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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Majowy raport z TMP
Obiecaliœmy Czytelnikom powrót na plac budowy Mostu Pó³nocnego, by zrelacjonowaæ spinanie obu brzegów
Wis³y. Sta³o siê to 18 kwietnia i trwa³o wiele godzin, jako
¿e by³a to operacja na du¿¹ skalê i bardzo spektakularna. Na czas jej trwania trzeba by³o ca³kowicie wstrzymaæ
ruch ¿eglugowy na sporym odcinku Wis³y.
A by³o to tak. 63-metrowy konstrukcjê do stalowych lin
fragment po³udniowego mo- si³owników, zaœ te umieszstu drogowego, pierwszego czone by³y na potê¿nych wyprzês³a nurtowego, bardzo siêgnikach. Kiedy liny osi¹powoli podnoszony by³ z bar- gnê³y w³aœciwe naprê¿enie
ki na gigantycznych stalo- rozpoczê³a siê operacja podwych linach, ci¹gniêtych noszenia przês³a.
przez si³owniki. Ju¿ w nieKa¿dy ruch si³ownika to 25dzielê 17 kwietnia barka z centymetrowy odcinek podnoprzês³em nurtowym, pod któ- szenia przês³a. Przez
rego ciê¿arem zanurzona pierwsz¹ godzinê przês³o
by³a w nurcie rzeki niemal po wci¹¿ spoczywa³o na barce,
szczyt burty, zosta³a ustawio- jakby nic siê nie dzia³o, choæ
na w poprzek Wis³y, co nie si³owniki ca³y czas podci¹ga³y
by³o zadaniem prostym i liny z przyczepionym do nich
trwa³o ponad dwie godziny. kolosem. Uwa¿ny obserwator
Nastêpnego dnia, na pocz¹- móg³ jednak zauwa¿yæ, ¿e bardokoñczenie na str. 4
tek pracowicie mocowano

Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi
w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00, infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl

Katyñski D¹b Pamiêci
Kolejna ofiara Zbrodni Katyñskiej ma swój D¹b Pamiêci.
Roœnie on na terenie bia³o³êckiego Gimnazjum nr 121
im. Wojciecha Zawadzkiego.
15 kwietnia w Gimnazjum osobê, która zginê³a w Katynr 121 im. Wojciecha Za- niu, Twerze lub Charkowie,
wadzkiego przy ul. P³u¿nic- wed³ug zasady jeden d¹b to
kiej odby³a siê uroczystoœæ jeden katyñski bohater. W proposadzenia i poœwiêcenia gramie uczestnicz¹ szko³y,
Dêbu Pamiêci upamiêtniaj¹- oœrodki wychowawcze, dru¿ycego jedn¹ z ofiar Zbrodni ny harcerskie, urzêdy gmin,
Katyñskiej, kpt. Tomasza Mi- starostwa powiatowe oraz
ko³aja Jaskó³kê. W ten spo- inne instytucje i organizacje.
sób szko³a do³¹czy³a do groKatyñskie Dêby Pamiêci
na uczestników ogólnopol- posadzono ju¿ w USA, Rosji,
skiej, a nawet wykraczaj¹cej Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej
poza nasz kraj akcji „Katyñ… Brytanii, Niemczech, na Wêocaliæ od zapomnienia”, zainidokoñczenie na str. 12
cjowanej w 2008 roku przez
stowarzyszenie Parafiada im.
ujœcia, rzekê Bug od 5,2 km
Œw. Józefa Kalasancjusza z
do 18 km oraz akwen Zaleokazji 70. rocznicy Zbrodni
wu Zegrzyñskiego.
Katyñskiej.
O ile niegdyœ, w pocz¹tkoCelem programu jest
Oprócz tego, ¿e œcigaj¹ przestêpców i dbaj¹ o bezpie- wym okresie dzia³ania policji
uczczenie pamiêci ofiar, a
zarazem przywrócenie ich czeñstwo, jak zwykli policjanci, zajmuj¹ siê tym, co siê wodnej za jeden z jej najwa¿sylwetek zbiorowej pamiêci dzieje na wodzie i co z wod¹ jest zwi¹zane. Policja Wodna niejszych obowi¹zków uwanarodu poprzez posadzenie ma ju¿ ponad 90 lat.
¿ano zabezpieczenie funkcjo21 473 Dêbów Pamiêci. Ka¿A dok³adnie 91. Komisariat Szymanowice Ma³e, a koñczy nowania ¿eglugi na Wiœle, o
dy d¹b upamiêtnia konkretn¹ Rzeczny Policji powsta³ bo- na brzegu prawym w miejsco- tyle obecnie g³ównym zadawiem w 1920 roku na mocy woœci Smoszewo (564 km), a niem policjantów jest dbanie
rozporz¹dzenia Ministra na brzegu lewym w miejsco- o bezpieczeñstwo osób przeSpraw Wewnêtrznych z 18 woœci Nowiny (572 km). Po- bywaj¹cych nad wod¹, a w
lutego 1920 roku, „dla zapew- nadto policjanci z Komisaria- szczególnoœci dzieci oraz nienienia bezpieczeñstwa, spo- tu Rzecznego patroluj¹ 17,5 sienie pomocy ton¹cym.
koju i porz¹dku publicznego kilometra Kana³u ¯erañskie- Wszystkie wypadki, kolizje na
dokoñczenie na str. 6
na drogach wodnych” i by³ go, rzekê Narew od 42 km do
pierwszym specjalistycznym
komisariatem w niepodleg³ej
Polsce.
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
Pocz¹tkowo mieœci³ siê w
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
pobli¿u mostu Kierbedzia, po
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
praskiej stronie Wis³y, posiaspecjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
da³ kilkunastu funkcjonariuoraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
szy, 4 ³odzie motorowe i kilka
(nr tel. 22 353 06 20).
wios³owych. Po II wojnie
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
œwiatowej komisariat usytui akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
owano na terenie warszawosobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
skiego Ogrodu ZoologiczneZ tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
go, przy ul. Ratuszowej, a w
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
1969 r. przeniesiono go do
obecnego budynku w Porcie
Praskim, przy Wybrze¿u
Szczeciñskim 6. W komisariacie pracuje 60 policjantów.
Poza central¹ s³u¿ba pe³nioPomys³ Kampanii Wspó³pracy pn. „Nie jestem obojêtny,
na jest równie¿ w trzech de- widzê i dzia³am” narodzi³ siê u nas. £atwiej narzekaæ, jaka
legaturach: w Nowym Dwo- jest m³odzie¿; trudniej zrobiæ coœ, by patologiê w maksyrze Mazowieckim, w Górze malny sposób ograniczyæ. Tylko wspó³praca da efekty. Tak
Kalwarii i w Nieporêcie.
rozpoczêt¹ 6 kwietnia kampaniê rekomendowa³ burmistrz
Na pocz¹tku swojego ist- Targówka Grzegorz Zawistowski. To pocz¹tek kampanii,
nienia Warszawski Komisa- która metod¹ ewolucyjn¹ bêdzie zmieniaæ mentalnoœæ grup
riat Policji Rzecznej mia³ za spo³ecznych. Wiceburmistrz S³awomir Antonik wyrazi³ nazadanie patrolowaæ 15-kilo- dziejê, ¿e kampania rozroœnie siê na ca³e miasto.
metrowy odcinek Wis³y oraz
Kampania ma pe³niæ noœci szkolnej i lokalnej wotereny nadbrze¿ne w grani- wa¿n¹ rolê m.in. w zapobie- bec problemów m³odzie¿y
cach miasta Warszawy. ganiu rozszerzania siê agre- oraz wspó³pracy ró¿nych inPrzez lata powiêkszano za- sji i przemocy w szkole, stytucji w wychowywaniu
siêg jego dzia³ania. Obecnie zwiêkszaniu wiedzy m³o- dzieci i m³odzie¿y w szkole.
obejmuje on niemal 120 km dzie¿y i doros³ych w zakreW kampanii uczestnicz¹:
Wis³y. Zaczyna siê od 458. sie uzale¿nieñ, w zmianie dyrektorzy i pedagodzy szkó³
kilometra, w miejscowoœci postaw cz³onków spo³eczdokoñczenie na str. 2

Policja Wodna

Zbadaj s³uch

Nie b¹dŸ obojêtny
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Nie b¹dŸ obojêtny
dokoñczenie ze str. 1

Targówka; wydzia³y: Edukacji
i Kultury, Sportu i Rekreacji,
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia
urzêdu dzielnicy; komisariat
Policji Warszawa Targówek;
Biuro Polityki Spo³ecznej
Urzêdu m.st. Warszawy; Delegatura Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego oraz Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych i Filologii
Wszechnicy Polskiej Szko³y
Wy¿szej Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie.
Planowane s¹ ró¿norodne
formy wspó³pracy tych instytucji: spotkania m³odzie¿y szkolnej z udzia³em policjantów na
temat odpowiedzialnoœci nieletnich za pope³nione czyny
karalne, prawnych aspektów
narkomanii, wychowania w
trzeŸwoœci; spotkania z rodzicami uczniów, dotycz¹ce ich
odpowiedzialnoœci za czyny
karalne pope³nione przez nieletnie dzieci; spotkania pedagogów ze specjalistami ds.
nieletnich i patologii, na temat
zagro¿eñ przestêpczoœci¹
dzieci i m³odzie¿y w œrodowisku lokalnym. Przedstawiciele
szkó³ i policji bêd¹ wspólnie
budowaæ profilaktyczne programy, zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom
i zapobieganiem demoralizacji
oraz przestêpczoœci nieletnich.
Spotkania z dzia³aczami sportowymi pozwol¹ wypracowaæ
skuteczne metody przeciwdzia³ania agresji pseudokibiców, a panele dyskusyjne w
szko³ach – kszta³towaæ postawy kibica sportowego.
Podczas konferencji 6 kwietnia specjalista profilaktyki uzale¿nieñ Robert Rutkowski
przekonywa³, ¿e najwa¿niejsze jest promowanie dzia³añ
prozdrowotnych. Zamiast s³owa „uzale¿nienie” woli „u¿ywanie”. Trzy elementy, które trzeba uwzglêdniæ, to: osoba korzystaj¹ca, substancja oraz
œrodowisko (kontekst spo³eczny). Narkotyki by³y, s¹ i bêd¹
– bo zawsze cz³owiek bêdzie
chcia³ sobie sprawiæ przyjemnoœæ. Nale¿y pracowaæ nie
nad substancj¹, lecz mechanizmami. Gdy przychodz¹ rodzice z dzieckiem i prosz¹:
„niech pan coœ zrobi, by ono
siê zmieni³o” – s¹ zdziwieni, ¿e
terapeuta mówi: „to wy musicie siê zmieniæ”. Wœród pacjentów kliniki jest bardzo du¿o rodziców, którzy sobie nie radz¹,
brak im umiejêtnoœci interpersonalnych. Problemem s¹
emocjonalne deficyty, utrwalane w ¿yciu rodzinnym z pokolenia na pokolenie.

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

W dzia³aniach indywidualnych i kampaniach nie nale¿y siê koncentrowaæ na „zabranianiu”, lecz bardziej eksponowaæ pozytywne dzia³ania. „Profilaktyka gór¹” – podsumowuje Robert Rutkowski
i deklaruje siê jako zwolennik
programów profilaktycznych
rówieœniczych.
Analizê statystyczn¹ czynów karalnych, pope³nionych
przez m³odocianych sprawców w dzielnicy Targówek,
przedstawi³ na konferencji
Piotr Berent, komendant policji na Tergówku. W 2010
roku pope³niono 2970 przestêpstw (o 1/3 mniej ni¿ w
2006). Prawie 40% tych czynów to kradzie¿e w sklepach,
na bazarach i w œrodkach komunikacji, kradzie¿e pojazdów, w³amania i rozboje. Co
pi¹ty sprawca kradzie¿y zosta³ przy³apany. W ci¹gu 2 lat
przestêpczoœæ rozbójnicza
zmala³a o 2/3. Po serii napadów na kobiety we wrzeœniu
2010 roku spersonalizowano
sprawcê, zatrzymano go i
aresztowano. W styczniu
2010 roku zatrzymano sprawcê 15 w³amañ.
O zagro¿eniu przestêpczoœci¹ wœród nieletnich poinformowa³ Marcin Mielczarek, odpowiedzialny za pion prewencji. W 2010 roku 164 sprawców dokona³o 189 czynów karalnych. Na 37 wykrytych rozbojów – 22 dokona³y osoby
nieletnie, na 45 w³amañ – 7 –
osoby nieletnie; na 229 kradzie¿y – 48 – osoby nieletnie;
na 19 bójek – 11 - osoby nieletnie. Na terenie szkó³ 43 nieletnich sprawców dokona³o
51 czynów karalnych.
W podejmowaniu dzia³añ
kampanii przydatne bêd¹ wyniki Raportu z projektu badawczego „Uczniowie Targówka o
prawie i jego przestrzeganiu”.
Obszerna prezentacjê przedstawi³ na konferencji dr
Krzysztof Dziurzyoski.
184 uczennice i 200
uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów zapytano m.in.:
dlaczego warto przestrzegaæ
prawa? czy prawo jest równe dla wszystkich? jaki jest
stopieñ potêpienia dla kradzie¿y (w³asnoœci spo³ecznej
i prywatnej)? czy 17-letni
sprawca kradzie¿y podlega
karze? kto odpowie, gdy 12latek bierze udzia³ w bójce
czy kradzie¿y?
W ankiecie 50% gimnazjalistów przyzna³o siê, ¿e „popija”; 8% uczniów SP i 23%
gimnazjalistów – ¿e popala
papierosy; 2% uczniów SP i
2,5% gimnazjalistów – ¿e
u¿ywa narkotyków. 71%
uczniów SP oraz 75% gimnazjalistów potwierdzi³o, ¿e czuje siê bezpiecznie w szkole i
– ogólnie - w dzielnicy, 63% na w³asnym osiedlu, 59%
uczniów SP i 45% gimnazjalistów – w okolicach szko³y.
Jako miejsca niebezpieczne
badani wymieniali: drogê do
szko³y, okolice szko³y, niezamieszka³e rudery, zagajniki,

parki, okolice sklepów z alkoholem i rondo „¯aba”.
Z badania wynika, ¿e z
przemoc¹ w szkole nie jest
najgorzej: co drugi badany
by³ sprawc¹, co pi¹ty – ofiar¹.
Co zrobi³by uczeñ, gdyby go
pobito? Powiadomi³by policjê, stra¿ miejsk¹, wychowawcê. W badaniu sprawdzi³a siê maksyma, ¿e sprawcy
przemocy czêœciej s¹ ofiarami przemocy.
Naczelnik wydzia³u edukacji i kultury Katarzyna Majdura zapowiedzia³a, ¿e do kampanii „Nie jestem obojêtny,
widzê i dzia³am” do³¹cz¹
nowe osoby i instytucje.
Pierwszy etap kampanii potrwa do grudnia bie¿¹cego
roku. Skutecznoœæ podejmowanych dzia³añ oceniona zostanie przez ewaluacjê wyników, na podstawie ankiet,
obserwacji i sprawozdañ z
podejmowanych dzia³añ.
Trwa³ym efektem kampanii
jest Punkt Informacji Kryzysowej, zorganizowany w budynku Szko³y Podstawowej nr 58
przy ul. Mieszka I 7. W ka¿dy
wtorek w godz. 15 – 16 mo¿na tu uzyskaæ informacjê,
poradê i konsultacjê dzielnicowego i pracownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej; w
ka¿dy czwartek w godz. 15 –
16 – dzielnicowego i pedagoga szkolnego.
K.
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Miêdzy kirkutem a nekropoli¹
Ulica Rzeszowska by³a niegdyœ ogólnie dostêpn¹ drog¹.
Drog¹, bowiem trudno ten leœny trakt nazwaæ ulic¹. Biegnie
czêœciowo wzd³u¿ Cmentarza Bródzieñskiego, czêœciowo
zaœ wzd³u¿ Cmentarza ¯ydowskiego. Dziœ ulica jest zamkniêta bramami z obu stron – od Horodelskiej i Odrow¹¿a.
Nasz¹ redakcjê odwiedzili tarza ¯ydowskiego stanowi
czytelnicy, od lat mieszkaj¹- teren uliczny niehipotekowacy w tamtej czêœci Targówka, ny, zaœ czêœæ stanowi¹ grunoburzeni faktem braku do- ty Cmentarza Bródnowskiestêpnoœci do wygodnej dro- go. Podmiotowy teren nigdy
gi, która dodatkowo by³a do- nie zosta³ urz¹dzony jako
skona³a dla spacerowiczów – droga. Powy¿szy teren po
Jesteœmy rdzennymi miesz- 1945 roku nie stanowi³ drogi
kañcami tej okolicy. Jak œwiat publicznej, a jedynie by³ zwyœwiatem, Rzeszowska by³a czajowym przejœciem pomiêneutraln¹ drog¹ miêdzy dzy istniej¹cymi drogami – ul.
cmentarzami – ¿ydowskim i Rzeszowsk¹ i ul. Odrow¹¿a.
katolickim. Zawsze, bez ja- W ostatnich latach teren by³
kichkolwiek przeszkód, ko- dewastowany, zaœmiecany i
rzystaliœmy dziêki niej z do- profanowany, jak równie¿ stagodnego dostêpu do œrodków nowi³ miejsce schadzek i rozkomunikacji publicznej i do bojów tzw. elementu chulinajbli¿szych bram cmentar- gañskiego. W zwi¹zku z ponych. Teraz Cmentarz wy¿szym, w porozumieniu i
¯ydowski zosta³ ogrodzony na wniosek Stra¿y Miejskiej
wraz z fragmentem Rzeszow- m. st. Warszawy, teren zosta³
skiej. Tak siê nie godzi. Ta trwale zamkniêty. Tyle pismo.
droga by³a i jest drog¹ pu- Mieszkañcy s¹ zbulwersowabliczn¹, przecie¿ nic siê w tej ni tak¹ odpowiedzi¹ – Co to
kwestii nie zmieni³o – mówi¹ jest za rozwi¹zanie? Najprozdenerwowani mieszkañcy. œciej jest zamkn¹æ, zadrutoW paŸdzierniku ubieg³ego waæ i po sprawie. Trzeba coœ
roku wystosowali pismo w tej zrobiæ, by problem rozwi¹zaæ,
sprawie do wydzia³u infra- trwale rozwi¹zaæ, a nie trwastruktury Urzêdu Dzielnicy le zamkn¹æ drogê.
W Warszawskiej Gminie
Targówek. Oto fragment odpowiedzi – Wydzia³ Infra- ¯ydowskiej, która jest w³aœcistruktury uprzejmie informu- cielem cmentarza, pytamy o
je, i¿ wg posiadanych infor- sprawê Rzeszowskiej. Trwa
macji z ewidencji gruntów, wyd³u¿ony weekend i nie ma
czêœæ gruntu po³o¿onego po- osoby, która zajmuje siê
miêdzy ogrodzeniem Cmen- cmentarzami. Fundacja Nistarza Bródnowskiego i Cmen- senbaumów sprawuje pieczê

nad Cmentarzem ¯ydowskim
i zarz¹dza nim – jak wiêkszoœci¹ kirkutów w Polsce. Pytamy wiêc w biurze fundacji, czy
znana jest im sprawa Rzeszowskiej. Pada niezbyt
grzeczna odpowiedŸ – A co
my w ogóle do tego mamy?
Otó¿ jak siê okazuje sporo.
Jak sporo, dowiadujemy siê
podczas rozmowy z Rafa³em
Lasot¹, rzecznikiem prasowym Urzêdu Dzielnicy Targówek - Z t¹ drog¹ jest du¿y problem. Zosta³a zamkniêta, bowiem dochodzi³o do dewastacji terenu Cmentarza ¯ydowskiego i profanacji macew.
Dlaczego tak siê dzia³o? W³aœciciel cmentarza – Warszawska Gmina ¯ydowska i zarz¹dzaj¹ca nim Fundacja Nissenbaumów nie mog³y siê
dogadaæ, która z nich ma ponieœæ koszty budowy brakuj¹cego fragmentu muru Cmentarza ¯ydowskiego. Notabene
to my – jako dzielnica – sprz¹tamy teren cmentarza, zaœ
powinna te prace wykonywaæ
Fundacja Nissenbaumów,
jako zarz¹dca terenu. To w³aœnie przez wyrwê w murze –
zanim nie zamknêliœmy Rze-

szowskiej bramami z obu
stron – wdzierali siê na teren
cmentarza niepo¿¹dani goœcie, wiadomo ludzie s¹ ró¿ni. Poniewa¿ nic nie wskazuje na to, by Fundacja dogada³a siê z Gmin¹ ¯ydowsk¹,
spraw¹ dziurawego muru
zajm¹ siê w³adze stolicy.
Trwaj¹ rozmowy na poziomie
wiceprezydenta. Kiedy tylko
mur zostanie wybudowany,
ulica Rzeszowska zostanie
udostêpniona mieszkañcom.
Na tym etapie w³adze Targówka nic jeszcze nie mog¹ zrobiæ, trzeba cierpliwie czekaæ.
(egu)

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

X sesja Rady Dzielnicy Targówek
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O inwestycjach i komunikacji
W porz¹dku obrad X sesji, 19 kwietnia, zwo³anej na
wniosek 7 radnych klubu PiS, by³y informacje burmistrza
Targówka na temat planów inwestycyjnych i projekt „Stanowiska w sprawie potrzeb inwestycyjnych dzielnicy”
oraz informacje Zarz¹du Transportu Miejskiego w sprawie zmian komunikacji miejskiej, zwi¹zanych z budow¹
II linii metra.
Przewiduj¹c bogat¹ dysku- Prognozie Finansowej wydatsjê, przewodnicz¹cy rady ków na prace budowlane.
Zbigniew Poczesny zapropoBurmistrz udzieli³ tak¿e innowa³ ograniczenie czasu formacji na temat planów inwypowiedzi do 4 minut.
westycyjnych – drogowych:
Pierwsza sprawa inwesty- budowy Trasy Œwiêtokrzycyjna dotyczy³a II linii metra, a skiej do ul. Zabranieckiej (praprzede wszystkim - budowy ce projektowe zakoñcz¹ siê
wschodniego odcinka tej linii do koñca czerwca br.); budona Targówek. Burmistrz Grze- wy ³¹cznika miêdzy Rondem
gorz Zawistowski przedstawi³ „¯aba” a Rondem Wiatraczkilka danych, m.in.: II linia bê- na – obwodnica (w Wieloletdzie mia³a d³ugoœæ ok. 20 km, niej Prognozie Finansowej
20 stacji, w tym 6 stacji na od- nie ma œrodków na dokoñczecinku pó³nocno-wschodnim w nie prac projektowych i realikierunku Targówka; przejazd z zacjê budowy); przebudowy
Bródna do centrum zajmie ok. ul. Œw. Wincentego (prace
10 – 15 minut, na Wolê - ok. projektowe zakoñcz¹ siê w II
25 minut. Z informacji Biura kwartale br. zarz¹d TargówRozwoju Miasta wynika, ¿e ze ka czyni starania, by ul. Œw.
wzglêdu na uwarunkowania fi- Wincentego mia³a status
nansowe bud¿etu m.st. War- „drogi g³ównej”, a nie „drogi
szawy nie jest mo¿liwe zbilan- g³ównej przyspieszonej”);
sowanie w Wieloletniej Pro- przebudowy ul. £odygowej
gnozie Finansowej wydatków (by³a wpisana do inwestycji w
na kontynuacjê prac projekto- ramach Euro 2012, ale zostawych i realizacjê prac budow- ³a zdjêta z planów; zarz¹d
lanych tej inwestycji.
czyni starania, by ta inwestyPodobne stwierdzenie zna- cja zosta³a zrealizowana
laz³o siê w odczytanym przez wspólnie z Marsza³kiem Sejwiceprzewodnicz¹cego rady miku Mazowieckiego, ponieMacieja Jankiewicza liœcie wa¿ ul. £odygowa dochodzi
dyrektora Biura Rozwoju Mia- do granicy z miastem Z¹bki).
Odnosz¹c siê do g³osów w
sta, odnosz¹cym siê do stanowiska rad dzielnic Targów- dyskusji o niedotrzymanych
ka i Bia³o³êki: „Z uwagi na obietnicach inwestycyjnych
brak mo¿liwoœci zbilansowa- na Targówku (m.in. zwi¹zania w Wieloletniej Prognozie nych z decyzj¹ o rozbudowie
Finansowej m.st. Warszawy ZUSOK) burmistrz wyjaœni³,
wydatków na sfinansowanie ¿e nie s¹ one „wykreœlone”,
budowy wschodniego odcin- lecz „przesuniête” w czasie i
ka II linii metra – realizacja zapewni³, ¿e w przypadku
tego przedsiêwziêcia nie jest poprawy sytuacji finansowej
miasta w³adze Targówka
obecnie mo¿liwa.”
Zdaniem burmistrza, nie ozna- bêd¹ siê upominaæ o realizacza to, ¿e miasto rezygnuje z za- cjê tych inwestycji. Odpowiadania, trzeba jednak za³o¿yæ daj¹c na kolejne pytanie, poinformowa³, ¿e w inwestyodleg³y horyzont czasowy.
W dyskusji zachêcano bur- cjach dzielnicowych Targómistrza oraz radnych Rady wek korzysta ze wsparcia
Warszawy do lobbowania za œrodków unijnych, a Warszatym, by metro posz³o na Tar- wa wykorzystuje je przede
gówek – tak, jak w telewizji wszystkim na inwestycje
zapowiedzia³a Hanna Gron- centralne, g³ównie na metro.
„Powinniœmy siê cieszyæ z
kiewicz-Waltz. Zwracano te¿
uwagê na przesuwanie œrod- braku pieniêdzy” – tak s³owa
ków finansowych na inwesty- burmistrza zinterpretowa³a
cje z prawobrze¿nej do lewo- Alicja ¯ebrowska, radna
Rady Warszawy (PiS). W jej
brze¿nej czêœci Warszawy.
Du¿o emocji wywo³a³ drugi ocenie „pod rz¹dami PO jest
temat inwestycyjny, omówio- zapaœæ, a przed Euro 2012
ny przez burmistrza Zawistow- mia³ byæ boom”.
Poruszone w dyskusji teskiego – budowa Mostu Krasiñskiego, wraz z przed³u¿e- maty znalaz³y wyraz w projekniem do ul. Budowlanej. I etap cie „Stanowiska w sprawie
budowy tej trasy obejmie od- potrzeb inwestycyjnych Dzielcinek od placu Wilsona do ul. nicy Targówek”, w którym
Jagielloñskiej wraz z prze- Rada Dzielnicy Targówek
praw¹ mostow¹; II – odcinek wzywa prezydent Warszawy
od skrzy¿owania z ul. Jagiel- do uwzglêdnienia w bud¿ecie
loñsk¹ w pasie istniej¹cej ul. na rok 2012 rozpoczêcia inKotsisa i dalej estakad¹, po- westycji: Mostu Krasiñskiego
prowadzon¹ ponad terenami i ³¹cznika pomiêdzy Rondem
kolejowymi oraz przemys³o- „¯aba” a Rondem Wiatraczna
wymi do ul. Budowlanej. W oraz przebudowy ulic: Œw.
sprawie I odcinka odby³y siê Wincentego i £odygowej;
konsultacje spo³eczne. Trwaj¹ uwzglêdnienia w bud¿ecie na
prace projektowe. Ze wzglê- rok 2013 – rozpoczêcia budodu na uwarunkowania finan- wy Trasy Œwiêtokrzyskiej do
sowe bud¿etu m.st. Warsza- ul. Zabranieckiej. Ponadto,
wy obecnie nie jest mo¿liwe rada pozytywnie opiniuje plazbilansowanie w Wieloletniej nowany przebieg II linii metra

i podtrzymuje stanowisko w
sprawie nadania priorytetu
budowie linii na Targówek.
Witold Harasim, radny Targówka w latach 1994 – 2010,
zachêca³, by na tej sesji nie
przyjmowaæ „Stanowiska”, a zawarte w nim tematy omówiæ najpierw na posiedzeniach komisji.
Formalny wniosek o przekazanie projektu „Stanowiska” do komisji infrastruktury,
inwestycji i ochrony œrodowiska, w imieniu klubu radnych
PO, zg³osi³ Micha³ Jamiñski.
O przeg³osowanie „Stanowiska” na odbywaj¹cej siê
sesji zaapelowa³a Agnieszka
Kaczmarska, przewodnicz¹ca klubu radnych PiS.
Prowadz¹cy tê czêœæ obrad wiceprzewodnicz¹cy rady
Maciej Jankiewicz podda³
wniosek formalny klubu radnych PO g³osowaniu jawnemu. „Za” opowiedzia³o siê 10
radnych, 8 by³o „przeciw”, 2
wstrzyma³o siê od g³osu.
Wniosek zosta³ przyjêty.
Przed tym g³osowaniem
obszernych informacji na temat organizacji ruchu w komunikacji publicznej na czas
budowy stacji metra Rondo
Daszyñskiego i Nowy Œwiat

(od ok. 1 czerwca) oraz stacji
metra Rondo ONZ, Œwiêtokrzyska i Stadion – udzieli³
Andrzej Franków, koordynator dzia³alnoœci przewozowej
ZTM. Zmiany bêd¹ obowi¹zywaæ przez czas budowy
wymienionych stacji, ok. 3 lat.
Radni zg³osili szereg uwag
i wniosków, g³ównie dotycz¹cych linii: 512, 527 i 128. Koordynator zapewni³, ¿e ZTM
bêdzie monitorowa³ potoki
pasa¿erskie i na tej podstawie podejmowa³ decyzje.
Zale¿¹ one tak¿e od posiadanych œrodków finansowych.
Przychody ZTM to 30 – 31%
tego, co wydaje miasto.
Wszystkie zmiany w komunikacji miejskiej s¹ do wgl¹du w Wydziale Obs³ugi Rady.
K.

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

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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)

Edukacja z integracj¹
Podczas Dni Integracji na Targówku odby³a siê II Dzielnicowa Konferencja, poœwiêcona kszta³ceniu uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Moje, Twoje,
Nasze – rozmowy rodziców i nauczycieli o integracji”.
Krajowy koordynator Euro- dzieci pe³nosprawnych maj¹
pejskiej Agencji Rozwoju utrwalone, ¿e dzieci niepe³noEdukacji Uczniów ze Specjal- sprawne powinny uczyæ siê
nymi Potrzebami, Ma³gorza- oddzielnie, bo nauczanie inta Doñska-Olszko, dyrektor tegracyjne obni¿a poziom
Zespo³u Szkó³ nr 109, opo- nauczania). Barier¹ jest takwiedzia³a o europejskim po- ¿e brak przygotowania nadejœciu do edukacji uczniów uczycieli. W szkole jest wiele
z niepe³nosprawnoœci¹, sfor- do zrobienia dla poprawy symu³owanym na Miêdzynaro- tuacji: postawienie dziecka w
dowej Konferencji „Edukacja centrum uwagi, aktywizuj¹ce
w³¹czaj¹ca: sposób wspiera- metody nauczania, ustawicznia spójnoœci spo³ecznej” w ne kszta³cenie nauczycieli,
2010 roku w Madrycie.
s³uchanie rodziców i w³¹czaEdukacja w³¹czaj¹ca to nie ich w ¿ycie szko³y, budowspólny projekt UNESCO i wanie szkolnej spo³ecznoœci.
Agencji, oparty na jakoœci,
Od 7 lat nasza szko³a w
równoœci, integracji, posza- £ajskach robi wszystko, o
nowaniu ró¿norodnoœci i po- czym tu mówiono – zapewniwszechnym wspó³uczestnic- ³a na konferencji Justyna Nietwie w spo³eczeñstwie dla gierysz, flecistka, za³o¿ycielwszystkich.
ka i dyrygent pierwszej w
W Europie system szkol- Polsce klasy orkiestry dêtej.
nictwa specjalnego rozwija³ W szkolnej orkiestrze dêtej
siê od dziesiêcioleci. Staty- graj¹ wszystkie dzieci, bez
styki pokazuj¹, ¿e to bardzo selekcji. Uda³o siê nawi¹zaæ
dobre wiêzi miedzy nauczypowolny proces.
W Polsce jest coraz wiêcej cielami a rodzicami.
Dobrymi efektami integracji
dzieci, które dostaj¹ orzeczenia o potrzebie kszta³cenia mog³y siê pochwaliæ:dyrektorspecjalnego, jakim jest edu- ka Ma³gorzata Kober i nakacja w³¹czaj¹ca. U nas jed- uczycielki Zespo³u Szkó³ z
nak „filozofia w³¹czaj¹ca” jest Oddzia³ami Integracyjnymi nr
trudna do zaakceptowania. 41 przy ul. Bartniczej 2. Tu w
Mimo wielu starañ i dzia³añ – paŸdzierniku w klasach pierwwci¹¿ istnieje podzia³ na „my” szych SP nr 206 i CII LO odi „oni”, choæ dziœ ju¿ nie pyta- bywaj¹ siê spotkania adaptamy: „czy w³¹czaæ?”, lecz „jak cyjne, warsztaty z rodzicami,
w³¹czaæ?”. Proces ten utrud- spotkania s³u¿¹ce idei inteniaj¹ ró¿ne bariery: legislacyj- gracji. Anna Kuch opowiene i finansowe, a tak¿e przy- dzia³a o zabawach integracyjzwyczajenia (zw³aszcza star- nych, pikniku integracyjnym
szej kadry pedagogicznej), dla ca³ych rodzin. Barbara
bariery otoczenia (rodzice Ma³kiñska podzieli³a siê re-

fleksj¹: „Rodzic jest najlepszym specjalist¹”. Co miesi¹c
w szkole odbywaj¹ siê spotkania dla rodziców, w r. 2009/
2010 zorganizowano Grupê
Wsparcia dla Rodziców, s³u¿¹c¹ wymianie doœwiadczeñ,
rozmowom o odczuciach i
trudnoœciach. Teraz jest to
Klub Aktywnych Rodziców.
Henryka Rogaliñska podzieli³a siê doœwiadczeniem ze
wspó³pracy z rodzicami
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Panuje przekonanie,
¿e tacy rodzice mniej aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y, mniej interesuj¹ siê funkcjonowaniem dzieci w szkole.
Przyczyn¹ nie jest niechêæ do
funkcji rodzicielskiej, ale w³asne negatywne doœwiadczenia, brak czasu lub obawa, ¿e
w razie trudnoœci dzieci – oni
bêd¹ widziani jako trudni rodzice. Dziêki wspó³pracy ze
szko³¹ rodzice mog¹ uwierzyæ, ¿e maj¹ si³ê i moc
sprawcz¹, by pe³niæ obowi¹zek opiekuñczo-wychowawczy dla rozwoju swoich dzieci.
W przypadku liceum wspó³praca jest trudniejsza ni¿ w szkole podstawowej, bo rodzice

uwa¿aj¹, ¿e ich dzieci s¹ prawie doros³e. W LO na Bartniczej odbywaj¹ siê spotkania
z rodzicami i s¹ efektywne
kontakty podczas wywiadówek. Obecnie czynione s¹
starania o stworzenie Klubu
Aktywnego Rodzica.
Istniej¹c¹ od 7 lat niepubliczn¹ bezp³atn¹ Szko³ê Wspierania Rozwoju zaprezentowa³a
na konferencji wicedyrektor
Magdalena Zawadzka. Do tej
szko³y uczêszczaj¹ dzieci z
orzeczeniami niedostosowania
spo³ecznego, niepe³nosprawnoœci intelektualnej, zaburzenia zachowañ. Klasy I – III maj¹ po 5
uczniów, pozosta³e 10 uczniów
i 2 nauczycieli. Prowadzone s¹
zajêcia logopedyczne, integracji
sensorycznej, psychologiczne,
socjoterapeutyczne. Nauczyciele staraj¹ siê wzbudziæ zainteresowanie rodziców, by dzieci by³y
oœrodkiem wspó³pracy.
Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczyciele mog¹
uzyskaæ wsparcie w Oœrodku
Informacyjno-Prawnym Fundacji SYNAPSIS oraz w sieci
Specjalistycznych Punktów
Konsultacyjnych, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 przy ul. Odrow¹¿a 75 (tel. 22 811 26 46
i 22 811 05 22).
K.

4 nowa gazeta praska
Kto pyta - nie b³¹dzi

Bazarek przy ul. Æmielowskiej i Œwiatowida
Bazarki na Bia³o³êce od
dawna funkcjonuj¹ i ciesz¹
siê sympati¹ mieszkañców.
Po wejœciu do Polski du¿ych
sieci handlowych czasy sta³y
siê ciê¿sze. Niemniej jednak
mieszkañcy Bia³o³êki wci¹¿
chêtnie id¹ z koszykiem na
pobliski bazarek. Sam jako
dziecko jeŸdzi³em rowerem
po zakupy na jeden z nich.
Podczas poprzedniej sesji
Rady Warszawy, zanim siê
jeszcze zaczê³a, spotka³em

siê z mieszkañcem Bia³o³êki.
Przyszed³ on zaniepokojony
sytuacj¹ osób handluj¹cych
na bazarku przy ul. Æmielowskiej i Œwiatowida w sektorze
przy ul. Æmielowskiej. W tym
miejscu planowana jest trasa
linii tramwajowej. Protesty
mieszkañców w koñcowym
przebiegu tej trasy, ¿¹daj¹cy
jej zmiany, opóŸniaj¹ realizacjê. Przez ten czas handluj¹cy na bazarku chcieli móc
jeszcze prowadziæ swoj¹ dzia-

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.

Majowy raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

ka stopniowo mia³a coraz
mniejszy poziom zanurzenia.
Po godzinie 12, przês³o wyraŸnie unios³o siê ponad barkê.
Ju¿ tylko liny przymocowane
do si³owników utrzymywa³y
konstrukcjê. 1,5 – 2 metry na
godzinê, to tempo podnoszenia przês³a nurtowego. Operacja trwa³a 8 godzin, zakoñczy³a siê o 19. Wydaje siê, ¿e to
doœæ d³ugo, ale budowniczowie mostu przewidywali, ¿e ten
czas bêdzie znacz¹co d³u¿szy.
W pewnym momencie na Wiœle pojawi³y siê holowniki i podebra³y barkê spod konstrukcji, sta³o siê to w momencie, w
którym przês³o by³o na tyle
wysoko, ¿e mo¿liwe by³o podp³yniêcie holowników. Teraz
barka mo¿e ju¿ ruszyæ w podró¿ do Gdyni, po kolejne przês³o nurtowe, stanowi¹ce olbrzymi fragment mostu tramwajowego.

Kolejne dni up³ywaj¹ pod
znakiem dopasowywania i
spawania uniesionego w górê
przês³a nurtowego. Dopasowanie polega na ustawieniu
elementu na w³aœciwym miejscu i przyciêciu fragmentu
konstrukcji, bowiem ta jest
wykonana z pewnym naddatkiem. Ustawienie, precyzyjne
ciêcie i wreszcie spawanie.
Budowniczowie rozpoczêli od
wschodniej strony przês³a,
prace nad tym fragmentem
potrwaj¹ kilkanaœcie dni, tyle
samo czasu zajmie dopasowanie, przyciêcie i zespawanie przês³a od zachodniej
strony. Ogó³em wiêc operacja
potrwa oko³o miesi¹ca.
Na budowê Mostu Pó³nocnego powrócimy, kiedy z
Gdyni przyp³ynie kolejne
przês³o nurtowe, stanowi¹ce
jezdniê pó³nocnego mostu
drogowego.
(egu)

³alnoœæ. Pamiêtajmy, ¿e wiosna i okres przedœwi¹teczny
to najlepszy dla nich czas.
Dlatego zosta³em poproszony,
aby postaraæ siê o zmianê
decyzji i odroczenie jej do czasu rozpoczêcia realizacji inwestycji. W tym miejscu chcia³bym
podziêkowaæ handluj¹cym za
wspania³¹ i godn¹ postawê
pe³n¹ zrozumienia dla niezbêdnych inwestycji na tym
terenie. Chodzi³o o ludzk¹
sprawê – jeœli nie trzeba jeszcze likwidowaæ dzia³alnoœci, to
warto umo¿liwiæ jej prowadzenie jak najd³u¿ej. Sprawa rozs¹dna i w 100% zrozumia³a.
Dla w³adz miasta tak¿e. Uda³o siê przekonaæ do tego pomys³u zarówno urzêdników w
mieœcie, jak i w³adze dzielnicy Bia³o³êka bardzo szybko –
praktycznie w jeden dzieñ
mieliœmy gotow¹ decyzjê w tej
sprawie. Jakie by³o wiêc moje
zdziwienie, kiedy umówiony
na spotkanie z handluj¹cymi
na bazarze przy ul. Æmielowskiej i Œwiatowida, przyjecha-

³em i ujrza³em rozbierane pawilony! Nie rozumia³em, co siê
tu wydarzy³o. Decyzja jest,
sprawa za³atwiona pomyœla³em. Tymczasem, jak siê okaza³o z rozmów na bazarku, firma administruj¹ca i w³aœciciel
terenu podj¹³ decyzjê o rozbiórce, nie czekaj¹c na wynik
rozmów. Sami handluj¹cy dziwili siê, ¿e szefowie spó³ki
nadgorliwie i pochopnie podjêli takie decyzje. Tym bardziej, ¿e stoj¹ca obok myjnia
samoobs³ugowa przez kolejne 3 miesi¹ce prowadziæ bêdzie swoj¹ dzia³alnoœæ, korzystaj¹c z wypracowanego przeze mnie rozwi¹zania. Poczu³em siê rozczarowany, ale nie
sk³adam broni tak ³atwo. Sytuacja ta ka¿e mi zainteresowaæ siê sprawami bazarków
na Bia³o³êce, usprawnieniem
ich funkcjonowania. Czêœæ
osób straci³o Ÿród³o utrzymania. Niektórzy zapewne
znajd¹ kilka wolnych miejsc na
innych bazarach w naszej
dzielnicy, ale dla czêœci mo¿e
ich zabrakn¹æ. W interesie
Bia³o³êki i mieszkañców jest,
by ci przedsiêbiorcy zostali u
nas i tu handlowali.
Dariusz Dolczewski

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

Zaproszenie
Fundacja Hereditas zaprasza 5 maja (czwartek),
o godz. 18.00 na wyk³ad Huberta Kossowskiego
pt. „Warszawska Praga: historia najnowsza” w siedzibie
Fundacji Hereditas, ul. Marsza³kowska 4 lok. 4.
UWAGA! Obowi¹zuj¹ zapisy pod nr tel. 22 891 01 62
lub e-mail: elzbieta.stefaniak@fundacja-hereditas.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ!
Wyk³ad odbywa siê w ramach projektu „Na prawym brzegu. Podwy¿szanie kwalifikacji zawodowych pracuj¹cych Pra¿an”, finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Udzia³ bezp³atny. Zapraszamy!

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.,
reprezentowanej przez Firmê Budowlan¹ Marek Antczak,
ul. H. Sawickiej 2B, 62-800 Kalisz, z³o¿ony dnia 6 kwietnia
2011 r. i uzupe³niony dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu na dzia³kach
nr ew. 36/1, 6/19 z obrêbu 4-16-21 oraz 3/1, 3/2, 3/3,
13, 54/1 z obrêbu 4-16-22 przy ul. Kroczewskiej oraz
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.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
7 maja, godz. 18.00 - Jedna Europa Wiele Kultur – Muzyczny Przegl¹d Stolic
Europejskich - Budapeszt. Koneser, ul. Z¹bkowska 27/31, wstêp wolny.
W programie: film - Parno Graszt – Life with a Hungarian Gypsy Band, re¿. Sándor Silló, ’59; koncerty – Lengyel Banda /Polska/, Mitsoura /Wêgry/
Mitsoura to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wschodnioeuropejskich zespo³ów
sceny world music. Obdarzona niezwyk³ym g³osem wokalistka zespo³u - Monika
„Mitsou” Miczura jest jedn¹ z najlepszych Cygañskich wykonawców na œwiecie. Na
swoim koncie ma wspó³pracê z producentem filmowym Tony’m Gatlifem (Gadjo
Dilo), muzykami Ando Drom i Gipsy Kings oraz udzia³ w œwiatowych trasach koncertowych z Fanfare Ciocarlia i projektem Global Vocal Meeting. www.mitsoura.net
Lengyel Banda to sentymentalna wyprawa w œwiat madziarskich nut, smaków i
brzmieñ. Projekt zosta³ stworzony specjalnie na festiwal przez trzy muzyczne pary
bêd¹ce od lat opok¹ polskiego folku, zarówno razem - jako Muzykanci i Kwartet
Wiejski - i osobno - jako Transkapela, Joanna S³owiñska z zespo³em, dziad Jacek
Ha³as czy Nomadzi Kultury. www.halas.art.pl
9 maja, godz. 17.30 - „Czerwony Kapturek” - spektakl teatralny dla dzieci w
wykonaniu Agencji Artystycznej Bajlandia
10 maja, godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe – „Hanna Rek & Stefan
Rachoñ i Barbara Nieman”, prowadzenie Janusz Horodniczy.
11 maja, godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po
kulturach œwiata. – „Tajna historia Mongo³ów” – zabytek historii dawnych Mongo³ów – prof. Stanis³aw Godziñski (Wydzia³ Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
12 maja, godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” – koncert klasy fortepianu Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie)
12 maja, godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz - Rafa³ Sarnecki Quintet „The Madman Rambles Again”. Premiera p³yty! NoveKino Praha; ul. Jagielloñska 26, bilety w
cenie: 30 PLN (normalne), 20 PLN (ulgowe). Z przyjemnoœci¹ zapraszam na koncert
promuj¹cy najnowszy album Rafa³a Sarneckiego „The Madman Rambles Again”, z
przyjemnoœci¹ tym wiêksz¹, ¿e p³yta zosta³a wydana w presti¿owej hiszpañskiej wytwórni Fresh Sound New Talent, a nam przypad³o w udziale organizowaæ koncertow¹
premierê tego wydawnictwa. „The Madman Rambles Again” to druga autorska p³yta
Rafa³a Sarneckiego. Podczas premierowego koncertu Rafa³ Sarnecki Quintet wyst¹pi
w sk³adzie: Rafa³ Sarnecki – gitara, Jerzy Ma³ek – tr¹bka, Pawe³ Kaczmarczyk –
fortepian, Wojciech Pulcyn – kontrabas, £ukasz ¯yta – perkusja.
15 maja, godz. 12.00 - Leniwe Niedziele. Afrykañskie po³udnie. Sen Pszczo³y; ul.
In¿ynierska 3, wstêp wolny. Spotkanie z kultur¹ Afryki. Bajki afrykañskie w muzycznej
oprawie instrumentów z Czarnego L¹du: ngoni, balafon, djembe, kalimba. Wspólna zabawa z rytmem. Opowieœci o kulturze muzycznej i obyczajach afrykañskich. Warsztaty
gry na djambe i tañca. Grupa plastyczna wykona maski z wizerunkami bohaterów opowieœci. Turniej gry w kalahê – jedn¹ z najstarszych gier œwiata rodem z Afryki.
16 maja, godz. 16.30 - Spotkanie Klubu Praskich Twórców
godz.16.30 - konsultacje; godz. 18.00 - wieczór autorski Agnieszki Bryndzy-Stabro; prowadzi Marek £awrynowicz.
17 maja, godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” – JUSTYNA SIEÑCZY££O, spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.
18 maja, godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” – koncert klasy œpiewu solowego ad Anny Radziejewskiej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
20 maja, godz. 21.00 - „Przyroda w Tradycji Polskiej”. Promocja ksi¹¿ki Stefana i Olgi K³osiewiczów. Sk³ad Butelek ul. 11 listopada 22.
Ksi¹¿ka Stefana i Olgi K³osiewiczów „Przyroda w Tradycji Polskiej” zosta³a wydana w maju 2011 przez wydawnictwo Muza w serii „Ocaliæ od Zapomnienia” kierowanej do licealistów i pedagogów. Promocji bêdzie towarzyszy³ koncert grupy Dreems Factory z Wojciechem Czajkowskim,. Fragmenty ksi¹¿ki przeczytaj¹ aktorzy
- Katarzyna i Waldemar Kownaccy. Planowany jest te¿ pokaz zdjêæ autora.
22 maja, godz. 12.00 - „Piknik Seniora” – wystêpy amatorskich zespo³ów z
Warszawy i okolic, wspólne œpiewanie i weso³a zabawa. Muszla Koncertowa w
Parku Praskim ul. Ratuszowa 4a.
22 maja, godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych - „DŸwiêki wysokie, wy¿sze i najwy¿sze”, prowadzenie – Agnieszka Wachnik, sala koncertowa DK Praga.
25 maja, godz. 17.30 - „Podole i malowane cerkwie Mo³dawii” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej
25 maja, godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” – koncert klasy kameralistyki prof. Mai Nosowskiej i prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
26 maja, godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” – koncert klasy œpiewu
solowego Jadwigi Skoczylas (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)
27 maja, godz. 18.00 - „Mamo, wo³am Twoje imiê….” – koncert z okazji
Dnia Matki, sala koncertowa DK Praga
29 maja, godz. 12.00 - Leniwe Niedziele. Greckie po³udnie – praska olimpiada podwórkowa. Sen Pszczo³y; ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny.
Spotkanie z kultur¹ staro¿ytnej Grecji. Za spraw¹ magii opowieœci przeniesiemy siê na
areny staro¿ytnych igrzysk w Olimpii. Poznamy codzienne zwyczaje Greków oraz dokonania bohaterów i herosów. Mity splot¹ siê z relacjami z antycznych zawodów sportowych a tak¿e tych wspó³czesnych. Przywo³ani zostan¹ tak¿e bohaterowie wspó³czesnego sportu: Adam Ma³ysz, Tomasz Majewski a tak¿e gwiazdy siatkówki i futbolu.
30 maja, godz. 17.30 - „Dla Ciebie Mamo” – program artystyczny z okazji
Dnia Matki, sala koncertowa DK Praga.
30 maja, godz. 20.00 - EtnoPraga - Hazmat Modine, NoveKino Praha; ul. Jagielloñska
26; bilety: 30 PLN (normalne), 20 PLN (ulgowe). Muzyka nowojorskiej grupy Hazmat
Modine stanowi wysmakowan¹ mieszankê bluesa, rock’n’rolla, calipso, nowoorleñskiego
jazzu, jamajskiego reggae, muzyki klezmerskiej i wschodnioeuropejskiej o cygañskim
posmaku. Instrumentarium zespo³u jest równie eklektyczne, co jego stylistyka. DŸwiêkom dwóch bluesowych harmonijek towarzyszy sheng (tradycyjny chiñski instrument dêty),
a wœród ostrych saksofonów rozbrzmiewa melancholijny duduk (ormiañski instrument
stroikowy). Na koncertach us³yszeæ mo¿na równie¿ unikatow¹ klawiolê i rumuñskie cymba³y m³oteczkowe. Wszystko to okraszone jest rytmicznym basem tuby, ko³ysz¹cym brzmieniem gitar i banjo oraz charyzmatycznym chropowatym œpiewem.
21 czerwca - Œwiêto Muzyki
Poszukiwani: soliœci, wokaliœci, instrumentaliœci, wszelkiego rodzaju zespo³y muzyczne, chóry, orkiestry, muzycy profesjonalni, amatorzy, instytucje i organizacje
partnerskie, kluby, sponsorzy, wolontariusze. Zapraszamy do wspó³pracy! Razem
wytwórzmy Krytyczn¹ Masê Muzyczn¹! Wiêcej na stronie www.swietomuzyki.com
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ do 15 maja na adres
TU PRAGA Dom KULTURY Œwiêto Muzyki 2011
ul. D¹browszczaków 2, 03-474 Warszawa

Jarmark Floriañski
– ods³ona szósta
8 maja na ulicy Floriañskiej znów zagoszcz¹ barwne stoiska oferuj¹ce produkty regionalne i wyroby pracowni artystycznych z ca³ej Polski. Bêdzie okazja do
skosztowania regionalnych przysmaków,
uzupe³nienia domowej spi¿arni o lokalne
wyroby, a tak¿e sprawienia sobie piêknego i niepowtarzalnego prezentu. Ale to nie
wszystko...
Szósta edycja „Jarmarku Floriañskiego” –
tradycyjnie organizowanego przez Urz¹d
Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy – jest
czymœ wiêcej ni¿ tylko gwarn¹ imprez¹ opart¹
na elementach ludowych odpustów. Obok
atrakcji takich jak parady orkiestr dêtych czy
wystêpy kapel podwórkowych na goœci Jarmarku bêdzie czeka³a prawdziwa artystyczna uczta. Organizatorzy zapraszaj¹ na wyborn¹ dawkê tradycyjnego jazzu, smakowite
teksty kabaretowe i wieñcz¹cy wieczór na
Floriañskiej koncert dla koneserów z najwy¿szej próby muzyk¹ i tekstem.
Na wieczorny koktajl gwiazd z³o¿¹ siê kabaret Ka£aMaSz z Jackiem £apotem i aktorami z serialu „Ranczo” – sta³ymi bywalcami
wilkowyjskiej ³aweczki oraz znakomity zespó³
z Jankiem M³ynarskim i Gab¹ Kulk¹, którzy
zaprezentuj¹ brawurowe wersje kultowych
piosenek z repertuaru Wojciecha M³ynarskie-
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go. Przekonajcie siê, ¿e jab³ko pada niedaleko do jab³oni!
Zgodnie z tradycj¹ podczas uroczystoœci
zostan¹ wrêczone Floriany – honorowe nagrody Zarz¹du Dzielnicy Praga-Pó³noc za
szczególne osi¹gniêcia i wk³ad w promowanie Pragi. Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ spaceru po
nieznanych zak¹tkach Pragi pod opiek¹ rutynowanych przewodników.
Serdecznie zapraszamy!
W programie:
12.00 - Parada orkiestry dêtej – OSP KASKI
13.10 - Akademia Pana Sówki
13.40 - Arka Noego
14.30 - Parada orkiestry dêtej – OSP NADARZYN
15.30 - Czessband
16.30 - Kapela Praska
17.30 - Ceremonia wrêczania Florianów
18.10 - The Warsaw Dixielanders
19.00 - Kabaret Ka£aMasz
20.15 - M³ynarski Plays M³ynarski
Prowadzenie: Jaros³aw Janowski-Smoliñski
Ponadto:
od 9.00 – specja³y kuchni regionalnych, rzemios³a artystyczne, cyrkowcy, warsztaty plastyczne, gry planszowe i inne atrakcje.
www.praga-pn.waw.pl

APARATY Firma „Fonem”
S£UCHOWE
www. fonem.waw.pl
Plac Hallera 9

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-16
(obok apteki Cefarm)

NFZ

22
22 618-88-84
618-88-84

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Minimum wysi³ku,
maksimum p³acy
Od d³u¿szego czasu przewodnicz¹cej pó³nocnopraskiej rady El¿biecie Kowalskiej-Kobus nie udawa³o siê
zachêciæ radnych PiS i PWS
do pracy w komisjach rady.
Próbê ich powo³ania blokowali sami wy¿ej wymienieni,
regularnie nie pojawiaj¹c siê
na trwaj¹cej ju¿ od ubieg³ego roku III sesji rady dzielnicy. Og³oszona wtedy przerwa
trwa do dziœ, mimo wielokrotnych prób kontynuowania jej
obrad.
Podobna sytuacja wyst¹pi³a tak¿e 27 kwietnia. Na sali
obrad karnie pojawili siê radni PO i SLD, dotarli tak¿e radni PiS i PWS. Nic jednak z
tego nie wynik³o. Próba poszerzenia porz¹dku obrad o
wnioski zarz¹du w niezwykle
istotnych sprawach bud¿etowych dotycz¹cych doposa¿ania mieszkañ w centralne
ogrzewanie i ciep³¹ wodê,
remont basenu na ulicy Jagielloñskiej i przesuniêæ œrodków przy budowanych budynkach komunalnych na Golêdzinowie przepad³a w pierwszym g³osowaniu, co za-

ostrzy³o i tak ju¿ napiêt¹ atmosferê. Zaskutkowa³o to mimo próby mediacji zaproponowanej przez radnego
Tonderê - kolejn¹ przerw¹ w
tej sesji. Radni PiS i PWS
zaznaczyli jednak swoj¹
obecnoœæ po przerwanej sesji, gdy o godzinie 17.00 w tej
samej sali im. b³ogos³awionego ksiêdza Ignacego K³opotowskiego rozpoczê³a siê
zwo³ana na ich statutowy
wniosek jedyna dzia³aj¹ca
(oprócz mieszkaniowej) komisja bud¿etu. Komisja w
pe³nym sk³adzie rady trwa³a
ponad dwie i pó³ godziny.
Zarz¹d odpowiada³ na szereg
pytañ dotycz¹cych finansów
oœwiaty, przebiegu zakoñczonej dwa miesi¹ce wczeœniej
akcji zima, realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Komisja zdominowana przez
radnych PiS i PWS sformu³owa³a stanowisko, wzywaj¹ce do wygospodarowania
œrodków na niezbêdne wy-

datki w oœwiacie poprzez
praktycznie
zwolnienie
wszystkich pracowników
urzêdu, w swej ³askawoœci
zaopiniowa³a tak¿e przesuniêcia w bud¿ecie, które
wczeœniej jako rada (w sk³ad
komisji bud¿etu wchodz¹
wszyscy radni) nie wprowadzi³a do porz¹dku obrad sesji. Do koñca obrad komisji
nie dotrwali nawet wszyscy
radni w tym „konkurencyjny
przewodnicz¹cy” rady Jacek
Wachowicz, którzy uznali zapewne, ¿e wype³nili minimum
wystarczaj¹ce do wyp³aty
diet radnym za ca³y kwiecieñ.
Panie i Panowie radni z PiS i
PWS, Ÿle siê bawicie za publiczne pieni¹dze. Wyborcy
to zapamiêtaj¹ i wam tego nie
wybacz¹.
DCH

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

To nie likwidacja
Przy Jagielloñskiej 62 od lat funkcjonuje Klub Razem.
Prowadzi go i ponosi koszty utrzymania administracja osiedla Jagielloñska RSM Praga. W klubie s¹ organizowane
zajêcia dla miejscowych dzieciaków, spotykaj¹ siê emeryci.
Do mieszkañców osiedla nawet kilka z³otych miesiêczdotar³a wiadomoœæ, ¿e klub nie, jeœli to mia³oby uratowaæ
bêdzie likwidowany. Jest nie- klub. O losy Klubu Razem zadochodowy, trzeba do niego pytaliœmy szefostwo adminipermanentnie dop³acaæ, a fun- stracji osiedla Jagielloñska:
dusz spo³eczno – kulturalny to Istotnie, 30 czerwca planuje3 grosze miesiêcznie od ka¿- my zamkniêcie klubu, ale to
dego lokalu z zasobów RSM nie oznacza wcale, ¿e likwiPraga – Jesteœmy tym niemile dujemy w tym miejscu ten prozaskoczone. Klub dzia³a³ w fil dzia³alnoœci. Klub jest nietym miejscu od lat, nasze dzie- dochodowy, ponosimy spore
ci by³y zadowolone, my – jako koszty na jego utrzymanie, a
matki – te¿. Blisko domu, bar- bywa, ¿e przychodzi do niedzo dobra opieka. Warto zwró- go zaledwie dwójka dzieci.
ciæ uwagê, ¿e w tej okolicy jest Pomieszczenie wymaga resporo dzieci z rodzin dysfunk- montu i doposa¿enia, brakucyjnych, dzieci zaniedbanych, je na to œrodków. Zamierzaktóre wymagaj¹ opieki i w Klu- my wynaj¹æ to pomieszczenie
bie Razem j¹ znajdowa³y. Bar- komuœ, kto zapewni w tym
dzo ¿a³ujemy, ¿e koñczy siê miejscu kontynuacjê dzia³aldzia³alnoœæ klubu, oczywiœcie, noœci spo³eczno – kulturalnej.
je¿eli ta informacja jest praw- Wierzymy, ¿e znajdzie siê
dziwa. A jeœli chodzi o docho- ktoœ taki – wyremontuje i dodowoœæ placówki, to by³yby- posa¿y klub i znów dzieci
œmy za tym, ¿eby zwiêkszyæ bêd¹ mia³y miejsce, w którym
kwotê funduszu spo³eczno – bêd¹ mog³y ciekawie spêdzaæ
kulturalnego. Jeœli zarz¹d czas. Mówimy to z pe³n¹ odRSM Praga podj¹³by uchwa³ê powiedzialnoœci¹, bo tak w³ao zwiêkszeniu tej kwoty, z pew- œnie siê sta³o w przypadku Janoœci¹ wszyscy chêtnie by za- gielloñskiej 3. Tam wynajêlip³acili. Rzeczywiœcie te 3 gro- œmy lokal komuœ, kto wyresze to jest stanowczo za ma³o montowa³ go i prowadzi dzia– mówi¹ matki dzieci uczêsz- ³alnoœæ o tym w³aœnie profilu.
czaj¹cych do klubu.
Jeœli chodzi o podniesienie
Wyposa¿enie klubu jest w kwoty na fundusz spo³eczno
istocie bardzo skromne, przy- – kulturalny, to mo¿e byæ z
da³by siê remont, nowe sprzê- tym problem. Na podwy¿kê
ty, zabawki. Mamy deklaruj¹, zgodz¹ siê osoby, które korzy¿e by³yby sk³onne zap³aciæ staj¹ z osiedlowych klubów.

Te, które z nich nie korzystaj¹
bêd¹ siê buntowaæ. Na czas,
kiedy Klub Razem nie bêdzie
funkcjonowa³ polecamy ofertê Domu Kultury Praga. To
przecie¿ niedaleko – na Placu Hallera. Jest tam mnóstwo
nieodp³atnych zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y, dofinansowywanych ze œrodków dzielnicy.
Pozostaje na razie mieæ
nadziejê, ¿e znajdzie siê chêtny na wyremontowanie Klubu
Razem i poprowadzenie tam
m.in. interesuj¹cych zajêæ dla
dzieci. A do tego czasu skorzystaæ z oferty Domu Kultury
Praga, zreszt¹ warto z niej
(egu)
korzystaæ zawsze.
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Policja Wodna

dokoñczenie ze str. 1

wodzie, utoniêcia, odnajdywanie zw³ok, samobójstwa –
to sytuacje, w których interweniuje policja wodna. W jej
gestii jest tak¿e pilnowanie
przestrzegania przepisów
prawa wodnego i ¿eglugi,
ochrona œrodowiska i zwierz¹t oraz ³apanie k³usowników. W zakres jej obowi¹zków wchodzi tak¿e œciganie
„normalnych” przestêpstw, do
których dochodzi na obiektach p³ywaj¹cych oraz na barkach restauracyjnych i hotelach ulokowanych na Wiœle.
- Iloœæ interwencji zale¿y od
pory roku i warunków pogodowych oraz dnia tygodnia –
mówi oficer prasowy Komisariatu Rzecznego Policji, aspirant sztabowy Pawe³ Brzeziñski. – Wiadomo, ¿e latem, kiedy jest ciep³o, pogoda jest
³adna, wiêcej siê nad wod¹

dzieje i mamy wiêcej pracy.
Czêœciej te¿ interweniujemy
w weekendy ni¿ w powszednie dni.
Wiosn¹ i latem policjanci
wkraczaj¹ do akcji œrednio kilka razy dziennie. S¹ to ró¿ne
interwencje, od zwyk³ych kontroli wêdkarzy pocz¹wszy,
poprzez odprowadzanie do
rodziców dzieci samotnie
przebywaj¹ce nad Wis³¹ a¿
po upominanie k¹pi¹cych siê
w Wiœle, którzy wp³ywaj¹ na
szlak wodny. Zakazu k¹pieli w
Wiœle w zasadzie nie ma. Jednak królowa polskich rzek jest
szlakiem wodnym, na który
nie wolno wp³ywaæ. Zdarza³o
siê, ¿e klienci nadwiœlañskich
barów piwnych zak³adali siê,
¿e przep³yn¹ Wis³ê. W innym
zak³adzie chodzi³o o to, kto
d³u¿ej bêdzie wisia³ pod mostem. Jeden z zak³adaj¹cych
siê spad³. W takich przypadkach równie¿ interweniuje
policja wodna.
Osobnym typem interwencji s¹ próby ratowania skacz¹cych z mostów samobójców. Nie ma w Warszawie
jednego mostu, ulubionego
przez desperatów - skacz¹ ze
wszystkich. Policjanci s¹ w
stanie dotrzeæ z komisariatu
do ka¿dego mostu w 3-5 minut po otrzymaniu zawiadomienia. Niestety, czêsto informacje s¹ nieœcis³e. Ludzie po
prostu nie znaj¹ Warszawy i
nie wiedz¹, jak nazywa siê
most, na którym widz¹ osobê szykuj¹c¹ siê do skoku.

8 Noc Muzeów w Warszawie
Noc Muzeów 2011 w Warszawie odbêdzie siê w weekend 14/15 maja 2011. Do udzia³u w obchodach tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie zg³osi³o siê ponad 200
placówek. Do muzeów do³¹czaj¹ siê równie¿ galerie,
domy kultury, biblioteki, puby i kawiarnie. Wiele atrakcji
przygotowa³y te¿ galerie praskie.
Na terenie Fabryki Wódek „Koneser” przy ul. Z¹bkowskiej 27/31
Galeria Klatka zaprasza na wystawê grafik Piotra Smolnickiego,
a Magazyn Praga na wystawê „Pude³ka” Stefana Parucha.
Na ulicy Brzeskiej warto bêdzie wpaœæ do Galerii AniAni
(Brzeska 5) na wystawê fotografii Katarzyny So³tan i malarstwa
Anny Wachaczyk, oraz do Stowarzyszenia Artystów fabs (Brzeska 7) na wystawê Ma³gorzaty Sidor, zatytu³owan¹ „Ju¿ jest”.
Inne miejsca proponuj¹ce ciekawe projekty to:
Galeria Klitka – Z¹bkowska 12
Galeria To tu – Z¹bkowska 36
Dada – Salon twórczoœci swobodnej – Z¹bkowska 38
Galeria Nizio – In¿ynierska 3
Pracownia 13 – In¿ynierska 3
Galeria Szuflada – Kawêczyñska 4
Pracownia Artystyczna Trond Nicholas Perry – Kawêczyñska 18
Fabryka Trzciny – Otwocka 14
To tylko niektóre propozycje. Zachêcamy do odwiedzenia
praskich galerii. Bêdzie to mo¿liwoœæ obejrzenia wielu ciekawych wystaw, odbycia rozmów z artystami oraz podejrzenia
ich warsztatu pracy.
JOK

- Most £azienkowski z mostem Grota-Roweckiego myl¹
wszyscy – mówi aspirant
Pawe³ Brzeziñski. – A przecie¿ mosty te s¹ od siebie
znacznie oddalone. Jeœli wyœlemy patrol w z³ym kierunku,
nie bêdziemy w stanie pomóc.
W przypadkach ratowania
¿ycia liczy siê czas. Dotarcie
do miejsca wypadku w ci¹gu
kilku minut jest mo¿liwe tylko
dziêki nowoczesnemu sprzêtowi. Komisariat Rzeczny Policji posiada 22 ³odzie, 2 poduszkowce, samochody terenowe i quady. Korzysta te¿ z
pomocy œmig³owców. Szczególn¹ dum¹ policjantów jest
szybka ³ódŸ ratownicza, która mo¿e osi¹gaæ prêdkoœæ
140 km/godz. i która nie potrzebuje wody do p³ywania.
Wykorzystuj¹c si³ê, jak¹ daje
jej zamontowany z ty³u wiatrak, mo¿e ona wjechaæ na
brzeg. Wiatrak przepycha j¹
po pla¿y. Dziêki niej mo¿na
uratowaæ niejedno ¿ycie.
Ostatnio uratowano kobietê,
któr¹ zauwa¿ono na Bielanach, na wysokoœci Mostu
Pó³nocnego. £ódka dotar³a
do niej w kilka minut po otrzymaniu informacji. Ca³a akcja
trwa³a 9 minut.
Policjanci Komisariatu
Rzecznego dbaj¹ równie¿ o
bezpieczeñstwo mieszkañców miejscowoœci po³o¿onych nad rzek¹. Stale kontroluj¹ wa³y przeciwpowodziowe
i umocnienia wodne. W czasie ostatniej powodzi, w maju
ubieg³ego roku, wszyscy pe³nili s³u¿bê non-stop. Wodne
za³ogi bra³y udzia³ w akcji ratunkowej w rejonie Œwiniar
ko³o P³ocka, ewakuuj¹c ludnoœæ z zalanych domów i dostarczaj¹c ¿ywnoœæ tym, którzy zostali na miejscu.
Podczas powodzi policjanci ratowali równie¿ zwierzêta, np. pozostawione przywi¹zane psy. Najczêœciej udzielaj¹ pomocy zim¹, kiedy zwierzêta dostaj¹ siê na p³yn¹c¹
krê, a ptaki przymarzaj¹ do
lodu.
- Nie lekcewa¿ymy ¿adnego zg³oszenia, nawet informacji, ¿e tonie bóbr – mówi
aspirant sztabowy Pawe³
Brzeziñski. – W tym konkretnym wypadku, po sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e bóbr nie
ton¹³, tylko przy du¿ej wodzie
nie móg³ dostaæ siê do wejœcia do swojego ¿eremia.
Du¿¹ rolê w dzia³alnoœci
Komisariatu Rzecznego Policji odgrywaj¹ akcje edukacyjne wœród dzieci, prowadzone w przedszkolach i
szko³ach podstawowych. Policjanci ucz¹ dzieci, jak bezpiecznie zachowywaæ siê nad
wod¹. Uœwiadamiaj¹, co nad
wod¹ mo¿e im siê przytrafiæ,
co wtedy robiæ lub jak zaalarmowaæ, kiedy s¹ œwiadkami
niepokoj¹cego zdarzenia.
26 maja rusza nowy projekt
edukacyjny dla dzieci. Komisariat wydaje komiks zatytu³owany „Kapitan Wyderka”.
Sk³ada siê on z dwóch czêœci: pierwsza opowiada o
bezpieczeñstwie, druga zawiera zadania do rozwi¹zania. W œrodku znajduje siê
gra planszowa, przypomina-

j¹ca warcaby. Dope³nieniem
komiksu bêdzie maskotka.
Oprócz tego Komisariat
Rzeczny Policji organizuje liczne imprezy dla dzieci, propaguj¹ce bezpieczeñstwo nad
wod¹. 26 maja na terenie komisariatu odbêdzie siê impreza z okazji Dnia Dziecka. Przewidziane s¹ liczne zabawy i
konkursy, jak np. rzut ko³em
ratunkowym, w których mo¿na
bêdzie zdobyæ cenne nagrody.
18 czerwca natomiast, wraz z
Wojskiem Polskim, policja organizuje zakoñczenie roku
szkolnego, a w sierpniu – imprezê na koniec wakacji.
Komisariat Rzeczny Policji
uczestniczy te¿ w organizacji imprez zwi¹zanych z
Wis³¹. 21 maja odbêdzie siê
Œwiêto Wis³y po³¹czone ze
Œwiêtem Saskiej Kêpy.
£¹cznikiem obu imprez bêdzie Bieg Wis³y, którego
wspó³organizatorami jest Komisariat Sto³eczny Policji i

w³adze miasta Warszawy. 10kilometrowa trasa biegn¹ca
brzegami Wis³y po³¹czy oba
brzegi. Uczestnicy wyrusz¹ z
P³yty Desantu, nastêpnie
Mostem Gdañskim przebiegn¹ na prawy brzeg, gdzie
nowo powsta³¹ œcie¿k¹ dotr¹
na Sask¹ Kêpê. Bieg pomyœlany jest jako bieg s³u¿b
mundurowych, ale ka¿dy
mo¿e wzi¹æ w nim udzia³,
zapisuj¹c siê na stronie
www.biegwisly.pl.

Policjanci z Komisariatu
Rzecznego Policji s¹ œwietnie wyszkoleni. Stale wspó³pracuj¹ te¿ z Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹, Stra¿¹ Ryback¹ i Stra¿¹ Miejsk¹,
tworz¹c w razie potrzeby
mieszane patrole. W razie
niebezpieczeñstwa nad
wod¹ nale¿y dzwoniæ pod
numer 112, oficer dy¿urny
skieruje sprawê do Komisariatu Rzecznego.
Joanna Kiwilszo

£owcy talentów na Pradze Pó³noc
W siedzibie XX LO im. Boles³awa Chrobrego przy ul.
Objazdowej 3 odby³o siê wrêczenie nagród i zakoñczenie konkursu organizowanego przez Gimnazjum nr 32 im.
Adama Asnyka. Wybór miejsca nie by³ przypadkowy,
bowiem gimnazjum i liceum od 1 wrzeœnia 2010 r. przekszta³ci³y siê w Zespó³ Szkó³ nr 112.
W tym roku prascy gimna- stopniu, zwi¹zane by³o z mezjaliœci ju¿ po raz trzeci, a trem. Niezbêdnych informacji
uczniowie szkó³ podstawo- do niektórych zadañ szukawych po raz drugi uczestni- no u Ÿród³a, tzn., w Dziale
czyli w Dzielnicowym Konkur- Promocji Metra, którego prasie Przedmiotów Œcis³ych i cownicy bardzo cierpliwie
Dzielnicowym Konkursie Ma- odpowiadali na wszystkie,
tematyczno – Przyrodniczym. czêsto k³opotliwe, pytania.
Tegoroczny przebiega³ pod
Uroczystoœæ zakoñczenia
has³em „Metrem na Pragê”, konkursu swoj¹ obecnoœci¹
a to w zwi¹zku z decyzj¹ uœwietnili: burmistrz Dzielniw³adz Warszawy o budowie cy Praga Pó³noc – Pawe³ ZaII linii metra prowadz¹cej na lewski, naczelnik Wydzia³u
prawy brzeg Wis³y. Do I eta- Oœwiaty i Wychowania Pani
pu konkursu przyst¹pi³o 155 Jadwiga Chrobak, rzecznik
uczniów szkó³ podstawowych prasowy Metro Warszawskie
i 75 gimnazjalistów, do II eta- Sp. z o.o Pan Krzysztof Mapu zakwalifikowa³o siê lawko, dyrektorzy praskich
³¹cznie 48 uczestników.
gimnazjów i szkó³ podstawoZadania konkursowe przy- wych oraz nauczyciele.
gotowa³y nauczycielki gimna- Przedstawiciel warszawskiezjum i zosta³y one zaopinio- go metra wrêczy³ laureatom
wane przez doradców meto- nagrody ufundowane przez tê
dycznych: matematyki, fizyki, instytucjê. By³y to plecaki i
chemii i przyrody. Ka¿de, w maskotki z logo metra. I miejmniejszym lub wiêkszym sce w kategorii gimnazjów

zaj¹³ Kacper Goc³owski, zaœ
w kategorii szkó³ podstawowych Anna Jurczuk.
Goœcie, którzy zabrali g³os
podczas uroczystoœci, podkreœlili wagê podjêtej inicjatywy. Wskazali, ¿e ma ona
ogromne znaczenie dla rozwoju zainteresowañ matematycznych dzieci i m³odzie¿y,
wspó³pracy miêdzy szko³ami
i uczy zdrowej rywalizacji.
Ciekawym punktem uroczystoœci by³ wystêp utalentowanego saksofonisty - Ludwika Mierzejewskiego,
ucznia Gimnazjum nr 32 i
szko³y muzycznej. Organizatorzy zadbali nie tylko o dostarczenie prze¿yæ duchowych i artystycznych. Przygotowany przez pracowników szko³y s³odki poczêstunek stanowi³ pyszn¹ ucztê
dla cia³a.
Tak oto III edycja konkursu przesz³a do historii, a organizatorki ju¿ myœl¹ o tym,
jaki temat zaproponowaæ
uczniom w przysz³ym roku
szkolnym.
JK
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Dziecko w sytuacji rozwodu
Z doœwiadczeñ pracy z pacjentami w sytuacjach kry- nych wydaniach gazety. Rozzysowych wiem, ¿e rozwód jest jedn¹ z trudniejszych i winê temat o tematykê zwi¹bardziej skomplikowanych sytuacji. Dotyczy bowiem zan¹ z opiek¹ nad dzieckiem
wszystkich cz³onków rodziny. W szczególnoœci cierpi¹ w trakcie i po rozwodzie. Pojednak ci najm³odsi.
mogê, mam nadziejê, w ten
Rozstanie rodziców, sepa- aby uprzedziæ dziecko o tym, sposób unikn¹æ wielu nieporacja, wyprowadzenie siê któ- co siê zmieni w jego ¿yciu, a trzebnych problemów.
regoœ z rodziców z domu jest co nie ulegnie zmianie.
Agata Pêkacz
dla dziecka zawsze bardzo
Im starsze dziecko, tym wiê- psycholog z Centrum Terapii
bolesnym doœwiadczeniem i cej szczegó³ów mu siê nalei Interwencji Kryzysowej
prze¿yciem. Sytuacja jest tym ¿y. Opowiedz/opowiedzcie mu
www.ctik.pl
bardziej trudna, jeœli z per- co robiliœcie, ¿eby ratowaæ
Ciekawostki psychologiczne
spektywy dziecka wszystko zwi¹zek, pamiêtaj¹c zawsze,
wygl¹da³o dobrze i wydawa- ¿eby nie oskar¿aæ drugiej stro- Przedstawiciele tych zawodów
³o mu siê, ¿e rodzice ju¿ za- ny, nie robiæ z siebie ofiary i rozwodz¹ siê najczêœciej!
Profesor Michael Aamodt z
wsze bêd¹ razem.
nie reagowaæ zbyt emocjonalUniwersytetu
Radford opublinie.
Przygotujcie
siê
te¿
na
W sytuacji rozwodu dziecko
jest œwiadkiem wielu konfliktów, wiele pytañ, które mog¹ paœæ kowa³ ostatnio wyniki doœæ ciek³ótni, które zdecydowanie na- jeszcze d³ugo po rozmowie. kawych badañ. Zbada³ on losy
ruszaj¹ jego poczucie bezpie- B¹dŸcie przygotowani na to, ¿yciowe 449 osób z ca³ego
czeñstwa. Rodzice zapominaj¹ ¿e wiele razy us³yszycie od œwiata, zajmuj¹cych siê przewtedy o dziecku i bardzo czê- dziecka to samo pytanie, np.: ró¿nymi profesjami. Sprawdzi³
sto nie zdaj¹ sobie sprawy z „Dlaczego tata nie mo¿e zo- w ten sposób przedstawiciele
tego, jak silne i nieprzyjemne staæ dzisiaj z nami na noc?”. których zawodów rozwodz¹
Pamiêtajcie te¿ o tym, ¿e roz- siê najczêœciej. Z badañ jedemocje ono prze¿ywa.
Zazwyczaj my, rodzice, wód mo¿e mieæ równie¿ swo- noznacznie wynika, ¿e osoby,
potrafimy pomóc dziecku naj- je konsekwencje w kontaktach które w swojej pracy maj¹ czêlepiej. Mo¿e jednak dojœæ do rówieœniczych Waszego sty kontakt z innymi osobami,
takiej sytuacji, kiedy proble- dziecka, w szkole i w innych maj¹ najwiêksz¹ tendencjê do
my nawarstwiaj¹ siê i pomoc miejscach, w których dziecko zdrad. Id¹c za jego badaniami
rodziców mo¿e byæ ju¿ niewy- spêdza czas. Pozwólcie mu najczêœciej rozwodz¹ siê tanstarczaj¹ca. Potrzebna jest odreagowaæ Wasze rozstanie cerze, choreografowie, barmawtedy ingerencja psychologa. i uszanujcie jego uczucia. Sta- ni, masa¿yœci (ok. 40%). Dalej
rajcie siê te¿ nie obwiniaæ go mamy operatorów maszyn
Bardzo wa¿ne jest traktowaza jego z³e zachowanie. S¹ to przemys³owych, w przemyœle
nie dziecka w sytuacji rozwosygna³y, które Wasze dziecko ¿ywieniowym, operatorów tedu ze specjaln¹ trosk¹ i zainbêdzie dawaæ, aby zwróciæ lefonii stacjonarnej i komórkoteresowaniem. Szacunek dla
uwagê otoczenia na siebie i wej oraz operatorów maszyn
wra¿liwoœci dziecka, liczenie
w przemyœle tekstylnym – i to
na swoje problemy.
siê z jego potrzebami, a przede
jest ju¿ mniej zrozumia³e :)
Temat
dziecka
w
sytuacji
wszystkim wiedza rodziców o
Osoby najmniej zagro¿one
rozwodu
jest
bardzo
rozleg³y
tym, co dzieje siê z dzieæmi
rozwodami to natomiast: inpodczas ich rozstania, spra- i myœlê, ¿e wielu czytelników
¿ynierowie rolnictwa, optycy,
bardzo
zainteresuje.
Iloœæ
wiaj¹, ¿e bardzo wielu problepolicjanci drogówki, katecherozwodów
w
Polsce
w
roku
mów, negatywnych emocji,
cierpienia i krzywdy, mo¿na z 2009 wynios³a a¿ 65 tysiêcy i ci, lekarze pediatrzy oraz cheniestety wcale, z roku na rok, micy (1-6% przypadków rozpowodzeniem unikn¹æ.
siê nie zmniejsza. Powrócê wodów u przedstawicieli tych
Na pocz¹tku warto zastawiêc do tematu przy nastêp- zawodów).
nowiæ siê, jak dzieci rozumiej¹ rozstanie rodziców.
Koncert muzyki cerkiewnej
Oczywiœcie, zawsze jest to
8 maja (niedziela), godz. 18.00
zale¿ne od wieku dziecka. Im
Katedra Metropolitalna pw. œw. Marii Magdaleny
mniejsze dziecko, tym mniej
Al. Solidarnoœci 52
rozumie rozwód. Na pocz¹tWyst¹pi Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
ku rozumie, ¿e rodzice nie
Pod dyrekcj¹ Iriny Bogdanovich
mieszkaj¹ razem, ale nie wie
dlaczego. W szkole podstawowej zaczyna rozumieæ Patroni naszych ulic
czym jest rozwód, jest w stanie zrozumieæ, ¿e rodzice ju¿
nigdy nie bêd¹ razem. Podobnie wygl¹da sytuacja u
dzieci z gimnazjum czy liWielki Ksi¹¿ê Litewski Olgierd jest kolejnym (obok Kiejceum. Nie oznacza to jednak, stuta i Biruty) litewskim patronem ulicy na Targówku.
¿e dzieci, które rozumiej¹ sy- (Dzielnica ta ma zreszt¹ jeszcze kilka nazw ulic, nawi¹zutuacjê, musz¹ j¹ zaakcepto- j¹cych do tak etnograficznej jak historycznej Litwy, jak
waæ. Dlatego bardzo istotne Bir¿añska, DŸwiñska, Lidzka, Witebska czy Oszmiañska).
jest przygotowanie dziecka i
By³ – obok m.in. Kiejstuta i Kiejstut panuj¹cy w Trokach,
przeprowadzenie z nim stoJawnuty – synem Giedymina. a bêd¹cy jego g³ównym posownej rozmowy. M³odszym
mocnikiem w rz¹dach.
dzieciom trzeba wyjaœniæ sy- Po œmierci ojca pocz¹tkowo
Wielkim
Ksiêciem
zosta³
JawO ile Kiejstut si³ami swojej
tuacjê w jak najprostszy sposób. Nale¿y opisaæ sytuacjê nuta, a Olgierd panowa³ jako dzielnicy mia³ chroniæ zauczciwie, tak jak ona wygl¹- jego lennik w Witebsku i Kre- chodni¹ (s¹siaduj¹c¹ z Zakoda naprawdê. Unikn¹æ przy wie. Nieudolnoœæ Jawnuty nem Krzy¿ackim i Polsk¹)
tym oceniania siebie nawza- wobec zagro¿enia ze strony czêœæ Wielkiego Ksiêstwa, o
jem, ok³amywania dziecka i s¹siadów Litwy sk³oni³a bra- tyle Olgierd skupi³ siê g³ówopisywania niemi³ych szcze- ci do bezkrwawego usuniêcia nie na polityce wschodniej
gó³ów. Nale¿y zapewniæ Jawnuty w 1345 r. Odt¹d a¿ pañstwa. Skala zagro¿enia
dziecko o tym, ¿e nadal bê- do œmierci Olgierd bêdzie krzy¿ackiego wymusza³a
dzie mia³o dwoje rodziców, Wielkim Ksiêciem Litewskim zreszt¹ niejednokrotnie poktórzy bêd¹ je kochaæ, pomi- z siedzib¹ w sto³ecznym od moc Olgierda dla Kiejstuta,
mo tego, ¿e nie bêd¹ miesz- czasów Giedymina Wilnie. jak w bitwie nad Straw¹ w
kaæ razem. Nale¿y przygoto- Wœród jego braci podlegaj¹- 1348 r., kiedy to po³¹czone
waæ siê na wiele pytañ, na- cych mu, a panuj¹cych w nie- si³y Litwinów ponios³y klêskê
g³ych, emocjonalnych reakcji dziedzicznych dzielnicach, z r¹k krzy¿ackich. W nastêpze strony dziecka. Pamiêtaj, wyró¿nia siê swoj¹ pozycj¹ nych latach dyplomacja Ol-

Olgierd

K³adka niezgody
Na pocz¹tku lat 70. brukowan¹ w¹sk¹ ulicê Jagielloñsk¹ (wówczas Stalingradzka) miêdzy rondem Starzyñskiego a Modliñsk¹ poszerzono do trzech pasów ruchu w
obie strony – ulica musia³a
robiæ wra¿enie na zagranicznych delegacjach przewo¿onych têdy do pa³acyku w Jab³onnie. W efekcie jednak
zwiêkszy³a siê iloœæ wypadków z udzia³em pieszych, w
tym tak¿e œmiertelnych. Wybudowano wiêc k³adki – najpierw reprezentacyjn¹ przy
przystanku PIMOT, a parê lat
póŸniej mniej okaza³¹, przy
osiedlu Œliwce. Pierwsz¹,
choæ obecnie korzysta z niej
niewiele osób, du¿ym nak³adem œrodków w ubieg³ym
roku wybudowano praktycznie na nowo; druga doczeka³a siê jedynie odmalowania
elementów stalowych. Nie na
wiele siê to zda³o - na schodach i pomoœcie ³atwo potkn¹æ siê o wystaj¹ce elementy, zaœ latem miêkki asfalt
sp³ywa po nich niczym lawa.
K³adka szczególnie utrudnia
poruszanie siê osobom starszym, chorym, niepe³nosprawnym oraz matkom z wózkami.
Poza mieszkañcami korzystaj¹
z niej pacjenci i personel oœrodka LUXMED oraz uczniowie
zespo³u szkó³ przy ul. Witkiewicza. Zarz¹d Dróg Miejskich
nie ma jednak w planach na
najbli¿sze lata remontu k³adki,
w tym u³atwienia korzystania z
niej pieszym. Konstrukcjê wykonano ze z³ej jakoœci materia³ów i w technologii, która prak-

tycznie uniemo¿liwia jej generalny remont, co tak¿e w tym
przypadku oznacza koniecznoœæ rozebrania pomostów i
wybudowanie ca³oœci od nowa.
Tymczasem temu problemowi mieszkañców towarzyszy
tak¿e inny - dostêpu do przystanków komunikacji miejskiej.
Linia tramwajowa po³o¿ona jest
po przeciwnej ni¿ osiedle stronie ul. Jagielloñskiej, dlatego
podró¿ i powrót do domu za ka¿dym razem wymagaj¹ dwukrotnego pokonania k³adki. Mieszkañcy Œliwic uwa¿aj¹, ¿e zatrzymywanie siê linii poœpiesznej,
dziêki usytuowaniu przystanku
autobusowego po stronie osiedla, zmniejszy³oby te utrudnienia o po³owê. Z pewnoœci¹ by³oby to tymczasowo tak¿e rozwi¹zanie tañsze ni¿ kosztowna
rekonstrukcja k³adki.
Zabiegi mieszkañców o
wprowadzenie zatrzymywania siê na ¿¹danie którejœ z
linii przyspieszonych (503,
509) trwaj¹ od kilkunastu lat.
Bezskutecznie. Nie pomog³y
pozytywne opinie policji, ani
nawet wstawiennictwo burmistrza dzielnicy.

gierda - sojusz z Ksiêstwem
Twerskim i przejœciowa normalizacja stosunków z
Polsk¹, której elementem
bêdzie ma³¿eñstwo jednej z
córek Olgierda z wnukiem
Kazimierza Wielkiego po k¹dzieli Kazimierzem (KaŸkiem)
ks. S³upska, pozwoli na rozwiniêcie przez Litwê aktywnej
polityki wschodniej. (Choæ
ostateczne zakoñczenie sporu o Ruœ Halick¹ z Kazimierzem Wlk. nast¹pi dopiero w
1366 r). Za³o¿enia litewskiej
polityki zagranicznej sformu³owa³ Olgierd mówi¹c, ¿e
„ca³a Ruœ winna po prostu do
Litwinów nale¿eæ”, jak równie¿ Litwa powinna uzyskaæ
ziemie od £yny i Prego³y do
DŸwiny, zatem terytoria zabrane przez Zakon Prusom,
Jaæwingom i £otyszom. Program ten móg³ liczyæ na poparcie czêœci elit Rusi – tzn.
Bia³orusi oraz Ukrainy, wczeœniej zale¿nych od Tatarów.
Panowanie litewskie by³ l¿ejsze od tatarskiego, a ksi¹¿ê-

ta litewscy, choæ byli poganami, to na podleg³ych sobie
ziemiach praktykowali ca³kowit¹ tolerancjê religijn¹.
Prze³omem dla pozycji Litwy na wschodzie by³o zwyciêstwo litewskie nad Tatarami nad Sinymi Wodami w
1362 r. Od tej pory Ksiêstwo
Kijowskie wchodzi w sk³ad
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i choæ Tatarzy wielokrotnie w nastêpnych stuleciach bêd¹ naje¿d¿aæ Kijowszczyznê, nigdy nie uda
im siê przywróciæ trwa³ego
panowania nad t¹ ziemi¹.
W 1368 r. wojska Olgierda
staj¹ pod Moskw¹, ale nie
uda³o siê im jej zdobycie. To
samo powtórzy³o siê w 1370
r. W 1372 Olgierd podejmuje
trzeci¹ wyprawê na Moskwê,
zawiera jednak pokój z jej
ksiêciem Dymitrem Iwanowiczem (póŸniejszym Dymitrem
Doñskim) wobec zagro¿enia
Litwy ze strony Krzy¿aków,
którzy w tym¿e roku uderzyli
na Litwinów jednoczeœnie z

Kiedy „za komuny” w pobliskim FSO pracowa³o nawet
kilkaset tysiêcy osób, stawa³ tu
autobus linii poœpiesznej „H”.
Jego likwidacjê póŸniej czêœciowo zrekompensowa³o zatrzymywanie siê linii 723, ale
po skróceniu jej do pêtli ¯erañFSO mieszkañcom pozosta³
tylko autobus 144 (przemianowany ostatnio na 302), który
kursuje co... pó³ godziny, a
wkrótce zapewne i on zniknie.
Zarz¹d Transportu Miejskiego
nie widzi jednak problemu i
zachêca do korzystania z tramwaju. Trudno to jednak wyt³umaczyæ np. osobie poruszaj¹cej siê o kulach, która aby zrobiæ zakupy w Auchan, z pêtli
tramwajowej ¯erañ-FSO musi
pokonaæ ponad pó³ kilometra
(w jedn¹ stronê!), z koniecznoœci¹ przechodzenia przez
przejœcie podziemne...
Strategia transportowa
miasta zak³ada priorytet dla
komunikacji szynowej oraz
u³atwienia i likwidacjê barier
dla niechronionych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów. Jak widaæ, strategie
strategiami, a ¿ycie sobie. Nic
dziwnego, ¿e wci¹¿ tak wiele
osób wybiera samochód jako
podstawowy œrodek transportu w mieœcie.
Kr.

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
Prus i Inflant. Rywalizacja o
panowanie nad Europ¹
Wschodni¹ pozostanie nie
rozstrzygniêta.
Olgierd umiera w Wilnie w
1377 r. By³ ¿onaty dwukrotnie – najpierw z Ann¹, córk¹
ksiêcia witebskiego, po którym odziedziczy³ Witebsk,
potem z Juliann¹, ksiê¿niczk¹
twersk¹, jego synem z tego
ma³¿eñstwa by³ m.in. Jogaila,
czyli W³adys³aw Jagie³³o, któremu przekaza³ w³adzê wielkoksi¹¿êc¹. Ma³¿eñstwo to
by³o elementem sojuszu Litwy z ks. Twerskim, szachuj¹cym Moskwê. Ogó³em mia³
12 synów i 9 córek, synowie
bêd¹ protoplastami niektórych rodzin magnackich w
Wielkim Ksiêstwie Litewskim.
Tomasz Szczepañski
Literatura
Jerzy Ochmañski Historia
Litwy, Wroc³aw 1982
Stanis³aw Zaj¹czkowski
Dzieje Litwy pogañskiej do
1386r. Lwów 1930
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Wróble z Hali Mirowskiej
Trwa sezon lêgowy ptaków, tak¿e tych, które mieszkaj¹
razem z nami pod wspólnym dachem, tote¿ proszê siê nie
dziwiæ, ¿e przez najbli¿sze miesi¹ce moje pisanie na
³amach gazety zdominuje temat ptasi.

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e jeszcze 3 lata temu nie mia³am o
nim zielonego pojêcia. W tej
chwili id¹c ulicami miasta mimochodem rejestrujê ich siedliska w zabudowie i zaryzykujê twierdzenie, ¿e dysponuj¹c odpowiednim czasem mog³abym przeprowadziæ ich dok³adn¹ inwentaryzacjê. Cieszy
mnie ka¿de zlokalizowane
gniazdo, ale tej radoœci zawsze towarzyszy strach o jego
bezpieczeñstwo i przysz³oœæ.
Od kilku dni obserwujê budynek Hali Mirowskiej, gdzie
w³aœnie zaczyna siê jej generalna rewitalizacja. Na dachu
pierwszego piêtra od frontu
(od Al. Jana Paw³a II) i od strony przeciwleg³ej stoj¹ ju¿ rusztowania i trwaj¹ prace przygotowawcze. Celem remontu ma
byæ czêœciowe przywrócenie
historycznego wygl¹du zabytkowego obiektu, naprawa elewacji i zdobieñ. Wszystko to
oczywiœcie jest s³uszne, szkoda tylko, ¿e nikt zaanga¿owa-

ny w przedsiêwziêcie nie zatroszczy³ siê o ptasich mieszkañców Hali. Przeprowadzone obserwacje pozwoli³y mi
stwierdziæ obecnoœæ licznych
gniazd wróbli i go³êbi. Nie
wiem, czy nie gnie¿d¿¹ siê tu
równie¿ jerzyki, mo¿na to bêdzie sprawdziæ ju¿ za kilka dni,
bo zwykle pojawiaj¹ siê w Polsce na pocz¹tku maja.
Wróble zajmuj¹ wszystkie
ubytki w elewacji i szczeliny
pod blacharskimi wykoñczeniami dachu na po³udniowej
œcianie Hali. W tej chwili wysiaduj¹ jajeczka b¹dŸ ju¿ karmi¹ pisklêta.
Widaæ je kursuj¹ce w poœpiechu z pokarmem w dziobach, s³ychaæ g³oœno æwierkaj¹ce w pobli¿u gniazda. Wystarczy przespacerowaæ siê
wzd³u¿ muru i ju¿ po chwili
wiemy, w których pêkniêciach
i dziurkach znikaj¹ rodzice,
gdzie s¹ ukryte ich lêgi.
Na pozosta³ych œcianach
gnie¿d¿¹ siê g³ównie go³êbie

wykorzystuj¹c gzymsy i wnêki w elementach architektonicznych. Ma³o kto je lubi, bo
s¹ to ptaki „brudz¹ce”. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e podobnie jak wróble objête s¹
prawn¹ ochron¹. Nie wolno
ich p³oszyæ ani ograniczaæ
dostêpu do gniazd, nie wolno
te¿ niszczyæ ich gniazd i lêgów. Niestety istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e tak w³aœnie
siê sta³o w partiach œcian zas³oniêtych obecnie rusztowaniem i siatk¹. Na szczêœcie
prowadzone w tym sezonie
prace nie obejm¹ fragmentów,
gdzie umiejscowione s¹ zaobserwowane przeze mnie
gniazda wróbli. Co by by³o,
gdyby robotnicy zatkali dziury i szczeliny w elewacji, zerwali stare rynny i pokrycia dachowe w dolnym poziomie budynku? Ukryte w nich gniazda i znajduj¹ce siê w nich lêgi
zosta³yby zniszczone, prawdopodobnie zginê³yby te¿,
¿ywcem zamurowane, doros³e ptaki.
W rozmowie ze mn¹ inwestor przyzna³, ¿e przygotowania do remontu nie objê³y opinii ornitologicznej i planu kompensacji ptasich siedlisk, które zostan¹ podczas prac
zniszczone.
Jest to niezrozumia³e, poniewa¿ w pozwoleniach na
remonty wyraŸnie figuruje taki
zapis, widzia³am go równie¿
w Decyzji wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy dotycz¹cej Hali Mirowskiej. Dziwi mnie, ze Miasto, które
wspó³finansuje projekt, nie
za¿¹da³o takiej opinii, trudno
przypuszczaæ, ¿eby sto³eczni
urzêdnicy nie znali przepisów.
Ekspertyza ornitologiczna
powinna byæ przeprowadzona

w sezonie poprzedzaj¹cym
remont i powinna zawieraæ
zalecenia co do czasu i sposobu prowadzenia prac, by
nie stanowi³y one zagro¿enia
dla ptaków i ich lêgów. Powinna te¿ wskazywaæ sposoby
rekompensaty szkody w œrodowisku, jak¹ bêdzie zniszczenie niema³ego siedliska
chronionych gatunków.
I tu dotykamy sedna sprawy. O ile mo¿na nie przejmowaæ siê zbytnio go³êbiami
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
zawsze dadz¹ sobie radê
(choæ oczywiœcie nie dopuszczalne jest niszczenie ju¿ z³o¿onych jajeczek czy wyrzucanie z gniazd piskl¹t), o tyle los
wróbli budzi du¿y niepokój. W
ostatnich latach zauwa¿ono
spadek ich liczebnoœci, w
Warszawie nawet o 40%.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn
jest b³yskawicznie zmniejszaj¹ca siê liczba miejsc do
gniazdowania, co powodowane jest powszechn¹ termomodernizacj¹ budynków.
Wróble, podobnie jak jerzyki, s¹ gatunkiem ca³kowicie
zale¿nym od budynków. Nie
wij¹ gniazd na drzewach, jedynym miejscem, gdzie chc¹
sk³adaæ jajeczka, s¹ os³oniête
od wiatru i deszczu szczeliny
w budynkach, w których czuj¹
siê bezpiecznie. Wyrzucone na
bruk nie odbêd¹ lêgów. Grozi
nam sytuacja, ¿e za nied³ugi
czas tak niegdyœ popularne na
miejskich podwórkach, znikn¹
z naszego pejza¿u.
Dlatego tak wa¿n¹ i nagl¹c¹ spraw¹ jest zapewnienie ptakom zastêpczych
miejsc lêgowych w postaci
budek montowanych nie na
drzewach, tylko na budynkach. S¹dzê, ¿e i w przypadku Hali Mirowskiej jest to rozwi¹zanie mo¿liwe do zastosowania. Budki mog¹ byæ zaprojektowane w taki sposób, by

ZAWIADOMIENIE
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 linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV
na dzia³kach nr ew. 28/2, 28/1, 28/3, 27/2 w obrêbie
4-07-18 oraz na dzia³ce nr ew. 28/1 w obrêbie 4-05-23
przy ul. Boreckiej i Szklarniowej w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy,
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 32 25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

stanowi³y optycznie integraln¹
czêœæ œciany Hali lub nawet
tworzy³y element dekoracyjny
(takie rozwi¹zania coraz czêœciej wprowadza siê w miastach zachodniej Europy). O
ile s¹siedztwo brudz¹cych
go³êbi mo¿e byæ uci¹¿liwe, o
tyle towarzystwo ma³ych,
wdziêcznych wróbli w ¿aden
sposób nie jest k³opotliwe.
Zadomowi³y siê tutaj od wielu
lat, o¿ywiaj¹ bry³ê Hali swoim
krz¹taniem i szczebiotem.
Mi³o obserwowaæ, jak uwijaj¹
siê w pobli¿u gniazd i pomiê-

dzy straganami. Wiosn¹ od¿ywiaj¹ siê g³ównie owadami i
nimi te¿ karmi¹ swoje m³ode,
dziêki czemu redukuj¹ iloœæ
dokuczliwych insektów. Pamiêtajmy te¿, ¿e nie maj¹ dok¹d siê przenieœæ - liczba nie
wyremontowanych budynków,
w których mog¹ jeszcze znaleŸæ jakieœ schronienia dla
swoich gniazd, skurczy³a siê
niemal do zera. Powinniœmy
pozwoliæ im tutaj pozostaæ.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f
ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z
pó¿n. zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia ¿e,
w dniu 8 kwietnia 2011 r. na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy - reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³a wydana, decyzja nr 175/ZRID/2011
zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia
na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
ul. Projektowanej 2 oraz Projektowanej 8 na odc.
od ul. H. Ordonówny do ul. Projektowanej 7 poprzez
budowê jezdni, chodnika, zjazdów, dwóch zatok
autobusowych, oœwietlenia, odwodnienia, przebudowê
sieci TP SA, przebudowê sieci SN oraz budowê kana³u
ogólnosp³awnego (kategoria obiektu budowlanego
XXV i XXVI)
na terenie dzia³ek ew. nr:
17/4 (17/26), 18/4 (18/21), 20/4 (20/7), 22/4 (22/9), 24/2
(24/5), 25/2 (26/5), 27/3 (27/8), 29/3 (29/6), 32/2 (32/10),
32/7 (32/12), 32/8 (32/14), 33/2, 33/3 (33/5), 33/4 (33/8),
34/1 (34/3), 35/2, 37/3 (37/5), 40 (40/1), 53 (53/2) z obrêbu
4-01-15,
9/1 (9/4), 9/2 (9/5), 10/1 (10/16), 10/3 (10/18), 10/7 (10/21),
10/8 (10/23), 10/9 (10/25), 11/2 (11/7) z obrêbu 4-01 -20,
1/2 (1/7), 3/29 z obrêbu 4-01-21,
1/3, 1/4 (1/16), 2 (2/2) z obrêbu 4-01-28 w WarszawieBia³o³êce.
w nawiasach podano numery dzia³ek po podziale

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 AI. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
z³o¿ony dnia 18 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. 25/3, 36/1 z obrêbu 4-16-21
oraz dz. nr ew. 54/1, 33/45, 33/4, 35/6, 33/43,
33/3, 34, 33/42, 33/44, 33/2 z obrêbu 4-16-22
przy ul. Chudoby i ul. S³onecznego Poranka 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.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.;
17/26, 18/21, 20/7, 22/9, 24/5, 26/5, 27/8, 29/6, 32/10,
32/12, 32/14, 33/5, 33/8, 34/3, 37/5, 40/1, 53/2 w obrêbie
4-01-15,
9/4, 9/5, 10/16, 10/18, 10/21,10/23, 10/25, 11/7 w obrêbie
4-01-20,
1/7 w obrêbie 4-01-21,
1/16, 2/2 w obrêbie 4-01-28
sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 301c, w godzinach pracy
Urzêdu (poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 1000 -1600).
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel
nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, w wyniku
której powsta³y nastêpuj¹ce dzia³ki nr: 17/26, 18/21,
20/7, 22/9, 24/5, 26/5, 27/8, 29/6, 32/10, 32/12, 32/14,
33/5, 33/8, 34/3, 37/5, 40/1, 53/2 z obrêbu 4-01-15,
nr 9/4, 9/5, 10/16, 10/18, 10/21, 10/23, 10/25, 11/7 z
obrêbu 4-01-20, nr 1/7 z obrêbu 4-01-21, nr 1/16,
2/2 z obrêbu 4-01-28, wyda sw¹ nieruchomoœæ
niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o
kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka
pod numerem tel. (22) 51 03 228.

Nowy „Ptasi Azyl” z dotacj¹ z UE
Warszawski „Ptasi Azyl” bêdzie mia³ nowy, w pe³ni
wyposa¿ony budynek, w którym rocznie ok. 2,5 tys. ptasich pacjentów znajdzie ratunek. Przedstawiciele m.st.
Warszawy oraz Centrum Koordynacji Projektów Œrodowiskowych podpisali dzisiaj umowê o dofinansowanie
przedsiêwziêcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, o wartoœci 3,2 mln z³.
W ramach projektu wybudo- cych w rêce ludzi ptaków. Nowo
wany zostanie w pe³ni wyposa- powsta³y Oœrodek bêdzie móg³
¿ony Oœrodek Rehabilitacji Kra- przyjmowaæ rocznie oko³o 2,5
jowych Ptaków Chronionych tys. ptasich pacjentów ze 150
„Ptasi Azyl”. Dziêki temu za- gatunków. Dziêki dzia³alnoœci
pewniona zostanie opieka, le- Oœrodka ochronionych zostaczenie, rehabilitacja i mo¿li- nie wiele gatunków ptaków, w
woœæ powrotu do œrodowiska tym zagro¿onych wyginiêciem.
naturalnego chorych i trafiaj¹- Po³owa z nich bêdzie mog³a

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
19.04.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia PE 40 mm na dzia³ce nr ew. 48/1
stanowi¹cej ul. Jarzêbinow¹ w obrêbie 4-16-13 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska
197, pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

wróciæ do miejsca swojego pochodzenia.
„Ptasi Azyl” wyposa¿ony
bêdzie w nowoczesny sprzêt
diagnostyczno-chirurgiczny. W
oparciu o du¿e doœwiadczenie
specjalistów pracuj¹cych w
ogrodzie zoologicznym, „Ptasi Azyl” ma równie¿ pe³niæ
funkcjê edukacyjn¹ dla przysz³ych lekarzy weterynarii.
Ponadto, w nowym oœrodku
bêd¹ mog³y odbywaæ siê praktyki dla studentów nauk przyrodniczych i przysz³ych lekarzy
weterynarii. W tym celu „Ptasi
Azyl” wyposa¿ony bêdzie w
specjalistyczny sprzêt video
umo¿liwiaj¹cy podgl¹d w trakcie wykonywanych zabiegów.
W ramach projektu realizowane bêd¹ tak¿e akcje informacje na temat ochrony ptaków i
dbania o œrodowisko naturalne. Oœrodek bêdzie miejscem
zamkniêtym dla ruchu turystycznego, jednak ka¿dy zainteresowany bêdzie móg³ zdobyæ informacje na temat dzia³alnoœci Oœrodka z jego strony
internetowej.
Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie od 1998 r. istnieje „Ptasi
Azyl” zajmuj¹cy siê leczeniem
i rehabilitacj¹ ptaków. Budowa
nowego oœrodka dla ptaków
jest jednak koniecznoœci¹ wynikaj¹c¹ z unijnych dyrektyw,
w tym dyrektywy BALAI, zgodnie z którymi na terenie ZOO
utrzymywane s¹ wy³¹cznie
zwierzêta wolne od chorób zakaŸnych i inwazyjnych. Oœrodek zbieraj¹cy chore ptaki w
du¿ej liczbie, w celu ich dalszego leczenia i rehabilitacji, w
tym przysposobienia do powrotu do ¿ycia w naturalnych
warunkach, nie mo¿e dalej
funkcjonowaæ wewn¹trz nowoczesnego ogrodu zoologicznego. Dlatego te¿ konieczne niezbêdne jest przeniesienie „Ptasiego Azylu” na wydzielony teren na granicy ZOO, zapew-

niaj¹c przy tym dostêp s³u¿bom dostarczaj¹cym ptaki.
Zgodnie z harmonogramem prac w projekcie, rozpocz¹³ siê etap inwestycyjny
(tryb „zaprojektuj i wybuduj”),
opracowano program funkcjonalno-u¿ytkowy dla Oœrodka,
w drodze nieograniczonego
przetargu wybrano projektanta i wykonawcê „Ptasiego
Azylu” oraz opracowano
czêœæ dokumentacji projektowej. Rozpoczêcie prac budowlanych planowane jest na
II kwarta³ 2011 r. W 2011 roku
realizowane bêd¹ te¿ dzia³ania promocyjno-informacyjne
oraz wykonana bêdzie strona
internetowa Ptasiego Azylu.
Wartoœæ projektu wynosi
3 776 537,36 z³, z czego
3 210 056,75 z³ wynosi dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu V „Ochrona
przyrody i kszta³towanie postaw ekologicznych”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007-2013.
Ponadto, 10% wartoœci projektu (377 653,74 z³) finansowane bêdzie z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a
wk³ad w³asny Miasta stanowi
5% wartoœci ca³kowitej realizowanego przedsiêwziêcia.
Projekt wpisuje siê w szerszy program dotycz¹cy zagospodarowania terenów wokó³
Wis³y. Polega on na równoleg³ej realizacji konkretnych
dzia³añ z zakresu zagospodarowania i zarz¹dzania tych terenów oraz dzia³añ spo³ecznych z zakresu upowszechniania sportu, rekreacji, turystyki,
kultury, edukacji przyrodniczej
i ekologicznej. Dziêki realizowanym przedsiêwziêciom, tereny nad Wis³¹ mog¹ na powrót staæ siê jedn¹ z najatrakcyjniejszych przestrzeni publicznych Warszawy.

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
p. Jacka Orzecha, z³o¿ony dnia 4 kwietnia 2011 r.
i uzupe³niony dnia 13 kwietnia 2011 r., w sprawie o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie oœrodka sportoworekreacyjno-edukacyjnego wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹ oraz wjazdami na dz. nr ew.
14/2, 14/3, 15/1, 16/6, 2w obrêbie 4-04-23 oraz 44
w obrêbie 4-04-22 przy ul. Karnickiej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. 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.

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
p. Cezarego Koz³owskiego, z³o¿ony dnia 19 paŸdziernika
2010 r. i uzupe³niony dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie przewodów wodoci¹gowych dn 100 mm na
dzia³kach nr ew. 34, 14/2, 101, 10/1, 10/5, 9/6, 9/10 z
obrêbu 4-16-37 przy ul. Maæka z Bogdañca i ul. Piasta
Ko³odzieja 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 Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyj¹æ 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.
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ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, ¿e na podstawie art. 97 § 2 i art. 123
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze
zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1592, ze zm.) w zwi¹zku z art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego
Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361, ze zm.),
Postanowieniem Nr 231/2011 z dn. 08.04.2011 r.
podjêto postêpowanie administracyjne w sprawie
realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
ulicy Projektowanej 2 oraz Projektowanej 8 na
odc. od ul. H. Ordonówny do ulicy Projektowanej 7
poprzez budowê jezdni, chodnika, zjazdów, dwóch zatok
autobusowych, oœwietlenia, odwodnienia, przebudow¹
sieci TP S.A., przebudow¹ sieci SN oraz budow¹ kana³u
ogólnosp³awnego - na dzia³kach ew. nr 17/4, 18/4, 20/4,
22/4, 24/2, 26/2, 27/3, 29/3, 32/2, 32/7, 32/8, 33/2, 33/4,
34/1, 35/2, 37/3,40, 53 z obrêbu 4-01-15, dz. ew. nr 9/1,
9/2, 10/1, 10/3, 10/7, 10/8, 10/9, 11/1, 11/2 z obrêbu
4-01-20, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 3/26, 3/28, 3/29, 3/31, 3/36
z obrêbu 4-01-21 oraz dz. ew. nr 1/3, 1/4, 2 z obrêbu
4-01-28 w Warszawie-Bia³o³êce.
Na niniejsze postanowienie przys³uguje za¿alenie do
Wojewody Mazowieckiego za moim poœrednictwem
w terminie 7 dni od dnia jego dorêczenia.
Za¿alenia nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

Prawnik radzi

Œwiadczenie rehabilitacyjne
Prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Od jakiegoœ
czasu przebywam na zwolnieniu chorobowym. Nied³ugo
koñczy mi siê zwolnienie i nie bêdê móg³ go przed³u¿yæ,
jednak nie bêdê prawdopodobnie w stanie jeszcze pracowaæ. S³ysza³em o tym, ¿e mogê uzyskaæ zasi³ek rehabilitacyjny. Czy to prawda? Kiedy on przys³uguje i w jakiej
wysokoœci?
Wies³aw M.
Rzeczywiœcie, byæ mo¿e nowi¹cego podstawê wymiabêdzie Pan mia³ prawo do ru zasi³ku chorobowego za
uzyskania œwiadczenia reha- okres pierwszych trzech miebilitacyjnego. Œwiadczenie to siêcy (90 dni) pobierania
przys³uguje ubezpieczone- œwiadczenia oraz 75% podmu, który po wyczerpaniu stawy wymiaru za pozosta³y
zasi³ku chorobowego nadal okres. Nale¿y pamiêtaæ o
jest niezdolny do pracy z po- tym, i¿ osoby, które w okrewodu choroby, a dalsze le- sie pobierania tego œwiadczeczenie lub rehabilitacja lecz- nia wykonuj¹ pracê zarobnicza rokuj¹ odzyskanie kow¹ lub wykorzystuj¹ czas,
przez niego zdolnoœci do pra- na który przyznane zosta³o
cy. Jednak o potrzebie przy- œwiadczenie rehabilitacyjne,
znania œwiadczenia orzeka w sposób niezgodny z jego
lekarz orzecznik Zak³adu celem, trac¹ prawo do œwiadczenia rehabilitacyjnego.
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Podstawa prawna: Ustawa
Od orzeczenia lekarza
orzecznika ubezpieczonemu z dnia 25 czerwca 1999 r. o
przys³uguje prawo wniesienia œwiadczeniach pieniê¿nych z
ubezpieczenia spo³ecznego
sprzeciwu do komisji lekarw razie choroby i macierzyñskiej Zak³adu Ubezpieczeñ
stwa (Dz.U. 2010 nr 77, poz.
Spo³ecznych w ci¹gu 14 dni 512 ze zm.)
od daty otrzymania tego orzeKalina Kisiel-Bartoszewicz
czenia. Œwiadczenie przyprawnik
znawane jest na okres nie
Kancelaria
Prawna
Leximus
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy (360
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
dni). Œwiadczenie rehabilitacyjne wyp³acane jest w wy- tel. (22) 215-69-84, 698-22-19
sokoœci 90% przychodu sta- kom. 500-020-048, 515-134-071

ZTM informuje
W zwi¹zku z zakoñczeniem budowy oraz oddaniem do
eksploatacji nowych przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Lewandów pomiêdzy zespo³ami przystankowymi OKNICKA i GRODZISK, od 29 kwietnia zosta³ uruchomiony nowy zespó³ przystankowy OS. LEWANDÓW II.
W zespole funkcjonowaæ bêd¹ przystanki:
- OS. LEWANDÓW II 01 – uruchomiony na chodniku po
pó³nocnej stronie ul. Lewandów za skrzy¿owaniem z wjazdem na Osiedle Lewandów II (kier. zachód), obowi¹zuj¹cy
jako warunkowy dla linii 120 oraz 732,
- OS. LEWANDÓW II 02 – uruchomiony na chodniku po
po³udniowej stronie ul. Lewandów za skrzy¿owaniem z wjazdem na Osiedle Lewandów II (kier. wschód), obowi¹zuj¹cy
jako warunkowy dla linii 120, 132, 304 oraz 732.
www.ztm.waw.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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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
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
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118

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

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
NAPRAWA telewizorów
(piloty), dojazd 530-117-589,
507-476-408
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
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

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

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

PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY, ¿aluzje 888-865-177
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

plac Hallera 9

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

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

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 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

Co z t¹ ekologi¹?
Proszê Szanownych Pañstwa. Jak Wy, zapadam co
miesi¹c w fotelu z rachunkami. Czytam – 30% za pr¹d, a
reszty z 70% wywodów na
rachunku nie rozumiem.
Wszystko zmienne.
Wiadomo, firma musi osi¹gn¹æ okreœlony planem zysk,
a zysk nale¿y odprowadziæ ...
do Niemiec. „Polskie” cukrownie wyœl¹ zaplanowany
dochód do ... Niemiec. Tak jak
Telekomunikacja Polska zrobi przelew do Francji i jak
inne, znane „polskie” firmy do
.... Chin, Rosji, Anglii, USA i
Izraela. Nie mam nic przeciwko. Ale zapraszam wszystkich inwestorów, do budowania dobrego poziomu ¿ycia w
Polsce poprzez nale¿ne podatki. Kto pamiêta Gabriela
Janowskiego?
Ekologia – baterie s³oneczne, LPG, ca³a energooszczêdnoœæ, po co? Okazuje
siê, ¿e powsta³y jedynie dla
podra¿nienia œwiatowej korupcji. Przeszkadzaj¹ w osi¹ganiu zysku. Jesteœmy w konsumenckim trzecim œwiecie.
Nie tylko w Warszawie nie ma
ju¿ du¿ego polskiego zak³adu pracy. Wolny Rynek? ...
czy Szanowni Pañstwo coœ z
tego rozumiej¹? 30 do 70%.
Kapita³ musi osi¹gaæ zysk.
Proponujê po tym smutnym
wywodzie poœwiêciæ nieco
uwagi medycznym wra¿eniom s³uchowym. Os³uchiwaniem ka¿dy lekarz mo¿e diagnozowaæ wiele chorób, ale
jest jeszcze jedna metoda
badania pacjenta, która nie
wymaga jakiegokolwiek
sprzêtu – wystarczy mieæ do-

D
R
Z
W
I

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

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

bry s³uch i palce. Opukiwaniem, opisanym w medycynie
od 1824 roku, badaj¹cy wprowadza badane tkanki w charakterystyczne dr¿enie. Œciœle
przy³o¿ona d³oñ do cia³a i
uderzanie w palec serdeczny
drug¹, ujawniaj¹ ró¿ne rodzaje wypuku. Wypuk mo¿e byæ
g³oœny, cichy lub têpy,
przed³u¿ony lub krótki, pe³ny
lub pró¿ny, niski, wysoki, przyt³umiony lub bêbenkowy. W
badaniu du¿ych zwierz¹t,
koni, krów, œwiñ, lekarze weterynarii u¿ywaj¹ p³askiej
blaszki – pukade³ka, czyli plezymetru i m³oteczka identycznego z tym, jakiego neurolog
ludzki u¿ywa do badania odruchu kolanowego. Metoda
badania jest coraz rzadziej
u¿ywana, bowiem dotyczy
patologii ewidentnej. Obrazu-

je dŸwiêkowo zmiany w zawartoœci powietrza w tkankach, które je fizjologicznie
maj¹ lub patologicznie naby³y. W dawnych czasach, przed
er¹ ekg, rtg, usg i rezonansu
magnetycznego opukiwanie
by³o wyœmienitym potwierdzeniem wczeœniejszego wywodu diagnostycznego lub
rewolucyjnie zmieniaj¹cym
postawienie przypuszczenia o
przebiegu i rodzaju choroby.
www.odszkodowanie.pl

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

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

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:
Development P.B. „RemaTec” Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa, ul. Kobia³ka 42, 03-044 Warszawa, z³o¿ony dnia
14 kwietnia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm w ulicy
Olesin i drodze dojazdowej na dz. nr ew. 37/1, 38, 40/3,
41/1, 42/12, 42/11, 34/1 z obrêbu 4-16-04 przy ul. Olesin
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.

Staruszka Pere³ka
Per³a to niewielka suczka. Ma 17 lat, co dla psa jest wiekiem podesz³ym. Wiemy o niej tyle,
¿e straci³a dom, kiedy eksmitowano jej w³aœcicieli. Nie posz³a za nimi, a mo¿e jej ju¿ nie
chcieli? Zosta³a sama na klatce schodowej pod drzwiami swojego dawnego mieszkania czekaj¹c, a¿ ktoœ jej otworzy… Tutaj spa³a i jad³a, bo szczêœciem s¹siedzi j¹ karmili. Zabraliœmy
j¹ stamt¹d w stanie silnej depresji, przera¿on¹ zaistnia³¹ sytuacj¹. Nie chcieliœmy, by zabrano j¹ do schroniska, bo nie da³aby tam sobie rady, trafi³a do domu tymczasowego.
Per³a przesz³a kontrolê weterynaryjn¹, która potwierdzi³a
nasze przypuszczenia, ¿e jej zdrowie jest w z³ym stanie. Nieoperacyjny nowotwór obu listew mlecznych nie pozostawia jej
wiele czasu do ¿ycia. Mo¿e bêdzie to tylko kilka miesiêcy…
Suczka ogólnie jest bardzo zaniedbana, pewnie nigdy nie
by³a u weterynarza. W domu jest grzeczna, cicha, jak by jej
nie by³o. O¿ywia siê na spacerach.
Per³a potrzebuje domu, w którym bêdzie mog³a bezpiecznie i w spokoju spêdziæ ostatnie chwile swojego ¿ycia. Dobremu cz³owiekowi, który zechce siê ni¹ zaopiekowaæ, oferujemy
wszelk¹ pomoc w jej utrzymaniu i w opiece weterynaryjnej.
Kontakt w sprawie adopcji Per³y:
500 493 942, mariola.cudna@gmail.com
512 922 167, maga.grzybowska@gmail.com

Lewa strona medalu

Têczowe flagi
11 czerwca ulicami Warszawy po raz kolejny przejdzie
Parada Równoœci, bêd¹ca
wyrazem sprzeciwu wobec
homofobii i dyskryminacji
mniejszoœci – nie tylko seksualnych. W stolicy jest ona organizowana od 2001 roku, z
przerwami spowodowanymi
zakazami wydawanymi przez
w³adze miasta za czasów Prawa i Sprawiedliwoœci. Niestety, sytuacja uleg³a tylko niewielkiej poprawie od chwili objêcia funkcji prezydenta War-

szawy przez Hannê Gronkiewicz-Waltz. Wprawdzie nikt ju¿
nie zakazuje organizowania
parad, jednak odnoszê wra¿enie, ¿e dla w³adz stolicy nadal
s¹ one czymœ k³opotliwym i
wstydliwym. Najlepszym tego
przyk³adem jest brak udzia³u
jakiegokolwiek przedstawiciela sto³ecznego ratusza w organizowanych paradach. Na miano skandalu zas³uguje nieobecnoœæ na ubieg³orocznej
paradzie powo³anej rok temu
pe³nomocniczki prezydenta

m.st. Warszawy do spraw równego traktowania. Czy¿by pani
pe³nomocnik zapomnia³a, czyje interesy powinna reprezentowaæ? I czy naprawdê nikt w
ratuszu nie wpad³ na to, ¿e takie wydarzenie jest dla miasta
ogromn¹ promocj¹?
Mam nadziejê, ¿e w tym
roku siê to zmieni. Wprawdzie
Hanna Gronkiewicz–Waltz odmówi³a objêcia patronatu nad
parad¹, jednak mam nadziejê,
¿e przedstawiciele w³adz miasta bêd¹ na niej obecni. Niekoniecznie nawet jako jej
uczestnicy, ale przede wszystkim jako w³odarze Warszawy,
która ma ambicjê byæ miastem
nowoczesnym, wielokulturowym, otwartym i tolerancyj-

PO warszawsku

Œwi¹teczny maj
- jak byæ patriot¹?
Maj jest okresem, kiedy
mamy okazje do œwiêtowania,
wspominania wa¿nych chwil z
historii. To œwietna okazja do
zastanowienia siê nad swoim
stosunkiem do Polski, Warszawy, Europy czy w koñcu dzielnicy i ma³ej lokalnej ojczyzny.
Nasz patriotyzm ma ró¿ne wymiary i ka¿dy z nas inaczej go
pojmuje. Mój patriotyzm to trzy
obszary. Pierwszy to szacunek
do innych ludzi i tolerancja.
Drugim jest pamiêæ o bohaterskich czynach naszych przodków. Trzeci przejawia siê prac¹
dla mieszkañców, naszego
miasta i Polski, czyli zaanga¿owaniem spo³ecznym, obywatelskim i politycznym. Te
trzy czêœci z³o¿one razem, s¹
w moim sercu i rozumie.
1 maja obchodzimy Œwiêto
Pracy, którego sens wypaczy³
komunizm dla wiêkszoœci z
nas. Niestety, mamy ci¹gle w
¿ywej pamiêci pochody i wyst¹pienia „przodowników pracy”, st¹d nasz mieszany stosunek do œwiêta tego dnia.
Pamiêtajmy, ¿e tego samego
dnia œwiêtujemy przyst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej. W
2004 roku nast¹pi³o najwiêksze w historii rozszerzenie UE.
Od tego roku dla wielu najwa¿niejsza by³a beatyfikacja Papie¿a Jana Paw³a II. To wielkie prze¿ycie patriotyczne i religijne. Chcia³bym, ¿eby dziêki
pamiêci o naszym wspania³ym
Rodaku – B³ogos³awionym –
œwiêta majowe by³y okazj¹ do
pojednania.
2 maja obchodzimy Œwiêto
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Kiedy podró¿ujemy po œwiecie
i Europie, czêsto widzimy powiewaj¹ce flagi nie tylko przy
urzêdach pañstwowych, ale na
fasadach zwyk³ych budynków,
w parkach. Manifestowanie
swojej narodowoœci jest powodem do dumy. Inaczej, niestety, by³o w czasach komunizmu
w Polsce. Restrykcyjna ustawa
o symbolach narodowych zabrania³a pod groŸb¹ kary wywieszaæ flagê poza dozwolonym czasem. Walka z poczuciem przywi¹zania dla tradycji
polskiej, naszej polskoœci to
by³y sztandary komunistów. Tê
próbê jednak nasza Bia³oCzerwona przetrwa³a. Dziœ
mo¿emy cieszyæ siê wolnoœci¹
i manifestowaæ nasz patriotyzm. Dlatego ja, jak co roku,
wywieszam flagê przed swoim
mieszkaniem i rozdajê ma³e fla-

gi bia³o-czerwone mieszkañcom Targówka, Pragi i Bia³o³êki. W tym roku z pani¹ senator
Barbar¹ Borys-Damiêck¹,
radn¹ Aleksandr¹ Gajewsk¹ i
M³odymi Demokratami.
3 maja to nasze wielkie narodowe œwiêto. Wspominamy
wielkie osi¹gniêcie – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Byliœmy
pierwszym narodem w Europie
i drugim po Amerykanach na
œwiecie, który spisa³ ten najwy¿szy akt prawny. To prawdziwy powód do dumy i jeden z
najwiêkszych filarów polskoœci.
9 maja natomiast obchodzimy „Dzieñ Europy”, zwany te¿
„Dniem Schumana”. W tym roku
dzieñ ten przypada w poniedzia³ek, wiêc uroczysta Parada
Schumana ulicami Warszawy
odbêdzie siê w sobotê 7 maja.
Dzieñ póŸniej – w niedzielê 8
maja – Stowarzyszenie „M³odzi
Demokraci” organizuje w ca³ej

Polsce, a w Warszawie na „Patelni” przy Metrze Centrum
obchody europejskie.
Okazji do œwiêtowania jest
wiêc wiele. Wiêkszoœæ z nas
spêdza jednak majówkê poza
miastem, ze znajomymi lub w
Warszawie, bior¹c udzia³ w
uroczystoœciach, lub po prostu
spaceruj¹c i ciesz¹c siê czasem z rodzin¹ i bliskimi. Nie zapomnijmy jednak wywiesiæ i popatrzeæ na nasz¹ flagê bia³oczerwon¹ i przy tej okazji pomyœleæ chwilê o Polsce, zastanowiæ siê, co mo¿emy razem
dla niej razem zrobiæ i przekazaæ wartoœci naszym dzieciom.
To te¿ jest patriotyzm.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Rada wielu
nowa gazeta praska 11

Podwy¿ka, podwy¿ka
a potem… podwy¿ka
nym. Miastem, w którym jest
miejsce dla ka¿dego, bez
wzglêdu na jego kolor skóry,
wyznanie czy orientacjê seksualn¹. Takiej Warszawy chce
ponoæ równie¿ Hanna Gronkiewicz–Waltz, ale czy nie s¹
to tylko puste s³owa? W zesz³ym tygodniu z³o¿y³em do
niej jako radny interpelacjê, w
której zaproponowa³em, aby w
dniu Parady Równoœci wywiesiæ na miejskich urzêdach têczowe flagi. By³by to gest solidarnoœci i poparcia dla postulatów, dotycz¹cych praw
wszelkich mniejszoœci, a zarazem jasny sygna³, ¿e Warszawa nie jest obyczajowym zaœciankiem, ale stolic¹ tolerancji, wolnoœci i równoœci. Czy
Hanna Gronkiewicz–Waltz bêdzie mia³a doœæ odwagi, aby
taki gest wykonaæ? W koñcu
jest to stosowane w wielu miastach europejskich i by³o praktykowane w trakcie warszawskich parad chocia¿by przez
zachodnich dyplomatów, akredytowanych w naszym kraju.
Jak widaæ wiêc, nie jest to nic
strasznego i jestem pewien, ¿e
mieszkañcy stolicy s¹ na to
gotowi. Pytanie tylko, czy nad¹¿a za nimi i gotowa jest na
to Pani Prezydent. Przekonamy siê ju¿ wkrótce.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Cytat roku
„W porównaniu z wiêkszoœci¹ du¿ych miast w Polsce,
stolica oferuje dziœ lepsz¹ us³ugê za ni¿sz¹ cenê” - to s³owa
Jacka Wojciechowicza, zastêpcy prezydenta miasta,
uzasadniaj¹cego podwy¿kê
cen biletów komunikacji miejskiej, która nas wkrótce czeka.
Jakie bêd¹ nowe ceny biletów,
ju¿ chyba Pañstwo wiedz¹ z
gazet codziennych. Bilet normalny, kosztuj¹cy dziœ 2,80 z³
podro¿eje w tym roku o 80 groszy, a docelowo, za trzy lata
ma kosztowaæ 5,20 z³. Bilet
ca³odobowy, kosztuj¹cy dziœ
9,00 z³, za trzy lata ma kosztowaæ 18,00 z³. To istne horrendum. Radzê w³adzom miasta,
by nie porównywa³y warszawskiej komunikacji z „wiêkszoœci¹ du¿ych miast w Polsce”,
ale raczej z innymi stolicami
Europy, rzekomo znacznie
dro¿szymi od Warszawy.
W takim Luksemburgu bilet
jednorazowy kosztuje 1,20 euro,
czyli 4,70 z³. Bilet ca³odobowy
kosztuje 3,20 euro, czyli 12,60
z³. Znacznie taniej ni¿ wizje
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Mo¿e jednak tam komunikacja
miejska jest niedoinwestowana? Wiedz¹ Pañstwo, ¿e to
gorzki ¿art. W Luksemburgu

wszystkie autobusy s¹ nowiutkie i „niskopod³ogowe”, cokolwiek by to nie znaczy³o - mo¿na do nich swobodnie wjechaæ
wózkiem. Je¿d¿¹ punktualnie
co do minuty. Wspólny bilet
obejmuje równie¿ poci¹gi, a
dzieci do dwunastego roku ¿ycia
je¿d¿¹ bezp³atnie. Bilety mo¿na
kupowaæ za pomoc¹ sms-ów,
albo i u kierowcy (w Warszawie
nawet to jest barier¹ technologiczn¹ nie do przeskoczenia).
Mam wra¿enie, ¿e jestem
jedyn¹ wypowiadaj¹c¹ siê o
stanie warszawskiej komunikacji publicznej osob¹, która z
niej osobiœcie korzysta. Wszyscy - samorz¹dowcy, dziennikarze i nawet eksperci z Unii
Europejskiej, pisz¹ o niej z
uznaniem, jak Bronis³aw Malinowski o ¿yciu seksualnym
dzikich. To semantycznie stosowne porównanie. Warszawskie autobusy s¹ brudne, ciemne i niepunktualne. Gorsz¹
zaraz¹ od odje¿d¿ania po czasie - to w zakorkowanym mieœcie mo¿na by jeszcze wybaczyæ - jest ich odje¿d¿anie
przed czasem, powszechnie
uwa¿ane tu za dopuszczalne.
Warszawscy kierowcy w czasie jazdy nie zwracaj¹ uwagi
na pasa¿erów, niejednokroæ

zamykaj¹c im drzwi przed nosem, rozmawiaj¹ przez komórki i pal¹ (raczej na pêtlach, ale
dymek daje siê póŸniej wyraŸnie wyczuæ). To wszystko w
Luksemburgu, tak jak i w ¿adnej innej europejskiej metropolii, jest niewyobra¿alne.
Jedyne mocne strony warszawskiej komunikacji zosta³y,
niestety, odziedziczone po czasach komunizmu. To rozbudowana sieæ linii, w szczególnoœci nocnych, naprawdê dobry
system informacji o liniach i
przystankach, oraz - autobusy.
Nigdzie indziej nie mo¿na za
cenê zwyk³ego biletu przejechaæ siê zabytkowym, rzê¿¹cym blaszakiem, takim jak nasze trzydziestoletnie ikarusy.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Dziêki Hannie GronkiewiczWaltz i jej karnej maszynce do
g³osowania w Radzie Warszawy (maj¹cy wiêkszoœæ klub
PO), ju¿ w lipcu zdro¿ej¹ woda
i œcieki, w sierpniu bilety komunikacji miejskiej, a we wrzeœniu
¿³obki. Na zgodê ministerstwa
czeka jeszcze drastyczna podwy¿ka op³at za parkowanie.
Podwy¿kê cen wody Platforma
chce przyj¹æ jeszcze w maju.
Oznaczaæ ona bêdzie wzrost cen
o oko³o 30%. W czynszu przeciêtny warszawiak zap³aci wiêc za
wodê i œcieki blisko 40 z³ przy
œrednim zu¿yciu czterech metrów
szeœciennych wody miesiêcznie.
Dla czteroosobowej rodziny
oznacza to 160 z³ rachunek.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
chce, aby mieszkañcy stolicy p³acili za przejazdy komunikacj¹
miejsk¹ ponad dwukrotnie wiêcej
ni¿ obecnie. Takich podwy¿ek nie
by³o od czasów zd³awienia hiperinflacji z pocz¹tku lat 90. Jednoczeœnie wcale nie zamierza likwidowaæ darmowych przejazdów
dla urzêdników zatrudnionych w
komunikacji czy ich konkubentów.
A uzasadnieniem horrendalnych
podwy¿ek s¹ zakupy nowego taboru. Jako radny uwa¿am, ¿e
wymiana autobusów i tramwajów
na nowe jest obowi¹zkiem mia-

sta. A Zarz¹d Transportu Miejskiego nie jest firm¹ dzia³aj¹ca
dla zysku. Ma zaspokajaæ potrzeby mieszkañców gminy. Je¿eli
HGW ma kupowaæ tyle taboru, na
ile pozwol¹ jej wp³ywy ze sprzeda¿y biletów, to niech przestanie
pobieraæ od nas podatki…
Dwa razy interpelowa³em do
Pani Prezydent w sprawie nowych zasad finansowania ¿³obków. Dosta³em wykrêtn¹ odpowiedŸ czerwonego wiceprezydenta stolicy W. Paszyñskiego
utrzyman¹ w tonie „odwal siê”.
Natomiast z gazety dowiedzia³em siê, ¿e PO wspólnie z SLD
planuj¹ podnieœæ op³aty za
¿³obki z 200 do nawet 1200 z³!
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Intensywne dni
Prze³om kwietnia i maja tego
roku obfituje w szereg nader wa¿nych wydarzeñ. Skomentowaæ
wszystkich niesposób, ale jest parê
tematów niezwykle interesuj¹cych
i ciekawych. Tym razem o katastrofie smoleñskiej i wydarzeniach jej
towarzysz¹cych pisa³ nie bêdê.
Tegoroczne œwiêta Wielkiej
Nocy przypad³y wyj¹tkowo póŸno. Ten, kto zainwestowa³ w piêæ
dni urlopowych, móg³ siê cieszyæ
jedenastodniowym wypoczynkiem. Kolejne trzy dawa³y ju¿
urlop siedemnastodniowy. Pe³na
frajda. Niestety, nie dla ni¿ej podpisanego. W trakcie tak piêknego i d³ugiego „weekendowiska”
zwo³ano komisjê i sesjê rady, czego spodziewaæ siê mo¿na by³o,
bowiem przez ca³y miesi¹c w pó³nocnopraskiej radzie niewiele siê
dzia³o. Radni PiS i PWS zbojkotowali nawet œwi¹teczne spotkanie z pracownikami w urzêdzie.
Nieobecni byli tak¿e ksiê¿a Koœcio³a rzymskokatolickiego, tak
¿e wigilijne potrawy b³ogos³awi³
protojerej Koœcio³a prawos³awnego z Soboru Metropolitalnego
Œwiêtej Równej Aposto³om Marii
Magdaleny. Byæ mo¿e przypadek,
byæ mo¿e znak czasu, bowiem w
tym roku - jak objaœni³a mi bieg³a
w tych sprawach moja teœciowa Wielkanoc wyj¹tkowo przypada³a w tych samych dniach u katolików, prawos³awnych i protestantów. Pob³ogos³awiony przez protojereja odwiedzi³em na krótko
Bieszczady by szybko powróciæ
(osiem godzin z Krosna do Warszawy!!!) do spraw praskich. Panie Premierze, tempo budowy
wêz³a autostrady A4 w Rzeszowie nie napawa optymizmem.
O sesji ani komisji bud¿etu nawet nie chce mi siê pisaæ. Z historii wiem, w jaki sposób jednostki

mog¹ zdominowaæ du¿e grupy.
M¹droœæ w³asna sk³adana jest na
o³tarzu lojalnoœci, a to prowadzi do
destrukcji. Zawsze brakuje tego
pierwszego, aby przerwaæ chocholi taniec. „Oklaski przechodz¹ce w aplauz, aplauz przechodz¹cy w owacje, owacje przechodz¹ce …. itd. itp. Wódz, a za wodzem
wierni”. Najciekawsze, ¿e na Pradze wódz nawet nie jest w PiS-ie.
Byæ mo¿e, jak z tym b³ogos³awieñstwem - praska specyfika.
1 maja centralne obchody
SLD w Szczecinie, podró¿e
kszta³c¹. Warszawa, podobnie
jak wieczne miasto Rzym, zdominowana przez uroczystoœci
zwi¹zane z beatyfikacj¹ Jana
Paw³a II. Intensywne dni. Ci, którzy chcieli ich unikn¹æ w pi¹tek
mogli wyjechaæ i cieszyæ siê
piêkn¹ zapowiadan¹ pogod¹.
Dzia³kow¹ majówkê kiedyœ czas
zacz¹æ, czego i Pañstwu ¿yczê
… 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.
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Katyñski D¹b Pamiêci

dokoñczenie ze str. 1

grzech, Litwie, £otwie, Bia³orusi, Ukrainie i Cyprze. Ogólna liczba posadzonych drzew
dobiega ju¿ 4 tysiêcy. Roœnie
te¿ spo³eczne i cyfrowe archiwum danych o ofiarach Zbrodni Katyñskiej. Zwykle bowiem
zg³oszenie do programu staje
siê impulsem do odszukania

przez uczestników, np.
uczniów i nauczycieli, œladów
¿ycia i czêsto bogatej dzia³alnoœci ich lokalnego bohatera.
Informacje s¹ czêsto z pierwszej rêki, tj. od ¿yj¹cych cz³onków rodziny lub lokalnej spo³ecznoœci. PóŸniej te wszystkie materia³y, przes³ane wraz
ze sprawozdaniem z uroczy-

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 18 maja

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam,
og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
strona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
redakcja: redakcja@ngp.pl
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 507-257-824,
Jagoda 605-037-515
Pawe³ 609-490-949
oraz biuro og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 22 423-63-64, 606-969-280

stoœci s¹ zarchiwizowane i
udostêpniane w postaci cyfrowej na stronie internetowej
www.katyn-pamietam.pl
Podobnie by³o w przypadku gimnazjum nr 121, które
do stowarzyszenia Parafiada
zg³osi³o chêæ uczczenia pamiêci osoby urodzonej w
Warszawie. Szko³a otrzyma³a tylko imiê i nazwisko zamordowanego oficera oraz
datê i miejsce jego urodzenia.
Dwa tygodnie poszukiwañ w
archiwach wojskowych, Federacji Rodzin Katyñskich i
przez Polski Czerwony Krzy¿
da³y niewielkie rezultaty.
Wreszcie, przypadkiem, nauczycielce historii w gimnazjum 121, Halinie Sak, uda³o
siê nawi¹zaæ kontakt z córk¹
kpt. Tomasza Jaskó³ki, zamieszka³¹ w Bydgoszczy,
Teres¹ Urtnowsk¹. Teraz
uda³o siê ju¿ ustaliæ ¿yciorys
i zebraæ pami¹tki po bohaterze.
Kapitan Tomasz Miko³aj
Jaskó³ka urodzi³ siê 22 wrzeœnia 1906 roku w Warszawie
jako syn Aleksandra i Stanis³awy z Obryckich. Po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y Handlowej oraz Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty w Warszawie
w 1932 r., pracowa³ w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W 1935 r. o¿eni³ siê z
Mari¹ Zofi¹ Kowalczyk, a w
1937 r. urodzi³a im siê córka

Teresa. W 1939 r. zosta³ powo³any do kadry rezerwowej
86. pu³ku piechoty jako dowódca plutonu cekaemów.
We wrzeœniu 1939 r., w czasie walk w okolicach Grodna,
dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Do kwietnia 1940 roku
przebywa³ w Starobielsku.
Zosta³ zamordowany przez
NKWD strza³em w ty³ g³owy
w Piatichatkach na przedmieœciu Charkowa.
Dekretem Prezydenta RP
w Londynie z dnia 1 paŸdziernika 1984 r. Tomasz Jaskó³ka zosta³ poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Kampanii
Wrzeœniowej 1939 r. Prezydent Lech Wa³êsa nada³ mu
w 1993 r. Medal za udzia³ w
wojnie obronnej 1939 r.
Wreszcie decyzj¹ z 5 paŸdziernika 2007 zosta³ poœmiertnie awansowany przez
Ministra Obrony Narodowej
na stopieñ kapitana Wojska
Polskiego.
Poprzez losy tego jednego
cz³owieka m³odzie¿ pozna³a
historiê Zbrodni Katyñskiej.
Uroczystoœæ posadzenia
Dêbu Pamiêci, poœwiêconego kapitanowi Tomaszowi
Jaskó³ce, jaka mia³a miejsce
15 kwietnia w Gimnazjum nr
121, by³a jednoczeœnie

Dzieñ Europy
Projekcja filmu wyró¿nionego nagrod¹ filmow¹ Parlamentu Europejskiego LUX „Obca”, Parada Schumana,
dzieñ otwarty Biura Informacyjnego PE we Polsce - na te
imprezy zaprasza Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce z okazji Dnia Europy.
W po³udnie 7 maja z Placu Zamkowego w Warszawie wyruszy XII Parada Schumana. Biuro Informacyjne PE zaprasza do udzia³u w Paradzie i do namiotów Parlamentu w Miasteczku Europejskim na Nowym Œwiecie.
BIPE przygotowa³o 4 namioty z grami i konkursami oraz
K¹ciki Europejskie przeznaczone zarówno dla dzieci jak i
doros³ych. Na dzieci czekaj¹ m.in. warsztaty teatralne i kuglarskie, malowanie twarzy i tzw. mandala europejska.
Doroœli stan¹ przed niepowtarzaln¹ okazj¹ zdobycia tytu³u „Twórcy Nowej Historii Europy”. Fragmenty najciekawszych historii zostan¹ odczytane ze sceny przez naszych
aktorów, a ich autorzy otrzymaj¹ Kotyliony Kreatywnego
Europejczyka.
Zachêcamy do przeja¿d¿ki piêtrowym angielskim autobusem, który po zakoñczeniu Parady zabierze pasa¿erów na
wirtualn¹ podró¿ po Europie. Goœcie Parlamentu Europejskiego bêd¹ mogli tak¿e zagraæ w narodowe gry Europejczyków:
patanque/boulle, mini-golfa i darta.
Miasteczko Europejskie zacznie ¿yæ o godzinie 12.30.

uczczeniem wszystkich ofiar
Zbrodni Katyñskiej. Na uroczystej akademii obecni byli
znakomici goœcie, m.in. córka kapitana Tomasza Jaskó³ki, Teresa Urtnowska. Na jej
program z³o¿y³y siê wykonane przez uczniów wiersze i
piosenki oraz fragmenty listów zamordowanych w Katyniu oficerów do rodzin.
Nastêpnie na skwerze
przed szko³¹ nast¹pi³o posadzenie Dêbu Pamiêci. Dokonali tego dyrektor Gimnazjum
121 Wanda Walkowiak, córka
kapitana Jaskó³ki Teresa Urtnowska, wiceburmistrz Bia³o³êki Piotr Jaworski, nauczycielka historii Halina Sak oraz
uczeñ Dominik Smyk. Œwie¿o
posadzone drzewko poœwiêci³
ksi¹dz Pawe³ Mazurkiewicz.
Uczniowie Gimnazjum nr
121 im. Wojciecha Zawadzkiego wziêli udzia³ w konkursie plastycznym pod tytu³em
„Katyñ – golgot¹ Wschodu”
oraz w konkursie literackim
pod tytu³em „Katyñ – pamiêtamy”. Z uczniowskich prac literackich powsta³ tomik poetycki ilustrowany pracami
plastycznymi. Ka¿dy goœæ uroczystoœci taki tomik otrzyma³.
Zaanga¿owanie uczniów
Gimnazjum w przygotowanie

uroczystoœci udowodni³o, ¿e
program „Katyñ… ocaliæ od
zapomnienia” stwarza wspania³¹ okazjê do zaszczepienia m³odemu pokoleniu pamiêci o historii, widzianej
przez pryzmat losów konkretnego cz³owieka i jego
najbli¿szych.
Joanna Kiwilszo

TERMEK

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

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

Dzieñ wczeœniej, 6 maja o godzinie 18.30 w Kinie Kultura
przy Krakowskim Przedmieœcu 21/23 w Warszawie rozpocznie siê projekcja filmu Obca (Die Fremde), laureata nagrody
filmowej Parlamentu Europejskiego LUX w 2010 roku.
Pokazowi bêdzie towarzyszyæ spotkanie: „Czy naprawdê
obcy? Debata o kulturowej to¿samoœci Europy”, zorganizowane we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych. W dyskusji wezm¹ udzia³: pos³anka do PE Ró¿a Thun, prof. Monika P³atek i dr Agnieszka Gutkowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Maciej Nowicki z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Adam Leszczyñski z Gazety Wyborczej bêdzie moderatorem debaty.
Rezerwacja bezp³atnych wejœciówek w kasie Kina Kultura,
tel. 22 826 33 35, e-mail: kinokultura@sfp.org.pl.
9 maja Dzieñ Europy bêdzie œwiêtowany przed wspóln¹
siedzib¹ Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (ul. Jasna
14/16a) w godzinach od 10.00 do 13.00. Pracownicy BIPE i
RKE bêd¹ informowaæ o pracy instytucji i rozdawaæ kwiaty.

Warsztaty fotograficzne „Wiosenna Warszawa”
21 maja (sobota) godz. 11.00
Temat warsztatów „WIOSENNA WARSZAWA” zajêcia w
plenerze, spotkanie w dniu warsztatów o godz. 11.00 przy
pomniku Jana III Sobieskiego na ul. Agrykola. Uczestnicy
zabieraj¹ ze sob¹ statywy (nie jest to konieczne, parasole
jakby pada³o). W planie £azienki i Pa³ac Pod Blach¹ oraz
Agrykola. Warsztaty poprowadzi Andrzej Seta.

