa¿nego konfliktu spo³ecznego.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a
powsta³ego niedawno ronda
na skrzy¿owaniu ulic Klembowskiej i Kowalczyka. Radni
domagaj¹ siê jak najszybszej
likwidacji owego ronda, bowiem stwarza ono powa¿ne
utrudnienia w komunikacji samochodowej.
(egu)

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamia siê, i¿ Prezydent
m.st. Warszawy decyzj¹ nr 175/2010 z dnia 25 marca
2010 roku zatwierdzi³ projekt budowlany i udzieli³
dla Tarchomiñskich Zak³adów Farmaceutycznych
„POLFA” SA, Warszawa, ul. Fleminga 2, pozwolenia
na przebudowê:
pomieszczeñ na l piêtrze w budynku D-31 (kategoria
obiektu - XVIII), na terenie TZF „POLFA” SA, dla
lokalizacji nowej linii produkcyjnej do nape³niania
wk³adów do wstrzykiwania insuliny ludzkiej, na terenie
dzia³ki oznaczonej z ewidencji gruntów nr 121/18 z
obrêbu 4-06-35, po³o¿onej przy ulicy A. Fleminga 2
w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Seniorzy sprz¹tali Bia³o³êkê
Bia³o³êccy seniorzy tak siê rozsmakowali w ruchu na œwie¿ym powietrzu, ¿e ju¿ po raz drugi ruszyli, by posprz¹taæ swoj¹
dzielnicê. Jak sami mówi¹, sen z powiek spêdza³a im wizja dba³oœci o œrodowisko ma³ej ojczyzny. Z inicjatywy grupy starszych
osób skupionych w Bia³o³êckiej Radzie Seniorów, dla treningu
zaczêto zbieraæ nakrêtki od plastikowych butelek, wspieraj¹c
tym akcjê zakupu wózków inwalidzkich dla osób niepe³nosprawnych, prowadzon¹ przez stowarzyszenie Dom Rodzina Cz³owiek. Kilogram nakrêtek to oko³o 120 sztuk. Zebrano ich setki
tysiêcy, w czym znacz¹cy udzia³ maj¹ bia³o³êccy seniorzy.
22 kwietnia seniorzy ostro pracowali, wspólnie z wiêŸniami z
bia³o³êckiego Zak³adu Karnego, przy zbieraniu porzuconych
œmieci i zdejmowaniu ze s³upów pozosta³oœci plakatów reklamowych. Pracowali w okolicach Modliñskiej, Œwiatowida, Myœliborskiej, Botewa, Ceramicznej i Ko³aciñskiej. 28 osób, 160
godzin pracy. Efekt? Zebrano oko³o 60 sztuk 120-litrowych worków plastiku, szk³a, papierów i innych odpadów.
Zachêceni powodzeniem zbierania nakrêtek i kwietniowego
sprz¹tania dzielnicy, seniorzy, w porozumieniu z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska, przy wsparciu wiêŸniów, 14 maja znów ruszyli do
akcji. Przy paskudnej pogodzie, 40 osób sprz¹ta³o okolice Œwiatowida, Œwiderskiej, Mehoffera i Æmielowskiej. Zebrano 90 worków œmieci, które od razu zosta³y zabrane przez specjalny pojazd. Warto wspomnieæ, ¿e najm³odszy, bardzo pracowity uczestnik akcji, liczy³ sobie ca³e dwa lata. Wnuki uczy³y siê od dziadków,
z których najstarszy mia³ 82 lata. Franciszek Skirski, koordynator
i organizator akcji zadba³ o coœ dla cia³a. Po ciê¿kiej pracy wybornie smakowa³a kie³basa (od sponsora) pieczona na ognisku.
Jak zapowiadaj¹ seniorzy - bêd¹ nastêpne tego typu akcje – Do
kolejnych pragniemy zaprosiæ m³odzie¿. M³odzi musz¹ byæ œwiadomi, ¿e ich przysz³e, zdrowe ¿ycie zale¿y od tego, co dziœ zrobi¹ dla
(egu)
œrodowiska naturalnego – mówi Franciszek Skirski.

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamia siê, i¿ Prezydent
m.st. Warszawy decyzj¹ nr 186/2010 z dnia 2 kwietnia
2010 roku zatwierdzi³ projekt budowlany i udzieli³
dla CARREFOUR POLSKA SP. z o.o., ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa, pozwolenia na rozbudowê:
stacji paliw p³ynnych (kategoria obiektu XX) o jeden
dystrybutor Pb i ON wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
techniczn¹ na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 51/3 i 52/1 z obrêbu 4-03-06, po³o¿onych
przy ulicy Œwiatowida w dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy.

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamia siê, i¿ Prezydent
m.st. Warszawy decyzj¹ nr 215/2010 z dnia 23 kwietnia
2010 roku zatwierdzi³ projekt budowlany i udzieli³
dla VATTENFALL HEAT POLAND SA, Warszawa,
ul. Modliñska 15, pozwolenia na rozbudowê obiektu
kategorii XVIII:
polegaj¹c¹ na budowie osadnika ¿u¿la wraz z
niezbêdnymi instalacjami i urz¹dzeniami oraz
przebudow¹ istniej¹cych urz¹dzeñ i instalacji
technologicznych na terenie dzia³ki oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 27 z obrêbu 4-06-14,
po³o¿onej przy ulicy Modliñskiej 15 w dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie jezdni ul. Skierdowskiej i ul. Czajki wraz ze
skrzy¿owaniem ulic – Skierdowskiej, Czajki, Chlubnej – oraz budowie chodnika dla potrzeb budynku
komunalnego z lokalami socjalnymi (dzia³ka nr ew.
44/7 z obrêbu 4-02-26) na dzia³kach nr ew. 4/89, 4/90,
28/21, 28/22, 17/13, 17/12, 47/2 z obrêbu 4-02-26, na
dzia³ce nr ew. 1 z obrêbu 4-02-27 oraz na dzia³kach
nr ew. 1, 2, 3, z obrêbu 4-02-35 w Dzielnicy Bia³o³êka,
na wniosek Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy z³o¿onego dnia
30.04.2010 r.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00 wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy osobiœcie
lub telefonicznie w dniu przyjêæ interesantów w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od 13:00-16:00 lub
pod numerem tel. 22 510-31-96 w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Dialog o sporcie

SiR przy ul. Kawêczyñskiej,
zorganizowan¹ na rzecz rodziny zamordowanego policjanta
Andrzeja Struja.
Najwiêksze kontrowersje
obecnych budzi³o pobieranie
wysokich op³at za korzystanie ze
swoich obiektów przez DOSiR.
Rola sportu amatorskiego w
zapobieganiu patologiom i wykluczeniu spo³ecznemu, kszta³towaniu charakteru i kultury
osobistej jest bezsporna. Dlatego takie podejœcie do dzia³alnoœci, ograniczaj¹ce w efekcie
dostêp m³odzie¿y i doros³ych o
niskich dochodach do infrastruktury sportowej, uznano za
wysoce niew³aœciwe. Na razie
tylko w wakacje dzieci bêd¹
mog³y ca³kiem za darmo korzystaæ tak z „Orlików”, jak i z p³ywalni DOSiR. Po wczeœniejszych interwencjach zarz¹du
dzielnicy w tej sprawie, pierwotne ceny obni¿ono. Przy ul. Kawêczyñskiej koszt wynajêcia
sali za godzinê z komercyjnych
500 z³ uda³o siê zmniejszyæ
najpierw do 300, a nastêpnie do
150 z³, ale tylko dla Uczniow-

skich Klubów Sportowych. Podobnie jest w innych placówkach. Problem nie zosta³ jednak
definitywnie rozwi¹zany.
Dlatego w obecnej sytuacji
tak wa¿ne jest, aby m³odzie¿
chc¹ca uprawiaæ sport zrzesza³a siê w UKS-ach. Dziêki temu
zarówno dostêp do infrastruktury mo¿e byæ znacznie tañszy
ni¿ na zasadach komercyjnych,
³atwiejsze jest tak¿e pozyskanie pomocy i wsparcia – finansowego b¹dŸ rzeczowego – ze
strony urzêdu dzielnicy.
Zdaniem Tomasza Peszke z
prezydium komisji zabrak³o
danych porównawczych pozwalaj¹cych stwierdziæ, jak
Praga Pó³noc w dziedzinie
sportu i rekreacji wypada na tle
innych warszawskich dzielnic.
Jest to element niezbêdny dla
mo¿liwoœci w³aœciwej oceny
stanu istniej¹cego. Temat bêdzie kontynuowany. Tymczasem kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego, wyznaczone na 16
czerwca, bêdzie poœwiêcone
kwestiom lokalowym.
Kr.

Kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc by³o poœwiêcone tematyce
sportu. Dzia³ania w tym zakresie przedstawi³ naczelnik
Wydzia³u Sportu i Rekreacji Adam Kuszkowski.
Tematyczne spotkania ko- Wiceburmistrz Artur Buczyñski
misji maj¹ na celu zebranie zapewni³ obecnych, ¿e po przeszczegó³owej wiedzy, mog¹cej budowie strony i zmianie jej adpos³u¿yæ do opracowania Stra- ministratora (cz³onkowie KDS
tegii dla Pragi – dokumentu zg³osili wczeœniej wiele negadefiniuj¹cego problemy i tywnych uwag na temat jej
przedstawiaj¹cego cele ko- funkcjonowania) takie informaniecznych dzia³añ w perspek- cje bêd¹ siê pojawiaæ.
tywach czasowych, wraz z
Mimo zazwyczaj skromnych
analiz¹ finansow¹ konkretnych œrodków dzielnicowi urzêdnicy
rozwi¹zañ. Ju¿ wstêpna infor- k³ad¹ du¿y nacisk na popularymacja na temat iloœci podmio- zacjê sportu. Pó³tora roku temu
tów samorz¹dowych zajmuj¹- po raz pierwszy na Pradze Pócych siê tematyk¹ sportu po- ³noc odby³a siê gala boksu, któkazuje, jak taka strategia, tak- ra cieszy³a siê ogromnym zain¿e na poziomie ogólnomiej- teresowaniem. Przygotowywaskim, jest potrzebna.
ne s¹ kolejne tego typu impreOprócz Wydzia³u Sportu i zy z uczestnictwem gwiazd
Rekreacji i dzielnicowych klu- sportu. Niedawno odby³ siê
bów sportowych, na terenie „Bieg dooko³a ZOO”, a tak¿e
Pragi Pó³noc dzia³a miejskie zakoñczy³a tegoroczna edycja
Biuro Sportu, w którego gestii programu „2012 talentów” skiejest np. p³ywalnia przy ul. Na- rowanego do dru¿yn podwórkomys³owskiej, DOSiR i ogród jor- wych i szkolnych graj¹cych w
danowski – podmioty miasta st. pi³kê no¿n¹. Kolejna jego ods³oWarszawy. Jak mo¿na siê do- na bêdzie mia³a ju¿ charakter
myœliæ, trudno w takiej sytuacji ogólnopolski.
o koordynacjê dzia³añ i pe³n¹
Na spotkaniu zabrak³o
wspó³pracê, co jest konieczne, przedstawiciela Dzielnicowego
jeœli œrodki na funkcjonowanie Oœrodka Sportu i Rekreacji,
20 maja odby³o siê spotkanie zorganizowane przez Zwi¹poszczególnych obiektów maj¹ wa¿nego podmiotu odpowiezek Stowarzyszeñ Praskich wspólnie z Urzêdem Dzielnicy
byæ wydawane w³aœciwie i dzialnego za czêœæ obiektów
Praga Pó³noc na temat projektu planu zagospodarowania
zgodnie z rzeczywistymi potrze- sportowych w dzielnicy. Posieokolic Dw. Wschodniego, obejmuj¹cego wa¿ny obszar w
bami mieszkañców.
dzenie KDS zbieg³o siê z im- centrum miasta na terenie dwóch dzielnic – Pragi Pó³noc i
Na razie w dzielnicy nie ma prez¹ charytatywn¹ w hali DO- Pragi Po³udnie.
d³ugofalowych planów dzia³añ
Spotkanie mia³o s³u¿yæ pod- nia centrów miast, co wi¹¿e siê
na rzecz sportu. Zarz¹d podejsumowaniu wiedzy z wcze- przede wszystkim z konieczmuje decyzje o sposobie rozœniejszych spotkañ konsulta- noœci¹ praktycznej realizacji
dysponowania dostêpnych
cyjnych w celu u³atwienia opra- preferencji dla pieszych, rowepieniêdzy. Przez ostatnie 3,5
cowania uwag do planu przez rów i komunikacji zbiorowej,
roku wybudowano 4 obiekty
organizacje, przedsiêbiorców i przy koniecznym ograniczaniu
sportowe. S¹ to: dwa „Orliki”,
mieszkañców.
ruchu samochodów, preferenhala DOSiR na Kawêczyñskiej
cji zapisanych w strategiczOtwieraj¹c
spotkanie
Antooraz dokoñczona hala na Koni D¹browski, prezes Zwi¹zku nych dokumentach miejskich.
wieñskiej. „Orliki” - przy ul.
Stowarzyszeñ Praskich, podSwoje uwagi przedstawi³
Szanajcy i Targowej - ciesz¹
kreœli³ potrzebê nawi¹zania do wspó³organizator spotkania
siê ogromnym zainteresowanajlepszych europejskich roz- Tomasz Peszke z Praskiego
niem mieszkañców. Boisko
wi¹zañ w zakresie projektowa- Stowarzyszenia Mieszkañców
przy Targowej do godziny
„Micha³ów”. W wyniku realiza14.00 jest wykorzystywane
cji planu w obecnej formie, zaprzez m³odzie¿ w ramach zak³adaj¹cego intensyfikacjê zajêæ szkolnych, póŸniej – do
budowy, zniknie wiele istniej¹wieczora – przez mieszkañcych terenów zielonych. W
ców i stowarzyszenia sportopo³¹czeniu z du¿ymi inwestywe. W dzielnicy brakuje tej klaDziœ Dzieñ Matki. Czy tego dnia mamy powinny o siebie cjami drogowymi (ul. Tysi¹clesy obiektów. Na tle np. Bemoszczególnie zadbaæ? Nowa Gazeta Praska rozmawia z Jo- cia, Trasa Œwiêtokrzyska) spowa, gdzie ka¿da szko³a wypolant¹ Rostkowsk¹, mam¹, wiza¿ystk¹ i kolorystk¹.
woduje to znaczne pogorszesa¿ona jest w nowoczesne
Czy wspó³czesne mamy maj¹ czas dla siebie np. na ma- nie ¿ycia mieszkañców Pragi,
boisko, Praga Pó³noc wypada
czego nie uwzglêdniono tak¿e
nadal bardzo Ÿle. Aby szybko kija¿ i nad pracê nad swoim wygl¹dem?
w ocenie oddzia³ywania na
Nie
wiem,
czy
ka¿da
mama
znajduje
na
to
czas,
ale
wiem,
¿e
powinnadrobiæ te zaleg³oœci nale¿a³oby przeznaczyæ na inwesty- nyœmy znaleŸæ parê chwil dla siebie. To zrozumia³e, ¿e przede wszyst- œrodowisko proponowanych
cje ok. 55 mln z³otych. Przy kim mama jest mam¹ i zajmuje siê dzieckiem, ale to nie mo¿e byæ wyt³u- rozwi¹zañ.
Stracono równie¿ szansê na
obecnym bud¿ecie rocznym maczeniem dla zaniedbywania siebie. Dbanie o siebie i dbanie o dziecnowoczesne zaprojektowanie
na remonty placówek oœwiato- ko wcale siê nie wyklucza. Myœlê, ¿e kobiety zaczynaj¹ to rozumieæ.
Dlaczego mamy powinny zajmowaæ siê swoim wygl¹dem? bezkolizyjnego wyjœcia z dworwych w wysokoœci 3 mln poPrzede wszystkim dlatego, ¿e ka¿da mama jest kobiet¹, a ca, zarówno od strony pó³noctrwa to niemal 20 lat...
W najbli¿szych planach jest kobieta powinna zadbaæ o swój wygl¹d, ¿eby dawaæ przyk³ad nej, jak i po³udniowej. Plan jest
remont basenu przy ul. Jagiel- swoim córkom, podobaæ siê swoim synom i mê¿om, ale naj- dostosowany do projektów obu
tras przelotowych, które konloñskiej oraz boiska szko³y 258 wa¿niejsze, aby podobaæ siê sobie, lubiæ siebie.
centrowa³y siê wy³¹cznie na paDziœ?
na Brechta. W sferze czysto
rametrach drogowych, z pomi¿yczeniowej nadal pozostaje
Myœlê, ¿e ka¿dego dnia, ale dziœ szczególnie.
niêciem jakoœci przestrzeni
budowa podziemnej hali sporCzy rzeczywiœcie wygl¹d zewnêtrzny ma na to taki wp³yw? miejskiej. W efekcie pasa¿erotowej przy Liceum W³adys³aOczywiœcie wa¿ne jest wnêtrze, w³asny rozwój, ale i to jak wygl¹dawa IV (szacunkowy koszt tej my ma wp³yw na nasz nastrój. A kobiety lubi¹ siê podobaæ. Jeœli jeste- wie zamiast atrakcyjnego placu
dworcowego otrzymaj¹ szerok¹
inwestycji to 30 mln z³).
œmy zadowolone z odbicia w lustrze, dzieñ zaczyna siê przyjemnie.
i trudn¹ do pokonania arteriê.
Pomimo braku obiektów
Tylko jak to zrobiæ?
Po stronie po³udniowej tak¿e
sportowych, Praga Pó³noc
Nie ma jednej recepty. Ka¿da z nas jest inna, ka¿da potrzebuje nie uda siê stworzyæ przestrzemo¿e siê pochwaliæ wybitnymi
makija¿u i stylizacji do swojej konkretnej cery, typu urody i kolory- ni publicznej, bowiem istniej¹wynikami sportowej m³odzie¿y.
ce tam rudery s¹ chronione jako
Oto kilka przyk³adów: Uczniow- styki. Nie wszystkie jednak wiedza, jak zrobiæ siê na „bóstwo”.
zabytki. Swoje zdziwienie tym
Jakie
b³êdy,
wed³ug
pani,
pope³niaj¹
najczêœciej
kobiety
ski Klub Sportowy „Jagiellonka”
faktem wyrazi³a Ewa Komenwychowa³ mistrzów i wicemi- podczas wykonywania makija¿u?
dowska ze Stowarzyszenia
Wiele
z
nich
wynika
z
b³êdnego
podzia³u
typów
urody
na
cztery
strzów Polski juniorów w p³ywaniu, uczniowie szko³y przy Bia- pory roku. To podzia³ zbyt szczegó³owy dla kobiet, które zajmuj¹ Creo, na co dzieñ zajmuj¹ca siê
³ostockiej tworz¹ mistrzowsk¹ siê swoimi dzieæmi i rodzin¹ i nie maj¹ czasu na zg³êbianie wiza- ochron¹ zabytków.
Uwagi do projektu planu
dru¿ynê unihokeja, zaœ UKS ¿owych niuansów. Wystarczy podzia³ na typ zimny i ciep³y. Przy
„Feniks” przy ul. Szanajcy osi¹- makija¿u trzeba trzymaæ siê zasady: ciep³e kolory dla ciep³ych, przedstawi³o tak¿e Stowarzyga sukcesy w boksie. Prezy- zimne dla zimnych. U¿yæ mo¿na prawie ka¿dego koloru - wszyst- szenie Zielone Mazowsze,
dium Komisji Dialogu Spo³ecz- ko zale¿y od temperatury jego odcienia. np. szminka w kolorze upominaj¹c siê o œcie¿ki rowenego wyrazi³o ¿al, ¿e te napa- czerwonym. Czerwieñ karminowa jest zimna, a czerwieñ koralo- rowe i ci¹gi piesze, wskazuj¹c
waj¹ce dum¹ informacje nie s¹ wa ju¿ ciep³a. Wa¿n¹ informacj¹ jest to, ¿e im kobieta jest starsza jednoczeœnie, ¿e ¿adne z proupowszechniane wœród miesz- - z mamy zmienia siê w babciê, tym bardziej powinna otaczaæ siê ponowanych rozwi¹zañ nie
kañców dzielnicy, choæby po- w swoim makija¿u (i nie tylko w makija¿u) kolorami ciep³ymi. Bez musi siê wi¹zaæ z koniecznoœci¹ wyburzeñ. Wystarczy zaprzez zamieszczanie ich na wzglêdu na to, jakim typem urody by³a w przesz³oœci.
Rozmawia³a Ludmi³a Milc wêziæ projektowane szerokie
stronie internetowej urzêdu.

nowa gazeta praska 5

O planie okolic Dworca Wschodniego
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ulice. Szczegó³owe uwagi dotyczy³y m.in. znacznego ograniczenia wysokoœci budynku
punktowego projektowanego u
wylotu ul. Zielenieckiej, który
mia³ mieæ a¿ 160 m, a tak¿e
przesuniêcia linii zabudowy
pierzejowej na ul. Kijowskiej,
co odsunê³oby planowan¹ zabudowê od Kijowskiej 11.
Przeciwko jakiejkolwiek zabudowie tego odcinka protestuj¹ jednak mieszkañcy najd³u¿szego budynku w Warszawie, postuluj¹c pas zieleni
ochronnej zamiast kamienic,
które pierwotnie mia³y powstaæ
20 metrów od ich okien. Przedstawiciele mieszkañców zebrali ju¿ kilkaset podpisów

przeciwko propozycji zawartej
w planie zagospodarowania.
Choæ na spotkaniu zabrak³o
projektantów, przedstawiciele
Sto³ecznego Biura Planowania
i Rozwoju skrzêtnie notowali
wszelkie uwagi. W tym tygodniu wyrazi je tak¿e Rada
Dzielnicy Praga Pó³noc.
Opinie i wnioski do planu
nale¿y sk³adaæ na piœmie do
Prezydenta m.st. Warszawy,
pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18
czerwca 2010 r.
Kr.
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Noc Muzeów na Pradze 2010
Ju¿ po raz 7. muzea i galerie otworzy³y w nocy swoje drzwi
dla zwiedzaj¹cych. Równie¿ na Pradze by³o wiele miejsc,
które warto by³o odwiedziæ z soboty na niedzielê 15-16 maja.

Idea otwarcia muzeów noc¹
narodzi³a siê we Francji i szybko rozprzestrzeni³a siê na ca³¹
Europê. Sukcesu przedsiêwziêcia nale¿y szukaæ w szybkim tempie naszego ¿ycia.
Zapracowani ludzie, nie maj¹cy czasu na obcowanie z kultur¹ w ci¹gu dnia, chêtnie korzystaj¹ z mo¿liwoœci odwiedzenia muzeów noc¹.
Tegoroczna wyj¹tkowa noc
z kultur¹ rozpoczê³a siê o godzinie 19 i trwa³a miejscami do
3 nad ranem. W imprezie wziê³a udzia³ rekordowa liczba –
160 instytucji. By³y wœród nich
du¿e, znane muzea i ma³e,
mniej znane galerie.
Galerie i pracownie praskich
artystów jak zwykle przygotowa³y ciekawy program Z ich bogatej oferty, z koniecznoœci, wybra³am tylko niektóre propozycje.

Na Brzeskiej, okrzykniêtej
kilka lat temu ulic¹ artystów, nie
wszystkie pracownie by³y
otwarte. Pod numerem 5 w galerii „Aniani” mo¿na by³o obejrzeæ wystawê fotografii Joanny
Olekszyk i Katarzyny So³tan
oraz ekspozycjê malarstwa i
rysunku Anny Wachaczyk.
Po drugiej stronie ulicy, w
galerii „Magiel” czeka³ na goœci malarz Stefan S³awiñski.
Artysta opracowa³ w³asn¹, niespotykan¹ gdzie indziej technikê. Jest to rysunek piórkiem
na p³ótnie. P³ótno bywa surowe lub barwione, a rysunek na
nim artysta wykonuje tuszem,
który sam robi na bazie akrylu. Niektóre p³ótna, z doszyt¹
rêcznie podszewk¹ nabieraj¹
charakteru gobelinów. Inne,
³¹cz¹ w sobie malarstwo z rysunkiem. Wszystkie opowia-

daj¹ o ludzkich sprawach, o
potrzebie bliskoœci i uczuciach.
W galerii „To tu”, przy ul.
Z¹bkowskiej 36 wystawê fotografii pt. „Oleg-Olga” zaprezentowa³ malarz i fotograf Ol Skoczylas. Zafascynowany portretem renesansowym i póŸniejszym, niderlandzkim, fotografuje cz³owieka jako istotê pozap³ciow¹.
Trochê dalej, galeria „Dada
– salon twórczoœci swobodnej”
oferowa³a spor¹ kolekcjê piêknych przedmiotów: niepowtarzalnych poduszek, drewnianych, malowanych wieszaków,
damskich toreb i nietypowych
lamp. Uwagê zwiedzaj¹cych
przyci¹ga³ du¿y wybór bi¿uterii oraz szk³a kolorowego polskiej i hiszpañskiej huty szk³a.
Mo¿na by³o obejrzeæ rzeŸby
Rafa Tarnawskiego oraz fotografie Izy TT pt. „Znikaj¹ce
neony”.

Muzeum Warszawskiej Pragi przygotowa³o w sali wystawowej dawnej wytwórni wódek
„Koneser” ekspozycjê pt. „Wizerunki starej Pragi na fotografiach Zygmunta Œwi¹tka”. Zdjêcia z lat 1980-1981 dokumentuj¹ codzienne ¿ycie praskich
ulic i podwórek. Najciekawsze
s¹ fotografie ma³ych zak³adów
rzemieœlniczych. Magiel, us³ugi szewskie, szlifiernia kryszta³ów, zak³ad bieliŸniarski.
Przed naszymi oczami przewija siê galeria ludzkich portretów, autentycznych twarzy,
uchwyconych przy pracy, budz¹cych szacunek. Aby obraz
by³ pe³ny, mo¿na by³o, jak w
ubieg³ym roku wejœæ do Szafy
Czasu i pos³uchaæ relacji o starej Pradze.
Równie¿ w „Koneserze”, w
Galerii Klimy Bocheñskiej czeka³a nas jeszcze jedna wystawa fotograficzna zatytu³owana

„Po prostu patrz”. Natomiast
w³aœciciele Galerii N’69 na ul.
Tarchomiñskiej 9 zrobili nocny przegl¹d magazynu, czyli
przygotowali wystawê obrazów ze zbiorów fundacji Artbarbakan. Swoje instalacje i
grafiki zaprezentowali malarze
z grupy Niezale¿ni’69, Jerzy
Lassota i Miron. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
akcja „Niezapominajka” Dominiki Ma³gowskiej, proponuj¹ca

pocztówki z widokami starej
Warszawy, w tym równie¿ Pragi. W Galerii N’69 strudzeni
nocnym zwiedzaniem goœcie
mieli okazjê skosztowaæ wyœmienitej kawy serwowanej
przez mistrzów parzenia kawy
z Coffee Clue. W ten sposób
zregenerowani mogli udaæ siê
na dalsz¹ wêdrówkê po nocnych muzeach, galeriach i artystycznych pracowniach.
Joanna Kiwilszo

www.zs34.pl

Podniebne dzienniki + czarna skrzynka
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Wystawa fotograficznych kola¿y Barbary Benish, zainspirowanych pamiêtnikiem jej ojca pilota z czasu II wojny œwiatowej, zosta³a otwarta 15 maja w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7.
www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

Dla wielu z nas latanie samolotem sta³o siê obecnie równie oczywiste, jak przemieszczanie siê samochodem w poprzednim stuleciu. Œwiat jakby siê zmniejszy³. Zagraniczne podró¿e, czy to w interesach, czy to w celach turystycznych, s¹ czymœ zwyczajnym. Inaczej by³o w czasie wojny.
Cykl kola¿y fotograficznych
amerykañskiej artystki czeskiego pochodzenia, Barbary
Benish, zatytu³owany „Sky
Diaries / Podniebne dzienniki”
powsta³ w 2009 roku z inspiracji doœwiadczeniami ojca autorki, pilota, który bra³ udzia³ w
walkach w Afryce Pó³nocnej w
czasie II wojny. Za ich podstawê pos³u¿y³y artystce znalezione zdjêcia z jednej z amerykañskich baz lotniczych.
„Czarna skrzynka” natomiast
odnosi siê do zak³óconych podró¿y lotniczych w ostatnich czasach, zw³aszcza do tragicznej
katastrofy lotniczej polskiego samolotu rz¹dowego pod Smoleñskiem, w której zginêli czo³owi
polscy politycy, oraz do maj¹cego wymiar klêski ¿ywio³owej wybuchu wulkanu na Islandii, który
spowodowa³ wielki, trwaj¹cy dwa
tygodnie zamêt na ca³ym œwiecie.
- Wojna prowokuje do zastanowienia siê nad problemami
w³adzy i podporz¹dkowania,
propagandy i wychowania czy
wykszta³cenia, szoku kulturowego i przyjmowania nowych
doœwiadczeñ, dobrych i z³ych
– mówi Barbara Benish. – Miêdzynarodowe podró¿e lotnicze

TERMEK

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

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

przywodz¹ na myœl takie kwestie, jak uprzywilejowanie, ¿ycie
na coraz wiêkszych obrotach,
wielokulturowoœæ i globalizacja.
Tak zwana czarna skrzynka
samolotu kryje w sobie tajemnicê zniszczenia maszyny, czêsto zawiera ostatnie s³owa pilota. Dziêki niej mo¿na odtworzyæ, co cz³owiek czu³ w ostatnich sekundach przed œmierci¹.

- W³aœnie w takiej chwili stajemy twarz¹ w twarz z w³asn¹
œmiertelnoœci¹, a nie utrat¹
baga¿u czy przegran¹ w wojnie – dodaje artystka.
Barbara Benish ju¿ po raz
drugi wystawia swoje prace w
galerii fabs. Pierwszy raz prezentowa³a na Brzeskiej wystawê pt. „M³ynarzowa” w kwietniu
2006 roku. Artystka urodzi³a siê
w Newport Beach w Kalifornii,
USA. Studiowa³a w Chouinard
Institute of Art w Los Angeles,
w Instituto de las Bellas Artes w
San Miguel de Allende (Meksyk)
oraz w University of Hawaii. Bra³a udzia³ w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W
wieku 30 lat wróci³a do Czech i
od 1993 r. mieszka z rodzin¹ na
wsi, w regionie Szumawa, prowadz¹c niewielkie gospodar-

stwo, gdzie w starym m³ynie
stworzy³a dzia³aj¹c¹ w miesi¹cach letnich Akademiê Sztuki i
Równowagi Ekologicznej.
Kola¿e Barbary Benish „Podniebne dzienniki + czarna
skrzynka” mo¿na bêdzie ogl¹daæ w galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul. Brzeskiej
7 do 23 czerwca, w sobotê, w
godz. 15-17, w niedzielê, w
godz. 13-15, lub po uzgodnieniu tel. 505 12 14 17.
Joanna Kiwilszo

5 lat Klitki
Jest takie urokliwe miejsce na Z¹bkowskiej, pod numerem 12, gdzie pêdz¹cy czas nie ma znaczenia. Ciep³a atmosfera sprawia, ¿e czujemy siê tu dobrze. To „Klitka”, która obchodzi³a w³aœnie 5-lecie swego istnienia.

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

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

Za³o¿ona przez Julitê Delbar „Klitka” ³¹czy w sobie trzy
funkcje: atelier fotograficznego, galerii sztuki oraz kawiarni. W swoim autorskim atelier
fotograficznym, oprócz zwyk³ych, wspó³czesnych zdjêæ,
Julita Delbar oferuje klientom
portrety w starym stylu, czyli w
strojach „z epoki”. -Tworzymy
portrety „z dusz¹” – mówi Julita Delbar – a poza tym wykonujemy te¿ normalne zdjêcia
okolicznoœciowe, reklamowe
oraz retusz starych zdjêæ.
„Klitka” to tak¿e galeria sztuki, znana z ciekawych inicjatyw,
od pocz¹tku bior¹ca udzia³ w
¿yciu artystycznym dzielnicy co roku w Œwiêcie Ulicy Z¹bkowskiej oraz ju¿ drugi raz w
Nocy Muzeów. W „Klitce” stale
prezentowane jest malarstwo,
rzeŸba, fotografia i bi¿uteria
artystyczna. Z wa¿niejszych
ekspozycji wymieniæ mo¿na
wystawê rzeŸby Anny Kowal
czy wystawê prac Katarzyny i
Dawida Pataraja. Sama za³o¿ycielka „Klitki”, Julita Delbar,
w 2007 r. prezentowa³a tu swoje fotografie kobiet, spodziewaj¹cych siê dziecka. Ekspozycja
nosi³a tytu³ „Ci¹¿a-kszta³t odmienny”. Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu galerii by³a te¿,
zorganizowana w ramach ubieg³orocznej Nocy Muzeów, projekcja archiwalnego filmu dr
Munro z 1931 r., opowiadaj¹cego o obyczajach plemienia
Ainów z wyspy Hokkaido.

Na swój jubileusz 14 maja
„Klitka” przygotowa³a wystawê
malarstwa Dariusza Fieta. W
ten sposób powróci³a do pocz¹tków. Dariusz Fiet bowiem
prezentowa³ swoje malarstwo
5 lat temu na otwarcie dzia³alnoœci galerii. Urodzony w 1960
r. artysta, absolwent PWSSP
w £odzi zajmuje siê malarstwem, fotografi¹ i performance. Na obecnej wystawie zaprezentowa³ szereg obrazów
wykonanych technik¹ olejn¹.
Czêœæ z nich to kompozycje w
nasyconych, ciemnych kolorach, w dominuj¹cej gamie zieleni. Mimo tych ciemnych barw,
obrazy emanuj¹ specjalnym
œwiat³em, sprawiaj¹ wra¿enie
rozœwietlonych wewnêtrznie.
W obrazach Dariusza Fieta
jest zawarta pewna tajemnica,
bo, jak sam artysta zaznaczy³,
on lubi tajemnice. Natomiast
nie jest tajemnic¹, ¿e „Klitka”
to œwietne miejsce na towarzyskie spotkania przy dobrej kawie i ciastkach. „Klitka” gwarantuje dobr¹ zabawê w otoczeniu piêknych przedmiotów
i pe³nych uroku, stylizowanych
fotografii. Ciekawe wystawy,
podczas wernisa¿y t³umy interesuj¹cych goœci, z braku miejsca rozmawiaj¹cych na chodniku przed Galeri¹ - przez te 5
lat „Klitka” zd¹¿y³a wrosn¹æ w
pejza¿ Z¹bkowskiej i ju¿ nie
wyobra¿amy sobie tej ulicy bez
„Klitki”.
Joanna Kiwilszo
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Rozœwietlone
s³oñcem
Do 11 czerwca Klub „Podgrodzie” zaprasza czytelników
Nowej Gazety Praskiej na wystawê „Zamki nad Loar¹”. To
drugi indywidualny pokaz dorobku Andrzeja Pietrzyka.
Pierwszy, na którym zaprezentowa³ akwarele i malarstwo
olejne, odby³ siê w paŸdzierniku 2007 r. Artysta, lekarz i
mieszkaniec Bródna, dziewiêciokrotnie uczestniczy³ równie¿ w wystawach grupowych.
G³ównym tematem zainte- ¿ycia nie ma czasu na maloresowañ twórczych Andrzeja wanie z natury, a póŸniej wiePietrzyka jest architektura. le szczegó³ów umyka, podMalowa³ panoramy Rzymu i czas wycieczki powstaje zalePary¿a. Lubi skupiaæ siê na dwie szkic obrazu. Koñczy go
detalach; zainteresowa³y go po powrocie do domu.
studnie Kazimierza Dolnego,
Dlatego swoje prace nazyuwieczni³ stacje Drogi Krzy¿o- wa obrazami dokumentalnywej Ziemi Œwiêtej. Planuje mi, fotograficznymi, ilustracj¹
stworzyæ album mniej zna- architektury. I dodaje, ¿e donych zabytków Warszawy.
mowe malowanie z wczeœniej
Tym razem zaprosi³ nas do zrobionych zdjêæ i rysunków,
Francji. Do niezwyk³ej doliny to dla niego inna forma zwierzeki Loary i jej dop³ywów, dzania. Zwiedzania w wygdzie znajduj¹ siê przepiêkne, obraŸni.
odrestaurowane zamki z epoNa wystawie zaprezentoki Renesansu i Oœwiecenia. wano te¿ czarno-bia³¹ techniCzêœæ z nich jest wpisana kê z zastosowaniem bia³ego
przez UNESCO na Listê Œwiatuszu kreœlarskiego, do której
towego Dziedzictwa. Lista ta
potrzebny jest tak¿e – jak obobejmuje zabytki, które nalejaœnia twórca - „czarny papier,
¿y szczególnie chroniæ ze
piórko do rysowania i pomys³”.
wzglêdu na ich unikaln¹ warWernisa¿ by³ równie¿
toœæ kulturow¹.
okazj¹ do spotkania artystyczKto odwiedzi³ dolinê Loary,
ma teraz okazjê obejrzeæ roz- nego. M³odzie¿, pod kierowœwietlone s³oñcem obrazy nictwem instruktora teatralnewspania³ych, francuskich bu- go Stanis³awa Borynia, zapredowli, wykonane technik¹ pa- zentowa³a wiersze o tematysteli suchych, mo¿e sobie te¿ ce muzycznej.
Ludmi³a Milc
przypomnieæ urodê tamtych
okolic.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ
Andrzej Pietrzyk mówi, ¿e do 11 czerwca. Klub „Podgronie jest malarzem, po prostu dzie” ul. Krasnobrodzka 11
bywa w pewnych miejscach. (przy pêtli autobusowej 127,
A poniewa¿ we wspó³cze- 500, 114, 169). Od poniedziasnym, pospiesznym tempie ³ku do pi¹tku w godz. 14 - 18.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
26.05 (œroda) - godz. 19.00 - Poddasze Literackie – Makatki
dla matki happening literacki Praski Turniej Jednego Wiersza
29.05 (sobota) godz. 20.00 - EtnoPraga – Dona Rosa - Koncert
portugalskiej pieœniarki o niskim, chropowatym g³osie, której
œpiew charakteryzuje siê korzennym brzmieniem i ludycznoœci¹ wykonania podwórko przy ul. In¿ynierskiej 3, wstêp wolny.
30.05 (niedziela) godz. 14.00 - I Praski Festiwal Piosenki Muszla Koncertowa w Parku Praskim. Goœciem specjalnym
bêdzie Miss Polonia Maria Nowakowska, festiwal poprowadzi
aktor Jerzy WoŸniak. Na scenie finaliœci I Praskiego Festiwalu
Piosenki oraz zespó³ hip-hopowy „HIGH’JUMP” z Miñska Mazowieckiego, zespó³ bêbniarzy Natalia i Wojciech, duet wokalno-instrumentalny Artur i Alek Domos³awscy, wokalista
Oktawian Zagórski oraz „Praskie Ma³mazyje”, „Studio Wokalne Praga”, „Tonika”.
31.05 (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Galeria pisarzy i poetów Spotkanie z pisarzem Andrzejem Mularczykiem, autorem
powieœci „Post mortem”, na podstawie której powsta³ film
„Katyñ” prowadzi Marek £awrynowicz
Uwaga!!! PragaJoga!!!
Od 30.05 w ka¿d¹ niedzielê o godz. 10.00 w Parku Praskim
organizujemy zajêcia jogi! Wstêp wolny. Prosimy o przyniesienie w³asnych mat do æwiczeñ.
1.06 (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Wieczory Filmowe – „Tadeusz
Struga³a i Stanis³aw Zaleski”, prowadzenie Janusz Horodniczy
6.06 (niedziela) - godz. 13.00 – 20.00 - Plener Praski – wielka
impreza z okazji Dnia Dziecka Park Praski; ul. Ratuszowa. W
tym roku Plener Praski bêdzie wyj¹tkowo magiczny i nieco surrealistyczny. W programie znajd¹ siê spektakle teatralne, prezentacje artystyczne uczniów z lokalnych szkó³ i przedszkoli,
warsztaty plastyczne i muzyczne prowadzone m.in. przez twórców ludowych, artystów plastyków oraz tancerzy, gry logiczne,
animacje teatru Wagabunda oraz wielka Parada Praskich Potworów. Imprezê zakoñczy pierwszy na œwiecie koncert zagrany na aktualnie najwiêkszym bêbnie œwiata (œrednica 12 m).
Na instrumencie zagra jednoczeœnie szeœciu muzyków.
9.06 (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata, wyk³ady po³¹czone
z pokazem slajdów.
www.dkpraga.pl

Artystyczny Targówek
30 maja (niedziela) Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek”
W tym roku po raz drugi organizujemy Festiwal Dzieci i
M³odzie¿y „Artystyczny Targówek”. 30 maja zaw³adniemy
Parkiem Bródnowskim. Zaprosimy Mieszkañców Targówka i
Warszawy, i zorganizujemy
wspólnie Œwiêto dzieci i m³odzie¿y – festiwal ruchu amatorskiego. Na scenie wyst¹pi¹ tacy
mali i tacy duzi. Przygotujemy
pasa¿ kulturalny i ró¿ne formy
dzia³añ: rozmajone wylepianki,
zajêcia z glin¹, makaronowe
korale, malowanie twarzy, zabawy z chust¹ i tunelem animacyjnym Klanzy, zabawy edukacyjne, loteria fantowa. Dla chêtnych eurobungee, trampoliny,
samochodziki dla dzieci, góra
wspinaczkowa, dmuchane zamki i zje¿d¿alnie, suchy basen. Z
kawiarenk¹ Tortownia posmakujemy s³odkoœci na warsztatach dekorowania ciasteczek.
Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ spotkania

z logoped¹, pokaz elementów
Aikido, rysowanie baœniowych
smoków i cuda z wykorzystaniem farb witra¿owych. Ka¿dy
zostawi „swój œlad” – chêtni zostawi¹ swój wpis na d³ugim rulonie papieru, a wszystko udokumentuje pami¹tkowa fotografia… Fina³em Festiwalu bêdzie
koncert Majki Je¿owskiej.
Wszystkie dzia³ania bêd¹
wypadkow¹ wspó³pracy placó-

wek z naszej dzielnicy: przedszkoli szkó³, fundacji, jak równie¿ firm oferuj¹cych urz¹dzenia rozrywkowe (np. dmuchane
zje¿d¿alnie, karuzele itp.), stoisk handlowych z wat¹ cukrow¹,
popcornem, balonikami itp., stoisk reklamowych i wszsytkich
maj¹cych coœ ciekawego do zaoferowania. Wspólnie stworzymy 2.Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek”.

Fil (nr 676/09)
Fil to szorstkow³osy kundelek œredniej wielkoœci. Ma ok. 6-8 lat . To przepiêkny, dobrotliwy pies.
Jest bardzo grzeczny i spokojny. Uwielbia spacery, podczas których nie zaczepia ludzi ani zwierz¹t. Lubi pobiegaæ z wolontariuszk¹ oczekuj¹c na pieszczoty. Fil bardzo Ÿle znosi pobyt w schronisku. Marzy o przyjacio³ach, który zapewni¹ mu bezpieczeñstwo i opiekê. Bêdzie oddanym i
nie absorbuj¹cym domownikiem.
Numer telefonu do wolontariuszek: Ania 516 702 232 i Agnieszka 660 499 807.
Pies przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t na Paluchu w Warszawie, adres: ul Paluch 2 (przy ul. Na Skraju), dojazd z pêtli Okêcie autobusem linii 124. Biuro Adopcji tel. (22)
868-15-73, 846-02-36 w. 112. Informacje telefoniczne w sprawach adopcji w godz. 8-18. ADOPCJE odbywaj¹ siê wszystkie dni tygodnia /tak¿e w weekendy/ w godz. 12-16, a w miesi¹cach
czerwiec - wrzesieñ - w godz.12-17.

Lewa strona medalu
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W powodzi s³ów
PowódŸ, która pustoszy
nasz kraj, dotar³a w weekend
do stolicy - w sobotê poziom
wody w Wiœle osi¹gn¹³ najwy¿szy poziom 780 cm. Póki
co (piszê te s³owa w poniedzia³ek w po³udnie) stolica
uniknê³a zalania, choæ kilkakrotnie istnia³o niebezpieczeñstwo przerwania wa³ów.
Nie jest to oczywiœcie zas³uga w³adz miasta, choæ trzeba przyznaæ, ¿e Hanna Gronkiewicz–Waltz jeŸdzi³a wszêdzie tam, gdzie jakiekolwiek
niebezpieczeñstwo siê pojawia³o. Na szczêœcie, przecieki zdo³ano opanowaæ, choæ w
niedzielê w Porcie Praskim
uda³o siê to dopiero po 13-godzinnej akcji. W³adze obawiaj¹ siê, ¿e mimo powolnego opadania wody wa³y przeciwpowodziowe nasi¹knê³y
wod¹ i w ka¿dej chwili mog¹
puœciæ. Dlatego w obawie
przed tym w poniedzia³ek zamkniêto przejazd Wa³em
Miedzeszyñskim oraz ponad
120 placówek oœwiatowych
zagro¿onych ewentualnym
zalaniem.
PowódŸ popsu³a plany
sztabowcom Jaros³awa Kaczyñskiego, którzy na sobotê zaplanowali na Placu Te-

atralnym wiec wyborczy, inauguruj¹cy kampaniê wyborcz¹ Jaros³awa Kaczyñskiego. Wprawdzie impreza
siê odby³a, ale mia³a charakter koncertu charytatywnego na rzecz powodzian i
w nat³oku nap³ywaj¹cych
tragicznych wieœci z kraju do
mediów siê zbytnio nie przebi³a. W ka¿dym razie prezes
Kaczyñski postanowi³ ca³y
czas graæ rolê polityka na
trudne czasy i zbytnio siê
nie odzywaæ, co zreszt¹ z
jego punktu widzenia jest
s³usznie.
Jak najmniej odzywaæ siê
powinien te¿ kolejny kandydat na prezydenta, tym razem
z Platformy Obywatelskiej.
Jak wiemy, Bronis³aw Komorowski, bo o nim mowa, jest
nie tylko kandydatem, ale
równie¿ marsza³kiem Sejmu
i osob¹ pe³ni¹c¹ obowi¹zki
prezydenta. Jako taki jeŸdzi
po kraju i wizytuje tereny dotkniête powodzi¹. Niestety,
przy okazji zabiera te¿ g³os,
a co komentarz - to gorszy.
Dowiedzieliœmy siê wiêc miêdzy innymi, ¿e wizytowanie
terenów powodziowych jest
dla marsza³ka przyjemnoœci¹. Gdzie indziej ewentual-

POzytywnie

Nie têdy droga
Przeczyta³em ostatnio w
biuletynie Stowarzyszenia
„Nasza Choszczówka” skandaliczny artyku³ napisany
przez Krzysztofa Cieœlaka –
cz³onka Zarz¹du tego Stowarzyszenia. (do przeczytania w numerze III-IV 2010 i
w przysz³oœci na stronie
www.nch.pl) zatytu³owany
„Wybierzmy pozapartyjnych
lokalnych spo³eczników”. Nie
mam w zwyczaju komentowaæ dzia³alnoœci przedstawicieli lokalnych stowarzyszeñ,
ale nie mogê pozwoliæ na to,
aby mieszkañcy Bia³o³êki
byli oszukiwani w tak wyrazisty sposób i to przez przedstawiciela tak znakomitego
stowarzyszenia, szczególnie, ¿e autor pope³ni³ dodatkowo elementarne b³êdy merytoryczne.
Jak¿e inaczej mo¿na nazwaæ namawianie mieszkañców Bia³o³êki do p³acenia podatków w innych miastach ni¿
Warszawa, poniewa¿ w ocenie autora artyku³u podatki s¹
Ÿle wydatkowane (vide: „Warszawska Karta Podatnika”
NGP z 9.IX.2009 ). Rzeczywiœcie, wyœmienit¹ sytuacj¹ z
punktu widzenia rozwoju
dzielnicy jest fakt, ¿e na Bia³o³êce zameldowanych jest
80 tys. osób, niewiele wiêksza liczba p³aci tutaj podatki,
a zamieszkuje ok. 120 tys.
Jak¿e inaczej mo¿na nazwaæ stwierdzenie, ¿e w gminach 30% wp³ywów z podatku PIT i ca³y CIT zostaje na

miejscu, skoro zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami jest
to 39,34% wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszka³ych na
terenie gminy i zaledwie
6,71% wp³ywów z podatku
dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej, posiadaj¹cych
siedzibê na terenie gminy.
Wypisywanie tych bzdur by³oby dla mnie ma³o znacz¹ce.
Jednak w sytuacji, gdy niewybrednie opluwa siê dynamiczny rozwój inwestycyjny Bia³o³êki w ostatnich czterech latach (vide: „Przodownicy”
NGP z 28.IV.2010) i pisze siê
to w imiê namawiania lokalnych spo³eczników do kandydowania z rz¹dz¹cego Bia³o³êk¹ w latach 1994-2006 Komitetu Wyborczego „Gospodarnoœæ” – to trudno to nazwaæ inaczej, jak ob³ud¹. Wystarczy wymieniæ klika suchych faktów, które ju¿ przedstawia³em na ³amach NGP,
wynikaj¹cych z za³¹cznika inwestycyjnego dla dzielnicy
Bia³o³êka. 2006 r. - 28,8 mln
z³; 2007 - 44,4 mln z³; 2008 60,4 mln z³; 2009 - 65 mln z³.
Nale¿y zapytaæ pana Krzysztofa Cieœlaka – nowego dzia³acza Komitetu Wyborczego
„Gospodarnoœæ”, dlaczego dopiero po roku 2006 i to w sytuacji, gdy Bia³o³êka jest jednostk¹ pomocnicz¹ z okrojonymi uprawnieniami, uda³o siê
skutecznie zrealizowaæ wa¿ne

Rada wielu

Wielka woda

ny przysz³y prezydent stwierdzi³, ¿e powódŸ jest co roku,
wiêc ludzie powinni byæ
oswojeni z ¿ywio³em, a wczoraj zalanie Ma³opolski okreœli³
mianem lokalnych podtopieñ.
Po tak ogromnej dawce b³êdów i gaf rêce opad³y ju¿ chyba nawet premierowi Tuskowi, który postanowi³ osobiœcie
wesprzeæ Komorowskiego w
walce o prezydenturê, zanim
ten nie wykoñczy jako kandydat siebie samego. Teraz panowie je¿d¿¹ wiêc po Polsce
razem, ale g³os zabiera ju¿
tylko sam premier – zreszt¹
mo¿e to i dobrze.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Kiedy bêd¹ Pañstwo czytaæ ten felieton, poziom Wis³y w Warszawie prawdopodobnie bêdzie ju¿ utrzymywa³
siê w normie. Jednak piszê te
s³owa w sobotê, która jest
trudnym dniem dla stolicy.
Wczorajszy wieczór i czêœæ
nocy spêdziliœmy wraz z kilkoma kolegami z samorz¹du
i Paw³em Poncyliuszem w zagro¿onych miejscach. Byliœmy m.in. przy warszawskim
ZOO i na ul. Ogórkowej w
Wawrze. Widzieliœmy poœwiêcenie wielu osób, organizacjê mieszkañców, ciê¿k¹
pracê Stra¿y Po¿arnej, Policji i innych s³u¿b.
Mimo ¿e pod specjalnym
numerem telefonu poinformowano nas, ¿e miasto „nie
potrzebuje wolontariuszy”,
postanowiliœmy sami sprawdziæ sytuacjê w momencie
przejœcia fali kulminacyjnej.
Teraz trwa walka z czasem.
Wszystko wskazuje, i¿ woda
opadnie, a wa³y wytrzymaj¹,
chocia¿ w³adze miasta po-

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
inwestycje drogowe, takie jak:
poszerzenie ul. Modliñskiej od
Aluzyjnej do granic miasta,
rozpocz¹æ w 2009 r. budowê
Trasy Mostu Pó³nocnego oraz
modernizacjê ul. Modliñskiej i
Trasy Toruñskiej. W przysz³ym
roku ruszy poszerzenie do
dwóch pasów ul. Marywilskiej
itd. Mo¿e odpowie na pytanie,
dlaczego ostatnia, przed 2006 r.,
du¿a inwestycja drogowa na
Bia³o³êce (budowa Mostu
Grota Roweckiego) mia³a
miejsce w latach siedemdziesi¹tych. W 2003 r. na inwestycje miejskie na Bia³o³êce przeznaczono niewiele ponad 30
tys. z³. Có¿ za wybitna wspó³praca w³adz dzielnicy rz¹dzonej przez KW Gospodarnoœæ
z w³adzami miasta. Mo¿e od
przysz³ego dzia³acza KW Gospodarnoœæ dowiemy siê, dlaczego do 2006 nie powsta³ na
Bia³o³êce ¿aden ¿³obek albo
opowie nam o skutecznoœci
przedstawicieli KW Gospodarnoœæ, którzy rz¹dzili³ w latach
2002-2006 z PiSem – ugrupowaniem, którego przedstawiciele doprowadzili wtedy do
nieodwo³alnej decyzji o rozbudowie oczyszczalni œcieków
Czajka i budowie spalarni odpadów poœciekowych. Tego
typu pytania mo¿na mno¿yæ, a tego typu fakty nale¿y przypominaæ.
Nie jestem przeciwnikiem
tworzenia lokalnych ugrupowañ, choæ przy obecnym
ustroju m.st. Warszawy, gdzie
dzielnice s¹, niestety, tylko
jednostkami pomocniczymi
jednej, du¿ej gminy warszawskiej – nie ma to wiêkszego
sensu. W praktyce jest tak, ¿e
radnemu, nie bêd¹cemu

cz³onkiem ugrupowania maj¹cego swoich przedstawicieli
w Radzie Warszawy, trudno
jest skutecznie dzia³aæ na
rzecz rozwi¹zania problemów
danej dzielnicy.
Uwa¿am, ¿e k³adzenie na
szali autorytetu Stowarzyszenia „Nasza Choszczówka”
¿eby uwiarygodniæ swój start
wyborczy ze skompromitowanego KW Gospodarnoœæ
(vide: Kilka faktów NGP z
21.X.2009) to zdumiewaj¹cy
wybieg. Ciekawi mnie tylko,
w kontekœcie tej kompromitacji, co na to inni lokalni spo³ecznicy, a w szczególnoœci
Krzysztof Pelc – przewodnicz¹cy Stowarzyszenia „Nasza Choszczówka” i radny
Klubu PO na Bia³o³êce. Jedna z nielicznych osób, z któr¹,
co prawda, nie zawsze siê
zgadzam, ale któr¹ mo¿na
nazwaæ z pewnoœci¹ lokalnym spo³ecznikiem.
Nie têdy droga dla skutecznej dzia³alnoœci na rzecz rozwoju Bia³o³êki i likwidacji licznych zaniedbañ z lat poprzednich.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

stanowi³y zamkn¹æ w poniedzia³ek szko³y zagro¿one
zalaniem.
Po ust¹pieniu fali powodziowej przyjdzie jednak czas
na wyjaœnienie kilku kwestii:
1) Dlaczego minister Bieñkowska (PO) z rz¹du Tuska,
1 lutego 2008 r. wykreœli³a z
planów przygotowanych
przez rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego projekt „zwiêkszenie retencji Wis³y w rejonie Warszawy?
2) Dlaczego sto³eczny Ratusz przez dwa dni ignorowa³
proœby mieszkañców ul.
Ogórkowej? Dlaczego stra¿acy przyjechali dopiero, kiedy ludzie sami stworzyli chro-

ni¹ce ich domy wa³y z worków z piaskiem?
3) Dlaczego nie przygotowano mieszkañców do ewentualnej ewakuacji? Dlaczego
Ratusz nie uspokaja³ warszawiaków, tylko pozwala³ stacji
TVN Warszawa na próby podgrzewania nastroju histerii?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Prosto z mostu

Prezydenci
i obywatele
Przy okazji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, który odby³ siê w ubieg³ym tygodniu w Œwidnicy, tygodnik
„Newsweek Polska” wybra³
15 najlepszych prezydentów
miast, spoœród 106 pe³ni¹cych tê funkcjê. Ranking wygra³ prezydent Wroc³awia
Rafa³ Dutkiewicz, drugie miejsce zaj¹³ Tadeusz Ferenc,
prezydent Rzeszowa, a trzecie Piotr Przytocki, prezydent
Krosna. Ranking zosta³ oparty o analizy bud¿etów miast,
stan miejskich inwestycji i infrastruktury, a tak¿e o opinie
mieszkañców, organizacji
pozarz¹dowych i ekspertów.
Co ³¹czy najlepszych samorz¹dowców? Wszyscy trzej
zostali w 2006 r. wybrani prezydentami miast nie dziêki
partiom politycznym, lecz
jako reprezentanci komitetów
obywatelskich: Komitetu Wyborczego Wyborców Rafa³a
Dutkiewicza, komitetu „Rozwój Rzeszowa” oraz komitetu „Samorz¹dne Krosno
2006”. Podobnie zreszt¹ by³o
w ca³ej piêtnastce. Znalaz³o
siê w niej tylko szeœciu przedstawicieli partii politycznych:
czterech z Platformy Obywatelskiej i dwóch z koalicji „Lewica i Demokraci”.
Dziesiêciu z tej piêtnastu
wygra³o wybory ju¿ w pierwszej turze, uzyskuj¹c wynik
nierzadko powy¿ej 70 procent. Tak wysokie poparcie
prezydenci miast, podobnie
jak burmistrzowie i wójtowie
mniejszych gmin, zawdziêczali nie tyle efektownej kampanii wyborczej, co wysokiej
ocenie swojej dzia³alnoœci w
poprzedniej kadencji. By³y
miasta, gdzie urzêduj¹cy prezydenci przepadali z kretesem w wyborach, ale w wiêkszoœci przypadków dostawa-

li nawet wiêcej g³osów, ni¿
cztery lata wczeœniej.
To pokazuje, gdzie dziœ toczy siê prawdziwa polityka,
maj¹ca wp³yw na ¿ycie obywateli: z dala od partii politycznych. Jest buduj¹ce, ¿e
obywatele s¹ w stanie podczas g³osowania na prezydenta miasta oderwaæ siê od
swych preferencji partyjnych
i poprzeæ najlepszego mened¿era samorz¹dowego.
Wszêdzie, poza Warszaw¹.
Ranking „Newsweek Polska”
niestety pokazuje bowiem jeszcze jedn¹ rzecz. Autorzy rankingu na pocz¹tku zastrzegli
siê, ¿e nie brali w nim pod uwagê prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdy¿ jak twierdz¹ - powinna byæ ona
oceniana wy³¹cznie w porównaniu z w³odarzami innych stolic Europy. To prosty wybieg, by
siê nie naraziæ wiceprzewodnicz¹cej partii rz¹dz¹cej dziœ
Polsk¹. Wszak ka¿de miejsce
poza pierwszym by³oby dla niej
dyshonorem, a liczby, na podstawie których uk³ada siê ranking, s¹ bezwzglêdne. Tak w³aœnie dzia³a mechanizm tolerancji dla gnicia sto³ecznego samorz¹du, oddanego w zarz¹d
dzia³aczom partyjnym, kiedyœ z
PiS, dziœ z PO.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

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

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

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

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
OPIEKA nad grobami, tanio
i solidnie - 500-336-607
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ
502-911-367
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

ROLETY ,
¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYKOÑCZÊ
domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356
WYNAJEM osuszaczy,
klimatyzatorów, monta¿
klimatyzacji, ul. Wandy 8
lok. 60, tel. 22 435-79-06,
506-075-762, 503-091-006,
www.condesa.pl
WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek 502-911-367
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
DO WYNAJÊCIA
IZABELIN, lokal u¿ytkowy
o pow. 80m2 i 150m 2 przy
poczcie z parkingiem, nowe
budownictwo, 604-351-014
ZACISZE domek o pow. 70m2
z placem 1500m2, 604-351-014
PRACA
ZATRUDNIÊ krawcowe
i pomoc krawieck¹, tel.
662-872-118
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie
(szczeniêta) sprzedam,
karma PROFORMANCE,
606-344-485

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

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

piñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizycie u
niego ustêpuj¹ wieloletnie
schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 czerwca
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(22) 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Nie sam¹ powodzi¹ cz³owiek ¿yje
Proszê Szanownych Pañstwa. I co? Gdzie byliœcie? W
niedzielê by³ Œwiatowy Dzieñ
Zwierz¹t. W restauracji Bia³y
Domek przygotowano jedyn¹
w swoim rodzaju imprezê.
Panie Ewa Kudelska i Anna
Korzeniewska, organizuj¹c i przygotowuj¹c przepyszny brunch
przekaza³y ca³y dochód na rzecz
zwierz¹t w schroniskach. Je¿eli
kogoœ pominê, z góry przepraszam, aliœci goœcili i finansowo
wspierali ca³¹ inicjatywê Karina
Schwerzler, Bogumi³a Wander,
Krzysztof Baranowski, Ewa Frykowska, Krystyna Ko³odziejczyk,
Katarzyna Skrzynecka, Gra¿yna
Wolszczak, Dorota Sumiñska i
wiele innych osób uznawanych

za znane. Szlachetnoœæ i hojnoœæ
najwy¿szego poziomu. Wokó³ restauracji mo¿na by³o kupiæ akcesoria dla zwierzaków i prace artystów z galerii Maestro, skorzystaæ z porad fryzjerów, behawiorystów, treserów i lekarzy weterynarii. Ka¿dy pracowa³ spo³ecznie, a datki trafia³y do puszek.
Wiadomo, w powodzi potrzeby na
rzecz zwierz¹t zwiêkszaj¹ siê.
Wiele schronisk ucierpia³o, a te,
które dzia³aj¹, najprawdopodobniej zwiêksz¹ stany iloœciowe
zwierzaków. Potrzebne zatem s¹
pieni¹dze. Je¿eli mo¿ecie Pañstwo zasiliæ konto jakiejkolwiek
fundacji czy schroniska, to z tego
miejsca proszê o najmniejsze
nawet datki.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
• Nr 37/CP/2010 z dnia 12.05.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia DN 40 o d³ugoœci
ok. 20 m na dzia³kach o nr ew. 15/5 i 15/6 z obrêbu
4-01-25, w ulicy Ruciañskiej w Warszawie, na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ w Warszawie,
przy Al. Jerozolimskich 179, z³o¿onego dnia
24.02.2010 r.
• Nr 38/CP/2010 z dnia 13.05.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie linii kablowej œredniego
napiêcia na dzia³kach nr ew. 44/1, 19/2, 32, 37, 30/2,
31, 33/2, 35/2, 36/2, 49 z obrêbu 4-07-01 oraz na
dzia³kach nr ew. 8/1, 14/11, 14/29, 14/14, 14/19, 14/27,
14/37, 14/7, 14/26, 14/28, 14/32, 14/31, 14/35, 14/30 z
obrêbu 4-07-02 w celu zasilenia obiektu Centrum Hal
Targowych przy ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzib¹ w Warszawie ul. Ho¿a 63/67,
Oddzia³ w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej
Mazowiecki Rejon Dystrybucji Warszawa ul. S³awiñska
7/9, z³o¿onego w dniu 18.02.2010 r. oraz skorygowanego
w dniu 02.03.2010 r. w imieniu którego wystêpuje
Pe³nomocnik.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy
ul. Modliñska 197, pokój 305, 307 i 308 na III piêtrze, w
poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek w
godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-196 lub 198.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañstwa,
w Bia³ym Domku by³o smacznie,
elegancko, dostojnie - po prostu
doskonale. Niestety, liczba przyby³ych nie przystawa³a do rangi
Œwiêta Zwierz¹t. Szkoda.
Wróæmy do powodzi.
Jest to czas próby dla wszystkich. Chcia³bym, abyœmy w tym
czasie nie zapominali o zwierzêtach. Ka¿de zwierzê odczuwa
wszystkie emocje, co my, oczywiœcie niepokój i strach te¿.
Mog¹ wpadaæ w panikê. Intuicyjnie wyczuwaj¹ zagro¿enie. Co
mo¿emy zrobiæ? Pomoc zwierzêtom zadeklarowa³y wszystkie
s³u¿by - wojsko, policja, stra¿ po¿arna, stra¿ miejska. Podstawowym telefonem sugerowanym
przez Piotra Mostowskiego, szefa warszawskiego Eko Patrolu,
ma byæ 986, czyli ogólnopolski
numer do stra¿y miejskiej.
Po powodzi tereny zalane mog¹
stanowiæ powa¿ne zagro¿enie epidemiologiczne. W szlamie i mule
naniesionym przez wodê bêd¹
znajdowaæ siê toksyny, bakterie,
wirusy i grzyby chorobotwórcze.
W ogl¹daniu skali zniszczeñ
nie powinny towarzyszyæ nam
zwierzêta . Serdecznie te¿ proszê
o uzupe³nienie profilaktycznych
szczepieñ u naszych pupili.

W Trosce o Naturê,
w Trosce o Bia³o³êkê
Jeszcze w maju Polski
System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) poprowadzi zajêcia z ekologii
dla dzieci z bia³o³êckich
oœrodków Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci (TPD).
Warsztaty odbêd¹ siê w tygodniu poprzedzaj¹cym piknik ekologiczny (31 maja Park Ceramiczna). Wszystko
w ramach integracyjno-ekologicznej akcji L’Oreal Polska, pod nazw¹ Citizen Day
Jesteœmy Razem.
Dzieci z Bia³o³êki bêd¹ uczyæ
siê, jak prawid³owo prowadziæ
segregacjê odpadów, na czym
polega recykling oraz co zrobiæ
ze zu¿ytymi bateriami. Zajêciom edukacyjnym towarzyszyæ bêd¹ konkursy plastyczne i animacje ekologiczne.
Zwieñczeniem ekologicznych
wysi³ków bêdzie piknik, który odbêdzie siê 31 maja w parku przy
ul. Ceramicznej. Najm³odsi
uczestnicy bêd¹ mogli wzi¹æ
udzia³ w grach oraz konkursach
sportowych i ekologicznych. Podczas pikniku odbêdzie siê zbiórka zu¿ytych baterii oraz akumulatorów. Nie zabraknie tak¿e ekopoczêstunku. W ramach akcji Citizen Day pracownicy firmy L’Oreal Polska wspólnie z podopiecznymi TPD posadz¹ w Parku Ceramiczna ponad 100 drzew, które stworz¹ oprawê powstaj¹cego
tu placu zabaw.
Z wielk¹ chêci¹ przyjêliœmy
zaproszenie do partnerstwa w
akcji Citizen Day – powiedzia³a
Katarzyna Kawczyñska, koordynator akcji PSR – To dobra okazja aby pokazaæ, jak wa¿ne w
¿yciu spo³ecznoœci lokalnej jest
dbanie o œrodowisko naturalne.
Staramy siê kszta³towaæ odpowiedzialne postawy wœród dzieci i m³odzie¿y. To w³aœnie one ju¿
za kilka lat bêd¹ odpowiedzialne za poprawê stanu œrodowiska naturalnego w Polsce.

Œladami Chopina

nowa gazeta praska 11

Zielone Œwi¹tki
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 98 przy ul.
Bartniczej 2 ma swój wk³ad w œwiatowe obchody Roku
Chopinowskiego. 11 maja w Domu Kultury „Œwit” odby³a
siê uroczystoœæ zakoñczenia projektu edukacyjnego „Œladami
Fryderyka Chopina”.
Szko³a przy Bartniczej zna- znawczej „Œladami Fryderyka
na jest z ciekawych inicjatyw i Chopina”.
interesuj¹cych projektów. Na
W projekcie uczestniczy³o
terenie placówki dzia³aj¹ licz- 15 dru¿yn z ró¿nych szkó³
ne ko³a, w których m³odzie¿ warszawskich, ³¹cznie 161
mo¿e rozwijaæ swoje zaintere- uczniów. Wszyscy otrzymali
sowania. Wœród nich bardzo zadania rajdowe oraz mapy,
prê¿nie dzia³a Szkolne Ko³o na których mieli zaznaczaæ
Turystyczno-Krajoznawcze, zwiedzane obiekty. Na trasie
którym opiekuje siê Ma³gorza- rajdu, która przebiega³a ulicata Wojtatowicz, nauczycielka mi Warszawy, na punktach
przyrody, geografii, historii i kontrolnych uczestnicy zdobyWOS-u, a zarazem wielka pa- wali potwierdzenia wykonasjonatka turystyki. Od lat nych zadañ w specjalnych
swoj¹ pasjê przekazuje m³o- ksi¹¿eczkach rajdowych.
dzie¿y, organizuj¹c tematyczM³odzie¿ z przewodnikami
ne rajdy. W tym roku wraz z odwiedzi³a te miejsca w Warm³odzie¿¹ postanowi³a uczciæ szawie, z którymi zwi¹zany by³
200-lecie urodzin polskiego Chopin, od czasu zamieszkageniusza fortepianu rajdem nia w stolicy w wieku 7 mie„Œladami Fryderyka Chopina”. siêcy. Pierwsze mieszkanie
Wszystko zaczê³o siê 19 lu- rodziny Chopinów w Pa³acu
tego od wspania³ego koncer- Saskim ju¿ nie istnieje. Z patu pt. „Nasz Chopin” w wyko- ³acu pozosta³ niewielki fragnaniu uczniów z Zespo³u ment – Grób Nieznanego
Szkó³ Muzycznych nr 4 im. ¯o³nierza. Stamt¹d ulicami
Karola Szymanowskiego. Miodow¹ i Krakowskim PrzedM³odzi artyœci wyst¹pili w XIX- mieœciem m³odzie¿ przesz³a
wiecznych strojach, wprowa- na teren Uniwersytetu Wardzaj¹c s³uchaczy w atmosfe- szawskiego, gdzie w oficynie
rê epoki Romantyzmu. 10 Pa³acu Kazimierzowskiego
marca natomiast, w ramach mieœci³o siê kolejne mieszkacyklu „Jesteœmy razem”, nie pañstwa Chopinów. Tam
odby³ siê rajd, którego celem te¿ uczniowie zwiedzili wystaby³o zdobycie Odznaki Krajo- wê, poœwiêcon¹ ¿yciu m³ode-

go kompozytora. Dalszymi
etapami rajdu by³ Pa³ac Czapskich, koœció³ Œwiêtego Krzy¿a, Pa³ac Zamoyskich, koœció³
Wizytek oraz Plac Krasiñskich. Wêdruj¹c ulicami Warszawy m³odzie¿ zatrzymywa³a siê przy graj¹cych ³aweczkach i s³ucha³a utworów genialnego kompozytora.
Wspania³ej muzyki mo¿na
by³o pos³uchaæ równie¿ podczas uroczystoœci zakoñczenia projektu „Œladami Fryderyka Chopina”, jaka mia³a
miejsce 11 maja w Domu Kultury „Œwit” przy ul. Wysockiego 11. Z koncertem fortepianowym wyst¹pi³ Dawid Zarzycki, student Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie,
laureat II nagrody na Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Pary¿u w 2007 r.
W drugiej czêœci uroczystoœci wyst¹pili uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 98.
Dziewczêta zaœpiewa³y pieœñ
pt. „¯yczenie”. Bardzo pomys³owa by³a interpretacja
uczniów tej szko³y Poloneza Gdur na instrumentach perkusyjnych. Ciekaw¹ inscenizacjê
fragmentów ¿ycia Fryderyka
Chopina przedstawili goœcinnie
uczniowie Oœrodka SzkolnoWychowawczego z ul. Paska.
By³ to rodzaj pantomimy r¹k,
które porusza³y siê jak bia³e i
czarne klawisze fortepianu w
takt Mazurka D-dur. Nie zabrak³o te¿ tañca, wykonanego do
muzyki Chopina przez dziewczynki z Gimnazjum nr 104.
Zwieñczeniem rajdu by³o
zdobycie przez m³odzie¿ Odznaki Krajoznawczej „Œladami
Fryderyka Chopina”. Poza
dru¿ynami wyró¿niono i nagrodzono 46 najbardziej aktywnych uczestników imprezy.
W tym rajdzie nie by³o przegranych. Wszyscy wygrali. Wygrali wiedzê i ciekawoœæ œwiata, œwiadomoœæ, ¿e uczestnicz¹
w interesuj¹cych wydarzeniach,
a przede wszystkim to, ¿e razem mog¹ wiele zdzia³aæ. By³
to ju¿ czwarty rajd w ramach
cyklu „Jesteœmy razem”, organizowany przez Zespó³ Szkó³
Specjalnych nr 98 dla uczniów
szkó³ specjalnych i integracyjnych. Widz¹c radoœæ m³odzie¿y przy odbieraniu odznak trudno przeceniæ dzia³alnoœæ tej
szko³y. Nie pierwszy raz okaza³o siê, ¿e turystyka ma ogromne walory edukacyjne. Jednak
potrzeba ludzi z pasj¹, którzy
potrafi¹ te walory wykorzystaæ.
Tacy w³aœnie wspaniali nauczyciele pracuj¹ w ZSS nr 98 na
Bartniczej i nale¿¹ im siê s³owa
najwy¿szego uznania.
Joanna Kiwilszo

dziewczynk¹, otoczon¹ orszakiem rozœpiewanych panien.
Wszystko to s³u¿y³o rozpoczêciu wspólnej zabawy, któr¹ w
Krakowskiem koñczy³y sobótki, ogniska, które w innych rejonach zapalano dopiero w noc
œwiêtojañsk¹.
J.

W piêædziesi¹t dni (w siódm¹ niedzielê) po Wielkanocy,
w dzieñ Zes³ania na zgromadzonych w Jerozolimie aposto³ów Ducha Œwiêtego, obchodzimy Zielone Œwi¹tki, jedno z najwa¿niejszych œwi¹t koœcielnych. W tym roku wypad³o ono 23 maja. Zielone Œwi¹tki to polska nazwa majowego œwiêta wiosny. W zale¿noœci od regionu nazywane
te¿ s¹ sobótkami (Polska po³udniowa) lub palinockami
(Podlasie).
Ludowe obyczaje zwi¹zane dowa³y siê wst¹¿ki, chusteczDrzwi antyw³amaniowe
z Zielonymi Œwi¹tkami maj¹ ki ukradzione dziewczynom, a
Rolety ♦ ¯aluzje
swoje Ÿród³a w obrzêdowoœci tak¿e niepuste butelki, i na
pogañskiej. Wpisane s¹ w rytm który wspinali siê ch³opcy, poVerticale ♦ Parapety
przyrody, oczekiwanie nadej- pisuj¹c siê i przeœcigaj¹c w
ul. Wysockiego 26
œcia lata. U podstaw tych oby- sprawnoœci.
czajów le¿a³y dawne magiczne
Popularnym zwyczajem by³o
pawilon 3
praktyki, które mia³y oczyœciæ równie¿ chodzenie z „gaikiem”
22
675-05-03
ziemiê z demonów wodnych, lub z dziwacznie przebranym
odpowiedzialnych wiosn¹ za koniem lub wo³em oraz cho501-108-297
proces wegetacji. Dzia³ania te dzenie z „królewn¹”, czyli ma³¹
mia³y zapewniæ obfite plony. W
tym celu palono ognie, domy
przyozdabiano zielonymi ga³¹zkami brzozy i wierzby, tataKilkadziesi¹t ¿ó³tych bratków zakwit³o na skwerze przy
rakiem i kwiatami. Wszêdzie
ul.
Otwockiej.
musia³o byæ zielono: na
Zanim program Zielone Podwórka zacznie przynosiæ pierwoknach, drzwiach, œcianach,
sze efekty, uczestnicz¹cy w nim przedstawiciele wspólnot mieszp³otach. Przystrajanie domostw
kaniowych z ulicy £ochowskiej, Otwockiej i £om¿yñskiej postamia³o zapewniæ urodzaj, a taknowili sprawdziæ siê we wspólnym dzia³aniu. Skrzyknêli siê, aby
¿e chroniæ przed urokami.
w³asnorêcznie posadziæ kolorowe kwiaty na pobliskim skweSpoœród wielu obyczajów
rze. Choæ niedawno zyska³ on nowe alejki, przeprowadzono
zwi¹zanych z Zielonymi
te¿ nowe dosadzenia zieleni, to wœród nich zabrak³o kwiatów.
Œwi¹tkami przywo³aæ mo¿na
Oko³o 20 osób wyposa¿onych w narzêdzia i sadzonki pojazabawy wokó³ „maja”. „Maj” –
wi³o siê na skwerze w niedzielê punktualnie o 12.00. Sadzeto kilkumetrowy s³up drewnianie odby³o siê sprawnie. Jeszcze tylko podlanie i mo¿na cieny, na którego szczycie znajszyæ siê efektem. Inicjatywa by³a ca³kowicie samozwañcza i
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Akcja „Bratek”

nielegalna, ale jej inicjatorzy ju¿ planuj¹ kolejne.

Kr.

Gra³y orkiestry dête

16 maja w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul. Œwiatowida 56 odby³a siê „IV Bia³o³êcka
Parada Orkiestr Dêtych”. Na zewnêtrznym boisku sportowym wystêpowa³y czo³owe mazowieckie orkiestry dête: M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Sierpc – dyrygent Micha³ G³owacki, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo – dyrygent Edward Wielgócki, M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta OSP T³uszcz – dyrygent S³awomir £agocki oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Bogate
i M³odzie¿owa Orkiestra Dêta „Akord” z Sulejówka – dyrygent Edward Myœliwczyk.
Uroczystoœæ rozpoczê³o wspólne wykonanie nastêpuj¹cych utworów: „Hymn Europy”, „Polonez warszawski”, „Orkiestry dête”, „Kwiat jednej nocy” oraz „U³añski szyk”. W dalszej czêœci,
która odby³a siê w hali Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu, ka¿da z orkiestr wykona³a krótki koncert,
a wœród wykonywanych utworów pojawi³y siê m.in.: „New York, New York”, „Spotkanie w Pary¿u”, „Z wizyt¹ u Gershwina”, czy te¿ „Kujawiak”.
Po³¹czonymi orkiestrami dyrygowa³ Edward Myœliwczyk, doœwiadczony kapelmistrz orkiestr
wojskowych. Paradê Orkiestr Dêtych zapowiada³a i prowadzi³a Ma³gorzata Chmielewska.
Organizatorem koncertu by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i
Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka, Bia³o³êcki Oœrodek Sportu oraz Fundacja
Promocji Nieprofesjonalnych Zespo³ów Muzycznych Promotus.
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Odnowiony po stu latach
O cmentarzu cholerycznym, po³o¿onym przy torach
kolejowych, Micha³ Pilich pisa³ na naszych ³amach w 2002
roku jako o „Nieznanej praskiej nekropolii”. To okreœlenie
przestaje byæ aktualne dziêki Waldemarowi Matejakowi
i Andrzejowi Pasternakowi – autorom œwie¿o wydanej
ksi¹¿ki „Praski Cmentarz Choleryczny w Warszawie”.

Przedstawia ona bogato udokumentowan¹ historiê nekropolii, od za³o¿enia na Pradze w latach 40. XIX wieku, na pograniczu Golêdzinowa, specjalnego
cmentarza dla zmar³ych na cholerê. Ok. 1900 roku na miejscu
cmentarza zbudowano magazyny wojskowe. Podczas wybuchu kolejnej zarazy zaczêto
szukaæ nowego miejsca pod
cmentarz zakaŸny. „Nowy
Cmentarz
Choleryczny”
umieszczono po pó³nocnej stronie torów kolejowych, maj¹cych
³¹czyæ Dworzec Wiedeñski z
lini¹ petersbursk¹. Nekropoliê
otwarto 16 listopada 1872 roku.
W latach nastêpnych zosta³a
ca³kowicie otoczona torami kolejowymi. Pochowano w niej
478 osób, zmar³ych na cholerê
w latach 1872–73. W roku
1908, po zatwierdzeniu projektów przebudowy Warszawskiego Wêz³a Kolejowego, zaczêto
roboty na Pradze, blisko cmentarza cholerycznego. Szcz¹tki
ofiar zarazy, na które natrafiono, pochowano we wspólnej
mogile obok dawnego cmentarza. Spory miêdzy Kolej¹ Nadwiœlañsk¹ a Magistratem, potem miêdzy Cmentarzem Bródnowskim a Kolej¹, opóŸni³y oddanie zbiorowej mogi³y ofiar
cholery. Nast¹pi³o to dopiero 24
lipca 1910 roku. Obiekt, usytuowany pomiêdzy torami kolejowymi, odciêty od wszelkich
dróg, przez dziesi¹tki lat by³ prawie nieremontowan¹ pami¹tk¹
sepulkraln¹ dziejów Warszawy
prze³omu XIX i XX wieku.
W kwietniu 1999 roku dwóch
kolejarzy, cz³onków Ko³a PTTK:
Andrzej Pasternak i Andrzej
Kucharski w czynie spo³ecznym
oczyœcili teren cmentarza z ziemi i na ³amach bran¿owych gazet zaapelowali o pañstwow¹,
fachow¹ opiekê nad nekropoli¹.
W 2003 roku przypomnia³ o niej
Micha³ Pilich, potem m.in.: Jakub Jakubowski, Piotr Banaszkiewicz, Waldemar Matejak,
Zbigniew Tucholski.
W 2008 roku, w trakcie modernizacji Linii Nadwiœlañskiej,
podczas budowy nowego toru
miêdzy posterunkami ruchu
Warszawa Targówek – Warszawa Praga, konieczne by³o

wyciêcie samosiejek drzew i
krzewów. Ods³oni³o to zaniedbany od dziesi¹tków lat teren
cmentarza.
Idea zaopiekowania siê
cmentarzem i jego odbudowy
powsta³a w marcu 2008 roku
w Przedsiêbiorstwie Naprawy
Infrastruktury. Koordynacjê
dzia³añ, zwi¹zanych z rewitalizacj¹ nekropolii powierzono
Waldemarowi Matejakowi.
Odby³y siê rozmowy z w³aœcicielem terenu (PKP Polskie
Linie Kolejowe SA), prawnym
opiekunem miejsc pamiêci
(Urz¹d Praga Pó³noc m.st.
Warszawy), nadzorem konserwatorskim, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum
Warszawskiej Pragi i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami.
Zaczêto poszukiwaæ sponsorów do wspó³finansowania
prac. Do marca uda³o siê pozyskaæ 23 takie firmy, do maja
br. 47 sponsorów, g³ównie firm
zwi¹zanych z kolejnictwem.
Umo¿liwi³o to wykonanie rewaloryzacji cmentarnego monu-

mentu i jego otoczenia. Pomnik zosta³ odrestaurowany
przez artystê rzeŸbiarza Andrzeja Bernera.
20 maja w siedzibie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A przy
ul. Targowej 74 spotkali siê
sponsorzy oraz przedstawiciele instytucji i osoby, wspieraj¹ce rewitalizacjê nekropolii.
„Zrobiliœcie to, o czym marzy³em trzydzieœci lat temu” –
powiedzia³ wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
Witold Straus, dziêkuj¹c sponsorom i Waldemarowi Matejakowi. Gratulacje i podziêkowania z³o¿yli tak¿e: Anna Wiœniewska – dyrektor Muzeum
Warszawskiej Pragi, Monika
Dziekan, reprezentuj¹ca Wojewódzki Urz¹d Konserwatora
Zabytków, Piotr Banaszkiewicz
– naczelnik Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska Urzêdu dzielnicy
Prag Pó³noc oraz Konrad Tuliñski z zarz¹du PKP Energetyka, Krzysztof Groblewski z
zarz¹du PKP PLK, a w imieniu podwykonawców Andrzej
Œliwiñski, prezes firmy Ekofer
Unibud. Dyrektor Zak³adu Linii Kolejowych w Warszawie
Jan Telecki zapewni³, ¿e jako
zarz¹dca terenu zrobi wszystko, by odnowiony obiekt s³u¿y³ ludziom; bêdzie rozmawia³
z Urzêdem Pragi Pó³noc w
sprawie drogi, umo¿liwiaj¹cej
dojœcie do nekropolii.
Przy odnowionym pomniku
odby³o siê spotkanie ekumeniczne, z udzia³em ksiê¿y rzymskokatolickich: duszpasterza
kolejarzy Ryszarda Marciniaka
i Miros³awa Wasiaka oraz prawos³awnego kap³ana Anatola
Szyd³owskiego. Po odmówieniu
modlitw zapalono znicz i z³o¿ono wi¹zankê kwiatów. Symboliczny klucz do bramy nekropolii przekazany zosta³ dyrektorowi Janowi Teleckiemu.
Wœród goœci by³a Alfreda
Piotrowska, która mieszka na
osiedlu Marywilska i od dziesiêciu lat opiekuje siê kapliczk¹, stoj¹ca obok toru kolejowego na szlaku Warszawa
Praga. Z jej inicjatywy firma
MC Construction wykona³a
zadaszenie nad t¹ ponad 100letni¹ kapliczk¹.
Pani Fredzi, która troszczy
siê o kwiaty i porz¹dek, przyda³oby siê fachowe wsparcie
konserwatora zabytków.
K.
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Panu
PIOTROWI SMOCZYÑSKIEMU
wiceburmistrzowi Dzielnicy Bia³o³êka
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci
TATY
sk³adaj¹ cz³onkowie
Ko³a Platformy Obywatelskiej na Bia³o³êce.

„Echo” w Teatrze Remus
Jak wspania³ym instrumentem jest ludzki g³os, mo¿emy
siê przekonaæ uczestnicz¹c w najnowszym spektaklu Teatru Remus, zatytu³owanym „Echo”. Œwiadomie u¿y³am s³owa „uczestniczyæ”, bo „s³uchaæ” czy „ogl¹daæ” w tym przypadku to za ma³o. Id¹c do Teatru Remus na spektakl „Echo”
uczestniczymy w prawdziwym misterium dŸwiêków.

„Echo” to spektakl-koncert
zbudowany wokó³ pieœni tradycyjnych i wspó³czesnych, odmiennych pod wzglêdem tematyki oraz pochodz¹cych z
ró¿nych kultur. Tak ró¿norodny wybór oraz na nowo odkrywany przez aktorów sposób
ich wykonania jest efektem refleksji na temat obecnoœci tradycyjnej pieœni we wspó³czesnej kulturze i dla wspó³czesnego odbiorcy. „Echo” jest
prób¹ znalezienia nowego
sposobu prezentowania tych
pieœni, poza znanymi ju¿ schematami: wykonañ skoncentrowanych na wielkiej dba³oœci o
prawdê etnograficzn¹ albo te¿
dowolnego transformowania
utworów, aby mog³y wejœæ do
nurtu kultury komercyjnej.
W swojej pracy aktorzy wykorzystuj¹ ró¿ne rodzaje emisji g³osu i rezonansu w ciele –
te wynikaj¹ce z zastosowanych technik œpiewu (œpiew
jazzowy, œpiew tradycyjny –
afrykañski, arabski, ³otewski),
wynikaj¹ce aktorskich dzia³añ
fizycznych oraz z akustycznych w³aœciwoœci przestrzeni.
W³aœnie przestrzeñ, w której
znajduj¹ siê i wykonawcy i odbiorcy, jest kolejnym z uczestników spektaklu. Zespó³ w pe³ni
wykorzystuje mo¿liwoœci dramaturgiczne i akustyczne, wynikaj¹ce z relacji przestrzennych miêdzy wykonawcami a
widzem, a tak¿e wykonawcami
a rezonuj¹cymi elementami architektonicznymi. Efektem jest
rozwibrowanie sali i wype³nienie
jej brzmieniem. Aktorzy jakby testuj¹, jak ich g³osy wspó³brzmi¹
w ró¿nych odleg³oœciach czy te¿
w ruchu. Raz jeden g³osy ludzkie wspomaga akompaniament
egzotycznego instrumentu o
nazwie ngoni, pochodz¹cego z
Afryki Zachodniej.
W warstwie tekstowej, wiêkszoœæ pieœni z koncertu „Echo”,
poza pieœni¹ polsk¹, jest dla
polskiego odbiorcy niezrozumia-

³a. Zamiast t³umaczyæ ich teksty,
zespó³ wykorzystuje fakt, ¿e
treœæ s³ów najczêœciej nie stanowi ich podstawowego noœnika
znaczenia ani œrodka ekspresji i
stara siê nadaæ im now¹ wymowê, która wynika ze spotkania
ich w³aœciwoœci muzycznych z
niekonwencjonaln¹ przestrzeni¹
i akustyk¹ oraz osobistymi sko-

jarzeniami widzów. Spektakl
„Echo” stawia odbiorcê w sytuacji ¿ywego doœwiadczenia najcenniejszych i unikalnych jakoœci w pieœniach: ich brzmienia,
rezonansu w ciele i przestrzeni
oraz nieograniczonych mo¿liwoœci ludzkiego g³osu.
Wykonawcy: Gwidon Cybulski, Dominika Jarosz, Monika
Mariotti, Sean Palmer, Monika
Sadkowska, £ukasz Wójcicki
s¹ œwietnie przygotowani muzycznie. Potrafi¹ œpiewem
przekazaæ wielkie emocje i
uczucia w obliczu ró¿nych
¿yciowych doœwiadczeñ.
Spektakl wyre¿yserowa³aKatarzyna Kazimierczuk.
Terminy spektakli:
27-30 V (czwartek - niedziela)
- godz. 20.30
6 VI (niedziela) - godz. 20.30
10-11 VI (czwartek - pi¹tek) godz. 20.30
18 VI (pi¹tek) - godz. 20.30
Na wszystkie spektakle
wstêp wolny. Teatr Remus,
ul. Targowa 80, wejœcie od
ul. In¿ynierskiej 3 przez klub
„Sen pszczo³y”.
Joanna Kiwilszo

