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Dialog o strategii
dla Pragi Pó³noc
Majowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc by³o poœwiêcone konsultacji strategicznych celów przygotowywanej przez
urz¹d „Strategii rozwoju Dzielnicy Praga Pó³noc”.
Strona spo³eczna od po- niach z naczelnikami poszczecz¹tku istnienia Dzielnicowej gólnych wydzia³ów urzêdu
Komisji Dialogu Spo³ecznego, dzielnicy, podyktowana tym
zauwa¿aj¹c brak spójnoœci w w³aœnie celem nadrzêdnym.
dzia³aniach urzêdu, ogrom za- Poniewa¿ efekt odbytych sponiedbañ i niezaspokojonych tkañ by³ niezadowalaj¹cy, a w
potrzeb mieszkañców, d¹¿y³a zbyt wielu przypadkach rysodo powstania spójnego doku- wa³o siê wyraŸne niezrozumiementu strategicznego, który na nie problemów i niechêæ wobec
podstawie rzetelnej analizy wprowadzania jakichkolwiek
zastanych problemów, okre- zmian, opracowano w³asny,
œla³by konieczne do osi¹gniê- spo³eczny projekt strategii.
cia, weryfikowalne cele, rozpiKontynuowany tak¿e po
sane w konkretnej perspekty- wyborach samorz¹dowych tewie czasowej, w oparciu o wy- mat podjê³a nowa wiceburmierne wskaŸniki.
mistrz Katarzyna £êgiewicz,
Ubieg³oroczna praca komisji która uzna³a stworzenie „strakoncentrowa³a siê na spotkadokoñczenie na str. 2
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Drugie przês³o w górze
I znów jesteœmy na placu budowy Mostu Pó³nocnego, sporo siê
tu ostatnio dzieje. 7 maja do Warszawy przyp³ynê³o kolejne, olbrzymie przês³o nurtowe, tym razem fragment pó³nocnej jezdni.
Rozmiary – identyczne jak szyn. Jeden ruch si³ownika to 25
przês³a stanowi¹cego po³u- cm unoszenia przês³a w górê.
dniow¹ jezdniê, tego, którego Tempo podnoszenia – 1,5-2 memonta¿owi przygl¹daliœmy siê 19 try na godzinê. Wieczorem 10
kwietnia. 63 metry d³ugoœci i 460 maja, drugie przês³o nurtowe
ton wagi. 9 maja, uginaj¹ca siê spiê³o oba brzegi Wis³y, wspierapod ciê¿arem kolosa barka, wy- j¹c siê na podporach nurtowych.
p³ynê³a na œrodek Wis³y i stanê³a Teraz – podobnie jak w przypadw poprzek nurtu, miêdzy Bielana- ku pierwszego przês³a – pasowami a Bia³o³êk¹. Ponownie zatrzy- nie i spawanie, które wymaga kilmano ¿eglugê na tym odcinku kutygodniowej pracy. Pod koniec
rzeki. Operacja rozpoczê³a siê maja przyp³ynie do stolicy ostatnastêpnego dnia, od ¿mudnego nie przês³o nurtowe – tym razem
mocowania konstrukcji do ma- bêdzie to ogromny fragment mosywnych, stalowych lin si³owni- stu tramwajowego.
(egu)
ków, które by³y umieszczone na
wysiêgnikach. Po naprê¿eniu lin
rozpoczêto unoszenie przês³a.
Budowniczowie nabyli ju¿ doœwiadczenia, wiêc operacja – pod
czujnym okiem geodetów wyposa¿onych w specjalistyczny
sprzêt pomiarowy - przebiega³a
Nocne ¿ycie na Pradze obros³o w stereotypy, które maj¹ szkodowanych z u¿yciem defibardzo sprawnie. Unoszenie niewiele wspólnego z rzeczywistoœci¹, a na pewno przeczy brylatora. Coraz wiêcej tych
musi jednak trwaæ, wiêc obserwu- im to, co dzieje siê tu przy takich okazjach jak Noc Muzeów. urz¹dzeñ pojawia siê w miejj¹cy manewr pla¿owicze – pogoMuzeum Warszawskiej Pra- szonych w ZHP i ZHR. Hufiec scach publicznie dostêpnych.
da sprzyja³a – mieli mnóstwo cza- gi odda³o 14 maja swoj¹ tym- ZHP Warszawa Praga Pó³noc
Punktem kulminacyjnym
su, by oceniæ precyzjê ludzi i ma- czasow¹ salê ekspozycyjn¹ w obejmuje Bia³o³êkê, Targówek
by³o uroczyste odegranie na
dawnej Wytwórni Koneser we i Pragê Pó³noc.
tr¹bce hejna³u Warszawy i harw³adanie harcerzy. RozpoczêHarcerze zorganizowali tak¿e cerskie odœpiewanie piosenki
³o siê o 19 otwarciem wysta- pokazy ratownictwa drogowego. „Jak przygoda, to tylko w Warwy „Czuwaj Prago! Stulecie Instruowali, jak przeprowadzaæ szawie”. Na asfaltowym placu
harcerstwa w prawobrze¿nej diagnostykê i reanimowaæ podokoñczenie na str. 12
Warszawie”. Tytu³owe 100 lat
powstania pierwszej dru¿yny
harcerskiej na Pradze mija
w³aœnie w tym roku.
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
Materia³y na ekspozycjê
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
przygotowali sami harcerze we
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
wspó³pracy z Muzeum Pragi,
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
ale dokonany wybór jest z kooraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
niecznoœci przekrojowy, nie
(nr tel. 22 353 06 20).
aspiruje do pe³nej monografii.
Zgromadzono wiele zdjêæ i doProponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
kumentów, spoœród których
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
najciekawiej prezentuj¹ siê te
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
najstarsze, jakby z innego
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
œwiata – przedwojenne oraz z
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
czasów okupacji, kiedy to dzia³a³ praski oddzia³ konspiracyjnych Szarych Szeregów. Z
okazji otwarcia wystawy próbowano nawet uruchomiæ
star¹, choæ powojenn¹, radiostacjê polow¹. Wystawa prezentuje zarówno historyczne,
jak i wspó³czesne mundury,
wyposa¿enie obozu, sprzêt turystyczny, sztandary, kroniki
8 maja ulica Floriañska po raz szósty zamknê³a siê dla
zgromadzone przez harcerzy samochodów, a otworzy³a dla amatorów regionalnych smaz hufca pó³nocno- i po³udnio- ko³yków i pami¹tek, a tak¿e muzyki w ró¿nych rytmach. Przy
wopraskiego.
s³onecznej pogodzie dzieci bawi³y siê na placyku zabaw, a
Wzbogaceniem wystawy doroœli robili zakupy, studiowali oferty biura turystycznejest „Szafa czasu”, na tê oka- go. Pod namiotem Muzeum Warszawskiej Pragi mo¿na by³o
zjê wyposa¿ona we wspo- siê dowiedzieæ, ¿e budowa zostanie zakoñczona za rok, a
mnienia praskich harcerzy, Muzeum przy ul. Targowej 50/52 bêdzie otwarte najpóŸniej
nagrane przez Paulinê Trusz- d koñca 2012 roku. W tymczasowej siedzibie przy ul. Z¹bczyñsk¹. Wystawê mo¿na bê- kowskiej 23/25 zbierane s¹ pami¹tki materialne oraz w fordzie zwiedzaæ do sierpnia mie opowieœci mieszkañców Pragi (tel. 22 818 10 77).
2011.
W samo po³udnie ruszy³a dêtej OSP NADARZYN zagra³
Na Pradze dzia³a obecnie parada orkiestry dêtej OSP Czessband.
ponad sto gromad zuchowych, KASKI. Potem koncertowa³y:
Przy muzyce Kapeli Praskiej
dru¿yn harcerskich, wêdrow- Akademia Pana Sówki i Arka wokó³ estrady zaczê³y siê tañdokoñczenie na str. 7
nych, krêgów i szczepów zrze- Noego. Po kolejnej orkiestrze

Noc Muzeów na Z¹bkowskiej

Zbadaj s³uch

6 Florianów
na VI Jarmarku
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Koncert muzyki cerkiewnej
Œpiew cerkiewny stanowi oryginalny rozdzia³ w historii
europejskiej kultury muzycznej. Pocz¹tkowo zamkniêty w
murach cerkwi i monasterów, obecnie czêsto prezentowany na koncertach, zachwyca bogactwem form i intensywnoœci¹ nastrojów. 8 maja, w warszawskiej Katedrze Metropolitalnej p. w. œw. równej Aposto³om Marii Magdaleny mieliœmy okazjê pos³uchaæ tej piêknej, uduchowionej muzyki.

W koœciele prawos³awnym i
koœcio³ach obrz¹dku wschodniego muzyka cerkiewna jest
muzyk¹ wy³¹cznie wokaln¹ i w
po³¹czeniu z tekstem liturgicznym tworzy œpiew bêd¹cy czêœci¹ nabo¿eñstwa. Brak instrumentów w cerkwi nie jest wy³¹cznie kwesti¹ tradycji, lecz
le¿y w samej naturze prawos³awnej liturgii. Pieœni cerkiewne – piesnopienija – maj¹ przekazywaæ wiernym S³owo Bo¿e.
Muzyka wykonana na instrumencie, choæ niew¹tpliwie wyra¿a okreœlone uczucia i nastroje, nie mo¿e przekazaæ treœci s³ownej, nie mo¿e sama w
sobie nauczaæ i g³osiæ S³owa
Bo¿ego. Muzyka cerkiewna
zaœ zawsze s³u¿y s³owu, wykorzystuj¹c do tego g³os ludzki jako naturalny instrument.
Dlatego w cerkwi œpiewa chór.
Wykonawcami koncertu, jaki
odby³ siê 8 maja w praskiej Katedrze prawos³awnej by³y dwa chóry: Chór Katedry Metropolitalnej
p. w. Marii Magdaleny pod dyrekcj¹ ks. protodiakona Sergiusza
Bowtruczuka oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcj¹ Iriny Bogdanovich. Oba zespo³y zaprezentowa³y program, który parê dni póŸniej
wykonywa³y na jubileuszowym
XXX Miêdzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
Odbywaj¹cy siê w Soborze
p.w. Œwiêtej Trójcy festiwal jest
dziœ jedynym o takim znaczeniu
przegl¹dem muzyki cerkiewnej
na œwiecie. Pierwszy festiwal,
zorganizowany w 1982 r. by³
bardzo skromny - wziê³o w nim
udzia³ zaledwie kilka chórów parafialnych i zespo³ów amatorskich. Z czasem z przegl¹du
miejscowych chórów parafialnych osi¹gn¹³ status wydarzenia miêdzynarodowego. W 1995
r. Minister Kultury nada³ mu kategoriê zerow¹, stawiaj¹c tym
samym na równi z Konkursem
Chopinowskim i Miêdzynarodowym Festiwalem Muzyki Wspó³czesnej „Warszawska Jesieñ”.
Specyfik¹ hajnowskiej imprezy jest to, ¿e du¿a czêœæ uczestników to zespo³y parafialne, które wykonuj¹ muzykê cerkiewn¹
podczas uroczystoœci religijnych. Do tej kategorii nale¿y
w³aœnie Chór Katedry Metropolitalnej p. w. Marii Magdaleny w
Warszawie. Zespó³ jest nierozerwalnie zwi¹zany z prask¹ œwi¹tyni¹, gdzie œpiewa na sobotnich, niedzielnych i œwi¹tecznych nabo¿eñstwach oraz licznych uroczystoœciach. Jest
¿ywym przyk³adem ekumenizmu – œpiewaj¹ w nim nie tylko
prawos³awni, ale i przedstawi-

ciele innych wyznañ. Chór wiele koncertuje w Warszawie,
nagrywa dla radia i telewizji. Bra³
udzia³ w Bia³ostockich Koncertach Kolêd, £ódzkim Festiwalu
Czterech Kultur i Piotrkowskiej
Jesieni Muzycznej. Jest laureatem Grand Prix Miêdzynarodowego Festiwalu Kolêd Wschodnios³owiañskich w Terespolu, II
miejsca na Miêdzynarodowym
Festiwalu Muzyki Prawos³awnej
w Miñsku (Bia³oruœ) i £ódzkim
Festiwalu Muzyki Chóralnej
Cantio Lodziensis. Kilkakrotnie
prezentowa³ siê na Miêdzynarodowym Festiwalu w Hajnówce,
dwukrotnie zdobywaj¹c I miejsce w swojej kategorii (1999 i
2001). Za dzia³alnoœæ na rzecz
kultury i promocji stolicy zosta³
odznaczony medalem 400-lecia
sto³ecznoœci Warszawy.
Podczas niedzielnego koncertu w cerkwi œw. Marii Magdaleny zaprezentowa³ siedem
utworów, a wœród nich zwi¹zane z konkretnymi œwiêtami, np.
œwiêtem Zwiastowania NMP,
czy Œwiêtem Opieki Najœwiêtszej Bogurodzicy.
Drugi w kolejnoœci wyst¹pi³
Akademicki Chór Uniwersytetu
Warszawskiego, który w tym
roku obchodzi 90-lecie swego
istnienia. Jego repertuar obejmuje szeroki wachlarz muzyki chóralnej ró¿nych epok, utwory
wspó³czesne, folklor oraz wielkie
formy wokalno-instrumentalne.
Chór wielokrotnie odnosi³ sukcesy na krajowych i miêdzynarodowych konkursach, m.in. zdoby³
Grand Prix Festiwalu Rybnicka
Jesieñ Chóralna, Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Akademia i Festiwalu
Cantio Lodziensis, zaj¹³ I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie
Chórów Legnica Cantat. Jest laureatem nagrody Fryderyka w kategorii Najwybitniejsze Nagranie
Muzyki Polskiej. Wiele koncertuje za granic¹, odwiedzi³ m.in.
W³ochy, Hiszpaniê, Wêgry, Czarnogórê, Litwê, £otwê, Estoniê,
Francjê i Portugaliê.
Dyrygentem i kierownikiem
artystycznym chóru jest obecnie Irina Bogdanovich, urodzo-

na w St. Petersburgu dyrygentka i pianistka, laureatka indywidualnych nagród dla najlepszego dyrygenta konkursu na
Festiwalach: HDMC 2005 oraz
Rybnicka Jesieñ Chóralna
2006. Promuje muzykê cerkiewn¹ tak¿e jako kompozytor,
jest autork¹ œcie¿ki dŸwiêkowej do filmu „ŒwiteŸ”.
Podczas koncertu na Pradze
Chór UW zaprezentowa³ zarówno pieœni klasyków muzyki
cerkiewnej, takich jak Pawe³
Czesnokow, jak i utwory kompozytorów wspó³czesnych, np.
„Mi³ost’ mira” Romualda Twardowskiego. S³owa uznania
nale¿¹ siê Irinie Bogdanovich,
która zadziwi³a wielk¹ energi¹ i
niezwyk³ymi umiejêtnoœciami,
kiedy dyrygowa³a dwiema, œpiewaj¹cymi w ró¿nych miejscach
grupami chóru równoczeœnie.
Oba chóry zaprezentowa³y najwy¿szy poziom wokalny, a miejsce, w którym koncert siê odby³
sprawi³o, ¿e by³o to niezapomniane spotkanie z niepowtarzalnym
klimatem muzyki cerkiewnej.
Joanna Kiwilszo
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tegii rozwoju dzielnicy” za dokument wa¿ny i przekonuje do
tego urzêdników. Rozpoczê³y
siê wstêpne prace w powo³anych w tym celu zespo³ach
miêdzywydzia³owych, których
pierwszym efektem jest przygotowana analiza SWOT, która poddana zosta³a konsultacji ze stron¹ spo³eczn¹.
Pani burmistrz zaprezentowa³a wypracowan¹ przez
urzêdników analizê SWOT,
czyli wstêpne za³o¿enia zawierajêce cztery grupy czynników:
szanse (zewnêtrzne pozytywne) - mog¹ staæ siê bodŸcami
rozwoju dzielnicy; zagro¿enia
(zewnêtrzne negatywne) - wystêpuj¹ w otoczeniu dzielnicy i
maj¹ negatywny wp³yw na jej
funkcjonowanie; silne strony
(wewnêtrzne pozytywne) –
walory dzielnicy; s³abe strony
(wewnêtrzne negatywne) –
jako konsekwencja ograniczeñ
szeroko rozumianych zasobów.
Choæ wœród szans i walorów dzielnicy znalaz³y siê np.:
centralne po³o¿enie, atrakcyj-

noœæ brzegu Wis³y, planowane metro, zabytkowa zabudowa, któr¹ mo¿na zaadaptowaæ do potrzeb spo³ecznokulturalnych, sportowe sukcesy m³odzie¿y czy to¿samoœæ i
lokalny patriotyzm, po stronie
zagro¿eñ i ograniczeñ wewnêtrznych s³upki by³y znacznie d³u¿sze.
Przyjêto, ¿e podstaw¹ dzielnicowej strategii bêd¹ istniej¹ce miejskie dokumenty strategiczne, dotycz¹ce kwestii spo³ecznych, edukacji, transportu,
ochrony œrodowiska itd. Wypracowane ostatecznie cele
musz¹ byæ z nimi zgodne, a
program realny i apolityczny.
W toku dyskusji zwrócono
uwagê na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów
partnerstwem publiczno-prywatnym, w którym upatruje siê
Ÿród³a wsparcia finansowego
dzielnicy. Nie przewidziano
mechanizmu wspierania przedsiêbiorczoœci, tak¿e tej lokalnej,
która mo¿e staæ siê najwa¿niejszym czynnikiem rozwoju.
Tomasz Peszke uzna³ za
konieczne uwzglêdnienie mechanizmów przeciwdzia³aj¹cych stopniowemu wyludnieniu Pragi Pó³noc. Nastêpuje
ono w wyniku znanego, choæby w miastach starej Europy,
procesu dezurbanizacji, kiedy
to mieszkanie w centrum staje
siê nieatrakcyjne dla œrednio
sytuowanych mieszkañców ze
wzglêdu na nisk¹ jakoœæ zabudowy, zanieczyszczenie œrodowiska i ha³as spowodowane nadmiernym ruchem ko³owym. Centrum siê wyludnia na

rzecz niekontrolowanej kolonizacji przedmieœæ, co z kolei
nosi nazwê dzikiej suburbanizacji lub rozlewania siê miast.
W odwróceniu tych tendencji wa¿n¹ rolê pe³ni przywracanie w centrum atrakcyjnych,
dostêpnych pieszym, powi¹zanych w spójny system przestrzeni publicznych, którymi
s¹: place, pasa¿e piesze,
skwery itp., przy ograniczaniu
ruchu ko³owego towarzysz¹cego ich powstawaniu. Zgodzono siê, ¿e problem dezurbanizacji równie¿ powinien
znaleŸæ siê w strategii.
Inn¹ podnoszon¹ kwesti¹
by³a koniecznoœæ racjonalizacji wykorzystania, a nie tylko
poprawy stanu technicznego
zasobu komunalnego. Dla rozwoju drobnej przedsiêbiorczoœci mieszkañców potrzebne
jest uruchomienie po preferencyjnych cenach pustych lokali
u¿ytkowych z przeznaczeniem
na nietypowe, unikalne w Warszawie us³ugi oraz na dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych. Ze strony urzêdu by³oby to mo¿liwe, ale na okreœlonych obszarach dzielnicy (np.
w okolicach ul. Z¹bkowskiej,
gdzie zaczyna powstawaæ
du¿o lokali gastronomicznych),
co tak¿e zostanie uwzglêdnione w celach strategicznych.
Ostatecznie, w toku dyskusji, zapisy celów strategicznych zosta³y przeformu³owane i zawarte w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy
bêdzie dotyczy³ dzieci i m³odzie¿y (po³¹czenie celów w
obszarze edukacji, sportu, wy-

chowania dzieci i m³odzie¿y,
wsparcie funkcjonowania rodziny). Drugi cel strategiczny
bêdzie siê odnosi³ do przedsiêbiorczoœci, zwiêkszenia
atrakcyjnoœci inwestycyjnej
Pragi Pó³noc, wsparcia dla
drobnej przedsiêbiorczoœci,
wyznaczenia strefy otwartej
ekonomiczno-spo³ecznej, itd.
Trzeci cel to przeciwdzia³anie
procesom urbanizacji, czyli
poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców (po³¹czenie kwestii
lokali komunalnych, estetyki,
atrakcyjnoœci przestrzeni publicznej i jej funkcjonalnoœci,
komunikacja, œrodowisko,
itd.). Ostateczna wersja dyskutowanego dokumentu zostanie ustalona w wyniku dalszych konsultacji i uwag nadsy³anych drog¹ mailow¹ przez
organizacje spo³eczne.
Choæ trudno na tym etapie
wyrokowaæ o ostatecznym
kszta³cie dokumentu, na pochwa³ê zas³u¿y³o zaanga¿owanie pani burmistrz.
Na koniec dwa kamyki do
ogródka: urzêdników – mimo
obietnic wspó³pracy, jednej z
zainteresowanych ni¹ organizacji nie uda³o siê wspólnie z
urzêdem z³o¿yæ wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych; i radnych –
zabrak³o opinii Rady Dzielnicy Praga Pó³noc w sprawie
budowy instalacji CO w praskich budynkach komunalnych (jest ich w tym projekcie
70), a to stawia pod znakiem
zapytania dofinansowanie
ca³ego przedsiêwziêcia.
Kr.

Konkurs jak z nut

Bardzo stary konkurs dla bardzo m³odych artystów – tak
krótko i ¿artobliwie scharakteryzowa³ Miêdzyszkolny Konkurs Wokalno-Muzyczny „Debiuty 2011” dyrektor Domu
Kultury „Œwit”, Jacek Bia³ek, otwieraj¹c uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom XVII edycji. Zainteresowanie konkursem nie maleje. M³odzie¿ lubi œpiewaæ, wyra¿aæ swoje
emocje – to dodaje pewnoœci siebie. Dzieci zapamiêtuj¹,
jakim magicznym miejscem jest scena.
Talentu, odwagi i wytrwa³oœci ¿yczy³a laureatom jurorka
Paulina Gosk z Akademii
DŸwiêku.

W tegorocznych „Debiutach”
wyst¹pi³o 476 uczestników z 15
przedszkoli, 9 szkó³ podstawowych, 3 gimnazjów i 3 liceów.

6 maja w DK „Œwit” uroczyœcie
og³oszono werdykt jury, a licznie zgromadzonej publicznoœci
zaprezentowali siê laureaci.
Dyplomami uhonorowano wykonawców i ich opiekunów. Nagrody by³y w tym roku wyj¹tkowo skromne, ze wzglêdu na
mocno zmniejszony bud¿et DK
„Œwit” – tylko ze œrodków wydzia³u kultury.
Wœród najm³odszych wykonawców III miejsce przyznano zespo³owi „Bajlandia” z Przedszkola nr 18 za „Kuchenne wyliczanki”, II – „Weso³ym Elfom” z Przedszkola nr 155 za piosenkê „Motylem by³am”, I – „Motylkom” z
Przedszkola nr 88 za „Kapelusze”.
W kategorii „Dzieci m³odsze”
(kl. I – III) nagrodzono solistów
i zespo³y. Wœród solistów III
miejsce zajê³a Amelia Rosiak
z SP 275 z utwór „Zamigota³
œwiat”; II – Sandra Zuzda z SP
275 za piosenkê „Jestem” i ex
aequo ta sama wykonawczyni,
jako reprezentantka VIII Ogrodu Jordanowskiego, za „Laleczkê z saskiej porcelany”; I
miejsce – Blanka Paluchowska
z SP 275 za utwór „Szyba”;
Grand Prix – Marcel Groblewski z Niepublicznej SP o Profilu Jêzykowym, za piosenkê
„Nie dokazuj”.
Wœród zespo³ów dzieci
m³odszych III miejsce przypad³o chórowi z SP 114 za utwór
„Don don”, II – „Ósemeczkom”
z SP 114 za piosenkê „Gdy
le¿ê na pla¿y”; I – „Weso³ym
nutkom” z SP 277 za piosenkê „Hej, ¿egluj¿e, ¿eglarzu”;
Grand Prix – zespo³owi „Sylaba” z SP 42, który zaœpiewa³
„Moje hobby to marzenia”.
W kategorii solistów z klas
starszych (IV – VI) III miejscem
nagrodzono Magdalenê Molêdê
z SP 84, która zaœpiewa³a „Ko-

lorowy wiatr”; II – duet Kamila
Filiñska i Weronika Koœlacz z SP
285 za utwór „I wanna dance
with somebody”; I – Maksymiliana Nowotniaka z SP 42 za piosenkê „Ma³e têsknoty”. Wœród
zespo³ów III miejsce otrzyma³
chór z SP 112 za „Chwilê marzeñ”, II – chór z SP 42 za utwór
„Ech, muzyka”; I – zespó³ wokalno-muzyczny „Schola” z SP 52
za „Odê do radoœci”.
Gimnazjaliœci i licealiœci wyst¹pili w konkursie tylko solowo. Wyró¿nienie otrzyma³a
Paulina Godlewska z Gimnazjum 143 za utwór „Teksañski”;
III miejsce ex aequo: Dominika
Œwierczewska z 46. LO za piosenkê „Niech ¿yje bal” i Iza Ziêcina z Gimnazjum 143 za „Okularników”; II miejsce ex aequo
uczennice Gimnazjum 145:
Klaudia Czerwiñska za „Almost
lover” i Martyna Zdanowska za
piosenkê „Kocham ciê, ¿ycie”.
Uczennic¹ Gimnazjum 145 jest
tak¿e zdobywczyni I miejsca –
Martyna Zdanowska, która zaœpiewa³a piosenkê „Dmuchawce, latawce, wiatr”.
W sukcesie trzech laureatek
z Gimnazjum 145 z pewnoœci¹
ma swój udzia³ ich opiekunka
Agnieszka Drzewska, pracuj¹ca

w tej szkole od 12 lat. Ona sama Najwiêkszy problem mia³am
nowa gazeta praska
œpiewa³a od dzieciñstwa, potem przy ocenie przedszkolaków. W
próbowa³a pisaæ piosenki. Cie- tej kategorii wiekowej lepszym
szy siê, ¿e dzieci te¿ maj¹ tak¹ rozwi¹zaniem wydaje siê forma
pasjê. „We wszystkich staram przegl¹du. Trudno jest dobrze
siê krzewiæ chêæ do œpiewania, oceniæ dzieci od 3 do 6 lat (zbyt
choæ m³odzie¿ gimnazjalna nie du¿a rozpiêtoœæ wieku): wszystjest ³atwym „materia³em” do ta- kie tak samo prze¿ywaj¹ swój
kiej pracy – mówi pani Agniesz- wystêp. Bardzo podoba³y mi siê
ka. – Cieszê siê, ¿e w progra- zespo³y, w których zaanga¿omach telewizyjnych emitowane wane by³y ca³e klasy i œpiewa³y
s¹ konkursy muzyczne. W szko- piosenki programu nauczania.
³ach warszawskich odbywa siê Jeœli mia³abym wyró¿niæ jedno
du¿o imprez, np. konkurs pio- wykonanie – z ca³¹ pewnoœci¹
senki patriotycznej z okazji by³aby to piosenka Katarzyny
œwiêta 11 Listopada. Pokaza³ Proñko „Ma³e têsknoty”, zaœpieon, ¿e jest bardzo du¿o nie od- wana przez Maksymiliana Nokrytych talentów wokalnych, tak- wotniaka z SP 42 – bardzo doj¿e wœród ch³opców. Repertuar rza³e wykonanie, chocia¿ z poK.
musi byæ dostosowany do mo¿- wa¿nego repertuaru”.
liwoœci interpretacyjnych i wokalnych wykonawcy. Bardzo
du¿¹ uwagê zwracam na zrozumienie tekstu piosenki. W „Debiutach” najm³odsi wykonywali
zbyt powa¿ny repertuar”.
Z t¹ opini¹ zgadza siê jurorka Katarzyna Patrzyczna, dyrektorka VIII Ogrodu Jordanowskiego: „Repertuar powinien
byæ dobierany zgodnie z wiekiem wykonawcy. Wydaje mi
siê, ¿e dzieci, œpiewaj¹ce piosenki z repertuaru dla doros³ych
nie zawsze rozumiej¹ tekst.
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DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦wesela ♦bankiety
♦przyjêcia okolicznoœciowe ♦130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl

Dzieñ Ziemi
Planeta Ziemia jest wspóln¹ ojczyzn¹ wszystkich ludzi, niezale¿nie od koloru skóry czy stanu posiadania oraz naszych
„braci mniejszych”: zwierz¹t, ptaków i innych istot. Wszystkim nam potrzebne jest do ¿ycia powietrze, woda, po¿ywienie i œwiat³o oraz ciep³o s³oñca. Dlatego niezrozumia³e jest,
dlaczego niszczymy nasz wspólny dom, czêsto z chciwoœci,
wzajemnej nienawiœci czy po prostu ze zwyk³ej g³upoty. Od
wielu lat coraz wiêcej ludzi stara siê temu zapobiec przez
aktywn¹ dzia³alnoœæ ró¿nych miêdzynarodowych i polskich
organizacji, œciœle zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.
Dzieñ Ziemi obchodzony jest si¹ce gatunków zwierz¹t, roœlin
na œwiecie od 40 lat. Zyska³ on i grzybów, czyli oko³o 65%
22 000 partnerów i organizacji, wszystkich gatunków spotykaktórzy efektywnie w³¹czyli siê nych w naszym kraju.
w ochronê œrodowiska. Ponad
6 maja, w ramach obchomiliard osób uczestniczy³o w dów Dnia Ziemi, odby³a siê
ich obchodach.
inauguracja kampanii EKOOd 1990 roku Dzieñ Ziemi TRAMWAJ, której celem jest
obchodzony jest równie¿ w Pol- edukacja ekologiczna mieszsce. Od 1994 roku obchody kañców stolicy. Impreza odbyDnia Ziemi na terenie ca³ej Pol- ³a siê na terenie Zajezdni R1
ski organizuje Fundacja Oœrod- Wola przy ul. M³ynarskiej 2. Orka Edukacji Ekologicznej. Co ganizatorami kampanii s¹ Biuroku uczestniczy w tej imprezie ro Ochrony Œrodowiska oraz
kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Tramwaje Warszawskie. PartG³ównym przes³aniem jest nerem jest MPO w m.st. Warprzybli¿enie spo³eczeñstwu szawie. Dalszy ci¹g akcji to
wszelkich problemów zwi¹za- przeja¿d¿ki zabytkowym ekonych ze wspó³czesn¹ ekologi¹, tramwajem po Warszawie na
upowszechnianie czystych trasie pl. Narutowicza, al. Jetechnologii i szeroko pojêta rozolimskie, Most Poniatowedukacja w zakresie ochrony skiego, al. Waszyngtona, Wiaœrodowiska. Jest to równie¿ do- traczna. Odbêd¹ siê jeszcze
skona³a okazja do przedstawie- 21 maja oraz 4 i 18 czerwca,
nia szerokiej rzeszy ludzi nie- w godzinach 11 – 17. Odjazd
bezpieczeñstw, jakie gro¿¹ na- z pl. Narutowicza 10, 11.20,
szej planecie oraz relacji za- 12.40, 14, 15.20.
chodz¹cych pomiêdzy ochron¹
Odjazd z Wiatracznej 10.40,
œrodowiska naturalnego a zdro- 12.00, 13.20, 14.40, 16.00.
wiem i dobrobytem obywateli.
Przejazd ekotramwajem jest
Rok bie¿¹cy Organizacja bezp³atny. Pasa¿erowie otrzyNarodów Zjednoczonych og³o- maj¹ pami¹tkowe bilety. Ka¿dy
si³a Miêdzynarodowym Rokiem kto przyniesie 5 zu¿ytych baterii
Lasów. Szczególnie w Polsce otrzyma kupon, który bêdzie
has³o to jest bardzo aktualne, móg³ wymieniæ na drzewko,
poniewa¿ lasy stanowi¹ oko³o krzew lub kwiatek podczas VI
30% powierzchni naszego kra- Fina³u Dni Recyklingu 11 czerwju. Wystêpuje w nich a¿ 32 ty- ca w Parku Agrykola.
KS

Praskie tramwaje
Od 9 maja rozpoczê³a siê modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileñski – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona. Inwestycja podzielona jest na kilka etapów, a
wszystkie prace maj¹ zakoñczyæ siê w paŸdzierniku br.
Modernizacja trasy rozpocznie siê od remontu na skrzy¿owaniu ulic Targowej i Kijowskiej w relacji pó³noc –
wschód czyli skrêtu w lewo z ul. Targowej. Te roboty potrwaj¹ do 12 czerwca.
Tramwaje nie bêd¹ kursowa³y ul. Targow¹ na odcinku Kijowska – Dworzec Wileñski. W tym czasie na trasy objazdowe zostan¹ skierowane linie 3, 20, 22, 25, 26 i 28. Linie 3 i 22 bêd¹
skrêca³y z ul. Targowej w ul. Kijowsk¹. Pêtlami koñcowymi zamieni¹ siê zamieni¹ siê linie 25 i 26. Linia 25 skrêci przy Teatrze
Powszechnym w kierunku Grochowskiej i dojedzie do pêtli na
rondzie Wiatraczna. Na Annopol, gdzie normalnie ma swoj¹ pêtlê
linia 25, w czasie remontu dojedzie linia 26. Przy Dworcu Wileñskim zamiast jechaæ w stronê Grochowa skrêci w kierunku
ul. 11 Listopada. Linia 20 bêdzie kursowa³a w okresie remontu
pomiêdzy Boernerowem a ¯eraniem, skrêcaj¹c z al. Solidarnoœci w Targow¹ i jad¹c dalej ul. Jagielloñsk¹. Natomiast linia 28
zamiast jechaæ do ronda Wiatraczna zakoñczy swoj¹ trasê na
pêtli przy ZOO.
Na czas prac na ul. Targowej ZTM uruchomi dwie autobusowe linie zastêpcze: Z – 1, która bêdzie kursowa³a pomiêdzy rondem Waszyngtona a Dworcem Wileñskim oraz Z - 2 kursuj¹c¹
tras¹ okrê¿n¹ z i do pêtli przy Dworcu Wschodnim na ul. Lubelskiej.
Rozpoczynaj¹cy siê remont na ul. Targowej to element kompleksowej modernizacji trasy tramwajowej Dw. Wileñski – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona zwi¹zany z planowan¹ modernizacj¹
tras tramwajowych na EURO 2012. Kolejny fragment to odcinek od
wêz³a Targowa/Kijowska do al. Zielenieckiej wraz z pêtl¹ Zieleniecka. W chwili obecnej Tramwaje Warszawskie prowadz¹ postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji odcinka traKS
sy od ul. Bia³ostockiej do ul. Kijowskiej i w al. Zielenieckiej.

Jak dzia³aj¹ podzielniki ciep³a

Uf, jak gor¹co ...
Za oknem letnie temperatury, ale jeszcze ca³kiem niedawno w ca³ym kraju pojawi³y siê nocne przymrozki i w budynkach znów zaczê³y grzaæ kaloryfery. Pisaliœmy wielokrotnie
o bajoñskich sumach, jakie trzeba p³aciæ za dostarczane
do mieszkañ ciep³o i o rozlicznych w¹tpliwoœciach dotycz¹cych sensownoœci instalowania na grzejnikach tzw. podzielników ciep³a.
Bezpoœrednim asumptem do miesiêcznie. Niczego nie przytego tekstu jest wizyta w redakcji krêca, nie reguluje, w miesznaszego czytelnika, mieszkañca kaniu zim¹ – moim zdaniem –
bloku nale¿¹cego do jednej ze za gor¹co (23-24 st. C). Jej s¹sto³ecznych spó³dzielni mieszka- siedzi te¿ grzej¹ pe³n¹ par¹, bo
niowych. Oto jego relacja – Nie du¿o tam lokatorów z ma³ymi
mogê poj¹æ, jaki sens ma insta- dzieæmi. ¯adnych dop³at, ba –
lowanie podzielników ciep³a. rokrocznie zwroty nadp³acoMoim zdaniem, to jest jakieœ ewi- nych na ogrzewanie œrodków.
dentne oszustwo i mam na po- No i czy z tymi podzielnikami
twierdzenie tej tezy konkretne do- to nie jest jakieœ z³odziejstwo?
wody. Od czasu, kiedy na moich Podzielniki – wiarygodne,
grzejnikach pojawi³y siê podziel- czy nie?
niki ciep³a – s¹ ju¿ na nich dwa
Jak funkcjonuj¹? Na nasze
sezony grzewcze, wiêc mam ska- pytania odpowiada energetyk,
lê porównawcz¹ - koszty ogrze- in¿. Waldemar Matulka: – Na
wania mojego mieszkania (47,5 pocz¹tek warto sobie uœwiadom2) wzros³y prawie dwukrotnie, miæ, ¿e podzielniki ciep³a nie
pomimo i¿ gospodarujê ciep³em s¹ licznikami. Liczniki ciep³a s¹
bardzo ekonomicznie.
montowane na wêŸle cieplnym
W czasie, gdy zak³adano ka¿dego budynku i to one zlipodzielniki, za³o¿ono i termo- czaj¹ konkretne wartoœci cieregulatory, wiêc przykrêcam je p³a, dostarczanego do okreœlokiedy wychodzê z domu, moja nego budynku przez ciep³orodzina te¿ w sposób bardzo ci¹g w GJ (J – joul, pol. d¿ul –
zdyscyplinowany pilnuje, by jednostka pracy, mocy i ciep³a
nie marnowaæ ciep³a bez po- w uk³adzie SI; G – giga – 10
trzeby. To nic kompletnie nie do 9 potêgi – przyp. red.).
daje, zawsze na koniec roku
Podzielniki ciep³a montowadop³acam do tego interesu kilne na grzejnikach lokatorów,
kaset z³otych, oczywiœcie, co
jedynie wskazuj¹ udzia³ okremiesi¹c op³acam rycza³t na
œlonego mieszkania w ogólnym
poczet ogrzewania (120 z³)
zu¿yciu, zmierzonym uprzednio
zawarty w op³atach czynszoprzez wspomniany licznik ciewych. Kiedy w moim mieszkap³a, zamontowany na wêŸle
niu grza³y na full te same grzejcieplnym budynku. Warto
niki, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie by³o
uzmys³owiæ sobie równie¿, ¿e
na nich podzielników ciep³a,
na ogólny koszt centralnego
p³aci³em rycza³t na ogrzewaogrzewania ma wp³yw kilka
nie w wysokoœci 140 z³ miesiêcznie i wszystko gra³o. Nic sk³adników. Pierwszy to sta³a
nie przykrêca³em, w domu by³o kwota, wynikaj¹ca z wyliczonezawsze ciep³o i nic nie musia- go zapotrzebowania na ciep³o
³em dop³acaæ. To jest, moim dla konkretnego2 budynku, przezdaniem, jakieœ nieporozumie- liczana na m powierzchni
nie, albo œwiadoma robota firm mieszkania. Drugi sk³adnik, to
dostarczaj¹cych ciep³o i firm, kwota wynikaj¹ca z istotnie zuktóre montuj¹, odczytuj¹ i eks- ¿ytego ciep³a mierzonego przez
ploatuj¹ podzielniki. A cel? Wy- liczniki ciep³a w wêz³ach cieplci¹gniêcie pieniêdzy z kiesze- nych budynków. Jest to op³ata
zmienna, rozliczana niejako
ni lokatorów. Tak to widzê.
porównawczo wzglêdem poKolejne potwierdzenie, ¿e
dzielników ciep³a zamontowamam racjê, to przypadek mojej siostry, która mieszka na tej nych na grzejnikach znajduj¹samej ulicy, w identycznym cych siê w mieszkaniach. Ostatbloku – tak samo ocieplony, z ni sk³adnik stanowi¹ koszty firm
t¹ sam¹ iloœci¹ piêter, mo¿na obs³uguj¹cych podzielniki ciepowiedzieæ bliŸniaczy budy- p³a – rozliczanie kosztów, eksnek. Jej mieszkanie ma 48 m2, ploatacja tych urz¹dzeñ, a takjest po³o¿one na podobnej wy- ¿e ich ewentualne naprawy.
Dziœ ju¿ niemal powszechsokoœci jak moje – ró¿nica jednego piêtra, nie jest mieszka- nie montuje siê podzielniki
niem szczytowym – tak jak elektroniczne, bardziej niezamoje. Ró¿nice – jej budynek wodne i bardziej precyzyjne od
zarz¹dzany jest przez wspól- tych starszej generacji, cieczonotê mieszkaniow¹ i nie ma wych, tzw. wyparkowych.
Zacznijmy mo¿e od krótkiej
tam podzielników ciep³a na
grzejnikach. Jej zaliczki na charakterystyki tych ostatnich,
koszty ogrzewania to 130 z³ bowiem sporo ich jeszcze jest w

ZTM informuje
W zwi¹zku z kolejnym etapem przebudowy Trasy Toruñskiej
do parametrów drogi ekspresowej, zamkniêty dla ruchu ko³owego zosta³ po³udniowy wiadukt zewnêtrzny, a tak¿e ³¹cznik
ulicy Wysockiego z ul. Toruñsk¹ (w kierunku zachodnim). Ruch
z Trasy Toruñskiej w kierunku ulicy Wysockiego poprowadzony jest po³udniowym wiaduktem wewnêtrznym i dotychczasow¹ jezdni¹ wjazdow¹ w relacji P£N. -> WSCH. (pod pr¹d).
Ruch z ulicy Wysockiego w kierunku ulicy Modliñskiej poprowadzony jest ulic¹ Marywilsk¹ do nowo wybudowanej zawrotki na wysokoœci Hotelu Partner, dalej estakad¹ wjazdow¹ w
relacji P£N. -> ZACH. i pó³nocnym wiaduktem zewnêtrznym.
W zwi¹zku z powy¿szym czasowemu zawieszeniu ulega
przystanek PKP TORUÑSKA 02. Tym samym, dla linii 104,
112, 114, 118, 134, 145, 156, 732 i N02 uruchamia siê przystanek PELCOWIZNA 02 obowi¹zuj¹cy jako warunkowy.
Ponadto, dla linii 104, 134, 145 i 732 otwarty zostanie wyjazd z pêtli, ³¹cznikiem przez tunel bezpoœrednio na Trasê Toruñsk¹. Wobec tego dla ww. linii przywraca siê funkcjonowanie przystanku ¯ERAÑ FSO 04.

u¿yciu w naszych mieszkaniach.
Podzielnik cieczowy, wyparkowy, wyposa¿ony jest w dwie rurki wype³nione p³ynn¹ substancj¹
chemiczn¹, która wolno odparowuje, kiedy grzejnik emituje ciep³o. W rurkach znajduje siê jedna z dwóch nieszkodliwych dla
zdrowia cieczy - benzoesan
metylu b¹dŸ heksanol. Jedna z
rurek wskazuje zu¿ycie z poprzedniego okresu grzewczego,
zaœ druga bie¿¹ce zu¿ycie. Gor¹cy kaloryfer i d³ugotrwa³a emisja ciep³a powoduj¹, ¿e z rurki
odparowuje wiêcej p³ynu, a co
za tym idzie, nasz rachunek za
ogrzewanie bêdzie wy¿szy. Odczyt odbywa siê z podzia³ki
umieszczonej obok rurki.
Zasada dzia³ania podzielnika
elektronicznego jest du¿o bardziej skomplikowana i zgo³a
odmienna. Na tylnej œciance
urz¹dzenia zamontowany jest
czujnik temperatury, zaœ w jego
wnêtrzu elektroniczny zegar
mierz¹cy czas utrzymywania siê
konkretnej temperatury. Dane
pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu
podzielnika. Niektóre z podzielników, te najdok³adniejsze, s¹
wyposa¿one w czujnik badaj¹cy dodatkowo temperaturê powietrza w pomieszczeniu.
Czy podzielniki ciep³a mog¹
siê myliæ? Jestem zdania, ¿e
nie. Problemem jest raczej
uœrednienie zmiennych, wprowadzanych do programów
komputerowych, za pomoc¹
których firmy montuj¹ce podzielniki rozliczaj¹ koszty zu¿ycia energii cieplnej w konkretnych budynkach. Na czym polega to uœrednienie? Programy
komputerowe w swoich obliczeniach bior¹ zwykle pod
uwagê koszty sta³e, nie
uwzglêdniaj¹c wielu istotnych
kwestii – wieku i jakoœci materia³ów z jakich wybudowany
jest dom, rozk³adu i iloœci
mieszkañ na piêtrze, lokalizacji i wielkoœci korytarzy. Wszystko to jest bardzo istotne dla
przep³ywu ciep³a w budynku.
Czym s¹ LAF i UF?
Przy szacowaniu kosztów
zmiennych centralnego ogrzewania, z zastosowaniem podzielników ciep³a, wykorzystuje siê do obliczeñ wspó³czynniki LAF i UF. Wspó³czynnik
UF opisuje moc grzejnika i jego
wielkoœæ – roœnie wraz ze
wzrostem mocy kaloryfera. Firma montuj¹ca podzielnik powinna zastosowaæ korektê
wed³ug tabeli - jeœli jest taka
potrzeba - uwzglêdniaj¹c po³o¿enie grzejnika, jego moc i
typ podzielnika. Wspó³czynnik
UF powinien byæ ustalany
osobno dla ka¿dego grzejnika
w konkretnym mieszkaniu.
Jeœli chodzi o wspó³czynnik
LAF – wspó³czynnik po³o¿enia
mieszkania w budynku, to idea³em by³oby, gdyby by³ liczony
dla ka¿dego mieszkania w sposób odrêbny i uwzglêdnia³
wszelkie mo¿liwe straty ciep³a.
W istocie jest tak, ¿e nastêpuje znów pewne uœrednienie wynikaj¹ce z faktu, i¿ prawid³owe
i dok³adne ekspertyzy – si³¹
rzeczy – musia³yby poch³on¹æ
masê czasu i pracy firm montuj¹cych podzielniki. Wobec
tego najni¿sz¹ wartoœæ LAF
ustalono ogólnie dla mieszkañ
szczytowych i naro¿nych od
strony pó³nocnej i przyjêto, ¿e
wynosi ona 0,35. Lokatorzy tak
po³o¿onych mieszkañ musz¹
na ich ogrzanie zu¿yæ wiêcej
ciep³a, wiêc by im tê niedogodnoœæ niejako wynagrodziæ, tak¹
wartoœæ LAF przyjêto dla tego
typu mieszkañ. Ich lokatorzy
p³ac¹ za ogrzewanie najni¿sze
rachunki. Najwy¿sz¹ wartoœæ
LAF – 1 - osi¹gaj¹ mieszkania

œrodkowe. Stosunkowo niskie
wartoœci LAF maj¹ mieszkania
na parterze, po³o¿one nad piwnicami i te na ostatnich piêtrach, gdzie koñcz¹ siê piony
centralnego ogrzewania i nie
wystêpuje gratisowe grzanie w
postaci rur tych w³aœnie pionów
– mówi Waldemar Matulka.
Warto poznaæ swoje LAF i UF
Wielu lokatorów budynków
wielorodzinnych uwa¿a, ¿e system rozliczania kosztów c.o. z
zastosowaniem podzielników
ciep³a nie jest sprawiedliwy.
Twierdz¹, ¿e jeœli ktoœ kupi³
mieszkanie szczytowe, czy na
ostatnim piêtrze mia³ przecie¿
œwiadomoœæ, ¿e bêdzie ono
ch³odniejsze zim¹. Dlaczego
wiêc stosowaæ dla takich mieszkañ obni¿ony wspó³czynnik
LAF? Z ³atwoœci¹ s¹ w stanie
udowodniæ, ¿e œrodkowe, ciep³e
mieszkania ogrzewaj¹ zimniejsze mieszkania po³o¿one poni¿ej, obok, b¹dŸ powy¿ej, zu¿ywaj¹c wiêcej energii cieplnej,
wiêc im te¿ nale¿y siê bonus w
postaci obni¿onego wspó³czynnika LAF. Trudno siê z tym nie
zgodziæ, nasz ekspert mówi³, ¿e
najbardziej miarodajne by³oby
badanie pod k¹tem przep³ywu
ciep³a ka¿dego mieszkania w
budynku. Niestety, nie jest to realne. Nie wymyœlono jak dotychczas idealnego systemu, który
by³by w stanie dok³adnie zmierzyæ zu¿yte przez nas ciep³o.
Na pozór wydaje siê, ¿e stary
system dzielenia kosztów c.o.,
wed³ug licznika na wêŸle cieplnym budynku by³ najbardziej
sprawiedliwy. Skoro jednak
wiêkszoœæ spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych zastosowa³a nowy system, warto mo¿e
pomyœleæ, jak obni¿yæ koszty
jednostkowe. Niepokoj¹ nas
wysokie rachunki za c.o.?
Mamy w¹tpliwoœci czy wspó³czynniki LAF i UF dla naszego
mieszkania s¹ dobrze liczone?
Mamy pe³ne prawo je poznaæ.
Administracje spó³dzielni
mieszkaniowych i zarz¹dcy
wspólnot maj¹ obowi¹zek udostêpniæ nam szczegó³owe rozliczenia i sposób, w jaki wspó³czynniki zosta³y naliczone. Jeœli zaœ udokumentujemy i udowodnimy, ¿e s¹ one niew³aœciwie naliczone, powinniœmy za¿¹daæ korekty. Bêdzie to droga
przez mêkê, bowiem spó³dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
maj¹ wieloletnie umowy z firmami instaluj¹cymi podzielniki ciep³a i rozliczaj¹cymi jego zu¿ycie, z zastosowaniem owych
uœrednieñ, o których mówi³
nasz ekspert. Stosunkowo
³atwo bêdzie udowodniæ b³êdy
w przypadku wspó³czynnika
UF, jeœli np. niew³aœciwie obliczono moc konkretnego grzejnika. Wiêkszoœæ nowych, panelowych kaloryferów ma tê moc
opisan¹. Trudniej bêdzie udowodniæ b³¹d w przypadku grzejników starego typu – ¿eberkowych, ¿eliwnych, których moc
liczy siê szacunkowo. Mo¿e
warto pomyœleæ o ich wymianie
na panelowe? Sezon grzewczy
siê skoñczy³, to dobry moment
na tego typu modernizacjê. Jeœli chodzi o wspó³czynnik LAF
– wspó³czynnik po³o¿enia
mieszkania w budynku i zwi¹zane z tym po³o¿eniem ewentualne straty ciep³a, to - zak³adaj¹c z³¹ wolê spó³dzielni czy
zarz¹dcy - nale¿y siê liczyæ z
koniecznoœci¹ zatrudnienia bieg³ego, który oszacuje, którêdy
ucieka ciep³o z naszego mieszkania i o jak¹ wartoœæ LAF powinniœmy powalczyæ. Jeœli nasze rachunki za ciep³o s¹ –
wedle naszego rozeznania –
zbyt wysokie, z pewnoœci¹ warto spróbowaæ je zmniejszyæ.
Notowa³a El¿bieta Gutowska
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Maj w Kinie Praha

W kinie „Praha” jak zwykle
wspania³e filmy i mnóstwo wydarzeñ kulturalnych. W tym tygodniu rozpoczêliœmy mocn¹
premier¹: „Ksi¹dz”. To kolejny
„komiksowy” film, dziej¹cy siê w
innej rzeczywistoœci, innym wymiarze, pe³en nieznanych mocy,
czarów, wampirów i zwalczaj¹cych ich œmiertelnie skutecznych
wojowników. Obok wyœwietlanego u nas „Thora” i „Sucker Pucha” film Scotta Charlesa Stewarta zapowiada radosne „odmó¿d¿enie”. Tytu³owy ksi¹dz nie
ma nic wspólnego z duchownymi, których znamy na co dzieñ.
To wyszkolony wojownik do walki z wampirami, posiadaj¹cy niezwyk³e umiejêtnoœci. Efekty specjalne, wizualnoœæ, technologia
3D, to atuty tego obrazu. Niezwyk³a gratka dla mi³oœników
tego typu kina i komiksów.
Nadal gramy Szekspira na weso³o, czyli Gnomeo i Julia 3D. Ona
- m³oda i piêkna, on – pe³en m³odzieñczego zapa³u. Zakochali siê
w sobie. Dzieli ich to, ¿e nale¿¹
do dwóch zwaœnionych rodów
krasnali ogrodowych. Doskona³¹
zabawê najm³odszym i ich rodzicom zapewnia œwietna animacja,

dialogi, doskona³a obsada i nieœmiertelna muzyka Eltona Johna.
Rytua³ to wci¹gaj¹ca historia m³odego ksiêdza, sceptyka, który trafia do watykañskiej szko³y dla egzorcystów. Nastrój grozy i doskona³a rola Anthony’ego Hopkinsa
to g³ówne walory tego filmu.
Wspania³a propozycja dla mi³oœników filmów grozy.
We wtorek cykl Oczami kobiet
i wyciskacz ³ez „Wci¹¿ j¹ kocham”. Mi³oœæ, wojna, roz³¹ka i
listy. Czy uczucie jest w stanie
przetrwaæ tak d³uga roz³¹kê? Film
uznanego re¿ysera szwedzkiego
Lasse Hallstroma. Jest on autorem takich filmów, jak „Co gryzie
Gilberta Grape’a” czy „Czekolady” z Julette Binoche i Jonnym
Deppem. Przed filmem spotkanie
z Iwon¹ Majewsk¹-Opie³k¹, autork¹ ksi¹¿ki „Si³a kobiecoœci”.
Rozmowê poprowadzi Karolina
Maj. Uczestnicy spotkania bêd¹
mogli nabyæ te¿ ksi¹¿kê po promocyjnej cenie. Natomiast w
czwartek jak zwykle Mêskie kino,
a w nim prawdziwa gratka „Kalifornia”. To film z 1993 roku z Bradem Pittem, Juliette Lewis, Dawidem Duchownym. M³ody autor
chce napisaæ ksi¹¿kê o seryjnych

zabójcach, jego dziewczyna zamierza sfotografowaæ ciesz¹ce
siê z³¹ s³awa miejsca. Wyruszaj¹
w podró¿. Po drodze zabieraj¹
pasa¿era, szybko wychodzi na
jaw jego prawdziwa natura … Dominik Sena zadebiutowa³ tym pe³nometra¿owym filmem. W swoim dorobku mia³ mnóstwo teledysków i filmów reklamowych, nagradzanych na bran¿owych festiwalach. „Kalifornia” w 1993 roku
otrzyma³a International Film Critics Jury Prize (miêdzynarodow¹
nagrodê krytyków filmowych) na
festiwalu w Montrealu, by³a tak¿e wyró¿niona za zdjêcia.
19 maja gratka dla mi³oœników
krymina³ów i sensacji - wieczór
z Detektywem Murdochem –
Szczegó³y niebawem na naszej
stronie. A tymczasem przy¿egluj¹ do nas piraci w filmie „Piraci z Karaibów”: na nieznanych
wodach kapitan Jack Sparrow
brawurowo grany przez Jonny’ego Deppa i jego kolejne przygody na gor¹cych, karaibskich
morzach uwiod¹ nas po raz kolejny. Wspania³a bajka, w której
honor i kodeks pirata stoi ponad
wszystkim, doskona³e sceny pojedynków szermierczych, dowcipne dialogi - to wszystko sprawia, ¿e wszyscy czekamy na ten
film z niecierpliwoœci¹.
Skoro jesteœmy przy morskich
klimatach, to bêdzie nas bawi³
„Delfin Plum” - brazylijska animacja, w której sympatyczny delfin
wraz z przyjació³mi szuka legendarnej, wielkiej fali. W polskiej
wersji jêzykowej us³yszymy m.in.
Borysa Szyca, Roberta Wiêckiewicza i Jerzego Kryszaka.
W sobotê wernisa¿ m³odego
artysty – Marka Konatkowskiego. Uroczyste otwarcie uœwietni
wystêp zaprzyjaŸnionych z malarzem muzyków. Wstêp wolny!
A 30 maja kolejne wydarzenie artystyczne: wystêp nowojorskiej grupy Hazmat Modine.

Kolejarz, lotnik, Sybirak
5 maja pan Stanis³aw Judycki ukoñczy³ sto lat. Jubilat
zdmuchn¹³ œwieczkê na urodzinowym torcie, a goœcie zaœpiewali: „Sto lat – ma³o jeszcze; niechaj ¿yje dwieœcie!”.
Gor¹ce ¿yczenia z³o¿y³ syn Janusz z rodzin¹, przyjaciele z
krêgów zawodowych: kolejarze i lotnicy oraz z Ko³a Sybiraków
a tak¿e s¹siedzi.

Stanis³aw Judycki i przyjaciele, od lewej: prezes Stowarzyszenia Lotników
Polskich p³k. pil. Kazimierz Pogorzelski, Maria Zujko ze Stowarzyszenia
Sybiraków oraz cz³onek zarz¹du SLP Witold Wroñski.
¯ycie Stanis³awa Judyckiego mo¿e pos³u¿yæ jako scenariusz filmu o losach Polaków w
XX wieku. Urodzony w Lidzie,
pan Stanis³aw zaczyna³ pracê
jako pomocnik mechanika w
55. Eskadrze Liniowej, od
1933 roku zdobywa³ kolejne
umiejêtnoœci zawodowe w
PKP. 27 sierpnia 1939 roku,
jako kapral rezerwy lotniczy
mechanik silnikowy, zosta³
zmobilizowany do czynnej
s³u¿by wojskowej do 5. Pu³ku
Lotniczego w Lidzie. 1 wrzeœnia, w czasie bombardowania
lotniska przez samoloty Luftwaffe, dozna³ ciê¿kiego urazu
g³owy. Po kuracji wróci³ do
Wilna, pracowa³ w parowozowni jako pomocnik dyspozytora, doraŸnie jako maszynista.
Aresztowany przez Bia³orusk¹
Milicjê Obywatelsk¹, poddany
zosta³ uci¹¿liwym przes³uchaniom przez NKWD w oszmiañskim wiêzieniu, zaocznie os¹dzony i przewieziony do wiêzienia w Miñsku. Tak zaczê³a
siê wielka tu³aczka przez Archangielsk, w wielonarodowej
grupie skazañców, Morzem
Bia³ym do Morza Barentsa.
Schorowany, z objawami czerwonki trafi³ do szpitala Abie¿.
Jako pacjent, potem robotnik
sanitarny, przebywa³ tam do
sierpnia 1941 roku.
Po podpisaniu wstêpnej
umowy przez gen. W³adys³awa Sikorskiego z w³adzami
ZSRR, polskich obywateli z
okolicznych ³agrów zebrano do
jednego obozu. W paŸdzierniku 1941 roku rozpoczêli oni
konwojowany marsz w kierunku Peczory. Stamt¹d do stacji
Kot³az, gdzie by³ punkt informacyjny Wojska Polskiego. Po
wielodniowej podró¿y poci¹gami towarowymi pan Stanis³aw
dotar³ do Buzu³uku. Dosta³
przydzia³ do 5. eskadry lotniczej. Wiosn¹ 1942 roku byli
¿o³nierze lotnictwa i marynarki zostali ewakuowani z ZSRR,
z portu Krasnowodzk do portu
Pahlawi w Iranie, stamt¹d – do

administrowanego przez wojska angielskie Teheranu. Koleje etapy przymusowej wêdrówki to: Ahwaz, Abadan,
Bombaj w Indiach, Kapsztad
(RPA), port w Liverpoolu, obóz
w Kirkcaldy. 1 lipca 1942 roku
w Northolt w 315. Dywizjonie
Myœliwskim Stanis³aw Judycki
zosta³ zarejestrowany jako
mechanik silnikowy lotnictwa.
W paŸdzierniku 1946 roku, po
otrzymaniu wiadomoœci o losach ewakuowanej z Wilna do
£odzi ¿ony Teresy z synem
Januszem, zg³osi³ chêæ powrotu do kraju. 23 maja 1947 roku
zosta³ zdemobilizowany, 5
czerwca odp³yn¹³ z Liverpoolu
statkiem Clan Lament, w ewakuacyjnym transporcie wojskowym. Zg³osi³ siê do pracy w
PKP, 21 listopada 1947 roku
rozpocz¹³ pracê w DOKP
£ódŸ, a po jej likwidacji zosta³
przeniesiony do DOKP Warszawa. 1 kwietnia 1965 roku
zosta³ przeniesiony do Ministerstwa Komunikacji, przydzielony do pracy w Centralnym Zarz¹dzie Trakcji. 30 listopada 1973 roku przeszed³ na
emeryturê.
Stanis³aw Judycki ma syna
Janusza, wnuki: Ma³gorzatê,
Jacka i Janusza; prawnuki:
Annê, Wojtka, Karolinê i Klarê, praprawnuczkê Jagodê,
wkrótce na œwiat przyjdzie druga. Od 1965 roku mieszka na
Pradze, przy ul. Darwina.
Pan Stanis³aw mo¿e poszczyciæ siê wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem za udzia³ w
wojnie obronnej 1939, Krzy¿em

Czynu Bojowego Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, Defence Medal, Medalem Lotniczym, Krzy¿em Zes³añców Sybiru, Honorow¹ Odznak¹ Sybiraka, Z³ot¹ Odznak¹ „Przoduj¹cy Kolejarz”. Na pytanie, który z medali najbardziej sobie
ceni – jubilat odpowiedzia³:
„Ka¿dy jest bardzo cenny”.
Po przebytej w ubieg³ym
roku operacji stawu biodrowego porusza siê za pomoc¹ chodzika. Mówi, ¿e ¿yje sprawami bie¿¹cymi; w snach powracaj¹ wspomnienia tragicznych
momentów z lat wojny i powrotu do kraju. Teraz, gdy siê budzi, odczuwa radoœæ, ¿e jeszcze ¿yje. Jako osobê, która
sta³a siê dla niego wzorem w
¿yciu, wymienia ksiêdza Kisiela z gimnazjum w Lidzie im.
Karola Chodkiewicza – wywiezionego na Sybir.
Pan Stanis³aw jest religijny,
regularnie odmawia ró¿aniec,
s³ucha Radia Maryja. Cieszy
siê z kontaktów z przyjació³mi.
Z Marylk¹ Zujko z Ko³a Sybiraków, która mieszka blisko i
czêsto go odwiedza – chêtnie
dzieli siê wspomnieniami o
kolejarzach i lotnikach.
Prezes Terenowego Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków Praga Pó³noc Danuta Kominiak zauwa¿y³a, ¿e po urodzinach 5 maja
i imieninach 8 maja pan Stanis³aw odzyska³ werwê i pamiêæ,
odm³odnia³ o 20 lat.
K.
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RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
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ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

26 maja zapraszamy
na bezp³atne badania densytometryczne
(w kierunku osteoporozy),
które odbêd¹ siê w ambulansie w godz. 9.00-16.00
przed Aptek¹ przy ul. Radzymiñskiej 208.
Zapisy i informacje w Aptece (tel. 22 698-31-16).
www.aptekaradzyminska.pl
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ce, pojedynczo i w parach. W
rozmowie z najpiêkniej tañcz¹c¹ par¹ dowiedzieliœmy siê,
¿e to Agnieszka Wnuczek i
Ignacy Gajo z Domu Tañca.
Pan Ignacy podzieli³ siê z nami
refleksj¹, ¿e podczas plenerowych imprez z udzia³em kapeli
organizatorzy powinni zapewniæ miejsce do tañca dla publicznoœci, by zaanga¿owaæ
ludzi nie tylko do s³uchania, ale
do czynnej integracji – taniec
tworzy wspólnotê!
Najwa¿niejszy punkt programu otworzy³a polka prag.ska –
najstarszy utwór o Warszawie,
z czasów Fryderyka Chopina,
wydany w 1849 roku.
„Jarmark Floriañski to nie
tylko wspania³a zabawa i
uczta, ale tak¿e czas, w którym honorujemy osoby i instytucje, zas³u¿one dla Pragi” –
powiedzia³ burmistrz Pragi
Pó³noc Piotr Zalewski. Nominowanych zapraszano na scenê, a wraz z burmistrzem gratulowali im: wiceburmistrzowie:
Katarzyna £êgiewicz i Piotr
Sarna, pos³anka Alicja D¹browska, wicemarsza³ek województwa mazowieckiego Mar-

cin Kierwiñski i wiceprzewodnicz¹ca Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc Maria Tondera.
Sylwetki Floriana otrzymali:
prof. dr Stanis³aw Dawidziak –
Rektor Honorowy Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie, Rafa³ Szczepañski –
prezes zarz¹du Spó³ki „Juvenes Projekt”, Krzysztof Markowski – dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej nr 5,
Piotr K³ys – komendant Komisariatu Rzecznego Policji, Miros³aw Nizio – twórca Nizio
Gallery oraz Zgromadzenie
Sióstr Matki Bo¿ej Loretañskiej, w imieniu którego statuetkê odebra³y siostry: Dominika Szafran i Marcelina Kindrisz.(Laudacje publikujemy
poni¿ej).
Po ceremonii wrêczenia statuetek publicznoœæ rozgrzewali
„The Warsaw Dixielanders”,
potem rozœmiesza³ Kabaret
Ka£aMasz z Jackiem £opotem
i aktorami z serialu „Ranczo”.
Ostatnim akordem wieczoru
by³y nowe wersje piosenek z
repertuaru Wojciecha M³ynarskiego, w wykonaniu jego syna
Janka oraz Gaby Kulki.
K.

Prof. dr Stanis³aw Dawidziuk - Rektor Honorowy Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie
Za³o¿yciel i rektor Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej obchodz¹cej w ubieg³ym roku 15-lecie istnienia. Uczelnia kszta³ci kadry
dla wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego i administracji
rz¹dowej. Utworzona na dawnych Szmulkach sta³a siê katalizatorem przeobra¿eñ dzielnicy i mentalnoœci jej mieszkañców,
staj¹c siê miejscem zatrudnienia i silnym impulsem dla rozwoju
ma³ego i œredniego biznesu.
Prof. Dawidziuk jest rzecznikiem akcji i inicjatyw podejmowanych na rzecz Spo³ecznoœci Pragi, rozwoju dzielnicy oraz jej
promocji nie tylko na terenie Warszawy, ale te¿ ca³ej Polski.
Bezp³atne udostêpnianie Auli koncertowej, udzia³ w rewitalizacji Pragi, wspó³uczestnictwo w przedsiêwziêciach kulturalnych,
sportowych dzielnicy, osobisty honorowy patronat prof. Stanis³awa Dawidziuka nad wieloma inicjatywami dzielnicy stanowi¹
osobisty, intelektualny i pe³en pasji wk³ad w jej rozwój, daleko
wykraczaj¹c poza przyjête normy uczestnictwa szkolnictwa
wy¿szego w ¿yciu spo³ecznym otoczenia.
Rafa³ Szczepañski - Prezes Zarz¹du spó³ki Juvenes Projekt
Prezes spó³ki JUVENES PROJEKT, wiceprezes spó³ki BBI DEVELOPMENT, przedsiêbiorca budowlany, spo³ecznik – od lat
zaanga¿owany w dzie³o rewitalizacji Pragi-Pó³noc. Osobiœcie
wspiera ochronê dziedzictwa kulturowego Pragi, a jako dzia³acz
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich przyczyni³ siê do organizacji
pierwszego na prawym brzegu muzeum – Muzeum Warszawskiej Pragi. Udostêpni³ na cele ekspozycyjne i magazynowe pomieszczenia w dawnej Wytwórni Koneser, dofinansowa³ pilota¿owe dzia³ania zwi¹zane z projektem tworzenia archiwum historii mówionej. Obok szczególnej pasji we wspieraniu Muzeum Pragi

osobiœcie promuje wszelkie wydarzenia i inicjatywy maj¹ce na
celu nie tylko ochronê dziedzictwa kulturowego Pragi, ale tak¿e
wszelkie wspó³czesne projekty artystyczne i kulturowe.
Krzysztof Markowski - Dowódca Brygadier Jednostki
Ratowniczo - Gaœniczej nr 5 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Komendy Miejskiej
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 5 Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej Komendy Miejskiej Warszawa – Praga Pó³noc.Od 21 lat pracuje na Pradze, od 15 na Pradze-Pó³noc. W
czasie zesz³orocznej powodzi, zw³aszcza w dramatycznym
momencie przerwania wa³ów, ca³y czas kierowa³ akcj¹ „na pierwszej linii frontu”. Dziêki jego zaanga¿owaniu, poœwieceniu, profesjonalizmowi jego i podleg³ym mu ludziom Praga uniknê³a dramatycznych skutków powodzi, które sta³y siê udzia³em tak wielu miast i wsi w Polsce. W ci¹gu roku bierze udzia³ w 1600 akcjach ratowniczych (œrednio 5 dziennie)
Piotr K³ys - Komendant Komisariatu Rzecznego Policji
M³odszy inspektor Piotr K³ys - Komendant Komisariatu Rzecznego Policji. Czuwa nad bezpieczeñstwem na rzekach Wiœle,
Narwi, a tak¿e Zalewie Zegrzyñskim i kanale ¯erañskim. W 2010
roku, podczas powodzi w Warszawie kierowa³ akcj¹ na Wiœle
oraz dba³ o szczególne zabezpieczenie Portu Praskiego. Jego
osobiste zaanga¿owanie daleko wykraczaj¹ce poza standard
obowi¹zków przyczyni³o siê do ocalenia Pragi przed niewyobra¿alnymi skutkami powodzi. Od dwóch lat jest Komendantem Komisariatu Rzecznego Policji. W tym czasie nadzorowa³ wiele
akcji prewencyjnych, w tym wiele skierowanych do dzieci. dziêki temu w 2010 r. na terenie dzia³ania jednostki nie dosz³o do
ani jednego wypadku, w którym utonê³o by dziecko.
Miros³aw Nizio - Nizio Gallery
Miros³aw Nizio to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich architektów wnêtrz i rzeŸbiarzy. Innowacyjne realizacje w Muzeum w Be³¿cu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fabryki w £odzi, monumentalne za³o¿enia urbanistyczne „GROSS ROSSEN” oraz I nagroda za projekt Muzeum Sztuki Wspó³czesnej we Wroc³awiu to tylko niektóre z jego
licznych dokonañ. Absolwent ASP Warszawa oraz FASHION
INSTITUTE OF TECHNOLOGY UNIVERSITY w Nowym Yorku.
W autorskiej Galerii na In¿ynierskiej promuje ciekawych m³odych artystów z ca³ego œwiata, ale w ramach w³asnej Fundacji
skupia siê na programach i projektach skierowanych bezpoœrednio do praskiej m³odzie¿y.
Wernisa¿e m³odych debiutantów, warsztaty, prelekcje i projekcje poœwiecone sztuce, takie inicjatywy jak chór, czy sonda
publiczna praskich s¹siadów, liczne akcje pobudzaj¹ce twórczo mieszkañców dzielnicy, czêsto realizowane z w³asnych œrodków powoduj¹, ¿e Miros³aw Nizio jest nie tylko wybitnym artyst¹, ale te¿ w swojej spo³ecznej pasji pionierem edukacji kulturalnej i inspiracji twórczej mieszkañców dzielnicy.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Loretañskiej
Zgromadzenie Sióstr Loretanek powsta³o przed II wojn¹ œwiatow¹ z inicjatywy ks. Ignacego K³opotowskiego. G³ównym zadaniem zgromadzenia by³a i jest praca wydawnicza i drukarska, ale tak¿e prowadzenie ochronek i przedszkoli – przede
wszystkim dla najubo¿szych.
25 marca 2009 roku w Domu Generalnym Zgromadzenia w
Warszawie, przy ulicy ks. K³opotowskiego zosta³o otwarte „okienko ¿ycia”. To specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka
mo¿e zostawiæ nowo narodzone dziecko, nie nara¿aj¹c jego i
siebie na niebezpieczeñstwo, pozostaj¹c równoczeœnie anonimowa. Jest to symbol troski o ¯ycie, przypomnienie dla ka¿dego przechodnia i dla ka¿dej loretanki, ¿e zgodnie ze s³owami b³.
ks. Ignacego K³opotowskiego: „… Ka¿de istnienie ludzkie od
œmierci zachowane, to zas³uga wielka dla Ojczyzny…”.
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OKULARY dla CIEBIE !!!
Z tym og³oszeniem:
BADANIE WZROKU GRATIS
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”
CH TESCO ul. STALOWA 60/64
Tel. 531 531 818
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

Widoczni z daleka
W sobotnie przedpo³udnie, sprzed Zespo³u Szkó³ Sportowych nr 45 przy ul. Jagielloñskiej 7 wyruszy³a grupa
m³odych rowerzystów pod eskort¹ praskiej policji. Oko³o
godziny 11 peleton dojecha³ do Wojskowego Oœrodka
Rekreacyjno-Sportowego na Wale Miedzeszyñskim. Tu
7 maja prezes Klubu Rowerowego „Trybik”, Pawe³ Paczek
og³osi³ rozpoczêcie sezonu rowerowego.

To ju¿ jedenasty rok dzia³ania
klubu, który od pocz¹tku ma ten
sam cel. „Jako klub stawiamy
mocno na bezpieczeñstwo rowerzystów, je¿d¿¹c w kamizelkach fluorescencyjnych, kaskach i odblaskach. Dziêki takiemu wyposa¿eniu rowerzysta jest
widoczny z daleka. Naszym
g³ównym celem jest zmniejszenie wypadkowoœci m³odych rowerzystów. W drugim dziesiêcioleciu bêdziemy powiêkszaæ grupê i kontynuowaæ pracê z ubieg³ych lat” – mówi Pawe³ Paczek.
Obecnie „Trybik” ma 90
cz³onków; najm³odsza jest 4letnia Matylda, najstarszy - 78letni W³adys³aw.
Dla uczestników imprezy w
WOR-S grupa Stra¿y Miejskiej,
kierowana przez W³odzimierza
Marata przygotowa³a miasteczko ruchu drogowego. Mo¿na
by³o pojeŸdziæ na rowerze, pokonywaæ przeszkody, w formie
zabawowej zapoznaæ siê z nowymi przepisami dotycz¹cymi
ruchu rowerowego, przygotowaæ
do uzyskania karty rowerowej.
Oczekiwanie na kolejne
atrakcje wype³ni³ wystêp zespo³u „Axel” z ZSS nr 45 pod
dyrekcj¹ Agnieszki Czerwiñskiej. Tañcz¹ce dziewczynki w
barwnych strojach, z pomponami w rêkach, zdoby³y nie tylko oklaski. Kilku ch³opców
ustawi³o siê za grup¹ i naœladowa³o rytmiczne uk³ady.
Uwagê wielu uczestników
przyci¹ga³ samochód policyjny z
urz¹dzeniem alarmowym oraz
harleye. Niektórzy byli zawiedzeni, gdy spiker og³osi³, ¿e mo¿na
je tylko obejrzeæ, a nie odjechaæ.
Z bliska mo¿na by³o obejrzeæ
œlizgacz – ³ódŸ, która przyp³ynê³a z komisariatu Policji

Rzecznej. Wyjaœnieñ udziela³
aspirant Marcin Zawadzki.
Ogl¹dane z bliska i g³askane by³y pieski policyjne: jeden,
szkolony do wyszukiwania œladów ludzi, drugi – wyszukuj¹cy zapachy narkotyków.
Doœwiadczeni rowerzyœci
stanêli do konkursu sprawnoœciowego, który, jak zwykle,
przeprowadzi³ aspirant sztabowy Roman Tarajda. Szesnastu
uczestników, w parach, rywalizowa³o w „stójce” na czas.
Zgodnie z tradycj¹ „Trybika”,
Roman Tarajda jedn¹ zapa³k¹
rozpali³ ognisko, by uczestnicy
imprezy mogli przypaliæ sobie
kie³baski. Wielu smakowa³ tak¿e przypalany chleb. Po namiotem czeka³a woda, herbata,
kawa, s³odkie wafelki i banany.
Sponsorem poczêstunku by³
Carrefour Wileñska. Nagrody
g³ówne dla zwyciêzców konkursów ufundowa³ producent
markowych rowerów – firma
„Wheeler”. Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego. „Warta” i „Wheeler” ufundowa³y upominki dla tancerek i rowerzystów. Od Andrzeja Króla (F1
SHOP) dzieci otrzyma³y gad¿ety. Oœrodek udostêpni³ „Trybikowi” nieodp³atnie komendant
WOR-S Stanis³aw Krasowki.
Na pierwszy tegoroczny rajd
cz³onkowie „Trybika” wyruszyli
na Bielany. 21 maja wezm¹
udzia³ w Rajdzie Targówka. 29
maja Komisariat Rzeczny Policji zaprosi³ klubowiczów na
œwiêtowanie Dnia Dziecka. 5
czerwca wybieraj¹ siê do Wo³omina za Zlot Starych Rowerów.
Wiêcej o „Trybiku” – na
wwwklubtrybik.cba.pl
K.
Fot. Joanna Maja

Refleksje kombatanta
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66. rocznica wielkiego zwyciêstwa koalicji antyhitlerowskiej i zakoñczenia
II wojny œwiatowej w Europie rodzi w nas, kombatantach, okreœlone refleksje
oraz wiele wspomnieñ, skojarzeñ i pytañ.
Widzieliœmy wizjê nauki i studiów, a wy8 maja 1945 r. odmieni³ ¿ycie milionom ludzi, niezale¿nie od p³ci, statusu spo- obraŸnia malowa³a nam obraz i wizjê roz³ecznego, wiary czy wieku. Przyniós³ Eu- wijaj¹cego siê kraju, Ojczyzny równoœci sporopie oddech wolnoœci, triumfu dobra nad ³ecznej, innej polskiej wsi - pomimo œwiaz³em, zwiastowanie pokojowego ¿ycia i domoœci czekaj¹cej nas tytanicznej pracy
nad odbudow¹ tego, co zniszczy³a wojna.
przywrócenie wartoœci cz³owieczeñstwa.
Tak odczuwa³em i prze¿ywa³em wiadoByliœmy wówczas m³odzi i odwa¿ni.
moœæ o zakoñczeniu najbardziej z krwawych Dumni z tego, ¿e w tym wielkim zwyciêwojen, II wojny œwiatowej, jako uczestnik stwie jest cz¹stka naszego udzia³u, poœwiêwalki konspiracyjnej w Szarych Szeregach, cenia i samozaparcia, dumni z uczestnicpowstaniec warszawski na ¯oliborzu i wiê- twa w tej wielkiej batalii, pokonania hizieñ obozu koncentracyjnego Stutthof. Za- tlerowskiej bestii.
pewne podobne by³y odczucia wszystkich,
Pomimo ¿e okres powojenny okaza³
którzy w ró¿nych formach i formacjach siê gorzki, a nawet tragiczny dla wielu z
uczestniczyli w tej potwornej wojnie.
nas, niós³ szansê i perspektywê nauki, w³a¯o³nierze Polskich Si³ Zbrojnych na Za- snej rodziny, w³asnego domu.
chodzie, ¿o³nierze Wojska Polskiego, arDlatego dzieñ 8 maja zawsze by³ namii wyzwalaj¹cej kraj razem z Armi¹ Ra- szym kombatanckim œwiêtem, tak jak by³
dzieck¹, partyzanci leœnych ostêpów, po- œwiêtem kombatantów ca³ego œwiata. By³
wstañcy warszawscy czy wiêŸniowie obo- dniem, w którym wyra¿ano uznanie
zów zag³ady - wszyscy oczekiwali jej zwy- uczestnikom wojennych zmagañ, a my,
ciêskiego zakoñczenia.
kombatanci, dziêkowaliœmy za pamiêæ o
Wówczas ka¿dy z nas z kombatanc- naszych dokonaniach.
kim rodowodem by³ dumny ze zwyciêstwa
Od szeregu lat sytuacja ulega³a negai pe³en wiary, ¿e potwornoœæ tej wojny wy- tywnej zmianie.
kreœli wojnê z powtarzaj¹cych siê zjawisk
Zadajemy sobie pytanie, dlaczego 66.
spo³ecznych, ¿e bêdzie to ju¿ raczej ostat- rocznicê wielkiego œwiêta zwyciêstwa nania z wojen z jej potwornymi skutkami.
sze w³adze pomijaj¹ milczeniem? Przecie¿
Wieœæ o zwyciêstwie zastawa³a nas w w zwyciêstwie tym jest tak znaczny udzia³
ró¿nych sytuacjach, ale wszêdzie przyjmo- nas, kombatantów, ówczesnych ¿o³nierzy
wana by³a z wielk¹ radoœci¹ i przekona- wielkiej koalicji antyhitlerowskiej, walcz¹niem, ¿e wchodzimy w nowy, pokojowy cych na wszystkich frontach tej potwornej
okres; ¿e ju¿ nie bêdziemy zabijaæ i byæ za- wojny. Udzia³ w tym wielkim zwyciêstwie
bijanymi; ¿e wejdziemy w pokojowy okres maj¹ setki tysiêcy naszych ¿o³nierzy walbudowania tego, co zniszczy³a wojna; ¿e bê- cz¹cych na l¹dzie, morzach, powietrzu,
dziemy ¿yæ szczêœliwie i bez strachu.
leœnych ostêpach czy miejskich zau³kach.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
p. Eugeniusza Kurpiowskiego, z³o¿ony dnia 29 kwietnia
2011 r. i uzupe³niony dnia 9 maja 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego
D-0,40 i D-0,30 m w ul, Laurowej, Portowej, Szczupaczej
na dz. nr ew. 7/10, 4, 107, 123/1, 145, 5/1, 7/1, 6, 109/3,
7/11, 109/4, 109/5, 109/17, 122 z obrêbu 4-06-33 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.biatoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Milczenie w³adz, pozbawienie nas wielkiej satysfakcji z tego, ¿e nosimy dumne
miano zwyciêzców - odbiera nam wiarê w
to, za co walczyliœmy, za co odda³o ¿ycie
setki tysiêcy gor¹cych patriotów, których
groby znacz¹ szlaki bojowe na wszystkich
kontynentach naszego globu.
Powojenne pokolenia, nasze wnuki i
prawnuki, nawet w przybli¿eniu nie wyobra¿aj¹ sobie potwornoœci i skutków wojny. I to jest ich wielkie szczêœcie.
Pokolenie kombatantów czêsto natomiast wraca we wspomnieniach do tych potwornych prze¿yæ, niskiej ceny ¿ycia, codziennego zagro¿enia œmierci¹, wysi³ku i codziennej gry ze œmierci¹ w tamtych latach.
Wiêkszoœæ tych oczekiwañ spe³ni³a siê.
Przez lata dumnie œwiêtowaliœmy to wielkie zwyciêstwo. Kraj nasz przeszed³ szereg
przeobra¿eñ. Mamy woln¹, niepodleg³¹ i

demokratyczn¹ Ojczyznê, a nas, kombatantów, pozosta³a ju¿ tylko garstka. Pozosta³a nam duma z naszych dokonañ, z tych
wielkich i ma³ych czynów, które by³y przyczynkami do wielkiego zwyciêstwa, którego byliœmy uczestnikami. Dumy i satysfakcji, ¿e nasz ¿o³nierski trud nie poszed³ na
marne, nie mo¿e przekreœliæ obojêtnoœæ
w³adz na kolejn¹ rocznicê zwyciêstwa. Uroczyœcie œwiêtujemy rocznice zrywów patriotycznych, które by³y klêskami. Czy nie czas
we w³aœciwych proporcjach dostrzec wielkoœæ zwyciêstwa osi¹gniêtego 66 lat temu?
Nasi wojenni koalicjanci to dostrzegaj¹
i oddaj¹ nale¿ne uznanie i ho³d uczestnikom tego zwyciêstwa.
P³k dr in¿. Czes³aw Lewandowski
przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady
Kombatanckiej przy Urzêdzie Praga
Pó³noc

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wydaniu decyzji na wniosek w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na:
Nr 39/CP/2011 z dnia 12.05.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie kablowej linii oœwietleniowej
ze s³upami na dzia³kach nr ew. 60/20, 60/21, 219, 66
(poza MPZP Bia³o³êka Wieœ) oraz cz. dzia³ki nr ew. 67
(projektowana dzia³ka nr ew. 67/1) w obrêbie 4-07-03
w ul. Przykoszarowej, Miko³aja z D³ugolasu na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 36/CP/2011 z dnia 04.05.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia w ulicy Olesin, na czêœci dzia³ki ew.
nr 39 z obrêbu 4-16-03 oraz na czêœci dzia³ki
ew. nr 34/1 z obrêbu 4-16-04, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Nr 37/CP/2011 z dnia 10.05.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia DN 16 mm PE w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Stanis³awa Chudoby (dzia³ki ew. nr 6/19, 36/1
oraz czêœci dziatek ew. nr 14/9 115 w obrêbie 4-16-21)
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 307 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dzieñ S¹siada
Miejsce: podwórko Targowa 49/51 i Okrzei 34. Data: 27 maja, START: godz. 16.00
W programie: malowanie miejsc parkingowych (emblematy samochodów) - dzieci malowaæ
mog¹ kred¹ na chodnikach, jezdni - malowanie twarzy, zabawy dla dzieci: k¹cik gier planszowych, zabawy grupowe: zoœka, kapsle itp. od 16 do 18, muzyka na ¿ywo od 18.30,
warsztaty taneczne od 18.30, historia miejsca (opowieœæ przewodnika o miejscu, w którym
stoj¹ nasze domy), wspólne zdjêcie z góry wie¿owca, wspólne grillowanie. Wszystko dziaæ
siê bêdzie w ramach kooperatywy „Zwierz siê”.
Miejsce: StudioGaleria „3...” ul. Strzelecka 26. Data: 28 maja, START: godz. 14.00
W godz. 14 do 17.30 kiermasz ró¿noœci: rzeŸba, malarstwo, markowa odzie¿ w StudioGaleria 3 kropki. O godz. 18.00 startujemy „Kino S¹siedzkie”.
Miejsce: podwórko Zaokopowa 3. Data: 29 maja (niedziela), START: godz. 15.00
Œwiêto s¹siadów, warsztaty plastyczne dla dzieci, s¹siedzki grill.
Miejsce: osiedle Œliwice. Data: 27 maja, START: godz. 13.00
Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 77 ul. Witkiewicza 31: godz. 13-20.00. Dzieñ otwarty
biblioteki. W programie: rysowanie, czytanie bajek, gry, darmowy dostêp do internetu; godz. 20.00
Projekcja filmu dokumentalnego „Zanim przekln¹ nas dzieci” ul.Gersona 3 (w piwnicy).
W weekend 28 maja i 29 maja spotkaj¹ siê tak¿e s¹siedzi z innych Zielonych Podwórek,
m.in. na ul. Ma³ej, Brzeskiej, Zaokopowej i Kawêczyñskiej!

Bojkot trwa
Chyba na pechowy dzieñ, bo trzynastego i na dodatek w pi¹tek, przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kowalska-Kobus wyznaczy³a
kontynuacjê obrad III sesji rady dzielnicy i kolejn¹ sesjê o numerze XII zwo³an¹ na wniosek zarz¹du dzielnicy. Zamierzenia by³y
ambitne, powo³anie komisji rady, opinie do korekty dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu m.st. Warszawy, a tak¿e szereg spraw
maj¹tkowych. Na sali obrad o oznaczonej godzinie pojawili siê
radni PO i SLD, niezbyt t³umnie mieszkañcy dzielnicy, po raz
kolejny zabrak³o na sali obrad radnych PiS i PWS. Warto wiêc
zadaæ pytanie, a w³aœciwie szereg pytañ, dlaczego radni PiS i
PWS bojkotuj¹ wezwania przewodnicz¹cej rady i jej decyzje odnoœnie terminarza sesji? Dlaczego radni PiS i PWS nie pojawiaj¹
siê na sesjach rady, aby pracowaæ na rzecz mieszkañców dzielnicy, którzy ich do tego powo³ali? Rzadki to przypadek, gdy wybrañcy bojkotuj¹ sprawy swoich wyborców. Mo¿e w rewan¿u w
trakcie najbli¿szych wyborów wyborcy zbojkotuj¹ swoich dotychczasowych wybrañców z PiS i PWS.
DCH

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.) art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) art. 1 ust 1
oraz art. 11 ust 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 o ustroju
miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U nr 41, poz. 261 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
decyzji nr 32/CP/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. na
wniosek Przedsiêbiorstwa Budowlanego KONSTANTY
STRUŒ reprezentowanego przez Krzysztofa Szylberga, o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na skablowaniu napowietrznej linii energetycznej o napiêciu
110 KV, na cz. dz. ew. nr 2 obrêb 4-06-12, w rejonie ulic
Myœliborskiej, Zab³ockiej, Delfina, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie,
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 307, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 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
zagospodarowaniu 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.

X sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bia³o³êcki akcent
polskiej prezydencji w UE
To bêdzie jeden z akcentów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, bia³o³êcki i sto³eczny akcent – ods³oniêcie pomnika László
Osvátha, wêgierskiego patrioty i przyjaciela Polski. László Osváth
w czasie II wojny œwiatowej organizowa³ pomoc dla polskich
uchodŸców wojennych, którzy znaleŸli siê na Wêgrzech, zaœ Bia³o³êka jest idealnym miejscem na uhonorowanie wêgiersko – polskiego bohatera, jako ¿e od lat wspó³pracuje z samorz¹dem budapeszteñskiej dzielnicy Budafok - Teteny. Ods³oniêcie pomnika
mia³oby miejsce 1 lipca tego roku, w dniu przekazania Polsce prezydencji w Radzie UE, z udzia³em premierów Polski i Wêgier.
Autorem rzeŸby jest Györfi Lajos, pomnik bêdzie przetransportowany do Warszawy przez stronê wêgiersk¹. Stanie na
skrzy¿owaniu ulic Ordonówny i Strumykowej. To rzeŸba figuratywna - siedz¹ca postaæ László Osvátha, z kolumnow¹ œcian¹,
z tablicami zawieraj¹cymi nazwiska wêgierskich urzêdników
pañstwowych i osób cywilnych, wszystkich tych, którzy podczas
II wojny œwiatowej udzielili pomocy polskim uchodŸcom. Na kolumnie znajdzie siê równie¿ nota biograficzna bohatera pomnika. Radni – co oczywiste - pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwa³y Rady Warszawy w tej sprawie.
Kolejna uchwa³a dotyczy³a podpisania porozumienia kontynuuj¹cego wspó³pracê pomiêdzy Dzielnic¹ Bia³o³êka m.st. Warszawy i XXII Dzielnic¹ Budapesztu Budafok – Teteny na lata
2011-2013. Wspó³praca samorz¹dów trwa od 1999 roku. W uzasadnieniu radni napisali m.in.: Celem trwaj¹cej ju¿ od 11 lat
wspó³pracy polsko - wêgierskiej jest przede wszystkim mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ na ró¿nych p³aszczyznach zainteresowañ pomiêdzy samorz¹dami. Wa¿nymi dziedzinami wspó³pracy zagranicznej pomiêdzy dzielnicami jest oœwiata, kultura,
sport oraz gospodarka, zaœ w szczególnoœci spotkania m³odzie¿y
na corocznych obozach w ramach letniej wymiany m³odzie¿y.
Przeg³osowane zmiany w bud¿ecie dotyczy³y m.in. przeniesienia œrodków z wydatków bie¿¹cych na wspomnian¹ powy¿ej budowê pomnika.
Chodzi o 75 tys. z³. Inne zmiany to zwiêkszenie o 30 tys. z³ œrodków na
wykup gruntów pod budowê ul. Talarowej i zwiêkszenie œrodków - o 101
tys. z³ - na budowê zespo³u szkó³ przy ul. Kobia³ki.
(egu)

Zaproszenie
Dom Kultury Praga zaprasza 22 maja, na I Piknik Praski –
imprezy organizowanej dla seniorów i z myœl¹ o nich w ramach
integracji artystów amatorów w województwie Mazowieckim. W
czasie pikniku zespo³y i soliœci wyst¹pi¹ w Muszli Koncertowej
Parku Praskiego przy ul. Ratuszowej. Zabawa zaczyna siê o
godz. 12.00 i bêdzie trwaæ ca³y dzieñ, tañce i muzyka rozbrzmiewa³y bêd¹ na ca³¹ Pragê. Gospodarze przygotuj¹ niespodziankê kulinarn¹ dla wykonawców i podziêkowania za koncert.

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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 30/CP/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia na dz. ew. nr 153/7 oraz 153/5 z obrêbu 4-01-26 przy ul. G¹siorowskiej na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie, na wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 18 lutego 2011 r.
- decyzji nr 31/CP/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji
nr 5/CP/2008 z dnia 14.01.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowle kanalizacji œciekowej DN 0,20 m wraz z przy³¹czami kanalizacyjnymi na dzia³ce
ew. nr 7/3 w obrêbie 4-04-01, na dzia³ce ew. nr 2,44, 45 w obrêbie 4-04-22, na dzia³kach ew.
nr 2 i 6 w obrêbie 4-04-23 oraz na dzia³ce ew. nr 27 w obrêbie 4-04-24 w ul. Fletniowej na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie w zakresie w zakresie: zmiany numeracji dzia³ek,
zmiany za³¹cznika graficznego nr 1 E, na wniosek inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA., z³o¿ony dnia 18 lutego 2011 r.
- decyzji nr 34/CP/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przy³¹cza energetycznego SN
do Oczyszczalni Œcieków „Czajka” na dzia³kach nr ew.:
• 1/1, 1/2, 5/2, 5/3, 7/3 z obrêbu 4-03-19;
• 19, 6/4 z obrêbu 4-02-33;
• 1/7, 27/2, 1/5, 1/6, 1/8 z obrêbu 4-04-24;
• 1, 2/3, 3/1 z obrêbu 4-04-22;
• 2 z obrêbu 4-04-01;
• 11, 1/3, 8 z obrêbu 4-02-18;
• 24/2, 13/1, 12/1, 11/1, 10, 5/1, 2/9, 2/6 z obrêbu 4-02-16;
• 30/8, 28/4, 27/1, 26/1, 24/1, 34/6, 11 z obrêbu 4-02-11;
• 16/1, 15/1, 11, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/20, 2/21, 2/22 Z obrêbu 4-02-12;
• 65, 66, 71, 103, 99, 96, 77, 74, 81, 78 z obrêbu 4-02-35;
• 2/12, 2/13 z obrêbu 4-02-06;
• 71/8 z obrêbu 4-04-04
w rejonie ul. Mehoffera, Parcelacyjnej, Deseniowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek inwestora - RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46,
00-672 Warszawa reprezentowany przez Annê Tomczak, z³o¿ony dnia 30 kwietnia 2010 r.,
zmieniony dnia 22 listopada 2010 r. oraz 29 grudnia 2010 r.
- decyzji nr 35/CP/2011 z dnia 4 maja 2011 r. zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji
nr 6/CP/2009 z dnia 12.01.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego:
• DN 200 mm L ca 600 m w ul. Polnych Kwiatów na odcinku od istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Parowozowej do ul. Mehoffera,
• DN 200 mm L ca 900 m w ul. Mehoffera na odcinku od przewodu wodoci¹gów DN 200
mm w ul. Polnych Kwiatów do ul. Lidzbarskiej,
• DN 200 mm L ca 1400 m w ul. Piwoniowej i w ul. Deseniowej [z wy³¹czeniem przejœcia
przez tory kolejowe (tereny zamkniête)] na odcinku od przewodu wodoci¹gowego DN
200 mm w ul. Mehoffera do przy³¹cza wodoci¹gowego do oczyszczalni „Czajka”,
• DN 150 mm L ca 250 m w ul. Zawiœlañskiej i ul. Mehoffera na odcinku od przewodu
wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Deseniowej do z³¹cza z koñcówk¹ istniej¹cego
przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Mehoffera (HP 40627)
na dzia³ce nr ew. 3 w obrêbie 4-02-05, na dzia³ce nr ew. 2/3 w obrêbie 4-02-06, na
dzia³kach nr ew. 2/1, 11, 20, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 30/3, 34 w obrêbie 4-0211, na dzia³kach nr ew. 2/3, 69/2, 69/3 w obrêbie 4-02-12, na dzia³ce nr ew. 1 w obrêbie
4-02-16, na dzia³kach nr ew. 1, 2, 4/1, 6/1, 15 w obrêbie 4-02-17, na dzia³kach nr ew. 1/ 4,
29/1 w obrêbie 4-04-24, na dzia³kach nr ew. 2 w obrêbie 4-05-02, na dzia³kach nr ew. 19,
27, 35 w obrêbie 4-17-05, na dzia³kach nr ew. 33, 42/2, 59 w obrêbie 4-17-06, na dzia³ce
nr ew. 85/1 w obrêbie 4-17-07, na dzia³ce nr ew.1, 36 w obrêbie 4-17-08, na dzia³ce nr
ew. 98 w obrêbie 4-17-10 wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ towarzysz¹c¹ przedmiotowej
inwestycji, na wniosek inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie SA, z³o¿ony dnia 14 marca 2011 r.
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 309, w
poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 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 zagospodarowaniu 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.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
korzystanie z nieruchomoœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,
w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania
za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci lub
zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e
¿¹daæ od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Dla dzieci i m³odzie¿y

nych form tañca takich jak balet,
taniec ludowy, taniec brzucha,
flamenco. „Bo co mo¿e ma³y
cz³owiek” - to tytu³ jednej z piosenek, któr¹ us³yszymy. Warto
zobaczyæ i wys³uchaæ, co mog¹
m³odzi artyœci z Targówka.
Odbêdzie siê równie¿
zbiórka elektroodpadów prowadzona przez REMONDIS
Electrorecycling Sp. z o.o.

29 maja w Parku Bródnowskim odbêdzie siê 3. Festiwal
Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek”. Pocz¹tek imprezy o godzinie 12.00.
Festiwal „Artystyczny Targó- spo³y taneczne, pokazy akrobawek” to najwiêksze i niepowtarzal- tyczne, fragmenty przedstawieñ
ne wydarzenie plenerowe promu- teatralnych. M³odzi wykonawcy
j¹ce dzia³ania artystyczne przed- zaœpiewaj¹ wiele polskich oraz
szkoli, szkó³ wszystkich typów, in- œwiatowych przebojów. Przeniestytucji kultury oraz organizacji po- siemy siê równie¿ w zaczarowazarz¹dowych Dzielnicy Targówek.
Powstanie Miasteczko Festiwaloul. Blokowa 1,
we, które bêdzie obejmowa³o prewww.zacisze.waw.pl
zentacje sceniczne, pasa¿ kulturalny, gry i zabawy zrêcznoœciowe,
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
pasa¿ handlowo-kulinarny.
18 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów. Wstêp 11 z³.
Placówki edukacyjne, stowa19 - 22 V (czwartek - niedziela) - „Z artystyczn¹ wizyt¹ w Tolkmicku”.
rzyszenia i firmy oraz DK Zaci21 V (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
sze przygotowa³y ró¿norodne
formy dzia³añ animacyjnych:
21 V (sobota) - „Sobota dla Ciebie”: warsztaty fotograficzne.
malowanie twarzy, origami, za22 V (niedziela) - Dzieciêca Stolica – 12. Plenerowe Spotkania
bawy z chust¹ animacyjn¹, tor
Dzieciêcych Twórców Ruchu Amatorskiego pod Pa³acem Kultuprzeszkód, zabawy po angielry i Nauki. DK „Zacisze” zaprasza dzieci do swojego stoiska na
sku, malowanie na folii, cuda z
zajêcia plastyczne oraz na pokaz w wykonaniu zespo³u wokalmasy gipsowej i solnej, bi¿uteno-tanecznego „Abrakadabra” i dzieciêcego zespo³u ludowego.
ria z makaronu, kwiaty z krepi25 V (œroda) godz. 16.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki - „Matczyny, tworzenie koralikowej bi¿une rêce” Koncert Solistów z sekcji Solo Senior i Solo Classic
terii, malowanie na szkle, szaUTW DK Zacisze z okazji Dnia Matki. Godz. 18.00 - Spotkachy, ³amig³ówki, konkursy ortonie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³o nr 5 Zacisze - „Matgraficzne, matematyczne, zgaczyne rêce” Koncert Solistów z sekcji Solo Senior i Solo Clasdywanki ekologiczne, rozkrêcasic UTW DK Zacisze z okazji Dnia Matki.
nie starych komputerów, do27-29 V (pi¹tek-niedziela) - Plener malarski w Nieborowie.
œwiadczenia chemiczne, nauka
28 V (sobota) - Otwarcie wystawy pracowni rysunku i malarstwa
pierwszej pomocy. Bêdzie rówDK „Zacisze” w Nieborowie.
nie¿ stoisko biblioteki z tani¹
28 V (sobota) - Koncert zespo³u „Gitarerra” w Pa³acu w Nieborowie.
ksi¹¿k¹. Zapraszamy dzieci i
29 V (niedziela) - 3. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny
m³odzie¿ do udzia³u w ma³o poTargówek” w Parku Bródnowskim. Miasteczko festiwalowe: prepularnych grach œwiata: petazentacje sceniczne, zajêcia manualne, plastyczne i edukacyjnque, croquet, shuffleboard...
ne dla dzieci, wspania³a i twórcza zabawa. Start o godz. 12.00.
Ogromn¹ atrakcj¹ dla dzie1 czerwca (œroda) godz. 17.00 - „Mam Talent” - „Maluj¹c œwiat
ci s¹ zabawy przygotowane
ilustrujê ksi¹¿ki” wystawa prac dzieci i m³odzie¿y z pracowni artyprzez Klanzê: gry zrêcznoœciostycznych DK „Zacisze” w Czytelni Naukowej nr 1 Biblioteki Puwe, zabawy wymagaj¹ce loblicznej w Dzielnicy Targówek m.st. W-wy (ul. Œw. Wincentego 85).
gicznego myœlenia i mnóstwo
Wstêp wolny. W pracowniach artystycznych DK Zacisze m³odzie¿
dobrej zabawy.
poznaje ró¿ne techniki tworzenia. Dzieci bawi¹c siê ró¿nymi mateNa scenie zaprezentuje siê
ria³ami, realizuj¹ swoje pomys³y i rozwijaj¹ siê manualnie. Wykoblisko 600 wykonawców w wierzystuj¹c swoj¹ wyobraŸniê, maj¹ pe³n¹ swobodê interpretacji.
ku od 3 do 19 lat. Podczas 7 godzin programu zobaczymy ze-
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
ANGIELSKI, niemiecki,
w³oski - rok w miesi¹c - tel.
789-264-384
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JÊZYK polski nauczycielka
725-480-337
PODSTAWY obs³ugi komputera,
zachêcamy seniorów, tel.
601-440-130
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE
ABY potencjê wzmocniæ
502-454-922
„OPIEKUN osób starszych,
niepe³nosprawnych, zale¿nych”
+ pierwsza pomoc - tel.
789-264-384
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943

PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
MEDYCYNA PRACY
Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71
pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, remonty,
wykoñczenia 30-letnia
praktyka 510-042-455
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie,
remonty, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365

D
R
Z
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I

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

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

NAPRAWA telewizorów
(piloty), dojazd 530-117-589,
507-476-408
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY, ¿aluzje 888-865-177
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

plac Hallera 9

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

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

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 maja
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Psie sprawy
Proszê Szanownych Pañstwa, od wielu lat nie biega³em.
Aliœci dziœ, o absurdalnie wczesnej porze jakaœ niewidzialna
si³a, obudzi³a mnie, wiêc za³o¿y³em sportowe buty i œmign¹³em w moje osiedlowe uliczki.
Truchtam niespiesznie i przy
mijanych p³otach, widzê wyszczerzone zêby psów. Jest
pi¹ta rano, piêkny poranek
„zimnej Zoœki” i nagle wszystko zrozumia³em.
Polska jest jak domek z
ogródkiem. Bardziej lub mniej
zadbana, ale dziêki, ¿e jest!
W wyszczerzonych k³ach za
siatkami widzê poziom naszego establishmentu – absurd ujadania na kogoœ, kto sobie tylko
biegnie wzd³u¿ p³otu, agresja z
przyzwyczajeñ. Dziœ nie widzia³em ani jednego merdaj¹cego
ogonka na odg³osy mojego
truchtu. Co gorsze, widzia³em,
¿e po obszczekaniu mnie, pieski zaczyna³y ujadanie miêdzys¹siedzkie. A w tygodniu, przyprowadzane do przychodni
staj¹ siê taaaaaakie malutkie!
Mamy maj. Podobnie jak nasza Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, kiedyœ rusza³a akcja szczepieñ psów i kotów przeciwko wœciekliŸnie. Dla Owsiaka szacunek za jego raz w roku,
ale chcia³bym, aby wszyscy
Szanowni Pañstwo wiedzieli, ¿e
to szczepienie mo¿na wykonywaæ przez ca³y rok. Ju¿ nie ma
akcji. Lekarze weterynarii maj¹
do dyspozycji dobrej jakoœci
szczepionki zawsze. Nie ma socjalistycznej reglamentacji i
mo¿liwoœci, ¿e jej zabraknie.
Szczepienie przeciwko
wœciekliŸnie jest z ka¿dego powodu zasadne i jest urzêdowym
obowi¹zkiem. Normy prawne
zmieni³y siê i niezaszczepienie
nie jest ju¿ wykroczeniem, ale
przestêpstwem. Normy Unii
Europejskiej s¹ bardzo restrykcyjne. Dlatego ka¿dy stra¿nik
miejski lub policjant po stwierdzeniu zaniedbania, mo¿e ukaraæ nas wstêpnie mandatem
kiedyœ 50, a teraz co najmniej
200 z³. Fina³ odbêdzie siê w s¹dzie grodzkim. W rachubê
wchodzi kwota do 5 tys. z³.
Pañstwowe inspektoraty
weterynarii zlecaj¹ wyk³adanie
szczepionki przeciwko wœciekliŸnie w rejonach zagro¿onych chorob¹ dla zwierz¹t wolno ¿yj¹cych. Przed wejœciem
do lasu nale¿y wzi¹æ towarzysz¹cego psiaka na smycz. Zjedzenie preparatu to wyrzucenie naszych spo³ecznych pieniêdzy i mo¿liwoœæ zdrowotnych powik³añ u pupila.
I jeszcze jedna rada na koniec. W przypadku pogryzieñ
ludzi przez psy lub inne zwierzêta, tak¿e maj¹ce aktualne
szczepienia przeciwko wœciekliŸnie, przepisy weterynaryjne
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

nak³adaj¹ obowi¹zek co najmniej 15-dniowej obserwacji.
Ten obowi¹zek bywa czasami
k³opotliwy, aliœci jest dla naszego dobra, a nie przeciwko nam.
W zesz³ym roku zosta³a
przez nietoperze pok¹sana kilkuletnia dziewczynka. Opo-

wiada³a o tym dziadkom, rysowa³a na kartkach zdarzenie.
Fakty zosta³y zignorowane.
Kiedy u dziecka wyst¹pi³y objawy wœcieklizny, by³o ju¿ za
póŸno. Umar³a. Proszê zrozumieæ, to szczepienie poprzez
bezpieczeñstwo zwierz¹t jest
dla nas. Bezpieczni w polskich
zaœciankach, mo¿emy merdaæ
na to czego nie znamy i wyjœæ
do Europy, gdziekolwiek.

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia
29 kwietnia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie kablowej linii oraz s³upów oœwietleniowych
dla potrzeb oœwietlenia ul. Po³oniny na dzia³kach ew.
nr 7/7, 10/8, 10/9 z obrêbu 4-02-18, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez Gaz Media
Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 2, 05-200 Wo³omin, z³o¿ony
dnia 2 maja 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 91/9
z obrêbu 4-02-26 w drodze dojazdowej do ul. Dêbowej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Lewa strona medalu

Rada wielu
nowa gazeta praska 11

Referendum w sprawie SPEC-u

Czas na Stalow¹!

Ju¿ tylko mieszkañcy Warszawy s¹ w stanie uratowaæ Sto³eczne Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. (SPEC) przed prywatyzacj¹. Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz pozosta³a bowiem g³ucha na argumenty przeciwników sprzeda¿y tej najwiêkszej miejskiej spó³ki i zamierza
pozbyæ siê jej w ci¹gu kilku najbli¿szych miesiêcy. Ma³o tego rozdysponowa³a ju¿ nawet œrodki, jakie spodziewa siê za to uzyskaæ, choæ tak naprawdê nikt nie
jest w stanie powiedzieæ, za ile
SPEC uda siê ostatecznie sprzedaæ. O ile w ogóle siê uda, bo
opozycja nie powiedzia³a w tej
sprawie jeszcze ostatniego s³owa. 6 maja przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
Zielonych i zwi¹zków zawodo-

wych formalnie zg³osili do Pani
Prezydent zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie
prywatyzacji SPEC-u. Ich zdaniem, o sprzeda¿y tej najwiêkszej miejskiej spó³ki nie powinna bowiem decydowaæ tylko
Hanna Gronkiewicz-Waltz i zdominowana przez Platformê Obywatelsk¹ Rada Miasta, ale wszyscy mieszkañcy stolicy. Chocia¿by dlatego, ¿e prywatyzacja ta
odbije siê na ich kieszeni.
SPEC jest strategiczn¹ dla
Warszawy spó³k¹, która zaopatruje w ciep³o ponad 80% mieszkañców stolicy. Jest przedsiêbiorstwem, które mocno inwestuje w konserwacjê, modernizacjê
i rozbudowê sieci ciep³owniczej
miasta, a jednoczeœnie przynosi
ogromne zyski – w 2010 r. a¿ 82

mln z³. To wszystko wkrótce siê
zmieni. Sprzeda¿ SPEC-u oznaczaæ bêdzie dla mieszkañców
wzrost cen ogrzewania i ciep³ej
wody, bo dzia³o siê tak zawsze
po prywatyzacji podobnych spó³ek w innych miastach. Wbrew
temu, co twierdz¹ w³adze Warszawy, Urz¹d Regulacji Energetyki nie gwarantuje bowiem utrzymania dotychczasowych cen,
zw³aszcza, ¿e dziœ s¹ one w stolicy jedne z najni¿szych w kraju.
Nowy w³aœciciel bêdzie chcia³
szybko odzyskaæ zainwestowane w zakup SPEC-u pieni¹dze i
nie zawaha siê, siêgaj¹c po nie
do kieszeni warszawiaków. Z
tego samego powodu zapewne
ograniczy do minimum nak³ady
na konserwacjê i modernizacjê
sieci, co niew¹tpliwie wp³ynie na

PO warszawsku

Pytam w imieniu mieszkañców
Otrzymujê wiele sygna³ów od
mieszkañców Bia³o³êki, szczególnie wschodniej czêœci dzielnicy,
dotycz¹cych budowy kanalizacji.
Tereny te wci¹¿ nie s¹ skanalizowane w wystarczaj¹cym stopniu.
Potencja³ kanalizacyjny tych terenów zosta³ powiêkszony dziêki
udanej wspó³pracy z podmiotami
prywatnymi, jednak konieczny
jest dalszy rozwój systemowej likwidacji uci¹¿liwych i kosztownych szamb. Niezbêdne jest jak
najszybsze do³¹czenie indywidualnych u¿ytkowników koñcowych
do sieci kanalizacyjnej. Uzasadniaj¹ to wzglêdy zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Uwa¿am, ¿e system dop³at do indywidualnych pod³¹czeñ sprawdzi³
siê i jest komplementarn¹ czêœci¹
budowy sieci kanalizacyjnej.
Zwróci³em siê do w³adz miasta z
interpelacj¹ w tej sprawie, o harmonogram pod³¹czeñ indywidualnych, rozbudowê sieci kanalizacyjnej oraz system dop³at.
Kolejn¹ spraw¹, któr¹ postanowi³em siê zaj¹æ, wa¿n¹ dla
mieszkañców Bia³o³êki, Pragi i
Targówka, jest to kwestia budowy parkingów Parkuj i JedŸ.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami z wczeœniej wystosowanych interpelacji, wkrótce powinien rozpocz¹æ siê etap planowania i przygotowania kolejnej
perspektywy rozbudowy parkingów Park & Ride w Warszawie.
Chcê zwróciæ uwagê w³adz Warszawy na ogromne potrzeby
Bia³o³êki i Targówka w tym zakresie. O zaletach tego typu inwestycji wspomina³em w poprzednich interpelacjach i pisa³em w jednym z poprzednich felietonów. Zwróci³em siê z proœb¹
o analizê pod k¹tem realizacji
piêciu konkretnych lokalizacji. 1.
Annopol (Bia³o³êka): budowa
parkingu Park & Ride w okolicy
istniej¹cej pêtli tramwajowej i dostosowaniu szerokoœci ulicy dojazdowej szczególnie na zakrêtach, aby dopuœciæ poruszanie
autobusów, stworzy z niefunkcjonalnej w jej koñcowym odcinku linii tramwajowej na Annopol
w pe³ni funkcjonaln¹ siatkê komunikacyjn¹ w oparciu o transport szynowy. 2. Pêtla linii tramwajowej – Winnica (Bia³o³êka):
budowa linii tramwajowej na Tarchomin jest znakomit¹ okazj¹ do
gruntownego przeformatowania
komunikacji na terenie Bia³o³êki. Szybki tramwaj z terenu Winnicy mo¿e stworzyæ okazjê do

odkorkowania nie tylko ul. Modliñskiej, Mostu Pó³nocnego i
Mostu Grota-Roweckiego, ale i
czêœciowo wszystkich ulic w
Warszawie. 3. P³udy, Choszczówka (Bia³o³êka): O potrzebie
lokalizacji parkingów Park &
Ride w tych lokalizacjach wskazywa³em w jednym z poprzednich felietonów. 4. Kondratowicza (metro, tramwaj – Targówek): Intensywny rozwój i urbanizacja Targówka i Bia³o³êki w
okolicy planowanej trasy II linii
metra powodowaæ bêdzie zwiêkszone zapotrzebowanie na
szybk¹ komunikacjê publiczn¹.
Najlepszym sposobem jest integrowanie II linii metra z innymi
formami komunikacji. Dodatkowymi atutami tej lokalizacji jest
bliskoœæ Trasy Toruñskiej, ulic
³¹cz¹cych tereny „zielonej Bia³o³êki” i wa¿nych szlaków komunikacyjnych dzielnicy Targówek.
Zwróci³em siê z proœb¹ o anali-

zê powy¿szych lokalizacji parkingów Park & Ride w celu wybrania priorytetowych dla obu
dzielnic, uwzglêdniaj¹c obecne
perspektywy i rozwój oraz przysz³e potrzeby mieszkañców Bia³o³êki i Targówka w tym zakresie oraz priorytety integracji komunikacji w oparciu o transport
szynowy w Warszawie.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

jej stan i awaryjnoœæ. Czy Pani
Prezydent o tym nie wie, czy
mo¿e wszystko jej jedno?
Nam obojêtne to nie jest. Sojusz Lewicy Demokratycznej
chce, aby SPEC pozosta³ w³asnoœci¹ miasta, tak jak jest to w
Wiedniu, Monachium czy Kopenhadze. Uwa¿amy, ¿e o losie
spó³ki powinni zadecydowaæ
wszyscy mieszkañcy Warszawy,
st¹d pomys³, ¿eby przeprowadziæ w tej sprawie referendum.
Nie chce go rz¹dz¹ca stolic¹
Platforma, która, jak widaæ, Obywatelsk¹ jest tylko z nazwy, dlatego postanowiliœmy doprowadziæ do niego sami, jako mieszkañcy. W ci¹gu 60 dni musimy
zebraæ 135 tysiêcy podpisów i
postawiæ w tej sprawie Hannê
Gronkiewicz-Waltz pod œcian¹.
Prawdziwy wyœcig z czasem, ale
nie uczestniczymy w nim sami.
Wspieraj¹ nas inne partie, stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe, spó³dzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe. Wszyscy ci, którzy wiedz¹, ¿e sprzeda¿ SPECu jest szkodliwa dla miasta, a
zw³aszcza dla jego mieszkañców. Jeœli uwa¿aj¹ Pañstwo tak
samo, to zachêcam do podpisania siê pod wnioskiem o referendum. Poka¿my, ¿e nie godzimy
siê bezkrytycznie na wszystko.
Po wiêcej informacji zapraszam
na stronê internetow¹ akcji:
www.stopprywatyzacjispec.pl.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Afera p³otowa
Mamy kolejn¹ aferê. Wysz³o
na jaw, ¿e Stadion Narodowy
wraz z terenem wokó³ niego ma
byæ otoczony p³otem. Najbardziej zaskoczone by³y w³adze
miasta: „Zdumia³o to w³adze
Warszawy” - to cytat z „Gazety
Wyborczej”, której akcja sprawi³a, i¿ w niemal trzy lata po
tym, jak inwestor z³o¿y³ u wojewody projekt budowlany i dokumenty niezbêdne do wydania
pozwolenia na budowê Stadionu, ekipa Hanny GronkiewiczWaltz postanowi³a zadzia³aæ, by
powstrzymaæ budowê p³otu.
Powtórzê: w tym samym budynku przy Placu Bankowym 3/
5, w którym urzêduje pani prezydent wraz ze swym zastêpc¹
do spraw inwestycji i koordynacji przygotowañ do mistrzostw
Euro 2012 Jackiem Wojciechowiczem, od czerwca 2008 r.
znajduje siê pe³na dokumentacja budowlana Stadionu Narodowego, zawieraj¹ca m.in. opis
przedmiotowego p³otu. W tym
czasie nikomu z w³adz miasta
projekt p³otu nie przeszkadza³
- nie œmiem pomyœleæ, ¿e nikt
do tej dokumentacji nie zajrza³...
I nagle mamy aferê. Gazeta,
znana z sympatii do Platformy

Obywatelskiej oraz z zaciek³ej
walki z grodzeniem nieruchomoœci w Warszawie, dowiedzia³a siê
o p³ocie i poœwiêci³a mu interwencyjny artyku³ na pierwszej stronie
swojego dodatku sto³ecznego.
Ogrodzony p³otem Stadion Narodowy zosta³ w nim porównany do
stadionów, na których junta Pinocheta wiêzi³a przeciwników politycznych. Reakcja by³a natychmiastowa: pani prezydent wstrzyma³a procedurê sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic
Stadionu, aby wpisaæ doñ zakaz
stawiania p³otów wokó³ stadionu.
Nic to, ¿e w ten sposób opóŸni
wejœcie planu w ¿ycie o wiele miesiêcy. P³otu ma nie byæ, i basta.
Ca³a afera to wiele ha³asu o
nic. P³ot ma posiadaæ dwadzieœcia bram, otwartych przez ca³y
dzieñ. Podobnie ogrodzonych
jest wiele parków w Warszawie i
na pewno nie bêdzie on przeszkod¹ dla spacerowiczów. Afer¹
powinno siê natomiast nazwaæ
kompletne fiasko warszawskich
przygotowañ do Euro 2012. W
stolicy powstanie tylko stadion,
budowany przez spó³kê Skarbu
Pañstwa, na szczêœcie niezale¿n¹ od Hanny Gronkiewicz-

Waltz. Nie bêdzie nowych ulic dojazdowych wokó³ stadionu, nie
bêdzie prowadz¹cej do niego drugiej linii metra, nie zostanie zagospodarowany nale¿¹cy do miasta teren wokó³ stadionu. Nie zostanie te¿ zagospodarowany Plac
Defilad, na którym dla tych, którzy mecze chc¹ ogl¹daæ na telebimach, ma zostaæ ulokowana
tzw. strefa kibica.
Na pociechê zbudowano na
Placu Defilad pierwszy od 1955
r. budynek publiczny - zaplecze
budowlane drugiej linii metra.
Ogromny, piêtrowy barak, jeszcze brzydszy ni¿ stoj¹ca
uprzednio w tym samym miejscu blaszana hala targowa KDT.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Chodniki przy ul. Stalowej
dawno powinny byæ w ca³oœci
zrekonstruowane. Mieszkañcy
tej ulicy od dawna pytaj¹, kiedy
nast¹pi wymiana nawierzchni
chodnika. W³adze Warszawy i
podleg³e im s³u¿by ci¹gle odk³adaj¹ remont chodnika t³umacz¹c
siê brakiem œrodków i potrzeb¹
prowadzenia innych prac.
Modernizacja mia³a rozpocz¹æ siê w 2010 roku, jednak
wraz z pracami przy wymianie
torów tramwajowych wymieniono tylko niewielk¹ czêœæ powierzchni chodnika. Wiêkszoœæ,
w stanie wrêcz zagra¿aj¹cym
zdrowiu i bezpieczeñstwu przechodniów, pozosta³a nietkniêta.
Wspólnie z Paw³em Lisieckim, radnym dzielnicy Praga
Pó³noc, postanowiliœmy wspólnie pomóc mieszkañcom w ich
staraniach. Radny Lisiecki wraz
z mieszkañcami Pragi zbiera³ ju¿
podpisy pod petycj¹ w sprawie
remontu chodnika. Zosta³y one
przekazane do Zarz¹du Dróg
Miejskich. W tym samym celu do
s³u¿b miejskich sk³adane by³y
liczne zapytania i interwencje.
Niestety, urzêdnicy boj¹ siê podejmowania decyzji i nie spiesz¹
z podejmowaniem potrzebnych
inwestycji. Dlatego proponujemy
mieszkañcom ulicy Stalowej wziêcie udzia³u w akcji wysy³ania do
Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent m.st. Warszawy, gotowych listów. Ju¿ wkrótce chêtni
mieszkañcy stalowej otrzymaj¹
przygotowany przez nas list, ju¿
w zaadresowanej do Ratusza

kopercie ze znaczkiem. List ten
wystarczy podpisaæ, podaæ swój
adres zwrotny, w³o¿yæ do koperty
ze znaczkiem i wrzuciæ do skrzynki na listy.
Tego g³osu odpowiedzialny
w³odarz miasta nie powinien
lekcewa¿yæ. Mam nadziejê, ¿e
d³ugie starania s¹siadów ze
Stalowej, przy pomocy Paw³a
Lisieckiego i mojej zostan¹
wkrótce uwieñczone sukcesem.
PS. Mi³o mi poinformowaæ, ¿e
uda³o siê nak³oniæ Radê Warszawy do zgodnego przyjêcia
sprzeciwu wobec likwidacji linii
521 z Falenicy. Byæ mo¿e, PO
zmieni zdanie i poprze zg³aszane przez mój klub stanowisko w
sprawie zwiêkszenia czêstotliwoœci oraz przywrócenia kursów
popo³udniowych autobusu E-8.
Radny Dariusz Dolczewski g³osowa³ przeciw temu pomys³owi,
ale mo¿e zmieni zdanie?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Porozmawiajmy o Pradze
Po ostatnich wyborach atmosfera samorz¹dowa na Pradze uleg³a istotnemu zagêszczeniu. Nigdy zreszt¹ na tej
dzielnicy nie by³o ³atwo. „W prostych sprawach nie robimy” mawia³ jeden z moich poprzedników na fotelu dyrektora zarz¹du dzielnicy. Od lat my, mieszkañcy Pragi, uczestnicz¹cy w
wyborach samorz¹dowych nie
mo¿emy siê jednoznacznie zdecydowaæ, jakie programy wyborcze popieramy, za jakimi rozwi¹zaniami siê opowiadamy, czyli
kto posiada nasz rz¹d dusz, a
trywialnie mówi¹c, kto ma nimi
rz¹dziæ. Tak w³aœciwie jest od
2000 roku. Wszystko oparte o
jeden mandat, jednego cz³owieka - kilka, kilkanaœcie g³osów.
Pe³na polaryzacja. Prawda jest
równie¿ taka, ¿e frekwencja w
ka¿dych kolejnych wyborach na
Pradze jest najni¿sza w Warszawie i tak te¿ jest od lat. Nie s¹dzê, aby pojêcie demokracji
by³o niezrozumia³e czy sta³o siê
wy³¹cznie obrzydliwe dla praskiej spo³ecznoœci. Nie s¹dzê,
aby mieszkañcy Pragi czymœ
szczególnym ró¿nili siê od innych mieszkañców Warszawy.
Wszyscy mamy r¹czki, nó¿ki,
g³ówkê itp. Tylko dlaczego tamtym siê chce, a nam nie? Maj¹
inn¹ œwiadomoœæ spo³eczn¹?
Inne poczucie praworz¹dnoœci?
A byæ mo¿e to wszystko dlatego, ¿e zbyt ma³o ze sob¹ rozmawiamy. Je¿eli mamy na Pradze 43% g³osuj¹cych to nie znaczy, ¿e g³os tych 57% tych, którzy pozostali w domach do tej
pory nie powinien byæ s³yszalny. Spróbujmy to prze³amaæ.

Dlatego te¿, maj¹c œwiadomoœæ cyklu wydawniczego gazety zapraszam czytelników NGP i
nie tylko. Tych, którzy g³osowali i
tych, którzy sobie odpuœcili.
Wszystkich, którzy chcieliby siê
spotkaæ i wymieniæ pogl¹dy np.
w sprawie prywatyzacji maj¹tku
miasta na przyk³adach planowanej na Pradze Pó³noc sprzeda¿y
nieruchomoœci przy ulicy Strzeleckiej 11/13 tzw. Pa³acyku Konopackiego czy te¿ zapowiedzianej
prywatyzacji SPEC (Sto³eczne
Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej) zapraszam na spotkanie 23 maja (poniedzia³ek) o godzinie 17.00 w siedzibie SLD Praga Pó³noc pl. Hallera 5 lok 1a (antresola nad cukierni¹ Filipinka).
Porozmawiajmy o Pradze.
.... a ponadto uwa¿am, ¿e oskar¿ony o szanta¿ i pedofiliê £ukasz
M. powinien zostaæ odwo³any z
funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady
i cz³onka komisji mieszkaniowej.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

12 nowa gazeta praska
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Noc Muzeów
na Z¹bkowskiej

Grand Prix dla Kropka Theatre
Doskonale znany na Pradze teatr, za³o¿ony przez Jolantê Juszkiewicz Kropka Theatre zosta³ laureatem
g³ównej nagrody Grand Prix na III Miêdzynarodowym
Festiwalu MonoAkt w Kosowie za spektakl PentheMurder.
Spektakl (w jêzyku angielskim), który jest adaptacj¹ Pentesilei Heinricha von Kleista, Jolanta Juszkiewicz wielokrotnie
prezentowa³a w Domu Kultury Praga. Nagrodê 22 kwietnia
uroczyœcie wrêcza³ Minister Kultury Kosowa.
Sponsorem udzia³u polskiego teatru na festiwalu by³a Europejska Fundacja Kulturalna. Najbli¿sze festiwale, w których
uczestniczy reprezentuj¹cy Polskê teatr Kropka Theatre, to:
- Spotkania Teatralne w Lyonie, 19 - 29 maja - PentheMurder
w jêzyku ang. oraz Matka wg S.I. Witkiewicza w jêzyku polskim.
- Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny w Sibiu (Rumunia),
27 maja - 5 czerwca - desdeMONA w jêz ang. oraz PentheMurder w jêz. angielskim.
JOK

Praskie galerie noc¹
Podobnie jak w ubieg³ych latach, równie¿ i podczas
tegorocznej Nocy Muzeów swoje drzwi otworzy³y tak¿e
galerie i pracownie artystyczne. Na Pradze jak zwykle by³o
du¿o ciekawych miejsc do zobaczenia.

dokoñczenie ze str. 1

przed budynkiem przez ca³y
wieczór mo¿na by³o malowaæ
kred¹ co komu w duszy gra.
Do Centrum Kultury Koneser
t³umnie œci¹gali amatorzy Nocy
Muzeów. Chêtnych by³o tak
wielu, ¿e Magazyn Praga musia³ chwilami reglamentowaæ
dostêp do tego sklepu – galerii
z niepowtarzalnymi artystycznymi „przetworami” czêsto banalnych przedmiotów.
Podczas gdy w Galerii Klatka odbywa³ siê energetyczny
koncert zespo³u FUNK BAG, za
rogiem, w klubokawiarni Dorum
Art mo¿na by³o uczestniczyæ w
równie ciekawym wystêpie zespo³u Signum Temporis, obejrzeæ wystawê Micha³a Czajki
„Praga widziana moimi oczami”
oraz kolekcjê wyj¹tkowych
lamp ze szk³a witra¿owego autorstwa Katarzyny Czajki – gospodarzy tego miejsca. Towarzysz¹ce Nocy Muzeów projekcje i dyskusje zdominowa³y
oczywiœcie praskie klimaty.
Niebanalnie tê jedyn¹ w
swoim rodzaju noc celebrowa³y galerie wzd³u¿ Z¹bkowskiej.
Oto kilka przyk³adów.
Galeria DADA – salon twórczoœci swobodnej, kusi³a goœci oryginalnymi przedmiotami
u¿ytkowymi, bi¿uteri¹ poka-

zem niezwyk³ych, ma³ych i
du¿ych papierowych tworów,
przybieraj¹cych zaskakuj¹co
rozpoznawalne kszta³ty dziêki
japoñskiej sztuce origami.
W TOTU pokazano, czym
kusi³y nas warszawskie wystawy lat 50. „Visual Merchandiser PRL’u” to prace Romana
Tarwackiego – rêcznie rysowane projekty reklamy sklepowej
z okazji 1 Maja oraz Miêdzynarodowego Zjazdu M³odzie¿y w 1955 roku.
Galeria Klitka bawi³a ekspozycj¹ Grupy Te¿ewe pod powa¿nie i naukowo brzmi¹cym
tytu³em „Rewitalizacja detali
architektonicznych w kontekœcie zbie¿noœci rzeŸby gotyckiej z detalicznym handlem
dekoracyjnymi artyku³ami
ogrodniczymi przy granicy niemieckiej”. A rzecz ca³a o ogrodowych krasnalach! Ekspozycji towarzyszy³ paradokumentalny film z disneyowskimi krasnalami w roli g³ównej.
Nie ka¿demu tylko podoba³
siê plakat tegorocznej Nocy
Muzeów z ziewaj¹c¹ Mari¹
Curie-Sk³odowsk¹. Czy¿by to
wszystko takie nudne by³o?
Nie! – zakrzykn¹ wszyscy, którzy mieli okazjê w tegorocznej
Nocy Muzeów uczestniczyæ.
Kr.

Wspólnota Mieszkaniowa Askenazego 4 na Targówku
posiada do wynajêcia pomieszczenie gospodarcze
o pow. 23 m2 - wyremontowane, ogrzewane, z oknem, WC.
Proponowana op³ata 20z³/m2 + media.

Na Brzeskiej pod nr 6 w pracowni dzia³aj¹cej przy Galerii
„Stara Praga” mo¿na by³o obejrzeæ dawne meble, które w tym
miejscu odzyskuj¹ swoj¹ œwietnoœæ. Obok, pod tym samym
numerem w Pracowni Sztuk
Piêknych Magiel, swoje prace,
wykonane oryginaln¹ technik¹
rysunku piórkiem na p³ótnie,
prezentowa³ Stefan S³awiñski.
Po przejœciu na drug¹ stronê
ulicy zwiedzaj¹cych kusi³o
oœwietlone wejœcie do nowo
otwartej galerii pod numerem 9.
Jest to Fine Arch, autorska pracownia architektoniczna Marii
Murza-Muchy i jej córki Zuzanny. Na Noc Muzeów Zuzanna
Murza-Mucha przygotowa³a wystawê swoich prac malarskich i
kola¿y inspirowanych filmem.
Do 21.30 dzia³a³ tez Klub dla
dzieci prowadzony przez fundacjê Mierz Wysoko. Za³o¿ywszy, ¿e Noc Muzeów to œwietna okazja do przypomnienia
sobie dlaczego warto tworzyæ
– nie tylko dzie³a sztuki, ale te¿

perspektywy dla m³odzie¿y z
Brzeskiej, klubowicze postanowili zaprezentowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ na slajdach oraz w formie wystawy plakatów.
Po obejrzeniu galerii na Brzeskiej i Z¹bkowskiej warto by³o
zboczyæ z g³ównego kursu na ulicê Tarchomiñsk¹, gdzie pod nr 9
w Galerii N’69 malarze z grupy
Niezale¿nych, Jerzy Lassota i
Miron zorganizowali Nocny Przegl¹d Magazynu. Mo¿na by³o obejrzeæ najciekawsze obrazy artystów wystawiaj¹cych latem swoje prace na murach Barbakanu.
Niestety, nie ka¿dy móg³ trafiæ na Tarchomiñsk¹. Wydawcy
informatora o tegorocznej Nocy
Muzeów nie pomyœleli, ¿eby
zamieœciæ choæby najmniejsz¹
mapkê, ukazuj¹c¹ trasy i miejsca godne zwiedzania. By³o to
bardzo krzywdz¹ce dla galerii
znajduj¹cych siê na uboczu
ogólnie znanych szlaków. A ¿e
i tam by³o co ogl¹daæ, prezentuj¹ nasze zdjêcia.
Joanna Kiwilszo

tel. 697-597-178, e-mail: adm-koc@wp.pl

Lataj¹ce „jerze”
Nareszcie s¹! 9 maja nad ranem zbudzi³y mnie dwa przeci¹g³e gwizdy. Radoœæ i skurcz serca. Radoœæ, ¿e istniej¹ i wróci³y.
Niepokój i smutek, ¿e tak Ÿle je przyjmujemy, ¿e zamknêliœmy
przed nimi nasze domy i prawie ju¿ nie maj¹ gdzie siê podziaæ.
Wiedzione w³aœciw¹ wszystkim ptakom, tajemnicz¹ inteligencj¹
przybywaj¹ do nas z pocz¹tkiem maja pokonuj¹c tysi¹ce kilometrów i ogrom niebezpieczeñstw. Lec¹ a¿ z po³udniowej Afryki i Madagaskaru, ¿eby u nas odbyæ lêgi. Nazywa siê je najlepszymi lotnikami œwiata. Podobno osi¹gaj¹ prêdkoœæ do 200 km na godzinê i
praktycznie ca³e ¿ycie spêdzaj¹ w powietrzu: jedz¹, pij¹ wodê muskaj¹c j¹ w locie dziobami, kopuluj¹ i œpi¹ szybuj¹c. Zapewne dlatego wci¹¿ tak niewiele o nich wiemy. Wygl¹dem przypominaj¹ jaskó³ki i czêsto s¹ z nimi mylone, jednak s¹ od nich wiêksze i ca³e brunatno-czarne. Nie zobaczycie ich siedz¹cych na drzewach czy biegaj¹cych po ziemi – bardzo krótkie nogi o wszystkich palcach skierowanych do przodu pozwalaj¹ im jedynie pe³zaæ. Kiedy spadn¹ na
ziemiê, s¹ bezradne, nie potrafi¹ siê z niej odbiæ do lotu. Za to z
³atwoœci¹ przyczepiaj¹ siê do ska³y i œcian budynków. Ich jedynym
po¿ywieniem s¹ owady, w tym w du¿ej mierze szkodniki roœlin, których zjadaj¹ ogromne iloœci. Dziêki temu s¹ niezmiernie po¿yteczne
z ludzkiego punktu widzenia i stanowi¹ wa¿ny element ekosystemu.

Niestety, jest ich coraz mniej i to my jesteœmy tego przyczyn¹.
Jerzyk nieprawdopodobnie przywi¹zuje siê do miejsca, które
wybra³ na swój dom i gdzie przysz³y na œwiat jego pisklêta. Z³¹czona na ca³e ¿ycie para ptaków co roku wraca w to samo miejsce, w tajemniczy sposób bezb³êdnie trafia do swojego siedliska. Tyle, ¿e coraz czêœciej zastaje je zniszczone. Dlaczego tak
siê dzieje, jakie s¹ tego skutki i jak mo¿na temu zaradziæ, dowiecie siê Pañstwo w nastêpnym numerze gazety.
Renata Markowska - Fundacja Noga w £apê - www.nogawlape.org

Ju¿ jest
Taki jest tytu³ wystawy fotografii Ma³gorzaty Sidor, której
otwarcie odby³o siê podczas Nocy Muzeów, 14 maja w
galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7.
W galerii Stowarzyszenia Arty- zosta³y wyrwane z kontekstu i
stów fabs spotykali siê artyœci z ró¿- umieszczone na zupe³nie innym
nych œrodowisk artystycznych i kra- tle. Ten zabieg, a równie¿ to, ¿e
jów, zajmuj¹cy siê ró¿nym œrodka- ludzie przedstawieni s¹ zazwymi wyrazu, od performance przez czaj ty³em sprawia, ¿e fotografie
malarstwo, rzeŸbê i fotografiê po in- nabieraj¹ uniwersalnego charakstalacje audio-wizualne. Pos³ugi- teru. Nie wiemy, kim s¹ dwaj mê¿wali siê ró¿nymi technikami, nie czyŸni klêcz¹cy na tle gorczañby³o ograniczeñ. Czêsto szli pod skich pól, ale widzimy i czujemy
pr¹d ogólnie przyjêtych tendencji, ich szczególne skupienie, charakale zawsze najwa¿niejsze dla nich terystyczne dla ¿arliwej modlitwy.
by³o poszukiwanie prawdy.
W rzeczywistoœci mê¿czyŸni
Jak mówi w jednym z wywiadów klêczeli w Sanktuarium œw. Andrzeautorka obecnej wystawy Ma³go- ja Boboli Patrona Polski w Warszarzata Sidor, artysta musi byæ wol- wie, a przedstawieni na jednym z
ny, d¹¿yæ do prawdy i dzia³aæ spra- kolejnych zdjêæ w lesie ¿o³nierze
wiedliwie, a jego zadaniem jest da- pe³nili wartê na Pl. Pi³sudskiego,
wanie œwiadectwa wartoœciom, podczas pogrzebu ofiar katastrofy
poprzez pokazywanie niezafa³szo- smoleñskiej. Podobnie zdjêcie górala, który 10 kwietnia manifestowanej rzeczywistoœci.
Takim w³aœnie „skutecznym ob- wa³ na Krakowskim Przedmieœciu
serwatorem rzeczywistoœci” jest na³o¿one zosta³o na fotografiê maMa³gorzata Sidor. Urodzona w leñkiego zau³ka w Rzymie, gdzie
1960 r., od 1993 r. przygotowa³a 10 na œcianie domu wisi krzy¿. Jak wiwystaw indywidualnych oraz daæ krzy¿ mo¿e byæ wszêdzie, tak
uczestniczy³a, a tak¿e zorganizo- jak i ludzie ze zdjêæ mogliby byæ w
wa³a, liczne wystawy zbiorowe ar- tym, lub innym miejscu. Chodzi o
tystów niezale¿nych, pracuj¹cych ich zaanga¿owanie, wiernoœæ peww ró¿nych zak¹tkach œwiata. Jako nym wartoœciom.
za³o¿ycielka i lider Stowarzyszenia
Fotografie Ma³gorzaty Sidor
Artystów fabs z siedzib¹ najpierw maj¹ odniesienie do naszej narow £odzi, a nastêpnie w Warszawie, dowej przesz³oœci. Autorka nie
przyczyni³a siê do zaistnienia oko- kryje swojej patriotycznej posta³o 100 ró¿nych projektów i wystaw. wy, czuje siê odpowiedzialna za
W swoich pracach u¿ywa przede nasz¹ przesz³oœæ, czuje potrzebê
wszystkim fotografii, które czêsto uporz¹dkowania tej przesz³oœci, a
³¹czy z obiektami. Aktywnie dzia³a przede wszystkim zadoœæuczyniete¿ w Zbludzy, w gminie Kamieni- nia zapomnianym bohaterom.
ca, gdzie organizuje muzeum lokalWystawa fotografii Ma³gorzanego twórcy, Piotra Kwita.
ty Sidor „Ju¿ jest” w galerii StoNa obecnej wystawie w galerii warzyszenia Artystów fabs przy
fabs na Brzeskiej zaprezentowa- ul Brzeskiej 7 czynna bêdzie do
³a szereg zdjêæ, których tematem 12 czerwca, w soboty w godz.
jest cz³owiek. Na zdjêciach widzi- 15-17 lub po uzgodnieniu telemy dwie nak³adaj¹ce siê na sie- fonicznym, 505 12 14 17.
bie p³aszczyzny. Postacie ludzkie
Joanna Kiwilszo
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