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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14
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Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 7 (426) 31 marca 2010 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25 000 egz.

dokoñczenie na str. 3

Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

dokoñczenie na str. 6 dokoñczenie na str. 7

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
♦♦♦♦♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦Motocykle

ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51

poniedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500

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 wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury

serdecznie zapraszaj¹

5 kwietnia (poniedzia³ek) o godz. 18.00
na Koncert Wielkanocny Gospel

do Centrum Pomocy BliŸniemu przy ul. Marywilskiej 44a;

11 kwietnia (niedziela) o godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
na Koncert Papieski w wykonaniu Chóru Kolegiaty Wilanowskiej
do Koœcio³a œw. Mateusza Ap. i Ew. przy ul. Ostródzkiej 172;

18 kwietnia (niedziela) o godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
na Koncert z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyñskiej

pn. „Katyñ - Nie zapomnimy”w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia
do Koœcio³a Narodzenia NMP przy ul. Klasyków 21/23;

25 kwietnia (niedziela) o godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
na Koncert pn. „Muzyka Koœcio³ów Wschodu i Zachodu”w wykonaniu

Chóru Towarzystwa Œpiewaczego „LIRA”oraz Chóru Szko³y G³ównej Handlowej
do Koœcio³a œw. Mateusza Ap. i Ew.przy ul. Ostródzkiej 172.

W po³owie lutego rozpoczê-
³o siê  nasuwanie stalowej
konstrukcji mostu, ze stanowi-
ska umieszczonego na nasy-
pie, po bia³o³êckiej stronie.
Jak informuje firma Pol - Aqua
S.A., wykonawca inwestycji,
tylko czêœæ konstrukcji bêdzie
montowana tym sposobem –
do wschodniego brzegu Wis³y,
do podpory oznaczonej nume-
rem 70. Pozosta³e elementy

bêd¹ podnoszone dŸwigami,
bezpoœrednio z ziemi, zaœ
fragment mostu, oparty na
podporach znajduj¹cych siê w
dnie Wis³y, bêdzie podnoszo-
ny z barki. Brzmi to wszystko
bardzo niewinnie, ale jeœli
wzi¹æ pod uwagê, ¿e monto-
wane po³ówki elementów
wa¿¹ po 40 ton ka¿da, to spra-
wa robi siê powa¿na.

Most Pó³nocny
– nasz raport

Prace przy budowie Mostu Pó³nocnego id¹ pe³n¹ par¹.
Nawet wyj¹tkowo ciê¿ka tegoroczna zima nie wstrzyma³a
procesu inwestycyjnego.

Sens Zmartwychwstania
Wiara w Zmartwychwstanie stanowi fundament ca³ego chrzeœcijañstwa. Mamy tu jednak do

czynienia z tajemnic¹, która przekracza mo¿liwoœci rozumienia cz³owieka. Stajemy wobec niej
bezradni i musimy zgodziæ siê z ubóstwem naszego jêzyka, który nie potrafi wypowiedzieæ
tego, co wydarzy³o siê dwa tysi¹ce lat temu w Jerozolimie, a czego nikt nie by³ œwiadkiem.

Czym jest Zmartwychwstanie, czy da siê je jakoœ wyt³umaczyæ – spróbujemy siê nad
tym zastanowiæ w rozmowie z ks. Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi
Panny Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 na Tarchominie. 27 i 28 marca, w podzie-

miach Katedry œw. Micha³a
Archanio³a i œw. Floriana Mê-
czennika odbywa³ siê I Festi-
wal Sto³ów Wielkanocnych.
Zaproszone przez organizato-
rów instytucje kulturalne, sa-

Jarmark Wielkanocny
do 3 kwietnia

morz¹dy, organizacje i firmy
zaprezentowa³y wystrój sto³ów
wielkanocnych, na który sk³a-

da³y siê tradycyjne potrawy i
ozdoby. Wœród apetycznych,

kolorowych ekspozycji na

Kolorowe mazurki, wielkanocne baby, cukrowe baranki,
czekoladowe zaj¹czki, kurczaczki, bazie i pisanki – to atry-
buty tradycyjnego wielkanocnego sto³u. Wielkanoc jest
œwiêtem bardzo uroczyœcie obchodzonym w ca³ej Polsce.
Jednak zwyczaje i potrawy ró¿ni¹ siê trochê w zale¿noœci
od regionu naszego kraju. Okazj¹ do poznania bogactwa
polskiej tradycji zwi¹zanej ze œwiêtami jest Jarmark Wiel-
kanocny i Festiwal Sto³ów Wielkanocnych odbywaj¹cy siê
na Pradze.

- Skoro nie by³o œwiadków
zmartwychwstania Jezusa,
to sk¹d mamy wiadomoœci o
tym zdarzeniu, kto pierwszy
o nim mówi³?

- Nowy Testament g³osi
zmartwychwstanie Pana Jezu-
sa w dwojakiej formie: w for-
mie hymnów, które trzeba
uwa¿aæ za najstarsz¹ formê, w

postaci formu³ wiary i wyzna-
nia, jakimi pos³ugiwa³a siê
wczesna liturgia chrzeœcijañ-
ska i katecheza koœcielna, a
tak¿e w formie Ewangelii, któ-
re zosta³y spisane póŸniej.
Jednak¿e ani w Pierwszym li-
œcie œw. Paw³a do Koryntian (1
Kor. 15, 3-5), zawieraj¹cym
najstarsz¹ pisemn¹ relacjê o
wydarzeniach wielkanocnych,
ani w Ewangeliach nie ma
mowy o samym fakcie zmar-
twychwstania – nikt nie by³
œwiadkiem powstania z grobu
Pana Jezusa.

Nie mo¿na jednak przez to
powiedzieæ, ¿e zmartwych-
wstanie Jezusa nie by³o faktem
historycznym – jest ono wyda-
rzeniem rzeczywistym, które
posiada³o potwierdzone histo-
ryczne znaki, a nale¿¹ do nich
pusty grób i ukazywanie siê
Zmartwychwsta³ego uczniom.

To, co siê wydarzy³o, a by³o
niepojête, starano siê jakoœ
wyraziæ, najpierw w krótkich
formu³ach, typu: „Jezus ¿yje”,
„powsta³ z martwych”, czy
„Bóg wskrzesi³ Go z martwych”
i najprostszych tekstach, od-
wo³uj¹cych siê do monoteizmu
¿ydowskiego i podkreœlaj¹-
cych dzia³anie Boga Ojca. Do-
piero póŸniej, w toku dalszej
refleksji nad tajemnic¹ Wielkiej
Nocy, pojawiaj¹ siê takie wy-
ra¿enia, jak „zmartwychwstaæ”
czy „zmartwychwstanie” (z
w³asnej Boskiej mocy).

Natomiast celem ewange-
licznego g³oszenia zmartwych-
wstania, które ma formê opo-
wiadañ wielkanocnych – im
póŸniejsze jest ich powstanie,
tym obszerniejsza relacja – nie

by³o ani usuniêcie, ani skory-
gowanie jego przepowiadania
w formie hymnów, lecz uzupe-
³nienie go, sprecyzowanie, a
zw³aszcza historyczne i geo-
graficzne usytuowanie.

- Œw. Pawe³ w Pierwszym
liœcie do Koryntian mówi, ¿e
Jezus „umar³ – godnie z Pi-
smem – za nasze grzechy,
zosta³ pogrzebany, zmar-
twychwsta³ trzeciego dnia
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Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie

sk³ada

w imieniu Ko³a Platformy Obywatelskiej

na Pradze Pó³noc

i w³asnym

Alicja D¹browska

Pose³ na Sejm RP

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

naszym Klientom i Mieszkańcom Pragi
życzy

firma Szewczyk

SSSSSzzzzzewczykewczykewczykewczykewczyk

W marcu bie¿¹cego roku ZS
nr 40 pozyska³ nowego part-
nera – firmê Macrologic SA.
Nawi¹zaniu kontaktów sprzy-
ja³o usytuowanie szko³y i firmy
w tej samej dzielnicy, a tak¿e
wspólna pasja kierownika
kszta³cenia zawodowego,
zwi¹zanego z ZS nr 40 od
1972 roku, W³adys³awa Szaj-
kowskiego i Krzysztofa Szczy-
py – prezesa Macrologic SA.
Firma dzia³a na Pradze od 11
lat, od niedawna  ma siedzibê
przy ul. K³opotowskiego. Do-
starcza przedsiêbiorstwom
rozwi¹zania informatyczne,
wspomagaj¹ce realizacjê ich
celów biznesowych.

Macrologic ufundowa³ 3 sty-
pendia dla najzdolniejszych
informatycznie uczniów utwo-
rzonej w tym roku w ZS nr 40
klasy, kszta³c¹cej w nowym
zawodzie: technik informatyk.
Stypendium wysokoœci 1500 z³
otrzymali uczniowie tej klasy,
maj¹cy najlepsz¹ œredni¹ ocen
gimnazjalnych: Adam Wi-
œniewski, Pawe³ Kamiñski i
Monika Chojnacka. Wrêczaj¹c
stypendia, prezes Krzysztof
Szczypa wyrazi³ nadziejê, ¿e
wœród stypendystów znajd¹
siê przyszli pracownicy firmy.

W zdobywaniu wiedzy i do-
brym przygotowaniu do zawo-
du pomocna bêdzie nowa

szkolna pracownia komputero-
wa. Sprzyjaj¹ temu tak¿e za-
jêcia pozalekcyjne, np. szkol-
ne  Ko³o Stowarzyszenia In¿y-
nierów  Mechaników Polskich.
„Ko³o dzia³a prê¿nie – mówi
prowadz¹cy je W³adys³aw
Szajkowski – Reaktywowali-
œmy sekcjê energetyczn¹, któ-
rej cz³onkowie – juniorzy (25
osób) korzystaj¹ z wyk³adów o
nowoczesnych technologiach,

nowinkach technicznych, np. w
dziedzinie techniki j¹drowej.

8 kwietnia o godz. 17 Zespó³
Szkó³ nr 40 zaprasza gimna-
zjalistów na Dzieñ Otwarty. Tel.
22 811 28 68 lub 22 811 29 15,
www.zs40starzynski.szkolnastrona.pl

K.

Stypendia
i partnerstwo

Pierwsze stypendia dla uczniów z Zespo³u Szkó³ nr 40
im. Stefana Starzyñskiego przy ul. Jagielloñskiej 61
ufundowa³a firma Vattenfal Heat Poland SA, z któr¹ szko³a
podpisa³a umowê partnersk¹ we wrzeœniu 2008 roku.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

Pierwsze miejsce i Z³ot¹
Prask¹ Kliszê zdoby³ 16-letni
Domink Krawczyk za film „Bo-
isko”, dokument pokazuj¹cy je-
den dzieñ z ¿ycia dzieciaków,
które wolny czas spêdzaj¹ na
osiedlowym boisku. Statuetkê
Srebrnej Kliszy odebra³a ekipa
filmowa z Suwa³k, która zreali-
zowa³a film „Moje marzenia”,

etiudê o tym, jak wa¿ne s¹ czê-
sto bardzo proste pragnienia.
Trzecie miejsce i Br¹zow¹
Prask¹ Kliszê jury przyzna³o je-
dynemu animowanemu filmowi
przewrotnie zatytu³owanemu
„Pasztet”, w którym autor, Filip
Pelc, pokaza³ w niezwykle ory-
ginalnej formie prost¹ historiê o
ludzkiej wra¿liwoœci. Dwa wy-

ró¿nienia zosta³y przyznane
obrazom: „Deaf life” autorstwa
Marty Abramczyk za tzw. Hu-
man touch, oraz film „Normalnie
o tej porze”, teledyskowi zg³o-
szonemu przez Karolinê Mako-
wieck¹, w którym jury doceni³o
bardzo dobre zdjêcia. Nagroda
Burmistrza Dzielnicy Praga Pó-
³noc - dwutygodniowy kurs jêzy-
kowy w Anglii, trafi³a do autorów
filmu „Moje marzenia”, a nagro-
da publicznoœci - olbrzymia cze-
koladowa kamera, ufundowana
przez firmê Cadberry Wedel,
przypad³a w udziale ekipie filmo-
wej Kamerakcja za film „Halu-
niada”, zabawn¹, ale i tragiczn¹
wizjê narkotycznego tripu g³ów-
nego bohatera.

Imprezê uzupe³ni³y warszta-
ty filmowe Fundacji Monte Wi-

deo Foto, podczas których kil-
kanaœcie osób, pod okiem in-
struktorów (wœród których zna-
laz³ siê m.in. Cezary Ciszewski
- twórca pierwszej internetowej
telewizji osiedlowej), po krótkim
instrukta¿u rusz³o w miasto by
nakrêciæ film… komórk¹. Efek-
ty tego przedsiêwziêcia by³y
ró¿ne, ale najwa¿niejsza by³a
tak naprawdê zabawa, która
uda³a siê na pewno.

Organizatorzy imprezy - Sto-
warzyszenie „Serduszko dla
Dzieci”, ju¿ zaczêli przygotowa-
nia do przysz³orocznego, IV Pra-
skiego Festiwalu Filmów M³o-
dzie¿owych - Nowa Perspekty-
wa. Odbêdzie siê on na pocz¹t-
ku marca i tym razem zagoœci w
NovymKinie Praha w weekend.
Prezes stowarzyszenia, Jaro-
s³aw Adamczuk, ju¿ dzisiaj za-
chêca do wsparcia przedsiêwziê-
cia przez firmy, które prowadz¹
dzia³alnoœæ w obszarach CSR.

Zapraszamy na stronê festi-
walu, gdzie mo¿na zobaczyæ
zwiastun imprezy z fragmenta-
mi filmów z tegorocznej puli
konkursowej www.ffm.org.pl

III Praski Festiwal Filmów M³odzie¿owych
W NovymKinie Praha odby³o siê spotkanie m³odych filmowców z ca³ego kraju, podczas

którego zosta³y rozdane statuetki Praskiej Kliszy, przyznane przez Jury w sk³adzie: Bogu-
s³aw Linda, Marek Piwowski, Karol Wasilka, Sylwia Juszczak i Marcin Dorociñski. Wœród
uczestników rozdano równie¿ kilka wyró¿nieñ i przyznano specjaln¹ nagrodê burmistrza
dzielnicy Praga Pó³noc, pani Jolanty Koczorowskiej.

Ratownicy z akcji na Haiti na Targówku
26 marca Jednostka Ratowniczo-Gaœniczej PSP nr 15

przy ul. M³odzieñczej 5/7, obs³uguj¹ca Targówek, otrzy-
ma³a now¹ siedzibê, wyposa¿on¹ w najnowoczeœniejsze
mobilne laboratorium chemiczne.

Jej budowê oraz zakup nowoczesnego wyposa¿enia finan-
sowa³o miasto st. Warszawa. Warto podkreœliæ, ¿e znajduje
siê tu tak¿e siedziba Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-
Ratowniczej „Mazowsze”, która wchodzi w sk³ad Ciê¿kiej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej Stra¿y Po¿arnej „Usnar Poland”,
która udziela³a pomocy ofiarom trzêsienia ziemi w Port-au-
Prince na Haiti w styczniu tego roku.
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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

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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 powo-
duj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

dokoñczenie ze str. 1

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

Projekt pt. „£¹czymy ludzi - szkolenia i sta¿e

dla asystentów osób niepe³nosprawnych”
Pomagasz innym?

Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie pomocy osobom z niepe³nosprawnoœci¹?

Zg³oœ siê do nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach

i sta¿ach dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ. Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹
wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zawodu asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Zajêcia w majowej edycji szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹ odbêd¹ siê
w terminie:

Ostatnia Majowa Edycja         4 – 31 maja 2010 r.

Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w godzinach popo³udniowych od 14.00 do 20.00
Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30 godzin praktyk w charakterze
asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie
internetowej: www.normalnaprzyszlosc.org
Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 784 061 227, 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org
Osoby zainteresowane udzia³em w majowej edycji szkolenia prosimy o nadsy³anie
formularzy zg³oszeniowych na adres:
normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org lub faxem na nr 22 213 87 46 do dnia
26 kwietnia 2010 r. do godz. 16:00.

Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w d¹¿eniu do samodzielnoœci.
Nr KRS: 0000197482.

Most Pó³nocny – nasz raport
Konstrukcja mostu jest gi-

gantyczna, nic dziwnego, ¿e jej
wykonanie zlecono trzem fir-
mom. Jeden wytwórca nie
sprosta³by takiemu wyzwaniu.
Elementy konstrukcji mostu s¹
spawane na miejscu, uk³ada-
ne na wózkach, które poru-
szaj¹ siê po szynach. Stalowa
konstrukcja jest nasuwana z
bia³o³êckiego przyczó³ka na
podpory. Aby tego dokonaæ, na
krawêdzi przyczó³ka zamonto-
wano si³owniki, które przesu-
waj¹ konstrukcjê.

W jaki sposób siê to odby-
wa? Konstrukcja po³¹czona
jest z si³ownikami stalow¹ lin¹.
Kiedy si³ownik wci¹ga linê,
konstrukcja wysuwa siê do
przodu. Co 10 metrów trzeba
mocowaæ linê do konstrukcji,
w nowym miejscu, jako ¿e po-
przednie miejsce monta¿u
znajduje siê ju¿ poza krawê-
dzi¹ przyczó³ka. Odleg³oœæ, na
któr¹ si³ownik jest w stanie
przesun¹æ konstrukcje przy
jednym podejœciu, to 50 cm.
Ka¿dy taki  cykl trwa oko³o 10
minut. W takim tempie, w ci¹-
gu doby, udaje siê nasun¹æ
jeden segment konstrukcji. Z
pierwsz¹ podpor¹ problem jest
mniejszy – znajduje siê blisko
przyczó³ka. Kolejne s¹ dalej,
wiêc po przejœciu przez
pierwsz¹ podporê, na przedzie
konstrukcji montuje siê tzw.
awanbek, dziób monta¿owy.
Jest to lekka konstrukcja, bê-

d¹ca przed³u¿eniem w³aœciwej
konstrukcji, pozwalaj¹ca na
wczeœniejsze jej oparcie na
podporze. U¿ycie dzioba mon-
ta¿owego upraszcza ca³y pro-
ces, bowiem nie trzeba budo-
waæ dodatkowych podpór po-
mocniczych. Wystarcz¹ dwie.
Jedna - tu¿ za ostatni¹ pod-
por¹ – bêdzie potrzebna  pod-
czas monta¿u kolejnych ele-
mentów przy u¿yciu dŸwigu.
Na drug¹, umieszczon¹ przy
przyczó³ku, po zakoñczeniu
nasuwania konstrukcji, zosta-
nie wylany beton. W ten spo-
sób, na krawêdzi przyczó³ka
powstanie betonowa belka, na
której bêdzie siê opiera³a kon-
strukcja. Stalowa konstrukcja
mostu – jego œrodkowej czê-
œci – zosta³a ju¿ nasuniêta
spory kawa³ek i spoczywa na
drugiej podporze.

Zabetonowany zosta³ kor-
pus wiaduktu przy Obrazko-
wej. Bli¿ej Wis³y powsta³o
zbrojenie korpusu wiaduktu
nad Œwidersk¹. Korpus jest
odeskowany i przygotowywa-
ny do wylania betonu. Po stro-
nie Bielan s¹ ju¿ zbrojenia wia-
duktu nad przed³u¿eniem uli-
cy Farysa. Pod rozebranym
fragmentem Wis³ostrady u³o-
¿ono rurê odwadniaj¹c¹. Po-
wsta³a k³adka pieszo – rowe-
rowa. Zakoñczy³a siê rozbiór-
ka wiaduktu Wis³ostrady nad
ulic¹ Prozy. To koniecznoœæ –
powstaje nowa, wschodnia
jezdnia tej arterii.

Wraz z koñcem mrozów, 22
marca, ruszy³y prace ziemne.
Kierowcy je¿d¿¹cy Wis³o-
strad¹ na odcinku przebiega-
j¹cym przez teren budowy
mostu, narzekali na fatalny
stan nawierzchni, nic dziwne-
go, porusza siê po niej ciê¿ki
sprzêt. Zregenerowanie tego
odcinka, poprzez po³o¿enie
nowej nawierzchni, by³o wiêc
nieodzowne. Prace trwaj¹ te-
raz na odcinku od wiaduktu
Mostu Pó³nocnego nad Wis³o-
strad¹ w kierunku centrum.
Pozosta³y odcinek zostanie
wykonany po ukoñczeniu wia-
duktu Wis³ostrady, nad ulic¹
Prozy. Niebawem zostanie
wylana wierzchnia warstwa
k³adki pieszo-rowerowej nad
Wis³ostrad¹. W³¹czenie jej do
ruchu bêdzie sygna³em do de-
monta¿u starej. W tunelu tram-
wajowym pod Marymonck¹
gotowe s¹ ju¿ œciany i zbroje-
nia kolumn. Na Modliñskiej ru-
sza budowa wschodniej jezd-
ni wêz³a z tras¹ Mostu Pó³noc-
nego. Prace na Wis³ostradzie
i na Modliñskiej – jak zapew-
nia wykonawca - nie bêd¹ po-
wodowa³y utrudnieñ w ruchu.

Co jeszcze nowego? Zjazd
z mostu w kierunku £omianek
zosta³ wzmocniony specjalny-
mi kolumnami. Trwaj¹ w³aœnie
pierwsze prace przy budowie
fundamentów wiaduktu. Na
pocz¹tku marca zosta³ wybu-
rzony dawny budynek socjal-
ny przy rondzie Obrazkowa -
Myœliborska. Tam mieœci³o siê
tymczasowo biuro budowy z
zapleczem socjalnym. Teren w
tym w³aœnie miejscu jest przy-
gotowywany pod budowê
œcian oporowych i fundamen-
tów kolejnego wiaduktu. Roz-
pocz¹³ siê monta¿ stalowej
konstrukcji mostu po stronie
bielañskiej, na podporach
umieszczono w³aœnie pierw-
sze elementy. Ju¿ w koñcu
stycznia zamontowano pierw-
sze stalowe fragmenty kon-
strukcji wiaduktu trasy Mostu
Pó³nocnego nad ulic¹ Mary-
monck¹. Operacja trwa³a trzy

godziny i na ten czas ulica zo-
sta³a wy³¹czona z ruchu. Ko-
lejne elementy, ka¿dy po 30
ton, by³y umieszczane na fila-
rach, przy u¿yciu nowoczesne-
go ¿urawia samojezdnego z
teleskopowym wysiêgnikiem,
którego ramiê wysuwa siê - w
zale¿noœci od potrzeb - na  84
do 142 metrów. Maksymalny
udŸwig ¿urawia to 500 ton.
Ka¿da z lin, na których zawie-
szane by³y poszczególne ele-
menty konstrukcji, wa¿y trzy
tony. Przed monta¿em, na
szczytach kolumn wylano tzw.
ciosy – bardzo wytrzyma³e blo-
ki betonowe. To na nich bêdzie
siê opieraæ konstrukcja.

O postêpach w budowie tra-
sy Mostu Pó³nocnego bêdziemy
z pewnoœci¹ informowaæ czytel-
ników jeszcze niejeden raz.

El¿bieta Gutowska

Zmiany w bud¿ecie na 2010,
przeg³osowane na marcowej
sesji, to zmniejszenie o 60 tys.
z³ wydatków na budowê ulic
Nowodworskiej – Odkrytej. Mo-
dernizacje uk³adu komunikacyj-
nego Ruskowy Bród – Zdziar-
ska – Berensona i ulic Mochtyñ-
ska – Ostródzka poch³on¹ wiê-
cej œrodków ni¿ przewidywano
– o 1,37 mln z³. Radni wyst¹pili
o 50 tys. z³ wiêcej na zakup nie-
ruchomoœci pod drogi publicz-
ne i drogi przewidziane w miej-
scowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Bia³o³ê-
ki. Zakup gruntów pod ulice Le-
wandów, Jasiniec, Sieczn¹,
Kartograficzn¹, Internetow¹ i
Pod³u¿n¹, bêdzie w tym roku
dro¿szy o 10 tys. z³.

Na podstawie nowego statu-
tu dzielnicy (wszed³ w ¿ycie 14
stycznia 2010) powo³ano sk³a-
dy sta³ych komisji rady. W ko-
misji inwestycyjnej znaleŸli siê:
Monika Drojewska, Marek
Fronczak, Piotr Jaworski,
Krzysztof Nalbert, Dariusz
Ostrowski, Andrzej Pó³rolni-
czak, Waldemar Roszak, Ma-
rek Sztorc, Wojciech Tumasz,
Pawe³ Tyburc, Bart³omiej
W³odkowski i Anna WoŸnia-
kowska. Odrêbn¹ uchwa³¹ po-
wo³ano przewodnicz¹cych i wi-
ceprzewodnicz¹cych komisji,
inwestycyjnej bêdzie przewod-
niczy³ Piotr Jaworski. Komisja
ochrony œrodowiska i rolnictwa
bêdzie pracowa³a w sk³adzie:
Agnieszka Jadczyszyn, Ilona
£¹cka, Dariusz Ostrowski,
Krzysztof Pelc, Magdalena
Roguska, Waldemar Roszak,
Wojciech Tumasz, Pawe³ Ty-
burc, Pawe³ Zajc, z przewod-
nicz¹cym Krzysztofem Pelcem.
Oœwiat¹, kultur¹ i sportem
zajm¹ siê w kolejnej komisji -
Katarzyna Brzeziñska, Dariusz
Dolczewski, Krzysztof Nalbert,
Piotr Oracz, Dariusz Ostrowski,
Krzysztof Pelc, Andrzej Pó³rol-
niczak, Bart³omiej W³odkowski,

Pawe³ Zajc. Bêdzie jej prze-
wodniczy³ Andrzej Pó³rolni-
czak. Nad planem i bud¿etem
bêd¹ debatowaæ w komisji Da-
riusz Dolczewski, Piotr Jawor-
ski, Jadwiga Matusiewicz, Piotr
Oracz, Krzysztof Pelc, Walde-
mar Roszak, Jerzy Smoczyñ-
ski, Wojciech Tumasz i Anna
WoŸniakowska, która równie¿
bêdzie przewodniczy³a komisji.
Komisja polityki spo³ecznej i
ochrony zdrowia bêdzie mieæ
w swym sk³adzie: Katarzynê
Brzeziñsk¹, Dariusza Dolczew-
skiego, Jacka Grucha³ê vel
Gruchalskiego, Agnieszkê Jad-
czyszyn, Jadwigê Matusiewicz,

Piotra Oracza, Magdalenê Ro-
gusk¹ i Marka Sztorca (z prze-
wodnicz¹cym Piotrem Ora-
czem), zaœ statutowa i porz¹d-
ku publicznego - Marka Fron-
czaka, Jacka Grucha³ê vel Gru-
chalskiego, Ilonê £¹ck¹, Jadwi-
gê Matusiewicz, Krzysztofa Na-
lberta, Magdalenê Rogusk¹ i
Marka Sztorca, który bêdzie jej
tak¿e przewodniczy³.

Dwiema odrêbnymi uchwa-
³ami powo³ano sk³ad komisji
rewizyjnej i jej przewodnicz¹ce-
go i wiceprzewodnicz¹cych.
Komisja bêdzie pracowa³a w
sk³adzie: Monika Drojewska,
Jacek Grucha³a vel Gruchalski,
Agnieszka Jadczyszyn, Piotr
Jaworski, Marek Sztorc, Bart³o-
miej W³odkowski i Anna WoŸ-
niakowska. Bêdzie jej przewod-
niczyæ Monika Drojewska.

(egu)

LVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bud¿et i komisje

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (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,

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o.,
AI. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
09.03.2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego (polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia na czêœci dzia³ek ew. nr 3, 4/2, 4/3,
5, 12, 7/17, 8/9 i 9/1 w obrêbie 4-16-31, w rejonie ulic
Zbo¿owej i Twórczej, w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy).

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska
197, pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).



4  nowa gazeta praska

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),

zawiadamia siê

¿e w dniu 12 marca 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy,
po ponownym rozpoznaniu sprawy wyda³ decyzjê nr 138/

ZRID/2010 zatwierdzaj¹c¹ projekt budowlany i udziela-
j¹c¹ zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej pole-
gaj¹cej na budowie ulicy Wilkowieckiej na odcinku od ulicy
18 KUL do pik. 8+71 (kier. ul. P³ochociñska) poprzez bu-
dowê jezdni, chodnika i oœwietlenia po pó³nocnej stronie
oraz poboczy do odwodnienia pasa drogowego w liniach
rozgraniczenia na czêœci dzia³ki nr ew. 1 (proj. nr 1/3) z
obrêbu 4-16-42 oraz czêœci dzia³ek nr ew. 34/7 (proj. nr
34/30), 34/14 (proj. nr 34/42), 57/1 (proj. nr 57/7), 58/1
(proj. nr 58/5). 80 (proj. nr 80/1), 31/28 (proj. nr 31/37) i
35/2 (proj. nr 35/27) z obrêbu 4-16-09; oraz ulicy 18 KUL
na odcinku od ulicy Wilkowieckiej do pik. 1+13 (kier. ul.
Szamocin) poprzez budowê jezdni, chodnika i oœwietle-
nia po stronie wschodniej oraz poboczy do odwodnienia
pasa drogowego w liniach rozgraniczenia na czêœci dzia-
³ek nr ew. 37/2 (proj. nr 37/8), 37/3 (proj. nr 37/6) i 35/2
(proj. nr 35/27) z obrêbu 4-16-09.
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.:57/7,
80/1, 34/32, 34/30, 37/6, 37/8, 58/5, 31/37 i 35/27 z obrê-
bu 4-16-09 oraz dzia³ka nr ew. 1/3 z obrêbu 4-16-42 sta-
³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 306, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieru-
chomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nierucho-
moœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwo-
tê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewo-
dy Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹ce-
go decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³ê-
ka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 9 art. 10 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.)

zawiadamiam,

¿e w trakcie postêpowania administracyjnego prowadzo-
nego na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy reprezen-
towanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka za po-
œrednictwem Wydzia³u Ochrony Œrodowiska dla Dzielni-
cy Bia³o³êka w dn. 15.06.2009 r. inwestor zmieni³ treœæ
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go, polegaj¹cej na budowie parku wzd³u¿ wa³u Wiœlane-
go (przed³u¿enie Parku Picassa do ul. Maciejewskiego)
z funkcjami sportowymi: z ci¹giem alejek spacerowych,
œcie¿ek rowerowych, placami zabaw, muszl¹ koncertow¹
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i zagospoda-
rowaniem terenu przy ul. Picassa, ul. Maciejewskiego i
Wale Wiœlanym na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w War-
szawie.
Zmiana polega na pomniejszeniu terenu planowanej in-
westycji o dz. ew. nr 5/7, 5/8, 5/9, 6/4, cz. dz. ew. nr 6/2,
cz. dz. ew. nr 7/2, dz. ew. nr 7/3, 7/4, obrêb 4-03-07.
W zwi¹zku ze zmian¹ w³aœciciele ww. nieruchomoœci nie
bêd¹ powiadamiani o postanowieniach i decyzji koñcz¹-
cej przedmiotowe postêpowanie. Zawiadomienie o wy-
daniu decyzji koñcz¹cej postêpowanie zostanie zamiesz-
czone w formie obwieszczenia w dwutygodniku - „Nowa
Gazeta Praska”
Zainteresowanym stronom (w³aœcicielom i u¿ytkownikom
wieczystym dzia³ek na których planowana jest inwesty-
cja) s³u¿y prawo zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ci¹-
gu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w godzinach
pracy Urzêdu w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dziel-
nicy Bia³o³êka
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia-
³o³êka, (ul. Modliñska 197) zainteresowane strony mog¹
zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w godzinach przy-
jêæ interesantów.
Procedurê administracyjn¹ prowadzi podinsp. Wioletta
Krawczyk.
Przyjêcia interesantów w Wydziale WAB poniedzia³ki
10.00 - 16.00 i czwartki 13.00 - 16.00.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks 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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 7/CP/2010 z dnia 5 marca 2010 r. na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia DN 40 mm, na
terenie dzia³ek o nr ew. 9/20, 9/18 i 111 z obrêbu 4-01-27,
w dojeŸdzie do ulicy Kêpa Tarchomiñska w Warszawie
- decyzja nr 13/CP/2010 z dnia 19.03.2010 r. na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dzia³ce
nr ew. 70 z obrêbu 4-07-03 przy ul. Miko³aja z D³ugolasu
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 305 i 308, w poniedzia³ki w godz. 08.00 - 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.

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 104/2010 z dnia 2 marca

2010 roku zatwierdzi³ projekt budowlany i udzieli³
dla Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka-

nalizacji w m.st. Warszawie SA, 02-015 Warszawa,
Plac Starynkiewicza 5, pozwolenia na budowê:
kana³u (kolektora) zrzutowego œcieków oczyszczo-
nych nr 3 (kat. XXX) z oczyszczalni œcieków „Czajka”

do rzeki Wis³y, na terenie dzia³ek oznaczonych w ewi-

dencji gruntów nr:

- 2/2, 2/13 obrêb 4-02-27;

- 4/10 obrêb 4-02-28;

- 7 obrêb 4-01-04;

- 5/5, 5/6, 4/2, 3/3,1/39,1/38 obrêb 4-01-03;

- 131/2, 59/2, 60/2, 61/2, 38/2, 18/2,19/2, 62/7,112/5, 20/1
obrêb 4-01-27;

w Warszawie - Dzielnica Bia³o³êka, wed³ug projektu
budowlanego stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejszej
decyzji.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹ oraz dokumentacj¹
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, (pokój nr 405, tel.: 22 510 32 41), od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Urzêdu, tj.; w
godz. 8.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu
prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo
kto ¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes
prawny lub obowi¹zek.
Przedstawiciele i pe³nomocnicy, zapoznaj¹cy siê z
dokumentami, winni przed³o¿yæ pisemne pe³nomocnictwo
upowa¿niaj¹ce do reprezentowania strony.

- Czy warto byæ wolonta-

riuszem?

- Wolontariat to nie tylko
bezinteresowne przeznacze-
nie kilku godzin w tygodniu
dla innych. To przede wszyst-
kim styl ¿ycia, œwiatopogl¹d.
Dla mnie wolontariusz, to
cz³owiek wra¿liwy, myœl¹cy,
dbaj¹cy nie tylko o siebie, ale
te¿ o innych. Na pewno nie
jest to ³atwe, bo wolontariusz
nie zawsze pasuje do dzisiej-
szego œwiata. Musi iœæ pod
pr¹d, tu zostanie wyœmiany,
tam walnie g³ow¹ w mur.
Wolontariusz jest przedstawi-
cielem tych, którzy nie repre-
zentuj¹ ¿adnej si³y. Wolonta-
riusz walczy o to, by ocaliæ to,
co jest mu bliskie. Czasem,
ludzie uszanuj¹ jego walkê i
zaczynaj¹ siê z nim liczyæ. I
uda mu siê np. uratowaæ
star¹ bibliotekê lub nawet
wywalczyæ niepodleg³oœæ In-
dii! Wolontariusz chyba siê
nie zastanawia, czy warto;
wie, ¿e tak trzeba i ju¿. Ale
mimo nieszczêœcia, które nie-
jednokrotnie dŸwiga, wolon-
tariusz to cz³owiek, który nie
traci czasu, jest szczêœliwy.

- Jak d³ugo zajmuje siê
Pani prac¹ charytatywn¹?

- Zosta³am wolontariuszk¹
5 lat temu, kiedy przyjecha-
³am do Warszawy na studia.
Nikogo tu dobrze nie zna³am,
wiêkszoœæ czasu spêdza³am
sama, czytaj¹c ksi¹¿ki i
ucz¹c siê. Podczas sesji let-
niej zadzwoni³a moja mama,
by powiedzieæ, ¿e mój pies,
Spajk, Ÿle siê czuje i ¿e siê o
niego boi. Jej obawy by³y
s³uszne, nie uda³o nam siê go
uratowaæ. Straci³am przyja-
ciela z dzieciñstwa, zawali-
³am sesjê. Po tej stracie,
strasznie potrzebowa³am
kontaktu ze zwierzêciem.
Przysz³o mi wtedy do g³owy,
¿e Warszawa pewnie ma
schronisko dla zwierz¹t,
gdzie mog³abym pomóc. I tak
siê zaczê³o. Wiêc zosta³am
wolontariuszk¹ chyba z pobu-
dek egoistycznych.

- Dlaczego skupi³a siê
Pani na pomocy zwierzêtom?

- Gdy trafi³am jako wolon-
tariuszk¹ do schroniska, po-
znawa³am wiele psich nie-
szczêœliwych historii. Zaczê-
³am zdawaæ sobie sprawê z
tego jak ogromnym proble-
mem jest bezdomnoœæ zwie-
rz¹t, ¿e ca³y system pomocy
zwierzêciu funkcjonuje w Pol-

sce Ÿle. A moja wiedza na ten
temat wtedy obejmowa³a tyl-
ko wierzcho³ek wielkiej góry.
Zamykamy niechciane zwie-
rzê w klatce, w schronisku,
które jest zawsze na uboczu
miasta, tak, ¿eby nikt nie wi-
dzia³ i nie s³ysza³ – w ten spo-
sób marginalizuje siê pro-
blem. Dziêki ludziom, którzy
pomagaj¹ zwierzêtom, otwo-
rzy³y mi siê oczy i uszy na
problemy innych zwierz¹t. W
zesz³ym roku ratowaliœmy
ptaki, które w ca³ej Polsce, i
nie tylko, zostaj¹ zamurowy-
wane ¿ywcem podczas co-
rocznego ocieplania budyn-
ków. Dowiedzia³am siê o wa-
runkach, w których trzymane
s¹ zwierzêta hodowlane, zo-
baczy³am tê wielk¹, obrzy-
dliw¹ machinê, która sprawia,
¿e ludzie przestali ³¹czyæ
¿yw¹ istotê z produktem, któ-
ry le¿y na pó³kach. A o ilu rze-
czach jeszcze nie wiem?
Nasz stosunek do zwierz¹t,
które wydane s¹ na nasz¹
³askê i nie³askê, to ogromny
problem, o którym ma³o siê
mówi. W szko³ach, na uniwer-
sytetach, na wydzia³ach filo-
zofii, kulturoznawstwa, pra-
wa, nie porusza siê tych kwe-
stii. To powinna byæ lekcja
obowi¹zkowa, to jeden z naj-
wiêkszych problemów moral-
nych dzisiejszego œwiata.

- Czy wolontariat mo¿e
byæ sposobem na ¿ycie?

Czy mo¿na ¿yæ jedynie da-

j¹c coœ z siebie?

- Pewnie siê od tego nie
umiera, ale doœwiadczenie
mówi mi, ¿e dbaæ o innych
mo¿na tylko, gdy dbamy te¿
o siebie. Trzeba szanowaæ
swoje si³y i potrzeby, nie za-
pominaæ o sobie samym.
Czasem iloœæ nieszczêœæ
przekracza granice ludzkiej
percepcji. Trzeba byæ silnym,
¿eby móc pomagaæ innym.
Trzeba odpocz¹æ, ¿eby móc
nabieraæ dystansu. I wtedy
jest siê bardziej efektywnym,
czasem uda siê nie tylko z³a-
godziæ skutki, ale te¿ poko-
naæ Ÿród³o problemu. Mo¿e
ju¿ w tym roku w Warszawie
nie bêdziemy ratowaæ ptaków
gin¹cych w budynkach, tylko
uda siê doprowadziæ do obo-
wi¹zkowych ekspertyz ornito-
logicznych przed zaczêciem
prac, co w du¿ej mierze zli-
kwiduje ten problem.

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Ludmi³a Milc

Iœæ pod pr¹d

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936

Czy w dzisiejszym œwiecie warto poœwiêciæ siê pracy

charytatywnej i czy mo¿e siê to staæ sposobem na ¿ycie?
O wolontariacie na rzecz zwierz¹t Nowa Gazeta Praska

rozmawia z Magdalen¹ Grzybowsk¹, prezesk¹ i wspó³za³o-
¿ycielk¹ fundacji „Noga w ³apê. Razem idziemy przez œwiat”
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Z okazji Œwi¹t Wielkanocy,
nadziei i optymizmu, które niesie ze sob¹

ten szczególny czas
oraz wielu sukcesów

w ¿yciu prywatnym i zawodowym
¿ycz¹

El¿bieta Kowalska-Kobus

Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Jolanta Koczorowska

Burmistrz Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy
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Spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Wielkanocnych
z dala od codziennych trosk i k³opotów

w imieniu radnych Lewicy
i wszystkich cz³onków SLD Praga Pó³noc

¿yczy

wiceprzewodnicz¹cy SLD w Warszawie,

radny m.st. Warszawy

Sebastian Wierzbicki

Poziom prezentacji grup
przedszkolnych by³ wyrównany,
w programach dominowa³a kla-
syka literatury dzieciêcej: smo-
ki, kot w butach, Czerwony Kap-
turek, Ali Baba. Przedstawienia
nie by³y oceniane punktowo.

Tak¿e w kategorii dzieci z
klas I – III jury oceni³o poziom
jako bardzo wyrównany i przy-
zna³o ex aequo trzy I miejsca:
zespo³owi „Wrzeciono” z SP nr
206 za spektakl „Jaœ i Ma³go-
sia”, „Jêdrusiom” z SP nr 114
za „Tomcia Paluszka” i „Syla-
bie” z SP nr 42 za „Zabawê w
œpi¹c¹ Królewnê”.

W grupie z klas IV – VI ry-
walizowa³y tylko 3 zespo³y.
Najlepsze okaza³y siê „Jêdrze-
jowe zakamarki”, które zapre-
zentowa³y „Krwawe opuncje,
czyli dramat na prerii” – z dobr¹
muzyk¹ i elementami etniczny-
mi (tañce Indian).

Karina w „Masce”
26 marca w Domu Kultury „Œwit” zagoœcili laureaci XVI Miêdzyszkolnego Konkursu Ze-

spo³ów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego „Maska ‘2010”. Przedstawienia 16 grup te-
atralnych ocenia³o 5-osobowe jury pod przewodnictwem Jolanty Starowicz-Grabowskiej,
z udzia³em: Kataryny Patrzycznej – dyrektor Ogrodu Jordanowskiego, Paw³a Koœlika –
aktora Teatru Polskiego, Anny Kobieli – instruktora teatralnego DK „Œwit” i Bart³omieja
W³odkowskiego – prezesa Fundacji AVE. Jury zwraca³o uwagê na predyspozycje i uzdol-
nienia aktorskie, re¿yseriê, scenografiê, promocjê i reklamê oraz plastycznoœæ spektakli,
a tak¿e na wykorzystanie tanecznych i choreograficznych zdolnoœci uczniów. W sk³adzie
jury nie by³o, tym razem, przedstawicieli szkó³.

W kategorii m³odzie¿owej
(gimnazja i licea) I miejsce -
Grand Prix jury przyzna³o ze-
spo³owi teatralnemu z 46. LO
im. Stefana Czarnieckiego za
spektakl „Iwona Ksiê¿niczka
Burgunda”. Wykonawczyni roli
Królowej Karina Mirowska
otrzyma³a wyró¿nienie specjal-
ne za kreacjê aktorsk¹. Prze-
wodnicz¹ca jury ufundowa³a
jej tak¿e prywatn¹ nagrodê,
doceniaj¹c œwietn¹ grê, poka-
zanie emocji, harmoniê ge-
stów, timbre g³osu.

„By³am zaskoczona i zdziwio-
na tak¿e œwietnym przygotowa-
niem ca³ego przedstawienia z
udzia³em grupy bardzo uzdol-
nionej m³odzie¿y - wspomina.
Jolanta Starowicz-Grabowska.
– Ma³gorzata Wojciechowska,
która przygotowa³a ten spektakl,
zna siê na rzeczy. To przedsta-
wienie gotowe na scenê. Warto

je pokazaæ rodzicom uczniów i
mieszkañcom Targówka.”

II miejsce w kategorii m³o-
dzie¿owej otrzyma³ Teatr
„Punkt” z XIII LO za spektakl
„Skrzypek opêtany”, III – zespó³
z 46. LO za spektakl „Amor ma
skrzyd³a, ale jest œlepy”. Za rolê
Narratora w tym przedstawie-
niu Piotr Szwagrzyk otrzyma³
wyró¿nienie specjalne.

Pozosta³e wyró¿nienia za
kreacje aktorskie przyznano:
bohaterom „Zabawy w œpi¹c¹
królewnê”: Maksymilianowi
Jachimczakowi (Michael Jack-
son) i Ignacemu Abramowiczo-
wi (Narrator) z SP nr 52 oraz
Kamilowi Bryœkiewiczowi z SP
nr 285 (Królowa w przedsta-
wieniu „Królewna Œnie¿ka) i
Maciejowi Siliñskiemu z SP nr
206 (Drwal w „Jasiu i Ma³gosi”).

Wyró¿nieni otrzymali dyplomy,
laureaci – s³odkie upominki, a ich
szko³y – nagrody pieniê¿ne.

Jolanta Starowicz-Grabowska
z zadowoleniem stwierdza, ¿e w
tegorocznym konkursie po raz
pierwszy pomagali rodzice i
dziadkowie; ta wspó³praca by³a
bardzo wa¿na dla dzieci i na-
uczycieli. Przed nastêpnymi edy-
cjami zachêca do podejmowani

dzia³añ, by nie by³o kolejnych
powtórek z „ogranych” bajek.
Mo¿e autorom scenariuszy uda
siê znaleŸæ nowych bohaterów,
którzy bêd¹ przekazywaæ emo-
cje, trafiaj¹ce do m³odych wi-
dzów? Praca w jury nasuwa te¿
refleksjê ogóln¹: szko³a, oprócz
ocen, daje mo¿liwoœæ realizacji
pasji, marzeñ. Pokazanie siê na
scenie to dla m³odych wykonaw-
ców olbrzymie wyzwanie, ale tak-
¿e zabawa. Takie doœwiadczenie
mo¿e im w przysz³oœci pomóc w
ró¿nych sytuacjach, np. podczas
egzaminów. Zdobyte umiejêtno-
œci pracy w grupie teatralnej to
„okno na przysz³oœæ” w ró¿nych
zawodach, wymagaj¹cych kon-
taktów z ludŸmi, takich jak: me-
ned¿erowie, prawnicy, nauczy-
ciele, dziennikarze.                K

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

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Niewielka grupa uczniów z
Gimnazjum nr 144 pod opiek¹
nauczycielek Ma³gorzaty
Ostrzyniewskiej i Doroty Skó-
ry postanowi³a uporz¹dkowaæ
niektóre z zapomnianych
przez bliskich grobów, znajdu-
j¹cych siê na Cmentarzu Bród-
nowskim. Zamierza to zrobiæ w
ramach grantowego programu
„Jesteœmy aktywni”, nad któ-
rym patronat objê³a M³odzie¿o-
wa Rada  Dzielnicy Targówek.
Kwatery wymagaj¹ce uprz¹t-
niêcia zostan¹ wybrane w po-

Ocaliæ od zapomnienia…

rozumieniu z Komitetem Opie-
ki nad Cmentarzem Bródnow-
skim i z Zarz¹dem Cmentarza.
Nie bêdzie to jednak dzia³anie
jednorazowe. M³odzie¿ obej-
mie te groby dalsz¹ opiek¹.
Uprz¹tnie je, zapali œwieczkê,
odwiedzaj¹c na cmentarzu
groby swych bliskich.

Zamys³em projektu „Jeste-
œmy aktywni” jest równie¿ to,
by bior¹ca w nim udzia³ m³o-
dzie¿ aktywnie w³¹czy³a siê w
¿ycie spo³ecznoœci lokalnej,
wykorzysta³a swoje pomys³y, a

tak¿e szuka³a samodzielnych
sposobów rozwi¹zywania lo-
kalnych problemów. Powy¿sze
dzia³anie grupy uczniów gim-
nazjum pozwoli im na zapo-
znanie siê z dziedzictwem kul-
turowym, tradycj¹ (na terenie
nekropolii pochowanych jest
wielu zas³u¿onych Polaków -
np. M. Fogg, M. Glinka, T. Ha-
lik) oraz aktywnie i bezpiecz-
nie spêdziæ czas wolny. Meta-
forycznie uzmys³owi im ci¹-
g³oœæ pamiêci, wartoœæ przemi-
jania. Jednoczeœnie m³odzi lu-
dzie „ocal¹ od zapomnienia”
nagrobki, które niszczej¹ za-
niedbane.

Ma³gorzata Ostrzyniewska

Dorota Skóra

Wiosna na Cmentarzu Bródnowskim nie tylko zachêci³a
do d³u¿szych spacerów i odwiedzin grobów najbli¿szych,
ale ukaza³a te¿ drugie oblicze nekropolii. Spod stopnia³ego
œniegu wy³oni³y siê zaniedbane, zniszczone, po prostu za-
pomniane groby…
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dokoñczenie ze str. 1

zgodnie z Pismem”. Jakie
znaczenie ma stwierdzenie o
zmartwychwstaniu „trzecie-
go dnia”?

- Owa wzmianka o trzecim
dniu jest bardzo wa¿na, przy
czym nie nale¿y jej rozumieæ
dos³ownie jako wypowiedzi na
temat czasu, który up³yn¹³ od
Wielkiego Pi¹tku, kiedy to mar-
twe cia³o z³o¿ono do grobu, do
poranka Niedzieli Zmartwych-
wstania, kiedy kobiety, które
przysz³y, by namaœciæ pogrze-
bane cia³o, zasta³y pusty grób.
Wskazuje ona na spe³nienie
przepowiedni starotestamen-
towych – dlatego te¿ œw.
Pawe³, mówi¹c o zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa zaraz
dodaje, ¿e zmartwychwsta³
„zgodnie z Pismem”.

W Starym Testamencie pa-
rokrotnie mowa jest o trzecim
dniu jako o dniu zbawczego
dzia³ania Boga. W relacji o
ofiarowaniu Izaaka mówi siê,
i¿ Bóg okaza³ swe ocalenie „na
trzeci dzieñ” (Rdz 22, 4). Wy-
darzenia na górze Synaj doko-
na³y siê „trzeciego dnia” (Wj
19, 16). Równie¿ Jonasz „by³
trzy dni i trzy noce we wnêtrz-
noœciach wielkiej ryby” (Jon 2,
1), czym proroczo wskazuje na
przebywanie „przez trzy dni i
trzy noce we wnêtrzu ziemi”
Pana Jezusa (Mt 12, 40). War-
to wspomnieæ tu tak¿e o tek-
œcie proroka Ozeasza mówi¹-
cym o ostatecznym dzia³aniu
Boga. Brzmi on tak: „Trzecie-
go dnia nas dŸwignie i ¿yæ bê-
dziemy w Jego obecnoœci”.

W teologii starotestamental-
nej „dwa dni” oznacza³y prze-
sz³oœæ i teraŸniejszoœæ, epoki
obci¹¿one cierpieniami i grze-
chem cz³owieka, które ustê-
puj¹ „trzeciego dnia”, czyli w
epoce przysz³ej, chwalebnej,
niebiañskiej. „Czwartego dnia”
ju¿ nigdy nie bêdzie – wszyst-
ko zostanie odnowione „trze-
ciego dnia”.

- Wiarê w zmartwychwsta-
nie Jezusa mamy zatem

opieraæ na tekstach Pisma
œw. Sk¹d mo¿emy mieæ pew-
noœæ, ¿e Jezus rzeczywiœcie
zmartwychwsta³?

- S¹ dwie przes³anki, dziêki
którym mo¿emy dojœæ do
prawdy o zmartwychwstaniu,
przy czym same w sobie nie
s¹ dowodami, a tylko znaka-
mi. S¹ to: pusty grób i ukazy-
wanie siê Jezusa uczniom.

Cia³o Jezusa, z³o¿one po
œmierci na krzy¿u w skalnej
grocie, zniknê³o. W pi¹tek
przed œwiêtem Paschy star-
szyzna ¿ydowska, obawiaj¹c
siê, ¿e uczniowie Jezusa mog¹
zabraæ z grobu jego zw³oki,
aby dowieœæ w ten sposób, ¿e
zgodnie ze swoj¹ zapowiedzi¹
powsta³ z martwych, uprosi³a
Pi³ata, by grobowca pilnowa³a
rzymska stra¿ i nawet go opie-
czêtowa³a. Ale grób mimo
wszystko by³ pusty. Cztery
Ewangelie, choæ ró¿ni¹ce siê
od siebie w szczegó³ach,
stwierdzaj¹ to zgodnie.

Pusty grób nie jest sam w
sobie bezpoœrednim dowo-
dem. Nieobecnoœæ cia³a w gro-
bie mo¿na wyt³umaczyæ ina-
czej ni¿ zmartwychwstaniem i
wysnuto ju¿ na ten temat kilka
hipotez. Jednak odkrycie pu-
stego grobu by³o dla uczniów
pierwszym krokiem w kierun-
ku poznania faktu zmartwych-
wstania. Jako pierwsze do gro-
bu przyby³y Maria Magdalena
i pobo¿ne kobiety (£k 24, 3),
nastêpnie Piotr i drugi uczeñ,
„którego Jezus kocha³” (J 20,
2), a który, kiedy wszed³ do
pustego grobu, widz¹c le¿¹ce
p³ótna „ujrza³ i uwierzy³” (J 20,
8). Uczeñ ten, a by³ nim œw.
Jan Ewangelista widz¹c pusty
grób uzna³, ¿e nieobecnoœæ
cia³a Jezusa nie mog³a byæ
dzie³em ludzkim i ¿e Jezus nie
powróci³ po prostu do ¿ycia
ziemskiego, jak to by³o w przy-
padku £azarza.

Mówi¹c o zmartwychwstaniu
Pana Jezusa nale¿y przede
wszystkim zwróciæ uwagê na
œwiadectwa uczniów, którzy

rzeczywiœcie spotkali Zmar-
twychwsta³ego. Pierwsze spo-
tka³y Go Maria Magdalena i
kobiety, które przysz³y do gro-
bu namaœciæ cia³o pospiesznie
pogrzebane w Wielki Pi¹tek
wieczorem. Nastêpnie Jezus
ukaza³ siê aposto³om, najpierw
Piotrowi, a nastêpnie Dwuna-
stu. Przy czym fakt, ¿e ukaza³
siê najpierw Piotrowi, ma swoj¹
wymowê. Z osob¹ Piotra Jezus
wi¹za³ specjalne nadzieje i ofi-
cjalnie naznaczy³ go na swego
nastêpcê na ziemi. Piotr widzia³
Zmartwychwsta³ego pierwszy
spoœród Aposto³ów i na podsta-
wie jego œwiadectwa wspólno-
ta stwierdza: „Pan rzeczywiœcie
zmartwychwsta³ i ukaza³ siê
Szymonowi” (£k 24, 34).

- Jak uczniowie przyjêli wia-
domoœæ, ¿e Jezusa nie ma w
grobie i ¿e widziano Go ¿ywe-
go? Czy od razu uwierzyli, ¿e
Jezus zmartwychwsta³?

- Trzeba zrozumieæ sytuacjê,
w jakiej znajdowa³a siê pierw-
sza gmina chrzeœcijañska. Lu-
dzie, którzy byli blisko Jezusa,
z Nim zwi¹zali ca³e swoje ¿ycie,
w momencie œmierci nauczy-
ciela stracili grunt pod nogami.
Ich œwiat siê zawali³, ich nadzie-
je rozwia³y. Prze¿yli taki
wstrz¹s, ¿e nie byli w stanie od
razu przyj¹æ wiadomoœci o
zmartwychwstaniu. Ewangelie
pe³ne s¹ szczegó³ów, które
ukazuj¹ wspólnotê dalek¹ od
mistycznej egzaltacji; przeciw-
nie, pokazuj¹ uczniów zasmu-
conych, przera¿onych, pe³nych
w¹tpliwoœci.

Kiedy Maria Magdalena i
towarzysz¹ce jej kobiety przy-
bieg³y do Aposto³ów i powie-
dzia³y, ¿e Pan Jezus zmar-
twychwsta³ i ¿e one Go widzia-
³y, uczniowie traktuj¹ te stwier-
dzenia jako czcz¹ gadaninê.
W¹tpi¹ nawet wtedy, gdy staj¹
ze Zmartwychwsta³ym twarz¹
w twarz, bo wydaje im siê to
po prostu niemo¿liwe. S¹ zdu-
mieni, s¹dz¹, ¿e widz¹ ducha.
Tomasz, aby uwierzyæ, bêdzie
potrzebowa³ nawet material-

nych dowodów, czyli dotkniê-
cia ran Jezusa. Prawdziwie
ludzkie w¹tpliwoœci i nieufnoœæ
cechuj¹ca uczniów, te¿ w jakiœ
sposób wskazuj¹ na rzeczywi-
stoœæ zmartwychwstania –
bezpodstawna jest bowiem hi-
poteza, wed³ug której zmar-
twychwstanie by³oby „wytwo-
rem” wiary, czy te¿ ³atwowier-
noœci Aposto³ów.

- Czy ludzie próbowali
wyt³umaczyæ jakoœ zagadkê
pustego grobu i ukazywania
siê Jezusa uczniom?

- Fakt przejœcia Jezusa ze
œmierci do ¿ycia; to, ¿e jego
¿ycie nie skoñczy³o siê w Wielki
Pi¹tek, ale trwa nadal, by³o tak
trudne do zaakceptowania, ¿e
próbowano w jakiœ racjonalny
sposób wyt³umaczyæ fakt pu-
stego grobu i wypadki ukazy-
wania siê uczniom. Najwcze-
œniej pojawi³y siê pog³oski, ja-
koby cia³o Jezusa zosta³o wy-
kradzione z grobu przez
uczniów. Tak¹ argumentacj¹
pos³uguj¹ siê faryzeusze. Prze-
kupuj¹ stra¿ników, aby ci og³o-
sili, ¿e kiedy spali, uczniowie
Jezusa przyszli i zabrali zw³o-
ki. T³umaczenie faryzeuszy jest
nielogiczne, bo jeœli by nawet
uczniowie wynieœli cia³o, zosta-
liby ukarani za zbezczeszcze-
nie zw³ok, w tamtych czasach
czyn nie do pojêcia. Nikt ich
jednak do odpowiedzialnoœci
nie poci¹gn¹³. Poza tym niewy-
t³umaczalne staje siê nie odna-
lezienie cia³a Jezusa.

Ta hipoteza funkcjonowa³a
jednak d³ugo, zmieniali siê tyl-
ko domniemani sprawcy kra-
dzie¿y. Mianowicie przypisy-
wano j¹ a to cz³onkom Sanhe-
drynu, a to ¿o³nierzom, którzy
mieli wrzuciæ cia³o Jezusa do
wspólnego grobu i w ten spo-
sób niemo¿liwe sta³o siê roz-
poznanie i odnalezienie cia³a.
Stoi to w sprzecznoœci z zapi-
sami biblijnymi, gdzie wyraŸnie
jest mowa, ¿e Jezus zosta³
pochowany w nowym grobie,
w którym jeszcze nikt nie zo-
sta³ pogrzebany.

W hipotezy próbuj¹ce w ra-
cjonalny sposób t³umaczyæ
niewyt³umaczalny  fakt zmar-
twychwstania obfitowa³ szcze-
gólnie wiek XIX. Pojawi³a siê
wówczas hipoteza pozornej
œmierci, mówi¹ca, ¿e Jezus nie
umar³, ale trwa³ w letargu, z
którego wyprowadzi³y Go takie
okolicznoœci, jak przebicie
boku, balsamowanie cia³a, ni-
ska temperatura grobu oraz
trzêsienie ziemi.

Ta hipoteza równie¿ nie liczy
siê z danymi historycznymi.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Jezus
rzeczywiœcie umar³, bo setnik,
który by³ przy egzekucji, z³o-
¿y³ urzêdowy meldunek Pi³a-
towi i na tej podstawie Pi³at
móg³ wydaæ Józefowi z Aryma-
tei pozwolenie na pogrzebanie
cia³a. Poza tym ¿o³nierze nie
po³amali nóg Jezusowi, gdy¿
uznali tê czynnoœæ za zby-
teczn¹, stwierdzili bowiem
zgon. Inaczej post¹pili wobec
dwóch pozosta³ych ukrzy¿o-
wanych. Aby mieæ pewnoœæ co
do œmierci Jezusa, przebito Mu
bok w³óczni¹. Fakt rzeczywi-
stej œmierci Jezusa potwier-
dzaj¹ zarówno Jego zwolenni-
cy, którzy dokonali pogrzeba-
nia cia³a, jak i przeciwnicy, któ-
rzy byli jak najbardziej zainte-
resowani tym, by Jezusa defi-
nitywnie zg³adziæ.

W XIX w. pojawi³a siê rów-
nie¿ hipoteza mówi¹ca, ¿e u
Ÿróde³ opowieœci o pustym gro-
bie le¿¹ nie obiektywne zdarze-
nia, lecz wiara w nieœmiertel-
noœæ Jezusa ¿yj¹cego w niebie,
a tym samym nie mog¹cego
podlegaæ naturalnym konse-
kwencjom œmierci. Inaczej mó-

wi¹c, do nieœmiertelnoœci Jezu-
sa dorobiono póŸniej teoriê.
Hipoteza ta równie¿ stoi w ja-
skrawej sprzecznoœci ze Ÿró-
d³ami, zw³aszcza ze wspo-
mnianym ju¿ œwiadectwem œw.
Paw³a, który, przekazuj¹c naj-
starsz¹ formu³ê wiary, wskazy-
wa³ na pusty grób jako na rze-
czywistoœæ obiektywn¹, spraw-
dzon¹, mog¹c¹ spe³niaæ funk-
cjê dowodow¹.

- Czy kwestionowano te¿
ukazywanie siê Jezusa
uczniom?

- Prawdziwoœæ ukazywania
siê zmartwychwsta³ego Jezu-
sa uczniom równie¿ poddawa-
no w w¹tpliwoœæ i próbowano
wyt³umaczyæ pewnymi subiek-
tywnymi prze¿yciami zaintere-
sowanych. Oto uczniowie po-
gr¹¿eni w depresji, wywo³anej
przez œmieræ nauczyciela
³atwo ulegali halucynacjom i
z³udzeniom. Wielka têsknota
wytworzy³a u nich przekona-
nie, ¿e Jezus ¿yje i wydawa³o
im siê, ¿e Go widz¹.

Sprowadzanie faktu ukazy-
wania siê Jezusa uczniom do
procesów psychologicznych,
do zaburzeñ osobowoœci czy
wrêcz zbiorowej halucynacji
k³óci siê ze Ÿród³ami. Mamy
wzmianki, ¿e Jezus ukazywa³
siê nawet piêciuset osobom
równoczeœnie, nie by³o to wiêc
jednostkowe doœwiadczenie.

Poza tym wspólnota
uczniów nie by³a znowu tak
podatna na nadprzyrodzone
zjawiska. To byli proœci ludzie,
mocno st¹paj¹cy po ziemi, a
nie mistycy.

- My, ludzie ¿yj¹cy w XXI w.,
jak niewierny Tomasz te¿ czê-
sto szukamy dowodów na
potwierdzenie prawdziwoœci
zmartwychwstania. Czy ta-
kim dowodem mo¿e byæ ca-
³un turyñski? Czym on jest?

- Ca³un turyñski jest to p³ót-
no zawieraj¹ce obraz dwu-
stronnego (od przodu i od ty³u),
trójwymiarowego odwzorowa-
nia postaci cz³owieka. Na ob-
razie widoczne s¹ liczne rany.
Wed³ug tradycji chrzeœcijañ-
skiej zosta³ w nie owiniêty po
œmierci Jezus Chrystus, a cha-
rakter i umiejscowienie ran od-
powiada opisowi z Ewangelii.
Obraz powsta³ samoistnie, „wy-
pali³ siê” na owiniêtym wokó³
cia³a materiale pod wp³ywem
jakiejœ energii w momencie
zmartwychwstania, a czerwone
œlady to krew Jezusa.

Uczeni nie s¹ zgodni co do
daty powstania, a wiêc i auten-
tycznoœci ca³unu. Liczne bada-
nia p³ótna, pocz¹wszy od XIX
w. autentycznoœæ tê tak po-

twierdzaj¹, jak i neguj¹. Prze-
prowadzone w 1988 r. bada-
nie wybranego fragmentu p³ót-
na metod¹ radioizotopu wêgla
C14  okreœli³o datê powstania
ca³unu na XII-XIII wiek. Bada-
nie to zakwestionowano w
2000 r. wskazuj¹c, ¿e do ba-
dañ pobrano fragmenty pocho-
dz¹ce z póŸniejszego ³atania.
P³ótno bowiem nie jest mono-
litem. Analiza niektórych pró-
bek wskazuje na œredniowie-
cze jako na czas powstania
ca³unu, natomiast innych na
okres od I w. p.n.e do I w. n.
e., co mo¿e sugerowaæ zanie-
czyszczenie tkaniny pocho-
dz¹cej z I w. n. e. póŸniejszy-
mi naprawami p³ótna. Pewne
jego fragmenty pochodz¹ z I
wieku. Równie¿ w 2009 roku
ukaza³a siê praca podwa¿aj¹-
ca wiarygodnoœæ datowania
izotopem wêgla C14.

Na pewno nie mo¿emy mó-
wiæ o ca³unie turyñskim w ka-
tegoriach dowodu. Ca³un to
znak, który mo¿e podprowa-
dziæ kogoœ do wiary, nie jest to
jednak bezpoœredni dowód i
Koœció³ jest daleki od oficjalne-
go stwierdzenia jego autentycz-
noœci. Nie ma ¿adnej oficjalnej
wypowiedzi Koœcio³a na temat
tego, czy ca³un jest dok³adnie
tym p³ótnem, w które po œmierci
zosta³ owiniêty Jezus, czy nie.
Os¹d tej kwestii pozostawia siê
uznaniu wiernych. Wed³ug ofi-
cjalnego stanowiska Koœcio³a,
autentycznoœæ ca³unu nie ma
zwi¹zku z ca³oœci¹ nauczania
Chrystusa. Fakt, ¿e takim p³ót-
nem dysponujemy, niczego
wiêcej nie dowodzi ponad to, co
ju¿ wiemy z Ewangelii. I od-
wrotnie, gdyby ca³unu nie by³o,
niczego mniej byœmy nie wie-
dzieli o przebiegu mêki, o
œmierci i póŸniejszym zmar-
twychwstaniu Jezusa.

Wzajemnie siê wykluczaj¹-
ce badania ca³unu turyñskie-
go, podobnie jak wczeœniej
próby racjonalnego wyt³uma-
czenia pustego grobu czy uka-
zywania siê Jezusa po œmier-
ci wskazuj¹, ¿e zmartwych-
wstania nie mo¿na naukowo
udowodniæ ani „pozytywistycz-
nie” zweryfikowaæ. Œw. Pawe³
powiedzia³ jednak w Pierw-
szym liœcie do Koryntian: „Je-
¿eli Chrystus nie zmartwych-
wsta³, daremne jest nasze na-
uczanie, pró¿na jest tak¿e na-
sza wiara” (1Kor 15, 14).

Dlatego, wraz z Aposto³ami
wierzymy, ¿e podobnie jak Je-
zusa, Bóg wskrzesi nas do
nowego, lepszego ¿ycia, któ-
remu nie bêdzie koñca.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Sens Zmartwychwstania

Wielkanoc AD 2010

W Orêdziu na Wielki Post 2010, poœwiêconym spra-
wiedliwoœci Bo¿ej, która staje siê jawn¹ dziêki naszej wierze
w Jezusa Chrystusa (por. Rz 3, 21-22) Benedykt XVI przywo³a³
s³owa Œw. Augustyna: „...nie jest sprawiedliwoœci¹ ludzk¹ ta,
która odbiera cz³owieka prawdziwemu Bogu”.

Przez Ofiarê Krzy¿a, za cenê Krwi i Œmierci Chrystusa
zostaliœmy zwi¹zani z Bogiem na wiecznoœæ. Jedynym, który mo¿e
tê relacjê zerwaæ jest sam cz³owiek - wspó³czesny œwiat czyni
jednak wiele, by cz³owieka do tak dramatycznego wyboru sk³oniæ...

Prze¿ywaj¹c misterium Triduum Paschalnego, dziel¹c
siê radoœci¹ Zmartwychwstania ¿yczê wszystkim Czytelnikom
„Nowej Gazety Praskiej”, by Krzy¿ i pusty Grób Chrystusa
sta³y siê Ÿród³em wiary pozwalaj¹cej przetrwaæ wszelkie
przeciwnoœci, Ÿród³em mi³oœci nadaj¹cej sens ka¿demu
doœwiadczeniu, Ÿród³em nadziei siêgaj¹cej w wiecznoœæ.

Niech ka¿dego dnia g³êboki pokój serca, wzajemna
¿yczliwoœæ i p³yn¹cy z ³aski Bo¿ej optymizm pozwalaj¹ nam
dawaæ œwiadectwo mocy Zmartwychwstania, która „³¹czy
niebo z ziemi¹, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi a¿ ...
wzejdzie s³oñce nie znaj¹ce zachodu: Jezus Chrystus, który
oœwieca ludzkoœæ swoim œwiat³em” (Exultet)

Z pasterskim b³ogos³awieñstwem

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
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VMEBLE (rok za³.1996)

BEZPOŒREDNI PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

♦♦♦♦♦Kuchnie

♦♦♦♦♦Szafy, garderoby

♦♦♦♦♦Meble ³azienkowe
♦♦♦♦♦Sypialnie

♦♦♦♦♦Nietypowe zabudowy

♦♦♦♦♦Kompleksowe wyposa¿enie,

aran¿acje wnêtrz mieszkalnych

i u¿ytecznoœci publicznej
(biura, apteki, gabinety, recepcje)

♦♦♦♦♦Profesjonalne projekty

Gwarantujemy:

♦♦♦♦♦najwy¿szej jakoœci materia³y
i akcesoria meblowe

♦♦♦♦♦doskona³¹ jakoœæ wykonania

w dobrej cenie

♦♦♦♦♦mi³¹ i fachow¹ obs³ugê

Rabat 10% przy zamówieniach z³o¿onych w okresie przedœwi¹tecznym

Zale¿nie od preferencji klienta oferujemy formy nowoczesne i klasyczne.

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie

przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312

www.vmeble.pl       e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12

tel. 886-186-748

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

ul. Jagielloñska 11

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

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

TERMEK

ROZLICZAMY

PITY

Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych nadziei i mi³oœci,

wielu radosnych chwil
oraz

serdecznych spotkañ w gronie rodziny

¿ycz¹

Radni Województwa Mazowieckiego

Artur Buczyñski

Jaros³aw Jankowski

Tomasz Kucharski

Olga £yjak

Jarmark Wielkanocny
szczególn¹ uwagê  zas³ugiwa³
stó³ Krajowej Rady Spó³dziel-
czej oraz Polskiej Izby Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego.
Swój stó³ zaprezentowa³a te¿
Wy¿sza Szko³a Turystyki i Jê-
zyków Obcych w Warszawie,
gdzie na kierunku Turystyka i
rekreacja jest specjalizacja
gastronomiczna. Wokó³ sto³u
Cementowni Góra¿d¿e usiad³y
w ludowych strojach cz³onkinie
zespo³u „Szwarne Dzio³chy”.
Na jednym ze stanowisk mo¿-
na by³o podziwiaæ piêkne wy-
roby ze s³omy i trawy z miej-
scowoœci Julianówka ko³o Miñ-

dokoñczenie ze str. 1

17 kwietnia na terenie Parku
Praskiego i sto³ecznego ogrodu
zoologicznego odbêdzie siê II
Bieg Dooko³a ZOO. To najbardziej
wyczekiwana impreza biegowa w
kraju. 1000 pakietów startowych

rozesz³o siê w tym roku w nieca³e ... 4,5 godziny!

Jako patron medialny zawodów, przygotowaliœmy dla naszych
czytelników konkurs, w którym mo¿ecie wygraæ darmowy start w
imprezie. Oprócz tego, mamy do rozlosowania 3 zestawy pro-
duktów izotonicznych Isostar, sponsora Biegu Dooko³a ZOO.

Wystarczy odpowiedzieæ na pytanie: „Jak ma na imiê
maskotka tegorocznego Biegu Dooko³a ZOO?”

Odpowiedzi przyjmujemy pod nr tel. 22 618-00-80,
do 2 kwietnia, w godz. 10-14.

ska Mazowieckiego. Parafia
œw. Marii Magdaleny wystawi-
³a tradycyjny stó³ wielkanocny
wiernych Koœcio³a Prawos³aw-
nego w Polsce.

Obok Katedry, na ulicy Flo-
riañskiej, od 27 marca do 3
kwietnia  wystawcy z ró¿nych
regionów oferuj¹ regionalne
produkty. Mo¿na kupiæ wspa-
nia³e sery koryciñskie i podha-
lañskie oscypki, tradycyjne
wêdliny, miód, chrzan i pieczy-
wo. Nie brakuje te¿ wystawców
oferuj¹cych wyroby cukierni-
cze, takie jak mazurki czy sê-
kacze. Z bardziej oryginalnych
dla nas wyrobów mo¿na na jar-
marku spróbowaæ tatarskiego

jad³a, przygotowanego przez
Tatarsk¹ Jurtê, w której goœci³
niedawno ksi¹¿ê Karol, pod-
czas swojej wizyty w Polsce.

Wielkanocne stroiki i deko-
racje mo¿na by³o nabyæ w Pal-
mow¹ Niedzielê w stoisku z
£osiej Wólki w gminie Czo-
snów. Indywidualni sprzedaw-
cy oferowali tradycyjne palmy.
Atrakcj¹ tegorocznego Jarmar-
ku Wielkanocnego na Floriañ-
skiej jest najwiêksza w Polsce
pisanka, ufundowana przez fir-
mê Góra¿d¿e Cement SA. Pi-
sankê z betonu i styropianu
wykonali pracownicy warszta-
tu mechanicznego Cementow-
ni Góra¿d¿e, a pomalowa³y j¹,
w tradycyjne opolskie wzory,
cz³onkinie dzia³aj¹cego przy fir-
mie zespo³u pieœni ludowej
„Szwarne Dzio³chy”, Jolanta
Nogosek i Inga Frank. Wysoka

na 3 metry i wa¿¹ca ok. 660 kg
pisanka zosta³a ustawiona na
skwerze przy ul. Floriañskiej.

W Palmow¹ Niedzielê 28
marca Jarmark Wielkanocny
na Pradze przy Floriañskiej
uœwietni³y wystêpy zespo³u
„Szwarne Dzio³chy” oraz Or-
kiestry Dêtej Góra¿d¿e Ce-
ment S.A. Jarmark trwaæ bê-
dzie do 3 kwietnia. Stoiska, w
których mo¿na zaopatrzyæ siê
w produkty na œwi¹teczny stó³
oraz skosztowaæ specja³ów
regionalnej kuchni otwarte
bêd¹ w godz. 12.00 – 20.00 w
dni powszednie, a w Wielk¹
Sobotê w godz. 9.00 - 20.00.

Joanna Kiwilszo

Piêædziesi¹tka to wiek, któ-
ry dla wielu kobiet oznacza
przekroczenie symbolicznej
granicy, wejœcie w nowy etap
¿ycia, a to bywa zwi¹zane z
nowym widzeniem siebie oraz
zmianami tego, jak postrzega-
na jest przez innych. Kim jest
Polka, która skoñczy³a piêæ-
dziesi¹t lat? Wspó³czesne
modele kulturowe w du¿ym
stopniu podtrzymuj¹ obraz ról
kobiety dojrza³ej w ¿yciu pry-
watnym, rodzinnym, spo³ecz-
nym, zawodowym, a przez ich
pryzmat bywa te¿ okreœlane
pojêcie samej kobiecoœci.

Czy Polka Piêædziesi¹tka to
kobieta, która wpisuje siê w ste-
reotyp matki lub babci, osoby
spe³niaj¹cej siê w ¿yciu rodzin-
nym? Jak postrzega sam¹ sie-
bie, w³asne szanse, mo¿liwo-

Polka Piêædziesi¹tka - portrety kobiet
œci, a jak przeszkody w rozwoju
osobistym, prywatnym, zawodo-
wym, spo³ecznym? Z którymi
modelami kulturowymi siê iden-
tyfikuje, które uwa¿a za ograni-
czaj¹ce, a jeœli tak, to jak szuka
w³asnego sposobu na bycie
szczêœliw¹? Czy Polka Piêædzie-
si¹tka pragnie siê rozwijaæ i czym
jest dla niej s³owo „rozwój”? Ja-
kie zmiany zachodz¹ w jej po-
strzeganiu œwiata i samej siebie?
Czym jest dla niej moment ¿ycia,
w którym w³aœnie siê znajduje i
czym ró¿ni siê on od poprzed-
nich? Stwórzmy portrety polskiej
piêædziesiêciolatki. Poka¿my, jak
postrzega œwiat ona sama oraz
jak widz¹ j¹ inni. Chcemy poka-
zaæ ró¿norodny, przekrojowy ob-
raz Polki Piêædziesi¹tki. Czeka-
my na autoportrety kobiet, ale i
reporta¿e, których autorami bêd¹
osoby z jej otoczenia: rodzina,
bliscy, przyjaciele, znajomi, pra-
codawcy itd. Nades³ane reporta-
¿e oceni profesjonalne jury, w
którego sk³ad wchodz¹ znani
dziennikarze, reporta¿yœci, so-
cjologowie i prozaicy.

Prace mo¿na nadsy³aæ do
15 maja 2010 roku na adres:
kobiety50plus@gmail.com

Na zwyciêzców, którzy wy-
³onieni zostan¹ 20 czerwca,
czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

www.kobieta50plus.pl

Konkurs
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Jak co roku, przed Œwiêtami Wielkanocnymi odby³y siê
uroczyste spotkania cz³onków Oddzia³u Rejonowego War-
szawa Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, podczas których seniorzy (w wiêkszoœci - p³ci
¿eñskiej) sk³adali sobie ¿yczenia przy tradycyjnym jajeczku.
Do tradycji i obrzêdów wielkanocnych nawi¹zywa³ wystêp
artystyczny klasy Zero C z SP nr 42 na spotkaniu Ko³a nr 2 w
Klubie „Jowisz” i zespo³u „Echo” z Ko³a nr 3 w Spó³dziel-
czym Domu Kultury „Lira” – na spotkaniu zarz¹du oddzia³u,
przedstawicieli w³adz dzielnicy Targówek i SM „Bródno”. Œwi¹-
teczny poczêstunek ufundowa³ „Carrefour” Wileñska.

K.

Id¹ Œwiêta

ZTM wprowadza zmiany w
komunikacji zwi¹zane ze
œwiêtami wielkanocnymi. W
autobusach i tramwajach bê-
dzie obowi¹zywa³ œwi¹teczny
rozk³ad jazdy.

Komunikacyjne zmiany
bêd¹ obowi¹zywa³y do 6
kwietnia.

W ostatnim tygodniu przed
œwiêtami zostanie uruchomio-
ny dodatkowy przystanek

Pow¹zki IV Brama na trasie
linii 406, a w dniach 1-2 kwiet-
nia zostan¹ zawieszone kur-
sy linii 114, 120, 211, 411 i 501
oznaczone w rozk³adach liter¹
„f” oraz kursy szkolne linii 163,
164 i 725.

W sobotê (3 kwietnia) w
tramwajach, autobusach bê-
dzie obowi¹zywa³ rozk³ad
œwi¹teczny, a w SKM i w me-
trze – sobotni (z kursami
nocnymi).

Przez dwa œwi¹teczne dni
zostanie zawieszone kurso-
wanie linii tramwajowych – 8 i
18, natomiast linie 1, 9, 17, 23
i 33 bêd¹ kursowa³y wed³ug
specjalnych rozk³adów jazdy.
Nie bêd¹ kursowa³y linie au-
tobusowe: 101, 106, 107, 119,
126, 130, 140, 150, 160, 168,
178, 193, 197, 202, 205, 206,
209, 211, 212 i 216, a w nie-
dzielê dodatkowo wybrane
kursy linii 124, 153, 171, 190,
192, 198, 201 i 208. W nocy
nie bêdzie kursowa³o metro.

Komunikacja na œwiêta
We wtorek (6 kwietnia) bê-

dzie obowi¹zywa³ rozk³ad dnia

powszedniego - pozostan¹
zawieszone kursy linii 114,
120, 211, 411 i 501 oznaczo-
ne liter¹ „f” oraz kursy szkol-
ne linii 163, 164 i 725.

Noc¹ po³¹czy Ursynów z Bia³o³êk¹
ZTM uruchamia now¹ liniê nocn¹, która od 5 kwietnia po³¹-

czy ze sob¹ najwa¿niejsze wêz³y przesiadkowe w dzielnicach
Ursynów, Mokotów, Praga Po³udnie, Praga Pó³noc i Bia³o³êka.

Pasa¿erowie, dziêki nowej linii N03 uzyskaj¹ bezpoœrednie
nocne po³¹czenia z Dworcem Wschodnim, ¯eraniem FSO oraz
Nowodworami. Linia bêdzie kursowa³a z czêstotliwoœci¹ co 30
minut na trasie: URSYNÓW P£N. – Bartoka – Al. KEN – Dolina
S³u¿ewiecka – Sikorskiego – Œw. Bonifacego – Sobieskiego –
al. Witosa – Trasa Siekierkowska – Bora-Komorowskiego – Fiel-
dorfa – Zamieniecka - Grochowska – Zamoyskiego – Targowa –
Kijowska – Dw. Wschodni – Kijowska – Targowa – Ratuszowa –
D¹browszczaków – pl. Hallera – Jagielloñska – ¯erañ FSO –
Jagielloñska – Modliñska – Œwiatowida –  NOWODWORY

Po korekcie trasy linii autobusowej N02 komunikacj¹ nocn¹
zostanie tak¿e objêta ul. Saska. Poni¿ej nowa trasa linii:

METRO M£OCINY – … – Dw. Wschodni – Kijowska - Tar-
gowa – al. Zieleniecka – Waszyngtona – Saska – Egipska –
Bora-Komorowskiego – GOC£AW.

Zmiany obowi¹zuj¹ od nocy z 5 na 6 kwietnia.

Rozlicz PIT

³atwo i bezpiecznie
Zbli¿a siê termin rocz-

nego rozliczenia podatko-
wego – jak co roku, do 30
kwietnia musimy wype³niæ
PIT i z³o¿yæ go w Urzêdzie
Skarbowym. Rozliczaj¹c
podatek za 2009 rok war-
to pamiêtaæ o podstawo-
wych ulgach, jakie nam
przys³uguj¹:

- ulga prorodzinna – za ka¿-
de dziecko mo¿emy odliczyæ
od dochodu 92,67 z³ mie-
siêcznie (1112,04 z³ rocznie);

- ulga na internet – podat-
nik mo¿e odliczyæ od docho-
du wydatki poniesione z tytu-
³u u¿ytkowania Internetu w
miejscu zamieszkania do kwo-
ty 760 z³ rocznie;

- ulga budowlana – przys³u-
guje podatnikom, którzy w la-
tach 2002-2006 zaci¹gnêli
kredyt na mieszkanie;

- ulga rehabilitacyjna – przy-
s³uguje osobom niepe³no-
sprawnym oraz ich opieku-
nom; odliczeniu podlegaj¹
m.in. wydatki na leki specjali-
styczne, przewodników czy
u¿ytkowanie samochodu;

- darowizny na cele po¿yt-
ku publicznego, w tym na cele
kultu religijnego; odliczeniu
podlega kwota do wysokoœci
6% dochodu.

Dla wielu z nas wype³nienie
PIT-u to nie lada wyzwanie.
Od kilku lat zaufanie coraz
wiêkszej liczby podatników
zdobywaj¹ bezp³atne progra-
my do rozliczenia podatkowe-
go. S¹ one najczêœciej intu-
icyjne w obs³udze, same do-
konuj¹ obliczeñ, pozwalaj¹
równie¿ na elastyczne cofanie
siê i dokonywanie zmian w ze-
znaniu bez koniecznoœci prze-
pisywania danych, jak ma to
miejsce w przypadku formula-
rzy „papierowych”. Warto sko-
rzystaæ z narzêdzia bezpiecz-
nego i sprawdzonego, posia-
daj¹cego np. rekomendacjê
Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego. Jeden z najpo-
pularniejszych tego typu pro-
gramów udostêpnia bezp³at-
nie na swoich stronach inter-
netowych Fundacja NADZIE-
JA, która zajmuje siê promo-
waniem przedsiêbiorczoœci.
Darmowy program PIT 2009
mo¿na pobraæ pod adresem:
www.fundacja-nadzieja.org.pl.

Nie p³aæ ksiêgowemu – sam
wype³nij swojego PIT-a za
2009 rok. Z profesjonalnym
programem do rozliczeñ po-
datkowych nie jest to takie
trudne!
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Ch³odnym okiem

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

POzytywnie

Rada wielu

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

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

LOKAL DO WYNAJÊCIA OKO£O 60 m2

W SALONIE FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYM

TEL. 22 811-76-14 W GODZ. 8-20

Rozpoczynamy przygotowanie do
debaty nad udzieleniem Hannie Gron-
kiewicz – Waltz absolutorium za 2009
rok. To wyj¹tkowo wa¿na debata, po-
niewa¿ jest ostatni¹ mo¿liwoœci¹ mery-
torycznej oceny jej prezydentury przed
rozpoczêciem kampanii wyborczej. Po-
tem bêdzie ju¿ dyskusja na poziomie
politycznym. W Radzie Warszawy, jak
w ka¿dej radzie gminy, dwie decyzje
maj¹ fundamentalne znaczenie: uchwa-
lenie bud¿etu i udzielenie (b¹dŸ odmo-
wa udzielenia) prezydentowi miasta ab-
solutorium za jego wykonanie. Dlate-
go istotne jest przeprowadzenie dysku-
sji nad t¹ spraw¹ w spokojnej atmosfe-
rze. Statut i ustawa zabraniaj¹ g³oso-
wania tych uchwa³ bez przeprowadze-
nia dyskusji, wiêc PO nie bêdzie mog³a
odebraæ opozycji g³osu, jak to zwykle
robi. W niektórych radach dzielnic PO
zamyka usta radnym nawet w punkcie
obrad: „wolne wnioski i sprawy ró¿ne”.
Takie to rz¹dy mi³oœci.

Dla PO debata absolutoryjna bêdzie
okazj¹ do pochwalenia siê rzeczywi-
stymi i (czêœciej) urojonymi sukcesa-
mi. Dla Lewicy okazj¹ do wytargowa-
nia kilku kolejnych sto³ków dla jej
dzia³aczy b¹dŸ funduszy na pomniki
komunistycznych herosów. Dla opozy-
cji bêdzie prób¹ uœwiadomienia war-

szawiakom, ¿e HGW jest najgorszym,
najbardziej nieudolnym prezydentem
naszego miasta w ca³ej jego historii. A
przede wszystkim prezydentem, któ-
rego Warszawa nie interesuje, prezy-
dentem którego po prostu nie ma.

Nie zdradzê Pañstwu wszystkich ar-
gumentów dowodz¹cych tej tezy. Ale
podam kilka przyk³adów wziêtych ze
sprawozdania Pani Prezydent z wyko-
nania bud¿etu:

- Przebudowa ci¹gu ulic: Marywil-
ska - Czo³owa - Polnych Kwiatów na
odc. Trasa Toruñska - ul. Mehoffera -
etap I - planowano wydaæ 4 270 000
z³, wykonanie 0,0%.

- Przebudowa estakad w Trasie
£azienkowskiej na wêŸle Warszawskim
oraz na wêŸle Praskim - planowano
wydaæ 50 000 z³, wykonanie 0,0%.

- Zwiêkszenie dostêpnoœci I linii me-
tra warszawskiego dla potrzeb osób
niepe³nosprawnych - prace przygoto-
wawcze - planowano wydaæ 424 116
z³, wykonanie 0,0%.

- W roku 2009 Ratusz zaplanowa³
uzyskaæ 19 i pó³ miliona z³otych z pry-
watyzacji. Wed³ug sprawozdania z wy-
konania bud¿etu uda³o siê uzyskaæ

Przysz³a wiosna, niech trwa - œpiewa
Andrzej Rosiewicz. Wiosna to rzeczywi-
œcie najpiêkniejsza pora roku. Szczegól-
nie wyczekiwana po tegorocznej trudnej
i d³ugiej zimie, która da³a nam siê we
znaki. Wiosna ma wiele zalet. Topimy
Marzannê. Jej pocz¹tek zwiastuje œwiê-
ta. Mocniejsze promienie s³oneczka po-
zwalaj¹ zmieniæ garderobê na l¿ejsz¹.
Pojawiaj¹ siê bazie na wierzbach. Prze-
biœniegi, przylaszczki i krokusy pn¹ siê
ku silniejszym promieniom s³oñca. Ma
te¿ wiosna swój ciemniejszy wyraz. Ujaw-
niaj¹ siê w ca³ej okaza³oœci skutki zimy
w postaci drogowych wy³omów.  Ujaw-
niaj¹ siê œmieci i psie odchody, zalegaj¹-
ce nie tylko trawniki. Ujawnia siê tak¿e
bezradnoœæ lub nieudolnoœæ s³u¿b odpo-
wiedzialnych za szybkie przywrócenie
porz¹dku. W jednej ze sto³ecznych ga-
zet wyczyta³em ostatnio, ¿e „Zarz¹d
Oczyszczania Miasta og³osi³ przetarg na
uporz¹dkowanie reprezentacyjnych
miejsc w Œródmieœciu. Umyte zostan¹
Trakt Królewski, wie¿yce mostu Ponia-
towskiego, warszawskie przejœcia pod-
ziemne i betonowe kosze”. Przetarg do-
piero teraz, a jak coœ pójdzie nie tak, bo
przecie¿ zawsze mo¿liwe s¹ protesty i
odwo³ania, to mo¿liwe jest, ¿e zaplano-
wane prace bêd¹ znacznie opóŸnione w
stosunku do zamierzeñ. Czy¿by ktoœ w
ZOM-ie zapomnia³, ¿e wiosenne porz¹d-
ki robi siê wiosn¹, a nie latem? Po na-
szej stronie Wis³y zapewne tak spekta-
kularnych akcji nie bêdzie, bowiem w
spojrzeniu ZOM-u nie jesteœmy Œródmie-
œciem i nie ma tu miejsc reprezentacyj-
nych, a mo¿e by choæ umyæ pomniki po
tej stronie rzeki? Musimy wiêc radziæ so-
bie sami. Na szczêœcie grabi i ³opat nie
brakuje i powoli ekipy na Pradze radz¹
sobie z usuwaniem pozimowych nieczy-
stoœci. Nasza wyspecjalizowana jednost-
ka, Zarz¹d Terenów Publicznych Praga,
wzbogaci³ siê w tym roku w terenowy
pojazd z urz¹dzeniem do likwidacji psich

odchodów. Wiêc jak ktoœ z Pañstwa uj-
rzy czarnego czteroko³owego quada z
czerwonym „odkurzaczem” poruszaj¹-
cym siê po trawnikach, to proszê nie
dzwoniæ po stra¿ miejsk¹ z informacj¹,
¿e dewastowane s¹ trawniki, bowiem jest
to urz¹dzenie sprz¹taj¹ce.

Do ³ez wzruszy³a mnie tak¿e kolej-
na wzmianka wyczytana w wy¿ej cy-
towanej gazecie.„Od dziœ mundurowi
rozwo¿¹ do: wspólnot, spó³dzielni
mieszkaniowych i administracji domów
komunalnych plakaty z has³em: „Je-
œli mieszkasz w stolicy, zbieraj kupy z
trawnika i ulicy”. Plakaty zostan¹ roz-
wieszone w widocznych miejscach na
klatkach schodowych. Moja klatka
schodowa jest beneficjentem takiego
plakatu. Na razie od kilku dni wisi. Jest
w nim tak¿e mowa o 500-z³otowych
mandatach dla osób, które nie sprz¹-
taj¹ po swoich pupilach. Prawo to obo-
wi¹zuje od co najmniej 10 lat. Do tej
pory by³o martw¹ liter¹. Czy wiesza-
nie plakatów cokolwiek zmieni w tej
materii? Od samego mieszania herba-
ta nie robi siê s³odsza - mówi ludowe
porzekad³o.

PS. Pogodnych Œwi¹t!
Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Wiosna
Krowy z Kobia³ki - Kobia³eczka,

Marcelina, Kobia³kówka, Magnolia, Ro-
zalia, Mostula pozowa³y 24 marca br.
do zdjêæ na moœcie na Kanale ¯erañ-
skim. Krowa Rozalia - trzymaj¹c siê ba-
rierki stoi na nim do dziœ. Ma nadziejê,
¿e nie spadnie wraz z ni¹ do wody.

Niestety, to nie wiosenny happe-
ning, ale przykra rzeczywistoœæ wyni-
kaj¹ca z oficjalnej wypowiedzi rzecz-
nika ZDM, ¿e mostek na Kobia³ce by³
budowany dla byd³a. Makiety krów
wykona³y dzieci ze szko³y przy ul.
Kobia³ka.

Ponad rok temu, bo 26 marca
2009, na XL Sesji Rady Dzielnicy Bia-
³o³êka, z inicjatywy Zarz¹du Dzielni-
cy, zosta³a podjêta uchwa³a w sprawie
wyra¿enia stanowiska w sprawie na-
prawy uszkodzonego mostu nad Ka-
na³em ¯erañskim w ulicy Kobia³ka.

Radni Bia³o³êki wnieœli o niezw³ocz-
ne przeznaczenie œrodków finanso-
wych i przyst¹pienie do opracowania
dokumentacji technicznej oraz realiza-
cji przebudowy mostu w celu umo¿li-
wienia wjazdu na most autobusów
wraz z dobudow¹ chodnika i œcie¿ki
rowerowej.

Podjêta uchwa³a by³a odpowiedzi¹
na starania Rady Rodziców Szko³y
Podstawowej nr 31 oraz Stowarzysze-
nia Moja Bia³o³êka, którzy wyst¹pili w
styczniu 2009 r. do burmistrza Jacka
Kaznowskiego z wnioskiem o przyst¹-
pienie do realizacji nowego mostu tak
„aby by³ bezpieczny ruch pieszo-rowe-
rowy i mog³y jeŸdziæ autobusy dowo-
¿¹ce dzieci do szko³y”.

Most na Kanale ¯erañskim umo¿li-
wia po³¹czenie z ul. P³ochociñsk¹, a tym
samym dotarcie stra¿y po¿arnej, po-
gotowia ratunkowego i innych s³u¿b
miejskich do licznych osiedli we wschod-
niej Bia³o³êce oraz Zespo³u Szkó³ Nr 43.
Most umo¿liwia najszybszy dojazd do
Warszawy mieszkañców osiedli Kobia-
³ka, Regaty, dotarcie kilkudziesiêciu

Dwa razy do roku piszê tu felieton
œwi¹teczny. Uœwiadomi³em sobie w³aœnie,
¿e kolejny œwi¹teczny - bo¿onarodzenio-
wy - napiszê, gdy za nami bêd¹ ju¿ wy-
bory Prezydenta RP oraz radnych i pre-
zydenta Warszawy. Czegoœ wiêc chcia-
³bym Pañstwu w zwi¹zku z tym ¿yczyæ,
ale siê bojê, gdy¿ przeczyta³em ostatnio
opublikowane stanowisko Pañstwowej
Komisji Wyborczej. Stwierdza w nim ona,
i¿ wszelkie „dzia³ania agitacyjne, skie-
rowane do niesprecyzowanego, szerokie-
go krêgu odbiorców, w których kryty-
kowani s¹ potencjalni kandydaci na Pre-
zydenta”, stanowi¹ kampaniê wyborcz¹,
a zatem prowadzenie ich poza formal-
nym okresem kampanii wyborczej, za-
czynaj¹cym siê z dniem og³oszenia wy-
borów, jest zabronione. Co ciekawe, swo-
je dzia³ania poza tym okresem mog¹ pod
pewnymi warunkami prowadziæ partie
polityczne, ale zwykli obywatele ju¿ nie.
Mimo i¿ ordynacje wyborcze w Polsce ze-
zwalaj¹ na udzia³ bezpartyjnych grup
obywateli w wyborach, Pañstwowa Ko-
misja Wyborcza chce zawêziæ debatê pu-
bliczn¹, zezwalaj¹c na artyku³owanie po-
stulatów politycznych - poza stosunko-
wo krótkimi okresami kampanii - wy-
³¹cznie partiom.

Poniewa¿ ja popieram obywatel-
skiego kandydata na prezydenta An-
drzeja Olechowskiego oraz zamierzam
zaanga¿owaæ siê jesieni¹ w kampaniê
samorz¹dow¹ na rzecz niepartyjnego
komitetu wyborczego, bojê siê teraz
opublikowaæ choæby literkê na ich
rzecz. A gdyby w 1990 r. obowi¹zy-
wa³y w Polsce dzisiejsze przepisy, nie
by³oby mo¿liwe przeprowadzenie ak-
cji „Jaruzelski musi odejœæ” i pierwsze
wolne wybory prezydenckie odby³yby
siê dopiero w piêæ lat póŸniej.

Oddawanie wy³¹cznego prawa do
debaty politycznej partiom mo¿e oka-

Ostatnie absolutorium HGW

Felieton polityczny

zaæ siê zgubne. Bo jakie s¹ dzisiejsze
partie? Najbardziej z nich obywatel-
ska w nazwie przeprowadzi³a niedaw-
no parodiê prawyborów. Nie mia³o to
wiele wspólnego z demokracj¹. Tak
zwana „debata” pomiêdzy kontrkan-
dydatami odby³a siê w trzy dni PO za-
koñczeniu terminu g³osowania pocz-
towego (ciekawe, ¿e ¿aden z zafascy-
nowanych Platform¹ komentatorów tej
hucpy nie zauwa¿y³), a kluczowymi
elementami tej zabawy w demokracjê
by³ brak tajnoœci g³osowania oraz ode-
branie uczestnikom czynnego prawa
wyborczego. Frekwencja by³a niska,
gdy¿ platformersi, nie chc¹c siê wy-
chylaæ, biernie oczekiwali, kto wygra i
kogo wtedy dopiero trzeba bêdzie
popieraæ. W³asne zdanie nie jest mocn¹
stron¹ dzia³aczy partii nazywanej co-
raz powszechniej spó³dzielni¹ rozda-
j¹c¹ posady swoim ludziom.

Lech Janerka w 1984 r. œpiewa³ pio-
senkê „S¹ weso³e konstytucje, które
maj¹ jeden cel: chc¹ oddalaæ rewolu-
cje, ale my to mamy gdzieœ!” Dok³ad-
nie tam...

Weso³ych, pe³nych nadziei œwi¹t!
Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

dzieci z Szamocina do szko³y na ul. Ko-
bia³ka 49. Jest tak¿e przepraw¹ do Tar-
chomina, gdzie s¹ ulokowane wszyst-
kie inwestycje infrastruktury spo³ecz-
nej, takie jak: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³ê-
ka, Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej, Bia³o³êcki
Oœrodek Sportu, liceum, Komenda Po-
licji, Jednostki Stra¿y Po¿arnej.

Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e
po ponad roku niewiele siê w tej spra-
wie zmieni³o poza faktem, ¿e ostatnie
ekspertyzy techniczne stwierdzaj¹, ¿e
mostek nad Kana³em ̄ erañskim w uli-
cy Kobia³ka ma szansê wytrzymaæ w
tym stanie jeszcze przez dwa lata -
przy zachowaniu obecnego systemu
organizacji ruchu. Niewielkie to jed-
nak pocieszenie.

Czekamy w tej sprawie na szybkie
zapewnienie œrodków bud¿etowych dla
ZDM. Z informacji pochodz¹cych z ZDM
wynika, ¿e s¹ ju¿ w pe³ni gotowi do re-
alizacji tej inwestycji. Brakuje na razie
tylko jednego … œrodków finansowych.

Stanowisko chyba wszystkich si³ po-
litycznych na Bia³o³êce oraz Zarz¹du
Dzielnicy jest w tej sprawie wysoce jed-
noznaczne. Co istotne, rzecznik ZDM
podobno zaprzyjaŸni³ siê z krow¹,
któr¹ dosta³ od dzieci z Kobia³ki.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Krowia delegacja

niewiele ponad 116 tysiêcy z³otych,
czyli 0.6%

- W roku 2009, w po³owie którego
og³oszono zamro¿enie etatów, œrednie
zatrudnienie w Ratuszu i dzielnicach wy-
nios³o ponad 7 tysiêcy etatów. O ile w
Ratuszu œrednie zatrudnienie zmniejszy-
³o siê nieznacznie, to w dzielnicach za-
trudnienie wzros³o o ponad 550 etatów.

Tyle o 2009 roku. Absolutorium za
rok 2010 bêdzie udzielane wiosn¹
roku 2011. Znów ocenimy HGW, ale
prezydentem Warszawy bêdzie ju¿
ktoœ inny.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Twitter: Maciejowski_waw

Radny Maciej Maciejowski (PiS)
zdziwi³ siê w swym ostatnim felietonie,
¿e jego interpelacja w sprawie wysa-
dzenia w powietrze pomnika „Czterech
œpi¹cych” wywo³a³a burzê. Pomys³ od-
rzuci³y w³adze miasta, skrytykowa³y
media i co najwa¿niejsze, potêpi³o wielu
mieszkañców stolicy, których radny
Prawa i Sprawiedliwoœci nazwa³ za to
„oszo³omami”.  Choæ zd¹¿yliœmy siê ju¿
wszyscy przyzwyczaiæ do wulgarnego
jêzyka partii braci Kaczyñskich (naj-
nowszy przyk³ad da³ nam senator Ta-
deusz Skorupa), to mimo wszystko
okreœlanie takimi s³owami ludzi, któ-
rych siê reprezentuje, jest szokuj¹ce.
Nawet, gdy jak radny Maciejowski nie
reprezentuje siê wszystkich, a tylko
tych wybranych – nie „oszo³omów”.

Nie bêdê siê wypowiada³ w kwestii
aktywnoœci kolegi radnego, aczkol-
wiek jeœli ma wiêcej pomys³ów na „wy-
sadzanie czegoœ w powietrze” to za-
czynam siê baæ. Zw³aszcza, ¿e najwi-
doczniej jest on niedoinformowany, bo
„czterech œpi¹cych” chcia³ wysadziæ
uznaj¹c, ¿e jest to „koszmarny pomnik
sowieckiego okupanta”. To ju¿ s¹ albo
ewidentne k³opoty ze wzrokiem, albo
kompletna nieznajomoœæ Pragi. Na po-
mniku stoj¹ te¿ bowiem ¿o³nierze z
polskimi orze³kami na rogatywkach,
a oni okupantami na pewno nie byli –
a tym bardziej sowieckimi. W celu we-
ryfikacji zapraszam radnego Macie-
jowskiego na wycieczkê krajoznawcz¹
na Pragê, bo dziêki temu mo¿e w przy-
sz³oœci uniknie podobnych pomy³ek i

nie bêdzie ju¿ chcia³ nic burzyæ. Za-
miast tego mo¿e wreszcie zacznie coœ
z nami budowaæ, bo choæ rozumiem
prawa opozycji, to negowania dla za-
sady kompletnie wszystkiego poj¹æ
naprawdê nie umiem.

Na koniec przy³¹czam siê do ape-
lu kolegi radnego, by mieszkañcy
sprawdzili, za co ich radni bior¹ pie-
ni¹dze. Proponujê tylko, ¿eby kiero-
waæ siê miar¹ skutecznoœci samorz¹-
dowców, bo to ona przede wszystkim
siê liczy. I rozliczaæ radnych z tego,
co rzeczywiœcie dla miasta zrobili, a
nie ile ton papieru na interpelacje
zu¿yli. Bo jak widaæ na przyk³adzie
radnych PiS, to rzadko w parze ze
sob¹ idzie.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Do s¹siada z NGP

Oœrodek Hospicjum Domowe zaprasza na szkolenia

dla Kandydatów na Wolontariuszy Hospicyjnych

- szkolenie dla osób pe³noletnich
10-11 kwietna - I czêœæ; 8-9 maja - II czêœæ
sob. godz. 900-1800, niedz. godz. 900-1600

- szkolenie dla m³odzie¿y
szkó³ gimnazjalnych i œrednich
15 kwietnia godz. 1000 -1400

Oœrodek Hospicjum Domowe

ul. Tykociñska 27/35, 03-545 Warszawa

tel. 22 679-67-00 ; e-mail:hospicjum@marianie.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
matura, ka¿dy zakres,
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
POLSKI, przygotowanie
do matury, intensywnie tel.
22 811-53-22, 602-678-811

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
BIURO Ksiêgowe, Targó-
wek, ul. Gajkowicza, tel.
600-480-487
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
CZYSZCZENIE (9 lat Karche-
rem) dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej, samo-
chodowej, dojazd gratis
22 619-40-13, 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16

DOMEK, mieszkanie wyremon-
tujemy, wykoñczymy, solidnie
i terminowo, tel. 796-856-335
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie 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, telewizory,
anteny - dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67

PRZEPROWADZKI 503-788-934
REMONTY rzetelnie,
gwarancja 609-574-750
ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYKOÑCZÊ domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

DO WYNAJÊCIA
Do wynajêcia lokal, centrum
Izabelina przy g³ównej ulicy,
nowy budynek, powierzch-
nia 150 m2, na I piêtrze,
mo¿e byæ na us³ugi, biuro,
przychodniê z parkingiem,
604-351-014

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

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, z ojca
na syna. Mimo m³odego wie-
ku jest uznawany za jednego
z najlepszych healerów na Fi-
lipinach. Po raz pierwszy od-
wiedza nasz kraj po namowie
i z rekomendacji sekretarza
Stowarzyszenia Uzdrowicieli
w Baguio City CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿
ma metody leczenia.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Znajduje zaburzenia ener-

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

wiciel robi na ciele eterycz-
nym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie poma-
ga 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:

1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15 i 16 kwietnia
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

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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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

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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.), art. 59 ust 1
oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z 2003 r.).

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowania administracyjne na

wniosek Pana Adriana Kowalika z dnia 23.03.2010 r. w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

dla inwestycji polegaj¹cej na usytuowaniu namiotu

gastronomicznego - ogródek piwny wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹, na dzia³ce nr ew. 26 z obrêbu 4-03-05,

w ostrej granicy z dzia³kami nr Ew. 25 i 28 w obrêbu
4-03-05 przy ul. Œwiatowida/Æmielowska w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Stronom s³u¿y prawo zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w

godzinach pracy Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka w Biurze

Obs³ugi Mieszkañców, poniedzia³ek 8:00-18:00, wtorek-
pi¹tek 8:00-16:00 przy ul. Modliñskiej 197,

W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,

III piêtro, pok. 305) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w poniedzia³ki i czwartki w godz. 08.00-16.00.

W ww. godzinach mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje
telefoniczn¹, pod numerem (22) 51-03-195.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (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,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na

wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w

dniu 21.01.2010 r. (uzupe³niony dnia 25.02.2010 r.) w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

(polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia

PE40 w drodze dojazdowej stanowi¹cej dzia³kê ew. nr
4/8 w obrêbie 4-16-37, przy ulicy Piasta Ko³odzieja, w

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy)

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i

wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-

nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w

czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.

Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty

ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, marzec dzia³a erotycznie
nie tylko na koty. Oprócz poli-
tyków i ksiê¿y do molestowa-
nia do³¹czy³ kolejny seksuolog.
Wprowadzaj¹c w stan hipno-
zy swoje pacjentki zamiast za-
j¹æ siê leczeniem pokaleczo-
nych dusz wykorzystywa³ ich
cia³a. Bez komentarza.

Du¿o bardziej podoba³ mi siê
senator z gór, który robi³ ma-
chlojki z wiatrakiem na nie swo-
jej ziemi. Ktoœ nagra³ kompro-
mituj¹c¹ rozmowê, pe³n¹ par-
tyku³ wzmacniaj¹cych (kto z

Was nie wie co to, niech k....
sprawdzi). Aliœci od razu wi-
doczna jest ró¿nica klas. ¯ad-
nej narkozy, wszystko prosto z
mostu, soczyœcie, narodowo i
wiadomo, ¿e o „kasê” chodzi.
Góral senator jest taki, jakich
sobie wybraliœmy i do jakich nas
przyzwyczajono na szczytach
w³adzy. A maj¹c ju¿ pieni¹dze
mo¿na sobie fundn¹æ seansik
w profesjonalnej agencji towa-
rzyskiej. Brawo, panie senato-
rze! Pomyœlnych wiatrów.

Wróæmy do kotek i ich natu-
ralnego cyklu. Pojawienie siê

W marcu jak w garncu
rui koñczy okres wzrostu i z
dziecka powstaje pe³nopraw-
na samiczka. Pierwsze ruje po-
jawiaj¹ siê ok. 5. – 8. miesi¹ca
¿ycia. Biologicznym sensem
rui jest owulacja i powstanie
popêdu p³ciowego, które w
efekcie maj¹ doprowadziæ do
urodzenia potomstwa. Je¿eli
nie dojdzie do zap³odnienia,
ruja doœæ szybko wróci. W za-
le¿noœci od indywidualnego
profilu hormonalnego mo¿e
powtarzaæ siê co miesi¹c, co
2 tygodnie, w skrajnych przy-
padkach co 5 dni. W przeci-
wieñstwie do innych samic
owulacja jest prowokowana
kopulacj¹. Oznacza to, ¿e je-
¿eli np. suki nie bêd¹ mia³y
kontaktu z samcem, ich cykl
przejdzie kolejne fazy i po
trzech tygodniach zakoñczy
siê. Powróci za szeœæ miesiê-
cy. Z kotkami jest zupe³nie ina-
czej. Dopóty, dopóki nie doj-
dzie do zbli¿enia, rujki bêd¹ siê
cyklicznie powtarzaæ. Akt ko-
pulacyjny doprowadza do
uwolnienia jajeczek z jajnika i
mo¿na by rzec, ¿e ci¹¿a dla
kotki to okres odpoczynku. Ga-
tunek ten ma bardzo silny po-
ziom seksualnoœci, ale tak¿e
nieprawdopodobny instynkt
macierzyñski. Dlatego do
mlecznej kotki mo¿na dostawiæ
szczeniêta, kociêta kotów ol-
brzymich takich, jak lwy czy
pantery. Kotki to jedne z naj-
lepszych matek.

W hodowlach kotów raso-
wych, aby unikn¹æ kolejnych
ci¹¿ lub przerwaæ wycieñcza-
j¹cy popêd, zaspokaja siê kot-
ki w rui termometrem lub
szklan¹  bagietk¹. Czas trwa-
nia rui wynosi ok 5 dni. Najczê-
œciej nie widaæ krwawienia, któ-
re trwa ok 2 dni. Po tym czasie
nastêpuje trzydniowy okres
p³odnoœci. A potem wiadomo
co. Ciê¿kie ¿ycie maj¹ kotki.
Dlatego serdecznie namawiam
na sterylizacjê. W lecznicach
dla zwierz¹t jest to zabieg ru-
tynowy o wysokim bezpieczeñ-
stwie. Korzyœci wynikaj¹ce z
pozbawienia kotki p³odnoœci
jest wiele. Nie ma niechcianych
koci¹t, nie powstanie ropoma-
cicze, obni¿y siê prawdopodo-
bieñstwo powstania nowotwo-
rów gruczo³u mlekowego. S³o-
wem spokojne, zdrowe ¿ycie
- czego i Pañstwu Szanownym
œwi¹tecznie ¿yczê.

Serdecznie zapraszamy
na dwa koncerty wêgier-
skiego artysty Tamása
Érdi, które odbêd¹ siê: 16
kwietnia o 19.00 w Oœrod-
ku Kultury im. St. ¯erom-
skiego przy ul. Obozowej
85 i 17 kwietnia o 18.00 w
Sali Balowej Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie.

Koncerty z cyklu „Chopin i
Przyjaciele – Liszt” maj¹ pod-
kreœliæ zwi¹zki pomiêdzy kul-
turami obu narodów. Pra-
gniemy przypomnieæ przy-
jaŸñ dwóch wielkich kompo-
zytorów, ich zami³owanie do
koncertowania oraz niew¹t-
pliw¹ patriotyczn¹ postawê
wobec carskiego zaborcy
oraz sprawy walki Polaków o
niepodleg³oœæ.

Bezp³atne zaproszenia do
odbioru w informacji Zamku
Królewskiego.

Zaproszenie
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ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

7 IV (œroda) godz. 16.00 - Œwi¹teczne spotkanie Sybiraków i
Przyjació³ DK „Zacisze”.
10 IV - „SOBOTA DLA CIEBIE” - „Dotknij sztuki” zajêcia pla-
styczno-taneczne dla dzieci.
I grupa 2-3 lata: 10.00-10.30 plastyka, 10.30-11.00 taniec;
II grupa 3,1-4 lata: 10.30-11.00 plastyka, 11.00-11.30 taniec;
III grupa powy¿ej 4 lat: 11.00-11.30 plastyka, 11.30-12.00 taniec.
- „Akwarela da siê lubiæ” – warsztaty, godz. 11.00-14.00.
Op³ata 20 z³ obejmuje równie¿ materia³y. Obowi¹zuj¹ wcze-
œniejsze zapisy i wp³aty. Ewa Ledziñska – prowadz¹ca warsz-
taty: „Akwarela to jedna z trudniejszych i jednoczeœnie cie-
kawszych technik malarskich. Obrazy malowane t¹ technik¹
maj¹ niezwykle delikatn¹ i zwiewn¹ kolorystykê. Podstawow¹
zasad¹ akwareli jest wykorzystywanie bieli papieru do efek-
tów œwiat³a i stopniowania tonacji koloru. Na warsztatach spró-
bujemy wyczarowaæ barwne delikatne wiosenne kwiaty i ma-
lownicze nastrojowe pejza¿e. Zachêcam wszystkich chêtnych,
gdy¿ akwarela to nie profesjonalna wiedza, ale technika za-
wieraj¹ca w sobie element przypadku co sprawia, ¿e ka¿de
dzie³o bêdzie unikalne i niepowtarzalne”.
- Witra¿ – warsztaty dla zaawansowanych. Obowi¹zuj¹ wcze-
œniejsze zapisy i wp³aty.
15 IV (czwartek) godz. 14.00 - 55. Ogólnopolski Konkurs Re-
cytatorski dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i doros³ych
– eliminacje dzielnicowe. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 8
kwietnia.
17 IV (sobota) - Scena Ma³ego Aktora – przegl¹d teatrów
dzieciêcych, warsztaty teatralne oraz spektakl w wykonaniu
„Teatru pod Orze³kiem”. SCENA MA£EGO AKTORA jest spo-
tkaniem ma³ych zapaleñców i mi³oœników teatru. Jest przegl¹-
dem spektakli przygotowanych przez amatorskie zespo³y te-
atralne z³o¿one z dzieci i m³odzie¿y w wieku szko³y podstawo-
wej. Konfrontacja dokonañ. Jest to œwiêto teatru – wszyscy
uczestnicz¹ w spotkaniu: jako aktorzy i jako widzowie. Przed-
stawienia ogl¹da profesjonalista, który na zakoñczenie oma-
wia, radzi i sugeruje. W programie: prezentacje spektakli ama-
torskich, buduj¹ca krytyka jurora, warsztaty aktorskie oraz spek-
takl w wykonaniu Teatru pod Orze³kiem. Teatr pod Orze³kiem
to zespó³ profesjonalnych aktorów lalkarzy, absolwentów Wy-
dzia³u Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku i Akademii Teatralnej
w Warszawie. Zapraszamy teatry do udzia³u, a publicznoœæ
na prezentacje. Wstêp wolny.
18 IV (niedziela) godz.  17.00 - „Ilustracje do bajek” - roz-
strzygniêcie konkursu plastycznego i otwarcie wystawy naj-
lepszych prac. Wernisa¿ uœwietni spektakl „Królewna czy Œnie-
¿ka” w wykonaniu Dzieciêcego Teatrzyku Pinokio z DK „Zaci-
sze”. Wstêp wolny. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 5 maja.
30 IV - 3 V - Plener malarski w Kazimierzu Dolnym dla dzieci,
doros³ych, dla wszystkich kochaj¹cych malarstwo. Informacje
i zapisy w sekretariacie DK „Zacisze”.

Bezp³atne zajêcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie chodz¹
do przedszkoli.

W pierwszych latach ¿ycia kszta³tuj¹ siê wiêzi rodzinne; to tak¿e czas, gdy dziecko
najwiêcej poznaje, najszybciej siê uczy, naj³atwiej nawi¹zuje kontakty. Jeœli uda siê do-
brze wesprzeæ ma³e dziecko w rozwoju, bêdzie mu znaczniej ³atwiej w doros³ym ¿yciu.

Rusza 8. rok edycji programu realizowanego przez Stowarzyszenie dla Rodzin w
oœrodkach: na Tarchominie oraz na Pradze – Pó³noc w Warszawie.

Zapraszamy na zajêcia dzieci w wieku 3-5 lat, które nie chodz¹ do przedszkola
oraz ich rodziców. Mo¿na skorzystaæ z: zajêæ grupowych edukacyjno – rozwojowych
dla dzieci, indywidualnej diagnozy i pomocy psychologa lub pedagoga, pomocy lo-
gopedy, terapeuty rodzinnego. Rodzice mog¹ skorzystaæ z konsultacji w zakresie
spraw wychowawczych indywidualnie lub w formie warsztatów umiejêtnoœci wycho-
wawczych. Nowe dzieci i rodzice przyjmowani s¹ w miarê posiadanych wolnych miejsc.

Psychologia uœwiadamia nam, jak wa¿ne dla kszta³towania wiêzi rodzinnych i
to¿samoœci cz³owieka s¹ pierwsze lata ¿ycia. To w³aœnie w pierwszych latach dziecko
najszybciej siê uczy i najwiêcej poznaje. Musi przecie¿ zadomowiæ siê w œwiecie, w
którym przysz³o mu ¿yæ. Im lepiej bêdzie przygotowane w wieku przedszkolnym,
tym ³atwiej bêdzie mu przyswajaæ wiedzê w szkole, lepiej odnajdzie siê jako doros³y
na rynku pracy. W wieku przedszkolnym nawi¹zuj¹ siê te¿ pierwsze relacje z rówie-
œnikami, a brak takich kontaktów mo¿e owocowaæ utrudnieniami w relacjach spo-
³ecznych w póŸniejszym ¿yciu. Dzieci, które uczêszczaj¹ do przedszkola, maj¹ w
powy¿szych kwestiach lepszy start. Stowarzyszenie dla Rodzin przygotowa³o ofertê
dla maluchów, które z ró¿nych powodów do przedszkola nie chodz¹.

Nasza pomoc jest kompleksowa. Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach grupowych edukacyjno
– rozwojowych, mog¹ skorzystaæ z indywidualnej pomocy psychologa, pedagoga czy logo-
pedy. Zale¿y nam na tym, by umacniaæ wiêŸ dziecka z rodzin¹. Dlatego oferujemy równie¿
wsparcie rodzicom. Chcemy zwiêkszaæ ich kompetencje wychowawcze, zapraszaæ do wspól-
nych dzia³añ i zabaw w oœrodku i w terenie, wspieraæ rodzinê w lokalnym œrodowisku.

Ju¿ w wieku przedszkolnym ujawniaj¹ siê uzdolnienia poszczególnych dzieci.
Jednym z celów zajêæ bêdzie ich dostrze¿enie i rozwój, pomocny w póŸniejszej edu-
kacji. Chcemy poszerzaæ dzieciom wiedzê o œwiecie.

Nie chodzi jednak tylko o wspomaganie intelektualne. Chcemy równie¿ budowaæ
system wartoœci dzieci, tak, by rozró¿nia³y dobro i z³o, zachowania w³aœciwe i nie-
w³aœciwe, aby wiedzia³y, ¿e nie wolno dokuczaæ ani szykanowaæ s³abszych kolegów.
Zajêcia obejmuj¹ tak¿e trening umiejêtnoœci spo³ecznych, które – przyswajane od
ma³ego – pomog¹ dzieciom odnaleŸæ siê w grupie rówieœniczej oraz w relacjach z
doros³ymi. Nie zapominamy te¿ o wartoœciach estetycznych. To w przedszkolu dziec-
ko wprowadzane jest w ich œwiat, uczy siê wypowiadaæ poprzez muzykê, ma³e for-
my teatralne i sztuki plastyczne. Nie zabraknie tego i na naszych zajêciach. Pra-
gniemy tak¿e kszta³towaæ poczucie przynale¿noœci do rodziny, grupy rówieœniczej.
Troszczymy siê wreszcie o zdrowie naszych pociech i o ich sprawnoœæ fizyczn¹. Za-
mierzamy uczyæ dzieci samodzielnoœci, wspieraæ ich aktywnoœæ i ciekawoœæ œwiata.

Podstaw¹ jest jednak rozwój emocjonalny dziecka. Bez uporz¹dkowanego œwiata
uczuæ dziecko nie bêdzie w stanie ani w pe³ni rozwin¹æ siê intelektualnie, ani œwiado-
mie wybieraæ dobre sposoby zachowania, a odrzucaæ z³e. Nie chodzi przecie¿ o to, by
dziecko czegokolwiek wyuczyæ, lecz by pomóc mu staæ siê pe³nym cz³owiekiem, œwia-
domym swoich mocnych i s³abych stron, rozumiej¹cym, co prze¿ywa i z czego wyni-
kaj¹ jego reakcje. Dlatego jednym z naszych najwa¿niejszych zadañ jest budowanie
poczucia w³asnej wartoœci u dziecka i zaspokajanie jego potrzeby bezpieczeñstwa. Na
takiej podstawie mo¿na kszta³towaæ emocjonaln¹ odpornoœæ dziecka, uczyæ je radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach, ³agodnego znoszenia stresów i pora¿ek.

Rodzice zainteresowani zajêciami  proszeni s¹ o zapisywanie siê telefoniczne w
poni¿szych oœrodkach.

Zespó³ Psychologiczno – Terapeutyczny „Z¹bkowska”
Warszawa  ul. Z¹bkowska 39 m 1,2; Warszawa. (22) 619-42-67.

Zespó³ Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
Warszawa ul. Œwiatowida 63b m 85; Warszawa. (22) 302-63-85.

Katarzyna Szczepanek

Zespó³ Psychologiczno – Terapeutycz-
ny „ZACISZE”, ul. Pszczyñska 26 m 57 w
Warszawie, w ramach prowadzonej przez
Stowarzyszenie dla Rodzin Niepublicznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
przygotowa³ dodatkowe godziny konsul-
tacji i poradnictwa z zakresu doradztwa
zawodowego dla m³odzie¿y i m³odych do-
ros³ych. Poradnictwo prowadzi psycholog
z wieloletnim doœwiadczeniem  w zakre-
sie diagnozy predyspozycji zawodowych
oraz poradnictwa w wyborze dalszego
kszta³cenia i wyboru przysz³ego zawodu.

Osoby, które bêd¹ chcia³y skorzystaæ
z bezp³atnych konsultacji, proszone s¹ o
wczeœniejsze zapisanie siê telefoniczne pod
numerami 22 253 49 47; 518 452 047
podaj¹c informacjê „14.04.2010 bez-
p³atny doradca zawodowy”.

Zespól „Zacisze” prowadzi równie¿ inne
specjalistyczne us³ugi  dla dzieci, m³odzie-
¿y, rodzin i doros³ych, takie jak: pomoc, dia-
gnoza psychologiczna i pedagogiczna, psy-
choterapia, terapia pedagogiczna, logope-
dia, integracja sensoryczna, terapia rodzin-
na, warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych,
grupy socjoterapeutyczne dla dzieci.

Osoby i rodziny bêd¹ce w trudniejszej
sytuacji ¿yciowej czy materialnej mog¹ zg³a-
szaæ siê po bezp³atne zaproszenia do War-
szawskich Oœrodków Pomocy Spo³ecznej,

Do 9 kwietnia rodzice wype³niaj¹ on-line formu-
larz zg³oszeniowy do przedszkola lub oddzia³u przed-
szkolnego w szkole. Data wprowadzenia danych do
systemu, z³o¿enia formularza w przedszkolu lub szko-
le nie maj¹ wp³ywu na kolejnoœæ przyjêcia dziecka.

Zapisy do publicznych przedszkoli przy wykorzystaniu elek-
tronicznego systemu przebiegaj¹ sprawnie. „Rodzice nie po-
winni mieæ problemów z logowaniem siê na stronach syste-
mu” – podkreœla Jolanta Lipszyc, dyrektor Biura Edukacji.

Do dzisiejszego poranka rodzice prawie 9 tysiêcy maluchów
urodzonych w latach 2005-2007 wype³nili formularz on-line
(z czego 2 tys. z³o¿y³o w przedszkolach).

Adresy stron elektronicznego systemu:  
https://warszawa345lat.pl - dla dzieci urodzonych w latach 2005-2007

„Równaæ szanse”

Jak¹ szko³ê, zawód wybraæ?
14 kwietnia odbêdzie siê bezp³atny dy¿ur psychologa, który doradzi jak¹

szko³ê wybraæ po skoñczeniu gimnazjum czy liceum, pomo¿e rozpoznaæ zdol-
noœci, podpowie jak zaplanowaæ œcie¿kê rozwoju zawodowego. Z konsultacji
i poradnictwa mog¹ skorzystaæ mieszkañcy Warszawy.

Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
oraz placówek oœwiatowych w Dzielnicach:
Bia³o³êka, Targówek, Praga – Pó³noc.

Bezp³atne us³ugi œwiadczone s¹ miê-
dzy innymi dziêki finansowaniu przez
Miasto Sto³eczne Warszawa. Wiêcej in-
formacji mo¿na uzyskaæ pod numerami
telefonów: 22 253 49 47, 518 452 047.

Anna Szymczak
Dyrektor Niepublicznej Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej

Zapisy on-line do przedszkoli w toku
https://warszawa6lat.pl - dla dzieci urodzonych w 2004 roku
(rodzice 4,5 tys. szeœciolatków wype³nili formularz, w tym ok.
tysi¹c z³o¿y³o go w placówce)

Dzia³a równie¿ infolinia telefoniczna - pod nr 22 44-31-220,
gdzie mo¿na uzyskaæ informacje zwi¹zane z harmonogramem
i sposobem zapisów.

Rodzice mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie dziecka do dowolnej
liczby przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach. Li-
stê wybranych placówek uk³adaj¹ wed³ug swoich preferencji.
Rodzice, którzy nie maj¹ dostêpu do Internetu, pobieraj¹ for-
mularz w dowolnym przedszkolu lub szkole, wype³niaj¹ go
odrêcznie, i sk³adaj¹ w placówce pierwszego wyboru. Dane
dziecka, z rêcznie wype³nionego formularza, wprowadza do
systemu dyrektor przedszkola.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

6.04 – wtorek - godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe - „Andrzej Grubba
& Krzysztof Sieniawski”, prowadzenie Janusz Horodniczy
7.04 – œroda - godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów. Koncert duetów
instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych studentów UMFC w Warszawie
9.04 – 10.05 - Wieczory z Kulturami Œwiata – Ellen Banks. Wystawa malarstwa
amerykañskiej przedstawicielki sztuki abstrakcyjnej i minimal art

9.04 – 12.04 - Nowa Muzyka ¯ydowska – Festiwal; Program:
9.04 - Sk³ad Butelek - ul. 11 listopada 22

g. 20.00 - THE CHOSEN ONCE - projekcja filmowa
g. 22.00 - MIKO£AJ TRZASKA

10.04 - Teatr Praga - ul. Otwocka 14
g. 18.00 - WOJTEK MAZOLEWSKI BUND BAND „Tribute to Marek Edelman”
g. 20.00 - HORNY TREES

10.04 - Sk³ad Butelek - ul. 11 listopada 22
g. 22.30  RAPHAEL ROGIÑSKI  „MIZRACHI”

11.04 - Teatr Praga - ul. Otwocka 14
g. 18.00 - ZAKARYA + CUKUNFT 
g. 20.00 - DJ CLICK / MERLIN SHEPHERD / ESTELLE  GOLDFARB / VALENTINA CASULA

11.04 - Sk³ad Butelek - ul. 11 listopada 22
g. 22.30 - DJ  LENAR 

12.04 - Teatr Praga - ul. Otwocka 14
g. 19.00 - KLEZZMATES
g. 21.00 - SHOFAR / CLEMENTINE GASSER / CLAYTON THOMAS
12.04 – poniedzia³ek - godz. 17.30 - „Brzechwa dzieciom” - przedstawienie
teatralne dla dzieci
13.04 – wtorek - godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów. Koncert dyplo-
mantów klasy saksofonu p. Aliny Mleczko (ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie)
14.04 – œroda - godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe
podró¿e po kulturach œwiata „Ornament w kulturze Mongolii i Tybetu” – prof.
Stanis³aw Godziñski (Wydzia³ Orientalistyczny UW) i Agnieszka Wachnik (DK
Praga) wyk³ady po³¹czone z pokazem slajdów
15.04 – czwartek - godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów. Koncert klasy
fortepianu p. Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie)
15.04 – czwartek - godz. 20.00 - Teatr Academia ul. 11 listopada 22. B 612
– spektakl Teatru Delikates inspirowany ksi¹¿k¹ Antoine’a de Saint -Exupéry’ego
pt. „Ma³y Ksi¹¿ê”. Spektakl jest podró¿¹ w marzenia bez marzeñ. Bohater wyru-
sza w drogê na inn¹ planetê. Wszystko uk³ada siê prawid³owo, bohater odnosi
sukces zbudowany w³asnymi rêkoma. Czy ta podró¿ zakoñczy siê powodzeniem i
ma jakikolwiek sens jeœli pozbawiona jest marzeñ?
16.04 – pi¹tek - godz. 12.00 - Dzielnicowe eliminacje ogólnopolskiego konkursu
recytatorskiego dla m³odzie¿y. W  jury aktorzy: Barbara Wrzesiñska i Jerzy WoŸniak
18.04 - niedziela - godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych „Muzyka na
strun 16 - spotkanie z kwartetem smyczkowym” prowadzenie - Agnieszka Wachnik;
sala koncertowa DK Praga
19.04 – poniedzia³ek - godz. 17.30 - Animal Planet na ¿ywo - „Od nowo-
rodka do myszki”
19.04 – poniedzia³ek - godz. 17.30 - Klub Praskich Twórców. Promocja
ksi¹¿ki Krystyny Siemie¿ – Hawry³kiewicz, prowadzi Marek £awrynowicz
20.04 – wtorek - godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹. Goœciem DK
Praga bêdzie Paulina Holtz, spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru Jerzy WoŸniak
21.04 – œroda - godz. 17.30 - „Maroko - cesarskie miasta, zamki pustynne i
kaniony”, pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej
21.04 – œroda - godz. 19.00 - Poddasze Literackie – Praski Turniej Jednego
Wiersza, spotkanie z El¿biet¹ Lipiñsk¹ z Wroc³awia
22.04 – czwartek - godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów. Koncert klasy
oboju ad. Sylwestra Soboli (UMFC  w Bia³ymstoku)
26.04 – poniedzia³ek - godz. 17.30 - Galeria pisarzy i poetów. Spotkanie z
pisarzem Januszem Kuku³¹, prowadzi Marek £awrynowicz
26.04 – poniedzia³ek - godz. 19.00 - Kropka Theatre w DK Praga – „desde-
Mona” . Monodram na podstawie Otella W. Szekspira powsta³ na zaproszenie Fe-
stiwalu Monodramów Szekspirowskich w Armenii’2007
27.04 – wtorek - godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów. Koncert klasy
wiolonczeli p. Marii Walasek (ZPSM im. St. Moniuszki w Warszawie)
29.04 – czwartek - godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów. Koncert kla-
sy akordeonu p. Andrzeja Zieliñskiego (ZPSM nr 1 w Warszawie)
29.04 – czwartek - godz. 20.00 - EtnoPraga – Gurzuff; Klub Sen Pszczo³y
ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny. Koncert bia³oruskiego duetu tworzonego przez
wirtuoza akordeonu guzikowego i znakomitego perkusistê. Twórczoœæ grupy to
oryginalna i wybuchowa mieszanka muzyki klasycznej, jazzu, wschodniego folku,
a nawet punk rocka i hip - hopu.
UWAGA!!! Rusza kurs komputerowy „WWW.Twoje mocne strony”.

Nauka obs³ugi CMS JOOMLA. Ju¿ po pierwszych zajêciach bêdziesz w stanie stwo-
rzyæ w³asn¹ stronê www,  po drugich zamieœciæ j¹ w Internecie. Czas trwania kursu
- 16 godzin lekcyjnych. Zajêcia w poniedzia³ki i œrody w godz. 18.00 - 19.30.
Ka¿demu z uczestników zapewniamy: mini podrêcznik, niezbêdne oprogramowa-
nie, dostêp do komputera i internetu. Informacje w Kawiarence Internetowej DK
Praga tel. 618 41 51 wew. 113.                                          www.dkpraga.pl

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 29 kwietnia 2010 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)

i na dzieñ 30 kwietnia 2010 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu,

przetargu wywieszone bêd¹ od dnia 31.03.2010 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 lokalach wyznaczonych
do najmu. Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu mo¿na

uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w

Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.
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Najnowsza wystawa, otwar-
ta 20 marca w galerii Stowa-
rzyszenia Artystów fabs przy
ul. Brzeskiej 7, nosz¹ca tytu³
„Korelacje” to druga wystawa
Gra¿yny Magdaleny Czarnec-
kiej-Majewskiej w tej galerii i
druga z serii „Struktury”. Pre-
zentuje fotografie i rzeŸby, w
których odniesienie ¿ycia cz³o-
wieka do przyrody jest bardzo
czytelne.

- To bardzo osobista wysta-
wa – mówi artystka – Przedsta-
wione tu prace s¹ wynikiem
spotkañ, rozmów, przemyœleñ
ca³ego mojego ¿ycia.

Gra¿yna Magdalena Czar-
necka-Majewska jest absol-
wentk¹ Akademii Sztuk Piêk-
nych w Warszawie. Zajmuje
siê g³ównie rzeŸb¹, ale stosu-

je te¿ inne formy wypowiedzi,
jak fotografia, rysunek i s³owo.
Na obecnej wystawie zapre-
zentowa³a rzeŸby w kszta³cie
prostopad³oœcianów z przeple-
cionymi wewn¹trz niæmi oraz
szereg fotografii paj¹ka w ra-
mie okiennej.

Artystka nie kryje swojej fa-
scynacji paj¹kami. Ich mister-
nie skonstruowane sieci s¹ w
pewnym sensie symbolem
ludzkiego ¿ycia, przeplataj¹-
cych siê ludzkich losów i œcie-
¿ek. Ka¿da nitka dok¹dœ  pro-
wadzi. Uruchomienie jednej nici
powoduje uruchomienie na-
stêpnej i kolejnej. W ten spo-
sób powstaj¹ pewne uwarun-
kowania, buduj¹ siê korelacje.
Czasem nici siê zagêszczaj¹ i
cz³owiek jest uwik³any, jak

owad w sieci paj¹-
ka. Czy zdo³a z
niej wyjœæ? Pora-
dzi sobie lub nie,
to zale¿y od cha-
rakteru, wiedzy,
umiejêtnoœci.

Przes³anie wy-
stawy jest optymi-
styczne. Œwiadcz¹
o tym ¿ywe kolory
rzeŸb oraz prze-
œwietlone s³oñcem
barwy pajêczych
portretów. Kolory
te¿ s¹ wynikiem
artystycznych do-
œwiadczeñ autorki
oraz jej wczeœniej-
szych relacji.

- Zanim zajê³am
siê rzeŸb¹, malowa-
³am – wyjaœnia artystka. – Teraz
wracam do kolorów.

Poza kolorem uda³o jej siê
w rzeŸbach zawrzeæ jeszcze
jedn¹ swoj¹ pasjê - poezjê.
Ka¿d¹ rzeŸbê spina jak
klamr¹ ceramiczna pieczêæ z
wyrytymi tekstami artystki.
Poezja jest dla Gra¿yny Czar-
neckiej-Majewskiej przeciw-
wag¹ rzeŸby; rzeŸba bowiem
powstaje d³ugo, a poezja po-
zwala wyrzuciæ z siebie emo-
cje natychmiast.

Gra¿yna Czarnecka-Majew-
ska w jednym ze swoich wier-
szy mówi, ¿e jest obserwato-
rem, odkrywa i przemierza

Struktury II - Korelacje
Korelacja oznacza wzajemny zwi¹zek, a dok³adniej zwi¹-

zek pomiêdzy dwiema zmiennymi losowymi. Takie w³aœnie
zale¿noœci losów cz³owieka i œwiata przyrody przedstawi³a
w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs Gra¿yna Magdale-
na Czarnecka-Majewska.

W Œwiêta Wielkanocne
i ka¿dego dnia
wszystkim naszym Czytelnikom
i Og³oszeniodawcom,
wiele zdrowia,
szczêœcia,
pogody ducha
i zadowolenia
¿yczy

zespó³ redakcji

Nowej Gazety Praskiej

œwiaty. Zapis tych doœwiad-
czeñ mamy okazjê podziwiaæ
na wystawie „Korelacje”. Zapis
ten nie by³by pe³en, gdyby nie
sugestywna muzyka, skompo-
nowana przez syna artystki,
Huberta Majewskiego.

Wystawa prac Gra¿yny
Magdaleny Czarneckiej-Ma-
jewskiej pt. „Struktury II- Kore-
lacje” w galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul. Brzeskiej
7 czynna jest do 17 kwietnia,
w soboty, w godz. 15-17, w nie-
dziele, w godz. 13-15, lub po
uzgodnieniu tel. 505-12-14-17.

Joanna Kiwilszo

Fot. Anna Nadolna


