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promocyjna cena
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Beatyfikacja
Taki du¿y, taki ma³y, mo¿e œwiêtym byæ – œpiewa w jednej
ze swoich piosenek „Arka Noego”. Jednak chocia¿ wszyscy jesteœmy predysponowani do œwiêtoœci, tylko nieliczni
uznani zostaj¹ za œwiêtych, moc¹ œciœle okreœlonego aktu
koœcielnego, poprzedzonego d³ugotrwa³ym procesem.
Zbli¿a siê beatyfikacja Jana Paw³a II. O wyjaœnienie
zasad procesu beatyfikacyjnego poprosiliœmy ks. dr Paw³a Mazurkiewicza z parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci
na Tarchominie.
W koœciele pierwotnym kaBeatyfikacja a kanonizacja
Beatyfikacja (³ac. beatifi- takumbowym i wczesnoœrecare - wyró¿niaæ) jest to ofi- dniowiecznym, beatyfikacji
cjalne uznanie kogoœ b³ogo- dokonywano spontanicznie.
s³awionym i zezwolenie na Kult œwiêtych pocz¹tkowo
jego publiczny kult, ale o za- dotyczy³ zreszt¹ tylko mêsiêgu lokalnym. Zasiêg lokal- czenników. Wkrótce obj¹³
ny mo¿na rozumieæ rozma- równie¿ wyznawców, czyli
icie: mo¿e on dotyczyæ okre- osoby, które nie ponios³y
œlonego kraju, diecezji, mia- mêczeñstwa, ale ich ¿ycie
sta czy nawet zgromadzenia charakteryzowa³a doskonazakonnego. Istot¹ beatyfika- ³oœæ w realizacji cnót chrzecji jest to, ¿e papie¿ zaleca œcijañskich. Od XII wieku do
kult publiczny o ograniczo- beatyfikacji wymagana by³a
nym zasiêgu.
dokoñczenie na str. 8
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
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Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi
w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00, infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Drugi kwietniowy
raport z TMP
Zanim pierwsze przês³o nurtowe Mostu Pó³nocnego
znajdzie siê na podporach, trzeba jeszcze sporo zrobiæ.
Mniejsze fragmenty musz¹ zostaæ podniesione – przy
u¿yciu dŸwigów - i po³¹czone z t¹ czêœci¹ stalowej konstrukcji, która znajduje siê na podporach nurtowych. Kolejne fragmenty, id¹ce niejako w g³¹b Wis³y, s¹ montowane metod¹ wspornikow¹, bez zastosowania dŸwigów.
Podnoszenie elementów Wsporniki tymczasowo wykonstrukcji t¹ metod¹ trwa d³u¿aj¹ stalow¹ konstrukcjê,
kilka godzin – od 5 do 9. opieraj¹ siê na podporze, na
wspornikach montuje siê si³owniki. Fragment przês³a,
znajduj¹cy siê na barce, mocuje siê do si³owników przy
u¿yciu stalowych lin. Si³owniki ci¹gn¹ gigantyczny element do góry, na po¿¹dan¹
przez budowniczych wysokoœæ. Geodeci, przy u¿yciu
urz¹dzeñ pomiarowych, ustawiaj¹ konstrukcjê w odpowiedniej pozycji. Po tej operacji zak³ada siê klamry
³¹cz¹ce, które utrzymuj¹ konstrukcjê w po¿¹danej pozycji,
a¿ do wykonania ostatecznego spawu. Brzmi to wszystko
bardzo skomplikowanie, ale
te¿ i sama operacja nie jest
prosta. W³aœnie w ten sposób
podnoszono 25 marca element konstrukcji wa¿¹cy –
bagatela – 144 tony. To jest
w³aœnie fragment przês³a
nurtowego, na którym znajdzie siê po³udniowa jezdnia
mostu drogowego. Ju¿ w
trakcie unoszenia kolosa barki zosta³y odholowane na
brzeg, dziêki temu mo¿na
by³o rozpocz¹æ za³adunek
kolejnych fragmentów. Potê¿ne dŸwigi lekko unosi³y 70tonowe elementy i umieszcza³y je na barkach, na których bêd¹ ³¹czone i unoszone opisan¹ wczeœniej metod¹
wspornikow¹.
Tymczasem rosn¹ naziemne konstrukcje noœne
mostu. Wiadukt WD65 nad
dokoñczenie na str. 3

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

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

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

Wielkanocne
pisanki
Z obchodami Wielkanocy, najwa¿niejszego œwiêta
chrzeœcijan, wi¹¿e siê wiele ludowych zwyczajów i obrzêdów. Œwiêcenie palm w Niedzielê Palmow¹, nawiedzanie Grobu Pañskiego, przygotowywanie œwi¹tecznych
potraw, œmigus-dyngus – to tylko niektóre z nich. Wœród
bogatych wielkanocnych tradycji poczesne miejsce zajmuj¹ pisanki.

W Wielk¹ Sobotê, a wiêc w
dzieñ poprzedzaj¹cy Zmartwychwstanie Pañskie, wierni przynosz¹ do koœcio³a pokarmy, aby je poœwiêciæ. Przy
œwi¹tecznym œniadaniu nastêpnego dnia, biesiadnicy
dziel¹ siê poœwiêconym jajkiem, tak jak przed wieczerz¹
wigilijn¹ op³atkiem, i sk³adaj¹
sobie ¿yczenia. Barwnie zdobione jajko stanowi obok pieczywa i wêdlin g³ówny element œwiêconego. Historia
pisanki liczy w naszej kulturze kilka wieków, a w kulturze
œwiatowej wiele tysi¹cleci.
Jajko to odwieczny symbol
nowego ¿ycia i p³odnoœci.
By³o ono wa¿nym akcesorium w zabiegach magicznych, odgrywa³o du¿¹ rolê w

kulcie zmar³ych, a ¿ywych
chroni³o od czarów, uroków i
chorób.
Najdawniejszy œlad pisanek prowadzi do Asyrii. Tu w
jednym z grobów sprzed piêciu tysiêcy lat archeolodzy
znaleŸli strusie jaja z wyrytymi na skorupach wzorami i
napisami. U S³owian najstarszy œlad pisanek to barwione
skorupki, na które natrafiono
w Opolu, datowane na X
wiek. Z kolei pierwsz¹ historyczn¹ wzmiankê o kraszeniu, czyli malowaniu jaj, w
Polsce znajdujemy w kronice
Wincentego Kad³ubka z XIII
wieku. Z zapisów kronikarskich wiadomo te¿, ¿e jeszcze w XII wieku Koœció³ zadokoñczenie na str. 9
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Wiêcej œrodków
na oœwiatê
Zmiany w bud¿ecie – tradycyjny punkt niemal ka¿dej
sesji – dotyczy³y tym razem
zwiêkszenia œrodków na
placówki oœwiatowe. Wiêcej
trzeba bêdzie przeznaczyæ
na rozbudowê zespo³u szkó³
przy Kobia³ki, rozbudowê
szko³y podstawowej przy
Juranda ze Spychowa i
przedszkola przy Porajów.
Œrodki na te cele – 2,8 mln
z³ - maj¹ byæ przesuniête z
planowanej rozbudowy p³ywalni BOS przy Œwiatowida,
ta inwestycja chwilowo zosta³a zatrzymana.
265 tys. z³ wymaga budowa parkingu dla Zespo³u
Szkó³ nr 43 przy Kobia³ki i
zakup wyposa¿enia dla
tego¿. Ze wzglêdu na bardzo
d³ugi czas, który min¹³ od
zaprojektowania do zakoñczenia budowy szko³y, zrezygnowano ze szczegó³owego
okreœlenia
parametrów
sprzêtu elektronicznego i
komputerowego i te zakupy
nie zosta³y objête ogóln¹ procedur¹ przetargow¹ dotycz¹c¹ budowy szko³y. Po
uwzglêdnieniu nowych podstaw programowych (obowi¹zuj¹cych od roku szkolnego
2009/2010) zosta³o przygotowane nowe zestawienie wymaganego sprzêtu i oprogramowania. Jeœli zaœ chodzi o
parking dla szko³y, to jest on
nieodzowny – nie ma gdzie
parkowaæ aut. Trzeba wiêc
by³o wydzier¿awiæ fragment
terenu przylegaj¹cego do
szko³y, z przeznaczeniem
na utwardzony parking, z
którego bêd¹ mogli korzystaæ zarówno nauczyciele,
jak i rodzice.
O 1,9 mln z³ nale¿y zwiêkszyæ œrodki przeznaczone na
prace przy szkole podstawowej przy Juranda ze Spychowa. Problemów jest sporo,
m.in.: mozaikowatoœæ gleby,
specyficzne ukszta³towanie
terenu, brak pe³nej dokumentacji archiwalnej i jej niezgodnoœæ ze stanem faktycznym,

brak inwentaryzacji powykonawczych z wczeœniejszych
etapów budowy, choæby z
przebudowy samej ulicy. Nak³adów finansowych wymaga
przejêcie gruntu i wybudowanie dojazdu do szko³y, a tak¿e zaaran¿owanie placu zabaw przy szkole.
W przypadku przedszkola
nr 64 przy Porajów, zwiêkszenie œrodków powinno wynieœæ
650 tys. z³. Teren, na którym
mieœci siê placówka, wymaga odwodnienia. Odwodnienia wymaga równie¿ sam
budynek. Ze wzglêdu na tê
nadzwyczajn¹ sytuacjê, zrezygnowano na tym etapie z
pewnych elementów wyposa¿enia technologicznego
przedszkola, wyposa¿enia
placu zabaw, budowy jego
nawierzchni. Przeci¹gaj¹ce
siê procedury uzgodnieniowe, dotycz¹ce dokumentacji
projektowej MPWiK, odwodnienia terenu i budynku sprawi³y, ¿e nie uwzglêdniono
powy¿szych prac w dokumentacji przetargowej na realizacjê inwestycji. Teraz trzeba nadrobiæ opóŸnienia –
zbli¿a siê termin zakoñczenia
budowy. Pieni¹dze bêd¹ potrzebne na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie tych prac, z których
wczeœniej zrezygnowano.
Jeœli chodzi o p³ywalniê
BOS, w tym roku zostanie
wykonana dokumentacja i
niezbêdne uzgodnienia, które pozwol¹ w przysz³oœci rozpocz¹æ prace budowlane.
W tegorocznym bud¿ecie
brakuje równie¿ œrodków na
kolejne zadanie oœwiatowe przebudowê szko³y podstawowej nr 257 przy Podró¿niczej. Dla tej inwestycji przygotowano pe³n¹ dokumentacjê projektow¹ i kosztorysow¹, jest tak¿e ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowê. Przebudowa ma polegaæ na adaptacji pomieszczeñ, które by³y poprzednio
przeznaczone na mieszkania
komunalne. Realizacja tego
zadania sprawi, ¿e powstan¹
trzy dodatkowe sale zajêciowe z zapleczem sanitarnym,
szatniami i niezale¿nym wejœciem. Bêdzie je mo¿na wykorzystaæ na potrzeby oddzia³u przedszkolnego. Inwestycja mo¿e byæ zrealizowana w
ci¹gu 8 miesiêcy od przyznania œrodków. W uzasadnieniu
do uchwa³y radni oszacowali, ¿e œrodki potrzebne na ten
cel to 1,5 mln z³.

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

Kolejn¹ uchwa³¹ wnioskowano do w³adz Warszawy o
nieodk³adanie modernizacji
Marywilskiej na lata 2015 –
2017. Rada Dzielnicy Bia³o³êka wielokrotnie wyra¿a³a
swoje stanowisko dotycz¹ce
lokalizacji Centrum Hal Targowych Marywilska 44 i zawsze przy tej okazji postulowano równoczesn¹ rozbudowê uk³adu drogowego w tamtej okolicy. Konkretnie zaœ
chodzi o przebudowê P³ochociñskiej do dwóch pasów ruchu w ka¿dym kierunku, na
odcinku od Modliñskiej do
tzw. m³ynów i o rozbudowê
Marywilskiej do uk³adu
dwóch jezdni, na odcinku od
Bohaterów do Trasy Toruñskiej. Stanowi³o to warunek
zgody w³adz dzielnicy na powstanie Centrum Hal Targowych Marywilska 44.
W minionej kadencji rada
dzielnicy uzyskiwa³a zapewnienia, ¿e zanim zostanie
otwarte CHT, uk³ad drogowy
g³ównych ulic zostanie zmodernizowany. Tak siê nie sta³o. W pierwszej kolejnoœci
w³adze miasta zrezygnowa³y
z modernizacji P³ochociñskiej, teraz przesuniêto w czasie rozbudowê Marywilskiej.
Truizmem jest ci¹g³e powtarzanie, ¿e tysi¹ce mieszkañców Bia³o³êki tkwi¹ w korkach
w godzinach szczytu, a nawet
i poza nimi. Zwa¿ywszy na
dynamiczny rozwój dzielnicy
i sta³y przyrost liczby mieszkañców, problemy bêd¹ siê
jedynie pog³êbia³y. Most Pó³nocny nie mo¿e byæ panaceum na wszystkie problemy
komunikacyjne dzielnicy. ¯al
równie¿ niebagatelnych œrodków – 6 mln z³, które ju¿ zosta³y przeznaczone na modernizacjê Marywilskiej. Przesuniêcie rozbudowy na lata
2015 – 2017 spowoduje
przedawnienie uzyskanej w
ubieg³ym roku decyzji œrodowiskowej dla tej inwestycji i
zmarnotrawienie ju¿ wydanych pieniêdzy.
Kolejna uchwa³a dotyczy³a przekazywania wp³ywów z
funkcjonowania Centrum Hal
Targowych do bud¿etu Bia³o³êka. To by³ drugi warunek
zgody w³adz dzielnicy na
otwarcie kompleksu w Bia³o³êce. Dotychczasowe i przysz³e wp³ywy z funkcjonowania CHT mia³y zasilaæ bud¿et
dzielnicy, a tak siê nie dzieje, pomimo zapewnieñ miasta. Wedle radnych czas ju¿
najwy¿szy, by dotrzymaæ
obietnicy.
Zadania sta³ych komisji
rady dzielnicy by³y ostatni¹
g³osowan¹ uchwa³¹ tej sesji.
(egu)

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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Sprawdza siê nowy dojazd do CHT
Udostêpnienie dojazdu do Centrum Hal Targowych od jonie, nie zaœ tylko do naszych
strony Marywilskiej znacz¹co usprawni³o komunikacjê, za- hal. Bêdziemy dyskutowaæ z
równo dla dostawców towarów jak i dla klientów. Ulica – w³adzami Bia³o³êki nad now¹
wstêpnie nazwana Kupieck¹ – by³a budowana w czêœci przez nazw¹ ulicy – Kupiecka to nazwa dla tej czêœci drogi trochê
inwestorów CHT, zaœ w czêœci przez dzielnicê Bia³o³êka.
Jak informuje nas Ma³gorza- budowaliœmy za w³asne œrodki myl¹ca, bowiem tê sam¹ nata Konarska, dyrektor Marketin- 300-metrowy odcinek Kupiec- zwê nosi ulica odchodz¹ca od
gu CHT, w³aœnie trwaj¹ ostat- kiej, któr¹ to w³aœnie ulic¹ do- P³ytowej i równie¿ prowadz¹nie prace przy rondzie – wykañ- je¿d¿a siê do CHT od strony ca do Centrum Hal Targowych.
czanie chodników i nasadzenia ulicy Marywilskiej. Wiêksz¹ Mamy nadziejê, ¿e te wszystroœlin – Dla usprawnienia ko- czêœæ tej ulicy wybudowa³a kie zmiany bêd¹ dobrze s³u¿yæ
zarówno naszym klientom, jak
munikacji w kompleksie Cen- dzielnica, warto przypomnieæ,
i mieszkañcom Bia³o³êki.
¿e
doje¿d¿a
siê
ni¹
do
kilku
firm
trum Hal Targowych zmienili(egu)
zlokalizowanych
w
tamtym
reœmy organizacjê ruchu tak, by
klienci od razu mogli znaleŸæ
WESELA, STYPY
siê na parkingu i nie musieli obPRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
je¿d¿aæ ca³ego centrum. Wy-

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

Zbyt drogie ciep³o
Nasza czytelniczka, mieszkanka jednego z bloków znajduj¹cych siê w zasobach
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Bródno jest zdania, ¿e zbyt
wiele p³aci za dostarczane do
jej lokalu ciep³o. Mieszka na
ostatnim piêtrze – w tych
mieszkaniach koñcz¹ siê piony centralnego ogrzewania.
- To oczywiste, ¿e muszê zu¿ywaæ wiêcej ciep³a. W lokalach poni¿ej mojego, grzej¹
rury pionów c.o. i wielu spoœród moich s¹siadów mo¿e
sobie pozwoliæ na ca³kowite
zakrêcenie grzejników. Co za
tym idzie, ich rachunki za ciep³o s¹ znacznie ni¿sze od moich. Wyliczy³am, ¿e wed³ug

podzielników ciep³a, rachunki
osób, które mieszkaj¹ na ostatniej kondygnacji, s¹ o 20% wy¿sze. Jestem zdania, ¿e wszyscy mieszkañcy ostatnich kondygnacji powinni mieæ bonifikatê. Najlepiej by³oby, gdyby
zosta³o to ujête w uchwale zarz¹du spó³dzielni. Wed³ug mojej kalkulacji spó³dzielnia powinna mi zwróciæ oko³o 2 tys.
z³ tytu³em bonifikaty, o której
mówi³am. Próbowa³am przekonaæ do tego dyrekcjê mojej
administracji Podgrodzie, staj¹c siê rzeczniczk¹ wszystkich

mieszkañców ostatnich piêter
– bez skutku. Zaproponowano
mi jedynie wyd³u¿enie zakoñczeñ pionów c.o., w postaci
monta¿u tzw. rur butelkowych.
Nie wyrazi³am na to zgody.
Krótkie rury nic nie zmieni¹, a
jedynie zeszpec¹ wystrój
mieszkania. Nie poddam siê,
zamierzam walczyæ dalej –
mówi nasza czytelniczka.
Kilkunastokrotnie próbowaliœmy skontaktowaæ siê z dyrekcj¹ Administracji Podgrodzie
SM Bródno – jak dotychczas
bez skutku. Dyrektora albo nie
by³o, albo mia³ interesantów i
nie móg³ rozmawiaæ. Do tematu powrócimy kiedy dojdzie do
(egu)
tego kontaktu.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
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Apteka z bursztynow¹ dusz¹
To wyj¹tkowa apteka, tak jak wyj¹tkowa jest jej w³aœcicielka, Alina Fornal - cz³owiek kieruj¹cy siê prawdziw¹
trosk¹ o pacjenta, serdeczny i wra¿liwy na jego potrzeby,
a w dodatku œwietny fachowiec i lider œrodowiska aptekarzy.
Apteka Bursztynowa przy Skoczylasa 10/12 funkcjonuje
w tym samym miejscu ju¿ 14 rok. Tu mo¿na zawsze liczyæ
na fachow¹ poradê i pomoc, a tak¿e na leki i specyfiki,
które trudno kupiæ w innych aptekach.

Chcia³abym zacz¹æ od
tego, ¿e jestem gor¹c¹ przeciwniczk¹ reklam leków i zwolenniczk¹ jednolitych cen leków w aptekach – mówi Alina
Fornal, w³aœcicielka. - Pacjenci nie powinni byæ zmuszeni
do wêdrowania po mieœcie w
poszukiwaniu ni¿szej ceny
leku. Bez tego biegania maj¹
wiêksz¹ szansê uzyskania
wiedzy o lekach i sposobie ich
stosowania od swojego lekarza i „swojego” sprawdzonego aptekarza, który ju¿ ich
zna. Martwiê siê, kiedy widzê,
¿e reklamowa pani GoŸdzikowa jest jedynym autorytetem
w tej dziedzinie. Czerpanie
wiedzy na temat leków z gazet, radia i telewizji i kierowanie siê reklam¹ skutkuje tym,
¿e pacjenci za¿ywaj¹ np. kilka leków, w których wystêpuje ten sam sk³adnik, a jego
zbyt du¿a dawka mo¿e zagroziæ zdrowiu, a nawet ¿yciu.
Warto zasiêgn¹æ naszej porady, szczególnie przy wyborze
leków przeciwbólowych, ale i
wielu innych. Ja i pracuj¹cy ze
mn¹ farmaceuci, staramy siê
zawsze porozmawiaæ z pacjentem, zapytaæ czy wystêpuj¹ u nich – obok podstawowej choroby – jakieœ inne
schorzenia i na tej podstawie
doradzamy lub odradzamy
leki dostêpne bez recepty.
Wielu spoœród moich klientów
znam bardzo dobrze, przychodz¹ do mnie od lat, mam

wiêc œwiadomoœæ, na co powinnam zwróciæ ich uwagê,
gdy zaopatruj¹ siê w leki.
W mojej aptece, poza lekami gotowymi mo¿na siê zaopatrzyæ w leki recepturowe,
przygotowywane indywidualnie dla pacjenta. Wykonujemy leki z antybiotykami i te
nawet najbardziej z³o¿one. To
du¿e u³atwienie dla pacjenta,
gdy lek jest specjalnie dobrany do jego potrzeb.
Wydajemy nasze leki w nowoczesnych opakowaniach,
np. maœci i kremy pacjenci
otrzymuj¹ w pojemnikach z
wygodnymi dozownikami.
Mamy w aptece bardzo
du¿y wybór specjalistycznych
materia³ów medycznych:
œrodki opatrunkowe, œrodki
do leczenia przewlek³ych ran
i odle¿yn, plastry zastêpuj¹ce szwy, a nawet praktyczne
siateczki zapobiegaj¹ce przywieraniu opatrunku do rany.
Pacjenci mog¹ u nas zaopatrzyæ siê w refundowane pielucho-majtki. Planujemy
wprowadziæ sprzeda¿ wstrzykiwaczy do pomp insulinowych. Dla osób ze sk³onnoœci¹ do ¿ylaków mamy rajstopy przeciw¿ylakowe, które
doskonale uzupe³niaj¹ terapiê farmakologiczn¹. Bardzo
wskazane dla takich osób, a
tak¿e dla diabetyków, s¹
skarpety bezuciskowe. Mamy
je w kilku rodzajach i kolo-

rach. Apteka zaopatruje pacjentów tak¿e w indywidualny, lekki sprzêt medyczny,
m.in. nebulizatory, nieodzowne dla osób stosuj¹cych leki
wziewne. Mo¿na je zarówno
kupiæ, jak i wypo¿yczyæ - za
6 z³ na tydzieñ. Dla osób z
alergiami jest w aptece seria
kosmetyków bez konserwantów, z szerok¹ gam¹ produktów do twarzy, cia³a, w³osów,
paznokci. Szczególnie interesuj¹ca jest oferta kosmetyków do makija¿u dla alergików - podk³ady, pudry, ró¿e,
cienie, b³yszczyki, pomadki.
Bardzo rozbudowany jest
nasz dzia³ aromaterapii,
udzielamy klientom wyczerpuj¹cych informacji na temat
zasad stosowania olejków
W codziennej praktyce lubiê polecaæ leki homeopatyczne, które s¹ bardzo pomocne w rozwi¹zywaniu doraŸnych problemów zdrowotnych, ale musz¹ byæ dobrze
dobrane w zale¿noœci od objawów. Osoba chora przewlekle nie mo¿e samowolnie rezygnowaæ z przepisanych leków na rzecz homeopatii –
przypomina mgr Alina Fornal.
W Aptece Bursztynowej
przy Skoczylasa 10/12 spotkaj¹ Pañstwo prawdziwych
fachowców - kompetentnych
magistrów farmacji, którzy
nieustannie rozwijaj¹ i pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê na temat
leków. Przemi³a obs³uga,
cierpliwe doradztwo i szeroka gama produktów to atuty
tej placówki, w której stali
pacjenci otrzymuj¹ te¿ magazyn Moda na Zdrowie. Wypada tylko zaprosiæ i gor¹co
poleciæ.
El¿bieta Gutowska

Drugi kwietniowy raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

Modliñsk¹ ma ju¿ niemal
wszystkie podpory, brakuje
jednego szeregu, ze wzglêdu na koniecznoœæ przebudowy linii energetycznej. Zachodni przyczó³ek wiaduktu
WD48 przy Obrazkowej jest
ukoñczony, montowane s¹
rusztowania i rych³o rozpocznie siê szalowanie jego
konstrukcji noœnej. Trwa
zbrojenie konstrukcji noœnej
wiaduktu WD46 nad Myœliborsk¹. Obok wiaduktu
koñcz¹ siê prace nad jedn¹
ze œcian oporowych, powstaj¹ tak¿e fundamenty
drugiej ze œcian.
Przyby³o wózków szalunkowych, budowniczowie mostu zdecydowali, ¿e zwiêkszenie ich iloœci do dwunastu
(z planowanych dziesiêciu)
pozwoli na znacz¹ce zwiêkszenie tempa zbrojenia i betonowania p³yty mostu. A jak
wiadomo poœpiech jest wskazany, ze wzglêdu na opóŸnienia w harmonogramie prac
spowodowane wysok¹ fal¹
na Wiœle, która utrzymywa³a
siê niemal permanentnie w
ubieg³ym roku i generalnie

fataln¹ pogod¹ w pierwszych
miesi¹cach tego roku.
Gwoli przypomnienia – szalunek przejezdny wykonuje siê
przy u¿yciu wózków umieszczonych na szynach. Po zabetonowaniu jednego fragmentu konstrukcji, wózek jest
przesuwany na nowe miejsce.
Im wiêcej wózków, tym wiêcej
szalunków mo¿na wykonaæ w
jednym czasie. Kiedy przês³o
nurtowe, stanowi¹ce podstawê po³udniowego mostu drogowego, zostanie zespawane
i zepnie oba brzegi Wis³y,
cztery wózki szalunkowe
rusz¹ ku œrodkowi przês³a, by
rozpocz¹æ jego zbrojenie i

betonowanie. Wówczas i my
pojawimy siê na budowie trasy Mostu Pó³nocnego, by relacjonowaæ to wydarzenie.
(egu)

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

PRO PUBLICO BONO
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Og³aszamy nabór chêtnych na BEZP£ATNE SZKOLENIA
dla opiekunek/opiekunów dla dzieci
w ramach projektu „Akademia Super Niani”
W szkoleniu mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby, które:
a) ukoñczy³y 18 lat ¿ycia
c) mieszkaj¹ na ternie Mazowsza
d) s¹ zatrudnione (um. o pracê, um. zlecenie, um. o dzie³o)
e) chc¹ wykonywaæ zawód opiekunki/opiekuna dla dzieci
Szczegó³y na stronie www.niania-mazowsze.eu lub pod tel. 22 618 12 69 (w godz. 9.00-17.30)
kontakt@niania-mazowsze.eu
Biuro: ul. Objazdowa 3, Warszawa
Po ukoñczeniu szkolenia uczestnicy otrzymaj¹:
a) certyfikat (zaœwiadczenie) ukoñczenia szkolenia, zgodne z rozporz¹dzeniem MEiN
z 03.02.2006. (Dz.U. 31, poz. 216),
b) certyfikat I pomocy przedmedycznej PCK
c) zawodowy profil osobowoœciowy
Serdecznie zapraszamy!
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Z ziemi w³oskiej do Polski
„Dziœ znów przysz³y rozkazy od Napoleona. Mamy siê przenieœæ do Mediolanu. W³aœnie dlatego w³adze miasta Reggio urz¹dzi³y dziœ wieczorem ucztê na nasz¹ czeœæ, gdy¿
Legiony zd¹¿y³y zyskaæ olbrzymi szacunek i sympatie tutejszych ludzi. Wieczorem zebraliœmy siê w centrum Reggio. Stawi³ siê nawet Wybicki, który od kilku dni nie wychyla³
nosa ze swojej siedziby. D¹browski zaczyna³ siê ju¿ martwiæ o swojego przyjaciela.
Jedliœmy, piliœmy i rozmawialiœmy. Tak fortuna chcia³a, ¿e zaczêliœmy rozmawiaæ o
pieœniach, których nale¿a³oby ¿o³nierzy wyuczyæ. I w³aœnie wtedy Wybicki powsta³ i zaœpiewa³ nam piosenkê, któr¹ sam u³o¿y³. Trzeba by³o widzieæ minê genera³a D¹browskiego, gdy tylko us³ysza³ pierwsze s³owa refrenu – „Marsz, marsz, D¹browski”. Niestety, nie pamiêtam ca³ego tekstu piosenki, choæ muszê przyznaæ, ¿e wpada ona w ucho.
Bêdê musia³ poprosiæ Wybickiego o tekst. Wszystkim nam piosenka bardzo siê spodoba³a i orzekliœmy, ¿e trzeba bêdzie nauczyæ jej naszych ¿o³nierzy. Poczu³em niezwyk³¹
dumê, gdy Józef spyta³ mnie osobiœcie o zdanie”
Tak powstanie piosenki, ka Goœciñska, Aleksandra
Konkurs mia³ te¿ kategoriê
która sta³a siê hymnem naro- Dêbska i Maria Œwitkowska z „Praca plastyczna”, do której
dowym, opisa³ w swym pa- Gimnazjum nr 25 im. Czes³a- zg³oszono 63 prace ze szkó³
miêtniku pod dat¹ 21 lipca wa Niemena w Warszawie.
podstawowych, 37 z gimna1797 roku ¿o³nierz Legionów
Ogó³em zg³oszono 85 prac: zjów i 8 z liceów. Laureatami
Polskich. W dalszej czêœci 38 ze szkó³ podstawowych, 26 z zostali: Dominik Raczyñski i
zapisków legionisty jest odpo- gimnazjów i 21 z liceów. Laure- Klara Borys (SP 275) oraz WikwiedŸ na pytanie: co to za atami wœród uczniów szkó³ pod- toria £¹giewka (SP 168); Pamelodia? „To melodia ch³op- stawowych zostali: Antoni Mazek trycja Kazana i Igor Zawisza
skiego mazurka z Podlasia”.
i Aleksandra Piasecka z SP 277 (Gimnazjum 143), Monika KaPamiêtnik uzyska³ I nagro- oraz Emanuel Broda z SP 168. lewska i Patryk Supe³ (Gimnadê w kategorii prac literackich W grupie licealistów by³o 3 lau- zjum 144) oraz Natalia RogalOgólnopolskiego Konkursu reatów: Daria Wiêch (XXIII LO), ska i Magdalena AntoszkieHistorycznego „Z ziemi w³o- Adrianna Sk³adanek (XLVI LO) i wicz (XLVI LO). Troje uczniów
skiej do Polski – poznajemy Sylwia Tomaszewska. Wyró¿nie- otrzyma³o wyró¿nienia.
W kategorii „Praca multimewspólnie historiê Mazurka nia otrzyma³o dwoje uczniów
D¹browskiego”. Autorkami szkó³ podstawowych, 5 gimna- dialna” zg³oszono: 36 prac ze
szkó³ podstawowych, 25 z gimcytowanej pracy s¹ : Agniesz- zjalistów i 3 licealistów.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 616 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Lisiej/Hebanowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 57 w
obrêbie 4-09-25 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres trzech lat w drodze
konkursu ofert, z przeznaczeniem pod zieleñ o pow. 377 m2 i parking samochodowy o
pow. 239 m2.
Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi
1,76 z³/m2 za grunt przeznaczony pod parking samochodowy i 0,12 z³/m2 za grunt
przeznaczony pod zieleñ, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego miesiêcznego
465,88 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki. Nieruchomoœæ znajduje
siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 465,88 z³ najpóŸniej do dnia 05.05.2011 r.
Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa; „Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Lisiej/Hebanowej”,
bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,
najpóŸniej do dnia 05.05.2011 r.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 06.05.2011 r. o godz.
1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami konkursowymi,
które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

nazjów i 17 z liceów. Jury wy³oni³o 9 laureatów: Aleksandrê
Mi¹czyñsk¹, Dorotê Ma³achowsk¹ i Karolinê Listowsk¹
(SP 340), Agatê Ganclerz
(Gimnazjum 25), Cezarego Rogalskiego (Gimnazjum 144) Zuzannê Bazylak (Gimnazjum
143) Adriannê Trzeciak (Zespó³
Szkó³ im. Piotra Wysockiego),
Karolinê Leoñczuk i Paulinê
Mirkowicz (XIII LO), 7 uczestnikom przyzna³o wyró¿nienia.
„Tak naprawdê, zwyciêzc¹
konkursu jest ka¿dy jego
uczestnik” – uwa¿a Emilia
Walczak, dyrektor Gimnazjum
z Oddzia³ami Integracyjnymi nr
143 – organizatora konkursu,
odbywaj¹cego siê pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall i burmistrza Dzielnicy Targówek Grzegorza Zawistowskiego. Pomys³odawc¹ konkursu jest ks. Jan
Zalewski, dzia³acz Stowarzyszenia Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyñski. Ca³y
projekt rozpisany jest na 5 lat.
Uroczyste podsumowanie
pierwszej czêœci odby³o siê 8
kwietnia w sali konferencyjnej
Urzêdu Targówka, z udzia³em
uczestników konkursu i ich opiekunów, Ligii Krajewskiej – szefowej gabinetu politycznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
i w³adz dzielnicy Targówek. Salê
ozdobi³y obrazu uczestników
konkursu, koloryt epoki przywo³ali ¿o³nierze w historycznych
mundurach i chór Gimnazjum
143, œpiewaj¹cy patriotyczne
pieœni, m.in. Bogurodzicê, Rotê,
Mazurka D¹browskiego.
Dyrektor Emilia Walczak
okreœli³a konkurs jako oryginaln¹ i niepowtarzaln¹ lekcjê
historii. „Poznanie losów Ma-

zurka D¹browskiego, kszta³towanie postaw patriotyzmu i
szacunku wobec symboli narodowych w wieloraki sposób:
praca nad rysunkiem, pisaniem pracy literackiej czy te¿
tworzeniem pracy multimedialnej, dawa³o szerokie spektrum mo¿liwoœci wyra¿ania
swojego rozumienia treœci
Mazurka D¹browskie w œwie-

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie
sk³ada
w imieniu Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc
i w³asnym
Alicja D¹browska
Pose³ na Sejm RP

tle dziejów Polski. Wydaje siê,
¿e projekt jest równie¿ znacz¹cy dla kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, bowiem ukazuje m³odym ludziom, ¿e wiedza o przesz³oœci, zw³aszcza w czasach
standaryzacji wzorców i zalewie kultury masowej, jest wartoœci¹ bezcenn¹.”
Autorzy nagrodzonych prac
otrzymali dyplomy i nagrody,
ufundowane przez w³adze
Dzielnicy Targówek. Podziêkowano nauczycielom i dyrektorom szkó³, a tak¿e Krzysztofowi Bugli, który patronowa³
konkursowi od wrzeœnia 2010
roku oraz S³awomirowi Antonikowi, który przej¹³ tê rolê po
wyborach samorz¹dowych.
Dzia³ania miedzy szko³ami a
Urzêdem Targówka spina³a
Katarzyna Majdura.
W maju 27 laureatów konkursu i 4 nauczycieli wyruszy
do W³och, œladami Legionów
D¹browskiego. Zwiedz¹ dawne koszary legionowe w Reggio Emilia, spotkaj¹ siê z w³adzami samorz¹dowymi miasta, wezm¹ udzia³ w patriotycznym koncercie.
K.
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Marek Kamiñski niewinny!
By³y burmistrz Gminy Targówek po 10 latach oczyszczony z fa³szywych oskar¿eñ
Sygn. akt: IV 1191/06

Sygn. akt XXIV C 1028/06

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2007r.

Dnia 5 styczniu 2010 r.

S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w IV Wydziale Karnym

S¹d Okrêgowy w Warszawie XXIV Wydzia³ Cywilny

w sk³adzie

w sk³adzie

Przewodnicz¹cy: SSR Monika Makowska - Kralka
£awnicy: Krystyna Krawczyk Cecylia Aleksandrowicz
Protokolant: Magdalena Burczak
po rozpoznaniu w dniach: 04.04.2006r., 08.06.2006r., 20.09.2006r., 15.11.2006r,
09.01.2007r., 20.02.2007r., 06.03.2007r., 04.04.2007r., 12.04.2007r., 24.04.2007r.,
29.05.2007r., 19.09.2007r., 04.07.2007r., 27.08.2007r.
sprawy z oskar¿enia prywatnego Marka Kamiñskiego
przeciwko:
1) Andrzejowi Kobel s. Stefana i Danuty urodz. l maja 1946r. w Kamieniu Pomorskim
2) Bogdanowi Soporowskiemu s. Kazimierza i Ireny urodz. 4 grudnia 1943r. w Warszawie
oskar¿onych o to, ¿e: w dniu 19 listopada 2001r. udzielaj¹c wywiadu dziennikarzom
czasopisma Rzeczpospolita i Super Express pomówili Marka Kamiñskiego, pe³ni¹cego
funkcjê Burmistrza Gminy Warszawa Targówek, o to, ¿e w zamian za przyznanie
Andrzejowi Kobel i Bogdanowi Soporowskiemu w dniu 27 sierpnia 2001r. nagrody
uznaniowej za pierwsze pó³rocze 2001 roku, za¿¹da³ a nastêpnie przyj¹³ od Andrzeja
Kobel i Bogdana Soporowskiego oraz od pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Urzêdu Gminy
10% otrzymanej przez nich nagrody, pomawiaj¹c tym samym Marka Kamiñskiego
o postêpowanie poni¿aj¹ce go w opinii publicznej i nara¿aj¹ce na utratê zaufania
potrzebnego do pe³nienia funkcji publicznej Burmistrza, przy czym powy¿sze
wypowiedzi udzielone zosta³y w celu zamieszczenia ich w prasie, co istotnie
mia³o miejsce poprzez opublikowanie w dniu 20 listopada 2001r. artyku³u w Super
Express zatytu³owanego „Daliœmy ³apówkê burmistrzowi” oraz w Rzeczpospolitej
pt. „Dziesiêæ procent dla burmistrza”
tj. o czyn z art. 212 § 2 kk.
- orzeka I. Oskar¿onych Andrzeja Kobla i Bogdana Soporowskiego uznaje za winnych
dokonania zarzucanego im czynu stanowi¹cego wystêpek z art. 212 § l i 2kk i za to na
podstawie art. 212§1 i 2kk skazuje ka¿dego z nich a na podstawie art. 212 § 2 kk
wymierza ka¿demu z nich karê grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych
przyjmuj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 20 (dwadzieœcia) z³otych,
II. Na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt2 kk wykonanie orzeczonych wobec
oskar¿onych kar grzywny warunkowo zawiesza na okres próby, który ustala w
stosunku do ka¿dego z oskar¿onych na okres 1 (jednego) roku,
III. Zas¹dza od ka¿dego z oskar¿onych na rzecz Skarbu Pañstwa (kasa S¹du
Rejonowego dla m.st. Warszawy) kwotê po 200(dwieœcie) z³otych od ka¿dego
z nich tytu³em op³aty,
IV. Na podstawie art. 628 pkt l kpk zasadza od oskar¿onych solidarnie na rzecz
oskar¿yciela prywatnego Marka Kamiñskiego kwotê 300(trzysta) z³ tytu³em
poniesionych przez niego kosztów procesu.
*Wyrok I instancji s¹du okrêgowego, uchylony w s¹dzie apelacyjnym z powodu d³ugoœci postêpowania (powy¿ej 5 lat).

Przewodnicz¹ca SSR (del.) Katarzyna Bojañczyk
Protokolant sekr. s¹d. Katarzyna Smalek
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. w Warszawie
sprawy z powództwa Marka Kamiñskiego
przeciwko Andrzejowi Koblowi i Bogdanowi Soporowskiemu
o ochronê dóbr osobistych
I. Nakazuje Andrzejowi Koblowi i Bogdanowi Soporowskiemu opublikowanie
w dziennikach „Super Express” i „Rzeczpospolita”, na drugiej stronie w formacie
135 mm x 179 mm oœwiadczenia nastêpuj¹cej treœci:

„My, ni¿ej podpisani Andrzej Kobel i Bogdan
Soporowski pragniemy przeprosiæ Pana Marka
Kamiñskiego - by³ego Burmistrza Gminy
Warszawa Targówek - za to, ¿e w publikacji
prasowej „Dziesiêæ procent dla burmistrza”
zamieszczonej dnia 20 listopada 2001r. w
dzienniku „Rzeczpospolita” oraz „Daliœmy
³apówkê burmistrzowi” zamieszczonej dnia
20 listopada 2001r. w dzienniku „Super
Express” oskar¿yliœmy Go o przyjêcie od nas
korzyœci maj¹tkowych. Zarzuty te by³y nieprawdziwe. Za powsta³y incydent przepraszamy
Pana Marka Kamiñskiego, którego dobra
osobiste naruszyliœmy.”
II. nakazuje Andrzejowi Koblowi aby zap³aci³ na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia
Niepe³nosprawnych przy parafii œw. Marii Magdaleny na Bródnie z siedzib¹ w
Warszawie kwotê 5.000 z³;
III. nakazuje Bogdanowi Soporowskiemu aby zap³aci³ na rzecz Katolickiego
Stowarzyszenia Niepe³nosprawnych przy parafii œw. Marii Magdaleny na Bródnie
z siedzib¹ w Warszawie kwotê 5.000 z³;
IV. w pozosta³ej czêœci powództwo oddala;
V. zas¹dza od Andrzeja Kobla i Bogdana Soporowskiego solidarnie na rzecz Marka
Kamiñskiego kwotê 2.760 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu;
VI. wpis tymczasowy uznaje za ostateczny.

Dura lex, sed lex (twarde prawo, lecz prawo)
Rok 2001 zostanie w mojej pamiêci na bardzo d³ugo, a mo¿e nawet na zawsze. Wówczas by³a jesieñ i zosta³em w sposób brutalny i agresywny nies³usznie zaatakowany
przez politycznych konkurentów B. Soporowskiego i A. Kobla. Nie dokonali agresji si³¹ lecz s³owem, nie zaatakowali przeciwnika politycznego, lecz wydali wyrok na ca³¹
jego rodzinê i bliskich. Dokonali skutecznej eliminacji cz³owieka z ¿ycia publicznego, zniszczyli mu karierê polityczn¹, wyrzucili na œmietnik polityczny, pochowali za ¿ycia,
odebrali szansê obrony – jednym s³owem „³apówkarz”. Ilu ludzi w moim kraju tego doœwiadczy³o? Ilu upad³o pod ciê¿arem niesprawiedliwych oskar¿eñ? Ilu za³ama³o siê?
Ilu straci³o wiarê w sprawiedliwoœæ? Tego nie wiem, lecz mogê powiedzieæ, ¿e dziêki cierpliwoœci i wytrwa³oœci oraz wsparciu przyjació³ i rodziny mog³em przejœæ przez ten
koszmar w dobrym stanie fizyczno-psychicznym.
Dziœ, po dziesiêciu latach (styczeñ 2011) doczeka³em siê zakoñczenia procesu cywilnego z A. Koblem i B. Soporowskim z wynikiem pozytywnym dla mnie. S¹d nakaza³
obu Panom przeprosiæ za skierowane wobec mnie fa³szywe oskar¿enia oraz wp³aciæ na cel spo³eczny (Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych na Bródnie)
po 5 000z³. Czy to zwyciêstwo? A mo¿e sukces? A mo¿e nadzieja na pañstwo prawa?
Kto dziœ pamiêta o tych wydarzeniach sprzed dziesiêciu lat? Czy s¹ osoby, które zmieni¹ swoj¹ opiniê na mój temat? Czy osoby, które w podobny sposób wypowiada³y siê o mnie
„³apówkarz”, dziœ publicznie mnie przeprosz¹? Czy dziennikarze, którzy opisywali sprawê, zastanowi¹ siê nad wiarygodnoœci¹ swoich Ÿróde³ informacji? Te pytania s¹ dla mnie
bardzo wa¿ne, a mo¿e wa¿niejsze jest zachowanie tych, co tak myœleli (pod wp³ywem fa³szywych informacji), a dziœ bêd¹ gotowi powiedzieæ s³owo „przepraszam”.
Marek Kamiñski

6 nowa gazeta praska

Najweselszy bieg w Polsce
W pierwszej edycji biegu uczestniczy³o 500 osób, które zg³osi³y siê podczas 2-dniowych zapisów; w drugiej – w ci¹gu 4,5 godziny zapisa³o siê 1000 osób. Na III Bieg
Dooko³a ZOO tysi¹c pakietów startowych rozesz³o siê w ci¹gu 27 minut. W dogrywce
by³o 191 pakietów; zapisy uzupe³niaj¹ce trwa³y zaledwie 30 sekund… Chêtnych by³o
wiêcej, ale ze wzglêdów bezpieczeñstwa organizator Biegu – Sport Evolution Agencja
Marketingu Sportowego – ustali³ z kierownictwem ZOO limit 1000 biegaczy. Po biegu
g³ównym do rywalizacji biegowej stanê³y tak¿e przedszkolaki, uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjaliœci.

W sobotê 16 kwietnia w
Parku Praskim, oprócz zieleni dominowa³ kolor niebieski.
Ubrani w takie koszulki marki
Reebok zawodnicy robili rozgrzewkê: biegi, skoki, sk³ony.
O godz. 9.50 na starcie
przy ul. Ratuszowej ustawi³o
siê tysi¹c zawodników.
Oprócz Polaków by³o w tej
grupie 8 Anglików, 2 Duñczyków, 2 Francuzów, W³och i
Hiszpan. By³, startuj¹cy wraz
z ¿on¹, gen. Roman Polko,

który tak uzasadnia³, dlaczego warto startowaæ w tym biegu: przepiêkne prze¿ycie,
œwietna atmosfera, œwietni
ludzie; po drodze mo¿na pozdrowiæ przyjació³, np. goryla. O radoœci z biegania mówi³a Anna Jakubczak - ekspert biegowy, uczestniczka
kilku Mistrzostw Œwiata i Mistrzostw Europy; o promowaniu i wspieraniu ZOO – Bogus³aw Mamiñski. Zawodnikom towarzyszy³a ¿ywa ma-

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (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 wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie kablowej linii oœwietleniowej ze s³upami
na dzia³kach nr ew. 66, 60/20, 60/21, 219 ora cz. dzia³ki
nr ew. 67 w obrêbie 4-07-03 w ul. Przykoszarowej,
Miko³aja z D³ugolasu 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, wtorekpi¹tek 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).

skotka Biegu – ¯ó³w B³yskawica i Hepcio – piesek z samochodowym wnêtrzem.
O godzinie 10. sygna³ do
startu, wystrza³em z broni
rêcznej, da³ dyrektor biegu
Dariusz Pawelec - przedstawiciel Sport Evolution. Zawodnicy mieli do pokonania
3 ponad 3-kilometrowe pêtle.
Stoj¹ce na trasie rodziny pozdrawia³y biegn¹cych.
Czas oczekiwania na zwyciêzców wype³ni³ graj¹cy na
metalowych bêbnach dzieciêcy zespó³ Akademia Pana
Sówki (znany te¿ jako Steelband junior), potem zespó³
rockowy Zemollem z Domu
Kultury „Praga”.
Du¿o maluchów pozowa³o
do zdjêæ, przytulaj¹c siê do
Hepcia. Niektóre dzieci mia³y smutne miny, tak jak 7-letni Kubuœ z Sulejówka czy 6letni Maciek z Pragi, dla których nie starczy³o numerków
startowych.
Przed godzin¹ 12. na scenê Muszli Praskiej zaproszono 6 najlepszych zawodniczek i 6 zawodników. Na podium stanêli zdobywcy miejsc
I – III: Anna Jakubczak (z czasem 35:27), Ewelina Wo³os i
Marta Grzegorczyk, nastêpnie: Marcin Fudalej (31:40),
Maciej Badurek i Pawe³ Grygo. Dwunastu zawodnikom
statuetki wrêczyli: Dariusz
Pawelec, Pawe³ Kuszkowski
– naczelnik wydzia³u sportu
w Urzêdzie Praga Pó³noc i
Pawe³ Lech – przewodnicz¹cy komisji kultury Rady Warszawy. Widownia gratulowa³a gromkim „hip hip, hurra”.
Zwyciêzcy zostan¹ uhonorowani tak¿e tablicami na terenie ZOO.
Marcin Fudalej ma 34 lata,
pracuje w Anglii. Po biegu by³
uœmiechniêty, choæ przyzna³
¿e ma zmêczone nogi. Zachêca³: ka¿dy powinien siê
ruszaæ! Monika G³uchowska
i Magdalena PaŸdzior z Wro-

c³awia mówi³y o „superorganizacji”, du¿ej grupie kibiców
i wielu atrakcjach. Biegn¹c
przez g³ówn¹ alejê ZOO widzia³y jej mieszkañców: ¿aby,
zebry, foki i os³y. 50-letni pan
Jerzy z Bia³o³êki i 40-letni pan
Czes³aw z Bielan biegaj¹ od
dawna, a swój udzia³ w tym
biegu uzasadniali: „fajnie siê
bawimy. To jeden z lepszych
biegów w Warszawie i okolicy, trasa bardzo mi³a”. Na trasie zauwa¿yli ³adne ptaszki,
pelikany, kozê kar³owat¹. Dla
pana Artura zalet¹ tej trasy
jest to, ¿e biegnie siê do przodu, a nie w kó³ko, jak w Parku Skaryszewskim.
Z numerem 1000 startowa³
55-letni Janusz Bukowski, z
racji miejsca pracy zwany
„Gazownikiem”, znany ze
swej dzia³alnoœci charytatywnej, honorowy dawca krwi,
organizator akcji honorowego
oddawania krwi. Chce powtórzyæ ubieg³oroczn¹, udana
akcjê „Wybiegnijmy wózek
dla Adama”. Jako motywacjê
dla tych dzia³añ podaje motto swego ¿ycia: „Widzieæ wiêcej ni¿ czubek swego nosa”.
Pawe³ Lech bieganie uprawia od ponad 30 lat, od czasów szko³y podstawowej.
Jest zadowolony, ¿e coraz
wiêcej warszawiaków biega,
¿e zapanowa³a moda na bieganie. Jego zdaniem, Bieg
dooko³a ZOO to jedna z lepiej zorganizowanych imprez
w Warszawie, mo¿na powiedzieæ – kultowa. Szkoda, ¿e
nie mo¿e w niej wzi¹æ udzia³u wiêcej osób. Wa¿ne, ¿e to
impreza rodzinna: doroœli biegaj¹, a dzieci mog¹ zobaczyæ, jak budzi siê wiosna.
Sygna³y do rozpoczêcia biegów m³odszych zawodników
dawali: Sebastian Wierzbicki wiceprzewodnicz¹cy Rady
Warszawy i Jaros³aw Sarna wiceburmistrz Pragi Pó³noc.
Przedszkolaki, a potem
uczniowie klas I – II przebiegli
dystans 300 metrów, klas III –
IV – ok. 600 metrów (jedna
pêtla), klas V – VI – ok. 2000
metrów (2 pêtle), gimnazjaliœci
– ok. 1500 metrów (3 pêtle).
Podczas wrêczania nagród
zwyciêzcom tych biegów
przedstawiciele w³adz Pragi
Pó³noc wyra¿ali nadziejê, ¿e
impreza bêdzie siê rozwijaæ,

bêdzie wiêcej uczestników i
wiêcej atrakcji.
W ka¿dej grupie wiekowej
nagrody otrzyma³y 3 dziewczynki i 3 ch³opców.
Nagrodzone przedszkolaki
to: Maja Chudzik, Natalia Sobolewska i Julia Barañczuk
oraz Kacper Barañczuk, Jaœ
Babik i Maciek Terlecki; z klas
I – II: Marianna Paruszewska,
Anita Rudnik i Patrycja Ros³on oraz Sebastian Stykowski, Mi³osz Oœko i Olo Pecz;
z klas III – IV: Zosia Bindulska, Martyna Skierkowska i
Ula Laskowska oraz Oskar
Go³êbiowski, Krzysztof Wyszomirski i Mateusz W³oczewski; z klas V – VI: Weronika Cymbalak, Natalia Kaczmarska i Weronika Truszkowska oraz trzech Mateuszów:
Dêbski, Grabarczyk i Stukin;
gimnazjaliœci: Klaudia Kosterska, Samanta Damentka i
Natalia Ruszczak oraz Tomasz Marczak, Micha³ Rudy
i Krzysztof Krajewski. Zwyciêzca w ka¿dej grupie otrzyma³ nagrodê specjaln¹ – karnet na p³ywalniê przy ul. Jagielloñskiej.
W pobli¿u mety biegów
dzieciêcych sta³ ambulans IZIMEDu. Udzielano tam pomocy dzieciom, którym trzeba
by³o na przyk³ad za³o¿yæ opatrunek na otart¹ przy upadku

skórê oraz doros³ym, którym
skaka³o ciœnienie. Powa¿niejszych zdarzeñ nie by³o.
Kto z m³odych uczestników
biegów wytrwa³ do koñca imprezy, móg³ liczyæ na dodatkow¹ nagrodê od sponsora.
Karteczki z nazwiskiem losowa³a na scenie dwójka maluchów.
Partnerami Biegu Dooko³a
ZOO by³y: Dom Kultury „Praga”, Warszawski Ogród Zoologiczny; sponsorami – firmy:
Reebok (koszulki), Isostar (napoje), Centrum Handlowe
Warszawa Wileñska (promocja, m.in. Wystawa zdjêæ),
Warszawska Szko³a Fotografii oraz Urz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc, który dofinansowa³
biegi dzieciêce. 10 tysiêcy z³otych z op³at startowych zawodników zostanie przekazanych
na Fundacjê Panda, dzia³aj¹c¹
przy warszawskim ZOO.
Przepytuj¹c o sensacje
dowiedzieliœmy siê, ¿e tu¿
przed startem do g³ównego
biegu 2,5-letni ch³opczyk wychyli³ siê ku zawodnikom z
okrzykiem: „tato, kupa!”.
Uczestnik biegu, znany z
programu „Europa da siê lubiæ” Conrado Moreno, lubi
tak¿e bieganie. Wyjaœni³
nam, ¿e „bieg, gonitwa” to w
potocznym jêzyku hiszpañskim - „corrida”.
K.
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Tymoteusz w „Masce”
Jurorzy XVII Miêdzyszkolnego Konkursu Zespo³ów
Teatralnych „Maska” im. Piotra Grabowskiego byli zgodni: spoœród 12 ocenianych spektakli najlepszy by³ „Tymoteusz wœród ptaków”, przygotowany przez zespó³
Ma³e Conieco ze Szko³y Podstawowej nr 277. Od tego
przedstawienia zaczê³a siê 6 kwietnia w Domu Kultury
„Œwit” uroczystoœæ wrêczenia nagród, przyznanych
przez 6-osobowe jury.

„Ten spektakl rzuci³ nas na
kolana, rozbawi³ do ³ez” –
wspomina przewodnicz¹ca
jury Jolanta Starowicz-Grabowska.” Widaæ by³o, ¿e
dzieci s¹ wspó³twórcami. Nie
stawiano tu na gwiazdorstwo
– ka¿dy z wykonawców odegra³ swój minispektakl” – oce-

nia jurorka Joanna Derkaczew, krytyk teatralny. Wa¿ne jest, by dzieci tworzy³y, by
kostiumy „gra³y”; by wszystkie elementy by³y zrównowa¿one. „Wszystkie dzieci gra³y, a wyobraŸnia nauczyciela
udzieli³a siê m³odym wykonawcom” – zauwa¿a Katarzy-

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
12 kwietnia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie linii kablowej oraz 2 s³upów oœwietleniowych dla
uzupe³nienia oœwietlenia ulicy Ostródzkiej na dzia³kach
ew. nr 48/4, 48/5, 73/1, czêœæ dz. ew. nr 37, 38 z obrêbu
4-16-37 przy ul. Ostródzkiej, 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.

na Patrzyczna z VIII Ogrodu
Jordanowskiego.
„Tymoteuszowi wœród ptaków” jury przyzna³o Grand
Prix. Za kostiumy, ruch sceniczny i re¿yseriê tego przedstawienia wyró¿nienia otrzyma³y opiekunki artystyczne
zespo³u: Anna Chmielewska i
Renata D¹browska. Wyró¿niono tak¿e wykonawców g³ównych ról: Mieszka Kalbarczyka
(Tymoteusz), Maæka Sowiñskiego (Lis) i Dominikê Fedorczuk (NiedŸwiedzica Matka).
II miejsce w tej kategorii
wiekowej (klasy i – III) jury
przyzna³o zespo³owi „Jêdrusie” z SP nr 114 za przedstawienie „W krainie cudownoœci”. Za walory wokalne wyró¿nienia otrzyma³y: Ola Paj¹k i Ala Mateusiak.
III miejsce przypad³o zespo³owi „S³oneczne nutki” z
SP nr 285 za „Balladê o kapryœnej królewnie”. Za re¿yseriê spektaklu wyró¿niono
Annê Roszkowsk¹, opiekunkê zespo³u.
W kategorii Dzieci Starsze
(kl. IV – VI) I miejsce zajê³a
grupa teatralna przy SP nr 112
za „Cudown¹ pestkê”, wyró¿nienie aktorskie otrzyma³a
Matylda Makua za rolê Juniko. II miejscem nagrodzono
zespó³ „Jêdrzejowe zakamarki” za spektakl „¯yczenie”. Za
„Koncert ¿ycia Fryderyka
Chopina” zespó³ „•róde³ko”
otrzyma³ III nagrodê, a Jakub

Kisieliñski jako Chopin – wyró¿nienie aktorskie.
W kategorii m³odzie¿owej
(klasy gimnazjalne i licealne)
jury najwy¿ej oceni³o „Serenadê” w wykonaniu zespo³u
Esperanca z Gimnazjum nr
143. Wyró¿nienia aktorskie
otrzyma³y: Wiktoria Warda,
Ma³gorzata Mitura i Joanna
Pawlik. Przedstawienie „Na
pe³nym morzu” w wykonaniu
teatru „Punkt” z XIII LO otrzyma³o II miejsce, a wyró¿nienie za grê aktorsk¹: Cezary
Klimkowski (Gruby) i Mateusz
Maranowski (Chudy). III miejsce zajê³o Ko³o teatralne Foyer z Gimnazjum nr 145 za
przedstawienie „Mi³osz”.
W XVII edycji „Maski” wziê³o udzia³ 319 uczestników, reprezentuj¹cych 9 szkó³ podstawowych, 2 gimnazja i 1 liceum. Po raz trzeci w ramach
tego konkursu odby³ siê przegl¹d, w którym udzia³ wziê³o
5 przedszkoli.
Podczas uroczystoœci w DK
„Œwit” laureaci zapraszani byli
na scenê, gdzie z r¹k Jolanty
Starowicz-Grabowskiej i burmistrza Grzegorza Zawistowskiego otrzymywali dyplomy i
nagrody. Nagrod¹ za „Grand
Prix” i I miejsce by³ czek na
700 z³otych, za II miejsce – na
400 z³otych, za II miejsce – na
300 z³otych. Nagrody ufundowa³ Urz¹d Dzielnicy Targówka, dziêki staraniom wydzia³u edukacji i kultury.
Zdaniem Joanny Derkaczew, spektakle w wykonaniu
dzieci trudno oceniaæ pod
wzglêdem artystycznym. Liczy

siê funkcja terapeutyczna teatrów dzieciêcych. Chodzi o to,
by przedstawienie nie by³o akademi¹ ani jednorazowym aktem. Wa¿ne jest, by coœ wydarzy³o siê w samych dzieciach,
by one mog³y opowiedzieæ coœ
o sobie, o swoich sprawach,
obróciæ historyjkê w ¿art. Doceniaj¹c profesjonalizm, jurorka jednoczeœnie zauwa¿a z
niepokojem, ¿e w jednym ze
spektakli dzieci by³y zdominowane przez nauczycielkê, chodzi³y „jak w zegarku”.
Przewodnicz¹ca jury docenia ogromn¹ pracê, jak¹
w³o¿yli nauczyciele, przygotowuj¹c spektakle, Podkreœla, ¿e teatr ma olbrzymie
znaczenie dla wychowania i
kszta³cenia dzieci. Uczy
zgrania w grupie, wspó³pracy miêdzy sob¹. Uczy odpowiedzialnoœci za przedstawienie, a tak¿e odwagi pokazania siê z ró¿nych stron
– nie tylko piêknych, doskona³ych; tak¿e na przyk³ad w
roli Brzydkiego Kacz¹tka.

Dom Kultury „Œwit” nada³
wrêczeniu nagród bogat¹
multimedialn¹ oprawê. Przypomniano postaæ patrona
konkursu Piotra Grabowskiego, znanego z wielu ról filmowych i teatralnych, mieszkañca Targówka, zmar³ego w
1998 roku. Pokazano zdjêcia
z nagrodzonych spektakli.
Dyrektor Jacek Bia³ek po¿egna³ goœci s³owami: „Do zobaczenia za rok”.
K.
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Beatyfikacja
dokoñczenie ze str. 1

ju¿ zgoda Synodu Biskupów i
Stolicy Apostolskiej. Od roku
1634 beatyfikacjê mo¿e zatwierdziæ tylko papie¿. Tak jest
do dzisiaj.
Decyzjê o beatyfikacji, czyli
o uznaniu kogoœ za b³ogos³awionego podejmuje wiêc papie¿ po przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego, który
mo¿e rozpocz¹æ siê najwczeœniej 5 lat po œmierci kandydata na o³tarze. Znamy trzy przypadki, gdy papie¿ odst¹pi³ od
tego, bardzo precyzyjnie w
odpowiednim dokumencie koœcielnym okreœlonego wymogu. Sta³o siê tak w przypadku
Matki Teresy z Kalkuty, Jana
Paw³a II i siostry £ucji Dos
Santos, której w 1917 r. w Fatimie objawi³a siê Matka Bo¿a.
Kanonizacja (³ac. canon –
regu³a, przepis, wzór) jest to
akt koœcielny, uznaj¹cy osobê
zmar³¹ za œwiêt¹, nakazuj¹cy
jej powszechny, publiczny kult.
Akt taki wydaje papie¿ po
przeprowadzeniu procesu kanonizacyjnego. Aby og³osiæ
dan¹ osobê œwiêtym Koœcio³a Powszechnego, osoba ta
musi najpierw zostaæ og³oszona b³ogos³awion¹.
Ró¿nica miêdzy beatyfikacj¹ a kanonizacj¹ polega
wiêc na tym, ¿e kult b³ogos³awionych jest ograniczony i ma
charakter lokalny, œwiêci zaœ
doznaj¹ go w ca³ym Koœciele.
Etapy i zasady procesu
beatyfikacyjnego
Przyjêto zasadê, ¿e ka¿dy z
obu omawianych wy¿ej procesów mo¿e siê rozpocz¹æ tylko

w diecezji w której zmar³ kandydat na o³tarze, je¿eli biskup
tej diecezji uzyska odpowiedŸ
Stolicy Apostolskiej, ¿e nie ma
przeszkód w tej sprawie. Mog¹
o to prosiæ wierni, mo¿e tego
dokonaæ sam biskup, ale podstaw¹ do takiej decyzji musi
byæ zawsze przekonanie
wspólnoty koœcielnej o œwiêtoœci kandydata. Nazywa siê j¹
„fama sanctitatis”. Opinia œwiêtoœci powinna byæ spontaniczna, nie wywo³ana sztucznie,
sta³a, trwa³a, rozpowszechniona miêdzy osobami godnymi
wiary. Innymi s³owy, potrzebne
jest coœ takiego, co pojawi³o siê
w dniu pogrzebu Jana Paw³a
II, kiedy wierni, zgromadzeni na
Placu œw. Piotra w Rzymie wyrazili swoj¹ opiniê has³em:
„Santo subito” – Œwiêty natychmiast. Taka opinia uwa¿ana
jest za g³os ludu Bo¿ego, który
nale¿y przyj¹æ i rozwa¿yæ.
Sam proces, przypominaj¹cy procedurê stosowan¹ w prawie œwieckim, dokonuje siê w
trzech etapach. Pierwszym jest
proces diecezjalny, czyli zebranie materia³u dowodowego;
drugim jest faza studyjna, polegaj¹ca na opracowaniu „positio”, czyli dokumentu stanowi¹cego niejako syntezê ca³ego procesu; trzecim zaœ i ostatnim jest etap oceny spraw, który podejmuj¹ kolejne Komisje
Kongregacji. Ich g³os ma charakter doradczy. Ostateczn¹
decyzjê podejmuje papie¿.
Etap diecezjalny
Diecezjalny etap procesu
beatyfikacyjnego polega na zebraniu wszelkiej dostêpnej do-

kumentacji dotycz¹cej kandydata na o³tarze, któremu od
momentu rozpoczêcia procesu
beatyfikacyjnego przys³uguje
tytu³ S³ugi Bo¿ego. Ta dokumentacja zbierana jest na
szczeblu lokalnym, w diecezji,
do której nale¿a³ kandydat. W
przypadku Jana Paw³a II by³y
to dwie diecezje: krakowska, z
któr¹ by³ zwi¹zany przez d³ugie
lata jako ksi¹dz, biskup i kardyna³ oraz rozpoczynaj¹ca proces
diecezja rzymska, której przewodzi³ od chwili, gdy zosta³ papie¿em i w której te¿ umar³.
Przedmiotem dochodzenia na
tym etapie s¹ trzy elementy: fakty z ¿ycia kandydata na o³tarze,
jego heroicznoœæ cnót, czyli doskona³oœæ moralna oraz opinia
œwiêtoœci, wspomniana ju¿ fama
sanctitatis. Dokumenty te zawieraj¹ korespondencjê, zeznania
œwiadków oraz ró¿nego rodzaju
œwiadectwa wiary. W przypadku
Jana Paw³a II w samej diecezji
krakowskiej przes³uchano ok. 100
œwiadków. W diecezji rzymskiej
równie¿ zebrano pokaŸn¹ liczbê
œwiadectw. Wœród zgromadzonych materia³ów jest te¿ wiele
piêknych, wzruszaj¹cych listów i
œwiadectw osób, które niekoniecznie by³y blisko zwi¹zane z
papie¿em, ale prosi³y go o modlitwê i wstawiennictwo duchowe.
Zbieraniem dokumentów, a
tak¿e przes³uchiwaniem
œwiadków zajmuje siê specjalna komisja, wyznaczona
przez biskupa, tzw. Trybuna³
Diecezjalny. Przewodniczy mu
sam biskup lub jego delegat.
W sk³ad trybuna³u wchodzi
tak¿e rzecznik sprawiedliwoœci („promotor iustitiae”), notariusze, a w przypadku cudu
- biegli. Trybuna³ korzysta z
pomocy Komisji Historycznej
i Teologicznej. Po zebraniu

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
Wielkanoc AD 2011
Chrystus umar³ – Chrystus Zmartwychwsta³ – Chrystus
powróci! Wyznajemy – wierzymy – oczekujemy z nadziej¹,
¿e prawdy, które stanowi¹ samo centrum wiary i ¿ycia Koœcio³a
Powszechnego w osobistej historii ka¿dego z nas zrodz¹ owoce
udzielonej Bo¿ej ³aski i mi³osierdzia.
W Orêdziu na Wielki Post 2011 Papie¿ Benedykt XVI zawar³
jak¿e kluczowe przes³anie: <<„Ja jestem zmartwychwstaniem
i ¿yciem … Wierzysz w to?” Dla wspólnoty chrzeœcijañskiej jest to
moment szczerego z³o¿enia ... ca³ej nadziei w Jezusie z Nazaretu:
„Tak, Panie, ja wierzê, ¿e Ty jesteœ Chrystus, Syn Bo¿y, który
przychodzi na œwiat” Wspó³udzia³ z Chrystusem w tym ¿yciu
przygotowuje nas do pokonania granicy œmierci, aby ¿yæ bez
koñca w Nim. Wiara w zmartwychwstanie umar³ych i nadzieja
na ¿ycie wieczne otwieraj¹ nasze spojrzenie na ostateczny sens
naszej egzystencji: Bóg stworzy³ cz³owieka dla zmartwychwstania
i dla ¿ycia, i ta prawda nadaje autentyczny i definitywny
wymiar ludzkiej historii, ich ¿yciu osobistemu i ich ¿yciu
spo³ecznemu, kulturze, polityce, ekonomii. Pozbawiony
œwiat³a wiary ca³y wszechœwiat zostaje zamkniêty w grobie
bez przysz³oœci, bez nadziei.>>
Prze¿ywaj¹c misterium Triduum Paschalnego,
dziel¹c siê radoœci¹ Zmartwychwstania ¿yczê wszystkim
Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” by odnaleŸli radoœæ
i g³êboki pokój serca p³yn¹cy z bliskoœci Tego, nad którym
œmieræ nie ma ju¿ w³adzy, a Jego ¿ywa, choæ zakryta przed
naszymi oczyma, obecnoœæ umacnia mi³oœæ, usposabia
serca do dobra i ¿yczliwoœci, pozwala ¿yæ nadziej¹ pomimo
codziennych trudnoœci.
Wszystkim niech b³ogos³awi Pan Zmartwychwsta³y.

dokumentacji nastêpuje sesja
zamkniêcia postêpowania w
diecezji. Zgromadzone na etapie diecezjalnym materia³y s¹
nastêpnie przes³ane do Watykañskiej Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych w Rzymie.
Postêpowanie w Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych
Kongregacja jest zaanga¿owana ju¿ w proces diecezjalny, pomagaj¹c biskupowi
przy zbieraniu dowodów dotycz¹cych cnót i cudów. Po
otrzymaniu akt sprawy z diecezji, Kongregacja sprawdza
jego wa¿noœæ i wyznacza relatora, pod kierunkiem którego opracowuje siê „positio”
czyli obszerny raport, ukazuj¹cy duchow¹ sylwetkê S³ugi
Bo¿ego, zw³aszcza praktykowane przez niego cnoty i nadzwyczajne wydarzenia, jakie
dokona³y siê za jego wstawiennictwem.
Po wydrukowaniu „positio”
nastêpuje faza oceny pracy
przez Komisje Kongregacji.
S¹ nimi, tylko w sprawach
dawnych, Komisja Historyczna, Komisja Teologiczna i Komisja Biskupów i Kardyna³ów.
Natomiast sprawy zwi¹zane z
cudem s¹ oceniane przez Komisjê Medyczn¹, Komisjê Teologiczn¹ oraz przez Komisjê
Biskupów i Kardyna³ów.
Je¿eli wszystkie te prace
wypadn¹ pomyœlnie, wydawany jest, za zgod¹ papie¿a, dekret o heroicznoœci cnót i dekret o uznaniu cudu. W przypadku bowiem osób, które s¹
tzw. wyznawcami, (tzn. nie ponios³y œmierci za wiarê, czyli
nie s¹ mêczennikami, tak jak
to by³o w przypadku ksiêdza
Popie³uszki, badany jest cud).
Cud musi mieæ miejsce po
œmierci S³ugi Bo¿ego, nie za
jego ¿ycia. Tylko wtedy jest
gwarancja nadprzyrodzonoœci.
Cud na ogó³ polega na
uzdrowieniu, które w œwietle
aktualnej wiedzy medycznej
jest nie do wyt³umaczenia.
Musi to byæ uzdrowienie trwa³e i radykalne. Na tym etapie
pole do dzia³ania maj¹ lekarze, ale na temat cudu wypowiada siê te¿ komisja teologów. Jej stanowisko przedstawiane jest póŸniej biskupom i
kardyna³om, którzy to nag³e i
niewyt³umaczalne uzdrowienie uznaj¹ za przejaw mocy
bo¿ej, dokonanej za wstawiennictwem kandydata na
b³ogos³awionego.
Bywaj¹ oczywiœcie i inne
cuda. Mo¿emy mówiæ np. o
cudzie nawrócenia. Ale jest to
sprawa bardzo subiektywna,
trudna do obiektywnego potwierdzenia. Dlatego, wobec
zaanga¿owania autorytetu
Koœcio³a, bierze siê pod uwagê cud uzdrowienia. W przypadku S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, choæ mówi siê o wielu
cudach, jakie dokona³y siê za
jego wstawiennictwem, wybrano jeden: uzdrowienie francuskiej zakonnicy, siostry Marie Simon Pierre z postêpuj¹cej choroby Parkinsona.
Obydwa dekrety, o heroicznoœci cnót i o uznaniu cudu,
s¹ aprobowane przez papie¿a, a nastêpnie odczytywane
w jego obecnoœci i podane do
publicznej wiadomoœci.
Ostatnim akordem procesu
beatyfikacyjnego jest uroczysty akt beatyfikacji, dokonywany przez papie¿a lub przez
jego delegata.
Kanonizacja mo¿e dojœæ do
skutku po uznaniu drugiego
cudu, ale dokonanego ju¿ po

dekretach stwierdzaj¹cych
heroicznoœæ cnót S³ugi Bo¿ego i uznaniu pierwszego cudu,
potrzebnego do beatyfikacji.
Decyzjê o kanonizacji podejmuje papie¿.
Santo subito
Historia procesu beatyfikacyjnego Jana Paw³a II rozpoczê³a siê nieformalnie 8 kwietnia 2005 roku w czasie uroczystoœci pogrzebowych papie¿a Polaka. Wtedy to wielu
wiernych trzyma³o transparenty z napisem Santo subito, co znaczy „œwiêty natychmiast”. 13 maja 2005 r., w
rocznicê objawieñ fatimskich
i zamachu na Jana Paw³a II
Benedykt XVI wyda³ oficjalnie
zgodê na rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego.
Formalnie proces rozpocz¹³
siê 28 czerwca 2005 r. z chwil¹
zaprzysiê¿enia cz³onków trybuna³u. Postulatorem zosta³ ks.
S³awomir Oder. 4 listopada
tego samego roku rozpocz¹³
siê proces beatyfikacyjny w archidiecezji krakowskiej. W katedrze na Wawelu odby³o siê
pierwsze posiedzenie Trybuna³u Rogatoryjnego – pomocniczego, któremu przewodniczy³
bp Tadeusz Pieronek.
23 marca 2007 r. Trybuna³
Diecezjalny w Rzymie, badaj¹cy sprawê uzdrowienia francuskiej zakonnicy, potwierdzi³
fakt zaistnienia cudu. 2 kwietnia tego samego roku w Bazylice œw. Jana na Lateranie,
w obecnoœci wikariusza generalnego Rzymu, kard. Camillo
Ruiniego nast¹pi³o zamkniêcie procesu beatyfikacyjnego
na szczeblu diecezji rzymskiej, po czym przekazano
ca³¹ dokumentacjê sprawy
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeszcze ¿aden proces beatyfikacyjny na poziomie diecezji w naszych czasach nie rozpocz¹³ siê tak
szybko po œmierci kandydata
na o³tarze i nie zakoñczy³ siê
w ci¹gu niespe³na dwóch lat
od jego otwarcia.
13 maja 2009 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
wyda³a pozytywn¹ opiniê w
sprawie heroicznoœci cnót
Jana Paw³a II, a 12 stycznia
2011 r. cz³onkowie tej samej
kongregacji pozytywnie zaopiniowali cud uzdrowienia francuskiej zakonnicy. Dwa dni
póŸniej, 14 stycznia 2011 r. Benedykt XVI podpisa³ dekret o
cudzie i wyznaczy³ datê beatyfikacji na niedzielê 1 maja
2011 r. podczas Mszy œw. na
Placu Œw. Piotra w Rzymie.
Program uroczystoœci
beatyfikacyjnych
Uroczystoœci beatyfikacyjne
Jana Paw³a II to nie tylko Msza
œw. 1 maja. Ju¿ w sobotê 30
kwietnia od godz. 20.00 do
22.30 na antycznym stadionie
Circo Massimo odbêdzie siê
wieczorne czuwanie modlitewne, sk³adaj¹ce siê z dwóch
czêœci. Pierwsza rozpocznie
siê uroczystym wniesieniem
czczonego w bazylice Matki
Bo¿ej Wiêkszej obrazu maryjnego Salus Populi Romani, z
udzia³em delegacji wszystkich
rzymskich parafii. Nastêpnie
obecni wys³uchaj¹ œwiadectw
bliskich wspó³pracowników
Jana Paw³a II, kard. Stanis³awa Dziwisza i by³ego watykañskiego rzecznika Joaquina
Navarro-Vallsa, oraz uzdrowionej za wstawiennictwem
S³ugi Bo¿ego siostry Marie
Simon Pierre. Zobacz¹ te¿ na
telebimach wa¿ne momenty
jego pontyfikatu.

W drugiej czêœci czuwania
odmówione zostan¹ tajemnice
œwiat³a, które to w³aœnie Jan
Pawe³ II wprowadzi³ do ró¿añca. Co ciekawe, uruchomiony
zostanie specjalny telemost z
piêcioma sanktuariami maryjnymi. Pierwszym z nich bêdzie
sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Pozosta³e to: Guadelupe w Meksyku,
Kawekamo-Bugando w Tanzanii, Harissa w Libanie i Fatima.
Przez ca³¹ noc z soboty 30
kwietnia na niedzielê 1 maja
otwartych bêdzie 8 koœcio³ów
w centrum Rzymu.
Mszê beatyfikacyjn¹ w niedzielê 1 maja na Placu Œw. Piotra poprzedzi koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, zakoñczona
œpiewem po polsku „Jezu, ufam
Tobie”. Podczas mszy, po odœpiewaniu „Kyrie”, czyli „Panie,
zmi³uj siê nad nami” zostanie
po ³acinie odczytany dokument
papieski, og³aszaj¹cy S³ugê
Bo¿ego Jana Paw³a II b³ogos³awionym, czemu towarzyszyæ bêdzie ods³oniêcie obrazu i umieszczonych na o³tarzu
relikwii. W modlitwie nastêpuj¹cej po odœpiewaniu hymnu
„Gloria”, czyli „Chwa³a na wysokoœci Bogu” mo¿na ju¿ zwykle zwracaæ siê do og³oszonego b³ogos³awionym, u¿ywaj¹c
tekstów liturgicznych, dotycz¹cych jego osoby.
W przypadku Jana Paw³a II
bêdzie trochê inaczej. W Koœciele katolickim obowi¹zuje
zasada pierwszeñstwa dni liturgicznych. Niedziele Wielkanocy maj¹ pierwszeñstwo
przed jakimikolwiek innymi
obchodami. Dlatego we mszy
beatyfikacyjnej bêd¹ u¿yte
teksty z Niedzieli Mi³osierdzia
Bo¿ego czyli II niedzieli po
Wielkanocy. Pierwsza Msza
œw., w której bêd¹ czytane
odpowiednie teksty liturgiczne
i modlitwy ku czci b³ogos³awionego Jana Paw³a II odprawiona zostanie dzieñ póŸniej, tzn.
2 maja, równie¿ na Placu œw.
Piotra. Natomiast polska msza
dziêkczynna zostanie odprawiona 3 maja w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore.
Trumna z cia³em Jana Paw³a II ani przed uroczystoœci¹,
ani podczas jej trwania nie zostanie otwarta. Wierni bêd¹
mogli siê modliæ w krypcie a¿
do 28 kwietnia, natomiast 29 i
30 kwietnia Groty Watykañskie bêd¹ zamkniête. Cia³o
papie¿a zostanie wydobyte z
grobu i przeniesione w dniu
beatyfikacji do Bazyliki Watykañskiej przed o³tarz Konfesji.
Po og³oszeniu b³ogos³awionym trumna ju¿ nie wróci na
dawne miejsce, tylko zostanie
przeniesiona do kaplicy œw.
Sebastiana. Odt¹d to ona, a
nie Groty Watykañskie bêdzie
grobem Jana Paw³a II.
Ka¿dy b³ogos³awiony jest
czczony w odpowiednim dniu
roku liturgicznego. Najczêœciej
jest to dzieñ jego œmierci, który nazywamy Dniem Narodzin
dla Nieba. W przypadku Jana
Paw³a II dniem jego œmierci
jest 2 kwietnia, który czêsto
przypada w Wielkim Tygodniu.
To zadecydowa³o, ¿e papie¿
bêdzie czczony w Koœciele
kiedy indziej. By³a rozwa¿ana
data 16 paŸdziernika, czyli
dzieñ wyboru na papie¿a. W
Koœciele katolickim ten dzieñ
poœwiêcony jest œw. Jadwidze
Œl¹skiej, zalecono wiêc, aby
dniem liturgicznego wspominania Jana Paw³a II by³ dzieñ
inauguracji pontyfikatu, czyli
22 paŸdziernika.
Notowa³a Joanna Kiwilszo
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brania³ jedzenia i barwienia
jaj w okresie Wielkanocy.
Wkrótce jednak wesz³y one w
sk³ad œwiêconego, opatrzone
chrzeœcijañsk¹ legend¹ o
greckim rodowodzie, zapisan¹ po raz pierwszy w X
wieku. Opowiada ona o Marii
Magdalenie, która wróciwszy
z pustego grobu Chrystusa,
znalaz³a wszystkie jajka, jakie mia³a w domu, zabarwione na czerwono. Wynios³a je
przed dom i rozda³a aposto³om, g³osz¹c radosn¹ nowinê. Wed³ug innej wersji tej
historii, ta sama Maria Magdalena da³a kolorowe jajka
Pi³atowi, prosz¹c go o uwolnienie Jezusa.
W polskiej kulturze ludowej
jajko zawsze odgrywa³o
wa¿n¹ rolê w magii i obrzêdowoœci, jednak pisanki przygotowuje siê tylko w okresie
Wielkanocy. Istnieje ca³e bogactwo technik i wzorów zdobienia wielkanocnych jaj. Najdawniejsze tradycje ma barwienie ich na jeden kolor przy
u¿yciu naturalnych barwników. M³ode ¿yto, jêczmieñ
lub listki jemio³y pozwala³y
uzyskaæ kolor zielony, ³uski
cebuli i kora dêbu - brunatny,
sok z buraków - czerwony,
kora olchy zaœ czarny.

W poszczególnych regionach Polski stosowano ró¿ne
techniki zdobienia jaj. Do najpopularniejszych nale¿y technika batikowa, polegaj¹ca na
rysowaniu wzorów rozgrzanym, p³ynnym woskiem, nak³adanym na bia³¹ skorupkê
jajka za pomoc¹ g³ówki cienkiego gwoŸdzia b¹dŸ szpilki,
a nastêpnie zanurzaniu pisanki w wywarze z barwnikiem.
Tak powstawa³y tradycyjne
pisanki lipskie. Do dzisiaj w
Lipsku, niewielkim miasteczku, po³o¿onym nad Biebrz¹ w
województwie podlaskim, te
tradycje s¹ ¿ywe. W licznych
pracowniach pisankarskich
powstaj¹ zdobione woskiem,
delikatne dzie³a sztuki.
Równomiernie roz³o¿one
na ca³ej powierzchni jajka
wzory w postaci przecinków,
tworz¹ kompozycje rozet,
wachlarzy, k³osów i ³añcuszków. Po na³o¿eniu woskowego ornamentu jajko zanurzano dawniej w naturalnych
barwnikach uzyskiwanych z
wywarów kory dêbowej lub
olchowej, czêsto zmieszanej
z opi³kami ¿elaza, tzw.
zendr¹, a nastêpnie gotowano w wywarze z ³usek cebuli.
Dziêki temu lipskie pisanki
odznacza³y siê charakterystyczn¹ czarn¹ lub brunatn¹

barw¹ i wœród etnografów
oraz mi³oœników twórczoœci
ludowej zyska³y s³awê „czarnych pere³”.
Na pocz¹tku lat 70. XX w.
pe³ne jajka zast¹piono wydmuszkami, a naturalne
barwniki - chemicznymi farbami do malowania tkanin. Zaczêto te¿ wykonywaæ pisanki
wielobarwne, poprzez kilkakrotne zanurzanie jajka w
barwnikach w ró¿nych kolorach, w kolejnoœci od najjaœniejszego do najciemniejszego, wzbogacaj¹c wydmuszkê
po ka¿dym zanurzeniu kolejn¹ parti¹ ornamentu.
Inny sposób tworzenia pisanek to wydrapywanie wzoru na ju¿ zabarwionej skorupce za pomoc¹ specjalnego
no¿yka lub ig³y. Stosowano
te¿ oklejanie jajek miniaturowymi wycinankami, w³óczk¹
lub rdzeniem sitowia. Wzory
te¿ by³y bardzo ró¿ne, najczêœciej jednak stosowano
motywy geometryczne i roœlinne. W wielu z nich mo¿na
siê doszukaæ prastarej symboliki s³oñca i p³odnoœci.
Ze zdobieniem pisanek
wi¹¿e siê ca³y szereg zwyczajów i wierzeñ. Na przyk³ad, najlepiej wrzucaæ je do
farby w Wielki Czwartek w
chwili, gdy dzwony wzywaj¹

na wieczorne nabo¿eñstwo.
Woda, w której gotowano jajka u¿yta do mycia, zapewnia
ponoæ urodê i zdrowie.
Pisanki to nie tylko element
œwiêconego. O wiele starsze
s¹ tu inne tradycje. W drugi
dzieñ Wielkanocy dziewczêta obdarowywa³y pisankami
ch³opców lub usi³owa³y wykupiæ siê od oblania wod¹. Pisanki chêtnie wykorzystywano do licznych zabaw. Jeszcze do niedawna powszechne by³y wielkanocne pojedynki na pisanki. Polega³y one
najczêœciej na uderzaniu
jedn¹ o drug¹ i nosi³y ró¿ne
nazwy: bitki, wykitki, burda,
czokanie, walatka.
Pisanki mia³y te¿ moc magiczn¹. Skorupki ich zakopane na grz¹dkach zapewnia³y

urodzaj i têpi³y szkodniki.
Poczêstowane nimi krowy
dawa³y du¿o mleka, by³y
zdrowe i odporne na zabiegi
czarownic. Najstarsz¹ pozosta³oœci¹ s³owiañskiej obrzêdowoœci zwi¹zanej z pisankami wydaje siê byæ zachowany do dzisiaj w obrz¹dku
wschodnim zwyczaj sk³adania zabarwionych na czerwono jajek na grobach w trzeci
dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych.
Temu pras³owiañskiemu
obrzêdowi nie przeszkadza
legenda o Marii Magdalenie,
tak jak malowanym na pisankach krzy¿om nie zawadza
motyw ko³a – pogañskiego
symbolu s³oñca. Chodzi tu
wszak¿e o to samo – o zwyciêstwo dobra nad z³em,
¿ycia nad œmierci¹, o Zmar-

twychwstanie, w które cz³owiek zawsze pragn¹³ wierzyæ.
Joanna Kiwilszo
Pisanki wykonane przez
Ewê Skowysz-Muchê ze
zbiorów Muzeum Lipskiej
Pisanki w Lipsku (woj.
Podlaskie).
MASZ PROBLEM
Z KOMPUTEREM W DOMU
ALBO W FIRMIE?
ZADZWOÑ - DOJAZD GRATIS!
TEL. 696-338-278
Komputery stacjonarne i przenoœne.
Uszkodzenia mechaniczne laptopów.
Pomoc techniczna w doborze sprzêtu.
Sieci bezprzewodowe i przewodowe.
Naprawy drukarek.
pomoc@informatycyonline.pl
NISKIE CENY!!!

10 nowa gazeta praska

Praski Katyñ na 11 Listopada
15 kwietnia na terenie dawnej katowni NKWD przy ul. 11
Listopada 68 odby³a siê uroczystoœæ z³o¿enia wieñców, zorganizowana przez absolwentów Liceum im. Króla W³adys³awa IV, Komitet Katyñski oraz cz³onków Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK. Wziêli w niej udzia³ harcerze z po³udniowopraskiego hufca ZHP, z Pragi Pó³noc oraz poczty sztandarowe
praskich szkó³. Przybyli tak¿e burmistrzowie: Pragi Pó³noc Piotr Zalewski oraz Targówka - Grzegorz Zawistowski i
wiceburmistrz Pragi Po³udnie - Jaros³aw Karcz.

Spotkanie by³o skierowane
do m³odzie¿y, jako naturalnych sukcesorów pamiêci o
historii - tak dzielnicy, miasta,
jak i kraju. Harcerze oraz m³odzie¿ z pobliskiego Liceum im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zapewni¹ temu miejscu
symboliczn¹ opiekê w dniach
oficjalnych uroczystoœci pañstwowych.
G³ówny organizator Hubert Kossowski nawi¹za³ do
zesz³orocznej uroczystoœci
w tym miejscu, kiedy to poœwiêcono ¿o³nierski krzy¿ i
z³o¿ono ziemiê z Katynia. Od
tego czasu budynek zyska³
skuteczn¹ ochronê ze strony urzêdu Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, a o pope³nionych tu zbrodniach pamiêtaj¹ te¿ okoliczni mieszkañcy - 1 listopada tak¿e tu
zap³onê³y znicze.
W niepozornym budynku u
zbiegu 11 Listopada i Szwedzkiej, zwanym potocznie „Kordegard¹” we wrzeœniu 1944 r.
zaczê³a dzia³alnoœæ tzw. trojka – s¹d doraŸny z³o¿ony z
trzech oficerów NKWD z
uprawnieniami œledczymi, s¹downiczymi i egzekucyjnymi.
Wyroki uniewinniaj¹ce nie zapada³y. Skazanych mordowawww.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

no na miejscu. Pochówku ofiar
dokonywano potajemnie nocami, w bezimiennych grobach na s¹siednich posesjach, a póŸniej tak¿e na terenach PKP, pomiêdzy nasypami torów i na dziewiêtnastowiecznym cmentarzu cholerycznym. Iloœæ ofiar tej stalinowskiej katowni jest nieznana. Przez kilka miesiêcy, do
wkroczenia Armii Czerwonej
do lewobrze¿nej Warszawy,
mog³o tu zgin¹æ nawet kilkaset osób.
Ofiarami byli g³ównie
¿o³nierze z oddzia³ów AK z
Bia³ostocczyzny, Lubelskiego, Siedleckiego, pó³nocnego Mazowsza, a nawet Kresów, zmierzaj¹cy na pomoc
Powstaniu.
Ca³y rejon przylegaj¹cy do
dawnych praskich koszar
wojskowych zosta³ zajêty
przez jednostki NKWD, które
w pe³ni kontrolowa³y linie kolejowe, liczne posterunki
uniemo¿liwia³y te¿ dotarcie
pieszo czy okazj¹. Pod wiaduktem kolejowym usadowiono wzmocniony posterunek,
który rewidowa³ i aresztowa³
¿o³nierzy AK. Trafiali oni do
„Kordegardy”.
Uroczystoœæ zakoñczy³o
z³o¿enie wieñców w miejscu,
gdzie wkrótce ma stan¹æ kamieñ z upamiêtniaj¹cym ofiary napisem.
Kr.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI Czy mogê siê wyleczyæ z bezsennoœci?
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:
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
reprezentowanego przez p. Stanis³awa Korkosza
reprezentuj¹cego firmê BTH „CEWOK” Sp. z o.o.,
z³o¿ony dnia 06.04.2011 r., w sprawie zmiany decyzji
nr 101/CP/2010 z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej 2xDN400 w
technologii preizolowanej wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹
dla potrzeb zasilania w ciep³o obszaru rozwojowego
„Winnica” etap l - wzd³u¿ ul. Œwiatowida na dzia³kach
ew. nr 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2,
10/2, 7/2, 8/1 i 5/12 w obr¹bie 4-01-13, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, zmienionej decyzj¹
nr 5/CP/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w zakresie
rozszerzenia zakresu inwestycji o dz. ew. nr 18/2 w
obrêbie 4-01-13 oraz zmianê za³¹cznika graficznego
w celu dostosowania trasy sieci ciep³owniczej do
projektowanego uk³adu drogowego.
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.

Sen to stan, w którym spêdzamy 1/3 naszego ¿ycia. Podczas snu zmieniaj¹ siê parametry fizjologiczne w uk³adach:
kr¹¿enia, oddechowym, endokrynologicznym, autonomicznym,
moczowo-p³ciowym i pokarmowym. Sen jest nam potrzebny
do odpoczynku i regeneracji organizmu, oszczêdzamy energiê i chronimy siê przed wp³ywami œrodowiska zewnêtrznego.
Jednak wiele osób cierpi na nie farmakologiczne wskazane
zaburzenia snu, czyli bezsen- jest przez okres maksymalnie 4
noœæ. Zaburzenia snu nale¿¹ do tygodni. Po³¹czenie tych dwóch
najczêœciej wystêpuj¹cych pro- form leczenia sprawia, ¿e leki s¹
blemów zdrowotnych. Badania odstawiane bardzo szybko i
wskazuj¹, ¿e z tym problemem ewentualne ich ponowne w³¹boryka siê ok. 9-15% ludnoœci w czenie jest mo¿liwe w przypadkrajach rozwiniêtych, a kolejne ku nasilenia choroby. Prowa15-20% skar¿y siê na przemija- dzona w taki sposób terapia paj¹ce zaburzenia snu o czasie cjenta sprawia, ¿e mo¿na uniktrwania poni¿ej jednego miesi¹- n¹æ ryzyka uzale¿nienia. Osoca. Najczêstszymi przyczynami by, które cierpi¹ na bezsennoœæ,
s¹ choroby psychiczne: depre- wykazuj¹ wiele nieprawid³osje, zaburzenia lêkowe, choroby wych zachowañ, wp³ywaj¹cych
somatyczne oraz uzale¿nienia na utrwalenie problemu ze
od alkoholu i leków uspokajaj¹- snem. Prowadz¹ one do wyst¹cych czy nasennych. Czêsto pienia nadmiernego lêku i obaw
mamy do czynienia z tak zwan¹ o mo¿liwe negatywne konsebezsennoœci¹ pierwotn¹. W jej kwencje zwi¹zane z bezsennoprzypadku osoby cierpi¹, na sku- œci¹. Osoby te zwracaj¹ szczetek uwarunkowañ genetycznych, góln¹ uwagê na to, jak œpi¹ i jak
na p³ytki, przerywany i krótki sen siê czuj¹ w trakcie dnia. Ka¿da
ju¿ od dzieciñstwa. Pogorszenie nastêpna noc i narastaj¹ce obsnu zwi¹zane z wiekiem i z³e na- jawy zmêczenia, wyczerpania i
wyki radzenia sobie z jego za- rozdra¿nienia w ci¹gu dnia proburzeniami prowadz¹ do wyst¹- wadz¹ do wzrostu napiêcia i
pienia przewlek³ych zaburzeñ koncentracji na jakoœci snu.
snu, co znacznie utrudnia funk- Cz³owiek d¹¿y do ponownego
cjonowanie w ci¹gu dnia. U in- osi¹gniêcia stanu sprzed choronych osób bezsennoœæ pierwot- by. Podejœcie do snu jest perfekna zwi¹zana jest z pojawieniem cjonistyczne: zaœniêcie ma byæ
siê nieprzyjemnej sytuacji ¿ycio- krótkie, a sen nieprzerwany i
wej, co powoduje wyst¹pienie g³êboki. Obawa przed niezareakcji stresowej i przemijaj¹c¹ œniêciem i towarzysz¹ce napiêbezsennoœæ.
cie prowadz¹ do wyd³u¿enia
Badania kliniczne dowodz¹, okresu zasypiania i czêstych
¿e najlepsz¹ metod¹ leczenia przebudzeñ. Wzrasta poziom
jest terapia poznawczo-beha- frustracji, spada poczucie konwioralna po³¹czona z farmako- troli nad w³asnym organizmem,
terapi¹. Jest skuteczna tak¿e w co prowadzi do dalszego pogorzapobieganiu nawrotom. Lecze- szenia jakoœci snu. Osoby takie

wyd³u¿aj¹ pobyt w ³ó¿ku, rozpoczynaj¹ prowadzenie oszczêdnego trybu ¿ycia (zmniejszenie
wysi³ku fizycznego) i próbuj¹ odsypiaæ w ci¹gu dnia. W takiej sytuacji sen staje siê bardziej p³ytki, a w efekcie pog³êbia siê i
utrwala bezsennoœæ.
Na pocz¹tku leczenie bezsennoœci polega na podaniu
leku nasennego, a nastêpnie
na zastosowaniu technik poznawczo-behawioralnych, poprzez krótkoterminow¹ (6-10
spotkañ) terapiê. Terapia polega na nauczeniu technik
kontroli w³asnych emocji, zachowañ oraz prawid³owej reakcji na zaburzenia snu. Zmiana dokonuje siê przez wyuczenie optymalnych zachowañ, promuj¹cych sen. Im lepszy sen tym wiêkszy spadek
napiêcia, rozdra¿nienia oraz
lêku. Poprawia siê aktywnoœæ
fizyczna w ci¹gu dnia, co prowadzi do rezygnacji z leków.
Nale¿y pamiêtaæ przede
wszystkim o higienie snu, to tak¿e dotyczy osób, których bezsennoœæ nie dotknê³a. Przede
wszystkim: nie paliæ papierosów
i nie piæ kofeiny w ci¹gu 6 godzin przed planowanym snem;
nie piæ alkoholu przed snem;
nale¿y unikaæ ciê¿kich posi³ków
oraz du¿ej iloœci p³ynów na 3
godziny przed snem; unikaæ wysi³ku fizycznego i umys³owego
na 3 godziny przed snem; utrzymaæ sta³e godziny k³adzenia siê
do ³ó¿ka i wstawania; nie spaæ
w ci¹gu dnia; unikaæ wieczorem
ostrego œwiat³a, jak telewizor
czy komputer; umieœciæ zegar
tak, by nie by³ widoczny z ³ó¿ka.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ³ó¿ko s³u¿y do spania oraz czynnoœci
seksualnych, a nie np. do spo¿ywania posi³ków.
Katarzyna G³owacka
www.ctik.pl

IX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Pomoc, prokurator, prasa
12 kwietnia obrady prowadzi³ Zbigniew Poczesny, g³osy liczy³ Marcin Sk³odowski.
Sesja rozpoczê³a siê z opóŸnieniem.
Przewodnicz¹ca klubu rad- œnieñ udziela³a i na pytania ³aæ, jeœli w jej sk³adzie nie
nych PiS Agnieszka Kacz- odpowiada³a zastêpca dyrek- znajd¹ siê przedstawiciele
marska zaproponowa³a tora OPS Anna Tofiluk. Pro- wszystkich klubów. Po d³ugiej
wprowadzenie do porz¹dku gram skierowany jest do m³o- dyskusji uznano, ¿e mniejobrad 2 punktów: informacji dzie¿y uczêszczaj¹cej do szym b³êdem bêdzie powo³aburmistrza o zawiadomieniu szkó³ ponadgimnazjalnych na nie komisji w niepe³nym sk³aprokuratury o mo¿liwoœci po- Targówku, nieaktywnej zawo- dzie i oczekiwanie, jak siê do
pe³nienia przestêpstwa przez dowo, zagro¿onej wyklucze- tego ustosunkuje Rada Wardwóch radnych poprzez na- niem spo³ecznym. Dzia³ania- szawy. Bez odpowiedzi pozociski na dyrektora OPS Alicjê mi projektu objête zosta³y 64 sta³o pytanie formalne JêWitoszyñsk¹ oraz informacji osoby w wieku 16 – 25 lat. drzeja Kunowskiego: czy tedyrektora OPS na temat na- Uchwa³ê podjêto jednomyœl- matem debaty jest komisja recisków 2 radnych koalicji. W nie, 22 g³osami.
wizyjna, czy wspó³praca klug³osowaniu wnioski nie uzyProjekt uchwa³y o wprowa- bów radnych; czy mówi siê „o
ska³y bezwzgêdnej wiêkszo- dzeniu zmian w Lokalnym sprawach”, czy „o sto³kach”?
œci (12 – za, 11 – przeciw). Programie Profilaktyki Uzale¿Jako kandydatów na cz³onNa wniosek klubu radnych nieñ dla dzielnicy Targówek na ków komisji rewizyjnej przePiS nast¹pi³a przerwa w ob- rok 2011 nie by³ dyskutowa- wodnicz¹cy Zbigniew Poczeradach, która mocno siê ny, bo dotyczy³ tylko poprawie- sny przedstawi³: Jêdrzeja Kuprzed³u¿y³a.
nia b³êdu w uchwale z 10 mar- nowskiego (PO), Andrzeja
O godzinie 16. wznowiono ca i wpisania „wspierania klu- Gapysa (Klub TBZ), Krzyszobrady. Pierwsza uchwa³a bów abstynenckich na rzecz tofa Miszewskiego (PO)
dotyczy³a zmian w za³¹czni- zwiêkszania dostêpnoœci do Renatê Micha³owsk¹ (PO),
ku dzielnicowym do bud¿etu pomocy rehabilitacyjnej dla Micha³a Jamiñskiego (PO),
m.st. Warszawy na rok 2011. osób uzale¿nionych od alko- Jacka Rybaka (SLD).
O 206 200 z³ zwiêkszono holu i cz³onków ich rodzin” Na pytanie, czy klub radœrodki na zlecenia umowy, do „Zadañ w ramach osi¹ga- nych PiS proponuje kogoœ –
m.in. na prowadzenie kore- nie trzeciej strategii”. Za przy- odpowiedŸ by³a negatywna,
spondencji, zak³adanie akt jêciem uchwa³y g³osowa³o 21 z uzasadnieniem „niezgodne
podatkowych, archiwizowanie radnych, 1 by³ przeciw, 1 z prawem”. Agnieszka Kaczdokumentacji. O 58 423 z³ wstrzyma³ siê od g³osu.
marska powtórzy³a swój
zwiêkszono œrodki na budowê
Dyskusja nad projektem wniosek o wykreœlenie fragul. Dyngus, o 480 000 z³ - na pierwszej z cyklu uchwa³ per- mentu uzasadnienia uchwabudowê sali gimnastycznej z sonalnych dotyczy³a powo³a- ³y. Wniosek upad³, bo w g³ozagospodarowaniem terenu nia komisji rewizyjnej. Z uza- sowaniu popar³o go 9 radoraz modernizacjê obiektu LO sadnienia uchwa³y wynika³o, nych, 12 by³o przeciw, 3
przy ul. Oszmiañskiej. Projekt ¿e dotychczas nie uda³o siê wstrzyma³o siê od g³osu.
uchwa³y zyska³ pozytywn¹ powo³aæ tej komisji „z powoZa uchwa³¹ o powo³aniu
opiniê 3 komisji merytorycz- du odmowy zg³oszenia przez komisji rewizyjnej w zaproponych i zosta³ przyjêty 20 g³o- klub radnych PiS swoich nowanym sk³adzie g³osowasami, przy 2 przeciwnych i 3 przedstawicieli do komisji”. O ³o 16 radnych, 7 by³o przeciw,
wstrzymuj¹cych siê.
skreœlenie tych s³ów, jako 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Tematem kolejnej uchwa³y krzywdz¹cych, zwróci³a siê
Z 3 kandydatów na przeby³o przyjêcie sprawozdania Agnieszka Kaczmarska. Re- wodnicz¹cego komisji rewiz dzia³alnoœci Oœrodka Po- lacjonuj¹c rozmowy z prze- zyjnej zgodê wyrazi³ tylko Jêmocy Spo³ecznej za 2010 wodnicz¹cym klubu radnych drzej Kunowski. W g³osowarok. Najwa¿niejsze informa- PO, wspomnia³a o mo¿liwo- niu uzyska³ poparcie 16 radcje z obszernego (58 stron) œci z³o¿enia wniosku o odwo- nych, 6 by³o przeciw, 1 wstrzysprawozdania omówi³a dy- ³anie Micha³a Jamiñskiego i ma³ siê od g³osu. Po wyborze
rektor Alicja Witoszyñska. Jacka Rybaka z funkcji prze- Jêdrzej Kunowski zachêca³
Planowane wydatki w wyso- wodnicz¹cych komisji. Radny radnych do zg³aszania wniokoœci 17 361 040 z³ zosta³y Jamiñski przedstawi³ inn¹ sków niezale¿nie od tego, czy
wykonane w 99,9%. Klienta- wersjê rozmów w sprawie bêd¹ „na rêkê koalicji czy nie”
mi OPS by³y 11 523 osoby i obsad kierownictwa komisji, i zaprasza³ radnych klubu PiS
rodziny, w tym: 2219 osób - a kolegom z klubu PiS zarzu- do komisji.
jednoosobowe gospodarstwa ci³ szanta¿.
Kandydaturê Andrzeja Gadomowe, 3225 osób – rodziRadcê prawnego popro- pysa na wiceprzewodnicz¹ny z dzieæmi, 1680 osób – szono o rozstrzygniêcie, czy cego komisji rewizyjnej poparodziny niepe³ne, 1011 osób komisja rewizyjna mo¿e dzia- r³o w g³osowaniu 19 radnych,
– rodziny emerytów i rencistów, 3329 osób – kilkuosobowe gospodarstwa domowe. Z pomocy dla rodzin,
osób starszych i niepe³nosprawnych oraz us³ug opiekuñczych skorzysta³o ponad
300 osób. OPS realizowa³
m.in. projekty unijne oraz programy aktywizacji lokalnej.
Jako najwiêkszy problem,
nad którym powinny pracowaæ wspólnie: pomoc spo³eczna, oœwiata i kultura dyrektor OPS wskaza³a dzieci i
m³odzie¿. Sukcesem bêdzie,
jeœli rodzina z pomocy skorzysta, a dzieciom uda siê z
tej pomocy „wyrwaæ”.
Za uchwa³¹ o przyjêciu
Sprawozdania OPS g³osowa³o 22 radnych, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu.
Po kolejnej przerwie tematem obrad sta³o siê zaopiniowanie Programu Aktywnoœci
Lokalnej na rok 2011, realizowanego przez OPS w ramach projektu systemowego
„Aktywny Targówek”. Wyja-

nikt nie by³ przeciwny, 3 osoby wstrzyma³y siê od g³osu.
Joanna Mroczek i Krzysztof Sirko podtrzymali decyzjê
o rezygnacji z udzia³u w komisji samorz¹du i dialogu
spo³ecznego. Uchwa³a o odwo³aniu ich z tej komisji zapad³a 13 glosami, bez przeciwnych, przy 3 wstrzymuj¹cych siê. W kolejnych g³osowaniach odwo³ano Jacka
Rybaka z funkcji przewodnicz¹cego komisji samorz¹du i
dialogu spo³ecznego (17 –
za, 0 – przeciw, 4 – wstrz.)
oraz wiceprzewodnicz¹c¹ Karolinê Obrok (8 – za, 4 –
przeciw, 7 – wstrz.). Po rezygnacjach komisja ma tylko 4
cz³onków i w takim sk³adzie
nie mo¿e dzia³aæ. Zg³oszona
zosta³a propozycja, by na
nastêpnej sesji komisja samorz¹du i dialogu spo³ecznego zosta³a rozwi¹zana.
W ostatniej podjêtej na IX
sesji uchwale dokonano
zmian formalnych w uchwale
z 12 stycznia 2011 roku w
sprawie powo³ania sta³ych
komisji rady oraz ustalenia
ich sk³adu.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski omówi³ dzia³ania, ujête w Sprawozdaniu z dzia³alnoœci zarz¹du Dzielnicy Targówek od 1 do 31 marca 2011
roku, które radni otrzymali
równie¿ w formie pisemnej.
Wiele miejsca na sesji zajê³y interpelacje. Maciej Jankiewicz zwróci³ uwagê na
dewastacje, dokonywane w
Parku Wiecha, zapyta³ te¿ o
mo¿liwoœæ przyspieszenia
budowy placu zabaw na Zaciszu. Renata Micha³owska
zg³osi³a sprawê trudnoœci z
dostêpem do lekarza pierwszego kontaktu oraz niedoboru miejsc w ¿³obkach.
Odpowiadaj¹c na kolejne
interpelacje wiceburmistrz
S³awomir Antonik uspokaja³
obawy o rozwi¹zanie klasy
sportowej w SP przy ul. Balkonowej. Wyjaœni³ te¿, ¿e
udzia³ w szkoleniu „Byæ rodzicem” jest dobrowolny oraz ¿e
Urz¹d Dzielnicy nie ma prawa ingerowaæ w sprawy parkingów na terenach, nie bêd¹cych jej w³asnoœci¹.
W tej czêœci obrad wróci³a
sprawa, zasygnalizowana na

pocz¹tku sesji.nowa
Z upowa¿niemacyjnego
Targówka stara³
gazeta
praska
11
nia przewodnicz¹cej klubu rad- siê, by nie by³a to „tuba pronych PiS Tomasz Cichocki po- pagandowa”, lecz biuletyn
prosi³ burmistrza o informacje maksymalnie obiektywny, elena temat z³o¿onego doniesie- ment kszta³towania œwiadonia do prokuratury. Grzegorz moœci i wiêzi z Targówkiem.
Zawistowski powiedzia³, ¿e od Zdaniem burmistrza, 80 tysiêdyrektora OPS Alicji Witoszyñ- cy z³otych nie mo¿na uznaæ za
skiej otrzyma³ informacjê, ¿e stracone, a sugestie, by nie
by³y u niej 3 osoby (w tym 2 wydawaæ biuletynu to próba
radnych Targówka), proponu- ograniczenia funkcjonowania
j¹ce zatrudnienie innych osób. samorz¹du. Wiceburmistrz
Aby unikn¹æ podejrzeñ, ¿e Krzysztof Miko³ajewski arguchce „zamieœæ sprawê po dy- mentowa³, ¿e urz¹d jest zobowan”, burmistrz z³o¿y³ do pro- wi¹zany do informowania
kuratury zawiadomienie o mieszkañców o swoich dziamo¿liwoœci pope³nienia prze- ³aniach. Gazetka szybko siê
stêpstwa przez te osoby. Z po- rozchodzi, wiêc mieszkañcy
siadanych informacji wynika, jej potrzebuj¹. Zainteresowa¿e prokuratura odmówi³a wsz- nie mieszkañców Biuletynem
czêcia postêpowania. Pisem- potwierdzi³a Danuta Winnicka.
ne uzasadnienie tej decyzji
Na pytanie, czy burmistrz
jeszcze nie wp³ynê³o. Dopiero upomina³ siê w jakiejœ gazepo otrzymaniu tego dokumen- cie o sprostowanie, Grzegorz
tu bêdzie móg³ upubliczniæ Zawistowski odpowiedzia³, ¿e
notatkê dyrektor Alicji Wito- w poprzedniej kadencji nie
szyñskiej, która sta³a siê pod- chciano wydrukowaæ sprostostaw¹ zg³oszenia sprawy do wania w „Rzeczpospolitej”.
prokuratury.
W dyskusji pada³y ró¿ne
Ujawnienia tej notatki do- opinie o zawartoœci Biuletynu
maga³ siê Jacek Rybak, który i prezentowaniu na jego
w swej wypowiedzi powo³a³ ³amach opinii radnych ró¿siê na informacje o zbieraniu nych opcji. Jacek Rybak okrew OPS pieniêdzy na prezen- œli³ Biuletyn Informacyjny Tarty i nagrody dla kierownictwa gówka jako Biuletyn Platformy
placówki. Zapyta³ te¿ o wyko- Obywatelskiej. Wyrazi³ opiniê,
rzystanie samochodu, bêd¹- ¿e samorz¹d nie jest od wycego na stanie OPS oraz o dawania gazety. Zaproponoprzetargi na obiady. Przewod- wa³ podjêcie sta³ej wspó³pranicz¹cy Poczesny poprosi³ cy z „Now¹ Gazet¹ Prask¹” i
radnego, by pytania zg³osi³ na „Echem”. Pomys³ dawania
piœmie; zostan¹ skierowane og³oszeñ do tych gazet popar³
Mi³osz Stanis³awski. „Mo¿e
do komisji rewizyjnej.
D³ug¹ dyskusjê o prasie poproszê zarz¹d, by skontakrozpoczê³a wypowiedŸ Ma- towa³ siê z redakcjami”- rozcieja Jankiewicza. Komentu- wa¿a³ jeden z radnych.
„Za d³ugo dyskutujemy o
j¹c odpowiedŸ na swoj¹ interpelacjê w sprawie wydawania Biuletynie” – stwierdzi³a JoBiuletynu Informacyjnego anna Mroczek i zg³osi³a wnioTargówka. Wydatki na ten cel sek o zamkniêcie dyskusji. Po
(w 2010 roku ok. 80 tysiêcy przeg³osowaniu tego wniosku
z³otych, nie licz¹c pracy (13 – za, 4 – przeciw, 1 –
urzêdników) radny okreœli³ wstrzymuj¹cy siê) Zbigniew
jako niepotrzebne i doœæ non- Poczesny og³osi³ zamkniêcie
szalanckie w sytuacji, gdy obrad IX sesji.
ukazuje siê „Nowa Gazeta
Na wniosek, podpisany
Praska” i „Echo”, jest te¿ stro- przez 7 radnych klubu PiS,
na internetowa. Zaapelowa³ o przewodnicz¹cy rady wyznawydawanie œrodków na po- czy³ termin nastêpnej sesji
trzeby, zg³aszane na komi- (19 kwietnia), na której bursjach oraz na sport i kulturê. mistrz przedstawi informacje
Burmistrz Zawistowski wy- na temat planów budowy II
jaœni³, ¿e zaczêto wydawaæ linii metra, budowy Mostu
Biuletyn, bo nie zawsze poda- Pó³nocnego oraz planów inwane informacje by³y prawdzi- westycyjnych dzielnicy.
we. Wydawca Biuletynu InforK.

12 nowa gazeta praska

ZTM informuje
W zwi¹zku z zakoñczeniem remontu ul. Naczelnikowskiej od 18 kwietnia linie
138, 140, 170, 338 i N11 zosta³y skierowane na trasy:
Linia 138 – przywrócenie
trasy podstawowej:
UTRATA-SK£AD – Gwarków
– Zabraniecka – Utrata – Zabraniecka – Rybienka – Naczelnikowska – Radzymiñska – Z¹bkowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona –
Francuska – Zwyciêzców – wa³
Miedzeszyñski – most £azienkowski – al. Armii Ludowej –
rondo Jazdy Polskiej – Waryñskiego – Pu³awska – Madaliñskiego – Wo³oska – Rzymowskiego – Gotarda – Bokserska
- BOKSERSKA
Linia 140 – przywrócenie
trasy podstawowej w rejonie
ul. Naczelnikowskiej oraz
zmiana trasy polegaj¹ca na
skierowaniu do przystanku
CH TARGÓWEK 05:
DWORZEC WSCHODNI
(KIJOWSKA) – Kijowska –
Targowa – Z¹bkowska – Radzymiñska – Naczelnikowska
– Ksiêcia Ziemowita – Kraœnicka – Radzymiñska –
Trocka – Pratuliñska – Handlowa – Myszkowska – Barkociñska – Ossowskiego –
Ko³owa – œw. Wincentego –
G³êbocka – CH TARGÓWEK
Linia 170 – przywrócenie
trasy podstawowej:

ELSNERÓW – Swojska –
Ksiêcia Ziemowita – Naczelnikowska – Radzymiñska – Z¹bkowska – Targowa – Ratuszowa – D¹browszczaków (powrót: D¹browszczaków – In¿ynierska – Wileñska - Targowa)
- pl. Hallera – Jagielloñska –
RONDO STARZYÑSKIEGO
Linia 338 – przywrócenie
trasy podstawowej:
UTRATA-SK£AD – Gwarków – Zabraniecka – Utrata
– Zabraniecka – Ksiê¿nej
Anny – Zgrzebna – Rzeczna
– Ksiêcia Ziemowita – Naczelnikowska – Radzymiñska
– Z¹bkowska – Targowa –
DWORZEC WILEÑSKI
Linia N11 – przywrócenie
trasy podstawowej z uwzglêdnieniem, zmian w rejonie
Dworca Centralnego:
DWORZEC CENTRALNY –
Emilii Plater – Œwiêtokrzyska
– Marsza³kowska – pl. Bankowy – al. Solidarnoœci – most
Œl¹sko-D¹browski – al. Solidarnoœci – Targowa – Z¹bkowska – Radzymiñska – Naczelnikowska – Ksiêcia Ziemowita
– Kraœnicka – Radzymiñska –
Jórskiego – Samarytanka –
Gilarska – œw. Wincentego –
Kondratowicza – Malborska –
G³êbocka – Toruñska –
Ostródzka – Berensona – (powrót: Berensona - G³êbocka) SKARBKA Z GÓR
wraz z kursami wariantowymi:

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.
ul. Krucza 6/14, 00-537, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
z³o¿ony dnia 11 kwietnia 2011 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
PE 90 mm na dz. nr ew. 25/1, 24/2, 24/4, 25/2, 25/3,
36/1 z obrêbu 4-16-21 oraz dz. nr ew. 54/1, 35/6, 34,
33/3, 33/45, 33/4 z obrêbu 4-16-22 przy ul. Chudoby
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy;
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
z³o¿ony dnia 11 kwietnia 2011 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
PE 160 mm na dz. nr ew. 6/19, 7/10, 36/1, 14/19, 15/6,
23/11, 25/3 z obrêbu 4.16-21 oraz dz. nr ew. 54/1, 35/6,
34, 33/3, 33/45, 33/4 z obrêbu 4-16-22 przy ul. Chudoby
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.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska
197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

DWORZEC CENTRALNY
- … - Naczelnikowska – Rybieñska – Zabraniecka –
Gwarków – Zabranecka –
Ksiê¿nej Anny – Zgrzebna –
Rzeczna – Kraœnicka - … SKARBKA Z GÓR
Nastêpuje zmiana nazwy
zespo³u przystankowego
GRODZIEÑSKA. Nowa nazwa tego zespo³u to WO£OMIÑSKA. Dotychczasowy
przystanek 1035 NACZELNIKOWSKA 01 zostaje przypisany do zespo³u WO£OMIÑSKA, jako przystanek WO£OMIÑSKA 01.
Uruchomiony zostaje nowy
przystanek na ul. Naczelnikowskiej, na wysokoœci sklepu „Kaufland” w kierunku ul.
Radzymiñskiej w zespole
NACZELNIKOWSKA. Nazwa
nowego przystanku to NACZELNIKOWSKA 01.

Jednoczeœnie nastêpuje
zmiana charakteru wszystkich przystanków w zespo³ach NACZELNIKOWSKA,
1160 WO£OMIÑSKA oraz
KSIECIA ZIEMOWITA ze sta³ego na warunkowy („na
¿¹danie”) dla linii 138, 140,
170, 338.
Od 18 kwietnia nast¹pi³a
zmiana przystankowa dla linii 170 i 302 w zespole PL.
HALLERA. Dla linii 170 (w
kursach w kierunku RONDA
STARZYÑSKIEGO) i 302 (w
kursach w kierunku BUKOWA) przystankiem obowi¹zuj¹cym bêdzie PL. HALLERA
05 (zamiast przystanku PL.
HALLERA 02). Charakter
przystanku: sta³y.
W zwi¹zku z powy¿szym
zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanku PL. HALLERA 02.

Wybierasz siê w podró¿ poci¹giem Kolei Mazowieckich
– zabierz ze sob¹ bezp³atnie psa i rower
Od 23 kwietnia Koleje Mazowieckie po raz kolejny wprowadzaj¹ ofertê nieodp³atnego przewozu psa i roweru.
Mog¹ z niej korzystaæ wszyscy podró¿ni posiadaj¹cy
wa¿ny bilet na przejazd poci¹giem. Oferta bêdzie wa¿na
do 2 paŸdziernika.
- Oferty „Pies gratis”, „Rower gratis” ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem podró¿nych. Dlatego wprowadzamy je tak¿e w tym roku– mówi Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich.
W ramach biletu mo¿na przewieŸæ nieodp³atnie jednego
psa. Zwierzê musi byæ na smyczy i w kagañcu, a jego w³aœciciel musi posiadaæ aktualne zaœwiadczenie o szczepieniu psa
przeciwko wœciekliŸnie. Przewo¿ony rower nie powinien natomiast utrudniaæ przejazdu innym podró¿nym.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce warunków przewozu
znajduj¹ siê na stronie www.mazowieckie.com.pl

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
Nr 29/CP/2011 z dnia 11.04.2011 r. dla inwestycji celu
publicznego (polegaj¹cej na budowie gazowej sieci
dystrybucyjnej PE 63 i PE 40 na dzia³kach nr ew. 9/6
i 9/10 w obrêbie 4-16-37 przy ulicy Piasta Ko³odzieja
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy)
pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka
Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia
niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia
zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku
realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00
do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O 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 21/CP/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹ce na budowie przewodu wodoci¹gowego na
dzia³kach ew. nr 36/1, 6/19 z obrêbu 4-16-21 oraz 54/1, 3/1,
3/2, 3/3, 4, 5, 13, 23, 55/2, 55/6 z obrêbu 4-16-22 w rejonie
ul. Zdziarskiej i Chudoby, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie, na wniosek inwestora - Firmy Budowlanej
„Marek Antczak”, z³o¿ony dnia 20 lipca 2010 r. zmieniony
dnia 28 paŸdziernika 2010 r. oraz 21 stycznia 2011 r.;
- decyzji nr 23/CP/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia na cz. dz. ew. nr 2/5,
9/10 z obrêbu 4-01-21, cz. dz. ew. nr 13/3 z obrêbu 4-01-28
przy ul. Leœnej Polanki na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
m.st. Warszawie, na wniosek inwestora - Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa, z³o¿ony dnia 25 stycznia 2011 r. i zmieniony
dnia 28 stycznia 2011 r.;
- decyzji nr 24/CP/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie dwóch wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV wraz z liniami
kablowymi SN 15 kV, nn 0,4 kV przy ul. Talarowej, Ceramicznej,
Produkcyjnej na dzia³kach ew. nr: 44/2, 44/1, 58, 57/2,
57/3, 62 z obrêbu 4-03-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie, na wniosek inwestora - RWE Stoen Operator
Sp. z o.o. z³o¿ony dnia 26 stycznia 2011 r.;
- decyzji nr 25/CP/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia z przy³¹czami na dz. ew. nr 3/6 i 3/11 z obrêbu
4-06-34 przy ul. Myœliborskiej oraz ul. Zab³ockiej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie, na wniosek
inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.,
z³o¿ony dnia 27 stycznia 2011 r.
- decyzji nr 26/CP/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie szko³y podstawowej
przy ul. Ceramicznej na dzia³kach ew. nr 42, 43, 41/2,
41/3, 44/2, 44/3 z obrêbu 4-03-06, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Miasta Sto³ecznego
Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, z³o¿ony dnia 26 stycznia 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. 08.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i 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).

Dzieñ s¹siada
Na pocz¹tku kwietnia na Pradze Pó³noc i Po³udnie pojawi³y siê ulotki z intryguj¹cym apelem: Macie pomys³ na
s¹siedzkie dzia³ania? Zapraszamy Was do wspólnej s¹siedzkiej akcji, która bêdzie pocz¹tkiem kolejnych dzia³añ!
W œlad za tym w Domu Kul- miejsc i s¹siedztw na terenie
tury Praga 6 kwietnia 2011 jednej dzielnicy, bowiem
odby³o siê spotkanie zorgani- wspólne doœwiadczenia przyzowane przez autorów akcji, daj¹ siê do kolejnych, ju¿ poQ ruch - pozarz¹dow¹ inicja- wa¿niejszych dzia³añ.
tywê, która od roku odnajduje
Celem tego typu inicjatyw
aktywne s¹siedztwa w War- jest poprawa jakoœci ¿ycia.
szawie, zajmuje siê edukowa- Organizatorzy opowiadaj¹ siê
niem i pobudzaniem miesz- za s¹siedztwem bezpieczkañców do dzia³ania.
nym, przyjaznym i ¿yczliwym.
Dzieñ S¹siada zapocz¹tko- Akcja ma ³¹czyæ s¹siadów w
wano we Francji. Jest to naj- obrêbie najbli¿szego otoczewiêksze œwiêto spo³ecznoœci nia: budynku, jednej klatki,
lokalnych w Europie, obcho- podwórka, w tym osób nodzone od 2000 roku, objête wych, które przy takiej okazji
patronatem Komisji Europej- mog¹ daæ siê poznaæ z jak
skiej i wspierane przez Komi- najlepszej strony.
tet Regionów. W 2008 roku w
Bol¹czk¹ osób, które chciaobchodach uczestniczy³o a¿ 8 ³yby rozpocz¹æ dzia³ania, jest
mln ludzi z ponad 800 miast i zazwyczaj brak przep³ywu inorganizacji z ca³ej Europy. formacji. Inicjatywa wychodzi
Dzieñ s¹siada w ca³ej Unii tym potrzebom naprzeciw, ofeobchodzi siê w ostatni wtorek ruj¹c mo¿liwoœæ wymiany inmaja, u nas jest to ostatni formacji i doœwiadczeñ, twoweekend maja.
rz¹c sieæ dzia³añ. Wa¿ne jest
W Warszawie wszystko siê te¿ prze³amywanie modelu ryzaczê³o na Ochocie, ale z roku walizacji. Nie chodzi o to, ¿eby
na rok mapa miejsc, w których na naszym podwórku zaœpiecoœ siê dzieje zape³nia siê wa³a Beata Kozidrak, ale o
nowymi inicjatywami. Do tej najprostsze wyjœcie do innych;
pory Dzieñ S¹siada organizo- o ³atwe do zorganizowania
wali mieszkañcy, instytucje, wydarzenie, podczas którego
lokalne kawiarnie, sklepy us³u- ka¿dy coœ z siebie daje.
gowe w Œródmieœciu na MoBaza pomys³ów z dotychkotowie i na Ochocie. W tym czasowych realizacji Dnia S¹roku organizatorzy chcieliby siada w Warszawie, niepe³na i
zaprosiæ do tej akcji mieszkañ- absolutnie nieobowi¹zkowa,
ców Pragi Pó³noc, Pragi Po- obejmuje np. koncerty s¹sia³udnie oraz Ursusa.
dów, którzy na czymœ graj¹,
Dzieñ S¹siada to prosta ini- wspólne fotografowanie siê,
cjatywa, której organizatorami wystawê prac, konkurs pieczes¹ sami mieszkañcy. To tak¿e nia ciast, pomalowanie zniszdobra okazja do integracji i czonego œmietnika, sprz¹tanie
aktywizacji poszczególnych podwórka, wymianê rzeczy,

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
4 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów. Wstêp 11 z³.
5 V (czwartek) godz. 17.00 - „Do Ciebie wo³am Cz³owieku”
koncert poetycko-muzyczny poœwiêcony papie¿owi Janowi
Paw³owi II w wykonaniu „Zaciszañskiej Nuty” w Czytelni Naukowej nr 1 w Warszawie, ul. Œw. Wincentego 85. Wstêp wolny.
11 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.
Wstêp 11 z³.
14 V (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
18 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.
Wstêp 11 z³.
19 - 22 V (czwartek - niedziela) - „Z artystyczn¹ wizyt¹
w Tolkmicku”.
21 V (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
21 V (sobota) - „Sobota dla Ciebie”: warsztaty fotograficzne.
22 V (niedziela) - Dzieciêca Stolica – 12. Plenerowe Spotkania Dzieciêcych Twórców Ruchu Amatorskiego pod
Pa³acem Kultury i Nauki. DK „Zacisze” zaprasza dzieci
do swojego stoiska na zajêcia plastyczne oraz na pokaz
w wykonaniu zespo³u wokalno-tanecznego „Abrakadabra”
i dzieciêcego zespo³u ludowego.
25 V (œroda) godz. 16.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki - „Matczyne rêce” Koncert Solistów z sekcji Solo Senior i Solo
Classic UTW DK Zacisze z okazji Dnia Matki.
Godz. 18.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³o
nr 5 Zacisze - „Matczyne rêce” Koncert Solistów z sekcji Solo
Senior i Solo Classic UTW DK Zacisze z okazji Dnia Matki.
27-29 V (pi¹tek-niedziela) - Plener malarski w Nieborowie.
28 V (sobota) - Otwarcie wystawy pracowni rysunku i malarstwa DK „Zacisze” w Nieborowie.
28 V (sobota) - Koncert zespo³u „Gitarerra” w Pa³acu w
Nieborowie.
29 V (niedziela) - 3. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny
Targówek” w Parku Bródnowskim. Miasteczko festiwalowe:
prezentacje sceniczne, zajêcia manualne, plastyczne i edukacyjne dla dzieci, wspania³a i twórcza zabawa. Start o godz. 12.00.

loteriê fantow¹, s¹siedzki grill
i wiele, wiele innych.
Na spotkaniu zosta³ te¿ zaprezentowany przyk³ad z Ursusa, gdzie nowi mieszkañcy
powstaj¹cych osiedli wyst¹pili z inicjatyw¹ utworzenia kina
s¹siedzkiego. Szczêœliwie
znaleŸli miejsce w bibliotece
osiedlowej, która udostêpni³a
salê, a nawet kupuje rekomendowane przez grupê filmy. Spotkania Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego zakoñczone konsumpcj¹ przyniesionych przysmaków odbywaj¹
siê raz w miesi¹cu. Dziêki reklamie spotkañ przez strony
internetowe, grupa liczy ju¿

ok. 40 osób. W obecnej edycji Dnia S¹siada mi³oœnicy
kina z Ursusa chc¹ wyjœæ na
zewn¹trz i pokazaæ film w
przestrzeni miejskiej - na œcianie jednego z bloków.
Spotkania dla mieszkañców
z zespo³em Q Ruchu S¹siedzkiego, jak to w Domu Kultury
Praga, pomagaj¹ pokazaæ siê
innym, zebraæ przydatne informacje, nawi¹zaæ wspó³pracê,
uzyskaæ pomoc organizacyjn¹. Termin drugiego wyznaczono na 20 kwietnia. Kontakt
z organizatork¹:
agnieszkam@cal.org.pl
www.inicjatywysasiedzkie.pl
Kr.
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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

Muzeum Warszawskiej Pragi na miarê mo¿liwoœci?
Na placu budowy praca
wre. Œwiadcz¹ o tym choæby
ruchliwe ramiona wielkich
dŸwigów góruj¹ce nad okolic¹. Zabytkowe œciany kamienic, spiête ¿elaznym gorsetem
szyn, s¹ stopniowo konserwowane i wzmacniane. Realizowany projekt zak³ada remont
i adaptacjê kompleksu trzech
cennych kamienic frontowych
przy ulicy Targowej 50/52 oraz
oficyny, na który sk³adaj¹ siê:
dom Krzy¿anowskiego (najstarszy dom murowany zachowany na Pradze, datowany na koniec XVIII/ pocz¹tek
XIX wieku), œrodkowa kamienica Soko³owskiego (1873) i
naro¿na kamienica Rothblitha
(1829-1830). Zaœ w niepozornej oficynie, w której dawnej
mieœci³y siê sale modlitewni
¿ydowskiej, znajduj¹ siê unikatowe malowid³a.
Budowa muzeum to du¿e
koszty, które paradoksalnie,
za spraw¹ kryzysu, zmniejszy³y siê o kilka milionów z³otych.
Jednak pieni¹dze z „nadwy¿ki” zabrano na inne cele, zamiast przeznaczyæ na sfinansowanie ekspozycji - miasto o
niej zapomnia³o na etapie pisania wniosku o dofinansowanie unijne. Czym to grozi?
Otwarcie Muzeum Warszawskiej Pragi zaplanowano na
rok 2012, ale przygotowanie
projektu ekspozycji wymaga
nawet pó³torarocznej pracy.
Tymczasem, pomimo licznych
zapewnieñ, do tej pory nie
znalaz³y siê na to pieni¹dze –
potrzeba ok. 6 mln z³. Ponadto, w trosce o jak najlepsze
wykorzystanie œrodków, projekt powinien byæ gotowy w
momencie rozpoczêcia prac
budowlanych i rekonstrukcyjnych, co pozwoli³oby unikn¹æ
niepotrzebnych dodatkowych
kosztów oraz strat czasu w
wyniku póŸniejszej koniecznoœci adaptacji, przebudowy,
zmian w instalacjach itp. Zrozumienie tych spraw jest kluczowe dla powodzenia projektu, bowiem wspó³czesne mu-

zeum, jak pokazuje przyk³ad
Muzeum Powstania Warszawskiego, to ogromne interdyscyplinarne przedsiêwziêcie,
które za spraw¹ nowoczesnych rozwi¹zañ, w tym multimediów, mo¿e staæ siê
ogromn¹ atrakcj¹... lub wielk¹
klap¹ przy okrojeniu inwestycji tylko do murów.
Muzeum, choæ w tymczasowej siedzibie i dopiero w organizacji, wci¹¿ zbiera pami¹tki z prawobrze¿nej Warszawy.
Jest ich ju¿ ponad 30 tys.
Wœród podarowanych dotychczas eksponatów s¹ dokumenty, zdjêcia, wytwory praskich firm oraz przedmioty
codziennego u¿ytku. Powstaje równie¿ archiwum historii
mówionej, gdzie wspomnienia
sugestywnie oddadz¹ g³osy
mieszkañców Pragi, œwiadków historii.
W Muzeum Warszawskiej
Pragi zaplanowano ekspozycjê dziejów prawobrze¿nej
Warszawy, sale edukacji interaktywnej oraz historii mówio-

nej, wystaw czasowych,
warsztatowo-edukacyjne, konferencyjne, warsztatów edukacyjnych tradycji i kultury
¿ydowskiej. W kamienicach
frontowych bêd¹ prezentowane wystawy czasowe, znajd¹
swe miejsce tak¿e pracownia
edukacyjna i kawiarnia. W
podziemiu do zwiedzania bêd¹
ekspozycje prawos³awnych
ikon oraz gin¹cych zawodów.
Oczekiwania wobec Muzeum Warszawskiej Pragi jako
pierwszej placówki muzealnej
w prawobrze¿nej Warszawie
s¹ szczególne. Poniewa¿ ma
ono szansê staæ siê centrum
wiedzy o tej czêœci miasta, gromadzenia zachowanych pami¹tek, oœrodkiem dzia³añ kulturalnych i edukacyjnych, miejscem przyjaznym dla pra¿an i
turystów odkrywaj¹cych stolicê, powinno byæ wykonane jak
najlepiej, z wykorzystaniem
ca³ej wiedzy i dzisiejszych
mo¿liwoœci technicznych.
Tymczasem, poza pracami
budowlanymi, pieniêdzy na-

dal nie ma, nie tylko na projekt i wykonanie ekspozycji,
ale nawet na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ organizowanego muzeum. Nie staæ go na kupno
ciekawych praskich eksponatów, wystawianych w okolicznych galeriach i antykwariatach. Brak pieniêdzy nawet
na druk przygotowanego ju¿
albumu niepublikowanych
zdjêæ dawnej Pragi ze zbiorów Muzeum Historycznego
Warszawy.
Na pytanie, czy Pradze potrzebne jest muzeum, mieszkañcy odpowiedzieli jednoznacznie twierdz¹co, protestuj¹c przeciw cofniêciu obiecanych funduszy. Z pewnoœci¹ standard ekspozycji tak¿e nie jest im obojêtny.
Muzeum usilnie zabiega o
œrodki u w³adz Warszawy, nadal zbiera praskie pami¹tki,
zaprasza te¿ do wspó³pracy
potencjalnych sponsorów, którym idea ocalenia pamiêci o
dawnej Pradze jest bliska.
Kr.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Og³aszamy nabór chêtnych na BEZP£ATNE SZKOLENIA
dla opiekunek/opiekunów dla dzieci
w ramach projektu „Profesjonalna niania”
W szkoleniu mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby, które:
a) ukoñczy³y 18 lat ¿ycia
c) mieszkaj¹ na ternie Mazowsza
d) s¹ zatrudnione (um. o pracê, um. zlecenie, um. o dzie³o)
e) chc¹ wykonywaæ zawód opiekunki/opiekuna dla dzieci
Szczegó³y na stronie www.profesjonalna-niania.com.pl
lub pod tel. 22 626 83 41, biuro@profesjonalna-niania.com.pl
Biuro: „Prymus” sp. z o.o. ul. Poznañska 13, domofon 21, 00-680 Warszawa (w godz. 9.00-15.00)
Po ukoñczeniu szkolenia uczestnicy otrzymaj¹:
a) certyfikat (zaœwiadczenie) ukoñczenia szkolenia, zgodne z rozporz¹dzeniem MEiN
z 03.02.2006. (Dz.U. 31, poz. 216),
b) certyfikat I pomocy przedmedycznej PCK
c) zawodowy profil osobowoœciowy
Serdecznie zapraszamy!
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JÊZYK polski nauczycielka
725-480-337
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE
ABY potencjê wzmocniæ
502-454-922
US£UGI
9 LAT prania dywanów,
tapicerki, materacy, tanio,
solidnie 502-928-147
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, malowanie,
g³adŸ, 692-386-426
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
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRANIE pierza i puchu
(poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
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
US£UGI remontowo-budowlane
604-825-148

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
NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA pokój na
Zaciszu tel. 725-344-661

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

NOWO OTWARTA
PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71
00

00

00

00

pon.-pt. 8 -18 , sob. 8 -14

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 energii duchowej li-

kwiduj¹c 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:
20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 kwietnia
2, 3, 4 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

Jak d³ugo mo¿na dr¿eæ?
Znów zadr¿a³y media. Sekcje zw³ok poleg³ych pod Smoleñskiem zosta³y sfa³szowane,
przyczyny œmierci zawieraj¹
b³êdy. Proszê Szanownych
Pañstwa, fakty s¹ wa¿ne. Czy
to, co siê sta³o po uderzeniu
samolotu o ziemiê, wymaga
wielkiej wyobraŸni? Aliœci
by³bym na tyle delikatny, aby
ustaliæ jedynie kto jest kto.
Tylko tyle. Absurdalnie nie
chciano mogi³y zbiorowej.
Rosjanie oficjalnie pobrali
próbki DNA i .... alkoholu, a my
wpadliœmy w pogrzebowo
pompatyczny poœpiech, który
nie pozwoli³ patologom na
nale¿n¹ dok³adnoœæ.
Dlaczego niedawny Wawel
budzi w¹tpliwoœci co do zawartoœci? Masakra ma swoje konsekwencje. Nie trzeba wielkiej
wiedzy medycznej, aby stwierdziæ, ¿e przyczyn¹ œmierci
wszystkich by³o to samo. Upo-
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

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

rz¹dkowanie cia³ wymaga czasu. Nawet z pocz¹tkiem kampanii wyborczej nad trumnami
ma byæ cicho. Jesteœmy po oficjalnej ¿a³obie. Doœæ!
Wróæmy do os³uchiwania.
W tym wydaniu NGP chcia³bym
poœwiêciæ kilka s³ów nosówce.
Wirus jest nieco przewrotny, ale
wysoce zakaŸny i potrafi zabijaæ. Pochodzi z grupy paramyxoviridae. Niegdyœ atakowa³
g³ównie psowate. W ostatnich
latach obserwuje siê jego mutacje i przypadki zachorowañ
i œmierci u fok, delfinów, morœwinów, lwów i koni. Nasze
w³adze sanitarne wziê³y pod
lupê tê chorob¹, bowiem paramyxowirus mo¿e szkodziæ
cz³owiekowi. U psów choroba
zaczyna siê objawami kataralnymi. Ropny wyciek z nosa
stanowi trzon nazwy. Niestety
myl¹cy. Chore zwierzê przechodzi anginê i odoskrzelowe
zapalenie p³uc. To w³aœnie
powinien wychwyciæ lekarz
weterynarii. Skojarzenie objawów niezaszczepienia lub d³ugich odstêpów czasowych
pomiêdzy szczepieniami pozwoli na postawienie diagnozy wstêpnej. Przypuszczenia
potwierdza siê szybkim testem diagnostycznym. Jak
wspomnia³em wczeœniej, objawy kataralne i p³ucne s¹ tylko przykrywk¹. Ostatecznym
celem jest uk³ad nerwowy.
Nosówka to zakaŸnie nierop-

ne zapalenie mózgu. Po objawach p³ucnych, którym objawem jest kaszel, zaczynaj¹
siê objawy neurologiczne.
Nocne marsze, zaciskanie
miêœni ¿waczowych, drgawki,
zaburzenia koordynacji ruchów koñczyn i zaburzenia
widzenia przeszkód. Efekt
³apania much, których nie ma
i sta³e pogarszanie siê kondycji ogólnej.
Nosówka ma dodatkowe postacie objawowe. Postaæ jelitow¹ – biegunki i zaburzenia
funkcjonowania uk³adu trawiennego oraz postaæ skórn¹,
zwan¹ chorob¹ twardej ³apy.
Zaburzenia jelitowe s¹ trudne
do jednoznacznego rozpoznania. Natomiast charakterystyczne zwapnienie opuszek
jednej tylko ³apy stanowi klucz
do postawienia diagnozy.
Schorzenie jest nieub³agane dla zwierz¹t pozbawionych szczepieñ. Mutuje siê i
mo¿e mieæ wp³yw na powstawanie ludzkich atypowych
zapaleñ mózgu i rdzenia mózgowego, idiopatyczne (nietypowe) padaczki, g¹bczaste
zapalenie tkanki nerwowej,
stwardnienie rozsiane, chorobê Alzheimera.
Szczepmy nasze psiaki i
fretki zgodnie z zaleceniami
lekarzy weterynarii i lekarzy
rodzinnych. Nosówka, podobnie jak wœcieklizna, jest naszym problemem wspólnym.

KRUSZKA
Dziêkujemy czytelnikom gazety za wp³aty na leczenie Kruszki i serdeczne maile. Suczkê
znaleŸliœmy na pocz¹tku paŸdziernika przy szosie w podwarszawskiej miejscowoœci. By³a w
bardzo z³ym stanie: nie chodzi³a, by³a zag³odzona i wycieñczona. Badania wykaza³y kilka
z³amañ i inne komplikacje ortopedyczne. Dziêki Pañstwa wsparciu Kruszka przesz³a parê
operacji, które znios³a bardzo dzielnie. Dzisiaj ju¿ sama biega, potrafi wskoczyæ na niskie sprzêty, pokonuje niewysokie schody.
Cieszy siê ¿yciem, zw³aszcza spacerami - nareszcie na w³asnych ³apkach. Mo¿e nigdy nie
bêdzie baletnic¹ (nie porusza siê z wielk¹
gracj¹), ale dogoniæ j¹ trudno. Mi³a i spokojna, nie sprawia ¿adnych problemów. Choæ jest
pieskiem kieszonkowym (wa¿y ok. 5 kg), potrzebuje bardzo du¿o mi³oœci, pragnie byæ g³askana i przytulana. Szukamy jej najlepszego
domu, gdzie bêdzie otoczona serdeczn¹
opiek¹ i bezpieczna.
Kontakt w sprawie adopcji: Fundacja
Noga w £apê - 512 922 167, 888 066 402

Lewa strona medalu

B³oto
Polityka, niestety, zawsze goœci³a na posiedzeniach Rady Warszawy. Jako radny miasta przez ostatnie piêæ lat napatrzy³em siê na ni¹
wiele. By³em œwiadkiem jak Prawo
i Sprawiedliwoœæ próbowa³o pozbawiæ Hannê Gronkiewicz-Waltz funkcji prezydenta Warszawy, postulowa³o dekomunizacjê warszawskich
ulic, a nawet proponowa³o wysadziæ
w powietrze pomnik Braterstwa
Broni zwany „Czterech œpi¹cych”.
Politycznych awantur by³o du¿o i
prawie zawsze rozpêtywali je dzia³acze partii Jaros³awa Kaczyñskiego. Doszli w tym ju¿ do takiej wprawy, ¿e nawet uchwalenie porz¹dku
obrad przez radnych na pocz¹tku
sesji trwa³o po kilka godzin.
Taktyka politycznej walki w samorz¹dzie nie do koñca siê jednak
sprawdzi³a, bo po wyborach samorz¹dowych w 2010 roku PiS
uszczupli³ swój stan posiadania w

Radzie Warszawy. Zyska³a na tym
Platforma Obywatelska, która uzyska³a w radzie wiêkszoœæ i mo¿e
rz¹dziæ miastem samodzielnie. I teraz dopiero siê zaczê³o. Prawo i
Sprawiedliwoœæ przyst¹pi³o do politycznych ataków ze zdwojon¹
si³¹, a partia Tuska da³a siê w to
niestety wci¹gn¹æ, œci¹gaj¹c maskê rozs¹dku i wywa¿enia. Pretekstem do politycznych awantur aktualnie s¹ wydarzenia przed Pa³acem Prezydenckim zwi¹zane z katastrof¹ smoleñsk¹. PiS chce pomnika, w³¹czenia syren i palenia
zniczy, a Platforma to wszystko blokuje. I normalnie mia³aby racjê,
gdyby nie to, ¿e przesta³a to czyniæ ze wzglêdu na rozs¹dek, a zaczê³a dla demonstrowania swej
w³adzy i si³y, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e teraz wolno jej wszystko.
Tylko dlatego, ¿e ma samodzieln¹
wiêkszoœæ i Hannê GronkiewiczWaltz jako swojego prezydenta. Tê
zmianê najlepiej ilustruje zachowanie przed Pa³acem Prezydenckim.
Jeszcze rok temu w³adze miasta i
pañstwa (jedne i drugie z PO) nie
potrafi³y skutecznie rozwi¹zaæ pro-

PO warszawsku

S³oñca, spokoju
i radosnych Œwi¹t
Od jakiegoœ ju¿ czasu skrzynki mailowe radnych zasypywane
s¹ mailami w sprawie nadania
nazwy Alei Radiowej Trójki malowniczej alejce w Parku Agrykola, po³o¿onej na ty³ach siedziby
radia przy ul. Myœliwieckiej 3/5/7.
Sympatycy Trójki za³o¿yli tak¿e
grupê na Facebooku. Trójkowicze
zdecydowali siê na takie kroki w
reakcji na opór radnych PiS na
pomys³ nadania tej nazwy.
Przyznam szczerze, ¿e zdziwi³
mnie ten sprzeciw kole¿anek i
kolegów z opozycji. Radiowa Trójka to kultowa stacja. Jestem jej
s³uchaczem od wielu lat. Mogê
powiedzieæ, ¿e wychowywa³a
mnie, tak jak wielu wiernych s³uchaczy, którzy oczarowani ni¹ nie
rozstaj¹ siê od m³odzieñczych lat.
Szczególnie umi³owa³em sobie
ciekawy reporta¿ i wspania³¹ ró¿norodnoœæ muzyczn¹. Audycje
publicystyczne i kulturalne rozwijaj¹ kolejne pokolenia s³uchaczy.
To w³aœnie niezwyk³y szacunek i
relacje z odbiorcami charakteryzuj¹ tê niezwyk³¹ stacjê. Budynek
przy ul. Myœliwieckiej 3/5/7 to miejsce-symbol. Ka¿dy Trójkowicz to
miejsce zna, nawet jeœli tam nie
by³. Budynek pod tym adresem
jest najstarszym budynkiem radiowym w Warszawie. Alejka w Parku Agrykola prowadz¹ca do siedziby Radia nazwana „Alej¹ Radiowej Trójki” odda ho³d kultowej
stacji. Podczas nadchodz¹cych
œwi¹t zachêcam Pañstwa do spacerów po niej. Ju¿ nied³ugo radni
Warszawy bêd¹ decydowali o
nadaniu nazwy Alei Radiowej
Trójki. Ja jestem ZA.
Za oknami robi siê coraz cieplej i tym chêtniej wyci¹gamy nasze jednoœlady. Mam tu na myœli
zarówno rowery, jak i motocykle i
skutery. W ostatni weekend mieliœmy rozpoczêcie sezonu. Odby³o siê wiele imprez motocyklowych, m.in. tradycyjne ju¿ od lat
na Bemowie po³¹czone z parad¹
motocykli ulicami Warszawy. W
Parku Bródnowskim odby³a siê
warszawska edycja wspania³ej
akcji MotoSerce. Motocykliœci indywidualni, jak i zrzeszeni w klubach i bractwach licznie przybyli.
A obecnoœæ by³a tym wa¿niejsza,
¿e mo¿na by³o oddaæ krew. By³y

Rada wielu

Rada Warszawy
czy Rada Platformy?
blemu nielegalnie postawionego
krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu. T³umaczy³y, ¿e nic siê nie da
zrobiæ. Dziœ okazuje siê, ¿e jednak
mo¿na. Nielegalnie demonstruj¹cy
s¹ usuwani, a znicze sprz¹tane nawet przed wypaleniem. W koñcu
jak wojna, to wojna.
Platforma, niestety, wpisa³a siê
w scenariusz przygotowany przez
Prawo i Sprawiedliwoœæ. W wyniszczaj¹c¹ i bezsensown¹ walkê toczon¹ tam, gdzie byæ jej nie
powinno, czyli w samorz¹dzie. W
wojnê, która do wyborów parlamentarnych mo¿e zdominowaæ
wszystko, co w Warszawie bêdzie
siê dzia³o. Chyba, ¿e dzia³acze
partii Tuska siê opamiêtaj¹. I tak
jak SLD nie bêd¹ taplaæ siê w
przygotowanym przez PiS b³ocie.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Na zdrowy rozum wydawa³oby siê, ¿e ustalanie porz¹dku obrad Rady Warszawy to czysto
techniczna sprawa. By³oby tak na
pewno, gdyby Platforma Obywatelska nie uzurpowa³a sobie prawa do samodzielnego decydowania o tym, czym radni mog¹ siê
zajmowaæ, a czym nie. Notabene, tak samo jest z terminami posiedzeñ i zasadami prac komisji:
radni PO spotkali siê we w³asnym
gronie, a przewodnicz¹cy komisji z PiS i SLD dowiedzieli siê o
podjêtych bezprawnie ustaleniach z urzêdowego pisma.
W ostatnim czasie media
szeroko informowa³y o planach
wprowadzenia przez Hannê
Gronkiewicz-Waltz drastycznych podwy¿ek cen biletów.
Podczas Konwentu oraz ustalania porz¹dku obrad wczorajszej sesji Rady Warszawy, Klub
Radnych PiS proponowa³ zapoznanie Rady z informacj¹ Prezydent m.st. Warszawy na ten
temat oraz dyskusjê. Naszym
celem by³o poznanie rzeczywistych planów Ratusza, oczekiwanej skali podwy¿ek oraz ich
merytorycznego uzasadnienia,

Prosto z mostu

Felieton œwi¹teczny
pokazy ratownictwa prowadzone
przez Fundacjê Jednym Œladem.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem
cieszy³a siê inicjatywa, któr¹ rozpocz¹³em ju¿ dawno i porusza³em
w interpelacji do w³adz Warszawy. Motocykle na buspasy. To rozwi¹zanie powszechne na Zachodzie. S³u¿y bezpieczeñstwu i powoduje poprawê kultury jazdy. W
porannych korkach u¿ytkownicy
jednoœladów nie musz¹ przeciskaæ siê pomiêdzy samochodami
(co nie jest mi³e dla ¿adnej ze
stron). Zebraliœmy pod tym pomys³em mnóstwo podpisów, zarówno od motocyklistów jak i u¿ytkowników samochodów. Bêdê o to zabiega³. Jako motocyklista wiem,
co jest potrzebne i wszyscy motocykliœci mog¹ na mnie liczyæ!
W przerwie sesji odby³o siê
spotkanie wielkanocne z udzia³em
dostojnych goœci, duchownych i
w³adz dzielnic i miasta. Us³yszeliœmy piêkne kazanie, w którym
¿ycie porównane by³o do jajka,
którego sedno jest w œrodku, ukryte za skorupk¹. Nie da siê go spo¿yæ bez jej rozbicia. Na takie skorupki w ¿yciu natykamy siê na ka¿dym kroku. W polityce, okopani za
partyjnymi szyldami, w pracy schowani za biurkiem i dokumentami,
czy te¿ w rodzinie, skryci za dum¹.
Skorupkê mo¿na rozbiæ nie tylko
od zewn¹trz, mo¿na te¿ od œrodka. Bez tej bariery ¿ycie jest pe³niejsze i szczêœliwsze. Chcia³bym
¿yczyæ Pañstwu z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkiej Nocy si³y,
aby rozbiæ swoj¹ skorupkê i czasu
dla rodziny, aby móc w pe³ni cieszyæ siê razem z nimi.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl
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Dwadzieœcia siedem lat temu
w sprzeda¿y pojawi³ siê „I Ching”,
jeden z wa¿niejszych albumów
muzycznych lat osiemdziesi¹tych. Od dawna przeze mnie nie
s³uchany, mo¿e dlatego, ¿e wiêkszoœæ utworów pamiêta³em kiedyœ co do nutki... Zbigniew Ho³dys nagra³ go w samym œrodku
stanu wojennego, w roku 1983.
Jest pomyœlanym jako ca³oœæ
projektem muzycznym, ale i poszczególne piosenki robi¹ wielkie wra¿enie. Ot, na drugiej stronie pierwszej p³yty (w wersji winylowej by³ to podwójny album)
znajdujemy piosenkê „Wojna
chudych z grubymi”. No, tak - by³
stan wojenny, tekst musi dotyczyæ tamtych czasów.
Ale nie. Pos³uchajmy: „Nienawiœci tyle jest, a¿ w powietrzu
wisi coœ” - wtedy nie by³o nienawiœci. By³a brutalna si³a komunistycznej w³adzy, wymierzona przeciwko samoograniczaj¹cej siê rewolucji „Solidarnoœci”. Wojnê chudych z grubymi mamy dziœ: konflikt polityczny, napêdzany nie przez ró¿nicê zdañ czy nawet ró¿nicê interesów, lecz przez obustronnie
szczer¹ nienawiœæ liderów.
Buzuj¹ emocje, w publicznych wyst¹pieniach nikt nie liczy siê z prawd¹. Liczy siê
przywódca partii. Szwadrony
zagoñczyków PO prowadzi
Stefan Niesio³owski, który jest
w stanie zmieniæ zdanie na ka¿dy temat, je¿eli taka bêdzie
wola przewodnicz¹cego Tuska.
„Chudzi z grubych œmiej¹ siê,
œmiej¹ im siê prosto w nos” - w
internecie zagoñczycy przerzucaj¹ siê ¿enuj¹cymi rysunkami,
w których logo Platformy jest zaopatrzone w swastykê, a portret
Kaczyñskiego jest doklejony do
Lenina i Stalina. I nie robi¹ tego
nawiedzeni fanatycy, lecz wykszta³ceni wyborcy obu partii.

Na obiektywnych krytyków
rz¹du kreuj¹ siê dziennikarze
opozycyjnych mediów, w istocie
zagoñczycy prezesa Kaczyñskiego. Rozbawi³ mnie publicysta, który uroczyœcie narzeka³ na
upartyjnienie nowego zarz¹du
telewizji publicznej: „Czy ktokolwiek bêdzie mia³ odwagê g³oœno
przypomnieæ, ¿e ludziom Jaros³awa Kaczyñskiego nawet nie
przysz³o do g³owy, ¿eby oddelegowaæ do TVP urzêduj¹cego koalicyjnego ministra lub aby mediami publicznymi kierowa³ by³y
pose³?” Owszem, panie redaktorze: nie „ludzie Kaczyñskiego”,
ale osobiœcie prezes Kaczyñski
cztery lata temu wyznaczy³ na
szefa telewizji by³ego sekretarza
generalnego i pos³a swojej partii
Porozumienie Centrum.
„W nocy coœ czereœnie ¿re,
jutro ktoœ podpali dom”... Naprawdê chcia³em napisaæ felieton o muzyce, pogodny, bo œwi¹teczny. Wysz³o, jak widaæ. ¯yczê
Pañstwu, by mój kolejny felieton
œwi¹teczny, w grudniu, czyli po
wyborach parlamentarnych,
uda³ siê lepiej. By nie tylko kolêdy dawa³y nam wtedy nadziejê.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

zanim radni zostan¹ zaskoczeni konkretnym projektem
uchwa³y, zawieraj¹cym ustalone z góry kwoty. Oczekiwaliœmy
merytorycznej dyskusji.
Platforma Obywatelska nie
zdecydowa³a siê te¿ na akceptacjê wniosków Komisji Bezpieczeñstwa oraz opozycji, dotycz¹cych wprowadzenia do porz¹dku
obrad informacji na temat dzia³añ
Stra¿y Miejskiej. Na sali obrad
oczekiwali na dyskusjê w tej sprawie licznie zgromadzeni mieszkañcy Warszawy, w tym osoby
poszkodowane podczas obchodów rocznicy Katastrofy Smoleñskiej i w dniach nastêpnych na
Krakowskim Przedmieœciu.
Za „polityczne”, przewodnicz¹ca Rady Warszawy Ewa
Malinowska-Grupiñska uzna³a
nawet (przeg³osowane w Radzie Dzielnicy przez bia³o³êck¹
PO!) stanowisko w sprawie
zwiêkszenia czêstotliwoœci
kursowania linii E-8. Zapropo-

nowa³a natomiast wprowadzenie „z rêki” do porz¹dku obrad
nieopiniowanego wczeœniej
przez merytoryczne komisje
projektu Stanowiska Rady w
sprawie „Œwiêta muzyki”. Radni PO wprowadzili w g³osowaniu tê (najwyraŸniej wa¿niejsz¹
w ich opinii dla ogó³u mieszkañców) kwestiê pod obrady.
Odmawianie obywatelom
prawa nie tylko do wypowiadania, ale nawet posiadania w³asnych pogl¹dów, kneblowanie
opozycji, obra¿anie mieszkañców – to ju¿ codzienna praktyka rz¹dów Hanny Gronkiewicz-Waltz i PO w Warszawie.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Felieton smoleñski
Zastanawia³em siê, jakie to
nowe rewelacje pojawi¹ siê w
dniach obchodów pierwszej
rocznicy katastrofy smoleñskiej. Tego, ¿e bêdzie awantura, by³em pewien, interesowa³o mnie raczej, co bêdzie jej
t³em. Spodziewa³em siê, ¿e
kulminacja wydarzeñ wyst¹pi
w momencie sk³adania kwiatów i wi¹zanek przed pa³acem
prezydenckim (przepychanki
by³y, ale niewielkie). Zaskoczy³a mnie sprawa zamiany tablicy, upamiêtniaj¹cej katastrofê,
rozdmuchana przez media do
niebotycznych rozmiarów. Atmosfera gêstnia³a z godziny na
godzinê, z biegiem czasu
ujawnianych by³o coraz wiêcej
szczegó³ów. Wynika³o z nich
wprost, ¿e to ruska prowokacja, maj¹ca postawiæ prezydenta Komorowskiego w bardzo trudnej sytuacji. Z³o¿y
kwiaty pod now¹ tablic¹ - znaczy ruski pacho³ek, nie z³o¿y obrazi i pogorszy stosunki z
Rosj¹, tak czy owak - Ÿle. PóŸniej media donios³y, i¿ pierwotny tekst na tablicy nie by³
uzgadniany ze stron¹ pañstwa
- gospodarza terenu i tak naprawdê by³ samowol¹. Zadzia³a³y tak¿e chyba sprawnie
s³u¿by dyplomatyczne (szkoda, ¿e dopiero wtedy - wszak
tablica wisia³a ju¿ od d³u¿szego czasu) i nie dosz³o do ¿adnych incydentów, a obaj prezydenci zgodnie z³o¿yli wieñce nie pod tablic¹ jak by³o pierwotnie planowane, ale pod
brzoz¹, o któr¹ zaczepi³o
skrzyd³o samolotu.
Wokó³ tego tragicznego wydarzenia narasta i narastaæ
bêdzie wiele mitów potrzebnych z punktu widzenia dzia³añ politycznych, zaspokojenia
ciekawoœci, a wreszcie ¿¹dzy
pieniêdzy - na wszystkim podobno mo¿na zarobiæ. Jak relacjonuj¹ media podczas uroczystoœci rocznicowych na
Krakowskim Przedmieœciu kolportowana by³a ksi¹¿ka (trzy
dychy za egzemplarz) „Za-

mach w Smoleñsku. Niepublikowane dowody zbrodni” autorstwa niejakiego Leszka Szymowskiego, w której autor stawia tezê, i¿ „tupolew wyl¹dowa³ awaryjnie w b³ocie, a o
8:39 rozerwa³ go wybuch bomby pró¿niowej, która zabi³a
czêœæ pasa¿erów. Ci, którzy
prze¿yli zostali zamordowani
strza³ami z broni palnej.
Wszystko zarejestrowa³y amerykañskie satelity”. Podobno
cieszy³a siê tam du¿ym zainteresowaniem.
Ludzie wierz¹ w to, w co
chc¹ wierzyæ. Te kilka tysiêcy
zgromadzonych na Krakowskim Przedmieœciu wierzy³o we
wszystko, co mówi³ im Jaros³aw Kaczyñski i zaprawdê g³êboka myœl leg³a u podstaw
stwierdzenia Grzegorza Napieralskiego, i¿ brat zmar³ego prezydenta jest 97. ofiar¹ katastrofy. Teraz czekam na dalsze rewelacje z otoczenia by³ego premiera – byæ mo¿e w przysz³oœci w¹tek porwania polskich elit
politycznych przez …. kosmitów. PóŸniej ju¿ tylko …. kaftanik i pokój bez ….. klamek, …
a ponadto uwa¿am, ¿e
oskar¿ony o szanta¿ i pedofiliê £ukasz M. nie powinien byæ
wiceprzewodnicz¹cym rady i
cz³onkiem komisji mieszkaniowej.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

16 nowa gazeta praska

Requiem Gabriela Fauré
Piêknie zabrzmia³y nowe organy w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100. 17 kwietnia
odby³ siê tam koncert zorganizowany przez proboszcza
tarchomiñskiej parafii ks. Grzegorza Kociêckiego.

Podczas normalnej niedzielnej mszy organista nie
mo¿e w pe³ni zaprezentowaæ
swoich wirtuozowskich umiejêtnoœci. Trudno jest te¿ wiernym, uczestnicz¹cym w nabo¿eñstwie oceniæ mo¿liwoœci instrumentu. Pe³nego,
czystego brzmienia nowych
organów w koœciele NMP
Matki Piêknej Mi³oœci mieliœmy okazjê pos³uchaæ w niedzielê wieczorem 17 kwietnia. Odby³ siê tego dnia koncert Chóru Warszawskiego
pod dyrekcj¹ Richarda Berkeleya z udzia³em solistów: Olgi
Mys³owskiej – sopran i Micha³a Bogdanowicza - bary-

ton. Na organach zagra³ Roœcis³aw Wygranienko.
W pierwszej czêœci koncertu us³yszeliœmy VI sonatê organow¹ „Ojcze nasz” Feliksa
Mendelsohna Bartholdy’ego.
Nastêpnie artyœci wykonali
Requiem d-moll op. 48 Gabriela Fauré.
Gabriel Fauré (1845-1924)
to jeden z najs³ynniejszych
kompozytorów muzyki francuskiej prze³omu XIX i XX
wieku. Organista w koœcio³ach Pary¿a, dyrektor Konserwatorium Paryskiego i profesor kompozycji, by³ mistrzem
ma³ych form: znakomitych
utworów kameralnych, pieœni

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 4 maja
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Jaj przepiêknie malowanych,
Œwi¹t s³onecznie rozeœmianych.
W poniedzia³ek du¿o wody,
zdrowia, szczêœcia oraz zgody!
Czytelnikom,
sympatykom
i reklamodawcom
¿yczy
zespó³ Nowej Gazety Praskiej

oraz ok. 50 utworów fortepianowych. Tworzy³ te¿ dzie³a na
chór i orkiestrê oraz utwory
religijne, z których najbardziej
znane jest w³aœnie Requiem
d-moll op. 48. Utwór na chór i
organy powsta³ w latach
osiemdziesi¹tych XIX stulecia i by³ wykonywany po raz
pierwszy pod dyrekcj¹ kompozytora w roku 1888 na pogrzebie znanego paryskiego
architekta Josepha La Soufaché w koœciele La Madeleine
w Pary¿u. Fauré kilkakrotnie
przerabia³ i uzupe³nia³ utwór,
w wyniku czego powsta³y te¿
wersje na orkiestrê kameraln¹ i symfoniczn¹.
My us³yszeliœmy w niedzielê pierwotn¹ wersjê na chór i
organy. Roœcis³aw Wygranienko, absolwent Akademii
im. F. Chopina w Warszawie
i laureat licznych polskich i
miêdzynarodowych konkursów organowych twierdzi, ¿e
w³aœnie w tej wersji mo¿na
wydobyæ z organów pe³ne
brzmienie, organy z powodzeniem zastêpuj¹ orkiestrê.
Requiem to w³aœciwie msza
¿a³obna. Ale Requiem Gabriela Fauré nie jest ponure i

straszne, co najwy¿ej trochê
tajemnicze, szczególnie w
pierwszej czêœci Introit et Kyrie. Utwór nazywany by³ nawet
Requiem radosnym. Ostatnia
czêœæ In Paradisum jest pogodna i delikatna, pobrzmiewa
w niej niebiañski œpiew anio³ów. ¯e ten niebiañski œpiew
us³yszeliœmy to zas³uga Chóru Warszawskiego przy Fundacji NOK (Nowa Orkiestra Kameralna). Jest to amatorski
chór mieszany, za³o¿ony w
2002 roku przez Richarda Berkeleya, który do dziœ jest jego
kierownikiem artystycznym i
dyrygentem. Wykszta³cony w
Wielkiej Brytanii wszechstronny muzyk o polskich korzeniach, œpiewak, pedagog, aktor, popularyzator muzyki i
chórmistrz od ponad dziesiêciu lat pracuje w Polsce. Stworzony przez niego chór to zespó³ ludzi w ró¿nym wieku, z
ró¿nym wykszta³ceniem, ró¿nych narodowoœci, otwartych
na œwiat i ró¿ne kultury.
Dobrze, ¿e w Niedzielê
Palmow¹, rozpoczynaj¹c¹
Wielki Tydzieñ, mogliœmy pos³uchaæ tej piêknej muzyki,
która choæ jest muzyk¹
¿a³obn¹, niesie te¿ w sobie
radoœæ - zapowiedŸ Zmartwychwstania.
Joanna Kiwilszo

Czas mg³y
To tytu³ wystawy malarstwa Anny B¹k, której otwarciem, po d³u¿szej przerwie, 15 kwietnia wznowi³o dzia³alnoœæ Stowarzyszenie Artystów fabs.
W galerii Stowarzyszenia kich przyjemnoœci” oraz myœl
Artystów fabs przy ul. Brze- amerykañskiego awangardoskiej 7 otwarta zosta³a wysta- wego re¿ysera i fotografa
wa malarstwa Anny B¹k, za- Hollisa Framptona, który
tytu³owana „Czas mg³y”. uwa¿a³, ¿e tworzone przez
M³oda artystka, absolwentka nas obrazy s¹ czêœci¹ naszewydzia³u edukacji wizualnej go umys³u. Jednak to nie
Akademii Sztuk Piêknych w twórczoœæ Oscara Wilde’a
£odzi wystêpuje tu równie¿ zainspirowa³a Annê B¹k, lecz
jako wspó³autorka, wraz z otaczaj¹ca nas, bardzo z³oAdamem Szwarcem, instala- ¿ona rzeczywistoœæ.
cji audio-wizualnej i oprawy
W swojej pierwszej indywimuzycznej ekspozycji.
dualnej wystawie artystka
Mottem wystawy jest cytat zaprezentowa³a nam szereg
z prozy Oscara Wilde’a: „Ilu- dosyæ niepokoj¹cych obrazja jest pierwsz¹ ze wszyst- zów w raczej ciemnych bar-

wach, które odzwierciedlaj¹
„czas mg³y” w jej ¿yciu oraz
w ¿yciu nas wszystkich.
- Nied³ugo po skoñczeniu
studiów mia³am taki czas
mg³y - mówi malarka.- Nie do
koñca potrafi³am siê odnaleŸæ. Poza tym, ¿yjemy w takich czasach, ¿e z powodu
nat³oku i intensywnoœci ró¿nych bodŸców ludzie czêsto
czuj¹ siê zagubieni.
Zatarcie tradycyjnych wartoœci nie u³atwia znalezienia
w³aœciwej drogi. Poruszamy
siê, jak we mgle. St¹d tytu³
wystawy. Autorka przyznaje,
¿e du¿y wp³yw na jej ¿ycie i
twórczoœæ mia³ prawie dwuletni pobyt w Berlinie. W tym
mieœcie, pe³nym kontrastów
zetknê³a siê z ró¿nymi artystami, ró¿nymi kierunkami
sztuki i zrozumia³a, ¿e nale¿y robiæ w ¿yciu to, co siê
chce i odwa¿nie d¹¿yæ do
wyznaczonych celów.
Wp³yw Berlina widaæ na jej
obrazach. Wczeœniejsze prace, te sprzed dwóch lat utrzymane s¹ w bardzo ciemnych
barwach, du¿o w nich czerni.
- Lubiê czarny kolor – t³umaczy artystka. – Jest w nim
pustka, ale jednoczeœnie i
ukojenie, jak wtedy, gdy zamykamy wieczorem oczy i
otacza nas tylko ciemnoœæ.
Prace z póŸniejszego okresu s¹ ju¿ bardziej optymi-

styczne. Zgadza siê to z
myœl¹ Framptona, ¿e tworzone przez nas obrazy s¹ czêœci¹ naszego umys³u.
Wystawê malarstwa Anny
B¹k „Czas mg³y” mo¿na bêdzie ogl¹daæ do 10 maja w
galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7,
w soboty w godz. 15 -17.
Joanna Kiwilszo

