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Nie jest chyba tajemnic¹, ¿e relacje pomiêdzy Urzêdem
Dzielnicy Praga Pó³noc a przedsiêbiorcami odbiegaj¹ od
idea³u. Szans¹ na zmianê tej sytuacji sta³y siê spotkania
z burmistrzem Piotrem Zalewskim. Zainicjowa³ je zespó³
organizacyjny Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Praskich.
W sk³ad zespo³u wchodz¹ w³aœciciele klubów, lokali gastronomicznych i galerii ze Starej i Nowej Pragi.
W spotkaniu zorganizowa- brano do dalszej dyskusji dwa
nym 15 maja w Urzêdzie istotne dla przedsiêbiorców
Dzielnicy Praga Pó³noc wziê- tematy. Pierwszy dotyczy³
³o udzia³ kilkanaœcioro przed- spadku obrotów w zwi¹zku z
siêbiorców, dyrektor Bo¿ena budow¹ metra i koniecznoœci
Salich z ZGN, przedstawiciel- obni¿ki czynszów, drugi staka Biura Polityki Mieszkanio- nowi³ otwarte pytanie o zawej m.st. Warszawy, bur- kres promocji dzielnicy i formistrz Piotr Zalewski, a tak- my wspó³pracy w tym zakre¿e wiceburmistrz Katarzyna sie z przedsiêbiorcami.
£êgiewicz.
Budowa metra ca³kowicie
Po wczeœniejszym spotka- zak³óci³a dotychczasowe
niu w mniejszym gronie wydokoñczenie na str. 5

Elastyczne
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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)
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja
protetyka gratis!
W czerwcu specjalna oferta na aparaty telefoniczne
dla nies³ysz¹cych!
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UWAGA!
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s³uch

Jak wszystko dobrze pójdzie, pojedziemy metrem na
Pragê w 2014. Budowa II linii trwa, na placu boju pojawi³y siê dwie tarcze dr¹¿¹ce TBM – Anna i Maria. Anna ju¿
dr¹¿y. Maria jest pod ziemi¹, ale rozpocznie pracê w po³owie czerwca. Niebawem do³¹czy do nich trzecia - Wis³a. I uwaga – wiadomoœæ z ostatniej chwili – bêdzie, choæ
niezapowiadana, czwarta tarcza, na razie bezimienna.
Ruszy do pracy po wakacjach.
Pamiêtamy - Tunnel Boring ciœnieniow¹ znajduje siê poMachine sprawdzi³a siê mieszczenie operatorów. Uroœwietnie podczas dr¹¿enia bek jest transportowany na
tunelu pod dnem Wis³y, któ- powierzchniê taœmoci¹gami.
dokoñczenie na str. 3
rym odprowadzane bêd¹
œcieki z lewobrze¿nej czêœci
Warszawy do Oczyszczalni
Czajka. Anna – nazwana tak
na czeœæ ksiê¿nej Anny Mazowieckiej i Maria – imienniczka Marii Sk³odowskiejCurie - s¹ wiêksze od protoplastki pracuj¹cej dla Czajki i
nieco bardziej skomplikowane technologicznie.
Wielkie krety
Urz¹dzenie TBM, bowiem
tak w zasadzie nale¿a³oby je
nazywaæ, to sterowana komputerowo tarcza dr¹¿¹ca z ruchomymi no¿ami, za ni¹ komora, do której wpada wydr¹¿ony urobek, a za potê¿n¹ œcian¹

Dialog
o praskich
muzeach
Majowe posiedzenie
Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono
muzeom – temu, które ju¿
powstaje oraz planowanym
i potencjalnie mo¿liwym.
Ca³a prawobrze¿na Warszawa cierpi na brak miejskich i samorz¹dowych instytucji kultury. Tym bardziej cieszy, ¿e pierwsza taka placówka, czyli Muzeum Warszawskiej Pragi, gromadzi i ocala
dokoñczenie na str. 4

Zgodnie z zapowiedzi¹, jak¹ zawar³ w swym piœmie wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, miniony weekend by³ ostatnim pod rz¹dami Max
Filmu w kinie Praha. Od 1 czerwca kino rusza ponownie
z Filmowym Dniem Dziecka, wydarzeniem zorganizowanym przez nowego najemcê, spó³kê Meteora Films. Od
maja wynajêto te¿ lokal gastronomiczny w budynku kina.
Zamiast restauracji bêdzie tu teraz bar dla kibiców pi³karskich. Odwrotnie ma byæ z kinem – zamiast komercji i
schlebiania niskim gustom nowy operator zapowiada tylko ambitny repertuar.
Choæ sama spó³ka powsta- walach filmowych w Berlinie,
³a niedawno, skupia ludzi z Wenecji oraz Cannes. Praha
dziesiêcioletnim doœwiadcze- stanie siê wkrótce jedynym
niem w organizacji ponad miejscem w Warszawie,
dwustu najwiêkszych imprez gdzie bêdzie je mo¿na obejfilmowych i dystrybucji kino- rzeæ na d³ugo przed oficjaln¹
wej. Zarz¹dzaj¹ te¿ niezale¿- premier¹ kinow¹. Nowy nanymi kinami Alchemia i Etno- jemca kina zamierza tworzyæ
kino, a i w tej dziedzinie nie nie tylko w³asne projekty filpowiedzieli jeszcze ostatnie- mowe, ale tak¿e niepowtago s³owa. W najbli¿szym cza- rzalne praskie edycje wydasie spó³ka planuje pokazy fil- rzeñ ju¿ istniej¹cych w innych
mów nagradzanych na festidokoñczenie na str. 3
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Warszawa, ul. Okrzei 32

Iluminacja niezgody – riposta do riposty
Od urodzenia mieszkam w Dzielnicy Bia³o³êka, na Nowodworach. W³aœnie dzisiaj pozna³em
zaskakuj¹ce fakty dotycz¹ce mojej dzielnicy. Iluminacja Urzêdu Dzielnicy jest niezbêdna,
poniewa¿ jest on cennym zabytkiem, a trzeba nieœæ oœwiecenie w ciemny, nap³ywowy lud
Bia³o³êki. Tylko dlaczego niszczeje zabytkowy budynek przy ulicy Modliñskiej 257 i willa przy
ulicy Leœnej Polanki? W Bia³o³êce jest tyle przedszkoli i szkó³, tylko dlaczego dzieci ucz¹ siê
na trzy zmiany, a do przedszkola nie mo¿na siê dostaæ. Oczyszczalnia Czajka ju¿ nie œmierdzi dziêki Panu Kaznowskiemu, tylko kto najg³oœniej protestowa³ przeciwko jej modernizacji.
Pan Anzelm B. chyba mieszka w jakiejœ innej Bia³o³êce ni¿ ja. Mia³em okazjê poznaæ analizê
lokalizacji dla oczyszczalni œcieków Czajka i w³aœnie ta by³a najbardziej korzystna ze wzglêdu
na brak zabudowy. Przed budow¹ oczyszczalni nielicznych mieszkañców przesiedlono, nowe
domy pojawi³y siê w pobli¿u oczyszczalni dopiero, gdy do w³adzy doszli ,,Muszkieterowie”.
Na pocz¹tku rozwój dzielnicy by³ zrównowa¿ony, lecz póŸniej nasta³a niekontrolowana, wrêcz
dzika zabudowa ka¿dego wolnego skrawka terenu. Obecnie Bia³o³êka jest wielk¹ sypialni¹.
Ceny mieszkañ s¹ tu niskie ze wzglêdu na kiepsk¹ infrastrukturê, a kto mo¿e to ucieka do
innych dzielnic. Mam nadziejê, ¿e koledzy z PO przywo³aj¹ Pana Kaznowskiego do porz¹dku, bo to oni ponios¹ konsekwencje w najbli¿szych wyborach. Zastanawiam siê tylko, kto
sterowa³ Panem Anzelmem B. bo takich bzdur i g³upot jakie napisa³ to nie znios¹ mieszkañcy
Ba³o³êki ani rdzenni ani nap³ywowi.
Adam W¹tkowski
Proponujê Panu bardziej
uwa¿ne czytanie tekstów, do
których siê Pan odwo³uje. Nie
napisa³em przecie¿, ¿e ratusz trzeba podœwietliæ, bo
jest zabytkiem, napisa³em
wyraŸnie, ¿e jest budynkiem
ciekawym architektonicznie i
dlatego warto go podœwietliæ.
Napisa³em, ¿e nale¿y podœwietliæ równie¿ nieliczne zabytkowe budynki znajduj¹ce
siê w Bia³o³êce, co nie oznacza przecie¿, ¿e budynek ratusza zaliczam do zabytków.
Wydaje mi siê, ¿e jest to oczywiste, nawet dla przeciêtnie
inteligentnego czytelnika. I
nic nie pisa³em na temat niesienia oœwiecenia w ciemny
lud Bia³o³êki. Nie lubiê jak
ktoœ wk³ada mi w usta s³owa,
których nie u¿y³em.
Nie jest prawd¹, ¿e dzieci
w bia³o³êckich szko³ach ucz¹
siê w systemie trójzmianowym. Taka sytuacja nie ma
miejsca w ¿adnej ze szkó³. W
nielicznych szko³ach s¹ zajêcia na dwie lub pó³torej zmiany. Nie rozumiem, po co pisaæ
takie bzdury, zreszt¹ ³atwe do
zweryfikowania. Wystarczy
jeden telefon z zapytaniem do
wydzia³u oœwiaty.
Tak, to m.in. dziêki obecnemu burmistrzowi Czajka jest
modernizowana. Wystarczy
przeœledziæ protoko³y z sesji
z lat 90. ubieg³ego wieku i z
pocz¹tków tego wieku, by siê
dowiedzieæ, ile czasu poœwiêcono na dyskusje na temat
oczyszczalni, ile uchwa³ podjêto w tej sprawie i ilu nacisków wymaga³o przez lata,
byœmy mogli wreszcie doczekaæ obecnego stanu Czajki.
Niekontrolowana, wrêcz
dzika zabudowa ka¿dego
skrawka Bia³o³êki? Chyba
rzeczywiœcie ka¿dy z nas
mieszka w innej dzielnicy.
Osiedla mieszkaniowe – w
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
ul. Zagójska 9
04-160 Warszawa

przewa¿aj¹cej wiêkszoœci –
s¹ ³adnie wkomponowane w
zieleñ i na ogó³ nie budz¹ zastrze¿eñ w sensie estetyki.
Niekontrolowana i dzika to
jest zabudowa centrum naszej stolicy. Tam punktowce
wciskaj¹ siê chaotycznie w
ka¿d¹, nawet najmniejsz¹
woln¹ przestrzeñ, a o zieleni
mo¿na jedynie pomarzyæ.
Ceny mieszkañ s¹ w Bia³o³êce niskie? I Bogu dziêkowaæ. Choæ ja uwa¿am, ¿e i
tak s¹ z sufitu. Wszyscy wiemy, ¿e ceny mieszkañ w Polsce s¹ relatywnie jednymi z
wy¿szych w Europie albo i
najwy¿szymi.
Zabieg, który Pan stosuje
odbijaj¹c – kompletnie bez
sensu – pi³eczkê w sprawie
bia³o³êckich zabytków, wskazuje doœæ wyraŸnie, ¿e chce
Pan coœ nagi¹æ do z góry za³o¿onej tezy. Przecie¿ nie
mo¿e Pan nie wiedzieæ, ¿e
zabytki podlegaj¹ Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i nic do tego nie maj¹
w³adze dzielnicy. Z wymienionych przez Pana dwóch budynków - wed³ug mojej wiedzy - jedynie zespó³ dawnego oœrodka opiekuñczego
Przystañ, przy Modliñskiej
257 jest wpisany na listê zabytków. O willi przy Leœnej
Polanki nie wiem, mo¿e gdybym zna³ numer, pod którym
znajduje siê ten budynek móg³bym zweryfikowaæ swoj¹
niewiedzê. Czy warto uprawiaæ takie sobie ble, ble dla
samego bleblania i mieszania
ludziom w g³owach, a raczej
mieszania w g³owach – jak go
Pan okreœla – „ciemnego, nap³ywowego ludu Bia³o³êki”?
Podobny zabieg stosuje
Pan odnosz¹c siê do kwestii
budynków mieszkalnych w
pobli¿u Czajki, sugeruj¹c
jak¹œ rzekom¹ winê w tej
sprawie w³adz ówczesnej
gminy. Ci, którzy zamieszkali
w bezpoœredniej bliskoœci
Czajki dobrze wiedzieli, czym
to pachnie, a raczej œmierdzi.
Dzia³ki, na których zamieszkali by³y bardzo tanie, ot i ca³a
tajemnica rzekomego spisku
w³adz. Wiem o tym z mo¿liwie najlepiej poinformowanego Ÿród³a – pobudowali siê
tam moi przyjaciele.
Po raz drugi zmusza mnie
Pan do pow¹tpiewania w inteligencjê Pana – czy ja choæ

s³owo napisa³em o przedszkolach? Dobrze wiem, ¿e w
Bia³o³êce wci¹¿ ich brakuje,
choæ to nie oznacza, ¿e nie
s¹ budowane. S¹. Dowód –
choæby ostatnia sesja Rady
Bia³o³êki. Czy nie mo¿e Pan
wznieœæ siê ponad doraŸn¹,
z góry za³o¿on¹ tezê i uznaæ,
¿e w Bia³o³êce buduje siê
bardzo wiele szkó³, œwietnie
wyposa¿onych (o takim wyposa¿eniu, m.in. w obiekty
sportowe, niektóre szko³y w
centrum stolicy mog¹ jedynie
marzyæ) mnóstwo ulic, ¿e
powstaj¹ inwestycje infrastrukturalne, ¿e zmierza siê
w³aœnie do tego, by dzielnica
nie by³a wy³¹cznie sypialni¹?
Koncerty w BOK, letnie biesiady na powietrzu, festyny.
Chyba nie oczekujê zbyt wiele? A mo¿e Pan ju¿ nie pamiêta jak wygl¹da³a Bia³o³êka w roku 1990? Mam! Pan
po prostu by³ wtedy niemowlakiem, wiêc nie mo¿e Pan
pamiêtaæ.
I niby z jakiego powodu koledzy z PO maj¹ przywo³ywaæ burmistrza Kaznowskiego do porz¹dku? Z powodu
iluminacji, która zreszt¹ nie
dosz³a do skutku, a na któr¹
zgodzili siê wiceburmistrzowie, obaj – zdaje siê – z PO?
Czy z jakiegoœ innego powodu? A jeœli tak, to z jakiego?
Tym jednym stwierdzeniem
bardzo po dziecinnemu siê
Pan demaskuje. Obaj wiemy
dobrze co mam na myœli,
prawda?
I na koniec. Wpisuje siê
Pan w ten nieznoœny ton malkontenctwa, narzekactwa, takiego typowo polskiego – niestety. Nie umiemy niczym siê
cieszyæ, nie potrafimy doceniæ tych, którzy coœ robi¹ dla
dobra wspólnego, doszukuj¹c siê zawsze jakiegoœ drugiego dna. Straszne. Trzeba
mieæ naprawdê sporo z³ej
woli ¿eby nie widzieæ przemian cywilizacyjnych, które
dokona³y siê w tej dzielnicy i
to w niespe³na 20 lat, podczas gdy inne czêœci Warszawy mia³y na to niemal 70 lat.
To jest ogromny skok i przyzna mi to ka¿dy racjonalnie
myœl¹cy mieszkaniec Bia³o³êki – zarówno rdzenny jak i nap³ywowy. No chyba, ¿e chce
przede wszystkim przywalaæ
w³adzom dzielnicy, wczeœniej
gminy. Na otrzeŸwienie mam

prost¹ receptê – proszê stan¹æ do wyborów, wygraæ je,
a potem zrobiæ wszystko lepiej. Myœlê, ¿e jest to uczciwa propozycja.
Anzelm B.

OBRAZY • SREBRA • PLATERY
ZEGARY • PORCELANA
ODZNACZENIA • MEDALE
MONETY • BANKNOTY
BI¯UTERIA • MEBLE

tel. 602 247 133
januszhendel@op.pl
KUPNO • KOMIS • SPRZEDA¯

Historia pisana i malowana
11 maja w auli Szko³y Podstawowej nr 42 z Oddzia³ami
Integracyjnymi przy ul. Balkonowej mo¿na by³o podziwiaæ prace, nagrodzone w Szkolnym Konkursie Historycznym „Per³y Targówka”. W samo po³udnie nast¹pi³o uroczyste podsumowanie trzech konkursów i rozdanie nagród laureatom przez marsza³ka Marka Borowskiego,
przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Targówek Zbigniewa
Poczesnego i dyrektor SP 42 Annê Nadolsk¹.

Na III Miêdzyszkolny Konkurs Historyczno-Literacki dla
uczniów szkó³ prawobrze¿nej
Warszawy „II wojna œwiatowa
w dziejach mojej rodziny”
wp³ynê³o ponad 50 prac. Mia³y ró¿ne formy: wypowiedzi
bezpoœrednie, wspomnienia
jednej lub kilku osób; by³ te¿
wywiad z prababci¹. Autorzy
wykorzystali zdjêcia, dokumenty, mapy; niektórzy ozdobili je w³asnymi rysunkami.
Obok prac drukowanych znalaz³ siê rêkopis. Wiele opatrzonych by³o zgod¹ na publikacjê, bez honorarium.
Jury, pod przewodnictwem
prezes Oddzia³u Bródno Towarzystwa Przyjació³ Warszawy Reginy G³uchowskiej
wy³oni³o 13 laureatów, przyzna³o te¿ 14 wyró¿nieñ. Laureatami zostali: Zofia Zieliñska, Mateusz Guzik i Patryk
Zydroñ z SP 154; Zuzanna
Sieradzka i Dominik Raczyñski z SP 275; Natalia Kocielnik i Aleksandra W³odawiec
z SP 344; Weronika Klimaszewska i Oliwia Bieñkowska
z SP 42; Adam Skowronek z
SP 279, Antoni Mazek z SP
277, Natalia Widomska z SP
285 i Paulina Kostecka z
Gimnazjum 145.
Gratuluj¹c laureatom Marek
Borowski przypomnia³ maksymê: „ Historia – magistra vitae”;
to jest coœ bardzo ¿ywego,
trzeba j¹ rozumieæ, nie „wkuæ”.

Podkreœli³, ¿e odczytany na
wstêpie fragment jednej z prac
pokazuje ¿ycie ludzi, którzy w
okrutnych czasach mieli swoje radoœci i smutki; szczêœcie
zale¿y od tego, jaki klimat panuje w rodzinie, nie od czasu
ani pieniêdzy.
Radna Danuta Winnicka
poinformowa³a o staraniach,
by najpiêkniejsze prace z
tego konkursu zosta³y opublikowane.
Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê tak¿e V Dzielnicowy
Konkurs Wiedzy o Targówku
„Nie taki Targówek straszny,
jak go maluj¹”, w którym rywalizowa³y 3-osobowe dru¿yny. Najwiêcej punktów i I
miejsce uzyska³a dru¿yna z

SP nr 84 w sk³adzie: Bartosz
Kowalik, Mateusz Laskowski
i Grzegorz Szymañski; II
miejsce – Sandra Andrzejewska, Katarzyna Zwêgliñska i Jan Akonom z SP nr
285; III miejsce - Zuzanna
Kalicka, Eryk Bube³a i Piotr
Prusik z SP nr 277. 9 dru¿yn
otrzyma³o wyró¿nienia.
W konkursie „Per³y Targówka” uczestniczyli uczniowie z klas IV – VI, którzy dowoln¹ technik¹ wykonywali
prace plastyczne, zwi¹zane z
podanymi has³ami: Grodzisko, Cmentarz Bródnowski,
Park Bródnowski, Kolumnada na ul. Malborskiej. Zdobywcy I miejsc to: Szymon
Tlaga z kl. IVA (wykona³ model grodu z u¿yciem zapa³ek),
Bogumi³ Ostrowski z kl. VA i
Mateusz Siemi¹tkowski z kl.
VB. Na II miejsce zas³u¿y³y 3
prace, na III równie¿ 3, jedna
– na wyró¿nienie.
Dziêkuj¹c uczestnikom
konkursów i goœciom, dyrektor Anna Nadolska wyrazi³a
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
bêdzie ich jeszcze wiêcej. Podziêkowa³a tak¿e Katarzynie
Spoczyñskiej-Król, koordynuj¹cej wszystkie dzia³ania konkursowe oraz Ma³gorzacie
Zarzyckiej i opiekunom.
G³ównym sponsorem nagród by³ Marek Borowski,
ufundowa³ je tak¿e Urz¹d
Dzielnicy Targówek i Muzeum
Warszawskiej Pragi.
K.
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Kolejne metry II linii metra
dokoñczenie ze str. 1

Jedn¹ tarczê, pracuj¹c¹ non
stop przez ca³¹ dobê i przez
ca³y tydzieñ, obs³uguje 50 operatorów. W pracy korzystaj¹ z
nawigacji satelitarnej. Jedna
maszyna dr¹¿¹ca to koszt oko³o 13 milionów euro.
Ka¿dy z wymiennych no¿y
tarcz TBM wa¿y 250 kg, zaœ
same tarcze to ciê¿ar kilku tysiêcy ton! Dr¹¿¹ dziennie – w
zale¿noœci od rodzaju gruntu
– od 10 do kilkunastu metrów.
Dla porównania rêczne tarcze
(stosowane przy budowie I linii metra) dr¹¿y³y dwa metry
tunelu na dobê. Przekrój geologiczny terenu wymaga, by
Anna i Maria zmierzy³y siê z
piaskami, i³ami, wapieniami,
kurzawk¹ i ska³ami polodowcowymi. Anna, która jako
pierwsza rozpoczê³a kreci¹
robotê, do koñca roku ma wydr¹¿yæ tunel po³udniowy,
³¹cz¹cy stacjê Rondo Daszyñskiego ze stacj¹ Œwiêtokrzyska. W nastêpnej kolejnoœci
wykona tunel po³udniowy na
Powiœle, a tak¿e pó³kilometrowy ³¹cznik miêdzy pierwsz¹ i
drug¹ lini¹ metra, pod parkiem
przy Œwiêtokrzyskiej. Maria,
która ruszy do pracy w czerw-
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cu, wystartuje z Ronda Daszyñskiego i wykona tunel pó³nocny miêdzy Rondem a Powiœlem. W czasie wakacji rozpocznie siê podziemny monta¿ trzeciej tarczy - Wis³y i
czwartej - bezimiennej. Po wakacjach obie wykonaj¹ tunele
miêdzy stacj¹ Powiœle a stacj¹
Dworzec Wileñski. Przy budowie centralnego odcinka II linii metra zag³êbienie stacji bêdzie zró¿nicowane. Kolejne
przystanki od strony Woli w
kierunku Wis³y, bêd¹ budowane coraz g³êbiej. Wymaga
tego koniecznoœæ dr¹¿enia
tunelu siedem metrów pod
dnem Wis³y, a tak¿e zapewnienie p³ynnego przejœcia II linii pod I lini¹ metra. Najg³êbiej,
bo 30 metrów pod ziemi¹,
znajdzie siê stacja Nowy
Œwiat.
Podziemne dworce w stylu
pop-art
Siedem stacji nowej linii
metra dzieli dystans 6,1 km –
Rondo Daszyñskiego, Rondo
ONZ, Œwiêtokrzyska, Nowy
Œwiat, Powiœle, Stadion,
Dworzec Wileñski. Liniê obs³u¿y 16 poci¹gów, jak siê
szacuje rocznie pojedzie nimi
blisko 10 mln osób. Stylistyka wystroju stacji bêdzie jednorodna. Rozszerzaj¹ce siê
ku górze kolumny i ogromne
kolorowe napisy na œcianach
z nazw¹ stacji, po³yskliwe
posadzki peronów i schodów.
Wejœcia i wyjœcia, przypominaj¹ce kszta³tem stylizowane, geometryczne motyle,
bêd¹ przezroczyste i ich kolorystyka bêdzie nawi¹zywa³a do tej dominuj¹cej w czê-

Nowa ods³ona
Kina Praha
dokoñczenie ze str. 1

miastach. Znakomite nag³oœnienie kina pozwoli tak¿e na
organizowanie zarówno kameralnych wydarzeñ muzycznych, jak i pokazów filmów niemych z muzyk¹ na
¿ywo.
Kino wraca ju¿ 1 czerwca
trzydniowym Filmowym
Dniem Dziecka. W programie znalaz³a siê zarówno najnowsza pe³nometra¿owa
premiera „Goryla Œnie¿ka w
Barcelonie”, jak i klasyczna
animacja „Piêkna i bestia”.
Poza tym liczne filmy krótkometra¿owe. Zaplanowano tak¿e mnóstwo atrakcji dla dzieci, np.: zabawy ruchowe, konkurs plastyczny z nagrodami.
Dzieci bêd¹ mog³y sprawdziæ
i poszerzyæ swoj¹ wiedzê o filmie, m.in. o poszczególnych
zawodach zwi¹zanych z produkcj¹ filmow¹, czy elementach animacji. Niew¹tpliw¹
gratk¹, z pewnoœci¹ nie tylko
dla najm³odszych, bêdzie
mo¿liwoœæ zwiedzenia kabiny
operatorskiej.

W przeciwieñstwie do dotychczasowego najemcy, Instytucji Filmowej Max-Film,
nowy operator kina ma pomys³, wizjê i dostrzega na
Pradze potencja³ dla wprowadzenia tak¿e ambitnego
repertuaru, nawet pomimo
trwaj¹cej budowy metra.
Kino wreszcie zyska³o szansê, by staæ siê wa¿nym punktem nie tylko na mapie kulturalnej Pragi, ale i ca³ej
Warszawy.
Poza nowymi projektami
utrzymane zostan¹ dotychczasowe, jak pokazy filmów dla szkó³ oraz dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Otrzymaliœmy te¿ zapewnienie, ¿e zostaje zdecydowana wiêkszoœæ pracowników, poza osobami,
które przyjê³y inne propozycje pracy. Z za³og¹ siê
znamy, nie zamierzamy
przeprowadzaæ ¿adnych
rewolucji – zapewnia pani
prezes Meteora Films Joanna Grabowska.
Kr.

œci podziemnej. Niewielkim
odstêpstwem od regu³y jednorodnoœci bêdzie stacja
Œwiêtokrzyska. Tu, wielki kolorowy napis z nazw¹ stacji,
bêdzie siê jedynie wyœwietla³
na œcianie, na czas przyjazdu metra, przez trzy minuty.
Na œcianach stacji Œwiêtokrzyska bêd¹ eksponowane
dzie³a sztuki wspó³czesnej.
Zanim powstan¹ stacje
warto spojrzeæ wstecz. Decyzja o budowie II linii metra i o
lokalizacji przystanków zapad³a w 2006. Przedtem zak³adano poprowadzenie drugiej
nitki metra pod Wolsk¹ i Cz³uchowsk¹ na Woli i Bemowie,
a tak¿e podzia³ linii metra po
stronie praskiej na czêœæ pó³nocn¹, biegn¹c¹ na Targówek (II linia) i po³udniow¹ na
Goc³aw (III linia). Nastêpnie
zdecydowano o po³¹czeniu
planowanych II i III linii, przesuwaj¹c wolsk¹ czêœæ przebiegu trasy pod ulicê Górczewsk¹. Œrodkowy fragment
- od Ronda Daszyñskiego do
Dworca Wileñskiego pozosta³ bez zmian. W 2007 konkurs na wstêpny projekt koncepcyjny wygra³o konsorcjum
BP „Metroprojekt”- AMC Cho³dzyñski. Projekt zosta³ zatwierdzony i wykonany. W
tym samym roku, we wrzeœniu, og³oszono przetarg na
wykonawcê II linii. Po otwarciu ofert okaza³o siê, ¿e zaproponowana przez trzech
uczestników konkursu cena
ok. 6 mld z³, przekracza zaplanowane w bud¿ecie miasta œrodki na ten cel i rozpisano kolejny przetarg (w
2008), który wy³oni³ najtañszego oferenta – konsorcjum
w³osko-turecko-polskie, które
zadeklarowa³o kwotê o 2 mld
ni¿sz¹ ni¿ oferenci w poprzednim przetargu. Umowa
na projekt i budowê centralnego odcinka II linii metra
zosta³a podpisana w paŸdzierniku 2009.
Metro w œci¹gawce
II linia metra to dziœ najwiêksza inwestycja samorz¹dowa w Polsce, warta blisko
5 mld z³. 76% finansowania
przedsiêwziêcia zapewnia
Unia Europejska, co stanowi
kwotê blisk¹ 3 mld z³. Inwestorem jest Miasto Sto³eczne
Warszawa, reprezentowane
przez Zarz¹d Transportu Miejskiego, zaœ inwestorem zastêpczym jest spó³ka Metro
Warszawskie. Wykonawca
inwestycji to w³osko-tureckopolskie konsorcjum: ASTALDI
Sp. A., GÜLERMAK Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A. S. i
Przedsiêbiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z
Miñska Mazowieckiego.
D³ugoœæ nowej nitki metra
to 6,1 km, na które sk³ada siê
szeœæ podwójnych tuneli
³¹cz¹cych stacje. Dla dope³nienia ca³oœci trzeba jeszcze
doliczyæ pó³kilometrowy tunel
³¹cz¹cy II liniê z I. Najni¿ej po³o¿ona stacja – Nowy Œwiat –
siêga w g³¹b ziemi na dystans
odpowiadaj¹cy wysokoœci

szeœciu piêter. Czêœæ tunelu
przebiega na g³êbokoœci 7-8
metrów pod dnem Wis³y.
Zapytany o przebieg i dotrzymanie terminu oddania inwestycji Bartosz Milczarczyk,
rzecznik prasowy Urzêdu
m.st. Warszawy, powiedzia³
NGP: Wykonawca nie zmieni³ terminu oddania inwestycji do u¿ytkowania, pomimo i¿
sk¹din¹d wiadomo, ¿e pierwsza tarcza dr¹¿¹ca mia³a rozpocz¹æ pracê w koñcu ubieg³ego roku. Ruszy³a w maju
tego roku, ale termin pozostaje niezagro¿ony. Wykonawca
nie zg³asza nam równie¿ jakichœ istotnych problemów.
Oczywiœcie, pojawiaj¹ siê ró¿-

ne przeszkody, jak to zwykle
bywa podczas wielkich budów, ale wszystkie s¹ do pokonania – zapewnia. Zapytany czy Euro 2012 nie pokrzy¿uje planów budowniczych
Bartosz Milczarczyk uspokaja – Na szczêœcie wszystkie
prace na tym etapie realizacji
przedsiêwziêcia przebiegaj¹
pod ziemi¹, tak wiêc ¿adne
terminy nie s¹ zagro¿one.
Od czasu do czasu, w istotnych momentach, bêdziemy
relacjonowaæ dla naszych
czytelników postêpy w budowie II linii metra. Przyjrzymy
siê pracom przebiegaj¹cym
zarówno pod ziemi¹ jak i na
jej powierzchni. Popatrzymy
te¿ na rêce inwestorowi, bo jak siê wydaje - budowa mo¿e
poch³on¹æ œrodki wy¿sze ni¿
zak³adano. Nikt dziœ o tym nie

mówi, ale jest oczywiste, ¿e
za czwart¹, nadprogramow¹
tarczê dr¹¿¹c¹ ktoœ musi zap³aciæ. Skoro inwestycja jest
samorz¹dowa, najpewniej
p³atnikami bêdziemy my, sto³eczni podatnicy.
El¿bieta Gutowska
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Rusza innowacyjny portal dla pacjentów
Chcesz wydaæ mniej na leki? Denerwujesz
siê, bo w aptece zostawiasz coraz wiêcej pieniêdzy? Nied³ugo to siê zmieni. Od czerwca
rusza pierwszy w Polsce internetowy Portal
umo¿liwiaj¹cy znalezienie najtañszego leku
z tym samym sk³adnikiem w aptece.
Innowacyjny, jedyny tego typu portal w
Polsce bêdzie zawiera³ ponad 4000 najbardziej popularnych leków bez recepty oraz
suplementów diety, a tak¿e kosmetyków dostêpnych w polskich aptekach.
Portal lepszylek.pl umo¿liwia pacjentowi
bezp³atne znalezienie najtañszego leku, czy
suplementu diety, zawieraj¹cego ten sam
sk³adnik, albo inaczej mówi¹c tê sam¹ substancjê czynn¹.

Portal to same korzyœci dla pacjenta, który
od teraz bêdzie móg³ zaoszczêdziæ w zale¿noœci od danej kategorii leku nawet do kilkuset z³otych rocznie. Jeœli pacjent przyjmuje
kilka leków jednoczeœnie, oszczêdnoœci mog¹
byæ naprawdê bardzo du¿e.
Jest to tak¿e narzêdzie, które bêdzie budowa³o zdrow¹ konkurencjê na rynku leków,
gdy¿ w d³ugim okresie czasu bêdzie zachêca³o producentów do poszukiwania innowacji i
obni¿ania cen. Portal bêdzie tak¿e zachêca³
do œwiadomej edukacji konsumenckiej, gdy¿
od tej pory to pacjent bêdzie dobrze zorientowany w cenach porównywalnych leków, czy
suplementów diety.
Portal lepszylek.pl rusza w czerwcu.
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Dialog o praskich muzeach
dokoñczenie ze str. 1

od zapomnienia dziedzictwo
prawobrze¿nej Warszawy.
Stan prac budowlanych
oraz zakres obecnych i przysz³ych dzia³añ Muzeum
przedstawi³a pani dyrektor
Jolanta Wiœniewska. Muzeum
jest fili¹ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, zaœ inwestorem Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy Miasta. Mimo 15 mln
dofinansowania ze œrodków
unijnych, projekt i wykonawca
to efekt kryterium najni¿szej
ceny, co zaowocowa³o trudnoœciami w realizacji. Budowa od
pocz¹tku stwarza³a liczne problemy. Okaza³o siê, ¿e zabytkowe budynki, choæ starsze
ni¿ zak³adano, wykonano ze
z³ej jakoœci materia³ów. W kamienicach frontowych trwa
obecnie ¿mudne podbijanie
fundamentów i wzmacnianie
piwnic. W budynku dawnych
modlitewni ¿ydowskich - w oficynie od podwórza - zabezpieczono zabytkowe polichromie.
Najprêdzej uporano siê z nowym budynkiem administracyjnym, w którym oprócz biur,
ma siê znaleŸæ sala konferencyjna. To w budynkach frontowych jednak przewidziano
najwiêcej funkcji. Znajdzie siê
tu zarówno ekspozycja ikon
prawos³awnych, jak i sala historii mówionej.
Szczegó³owy projekt ekspozycji jeszcze nie zosta³
opracowany. Wiadomo, ¿e zawa¿y³o znów kryterium najni¿szej ceny. W zwi¹zku z tym nie
bêdzie og³oszony konkurs,
najodpowiedniejszy z punktu
widzenia jakoœci przysz³ej
oferty, ale jedynie przetarg.
Za³o¿enia do scenariusza
ekspozycji s¹ obecnie dopracowywane przez pracowników Muzeum Warszawskiej
Pragi. Przed ostatecznym ich
ustaleniem bêd¹ jeszcze podlegaæ konsultacjom.
W muzeum znajdzie siê
przede wszystkim sta³a ekspozycja historyczna, przedstawiaj¹ca architekturê i urbanistykê, historiê, politykê, gospodarkê i spo³eczeñstwo Pragi
na przestrzeni lat. Ale znajd¹
tu swe miejsce tak¿e typowo
muzealnicze funkcje np. pracownia konserwacji papieru.
Na szczêœcie finansowanie
ekspozycji sta³ych wreszcie
przesta³o byæ problemem.
Rada Warszawy w paŸdzierniku 2011 roku zabezpieczy³a w
bud¿ecie miasta odpowiednie
fundusze na ten cel. Oficjalnie
czas zakoñczenia budowy to
po³owa 2013 roku, ale bardziej
realny termin to obecnie prze³om roku lub wiosna 2014. Dopiero wtedy mo¿na bêdzie rozpocz¹æ wyposa¿enie i przygotowanie ekspozycji oraz wprowadzanie tam zbiorów. Ju¿
obecnie Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji, choæ
bez sta³ej siedziby, prowadzi
szerok¹ dzia³alnoœæ, nie tylko
pozyskuj¹c eksponaty, ale organizuj¹c wystawy, warsztaty,
konferencje naukowe i uczestnicz¹c w cyklicznych imprezach, jak Noc Muzeów.
Przedstawiciel Stra¿y Po¿arnej Arkadiusz Ogrodowski
przekaza³ informacje na temat
planów przeniesienia z ul.
Ch³odnej na Pragê Muzeum
Po¿arnictwa. Stra¿ po¿arna

posiada ogromn¹ iloœæ niezwykle cennych eksponatów.
Wiele z nich, jak wiekowa sikawka, samochody czy dŸwigi wyremontowano w³asnym
sumptem. Stra¿ w Warszawie
to ponad 175 lat tradycji. Muzeum ma znaleŸæ swoje miejsce w wyremontowanej zabytkowej remizie przy ul. Marcinkowskiego. Koszty, zarówno
przystosowania nieruchomoœci, jak i przetransportowania
eksponatów i urz¹dzenia nowoczesnej w wyrazie ekspozycji s¹ jednak ogromne. Tymczasem muzeum ma zaledwie
status izby pamiêci. Ze strony
cz³onków DKDS oraz pani
burmistrz, zainteresowanych
powstaniem nowych obiektów
kultury na Pradze, pad³y propozycje wsparcia merytorycznego oraz pomocy w wyszukaniu odpowiednich funduszy
unijnych, które pomog³yby w
sfinalizowaniu projektu na profesjonalnym poziomie.
W Koneserze z kolei ma
szansê powstaæ Muzeum
Wzornictwa, bêd¹ce fili¹ Muzeum Narodowego. Wystawa
„Chcemy byæ nowoczeœni” zorganizowana w Muzeum Narodowym, prezentuj¹ca dorobek
polskiego wzornictwa powojennego spotka³a siê z tak wielkim zainteresowaniem, ¿e
uznano potrzebê prezentowania jej na sta³e. Problemem
okaza³ siê brak miejsca.
Z propozycj¹ zlokalizowania filii Muzeum Narodowego
na Pradze wyst¹pi³ w³aœciciel
Konesera ze wsparciem urzêdu dzielnicy. Wstêpny list intencyjny w tej sprawie zosta³
podpisany we wrzeœniu 2011
roku. Muzeum mia³oby mieæ
siedzibê w jednym z najciekawszych obiektów na terenie
Konesera – budynku rektyfikacji. Prowadzone s¹ w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem
Kultury, organem za³o¿ycielskim Muzeum. Zainteresowane jest tak¿e miasto st. Warszawa, które wspólnie z ministerstwem ³o¿y³oby na eksploatacjê budynku. Jednak ze
wzglêdu na to, ¿e nieruchomoœæ jest w³asnoœci¹ prywatn¹ spó³ki BBI Development, wypracowywana jest
forma wspó³pracy. Obecnie
wymieniane s¹ opinie prawne.
Mo¿liwych scenariuszy jest
kilka – od przejêcia nieruchomoœci przez miasto i prowadzenia niezbêdnych adaptacji,
a¿ po pozostawienie w³asnoœci BBI Development i wybudowanie przez niego siedziby
muzeum, które bêdzie budynek wynajmowaæ. Decyzja w
tej sprawie zale¿y w du¿ej
mierze od miejskiego Biura
Gospodarowania Nieruchomoœciami. Rozmowy w sprawie powstania Muzeum Wzornictwa s¹ mocno zawansowane. W tym roku powinny zapaœæ ostateczne decyzje.
Takie dzia³anie jest zgodne
z prezentowan¹ przez DKDS
koncepcj¹ powrotu do przedwojennego myœlenia o Pradze
jako czêœci centrum Warszawy, a co za tym idzie dzielnicy
równie wa¿nej i reprezentacyjnej. Dlatego w³adze dzielnicy
mocno zabiegaj¹ o œci¹gniecie na Pragê instytucji miejskich i centralnych, a zw³aszcza instytucji kultury.

Do koñca maja maj¹ zapaœæ decyzje w sprawie ulokowania na Pradze Muzeum
Drukarstwa, filii Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Byæ mo¿e bêdzie to hala przy
Konopackiej 17, choæ koszty
remontu by³yby ogromne.
Inn¹ mo¿liw¹ lokalizacj¹ s¹
pomieszczenia przy Jagielloñskiej 52.
Na terenie dzielnicy dzia³a
tak¿e bardzo ciekawe prywatne Muzeum Piekarnictwa przy
piekarni pana Pozorka. Zwrócono uwagê, ¿e warto pomyœleæ o jakimœ wsparciu tej wa¿nej inicjatywy przez dzielnicê.
Próbê wspó³pracy na razie
podjê³o Muzeum Warszawskiej Pragi.
Niestety, ma³o realna obecnie jest koncepcja przeniesienia na Pragê Muzeum Kolejnictwa, które znajduje siê przy
Dworcu G³ównym, zajmuj¹c
atrakcyjne tereny inwestycyjne. Muzeum mia³o byæ przeniesione na Pragê i zlokalizowane na terenach przy ul. Stalowej. Sam projekt opracowany przez prywatnego inwestora upad³, ale plany koncepcyjne, bêd¹ce w³asnoœci¹ biura
projektowego, s¹ wci¹¿ do
wykorzystania. Problem w
tym, ¿e sama kolej siê od
spraw muzeum dystansuje.
Podobno problem przy Stalowej stanowi¹ tak¿e zbyt krótkie w tym miejscu bocznice
kolejowe.
W ramach podsumowania
dyskusji prowadzonej na poprzednim posiedzeniu DKDS
przedstawiono stanowisko w

sprawie wycofania siê Oœrodka Pomocy Spo³ecznej ze
wspó³pracy ze stron¹ spo³eczn¹ przy przygotowaniu i
przetestowaniu Gminnego
standardu wychodzenia z
bezdomnoœci, w ramach którego by³y do pozyskania
znaczne œrodki z funduszy
unijnych. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej przyst¹pi³ do partnerstwa jako dzielnicowy lider,
a nastêpnie w ostatniej chwili
zrezygnowa³ ze z³o¿enia projektu, bêd¹cego aplikacj¹ do
drugiego etapu. W uchwale
podkreœlono zaniepokojenie
sposobem wspó³pracy OPS z
organizacjami pozarz¹dowymi oraz brak doœwiadczenia i
umiejêtnoœci w zawi¹zywaniu
partnerstw oraz pozyskiwania
œrodków unijnych przez tê jednostkê. Wyjaœnienia z³o¿one
przez dyrektora OPS uznano
za niejasne i nie poparte merytorycznymi argumentami,
pozwalaj¹cymi na wyjaœnienie
wycofania siê z projektu, a tym
bardziej w tak nieelegancki
sposób.
Zaanga¿owana w ten projekt Anna Machalica ze Stowa-

rzyszenia „Otwarte drzwi”
zwróci³a uwagê na brak nale¿ytego
zainteresowania
spraw¹ tak¿e ze strony Wydzia³u spraw spo³ecznych i
zdrowia. Partnerów spo³ecznych nie zapoznano z przygotowywanym projektem. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e dziêki
zatrudnieniu nowych kompetentnych osób nast¹pi³a poprawa w pozyskiwania funduszy
unijnych przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc, w czym do
tej pory znajdowa³ siê on na
szarym koñcu w mieœcie.
W zwi¹zku z przedstawieniem komisji do zaopiniowania tematów konkursów w
dziedzinie ochrony zdrowia,
DKDS w podjêtej w tej sprawie uchwale zwróci³ uwagê na
wyrywkowoœæ przedstawionych tematów i brak ich czytelnego powi¹zania z obowi¹zuj¹cymi dokumentami strategicznymi, w tym z przygotowan¹ przez urz¹d Strategi¹
rozwoju Pragi. Tak¿e brak danych finansowych na temat
bud¿etu przewidzianego na
poszczególne dzia³ania w
znacznym stopniu utrudnia
merytoryczn¹ ocenê przed³o¿onych tematów konkursowych. Wskazano równie¿ na
nieuwzglêdnienie wœród proponowanych tematów wa¿-

nych zadañ na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Przewodnicz¹cy Krzysztof
Tyszkiewicz poinformowa³, ¿e
dojrzewa w mieœcie projekt
Rady do spraw Pragi. Œrodowiska praskie proponowa³y
utworzenie stanowiska Pe³nomocnika ds. Pragi, na wzór innych pe³nomocników miejskich, np. ds. Wis³y, ten pomys³ jednak nie spotka³ siê z
akceptacj¹. W zamian zaproponowano szersze gremium
doradcze, do którego DKDS
mia³ wyznaczyæ trzech przedstawicieli. Przeg³osowano nastêpuj¹ce kandydatury: przewodnicz¹cego Krzysztofa
Tyszkiewicza ze Stowarzyszenia Ulicy Szerokiej, Tomasza
Peszke z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów” oraz Anny Machalicy-Pu³torak ze Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”.
Na koniec pochwalono delegacjê wykluczonych, mieszkañców Pragi Pó³noc, którzy
zaprezentowali siê najlepiej
spoœród przedstawicieli 27
krajów unijnych podczas niedawnej wizyty w Brukseli.
Kolejne
posiedzenie
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego wyznaczono
na 13 czerwca.
Kr.

Wszechœwiaty Waldemara Borowskiego
Mityczni Bogowie, fantastyczne stwory i prehistoryczne
zwierzêta – intryguj¹ce wizje nowej cywilizacji, tym razem
w wersji czarno-bia³ej prezentuje Waldemar Borowski
w praskiej kawiarni Czarny Motyl.

Podczas Nocy Muzeów, 19
maja, zwiedzaj¹cy praskie
galerie goœcie, wstêpuj¹c do
kawiarni Czarny Motyl przy ul.
Z¹bkowskiej 2 mieli okazjê
poznaæ wspania³y œwiat wyobraŸni m³odego artysty, Waldemara Borowskiego. Z jego
fascynuj¹cym malarstwem
zetknêli siê ju¿ mieszkañcy
Bia³o³êki, gdy¿ wystawia³ on
swoje prace w lutym tego roku
w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury. Tym razem zaprezentowa³
przede wszystkim rysunki i
grafiki (akwaforty) oraz trzy
czarno-bia³e obrazy akrylowe.
Waldemar Borowski (ur. w
1979 r.) jest absolwentem Akademii Sztuk Piêknych w War-

szawie. Studiowa³ grafikê w
pracowni prof. Rafa³a Strenta,
rysunek u prof. Henryka Gostyñskiego i malarstwo u prof.
Adama Styki. Ma na swoim koncie 14 wystaw indywidualnych i
ponad dwadzieœcia zbiorowych.
Jego obrazy zdoby³y Nagrodê
W³oskiej Telewizji „Arte 24 na
Miêdzynarodowym Konkursie
Malarstwa i Grafiki „Natale di
Roma” w 2011 roku, goœci³y w
miesiêczniku „Nieznany Œwiat”,
oraz zosta³y wykorzystane w
amerykañskim filmie „The Pharmacratic Inquisition”.
Pisa³am ju¿ o tym, ¿e malarstwo Waldemara Borowskiego
owiane jest r¹bkiem tajemnicy.
Obrazy pe³ne s¹ wielowarstwo-

wych symboli, staro¿ytnych
przekazów, odwo³añ do ró¿nych kultur, przede wszystkim
do Ameryki przedkolumbijskiej
i do filozofii Wschodu. Podobnie jest z rysunkami i grafikami. Przypominaj¹ rebusy-zagadki, które mo¿na odczytaæ
znaj¹c funkcjonuj¹ce w wielowiekowych kulturach symbole
i znaki. Poruszamy siê po nich
jak w labiryncie i tylko te znane
nam symbole oraz nasza wyobraŸnia s¹ dla nas drogowskazami.
W³aœnie dlatego twórczoœæ
Waldemara Borowskiego jest

tak fascynuj¹ca. Otwiera
przed nami obraz nowej, nieznanej cywilizacji, jaka powstanie na gruzach obecnej.
Zatopione staro¿ytne miasta,
p³ywaj¹ce w nich praryby, lataj¹ce ponad wod¹ pterodaktyle to œwiat niepokoj¹cy, ale
ciekawy, maj¹cy zreszt¹ swoje Ÿród³a w snach i podœwiadomoœci.
Wystawê „Wszechœwiaty”
Waldemara Borowskiego w
kawiarni Czarny Motyl przy ul.
Z¹bkowskiej 2 mo¿na ogl¹daæ
do koñca maja.
Joanna Kiwilszo

Prascy przedsiêbiorcy
u burmistrza
dokoñczenie ze str. 1

szlaki poruszania siê klientów,
a przyjêta organizacja ruchu w
znacznym stopniu sparali¿owa³a mo¿liwoœæ dojazdu do lokali
dostawców i samych w³aœcicieli. W zwi¹zku z tym przedstawiono argumenty za potrzeb¹
obni¿enia dotychczasowej wysokoœci czynszów i rozszerzenia obowi¹zuj¹cych stref.
W paŸdzierniku 2011 roku
po zamkniêciu ul Targowej i
mostu Œl¹sko-D¹browskiego,
po spotkaniu z wiceprezydentem Olszewskim powsta³y
dwie strefy obni¿onych czynszów – o 30-40%. Od 1 marca mo¿liwe s¹ dalsze obni¿ki, jeœli spadek obrotów przekracza 10%. W przypadku
spadku powy¿ej 80% istnieje
mo¿liwoœæ zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej i obni¿ki czynszu do wysokoœci
kosztów utrzymania lokalu. W
strefie znalaz³y siê 64 lokale
u¿ytkowe, ale tylko 12 najemcom przyznano obni¿ki czynszu (tylko tylu oprócz podania przed³o¿y³o komplet dokumentów). Informacjê o wymaganiach w tym wzglêdzie
mo¿na uzyskaæ w ZGN. Przy
tym obni¿ki czynszu nie s¹
przyznawane podmiotom zalegaj¹cym z p³atnoœciami na
rzecz m.st. Warszawy. Kolejny problem pojawia siê w
momencie, kiedy lokale nie
znajduj¹ siê w bezpoœrednim
s¹siedztwie prowadzonych
prac. A na spadek dochodów
skar¿yli siê tak¿e przedsiêbiorcy, którzy znaleŸli siê
poza wyznaczonym strefami.
Zarz¹d obieca³ przeanalizowaæ tê kwestiê. Byæ mo¿e,
jeœli oka¿e siê to uzasadnione, bêdzie mo¿liwe punktowe
rozszerzenia strefy. Wniosek
w tej sprawie musia³by jednak
zostaæ zatwierdzony na poziomie miasta, nie le¿y to niestety w gestii w³adz dzielnicy.
Przedsiêbiorcy wyrazili chêæ
wspó³pracy z urzêdem dzielnicy tak¿e w dzia³aniach promocyjnych. Pani wiceburmistrz
Katarzyna £êgiewicz poinformowa³a, ¿e dziêki zatrudnieniu
nowych osób jest obecnie tworzona strategia promocji Pragi
Pó³noc. Dzielnica chce œci¹gaæ
na Pragê miejskie instytucje
kultury w celu wzmocnienia
dwóch wa¿nych elementów
przygotowanej Strategii rozwoju Pragi Pó³noc, która ma siê
staæ centrum kultury niezale¿nej oraz czêœci¹ centrum Warszawy. Zgodnie z tym podejœciem trwaj¹ rozmowy na temat umiejscowienia tu muzeum drukarstwa. W Pa³acyku Konopackiego mog³oby powstaæ centrum organizacji pozarz¹dowych, pozostaj¹ce w
gestii miejskiego Centrum Komunikacji Spo³ecznej.
Jednak bezpoœrednia pomoc urzêdu w promocji
przedsiêbiorców jest ograniczona ze wzglêdu na szczup³oœæ dostêpnych œrodków.
Bud¿et dzielnicy na imprezy
promocyjne w ostatnich
dwóch latach jest ni¿szy o ok.
40% od lat poprzednich.

Podnoszono te¿ kwestiê
du¿ej liczby pustych lokali
u¿ytkowych, które powinny
zostaæ wynajête. Jak wyjaœni³a pani burmistrz, wszystkie
niewynajête lokale u¿ytkowe
to 140 pustostanów. Ponad
70 z nich nie nadaje siê do
wynajêcia z powodu z³ego
stanu budynku, wykwaterowania lokatorów, roszczeñ
lub wszystkich tych czynników jednoczeœnie. Pozosta³e, jak wskazuje dotychczasowe doœwiadczenie, bez przynajmniej podstawowego remontu nie znajd¹ najemców.
Wa¿nym problemem okaza³ siê brak w³aœciwego przep³ywu informacji, zarówno o
dostêpnych lokalach, jak i
dzia³aniach urzêdu. Krytycznie wypowiadano siê na temat strony internetowej urzêdu. Problem jest rozpoznany,
ale brak œrodków krêpuje
wszelkie ruchy. Znacznie lepiej radzi sobie profil Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc za³o¿ony na Facebooku. Wspólnie zastanawiano siê nad
stworzeniem pod auspicjami
Urzêdu Dzielnicy niezale¿nej
strony internetowej promuj¹cej kulturê na Pradze.
Choæ nastêpuje uwra¿liwienie miasta na Pragê w
kwestii promocji – sto³eczne
Biuro Turystyki przedstawi³o
mapy na EURO 2012, w których uwzglêdniono Pragê,
choæ pocz¹tkowo jej tam nie
by³o, przedsiêbiorcy zwracali uwagê na niedostateczn¹
informacjê o Pradze zarówno na dworcach, jak i w punkcie informacji turystycznej w
Pa³acu Kultury. Zwrócili uwagê na koniecznoœæ promocji
Pragi tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, na lewym brzegu
Wis³y. Powinna powstaæ odpowiednia ulotka, która mog³aby byæ rozdawana w œcis³ym Centrum i na Krakowskim Przedmieœciu. Wskazywa³aby ona równie¿ mo¿liwe
sposoby dostania siê na Pragê i poruszania po niej (np.
promem, pieszo, rowerem).
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
przewo¿enia goœci rikszami.
Pani burmistrz podkreœli³a, ¿e
z Zarz¹dem Transportu Miejskiego jest negocjowane uruchomienie autobusu turystycznego œladem atrakcji
Pragi. Po próbnym objeŸdzie
pojawi³ siê jednak problem
zbyt ma³ych promieni skrêtu
na niektórych skrzy¿owaniach, przez co pomys³ mo¿e
zostaæ zarzucony.
Wa¿nym elementem promocji dzielnicy s¹ imprezy cykliczne, których jest za ma³o.
Dobrym pomys³em by³oby,
wzorem innych miast europejskich, zamykanie wybranych
ulic np. na weekendy. To wymaga jednak zgody w³adz stolicy i ca³ej masy opinii. Trudno bêdzie je uzyskaæ dopóki
trwa budowa metra. Wa¿ne s¹
te¿ mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹
inne wydarzenia. 6 czerwca
pod Mostem Œl¹sko-D¹browskim Dom Spotkañ z Histori¹
organizuje koncert „Wy³¹cz

system”. Jest to dobra okazja
do promocji Pragi i praskich
przedsiêbiorców. Mo¿e informacje o Pradze i praskich
atrakcjach bêdzie te¿ mo¿na
umieœciæ na ogrodzeniu buduj¹cego siê metra.
To, czego nie umia³o zrobiæ miasto w kwestii promocji
Pragi, wykona strona spo³eczna. Powsta³ wirtualny
przewodnik „Witajcie na Pradze” w postaci darmowej aplikacji na smartfony, opracowany przez Stowarzyszenie
„Monopol Warszawski”. Przygotowano go w trzech wersjach jêzykowych, w tym po
rosyjsku i zaopatrzono we
wszystkie praktyczne informacje potrzebne turyœcie
przyje¿d¿aj¹cemu na Pragê.
Aplikacja bêdzie zawiera³a
nak³adkê do promocji wszystkich placówek kulturalnych
na Pradze. System bêdzie
te¿ pomaga³ wygenerowaæ
swoj¹ stronê na Facebooku.
Zasygnalizowano te¿ potrzebê wsparcia ze strony urzêdu i
wypromowania praskiego rzemios³a. Choæ wszyscy byli w tej
sprawie zgodni, to nie bardzo
wiadomo, jak dzielnica mog³aby takich rzemieœlników wspieraæ. Zaproponowano, by w tym
celu za darmo wynaj¹æ puste
lokale, ale przedstawicielka
urzêdu miasta wyjaœni³a, ¿e
choæ ka¿da dzielnica mo¿e
okreœliæ strefy o ni¿szych czynszach, to nie jest mo¿liwe wynajêcie lokalu za darmo, a co
najwy¿ej po kosztach jego
utrzymania. S¹ za to do pozyskania œrodki z funduszy unijnych na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Burmistrz Zalewski z kolei zaproponowa³
stworzenie „certyfikatu burmistrza”, który móg³by stanowiæ
pomoc i uwiarygodnienie dzia³ania takich osób.
Choæ obie strony wykaza³y du¿o dobrej woli, podczas
dyskusji czêsto bra³y górê
dotychczasowe relacje przedsiêbiorców z w³adzami, podszyte du¿¹ doz¹ wzajemnej
nieufnoœci. Poprawiæ je bêdzie tym ³atwiej, im szybciej
jakikolwiek z przedstawionych przez przedsiêbiorców
problemów uda siê rozwi¹zaæ, a postulaty wspó³pracy
Kr.
wdro¿yæ w czyn.
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Z Brukseli do „Otwartych Drzwi”
W XI Europejskim Spotkaniu Osób Doœwiadczaj¹cych Ubóstwa, które w dniach
10-11 maja odby³o siê w Brukseli, wziê³a udzia³ delegacja polska w sk³adzie: Alina
Czarnecka, Barbara Wroñska („Otwarte Drzwi”), Natalia Palacz („Apteka Sztuki”),
Dariusz Suszwedyk i Zbigniew Sosnowski (Kamiliañska Misja Pomocy Spo³ecznej).
Towarzyszy³a im koordynatorka Julia Wygnañska, któr¹ poprosiliœmy o krótk¹ relacjê.
„Mimo ogromnego stresu, cy, a musi sp³acaæ d³ug hipo- Po proteœcie, w³adze wycofapolska delegacja sprosta³a teczny. Po œmierci mê¿a zosta- ³y siê z tego rozwi¹zania.
zadaniu. Delegaci zdo³ali ³a z trójk¹ dzieci: doros³ym syW Polsce wzros³a liczba
przedstawiæ problemy, których nem i dwójk¹ chodz¹cych do osób, zagro¿onych ubóstwem i
doœwiadczaj¹ w codziennym szko³y. Grozi im wyrzucenie z bezdomnoœci¹; jednoczeœnie
¿yciu: zagro¿enia bezdomno- mieszkania. S³ysz¹c o tym mi- brak jest szybkiej i efektywnej
œci¹, bezdomnoœci, braku pra- nister z Danii stwierdzi³a, ¿e w pomocy dla tych ludzi. W rozcy, automatycznego popada- innym kraju niemo¿liwe jest, by wi¹zywaniu problemu przenia w biedê w wyniku oszustwa ktoœ mia³ pieni¹dze, a zosta³ szkadza zawi³e prawo i d³ugoi bezradnoœci systemu spra- bezdomny. Podczas spotkania trwa³e procedury s¹dowe oraz
wiedliwoœci. Ich wypowiedzi pani Barbara nabra³a przeko- przestarza³e przepisy, wi¹¿¹ce
znalaz³y zrozumienie uczestni- nania, ¿e jest „zielone œwiat³o”: mo¿liwoœæ uzyskania pomocy z
ków z innych krajów, którzy po- gdy polscy urzêdnicy nie chc¹ miejscem zameldowania. Nie
dziwiali polsk¹ delegacje za pomóc, z ka¿dym problemem ma wypracowanych standardobre przygotowanie meryto- mo¿na siê zg³osiæ ze skarg¹ dów pomocy i efektywnoœci
ryczne, znajomoœæ jêzyków do Brukseli.
dzia³añ organizacji, œwiadcz¹obcych oraz odwagê w kulu19 maja w siedzibie Stowa- cych pomoc dla biednych; brak
arach. Polscy delegaci rozma- rzyszenia „Otwarte Drzwi” rete¿ skutecznej kontroli sposobu
wiali przy kawie m.in. z mini- lacjê z udzia³u polskiej delewykorzystywania œrodków przester spraw spo³ecznych Irlan- gacji przedstawi³ Dariusz
znaczonych na pomoc. O tych
dii oraz z szefami wielu euro- Suszwedyk. O problemach
sprawach polscy delegaci chc¹
pejskich dyrektoriatów. Nieste- Polaków, dotkniêtych ubóporozmawiaæ z ministrem praty, nie by³o wœród nich ¿adne- stwem i bezdomnoœci¹ delecy i polityki spo³ecznej.
go przedstawiciela Polski. Nie- gaci mówili podczas obrad
Stowarzyszenie „Otwarte
które pytania naszych delega- plenarnych, a tak¿e rozmaDrzwi”
i Kamiliañska Misja Potów wywo³a³y burzliw¹ dysku- wiali na spotkaniach w grusjê. Pracownicy Kom isji Euro- pach delegacji z kilku krajów. mocy Spo³ecznej wraz z innymi
pejskiej, rozumiej¹c wyg³asza- Porównanie z ich g³osami stowarzyszeniami bior¹ udzia³ w
ne postulaty (m.in. dokonanie by³o i pocieszaj¹ce i przygnê- opracowywaniu standardów,
standaryzacji us³ug dla ludzi biaj¹ce: z problemem bez- dotycz¹cych wychodzenia z
bezdomnych – tak, aby ich pra- domnoœci jesteœmy „poœrod- bezdomnoœci. Projekt przygotowa nie by³y ³amane, a okres ku”. S¹ kraje, gdzie sytuacja wany zostanie do 2014 roku.
Raport z pobytu polskiej
bezdomnoœci móg³ byæ prze- jest o wiele bardziej drama¿yty w warunkach ludzkich, a tyczna ni¿ u nas, np. Portu- delegacji w Brukseli umiesznie zwierzêcych) wskazywali galia. Na Wêgrzech wprowa- czony bêdzie na stronach inna kompetencje rz¹dów krajo- dzono rozwi¹zania prawne, ternetowych EAPNngo i Stowych. Nie po wszystkie rozwi¹- na mocy których bezdom- warzyszenia „Otwarte Drzwi”.
zania bowiem trzeba lataæ do noœæ sta³a siê nielegalna,
K.
Brukseli. Za wystêpowanie wrêcz – przestêpcza. Osoby,
wielu zaniedbañ odpowiedzial- nocuj¹ce na ulicy, s¹ areszne s¹ instytucje miejscowe. Do towane. Dostaj¹ 24-godzinn¹
nich zamierzaj¹ teraz skiero- opiekê socjaln¹. To generuje
waæ swoje postulaty ze spotka- du¿e koszty, ale nie rozwi¹nia w Brukseli.”
zuje problemu. Warto bêdzie
W KONTENERACH
Barbara Wroñska opowie- skorzystaæ z doœwiadczeñ,
OD 1m3 DO 35m3
dzia³a w Brukseli o swoich pro- podejmowanych wspólnie
blemach: zagro¿eniu bezdom- przez du¿e grupy osób bezWIOSENNA PROMOCJA
noœci¹ i traktowaniu przez s¹d domnych, demonstruj¹cych
w sytuacji, gdy kobieta nie przed magistratem, który dra”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063
mo¿e wyegzekwowaæ nale¿- stycznie ograniczy³ mo¿liwolub 609112922
nych pieniêdzy od pracodaw- œci korzystania z noclegowni.
w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

Prawnik radzi

Strata auta za d³ugi
Jestem winien mojemu by³emu wspólnikowi ok 18 tys. z³. Nie jestem w stanie w tym
momencie oddaæ mu tych pieniêdzy. By³y wspólnik grozi mi, ¿e odda sprawê do komornika, a ten zabierze mi samochód. Czy to mo¿liwe, ¿ebym za d³ugi straci³ samochód, który
wart jest du¿o wiêcej? A mo¿e warto ukryæ na jakiœ czas pojazd?
Tadeusz K.
Aby mo¿liwe by³o prowa- czêcie egzekucji, wskazuj¹c do zajêcia Pana auta. Naledzenie egzekucji przez ko- z jakiego maj¹tku egzekucja ¿y pamiêtaæ o tym, ¿e je¿eli
mornika niezbêdny jest tytu³ ma byæ prowadzona. Wierzy- utrudnia³by Pan zajêcie auta,
wykonawczy, a wiêc wyrok ciel (w tym wypadku Pana lub ukrywa³by je Pan, albo nie
s¹du zaopatrzony w klauzu- by³y wspólnik) mo¿e ¿¹daæ chcia³by Pan oddaæ dokulê wykonalnoœci. Je¿eli wiêc prowadzenia egzekucji z wy- mentów, s¹d mo¿e zmusiæ
Pana by³y wspólnik skierowa³ nagrodzenia za pracê d³u¿ni- Pana do wyjawienia maj¹tku
sprawê odzyskania d³ugu na ka, jego rachunku bankowe- i wskazania miejsca, w któdrogê s¹dow¹ i w wyniku po- go, maj¹tku ruchomego, a rym znajduje siê pojazd, a w
stêpowania uzyska³ tytu³ wy- nawet z nieruchomoœci. razie niezastosowania siê do
konawczy, to mo¿e skierowaæ Oznacza to, ¿e w toku prowa- nakazu mo¿e na³o¿yæ na
do komornika wniosek o wsz- dzonej egzekucji mo¿e dojœæ Pana nawet grzywnê. Po

WYWÓZ
ŒMIECI i GRUZU

bezskutecznym trzykrotnym
jej ponowieniu w skrajnych
przypadkach wysokoœæ
grzywny mo¿e siêgn¹æ 100
tys. z³. Tak¹ karê wymierza
siê jednak niezwykle rzadko.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wraz z
grzywn¹ s¹d orzeka jednoczeœnie (na wypadek braku
zap³aty) zamianê jej na
areszt.
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania Cywilnego (Dz.U.1964.43.296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
tel. 500-020-048
e-mail: kancelaria@leximus.pl
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Noc Muzeów
Wiadomo, ¿e w Noc Muzeów ju¿ nie tylko muzea staj¹
otworem przed zwiedzaj¹cymi. Otwarte s¹ tak¿e galerie,
kluby, lokale gastronomiczne. Zw³aszcza na Pradze, gdzie
do niedawna placówek muzealnych nie by³o wcale.
Muzeum Warszawskiej Pra- ró¿ne formy wypoczynku. Na
gi w organizacji przygotowa³o samej dzisiejszej Pradze Póz tej okazji otwarcie ciekawej ³noc mia³y sw¹ siedzibê: Klub
wystawy „Leniwie czy z bi- Sportowy Zwi¹zku Urzêdniglem?” bêd¹cej impresj¹ na ków Kolejowych, Klub Sportotemat wypoczynku, rozrywek wy „Rodziny Urzêdniczej”,
i œwiêtowania mieszkañców ¯ydowskie Towarzystwo Gimprawobrze¿nej Warszawy w nastyczno-Sportowe „Makalatach dwudziestolecia miê- bi”, Klub Sportowy Zwi¹zku
dzywojennego oraz po wojnie. Urzêdników Administracji WojWypoczywano wtedy w skowej, Harcerska Dru¿yna
Parku Skaryszewskim i Parku Wioœlarska oraz Towarzystwo
Praskim, który dysponowa³ Gimnastyczne „Sokó³”. Tu
wie¿¹ spadochronow¹ i znajdowa³o siê tak¿e piêæ z
atrakcj¹ dla ca³ych rodzin – szeœciu praskich kin oraz
lunaparkiem. Tu znajdowa³y wiêkszoœæ wyj¹tkowych atraksiê tak¿e obiekty Yacht Klubu. cji, jak kolejka górska czy
Przed 1939 rokiem pla¿e nad wspomniany lunapark. O wyWis³¹ œci¹ga³y t³umy miesz- j¹tkowej atmosferze tamtej
kañców. Po praskiej stronie Pragi œwiadcz¹ trafnie dobrane
mia³o siedziby kilkanaœcie fotografie, pozyskane z rodzinoœrodków sportowych, oferu- nych albumów dawnych i obecj¹cych dostêp do uprawiania nych pra¿an. Leniwie czy z bisportu oraz umo¿liwiaj¹cych glem? – dla ka¿dego coœ mi³ego.

Tak¿e podczas otwarcia
wystawy na uczestników czeka³o wiele atrakcji, od gry w
klasy, puszczania baniek
przez s³omkê, po toczenie fajerki za pomoc¹ pogrzebacza.
Mo¿na by³o tak¿e u³o¿yæ praskie puzzle albo zagraæ w
„memory” (odnajdowanie
wœród odwróconych kartoników par z tym samym praskim
zdjêciem). By³ te¿ warsztat
okarynowy oraz hit wieczoru
– wystêp grupy muzycznej
Ca³a Praga Œpiewa ze wspólnym odœpiewaniem praskich i
warszawskich piosenek. Zespó³ tworz¹: œpiewaczka Justyna Jary, muzycy z warszawskiego zespo³u folkowego Czessband oraz seniorzy
z warszawskiej Pragi. Zaopatrzona w œpiewniki widownia
dzielnie wtórowa³a muzykom,
a wszystko odby³o siê ca³kiem
bez pr¹du.
Bardziej artystycznie w Noc
Muzeów by³o w Bochenska
Gallery, gdzie zaprezentowano najnowsze prace malarskie
S³awomira Ratajskiego, profesora warszawskiej ASP. W
Dorum Art przede wszystkim
zwraca³a uwagê wystawa pe³nego humoru i wyobraŸni malarstwa Davida Pataraia pt.
„Prosiun, Fisie i Kogusie”. Z
kolei w Dada - salonie twórczoœci swobodnej, poza ca³¹
mas¹ kolorowych unikatowych
artyku³ów dekoracyjnych dla
domu i rêcznie robionej bi¿uterii, znalaz³y siê „Odpychanki, czyli przytulanki Anki” –
szmacianki Anny Natalicz i jej
babci, przedstawiaj¹ce ró¿ne
znane postacie, nie tylko o „ga³gañskim” charakterze.

W bramie przy Z¹bkowskiej
4 mo¿na by³o obejrzeæ wystawê Anny Schmidt, bêd¹c¹ ci¹giem dalszym atrakcji przygotowanych przy Z¹bkowskiej 1
w Galerii Praga dell Arte Jacka Schmidta. Tam m.in. kusi³a „bardzo kocia wystawa”
„Kot Muzeów”.
Ale pra¿an w Noc Muzeów
kusi³y tak¿e atrakcje zza Wi-

s³y. A nawet poza ponownie
otwartym Muzeum Narodowym i tak by³o ich co niemiara. Jeœli ktoœ trafi³ do Muzeum
Spó³dzielczoœci w domu „Pod
or³ami” przy Jasnej 1, poza
zasadami spó³dzielczymi i histori¹ polskiego kooperatyzmu, móg³ poznaæ wspó³czesnych spó³dzielców, wype³niæ
ankietê z wiedzy o spó³dziel-

czoœci i wygraæ koszulkê,
smacznie zjeœæ, pos³uchaæ
wystêpu kapeli klezmerskiej i
pomalowaæ torbê za pomoc¹
szablonu z Warszawsk¹ Kooperatyw¹ Spo¿ywcz¹.
Nied³ugo, bo ju¿ 15 czerwca czeka nas kolejna artystyczna noc, tym razem Noc
Pragi. Atrakcji z pewnoœci¹ nie
zabraknie.
Kr.

Fotografia m³odych i m³odych kiedyœ
Na pytanie, co ³¹czy twórczoœæ m³odych obecnie
artystów fotografików z twórczoœci¹ m³odych pokolenia
poprzedniego stara siê odpowiedzieæ wystawa prezentowana w Galerii „Klitka”.

Prace kilkunastu artystów fotografików dwóch pokoleñ prezentuje wystawa pt. „Fotografia m³odych i m³odych kiedyœ.
Poszukiwanie podobieñstw”,
otwarta 19 maja w Galerii Atelier Fotograficznym „Klitka” przy
ul. Z¹bkowskiej 12.
- Szukamy podobieñstw,
bo ró¿nice s¹ ewidentne: inne
aparaty, inne czasy… - mówi

w³aœcicielka „Klitki”, Julita
Delbar.
Z pokolenia m³odych swoje
prace prezentuj¹: Kinga Ilska,
Marta Marczuk, Anna Bogusiak, Sara Morawska, Karolina
Czarska, Helena PuschhausKondratowicz i Agnieszka Furtak. Natomiast pokolenie nieco
starsze reprezentuj¹: Wojciech
Niwiñski, Tymoteusz Lekler,

Andrzej £ojko, Ma³gorzata Mostowska, Danuta Lufniak-Hofmann, Julita Delbar, Jacek Piotrowski i Jacek Marczuk.
Czy znajdziemy u obu tych
grup punkty wspólne w spojrzeniu na œwiat? Tematy wydaj¹
siê byæ podobne: miasto, przyroda, portret, akt. Fotografia
m³odych zdaje siê nawi¹zywaæ
do najlepszych tradycji polskiej
fotoreporta¿u i dokumentu z
prze³omu lat 70. i 80. ubieg³ego wieku. Podobieñstwem jest
na pewno chêæ zatrzymania i
udokumentowania chwili.
Wystawie fotografii towarzyszy³ pokaz filmu duñskiego dokumentalisty Jacoba Dammasa
pod roboczym tytu³em „Praga
nigdy nie zginie. Czy?” opowiadaj¹cego o likwidacji jednego z
praskich bazarów i bezradnoœci
pracuj¹cych tam ludzi wobec
zakusów bezwzglêdnego dewelopera. Zarówno ten film, jak
i prezentowane fotografie s¹
wa¿nym Ÿród³em informacji o
czasie, w którym ¿yjemy.
Joanna Kiwilszo
Fot. Aleksander Sochoñ

Caprices Anne Plaisance
Caprices (Kaprysy) to zachcianki, wybryki, a tak¿e miniatury muzyczne z epoki
Romantyzmu. Tak zatytu³owa³a te¿ wystawê swoich prac w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury, mieszkaj¹ca w Polsce francuska artystka, Anne Plaisance.

20 maja Galeria przy Van
Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury udostêpni³a swoj¹
przestrzeñ m³odej francuskiej
artystce Anne Plaisance. Pokaza³a w niej ona oko³o dwudziestu prac, obrazów malowanych technik¹ oleju i akrylu oraz kola¿y. Autorka wystawy mówi, ¿e nie ogranicza siê
do jednej techniki, lubi
wszystko mieszaæ. Czy to jeden z jej kaprysów?
- Czy sztuka jest kaprysem? Czy malowanie, tworzenie, bycie artyst¹ – to kaprys?
– zastanawia siê Anne Plaisance. – W moim przypadku
kaprysem mog³abym nazwaæ
potrzebê tworzenia. Ona jest
dla mnie niczym koniecznoœæ
wyra¿ania siebie. To mój sposób na ¿ycie i filozofia. Jest
czymœ niezbêdnym.
Anne Plaisance jest artystk¹ od dawna zamieszka³¹
w Polsce, kraju ojczystym jej
matki. Kola¿e, szkice, akwarele, obrazy olejne, rzeŸby,
instalacje, formy literackie,
fotografia i wideo to ogromna paleta jej œrodków wyrazu
artystycznego. Jest tak¿e
uzdolniona muzycznie - gra
na harfie! Du¿o podró¿uje.
By³a w Maroku, na Wyspach
Zielonego Przyl¹dka, w Czarnogórze, we W³oszech, w
Grecji, w Nepalu, na Bali i w
Kenii. Z ka¿dej podró¿y tworzy bardzo osobiste zapiski.
Ma na swoim koncie kilka
wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w 2011 roku: „La
vie en rose –zapiski“ DAP –
Galeria 022 Warszawa, (czerwiec), Festiwal Warszawa
Singera – kawiarnie 4Pokoje,
Sk³ad Butelek, Warszawa

(wrzesieñ), „Wystawa Grafiki“
DAP – Galeria Lufcik – Warszawa (grudzieñ), oraz w
2012: „Nowe Otwarcie“ DAP
– Galeria 3678, wystawa z
okazji nowego 100-lecia
ZPAP-u, Warszawa (marzeckwiecieñ), „Kobiety“ malarstwo i fotografia - akty stworzone przez kobiety - Pracownia Otwarta TWA - Noc muzeów w Warszawie (maj). Jej
prace s¹ w prywatnych kolekcjach w Polsce, we Francji, w
Wielkiej Brytanii, w Belgii, itd.
Wystawa „Caprices” zaprezentowana w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury obejmuje
dwa cykle: „Re-kreacja” i
„Arte povera”. Pierwszy z nich
jest powrotem do przesz³oœci.
Ilustruje wspomnienia rzeczywiste i wyobra¿one, fantazje
zwi¹zane ze szko³¹ i spêdzaniem wolnego czasu.
- To obrazy s³odkie i gorzkie, pouk³adane niczym puzzle – mówi artystka.
Cykl drugi, „Arte povera”
(biedna sztuka) jest bardziej
krytyczny. Nawi¹zuje do ruchu
artystycznego rozwijaj¹cego
siê w latach 60. i 70. ubieg³ego wieku we W³oszech, którego cech¹ charakterystyczn¹
by³o eksponowanie surowoœci
materia³u – metalu, ga³êzi,
szk³a, gazet. Pos³ugiwanie siê
przedmiotami pospolitymi
mia³o byæ odwrotem od tzw.
sztuki wysokiej.
U Anne Plaisance cykl
„Arte povera” jest krytyk¹ naszego konsumpcyjnego spo³eczeñstwa. Artystka wykorzysta³a w nim fragmenty torebki marki Louis Vuitton, która jest obiektem marzeñ wielu kobiet, chêæ jej posiadania

czêsto przes³ania im to, co w
¿yciu naprawdê wa¿ne.
- Znak firmowy, rozpoznawalny na ca³ym œwiecie przez
konsumentów sta³ siê synonimem bogactwa, statusu, pozycji spo³ecznej. Ale czym bêdzie
dla przysz³ych pokoleñ? – zastanawia siê artystka.
„Arte povera” pokazuje, jak
ograniczona jest naprawdê
nasza wolnoœæ. Prezentowane w tym cyklu portrety nie
przedstawiaj¹ konkretnych
osób, mo¿na je zaliczyæ raczej do realizmu magicznego.
Autorka nawi¹zuje te¿ w nich
do dzie³ starych mistrzów,
Leonarda i Rafaela.
Wystawa prac Anne Plaisance „Caprices” w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ul.
Vincenta Van Gogha 1 czynna bêdzie do 9 czerwca.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki
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SPO£ECZNE
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO
UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA
tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl
Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,
by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,
w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,
hiszpañskiego i francuskiego
Zapewniamy:
- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,
- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,
- ma³e grupy jêzykowe,
- naukê w kameralnych klasach,
- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,
- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,
- sta³¹ opiekê psychologa,
- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych
z nauczycielem,
- fakultety z ka¿dego przedmiotu,
- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.
Szczegó³ów szukaj na stronie:
www.3slo.pl
NISKIE CZESNE! SZKO£A Z TRADYCJAMI! 100% ZDAWALNOŒCI MATUR!
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Ciep³o, ciep³o ... zimno
Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i stosowane do tego rozliczania tzw. podzielniki ciep³a nie mog¹ jakoœ
zejœæ z naszych ³am, co wskazuje niezbicie, ¿e problem jest
powa¿ny. Jeden z naszych Czytelników zdecydowa³ siê na
ca³oœciowe podejœcie do problemu i rozpocz¹³ korespondencjê ze swoj¹ spó³dzielni¹ mieszkaniow¹.
- Co mnie do tego sk³oni³o? ku sprawie dodaje fakt, i¿ w
Wzburzenie wywo³ane dzia³a- roku rozliczeniowym, o którym
niami spó³dzielni i trybem w jaki mówiê, nast¹pi³o ocieplenie
powiadamia, a raczej nie powia- budynku. Teoretycznie wiêc
damia, o zmianach dokonywa- ceny za ogrzewanie powinny
nych w systemie rozliczeñ za radykalnie spaœæ (po ociepledostarczane ciep³o. W ubie- niu budynku straty ciep³a s¹
g³ym roku, na pocz¹tku kwiet- zwykle znacznie mniejsze),
nia, otrzyma³em jak zawsze roz- tymczasem niespodzianka liczenie za rok poprzedni, na- kuriozalnie wzros³y! Postanole¿noœæ op³aci³em. Po dwudzie- wi³em dr¹¿yæ temat i dotrzeæ
stu dniach otrzyma³em kolejne do tabeli nowych wspó³czynrozliczenie i now¹ kwotê do za- ników dla mojego budynku,
p³aty, tym razem o 900 z³ wy- próby zakoñczy³y siê niepowo¿sz¹, co stanowi³o wzrost o bli- dzeniem. Wobec tego wystosko 50%. Do rachunku do³¹czo- sowa³em pismo do prezesa
ne by³o pismo ze spó³dzielni in- spó³dzielni z kilkoma uwagaformuj¹ce, ¿e pope³niono b³¹d mi i zastrze¿eniami m.in. o braw rozliczeniu. Nie ukrywam, ¿e ku terminowej, pisemnej inforsiê wkurzy³em. Poprosi³em eks- macji o wprowadzonych zmiaperta, by wyt³umaczy³ mi na nach w systemie rozliczania
czym polega ró¿nica w obu roz- kosztów centralnego ogrzewaliczeniach, poza tym oczywi- nia wraz z uzasadnieniem i o
œcie, ¿e wzros³a kwota do za- braku wyjaœnienia, jak przypip³aty. Po dok³adnej analizie eks- sywano wspó³czynniki wyrówpert stwierdzi³, ¿e drugie rozli- nawcze do poszczególnych
czenie operuje tymi samymi da- lokali i kto tego dokonywa³.
nymi bazowymi, ale zosta³o
By wykazaæ, z jakim kuriowykonane w innej procedurze. zum mamy do czynienia, proPoradzi³ mi, bym odmówi³ za- szê przyjrzeæ siê konkretnym
p³aty i wyst¹pi³ z reklamacj¹ do lokalom - mojemu i mojego s¹spó³dzielni, bowiem wprowa- siada, które jest lustrzanym
dzono zmiany w rozliczaniu odbiciem mojego i bliŸniaczekosztów centralnego ogrzewa- mu (do mojego) mieszkaniu
nia nie informuj¹c o tym odbior- kolejnego s¹siada. Moje
cy, czyli mnie i - jak siê domy- mieszkanie znajduje siê w
œlam - innych lokatorów.
œrodkowej klatce budynku, na
Z analizy porównawczej do- œrodkowym piêtrze. W nowej
konanej przez eksperta wyni- wersji, po ociepleniu, otrzymaka³o, ¿e po pierwsze zmienio- ³o wspó³czynnik wyrównawczy
no proporcje kosztów ogrze- LAF – 0,96. W starej wersji,
wania pomieszczeñ wspól- przed ociepleniem mia³o
nych z 35% na 8,4% i rozlicza- wspó³czynnik 1. Co to oznanie indywidualne z wykorzysta- cza w praktyce? Otó¿ nic inniem podzielników z 65% na nego jak to, ¿e po ociepleniu
91,6%. Po drugie, zmieniono efektywnoœæ cieplna mojego
wspó³czynniki wyrównawcze mieszkania siê pogorszy³a (?!)
LAF. Powy¿sze zmiany spowo- Kolej teraz na lokal s¹siada –
dowa³y drastyczny wzrost ceny przypominam, lustrzane odbiobliczeniowej jednostki zu¿y- cie mojego mieszkania, to
cia ciep³a, a¿ o 300%! Smacz- samo piêtro, ta sama klatka.

Remont czy dewastacja?
Mieszkañców Szmulowizny i Micha³owa zbulwersowa³a
sprawa remontu zabytkowego budynku szkolnego przy
ul. Otwockiej 3, prowadzonego na zlecenie Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc. Niew¹tpliw¹ wartoœæ ca³ego za³o¿enia wzmacniaj¹ wartoœci historyczne – w tych budynkach przez kilka lat
po wojnie mieœci³ siê Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Tymczasem przeprowadzona modernizacja polega³a m.in.
na usuniêciu oryginalnego historycznego ogrodzenia od strony frontu budynku oraz od strony ul. £ochowskiej i zast¹pieniu
go nowym, zupe³nie niepasuj¹cym ani do uk³adu architektonicznego budynku, ani do zachowanej czêœci ogrodzenia. Przez
wymianê oryginalnych drzwi frontowych na tandetne metalowe zniszczono ca³¹ symetriê zespo³u budynków, stanowi¹c¹
jego podstawowe za³o¿enie architektoniczne. Niezrozumia³a
jest bezradnoœæ wobec tych praktyk Sto³ecznego Konserwatora Zabytków. Mimo odpowiedniej rekomendacji przygotowanej
przez autorów zaleceñ ochrony konserwatorskiej do projektu
planu zagospodarowania przestrzennego Micha³owa i Szmulowizny Wschodniej, dot¹d zespó³ budynków szkolnych z lat
30. XX w. przy ul. Otwockiej 3 nie zosta³ wpisany do rejestru
zabytków. Zdumiewa tak¿e brak szacunku dla wartoœci architektonicznej i historycznej tego obiektu wykazywany przez dzielnicowych urzêdników odpowiedzialnych za przeprowadzenie
remontu. Nikt nie poczuwa siê do winy.
Tymczasem mieszkañcy domagaj¹ siê przywrócenia stanu
pierwotnego ogrodzenia i odtworzenia wygl¹du drzwi wejœciowych. Czy, szczególnie w przypadku remontu obiektów o du¿ej wartoœci historycznej, powinno obowi¹zywaæ kryterium najni¿szej ceny? Kto ma wskazywaæ dobre wzorce i wyznaczaæ
standardy, jak nie w³adze samorz¹dowe? Có¿, widaæ jakie w³adze, takie standardy...
Kr.

Przed ociepleniem jego wspó³czynnik LAF wynosi³ 0,8, po
ociepleniu wynosi 0,82. Dla
dope³nienia ca³oœci obrazu
trzeci lokal. To samo piêtro, ta
sama klatka, lokal bliŸniaczy
do mojego. Przed ociepleniem
wspó³czynnik LAF wynosi³
0,7, po ociepleniu budynku –
uwaga! – 0,38. Podobne lub
identyczne mieszkania, to
samo piêtro i kompletnie inne
wspó³czynniki, notabene po
ociepleniu budynku efektywnoœæ cieplna wszystkich lokali w mniejszym lub wiêkszym
stopniu spad³a. Gdzie tu sens
i logika?
Zapyta³em w spó³dzielni, kto
to wyliczy³ i kto te bzdury zatwierdzi³. Us³ysza³em – Ista
Sp. z o.o., firma montuj¹ca
podzielniki i rozliczaj¹ca koszty ogrzewania. Tymczasem w
statucie mojej spó³dzielni wyraŸnie napisano, ¿e tabele
wspó³czynników powinny byæ
zatwierdzane przez radê nadzorcz¹ tej¿e, zaœ wspó³czynniki LAF przydzielone poszczególnym lokalom powinny byæ
dostêpne dla wszystkich zainteresowanych i powinny stanowiæ za³¹cznik do regulaminu.
Nic tu siê nie zgadza, nic – denerwuje siê Czytelnik.
Ca³kowite umycie r¹k przez
w³adze spó³dzielni w kwestii

odpowiedzialnoœci za rozliczanie kosztów ogrzewania spowodowa³o, ¿e Czytelnik zwróci³ siê w tej sprawie z pismem
do Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP.
Liczy³, ¿e otrzyma odpowiedŸ,
choæ jego spó³dzielnia mieszkaniowa nie jest cz³onkiem
owego zwi¹zku. I nie przeliczy³
siê. Z pisma dowiedzia³ siê, ¿e
przepisy prawa energetycznego wskazuj¹ na w³aœciciela lub
zarz¹dcê budynku wielolokalowego jako uprawnionego do
ustalania metody rozliczeñ
kosztów ogrzewania budynku,
nie precyzuj¹c bli¿ej zasad
tych rozliczeñ. Wynika wiêc
st¹d, ¿e kszta³towanie op³at za
ciep³o zale¿y wy³¹cznie od
decyzji organu samorz¹dowego spó³dzielni. Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych RP nie pozostawia Czytelnikowi z³udzeñ, co do mo¿liwoœci zweryfikowania rozliczenia kosztów ciep³a. W piœmie czytamy – (...) Dla oceny
prawid³owoœci przyjêcia przez
organ statutowy spó³dzielni poszczególnych zasad rozliczeñ
– konieczne jest posiadanie
w³aœciwej wiedzy merytorycznej m.in. w zakresie ogrzewnictwa, naszym zdaniem na
poziomie wymaganym od
osób z uprawnieniami projektowymi w tej dziedzinie, czyli
osób posiadaj¹cych zarówno
odpowiednie wykszta³cenie,
jak i praktykê zawodow¹ po-

Re re: kum kum
Czy¿by Fundacja AVE zak³ada³a hodowlê ¿ab? Albo
chcia³a specjalizowaæ siê w potrawach kuchni francuskiej?
Oczywiœcie, ¿e nie!
Najnowsze przedsiêwziêcie „pozytywnie zakrêconych” dotyczy edukacji muzycznej dzieci w wieku 5-12 lat. W koñcu
czerwca rusza Dzieciêcy Uniwersytet Muzyczny! ¯abia nazwa
(rozszyfrujmy skrót: Rewolucja Edukacyjna: Kinderowy Uniwersytet Muzyczny) ma podwójne znaczenie. Po pierwsze – ¿aby
piêknie œpiewaj¹, a ich wieczorne, wiosenne koncerty to prawdziwa uczta dla uszu. Po drugie – zajêcia odbywaæ siê bêd¹
nie w aulach akademickich ani w szkolnych klasach, ale na
³onie przody, w asyœcie œpiewaj¹cych ptaków, ¿ab i bzycz¹cych pszczó³ek!
- Chcemy pokazaæ dzieciom, ¿e muzyka to przede wszystkim fascynuj¹ca przygoda – mówi Bart³omiej W³odkowski, prezes Fundacji AVE. - Uniwersytet Muzyczny dla dzieci to odpowiedŸ na dostrzegalny brak teorii, historii i zasad w programach szkolnych. Chcemy daæ dzieciom narzêdzia do poruszania siê w œwiecie muzyki, do umiejêtnoœci s³uchania i odczytywania rozmaitych tekstów kultury.
Chocia¿ nazwa „uniwersytet” budzi respekt, nie trzeba siê
obawiaæ. Na tej uczelni nie bêdzie egzaminów ani kolokwiów,
a wyk³ady i æwiczenia, jak na wakacje przysta³o, bêd¹ ekscytuj¹c¹ podró¿¹ dooko³a œwiata. W interaktywnej, warsztatowej
formule mali studenci poznaj¹ nowe brzmienia, rytmy, melodie, tañce, instrumenty.
- Ka¿de zajêcia poprowadz¹ znakomici muzycy – dodaje
W³odkowski. – Zaplanowaliœmy spotkanie ze skoœnook¹ Pentatonik¹, zaklinanie wê¿y na flecie, wykonywanie szamañskich
bêbnów, tworzenie indiañskich szyfrów z sygna³ów dŸwiêkowych, a nawet turniej przyœpiewek australijskich! Dzieciaki poznaj¹ te¿ fragmenty oper, które wykona dla nich chór mêski
z³o¿ony ze œpiewaków Teatru Wielkiego!
Godzinne spotkania odbywaæ siê bêd¹ na warszawskim Targówku w samo po³udnie w wybrane soboty i niedziele od czerwca do sierpnia. Parku Bródnowskim przy Domku Herbacianym.
Ka¿de warsztaty potrwaj¹ godzinê w fascynuj¹cy œwiat
Dziêki dofinansowaniu projektu przez m.st. Warszawa – Dzielnicê Targówek, zajêcia s¹ bezp³atne i mo¿e wzi¹æ w nich udzia³
ka¿dy. Obowi¹zuj¹ jednak zapisy mailowe. Na adres avetki@wp.pl
nale¿y przes³aæ imiê, nazwisko dziecka, wiek oraz numer telefonu kontaktowego do rodziców. Osoby, które siê zapisz¹ otrzymaj¹ prawdziwe indeksy, do których zbieraæ bêd¹ podpisy wyk³adowców. Najpilniejsi mog¹ liczyæ na niespodziankê.
Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê 23 VI o g. 12 przy Domku
Herbacianym w Parku Bródnowskim na Targówku. Kolejne – 30 VI, 1, 7 i 21 VII. W przypadku deszczu – zajêcia
zostan¹ prze³o¿one na inny termin. Bie¿¹ce informacje
na stronie fundacjaave.pl, kontakt z Fundacj¹ AVE – tel.
608 178 447, avetki@wp.pl.

twierdzon¹ egzaminem wymaganym przepisami prawa.
ZRSM RP nie rekomenduje
podmiotów, które mog³yby takie prace wykonaæ. Jednym
s³owem – jak powiadaj¹ Rosjanie – biez wodki nie razbieriosz. Jednak nasz Czytelnik
postanowi³ sam zg³êbiæ owo
zagadnienie i staæ siê ekspertem od ogrzewnictwa, przynajmniej na w³asny u¿ytek, by
zrozumieæ z³o¿onoœæ materii i
nie daæ siê oszukiwaæ.
W piœmie ZRSM RP czytamy ponadto, ¿e pisemne powiadamianie lokatorów o zmianie op³at odbywa siê w dwóch
odmiennych trybach. O zmia-

nie op³at pobieranych na pokrycie kosztów zale¿nych od spó³dzielni, ta powinna pisemnie
powiadamiaæ lokatorów z co
najmniej trzymiesiêcznym wyprzedzeniem. Inaczej jest w
przypadku zmiany op³at niezale¿nych od spó³dzielni – czyli
m.in. op³at za ogrzewanie. Tu
obowi¹zuje powiadamianie pisemne z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku naszego Czytelnika, spó³dzielnia nie
dope³ni³a tego obowi¹zku.
Czytelnik nie zamierza odpuœciæ, bêdzie dochodzi³ swoich praw. W kolejnym wydaniu
NGP ci¹g dalszy jego zmagañ.
(egu)

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
1 czerwca (pi¹tek) godz. 18.00 - Œpiewam i gram, bo lubiê
– koncert Bianki Lewandowskiej. W programie koncertu
znajd¹ siê ballady oraz piosenki popularne i turystyczne.
Goœcinnie wyst¹pi Mateusz Filipiak – recytacja. Przygotowanie i opieka muzyczna - Irena Wojtczak – Górecka. Sala
koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.
5 czerwca (wtorek) godz. 12.00 - Spotkanie literacko dyskusyjne dla seniorów. Spotkanie prowadzi Marek £awrynowicz. Sala konferencyjna DK TuPraga, wstêp wolny.
5 czerwca (wtorek) godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe – „Lidia Korsakówna & Jerzy Waldorff”, prowadzenie Janusz Horodniczy. Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.
12 czerwca (wtorek godz. 12.30 - Ulubione ksi¹¿eczki z
dzieciêcej pó³eczki - spotkanie z Agnieszk¹ Fr¹czak.
Agnieszka Fr¹czek to bardzo popularna autorka wierszy,
opowiadañ i rymowanek dla dzieci. Proponuje ma³ym Czytelnikom atrakcyjne zabawy jêzykowe. Podczas spotkania
opowie np. dlaczego hipopotam mo¿e byæ chichopotamem,
zdradzi co to s¹ kotostrofy i co maj¹ z nimi wspólnego koty,
urz¹dzi tak¿e polowanie na byki (oczywiœcie jêzykowe)!
Spotkanie prowadzi Helena Œpiewak, sala koncertowa DK
TuPraga, wstêp wolny.
12 czerwca (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania
z Gwiazd¹. Goœciem DK Praga bêdzie Agata Kulesza. Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak. Sala
koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.
13 czerwca (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie
- popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. „St. Petersburg – Miasto Carów. Pa³ace i inne zabytki zwi¹zane z
dynasti¹ Romanowów ” – prowadzenie: Nadzieja Dejneka.
Wyk³ad po³¹czony z pokazem zdjêæ. Galeria DK TuPraga,
wstêp wolny.
14 czerwca (czwartek) godz. 17.00 - TuPraga Dom Kultury
- Re:Animacja. Koncerty, wernisa¿e, warsztaty i inne...
O godz. 20.00 koncert zespo³u Mosaic. Sen Pszczo³y;
ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny.
15 czerwca (pi¹tek) godz. 16.00 – 19.00
16 czerwca (sobota) godz. 12.00 – 15.00
17 czerwca (niedziela) godz. 12.00 – 15.00
Wielokulturowe Warsztaty Filmu Animowanego. Odcinek
trzeci – Czeczenia. Zapraszamy dzieci z rodzin polskich i
czeczeñskich w wieku 9-12 lat na zajêcia dotycz¹ce kultury czeczeñskiej oraz naukê tworzenia filmu animowanego. Wstêp wolny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy i
informacje: sekretariat@tupraga.pl, tel. 665 411 889,
www.wielokulturowefilmowe.pl. Zrealizowano z udzia³em
œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15 czerwca (pi¹tek) godz. 19.00 - Noc Pragi. Grupa muzyczna Ca³a Praga Œpiewa. DK TuPraga zaprasza na
wytêp zespo³u Ca³a Praga Œpiewa, który tworz¹ œpiewaczka Justyna Jary, muzycy z zespo³u folkowego
Czessband oraz seniorzy z warszawskiej Pragi. Grupa
odwo³uje siê do warszawskiego folkloru. Z jednej strony
stara siê w pe³ni zrekonstruowaæ wykonywane szlagiery,
czêsto korzystaj¹c równie¿ oryginalnych instrumentów,
z drugiej strony daje siê równie¿ zauwa¿yæ inny nurt, którego celem jest po³¹czenie tradycji z nowoczesnoœci¹.
Podwórko ul. 11 listopada 22, wstêp wolny.
17 czerwca (niedziela) godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i
du¿ych - Kontrasty w muzyce: wolno - szybko. Wykonawcy:
Justyna Staciwa - flet, Anna Lemiszka - skrzypce, Hanna
Sosiñska-Kraski - fortepian. Sala koncertowa DK TuPraga,
wstêp wolny.
21 czerwca (czwartek) godz. 17.00 - Œwiêto Muzyki Wioska Jamajska w Parku Praskim. Wyst¹pi m.in. JahLove
Sound System. Muszla Koncertowa w Parku Praskim;
ul. Ratuszowa, wstêp wolny.

Dla dzieci i rodziców
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Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza mieszkañców Pragi Pó³noc na zajêcia w
ramach projektu „Chcieæ i móc iœæ dalej 2012” w oœrodku przy ul. Z¹bkowskiej 39.
Ofertê kierujemy do dzieci, m³odzie¿y, rodziców oraz ca³ych rodzin.
Zarówno dzieci, jak i rodzice, mog¹ skorzystaæ z pomocy psychologicznej: diagnoza,
konsultacje, poradnictwo, terapia, tak¿e terapia rodzinna. Rodzicom oferujemy równie¿ warsztaty edukacyjne i inne. Dzieciom proponujemy natomiast terapiê pedagogiczn¹, pomoc w
nauce i odrabianiu lekcji, zajêcia socjoterapeutyczne (prowadzone przez psychologa) w
sta³ych grupach rówieœniczych, dodatkowe zajêcia, rozwijaj¹ce zainteresowania i pozwalaj¹ce
spêdziæ czas wolny w sposób aktywny, w tym zajêcia w terenie i wycieczki.
Zajêcia finansowane s¹ ze œrodków Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Zainteresowanych zapraszamy do zg³aszania siê do oœrodka Stowarzyszenia dla Rodzin,
przy ul. Z¹bkowskiej 39: tel.: 22 619 42 67; 22 253 49 47; e-mail: sdr.zapisy@interia.pl

Debiuty 2012
Dom Kultury „Œwit”, przy wsparciu finansowym Wydzia³u
Edukacji i Kultury, zorganizowa³ ju¿ po raz osiemnasty
Miêdzyszkolny Konkurs Wokalno-Muzyczny Debiuty 2012,
którego adresatem s¹ utalentowane muzycznie dzieci
i m³odzie¿ z dzielnicowych placówek oœwiatowych.

Osiemnastoletnia tradycja
konkursu i niezmiennie du¿a
frekwencja, œwiadczy o wadze,
jak¹ szko³y przyk³adaj¹ do wykorzystania dzia³añ artystycznych w swojej praktyce dydaktyczno-wychowawczej. I nie
jest to dzia³anie koniunkturalne,
spotêgowane popularnoœci¹
telewizyjnych programów muzycznych typu „Idol” czy „X-factor”, tylko konsekwentne, œwiadome i przyjazne pielêgnowanie m³odych talentów, którego
pocz¹tki w DK ŒWIT siêgaj¹
pierwszej po³owy lat 90., kiedy
w mediach nie by³o jeszcze tak
wielu g³oœnych muzycznych
show.
W tegorocznym konkursie
wziê³o udzia³ 656 uczestników, czyli o 40% wiêcej ni¿ w
ubieg³ym, z 16 przedszkoli,
11 szkó³ podstawowych, 5
gimnazjów i 2 liceów.
W trakcie konkursu da³o
siê odczuæ niesamowite za-

anga¿owanie ca³ych szkó³,
które podczas poszczególnych dni konkursowych
wspiera³y swoich reprezentantów. Niezwyk³e emocje
udzieli³y siê wystêpuj¹cym,
widowni, opiekunom jak i jurorom, którzy w sk³adzie: Bart³omiej W³odkowski - przewodnicz¹cy jury, Anna Pecela – wokalistka, Mariusz Czaja –Teatr muzyczny Gaffa
oraz nauczyciele: Kamila
Guzowska, Dariusz Grzybek,
Sylwia M¹drzycka, Agnieszka Szewczak, Dorota Brzeziñska, Gra¿yna GórbskaKoz³owska, Jadwiga Goldsztejn oceniali wystêpy. Jurorzy,
jak zwykle, mieli trudne zadanie, aby spoœród uczestników, których poziom by³ niezwykle wyrównany, wy³oniæ
tych najlepszych.
Konkurs trwa³ 3 dni. Najpierw odby³ siê przegl¹d
„przedszkolaków”, które z wro-

dzonym wdziêkiem bawi³y i
wzrusza³y do ³ez. Nastêpnego dnia widzowie mogli ogl¹daæ wystêpy dzieci w kategorii klas ze szkó³ podstawowych. Na scenie ujawni³y talenty zarówno wokalne jak i
taneczno aktorskie. Wszystkie
pokazy przygotowane by³y z
niezwyk³¹ pieczo³owitoœci¹.
Najstarsza grupa, czyli kategoria gimnazjalno-licealna zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci jako ostatnia. Ta czêœæ
konkursu charakteryzowa³a
siê du¿¹ dojrza³oœci¹ zarówno w wykonaniu utworów, jak
i w doborze repertuaru.
Po trzech dniach pokazów
wszyscy zgodnie stwierdzili,
¿e tegoroczny Konkurs Wokalno-Muzyczny Debiuty
2012 by³ pe³en pasji i zaanga¿owania, a tak¿e wyj¹tkowy, zarówno pod wzglêdem
frekwencji oraz wysokiego i
wyrównanego poziomu. Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, opiekunów
artystycznych i dyrekcji rozœpiewanych szkó³.
Poni¿ej lista laureatów:
KATEGORIA DZIECI M£ODSZE
KL. I-III ZESPO£Y
I miejsce: Zespó³ „Sylaba” SP
nr 42
II miejsce: Zespó³ „Ósemeczki
SP nr 114
Soliœci: Kacper Majewski,
Julia Naumiuk
KATEGORIA DZIECI M£ODSZE
KL. I-III SOLIŒCI
I miejsce: Zofia Motyczyñska
SP nr 112
II miejsce: Maria Kresa SP nr 112
Wyró¿nienia:
* Dominik Godlewski zespó³
Weso³e Nutki SP nr 277 za
taniec breakdance
* Zespó³ „Weso³e Nutki” SP
nr 277 za promocjê i reklamê
* Zespó³ SP nr 84 za ciekawe
instrumentarium
KATEGORIA DZIECI STARSZE
KL. IV-VI SOLIŒCI
I miejsce: Sandra Zuzda SP
nr 275
II miejsce: Blanka Paluchowska
SP nr 275
III miejsce: ex aequo Zuzanna
Jeziorska SP nr 84 i Magdalena Molêda SP nr 84
KATEGORIA DZIECI STARSZE
KL. IV-VI ZESPO£Y
I miejsce: Chór SP nr 112
II miejsce: Chór SP nr 114
III miejsce: zespó³ wokalnomuzyczny SP nr 52
KATEGORIA DZIECI STARSZE
KL. IV-VI WYRÓ¯NIENIA
* Zespó³ Czerwone Jagody
SP nr 277 za choreografiê i
charyzmê
* Pola Pruchnicka solistka
zespo³u Czerwone jagody SP
nr 277 za walory wokalne.

Program XVII Warszawskiego Turnieju Rycerskiego o Szablê Króla Zygmunta III Wazy Bródno 2012
3 czerwca - Park Bródnowski
11.30 - Praska Orkiestra Dêta DK ŒWIT (marsze wojskowe)
12.00 - Uroczyste rozpoczêcie imprezy (salut artyleryjski na czeœæ mieszkañców Targówka,
prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznych
I. BLOK TURNIEJOWY
12.30 - Turniej rycerski walki mieczem XIV - XV w.
13.15 - Turniej ³uczniczy
13.15 - Pokazy tañca dworskiego - taneczne Grupy Rekonstrukcji Historycznej (Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dêba - Gratia Iuvenis i Bractwa Rycerskiego Zamku w Szyd³owie)
13.45 - Turniej szabli polskiej XVII w.
II. BLOK MUZYCZNY „MUZYKA •RÓDE£” - koncert muzyki etnicznej
14.30 - 15.15 Propabanda - folk kapela
15.15 - 16.00 Rokiczanka - zespó³ folklorystyczny
16.00 - 16.30 Horodyszcze - widowisko muz. - choreograficzne pt. „Œwiêto M³odej Brzozy” i
wystêp Bia³oruskiego zespo³u Miatlica
III. BLOK HISTORYCZNY pt. WIELKIE WIKTORIE POLSKIE DOBY SARMATYZMU (XVII w.)
16.30 - Bractwo Rycerskie Zamku w Szyd³owie - „Szlachta pospolitego ruszenia w dobie
powstañ kozackich - Beresteczko 1651 r.”
17.00 - Stowarzyszenie Mi³oœników Kawalerii. Konny oddzia³ 1 Pu³ku U³anów Krechowieckich im p³k. Boles³awa Moœcickiego „Lisowczycy- najlepsza jazda Europy”
17.30 - Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dêba – „Piechota polska i cudzoziemska w czasach Wazów”
18.00 - I Polskie Stowarzyszenie Turniejowe Liga Baronów - „Husaria i pancerni w wojnach
tureckich za Jana III Sobieskiego”
18.30 - Najemna Rota Strzelcza - „Artyleria Rzeczpospolitej w XVII w.”
19.00 - Wspólna super salwa artyleryjsko-muszkieterska ze wszystkich luf i wrêczenie nagród
IV. BLOK RZEMIOS£ DAWNYCH I ARCHEOLOGII DOŒWIADCZALNEJ (ok. 50 kramów
prezentuj¹cych m.in. pras³owiañsk¹ osadê, hutê pradziejow¹, kowala p³atnerza, obróbkê
¿elaza, drukarniê Guttenberga, kaletnictwo pradziejowe, bi¿uteriê i gry historyczne, zio³a,
medaliony, amulety runiczne, myd³a saraceñskie, broñ œredniowieczn¹, wyrób œwiec, linoryt,
garncarstwo, mennicê œredniowieczn¹, wyrób papieru, ozdoby z bursztynu, ceramiki, filcu i
¿ywicy, malowanie na jedwabiu, warsztaty wikliniarskie i garncarskie, rogownictwo, malowane pierniki, dekoracje z suchych zbó¿, lnu i traw i wiele innych…)
V. ATRAKCJE DLA DZIECI
1. Gry i Zabawy Rycersko-Plebejskie
2. Tajemnice Œredniowiecznej Alchemii - warsztaty i doœwiadczenia (niewidzialne szk³o, znikaj¹ca moneta, bañki z suchego lodu (mleczne bañki), chmura w butelce, jajko i balon w
butelce, szasz³yki z balonów, kolorowe wulkany, rakieta z etanolu, D¿in w butelce, silnik
jednopolowy, strzelaj¹ce pojemniki, pompka z butelki, po¿eracz styropianu, kartezjañski
nurek, chemiczny ogród).
3. Zielarski tor przeszkód (zabawa z nagrodami w rozpoznawanie niektórych zió³, rozpoznawanie roœlin objêtych ochron¹ gatunkow, wiedz¹ z zakresu zastosowania zió³).
4. Studio portretu
5. Animacje plastyczno-manualne
6. Robotyka (sk³adanie robotów, programowanie i symulacja walk sumo)
7. Klub Ma³ego Einsteina - doœwiadczenia i obserwacje biologiczno-chemiczne
8. Wojownicy ró¿nych kultur - warsztaty miêdzykulturowe
9. Malowanie buziek, charakteryzacja, stylizacja
10. „Mural”/p³ótno na wyspie - rycerz malowany

Odnoœnie tekstu p. Tymoteusza Paw³owskiego
¯adne wysi³ki p. Tymoteusza Paw³owskiego nie spowoduj¹ zmiany dawnej oceny Pragi i
jej mieszkañców przez ludzi z lewobrze¿nej czêœci miasta. By³a taka, jak by³a - o czym
p. Paw³owski przekonaæ siê mo¿e studiuj¹c ksi¹¿ki (m.in. autorstwa J.S Bystronia, co polecam) oraz gazety. A mnie wolno cytowaæ ró¿ne opracowania, natomiast p. Paw³owskiemu
chyba nie wypada przypisywaæ tych wypowiedzi mojej osobie. Podobnie jak dokonywaæ
tendencyjnych zestawieñ, wyrywaæ s³ów z kontekstu i tworzyæ z nich listê inkryminowanych
wyrazów, a tak¿e imputowaæ mi sformu³owañ, jakich nie u¿y³em. O tym przekonaæ siê mo¿e
ka¿dy, czytaj¹c dok³adnie napisane przez mnie varsaviana o Pradze.
Nie wdajê siê w polemikê z kimœ targanym emocjami.
Rafa³ Jab³oñski
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
A-Z remonty, wykoñczenia
602-216-943
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¿,
konserwacja, 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
MALOWANIE, remonty
606-181-588

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

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

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
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,
502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
NIERUCHOMOŒCI
WYNAJMÊ na lato 3/4
osobowe domki kemingowe
Somianka n/Bugiem, las
603-665-477

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

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
30 V (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.
Wstêp 12 z³.
31 V (czwartek) - Wyjazd integracyjno-kulturalny dla
studentów UTW i Przyjació³ DK Zacisze do Arboretum
SGGW w Rogowie.
11 VI (poniedzia³ek) - Uroczyste jubileuszowe zakoñczenie
roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
DK Zacisze
12-15 VI - Z artystyczn¹ wizyt¹ Regionalnym Oœrodku
Kultury „Mazury Garbate” w Olecku
13 VI (œroda) - „Mam Talent” wystawa prac dzieci i m³odzie¿y
z pracowni artystycznych DK Zacisze. Prezentacja dzieci
z sekcji „Ma³y Muzyk”. Godz. 18.00
14 VI (czwartek) - Otwarcie wystawy Pracowni Rysunku i
malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze w
Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym
Oœrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku
16 VI (sobota) - „Artystyczna sobota” – jednodniowa
wycieczka autokarowa do £ucznicy dla dzieci. Programie
warsztaty teatralne i decoupage. Koszt 40 pln (w tym obiad)
16 VI (sobota) - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej
i „Ba³aku” Lwowskiego. Organizator: Fundacja Ocalenia
Kultury Kresowej „Chawira” z Krakowa, wspó³organizator:
DK Zacisze
17 VI (niedziela) - Koncert zespo³u „Zaciszañska nuta”
w Koœciele pw. Matki Nieustaj¹cej Pomocy w Pruszkowie
22-24 VI - Warsztaty wyjazdowe dla Teatru „Pinokio”,
Zespo³u Tañca Ludowego i Zespo³u „Abrakadabra”
WAKACJE
2-7 VII - WAKACJE - Minikolonie w Klewkach nad Jeziorem
Kleberskim
Wiêcej informacji - www.zacisze.waw.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Spoko Euro æwoko
Proszê Szanownych Pañstwa uœmiecham siê pod nosem nad nag³ówkami mediów. Czytam: skandal, obciach, wstyd. Czy¿by?
W latach 80. jako starszy
asystent wy¿szej uczelni
SGGW zarabia³em tyle, ile
dziœ kasjer w supermarkecie.
Nie wystarcza³o na wynajêcie mieszkania, utrzymanie
rodziny i ¿ycie na granicy
godnoœci.
Aby móc pracowaæ w grochowskiej katedrze najmowa³em siê jako kierowca i przyprowadza³em u¿ywane auta
ze Szwajcarii. 3000 km w
weekend.
Co tydzieñ mija³em berliñski mur, sta³em w objazdowych korkach w dawnej NRD
i mijankach remontowanych
autostrad.
Stan ówczesnych zachodnich dróg przypomina stan
dzisiejszych naszych. Czy 30
lat zapóŸnienia jest skandaliczny? Nie. Tam Rosjanie byli
krótko. Dodatkowo tamte
spo³eczeñstwa maj¹ œwiadomoœæ, ¿e od dobrych dróg
zaczyna siê normalne ¿ycie.
Jesteœmy spo³eczeñstwem
nieœwiadomym politycznie i
gospodarczo. Je¿eli 80% ludzi w TV mówi w³anczam,
wy³anczam, w ka¿dym „b¹dŸ”
razie, swetr, wzi¹œæ, a megaopozycyjny guru jak zadeklarowa³ spokój polityczny, to
zosta³ wyœmiany.
W kategoriach historii Europy jesteœmy niewiarogodnymi æwokami. Æwok to dla
mnie ten, który nie szanuje
osi¹gniêæ w³asnego kraju.
Nawet ma³ych.
Dlatego przestrzegam
tych, którzy w czerwcu wysmaruj¹ swoje paszcze na
bia³o i czerwono i pe³nymi ich
orzeszkmi, chrupkami, piwem, wyjd¹ z agresj¹ na ulice. O ironio, z agresj¹ wobec
tych, na których g³osowali.
Bêdzie medialne i czy
poka¿¹ nas jako sfrustrowanych no any language dwukolorowych b³azenków, zale¿y od nas.
Nie wiem jak Wy, ale szanujê ka¿dy kawa³ek materii,
który dogania zapóŸnienia.
Dlatego bêdê zawsze odstawa³ od populistycznych Piszczyków, bêdê w³¹cza³, wy³¹cza³ itd.
Prawie 30 lat temu mój
ówczesny szef - profesor,
kierownik katedry, póŸniejszy rektor SGGW przepuszczaj¹c w drzwiach zagraniczn¹ delegacjê wypowiedzia³ znamienne - plis tendy.
Czy tak ma zostaæ? St¹d
tytu³ felietonu.
Aliœci wróæmy do mikrofilariozy i dirofilariozy. Mikrofilarie s¹ rodzajem glist podskórnych u cz³owieka, powoduj¹cych s³oniowaciznê i robaków
naczyniowych i wewn¹trzsercowych u zwierz¹t. Jak pisa³em wczeœniej, chorobê roznosz¹ komary, wprowadzaj¹c

larwy glist podczas picia krwi
ofiary. U psów dochodzi do
rozwoju ostatecznej formy
paso¿yta w postaci 30-centymetrowych nicieni w têtnicach
p³ucnych i sercu. Wnêtrze
zaatakowanych naczyñ zaczyna siê broniæ poprzez
zgrubienia swoich warstw.
Paradoksem jest tak silny odczyn, ¿e powoduje zamkniêcie œwiat³a naczynia. Zanim
do tego dojdzie, ciœnienie krwi
powoduje zniekszta³cenia w
wygl¹dzie têtnic i têtniczek.
Poszerzenia, zwapnienia, zatory to typowe objawy obecnoœci robaków w naczyniach
krwionoœnych. Powsta³e patologie mo¿na zobrazowaæ
radiologicznie. Na kliszy widoczne jest zgrubienie i zmiana kierunku przep³ywu naczyñ. Oznacza to narastanie
dusznoœci, spadek kondycji,

szybsze mêczenie siê, gor¹czkê, krwioplucie jak przy
gruŸlicy p³uc. Powstaje nadciœnienie krwi, a du¿o ciê¿ej
pracuj¹ca lewa komora serca ulega przebudowie i przerostowi. W skrajnych przypadkach mo¿e dochodziæ do
wodobrzusza, czyli obecnoœci p³ynu wype³niaj¹cego
jamê brzuszn¹. Zjawisko to
mo¿na ³atwo diagnozowaæ w
teœcie balotowania. Je¿eli wyobrazimy sobie balon wype³niony wod¹ i trzymaj¹c d³oñ
opart¹ np. po lewej stronie
jamy brzusznej i pukniemy w
wypuk³oœæ pow³ok od strony
prawej – to przy obecnoœci
p³ynu poczujemy energiê
uderzenia z przeciwleg³ej
strony.
Co ciekawe, obecnoœæ robaków w p³ucach i sercu spowoduje zatorowoœæ w ró¿-

nych narz¹dach i co nieoczekiwane - zapalnie nerek.
Obecnoœæ paso¿ytów prowokuje aktywnoœæ obrony immunologicznej, której skutkiem jest powstawanie kompleksów antygen – przeciwcia³o. Mog¹ one przypominaæ
dla laików fusy od kawy. Kr¹¿¹c w organizmie, w konsekwencji trafiaj¹ do nerek, zatykaj¹c mechanicznie ich systemy filtracyjne. Cech¹ charakterystyczn¹ k³êbowego zapalenia nerek jest bia³komocz.
Proszê Szanownych Pañstwa, obecnoœæ Wasza w regionach z du¿¹ iloœci¹ komarów, pojawianie siê dziwnych
guzków pod skór¹ powinna
skutkowaæ wizyt¹ u lekarza
medycyny z sugesti¹ mikrofilariozy.
W 6-7 miesiêcy po pobycie
w regionie komarowym, je¿eli
wyst¹pi¹ gor¹czka, bia³komocz i dusznoœæ proszê o
wizytê u lekarza weterynarii
z sugesti¹ dirofilariozy. Bardzo proszê wzi¹æ pod uwagê
fakt, ¿e zara¿ony zwierzak
mo¿e byæ rezerwuarem zaka¿eñ dla ludzi i odwrotnie.
Przestrzegam!

Braciszek i siostrzyczka do przygarniêcia
Te dwa urocze szczeniêta znaleŸliœmy na ruchliwej ulicy w okolicach Warszawy – prawdopodobnie ktoœ je tam wyrzuci³. Jeden z nich na naszych oczach o ma³o nie zgin¹³ pod
ko³ami tira. Ciemniej umaszczony to ch³opiec a jaœniejsza i bardziej kud³ata to dziewczynka.
Maj¹ oko³o 2 - 3 miesi¹ce i bardzo garn¹ siê do ludzi, w domu nie odstêpuj¹ nas na krok.
S¹ bardzo ¿ywio³owe i weso³e. Nie mamy problemów z siusianiem w domu, bardzo szybko
nauczy³y siê za³atwiaæ swoje potrzeby na spacerze (oczywiœcie wychodzê z nimi wiêcej ni¿
jak z doros³ym psem). Chocia¿ s¹ jeszcze za m³ode na szkolenie, poma³u przyzwyczajamy
je ju¿ do podstawowych komend.
Na razie to ma³e urwisy, ale trudno siê w nich nie zakochaæ, ju¿ bardzo chc¹ siê socjalizowaæ
z cz³owiekiem i maj¹ szanse wyrosn¹æ na wspania³e psy.
Kontakt w sprawie adopcji: 668 185 112

Apel Fundacji „Dr Clown” i Fundacji Dobrze ¯e Jesteœ,
dotycz¹cy proponowanych zmian w ustawie o Po¿ytku publicznych i wolontariacie.
Uwaga! W Polsce zagro¿ony wolontariat w szpitalach!
Na ca³ym œwiecie obecnoœæ wolontariuszy w szpitalach, hospicjach jest czymœ oczywistym, po¿¹danym, naturalnym. Jakoœæ ¿ycia i tych ma³ych, i doros³ych pacjentów jest zdecydowanie lepsza, gdy s¹ przy nich obecni wolontariusze, którzy bezinteresownie, codziennie
obdarowuj¹ chorych uœmiechem, rozmow¹, obecnoœci¹, czuwaniem.
Dlaczego wiêc w Polsce rz¹d chce znieœæ prawo ciê¿ko chorych, potrzebuj¹cych wsparcia osób,
do godnego ¿ycia w chorobie i godnej œmierci?! Dlaczego w demokratycznym kraju, gdzie mówi siê
tyle o budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego utrudnia siê dzia³ania w ramach wolontariatu?
W myœl ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie, wolontariusze mog¹
dzia³aæ na rzecz organizacji pozarz¹dowych i innych podmiotów „w zakresie ich dzia³alnoœci
statutowej, z wy³¹czeniem prowadzonej przez nie dzia³alnoœci gospodarczej”.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej pracuje obecnie nad nowelizacj¹ ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie. W ramach poprawki do ustawy proponowane jest
wykreœlenie pkt. 4 z art. 42, który zezwala wolontariuszom na wykonywanie œwiadczeñ na
rzecz podmiotów leczniczych. Wynika to z faktu, ¿e po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej, placówki takie jak szpitale czy hospicja po zmianie
statusu prowadzonej dzia³alnoœci leczniczej, prowadz¹ obecnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wed³ug twórców poprawki do ustawy o wolontariacie, wolontariat w tego typu podmiotach
narusza³by zasady uczciwej konkurencji i spójnoœæ regulacji wolontariatu.
Jesteœmy bardzo zaniepokojeni tym, ¿e z dniem 1 lipca wolontariusze mog¹ znikn¹æ ze
szpitali i in. podmiotów leczniczych. Pacjenci zostan¹ pozbawieni wsparcia ¿yczliwych osób,
które ka¿dego dnia nios¹ nadziejê, oswajaj¹ trudne tematy dotycz¹ce radzenia sobie z chorob¹, z lêkiem przed œmierci¹, samotnoœci¹. Wiêkszoœæ wolontariuszy dbaj¹c g³ównie o komfort
psychiczny pacjentów, zajmuje siê przede wszystkim zadaniami, których nie wykonuje personel zatrudniony w szpitalach czy innych placówkach, tym samym wype³niaj¹c wielk¹ lukê
w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Co powiedzieæ tym wszystkim zaanga¿owanym wolontariuszom, którzy na co dzieñ dy¿uruj¹ w szpitalach, hospicjach i innych placówkach leczniczych? Jak wyt³umaczyæ pacjentom
brak wolontariuszy na oddzia³ach szpitali?
Anna Hykiel - Dyrektor FUNDACJI DOBRZE ¯E JESTEŒ
Anna Czerniak - Prezes Zarz¹du Fundacji „Dr Clown”

Rada wielu

Prosto z mostu

Port Praski cd.

Bez wyjœcia

Mój niedawny felieton na
temat przysz³oœci Portu Praskiego wywo³a³ wiele reakcji.
Otrzyma³em wiele sygna³ów
od Pañstwa – czytelników
„NGP”. Zacytujê tylko jeden z
nich, który zosta³ przes³any do
redakcji przez Pani¹ El¿bietê:
„Otó¿, od wczoraj mo¿emy
siê przekonaæ jak szybko
tekst ten nabra³ dos³ownego
znaczenia. Pamiêtam, jak
jeszcze nie tak dawno przedstawiciele inwestora w regionalnej telewizji zapewniali, ¿e
teren Portu Praskiego bêdzie
dostêpny dla mieszkañców
dzielnicy. Dziœ nie wiem, jak
siê do tych obietnic odnieœæ
(k³amstwo, czy zmiana decyzji), poniewa¿ w³aœnie oddzielono p³otem obszar od
pomnika Koœciuszkowców,
wzd³u¿ ul. Okrzei, Wrzesiñskiej, Zamoyskiego do ul.
Marcinkowskiego, przez co
sta³ siê on ju¿ niedostêpny
dla ogó³u, natomiast mieszkañcy domu przy ul. Zamoyskiego 15, który znajduje siê
wewn¹trz tego terenu, zostali potraktowani jak „pensjo-

nariusze” zak³adu pó³otwartego (…). Ma³o tego, wszelkie interwencje dot. ograniczenia swobody poruszania
siê koñcz¹ siê stwierdzeniem, ¿e s¹ to dzia³ania poczynione dla ich bezpieczeñstwa. Do w³aœciciela terenu
nie dociera argument, ¿e jesteœmy ludŸmi doros³ymi i
przynajmniej w teorii wolnymi, którzy sami maj¹ prawo
decydowaæ, kiedy i którêdy
bêd¹ wracaæ do domu, gdzie
robiæ zakupy, kto i kiedy nas
odwiedza bez opowiadania
siê komukolwiek (…) Podsumowuj¹c, ¿yjemy w dziwnych
czasach, w dziwnym mieœcie,
w którym przepraszam za
bana³, rz¹dz¹ ludzie aroganccy, pozbawieni wyobraŸni,
zdrowego rozs¹dku, szacunku dla innych. Jednak ufam,
¿e nie jest to stan nieodwracalny, ¿e jeœli nie bêdziemy
zgadzaæ siê, aby traktowano
nas jak rzeczy, nie bêdziemy

milczeæ i tolerowaæ ka¿d¹
g³upotê w imiê poszanowania
prywatnej w³asnoœci - uda siê
nam osi¹gn¹æ normalnoœæ…”
Dziêkuj¹c za ten list, zapewniam Pani¹ El¿bietê i
wszystkich pra¿an, ¿e nie
zostawiê tak tej sprawy. Jestem ju¿ po wstêpnych konsultacjach z radnymi z Komisji £adu Przestrzennego
Rady m.st. Warszawy, z radnymi dzielnicy oraz œrodowiskami spo³ecznymi. Zachêcam wszystkich Pañstwa do
aktywnoœci.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

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

Obiektywny PO-radnik

Wielki ma³y turniej
Nadszed³ wreszcie ten
dzieñ. Pe³ne trybuny, a na
murawie 16 dru¿yn pi³karskich. Po ceremonii otwarcia,
na boisku zostaj¹ ekipy Polski i Grecji. Z g³oœników p³yn¹
pierwsze rytmy Mazurka D¹browskiego, z dr¿¹cych garde³
wydobywa siê g³oœny œpiew,
gêsia skórka pokrywa cia³a,
do oczu cisn¹ siê ³zy wzruszenia. Zaczêli, padaj¹ pierwsze
bramki, a na widowni zaniepokojenie i konsternacja. Polska
przegrywa 1:6 mecz otwarcia.
Kompromitacja? Nie, to tylko
nieprzewidywalnoœæ sportu.
Tym wiêksza, ¿e nastêpny
mecz z Rosj¹ wygrywamy 7:1,
a Czechów ogrywamy 4:2.
Polska wygrywa grupê i trafia
w æwieræfinale na Holandiê.
Po ciê¿kim boju zostawiamy
„pomarañczowych” w pokonanym polu. W pó³finale czekaj¹
niepokonane dot¹d W³ochy.
Mecz jest wyrównany, ale niestety przegrywamy 1:3. W finale, w ogromnym upale spotykaj¹ siê dwa piêkne i s³oneczne kraje oddzielone od
siebie Morzem Adriatyckim,
czyli W³ochy i Chorwacja. Heroiczna walka na ca³ego. Kapitan Chorwatów po faulu
zniesiony z boiska, za chwilê
wraca i strzela piêkn¹ bramkê z rzutu wolnego. W regulaminowym czasie remis 2:2.
Dramatyczna dogrywka. W³oski obroñca, który wczeœniej
strzeli³ samobója, zdobywa
gola na wagê mistrzostwa Europy. Italia wygrywa Euro, a
kapitan mistrzów zostaje królem strzelców turnieju…
Nie, to nie jest zapis snu stêsknionego emocji kibica. Nie

jest to te¿ scenariusz sportowego thrillera Alfreda Hitchcocka, ani zmyœlona historia
na u¿ytek upiêkszenia niniejszego tekstu. To w ubieg³y
weekend zdarzy³o siê naprawdê przy ul. Œwiatowida i w Parku Picassa. Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, Bia³o³êcki Oœrodek
Sportu, Parafialny Klub Sportowy AGAPE oraz sponsor generalny – firma JMDI zorganizowa³y bodaj najlepsz¹ sportow¹ imprezê roku: MINI
EURO CUP 2012. Do zawodów przyst¹pi³o 16 dru¿yn narodowych, do których rozlosowano prawie 200 bia³o³êckich
dzieci z roczników 2002-2004
w taki sposób, aby si³y by³y jak
najbardziej wyrównane. W rolê
trenerów wcielili siê równie¿
wylosowani rodzice. Dru¿yny
wystêpowa³y w specjalnie
przygotowanych koszulkach w
barwach swoich pañstw. Ka¿dy z 31 meczów wzbudza³
ogromne emocje wœród rodziców, a zw³aszcza mam, które
w dniu swojego œwiêta, w majowym s³oñcu, zdziera³y gard³a
dopinguj¹c swoje dzielne pociechy. Spoceni, umorusani,
zap³akani po pora¿kach i
szczêœliwi po zwyciêstwach,
wszyscy zawodnicy otrzymali
nagrody.
By³oby jeszcze piêkniej,
gdyby do tej akcji przy³¹czy³y siê szko³y podstawowe.
Niestety, na apel urzêdu, czyli
organu prowadz¹cego odpowiedzia³y tylko 2 szko³y. Na
szczêœcie sytuacjê uratowa³a, przysy³aj¹c swoich zawodników, najwiêksza Akademia
Futbolu na Bia³o³êce, czyli
AGAPE. Dziêki temu poziom

Ograniczenia ruchu przygotowywane przez w³adze miasta na mistrzostwa Europy
przekraczaj¹ granice absurdu.
Nie chodzi mi o utrudnienia wynikaj¹ce z opóŸnienia w budowie metra. Za to ekipa Hanny
Gronkiewicz-Waltz jeszcze
odpowie, choæ na razie urzêdnicy nadrabiaj¹ min¹ - ostatnio
w „Polityce” zastêpca prezydenta Jacek Wojciechowicz
opowiada³, ¿e „nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu” druga linia metra nie
mia³a byæ gotowa na Euro. Tak
by³o, i owszem, pocz¹wszy od
drugiego przetargu og³oszonego w paŸdzierniku 2008 r., ale
wczeœniej ekipa PO mia³a dwa
lata na przygotowanie planu
miejskich inwestycji dostosowanego do terminu Euro. Gdy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
obejmowa³a w³adzê w sto³ecznym ratuszu w 2006 r., by³o
mo¿liwe zbudowanie metra
przed mistrzostwami. Je¿eli siê
mylê i nie by³o to ju¿ wówczas
mo¿liwe - nale¿a³o harmonogram budowy metra tak u³o¿yæ, by miasto zablokowaæ robotami budowlanymi dopiero
od lipca 2012 r., unikaj¹c w ten
sposób eurokompromitacji.
Bardziej ni¿ roboty budowlane uprzykrz¹ nam ¿ycie ograniczenia wynikaj¹ce z obaw
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urzêdników, co siê stanie, gdy
w czerwcu, mniej wiêcej raz na
tydzieñ, do Stadionu Narodowego bêdzie chcia³o dojechaæ,
a potem wróciæ, 58 tysiêcy ludzi, a drugie tyle do strefy kibica na Placu Defilad. Nie rozumiem tych obaw - to nie s¹ wielkie liczby. Na koncerty zespo³u
Metallica co roku przyje¿d¿a z
ca³ej Polski i krajów oœciennych
od 30 do 80 tysiêcy ludzi. I nic
siê nie dzieje. Na Bemowie wy³¹cza siê z ruchu tylko ulicê
bezpoœrednio przylegaj¹c¹ do
terenu, na którym odbywa siê
koncert. Po koncercie podstawiane s¹ dodatkowe autobusy
- sk¹din¹d, jest ich nadal zbyt
ma³o - i po wszystkim. Nie
znam ¿adnych danych, z których wynika³oby, ¿e kibice dru¿yn narodowych s¹ bardziej
k³opotliwi dla s³u¿b porz¹dkowych od fanów heavy metalu,
a jednak z okazji meczu zamyka siê ca³¹ Sask¹ Kêpê, Most
Poniatowskiego i pó³ Œródmieœcia, stwarzaj¹c koszmarne
utrudnienia mieszkañcom.
Szczytem absurdu jest los
Wielkiej Wystawy Pi³karskiej,
otwartej na Euro w Pa³acu
Kultury i Nauki, a wiêc tu¿ przy
strefie kibica. Œwietny pomys³,
nieprawda¿? W³adze miasta
postanowi³y jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa Pa³ac

Kultury od strony Placu Defilad w czerwcu zamkn¹æ. „Jesieni¹ odby³o siê spotkanie z
wiceprezydentem Jackiem
Wojciechowiczem, na którym
pad³o zapewnienie, ¿e dojœcie
bêdzie mo¿liwe tak¿e podczas
mistrzostw” - mówi bezradnie
organizator wystawy, nie wiedz¹c, co ma teraz pocz¹æ z
setkami eksponatów, takich
jak koszulka Zidane’a czy pami¹tki po Kazimierzu Górskim.
W tekœcie „Polityki”, od którego zacz¹³em ten felieton, Wojciechowicz wyjaœnia, ¿e jednym
z g³ównych powodów, dla których UEFA wybra³a na strefê kibica Plac Defilad, jest „zaplecze
w postaci Pa³acu Kultury”. Mam
nadziejê, ¿e urzêdnicy podczas
Euro te¿ bêd¹ wchodziæ do Pa³acu tylnym wejœciem, od strony Emilii Plater. Od frontu mog¹
œcigaæ ich rozeŸleni kibice.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Wezwany do tablicy
sportowy turnieju by³ bardzo
wysoki. Rodzi siê jednak pytanie, czy wydelegowanie kilkunastu uczniów i przynajmniej jednego nauczyciela to
dla szkó³ zbyt trudne zadanie? A mo¿e to œwiadomy bojkot? Co najmniej dziwne jest
to z uwagi na fakt, ¿e ju¿ na
pocz¹tku maja oceny s¹ wystawione, a ostatni miesi¹c
roku szkolnego up³ywa pod
znakiem festynów szkolnych,
wycieczek i wyjazdów na zielone szko³y, drenuj¹cych portfele rodziców. Oczekiwa³bym
poruszenia tego tematu na
najbli¿szej komisji oœwiaty,
kultury i sportu, a tak¿e na
zarz¹dzie dzielnicy.
Ma³e mistrzostwa Europy
potwierdzi³y, ¿e aby zorganizowaæ du¿¹, rodzinn¹, wspania³¹ imprezê przyci¹gaj¹c¹
ponad 600 osób, nie potrzeba wielkich nak³adów finansowych. Wystarczy sfinansowaæ medale, puchary, dyplomy czy koszulki. Potrzebny
jest dobry pomys³, dobre chêci, zaanga¿owanie i trochê
bezinteresownoœci.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

W ostatnim numerze NGP
s¹siad ze strony, mieszkaniec
dalekiej Bia³o³êki, w felietonie
zatytu³owanym „Port Praski dla
pra¿an” raczy³ pochyliæ siê nad
dol¹ i losem mieszkañców Pragi, których „wredne” w³adze
m.st. Warszawy pragn¹ pozbawiæ dobra wielkiego, jakim jest
Port Praski. Zainteresowanych
ju¿ na wstêpie pragnê uspokoiæ, ¿e nikt Portu Praskiego z
Pragi zabieraæ nie zamierza. W
materiale Macieja Maciejowskiego jest wiele niedomówieñ
i nieœcis³oœci, a tak¿e - jak zwykle w wypowiedziach przedstawicieli PiS - pojawia siê wszechobecny „uk³ad”. Parê rzeczy
przypomnê. Rzekomy „uk³ad”
ówczesnych w³adz miasta Warszawy z Elektrimem, który sugeruje Maciej Maciejowski, by³
normaln¹ umow¹ handlow¹,
spisan¹ nie pod sto³em, ale w
œwietle jupiterów przez strony i
nie przed „worem w zakonie”,
a przed notariuszem. Na jego
mocy za 42 hektary terenu Portu Praskiego, z czego z grubsza 17 ha nadaj¹cych siê pod
zabudowê w trudnym geologicznie terenie starorzecza, firma Elektrim zobowi¹za³a siê - i
to zobowi¹zanie wykona³a - do
sfinansowania budowy Mostu
Œwiêtokrzyskiego. M.st. Warszawa reprezentowa³ ówczesny prezydent Marcin Œwiêcicki. Most ju¿ ponad 10 lat s³u¿y
tak pra¿anom, jak i innym warszawiakom. Czy ktoœ z Pañstwa
wyobra¿a sobie jego brak? Pa-

nie Maæku, kiedy nastêpnym razem wjedzie Pan na ten wisz¹cy most niech Pan zerknie w
górê i zachwyci siê tym osi¹gniêciem techniki. W Porcie od
10 lat inwestycyjnie nie dzieje
siê nic. Na terenie tym ju¿ za
„komuny”, aby pos³u¿yæ siê
s³ownictwem bliskim sercu Macieja Maciejowskiego planowano wysok¹ zabudowê „Centrum
Kongresowego” kreuj¹c¹ nie
tylko zmianê wizerunku tej czêœci Warszawy. Inwestycja w tym
miejscu to nowe miejsca pracy
dla mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy, którzy niekoniecznie musz¹ jeŸdziæ do pracy za Wis³ê, ale te¿ przedsiêwziêcie znakomicie zwiêkszaj¹ce dochody dla miasta z tytu³u
podatków od nieruchomoœci, o
czym s¹siad Maciejowski w
swoich rozwa¿aniach nawet siê
nie zaj¹kn¹³. W jednym z Maciejem Maciejowskim zgadzam
siê w zupe³noœci „Port Praski to
obecnie smutny obraz podmok³ych zaroœli”, a mo¿e byæ przys³owiow¹ kur¹ znosz¹c¹ z³ote
jajka. Do czasów rz¹dów PiS w
Warszawie prace planistyczne
sz³y w kierunku wysokiej intensywnej zabudowy Portu Praskiego. Budzi³y protesty, ale co
ich nie budzi? Przypomnê, i¿ w
2002 roku, gdy mia³em przyjemnoœæ pe³nienia funkcji dyrektora Zarz¹du Dzielnicy Praga
Pó³noc, rada dzielnicy taki plan
miejscowy uchwali³a. Dopiero
póŸniej przyjête studium za czasów prezydenta Lecha Kaczyñ-

skiego wczeœniejsze za³o¿enia
wyrzuci³o do kosza i zaczê³o
przewidywaæ przeznaczenie
tego terenu pod nisk¹ zabudowê mieszkaniow¹. To w³aœnie w
przypadku realizacji tej koncepcji Panie Macieju w centrum naszej dzielnicy, obok przysz³ej
stacji metra, w s¹siedztwie bloków i kamienic powsta³oby zamkniête miasto w mieœcie z p³otami i murami, kamerami, i
armi¹ ochroniarzy. Dziœ ponownie projekt przewiduje zabudowê w czêœci wysok¹, prawie
400 tys. m2 kubatury, w których
znacz¹cy obszar bêd¹ stanowi³y biura, marina i dopiero zabudowa mieszkaniowa ³agodnie
komponuj¹ca siê z wod¹ i zieleni¹. Czyli tak¿e miejsca pracy i wypoczynku. Panie Maæku,
jeszcze na koniec proszê nie
deprecjonowaæ mieszkañców
Pragi, umieszczaj¹c ich w kontrapunkcie do tych, których nazywa pan bia³ymi ko³nierzykami. My, pra¿anie, nie jesteœmy
gorsi.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Polsce i Europie. Nastêpnie
wyst¹pi³a ze swoim zespo³em Marika, wokalistka tworz¹ca muzykê z pogranicza
gatunków reggae, dancehall,

soul i funk. Koncert poprowadzi³ znany beatboxer Pejot, a
gor¹ce jamajskie rytmy przyci¹gnê³y t³umy fanów.
Joanna Kiwilszo

„Artystyczny Targówek”

Pogoda dopisywa³a przez
ca³y dzieñ, wiêc w ramach
odpoczynku od aktywnych
zajêæ mo¿na by³o pole¿eæ
tak¿e na trawie, z czego skorzysta³a czêœæ mieszkañców.
Du¿a frekwencja i oblegane stoiska animacyjne, radoœæ na twarzach wystêpuj¹cych na scenie dzieci oraz
emocje ich rodziców s¹ dowodami na zapotrzebowanie
na tego typu wydarzenia. Festiwal „Artystyczny Targówek”
to nie tylko oryginalny sposób
na spêdzenie niedzieli z rodzin¹, lecz przede wszystkim
wyj¹tkowa okazja, by w profesjonalnych warunkach pokazaæ efekt pracy pasjonatów, którzy wspólnie z dzieæmi i m³odzie¿¹ wspó³tworz¹
kulturê Targówka.
Patrycja D³ugoñ
Dom Kultury „Zacisze”

12 nowa gazeta praska

Piknik Rodzinny & Reggae Fest
W czasie jednej imprezy uda³o siê po³¹czyæ dobr¹ zabawê dla dzieci i ich rodziców
z koncertem, który zadowoli³ gusty m³odzie¿y. Pomys³odawcami, inicjatorami i wspó³organizatorami drugiej czêœci festynu byli m³odzi mieszkañcy Bia³o³êki.

W ramach corocznych Dni
Bia³o³êki, 19 maja w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul.
Strumykowej 21 odby³ siê
Piknik Rodzinny, obejmuj¹cy
program i atrakcje dla dzieci,
oraz Festiwal Reggae, w którym wyst¹pili wykonawcy
wskazani przez m³odzie¿.
Zdaniem wielu m³odych
mieszkañców Bia³o³êki w
dzielnicy brak jest miejsc,
gdzie m³odzie¿ mog³aby siê
spotykaæ i imprez skierowanych w³aœnie dla m³odych.
St¹d pomys³ zorganizowania
festiwalu muzyki reggae. Inicjatywê wspar³ zarz¹d dzielnicy i po licznych negocjacjach uda³o siê zorganizowaæ
podwójn¹ imprezê: od godz.

12.00 do 17.00 dla maluchów, a od godz. 18.30 – dla
trochê starszych.
Ju¿ przed po³udniem teren
Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu zacz¹³ siê wype³niaæ spaceruj¹cymi rodzinami. Na
dzieci czeka³y liczne atrakcje: dmuchane zje¿d¿alnie,
basen z kulami wodnymi,
uk³adanie klocków lego czy
malowanie buzi. Jak zwykle
du¿e zainteresowanie wzbudza³y wspania³e bañki mydlane, które za pomoc¹ prostych narzêdzi wyczarowywali dla dzieci kolorowo
ubrani klauni. Niezmiennym
powodzeniem cieszy³a siê
te¿ trampolina i nauka chodzenia na szczud³ach. By³y

te¿ liczne konkursy sportowe
i plastyczne.
Piknik, prowadzony przez
Waldemara Doleckiego,
uœwietni³y wystêpy Teatru

Stonka z Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury, który zaprezentowa³ program bardzo na
czasie, bo zwi¹zany ze zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami
Europy w pi³ce no¿nej i Teatru Plac Zabaw. Do wspólnego œpiewania, ma³ych i
du¿ych mieszkañców Bia³o³êki zaprosi³ chór gospel. Blok
rodzinny zakoñczy³ koncert
Polskiego Zespo³u Muzyki i
Tañca Cygañskiego, który
zaprezentowa³ zró¿nicowany
repertuar, pocz¹wszy od muzyki cygañskiej, poprzez rytmy ba³kañskie, a¿ po romanse i piosenki biesiadne.
Wieczorem Bia³o³êcki
Oœrodek Sportu opanowa³a
muzyka reggae. Koncert rozpoczê³a grupa Natural Dread
Killaz. Zespó³ za³o¿ony w
2003 roku przez braci Manuela „Mesajaha” Rengifo Diaz
i Daniela „Paxona” Rengifo
Diaz, wyda³ do tej pory dwa
albumy: „Naturalnie” w 2005 r.
i „Ile lat” w 2010 roku. Koncertuje z powodzeniem w

W niedzielê 27 maja w Parku Bródnowskim odby³ siê Festiwal Dzieci i M³odzie¿y
„Artystyczny Targówek”, ju¿ po raz czwarty zorganizowany przez DK „Zacisze”.
W ci¹gu prawie 8 godzin na scenie wyst¹pi³o ponad 800 wychowanków instytucji
kulturalnych i edukacyjnych - przedszkoli, szkó³ wszystkich typów, instytucji kultury,
oraz organizacji pozarz¹dowych Dzielnicy Targówek. Prezentowane by³y pokazy
taneczne, wokalne i akrobatyczne oraz fragmenty przedstawieñ teatralnych.
Zakoñczeniem wystêpów scenicznych by³ przyjêty owacyjnie pokaz tañca boogie
woogie zespo³u Boogie Rock z DK „Zacisze”.
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W Pasa¿u Kulturalnym, na
który z³o¿y³o siê prawie 30 stoisk placówek edukacyjnych,
dzieci i m³odzie¿ bra³y liczny
udzia³ w ró¿norodnych bezp³atnych dzia³aniach animacyjnych: konkursach i grach
sprawnoœciowych, zajêciach
plastycznych, zabawach i

szkoleniach. Mo¿na by³o np.
nauczyæ siê sztuki orgiami
oraz malowania na szkle,
stworzyæ bi¿uteriê, zaprojektowaæ i wykonaæ ekologiczne
miasto przysz³oœci, spotkaæ
siê z logoped¹, wzi¹æ udzia³
w lekcji j. angielskiego i
przejœæ szkolenie z pierwszej

pomocy. Dzieci bawi³y siê równie¿ na „dmuchañcach”, czyli
zabawkach dmuchanych.
Podczas festiwalu firma
Auraeko przeprowadzi³a
zbiórkê zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, który kiedy ju¿ nie dzia³a
- stanowi zagro¿enie dla
zdrowia wiêc powinien zostaæ
prawid³owo zutylizowany.
Przy stoisku Auraeko mo¿na
by³o oddaæ drobny sprzêt, jak
¿elazko czy golarkê oraz
wzi¹æ udzia³ w zabawach i
quizach ekologicznych, a stoj¹cy na parkingu ciê¿arowy
samochód zape³nia³ siê du¿ymi sprzêtami, jak telewizory, pralki i lodówki. W nagrodê za przyniesione urz¹dzenia, mieszkañcy otrzymywali
sadzonkê lub ekologiczn¹
torbê na zakupy.
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