Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nowa gazeta praska 1

ISSN 1234-6365

nr 20 (489) 24 paŸdziernika 2012 roku

nie
t
a
www.ngp.pl
p³

bez
Nak³ad 25 000 egz.

Zbadaj s³uch
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 paŸdzierniku i listopadzie specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Dialogu o edukacji cd.
Na paŸdziernikowym posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc kontynuowano temat edukacji. Ze wzglêdu na trudnoœci z dojazdem, zwi¹zane w du¿ej
mierze z niespodziewan¹ zmian¹ terminu meczu Polska – Anglia, frekwencja na spotkaniu nie by³a imponuj¹ca. Armia Zbawienia przedstawi³a prezentacjê na temat prowadzonej przez
siebie œwietlicy œrodowiskowej przy ulicy Z¹bkowskiej 23/25,
a nastêpnie kontynuowano dyskusjê na temat edukacji.
Placówka wsparcia dzien- ne - terapia psychologiczna,
nego Armii Zbawienia jest arteterapia, zajêcia sportowe,
czynna od poniedzia³ku do a czêsto tak¿e posi³ek. Wœród
pi¹tku w godzinach 15.00- celów dzia³ania placówki jest
19.00. Uczêszcza do niej piêt- pomoc w zdobywaniu wiedzy i
naœcioro dzieci w wieku od 8 poznawaniu w³asnych mocdo 14 lat, które przychodz¹ nych stron. Dla podopiecznych
tam po zakoñczeniu zajêæ w oœrodka s¹ organizowane zaszkole. Œwietlica wspó³pracu- bawy urodzinowe, choinkowe,
je ze Szko³¹ Podstawow¹ nr wyjœcia do parku, kina, czy na
73 i z tej placówki ma najwiê- basen. Dot¹d odby³y siê tak¿e
cej podopiecznych. W rzeczy- dwa wyjazdy: sylwestrowy do
wistoœci korzysta z niej jednak Niemiec i letni obóz w Beskiwiêcej dzieci. Oferowana jest dach. W planach na najbli¿sz¹
im pomoc przy odrabianiu lek- przysz³oœæ s¹ zajêcia kompucji oraz zajêcia specjalistyczdokoñczenie na str. 3

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Nie istniej¹cy cmentarz
Nie ma ju¿ w Warszawie cmentarzy przykoœcielnych. O ich istnieniu wiemy z zapisków kronikarzy, badañ archeologów i przekazywanych ustnie tradycji. Przy najstarszym praskim koœciele
te¿ by³ cmentarz, po którym zosta³ tylko symboliczny kamieñ.
Od og³oszenia przez Kon- biskupów i cesarzy. Od XII w.
stantyna Wielkiego w 313 roku zwyczaj chowania zmar³ych w
Edyktu Mediolañskiego, przez koœciele sta³ siê prawie pod³ugie wieki zmar³ych chowano wszechny, tzn. ka¿dy móg³ byæ
b¹dŸ w murach koœcielnych, pochowany w koœciele, choæ
b¹dŸ na terenie bezpoœrednio rezerwowano ten przywilej jedyokalaj¹cym koœció³. W obrêbie nie dla osób dla koœcio³a zas³usamego budynku koœcielnego ¿onych. Papie¿ Pius V konstychowano pierwotnie cia³a mê- tucj¹ „Cum primum apostolatu”,
czenników, póŸniej osób zma- z 1 kwietnia 1566 r. ograniczy³
r³ych w opinii œwiêtoœci, a tak¿e tê praktykê, zabraniaj¹c grzebania zmar³ych w koœciele bez
zgody rektora i patrona koœcioNAUKA
³a. Dalej jednak wiêkszoœæ

JÊZYKÓW
OBCYCH

www.mowisz-masz.pl
dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
bardzo ma³e grupy
zajêcia indywidualne i w parze
przygotowanie do matury
profesjonalni lektorzy

dokoñczenie na str. 8

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

Biblioteka S¹siedzka
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)

XIV Zjazd
Herbertowskich Szkó³

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

ul. Remiszewska 1 (Targówek)
tel: 22 679 55 33, 663 741 860

Elastyczne
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protezy nylonowe
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

Szko³y spod znaku „Pana Cogito” spotykaj¹ siê co roku.
XIV Zjazd Klubu Herbertowskich Szkó³ odby³ siê 18 paŸdziernika w CV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Zbigniewa
Herberta na Bia³o³êce.
W tym roku mija 14 lat od Zbigniewa Herberta. Jedno – to
œmierci Zbigniewa Herberta. wspomniane ju¿ CV LO na BiaRównie¿ od 14 lat spotykaj¹ ³o³êce. Drugie – XCIX LO z
siê szko³y nosz¹ce imiê poety, Oddzia³ami Dwujêzycznymi
zrzeszone w Klubie Herber- znajduje siê na Pradze-Po³udtowskich Szkó³. W tym roku nie. Imiê Zbigniewa Herberta
gospodarzem spotkania by³o nadano im tego samego dnia,
bia³o³êckie CV Liceum Ogól- w roku 1999. Sytuacja taka
nokszta³c¹ce, maj¹ce swoj¹ mog³a siê zdarzyæ, poniewa¿
siedzibê przy ul. Vincenta van wtedy, przed reform¹ adminiGogha 1. Impreza zbieg³a siê stracyjn¹ Warszawy, placówki
z obchodami 15-lecia szko³y. oœwiatowe mog³y mieæ ró¿ne
Warto przybli¿yæ idee przy- organy prowadz¹ce - istnia³y
œwiecaj¹ce klubowi, bo jak podokoñczenie na str. 3
wiedzia³a kiedyœ Wis³awa
Szymborska, twórczoœæ Herberta to w literaturze, nie tylko
polskiej, ale i œwiatowej, wartoœæ bezwzglêdna.
Klub Herbertowskich Szkó³
powsta³ w 2001 roku. Zjazd
za³o¿ycielski stowarzyszenia
odby³ siê 22-23 lutego 2001
roku w Lublinie w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1.
Wœród za³o¿ycieli klubu znajdowa³o siê CV LO w Warszawie.
Obecnie do klubu nale¿y 20
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ca³ej Polski, a
jedna nawet z zagranicy. S¹ to
szko³y publiczne (16) i spo³eczne (3) znajduj¹ce siê w Warszawie, Lublinie, Gdañsku,
Krakowie, Czêstochowie, Trzebiatowie, Ko³obrzegu, S³upsku,
Elbl¹gu, ¯erkowie, Be³chatowie, Brzegu, S³ubicach, Wronkach, Siemianowicach Œl¹skich, Wroc³awiu, ¯orach oraz
jedna szko³a w Nowym Jorku
Zapisy: 22 111 50 64
– jest to Polska Szko³a Dokszta³caj¹ca w Copiague.
ul. Jagielloñska 3 lok. 16
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w
www.together-school.pl
Warszawie istniej¹ dwa licea
ogólnokszta³c¹ce nosz¹ce imiê

Nauka jêzyka
ANGIELSKIEGO
i
ROSYJSKIEGO
dla dzieci
i doros³ych.

OBNI¯AMY
CENY!

Grupy ruszaj¹
od 5 listopada.

Maleñkie, niepozorne podwórko przy ul. Okrzei 28. Tu, na
równie¿ niewielkim metra¿u, w lokalu po dawnej wytwórni
lodów, Fundacja Zmiana zorganizowa³a Prask¹ Bibliotekê
S¹siedzk¹, maj¹c¹ staæ siê tak¿e miejscem spotkañ mieszkañców, inicjatyw kulturalnych, oœrodkiem dzia³añ obywatelskich. Jak mówi¹: ksi¹¿ka to tylko inspiracja, natchnienie, pretekst do dalszych dzia³añ. To Ÿród³o pomys³ów dla
nas, dla naszych s¹siadów, goœci i bywalców.
Nic wiêc dziwnego, ¿e choæ
lokal pochodzi z zasobów komunalnych Dzielnicy Praga Pó³noc,
to ju¿ jego ca³e wyposa¿enie –
ze zbiórki spo³ecznej. Okoliczni
mieszkañcy, osoby zaprzyjaŸnione oraz ca³kiem obce przynosi³y tu zebrane ksi¹¿ki, ale
tak¿e krzes³a, rega³y, sto³y czy
lampy, oferowa³y sw¹ pracê i
pomoc. W porz¹dkowaniu ksiêgozbioru pomagaj¹ wolontariusze – m.in. uczniowie Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia z ul.
K³opotowskiego. Zakup dwóch
kanap w³aœnie sfinansowano z
Wykonawcy: Magda Smalara, Joanna Lewandowska,
nawi¹zk¹ dziêki umieszczeniu
projektu na portalu Beesfund,
Natalia Sikora, Magda Umer, Krzysztof Jakowicz,
jednym z pierwszych w Polsce,
Joanna Wêgrzynowska.
które umo¿liwiaj¹ finansowanie
w³asnych pomys³ów dziêki
drobnym lub wiêkszym sumom,
wp³acanym przez internautów.
Podobnie nieformalny charakter
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
ma mieæ sama biblioteka - nie
przewiduje siê zapisów, kart
od 24 paŸdziernika w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
cz³onkowskich ani kar za nieul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104.
zwrócone w terminie ksi¹¿ki –

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
serdecznie zaprasza

18 listopada, godz. 19.00

na V cykl koncertów Malarze S³owa
pt. „Szczêœcie wg Kameleonów”

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.

dokoñczenie na str. 5
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Si³a mediacji
Czym¿e tak wa¿nym jest mediacja, ¿e doczeka³a siê w³asnego dnia, Miêdzynarodowego Dnia Mediacji? Dlaczego
tak wa¿na jest mediacja s¹dowa? A jeœli jest tak wa¿na, dlaczego w polskiej praktyce jest tak rzadko stosowana? Na
te i wiele innych pytañ szukano odpowiedzi na konferencji
zorganizowanej w Prokuraturze Generalnej.
Mediacja jest metod¹ roz- uczynienie, naprawa wyrz¹wi¹zywania sporów, w której dzonej szkody - musi byæ wyneutralna i bezstronna osoba nikiem mediacji. W przypadku
trzecia, pomaga skonfliktowa- mediacji s¹dowej mog¹ zaistnym stronom we wzajemnej nieæ dwie sytuacje. Obie strokomunikacji, okreœleniu intere- ny – pokrzywdzony i sprawca
sów i kwestii do dyskusji, a tak- – mog¹ zgodnie wnioskowaæ
¿e w dojœciu do akceptowalne- o skierowanie sprawy do mego dla obu stron porozumienia. diacji, wówczas s¹d wyda odA wszystko to w procesie o powiednie postanowienie, kiedobrowolnym, poufnym i nie- ruj¹ce sprawê do mediacji i
formalnym charakterze.
wyznaczy mediatora. W druJaki jest zwi¹zek mediacji z gim przypadku od decyzji sêdziego b¹dŸ prokuratora zalekatastrof¹ smoleñsk¹?
Dla konferencji w Prokuratu- ¿y wdro¿enie mediacji. Przedrze Generalnej poszukiwali na- stawiciele wymiaru sprawiedlig³oœnienia w mediach jej orga- woœci musz¹ nabraæ przekonizatorzy, z racji na wa¿noœæ nania, ¿e sprawa kwalifikuje
zagadnienia. Po¿¹dana by³a siê do mediacji i wydaæ stozarówno realna obecnoœæ sowne postanowienie. Proceprzedstawicieli mediów, jak rów- dura mediacji jest dobrowolna,
nie¿ ta wirtualna, bowiem mo¿- strony musz¹ wyraziæ na ni¹
na by³o œledziæ przebieg pane- zgodê, zgody wymaga równie¿
lu w internecie. Trzecia edycja osoba mediatora. Z regu³y –
konferencji w Miêdzynarodo- jeœli strony nie zdecyduj¹ inawym Dniu Mediacji przebiega³a czej, tzn. nie wska¿¹ innego
pod has³em „Mediacja karna mediatora - mediacjê prowadzi
jako instytucja wa¿na dla po- wybrana przez sêdziego lub
krzywdzonego” i niestety – z prokuratora osoba z listy me¿alem trzeba skonstatowaæ - za- diatorów, któr¹ to list¹ dyspointeresowanie ze strony mediów nuje prezes w³aœciwego s¹du
nie by³o osza³amiaj¹ce. Na sali okrêgowego.
pojedynczy dziennikarze, zaœ w
Mediacje s¹ procesem wieinternecie przebieg dyskusji œle- loetapowym, te s¹dowe rówdzi³y maksymalnie 22 osoby. nie¿. W du¿ym skrócie: rozpoUczestnicy konferencji byli jed- czynaj¹ siê od nawi¹zania konnak optymistami, twierdz¹c, ¿e taktu ze stronami, wyboru strato i tak spory postêp w stosun- tegii, zbierania i analizy inforku do lat ubieg³ych.
macji; poprzez sporz¹dzenie
Rych³o okaza³o siê, jak la- szczegó³owego planu mediacji,
winowo przebiega proces ta- budowanie zaufania i wspó³prabloidyzacji mediów i jak trud- cy, zdefiniowanie spraw i ustano zainteresowaæ media ogól- lenie planu; a¿ do odkrywania
nopolskie powa¿nymi temata- ukrytych interesów stron, wymi, kiedy na wstêpie z sali pa- boru ró¿nych opcji rozwi¹zañ i
d³o pytanie do moderatorki oceny mo¿liwoœci ich wdro¿ekonferencji, prok. dr Lidii Ma- nia, by w koñcu osi¹gn¹æ forzowieckiej o ... drastyczne malne porozumienie, akceptozdjêcia ofiar katastrofy smoleñ- walne dla obu stron.
skiej, które obieg³y internet.
Mediacje s¹dowe wspomaOdpowiedŸ by³a oczywista i gaj¹ wymiar sprawiedliwoœci w
jednoznaczna – to nie jest za³atwianiu wielu spraw: karmiejsce i czas na tego typu nych, cywilnych, gospodarpytania, poza tym œledztwo czych, rodzinnych, w sprasmoleñskie jest w rêkach Pro- wach nieletnich. Ugody zawarkuratury Wojskowej.
te w sprawach karnych i w
Panel rozpocz¹³ siê od krót- sprawach nieletnich, mog¹ byæ
kiego wprowadzenia w tema- brane pod uwagê przez s¹dy
tykê i wrêczenia nagrody Ka- przy orzekaniu, ale sêdziowie
tarzynie Wójcickiej, studentce nie s¹ zwi¹zani ich postanoprawa, która przygotowa³a naj- wieniami. W przypadku spraw
lepsz¹ – zdaniem jury – pre- cywilnych, gospodarczych i
zentacjê dotycz¹c¹ mediacji. rodzinnych, wymagane jest
Prelegentka docieka³a, dlacze- zatwierdzenie ugody przez
go tê procedurê, wpisan¹ prze- s¹d, oczywiœcie, jeœli jest ona
cie¿ od 1996 w nasz system zgodna z prawem i z zasadaprawny, stosuje siê tak rzad- mi wspó³¿ycia spo³ecznego.
ko. Wnioski z prezentacji by³y Cieszy niewielki postêp
doœæ jednoznaczne. Okazuje
Skala stosowania mediacji
siê, ¿e najczêœciej strony w po- s¹dowej jest wci¹¿ w Polsce
stêpowaniu karnym nie s¹ in- stosunkowo niewielka, dlatego
formowane o mo¿liwoœci za- cieszy ka¿dy, najmniejszy nastosowania mediacji, prawo wet postêp. A ten, choæ nienie przewiduje tak¿e mo¿liwo- wielki, dokonuje siê ka¿dego
œci umorzenia postêpowania roku. Ewenementem jest biakarnego w przypadku, kiedy ³ostocka Prokuratura Apelacyjdojdzie do korzystnych dla obu na, w której wdra¿a siê 58% z
stron rozstrzygniêæ z zastoso- ogólnej liczby stosowanych w
waniem mediacji. Prokuratorzy naszym kraju mediacji s¹dozaœ obawiaj¹ siê, ¿e wdro¿e- wych i ten w³aœnie wskaŸnik
nie mediacji znacz¹co wyd³u- cieszy najbardziej. Jak wska¿y postêpowanie przygoto- zuje praktyka wymiaru sprawawcze. Wedle prelegentki wiedliwoœci, co wynika wprost
zmiany w prawodawstwie po- z badañ przeprowadzonych
winny iœæ w kierunku stworze- m.in. przez obecn¹ na sali
nia mo¿liwoœci zawieszenia mediatorkê s¹dow¹ i jednopostêpowania, jeœli mediacja czeœnie pracownika naukoweprzyniesie zadowalaj¹ce roz- go wydzia³u prawa jednej z
wi¹zania dla obu stron.
górnoœl¹skich uczelni - znaczSprawiedliwoœæ naprawcza
nie wiêkszy opór przed stosoTa kategoria jest na sta³e waniem procedury mediacji
sprzêgniêta z procedur¹ me- maj¹ sêdziowie. Du¿o bardziej
diacji s¹dowej. Sprawiedli- elastyczni w tym wzglêdzie s¹
woœæ naprawcza – zadoœæ- prokuratorzy. Postawy wobec

mediacji badano u osób, które
nie by³y dotkniête przestêpstwem, u osób pokrzywdzonych i u skazanych. Z tych badañ wynika, ¿e sk³onnoœæ do
mediacji ze strony pokrzywdzonych jest uzale¿niona od
wielu czynników. Im dobro naruszone przez sprawcê jest
bardziej osobiste, tym mniejsza sk³onnoœæ osoby pokrzywdzonej do poddania siê mediacji. Nieodwracalnoœæ skutków
przestêpstwa uniemo¿liwia
mediacjê i ugodê – tak wiêc
praktycznie jest ona niemo¿liwa w przypadku najciê¿szych
przestêpstw – tych ze skutkiem œmiertelnym, seksualnych, przeciwko zdrowiu.
Mediacja – w przypadku
l¿ejszych przestêpstw – jest
mo¿liwa równie¿ wówczas,
gdy dochodzi do skazania. Po
stronie skazanych sytuacja
wygl¹da nastêpuj¹co. Bardzo
czêsto nie maj¹ œwiadomoœci,
¿e jest coœ takiego jak procedura mediacji, choæ zapis dotycz¹cy mediacji znajduje siê
w prawach skazanego, które
ów w³asnorêcznie podpisuje.
Jeœli ju¿ wie cokolwiek na temat mediacji, obawia siê, ¿e
wziêcie w niej udzia³u bêdzie
traktowane jako przyznanie siê
do winy. Oczekiwania skazanych wobec mediacji by³y sto-

sunkowo rozs¹dne – zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (44%) oczekiwa³a z³agodzenia wymiaru kary (po mediacji z pokrzywdzonym).
Wiêcej mediacji, mniej
mediacji
Dr Marta Kolendowska-Matejczuk, reprezentuj¹ca na
konferencji Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, apelowa³a o wiêcej mediacji, wskazuj¹c na zapaœæ tej procedury w
polskich warunkach i na przyczyny owej zapaœci, przede
wszystkim brak poufnoœci mediacji s¹dowej (mediator mo¿e
byæ przes³uchiwany przed s¹dem, jeœli wymaga tego wa¿ny interes postêpowania). Dr
Matejczuk przekaza³a proœbê
Ireny Lipowicz, by wiêcej mediacji stosowano w przypadku
wykroczeñ i by powo³aæ koalicjê dla mediacji.
Andrzej Rokita, zastêpca
Komendanta G³ównego Policji, nie ukrywa³, ¿e reprezentuje organ represyjny i by³
sceptyczny jeœli chodzi o skutecznoœæ procedury mediacji:
Nie jest tak, ¿e w ogóle nie kierujemy spraw do mediacji. Najczêœciej s¹ to sprawy dotycz¹ce znêcania siê nad rodzin¹,
czyli przemocy domowej. Od
razu mówiê, ¿e efekty s¹ mizerne. Có¿ z tego, ze sprawca

obieca poprawê, przeprosi,
skoro za chwilê znów robi dok³adnie to samo.
Obecni na sali mediatorzy
namawiali do stosowania tego
narzêdzia i podawali przyk³ady bardzo udanych mediacji, w
wyniku których nie doœæ, ¿e

naprawione zosta³y wszystkie
szkody i dosz³o do pojednania,
to uda³o siê zapobiec znacznie gorszym nastêpstwom i raz
na zawsze zakoñczyæ konflikty, które wydawa³y siê nierozwi¹zywalne.
El¿bieta Gutowska

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
♦Wykonamy ka¿d¹ grza³kê ♦
♦¯arówki
♦Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
♦Gniazda i wy³¹czniki ♦
♦Baterie
♦Przed³u¿acze ♦
♦Rury PCV i puszki
♦Torebki strunowe ♦
♦Oprawa prac
♦Artyku³y papiernicze
♦Druki akcydensowe
♦Zdjêcia do dokumentów
♦Piecz¹tki ♦
♦Wydruki i ksero 19 gr.

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Trudna debata o pieni¹dzach
Podstawowym punktem XXIX sesji rady dzielnicy by³y prawie trzy godziny, wszyscy
sprawy bud¿etowe. Ju¿ na pocz¹tku sesji zarz¹d wniós³ o praktycznie byli zgodni: bud¿et
poszerzenie porz¹dku obrad rady w zwi¹zku z konieczno- w takiej postaci na pewno nie
œci¹ przeniesienia remontu ulicy Kawêczyñskiej na 2013 rok. jest wystarczaj¹cy. Brakuje 54
Jak argumentowano, firmy, które odpowiedzia³y na zamó- milionów na:
wienie publiczne w tej sprawie zaproponowa³y du¿o wiêk- wynagrodzenia i pochodsze kwoty ni¿ te, które wynika³y z kosztorysu inwestorskie- ne pracowników placówek
go i posiadanych przez dzielnicê œrodków.
oœwiatowych 17 847 974 z³
Porz¹dek obrad poszerzono nie na samorz¹d zadañ z za- dotacje dla niepublicznych
tak¿e o wyst¹pienie do Pani kresu administracji rz¹dowej placówek oœwiatowych i publiczPrezydent o zwolnienie pra- bez zapewnienia na nie œrod- nych prowadzonych przez osoby
skich dzieci z rodzin o s³abej ków finansowych, dzia³ania prawne inne ni¿ jednostka samokondycji materialnej z op³at za ustawowe zmniejszaj¹ce do- rz¹du terytorialnego 2 135 701 z³
akcjê Zima i Lato w Mieœcie. chody samorz¹du, nies³uszne
- remonty w placówkach
Rada oba punkty do prz¹dku podatki jak tzw. janosikowe itp. oœwiatowych 5 700 000 z³
obrad wprowadzi³a i szybko Obudzi³o to radnych opozycji.
- energia i woda w budynkach
uchwali³a. Nie znêcano siê Radny Wachowicz „poczu³
zarz¹dzanych
i wspó³zarz¹dzanawet nad zarz¹dem za to, i¿ krew” i zg³osi³ wniosek o g³onych przez dzielnicê 5 971 010 z³
taki wa¿ny przetarg, jak remont sowanie jawne imienne. Prze- remonty i utrzymanie
Kawêczyñskiej o wartoœci 4, 6 pad³ on, bowiem nie poparli go
miliona z³otych rozpoczyna radni SLD, którzy zapewne nie mieszkaniowego zasobu kodopiero w czwartym kwartale chcieli stawiaæ w trudnej sytu- munalnego 5 000 000 z³
- remonty i utrzymanie dróg
roku. Wszyscy bowiem, acji kole¿anek i kolegów z ko³¹cznie ze zgromadzon¹ pu- alicyjnego PO. Debata trwa³a 3 100 000 z³
blicznoœci¹, oczekiwali na
g³ówne danie, czyli opiniê o
dzielnicowym za³¹czniku do
bud¿etu m.st. Warszawy.
Rozpoczê³o siê od wyst¹pieniu skarbnika, a w³aœciwie
10 paŸdziernika up³yn¹³ termin sk³adania ofert w przetargu
skarbniczki dzielnicy, która
krótko i merytorycznie zapre- na modernizacjê ulicy Kawêczyñskiej na odcinku od
zentowa³a podstawowe para- Z¹bkowskiej do Otwockiej.
metry bud¿etu na 2013 rok.
Od 2010 roku trwa³y przygoto- jekcie Transprojektu Gdañskiego
Prezentacja stanowisk komisji wania remontu ulicy Kawêczyñ- przewidziano odtworzenie nawykaza³a ju¿ du¿e zró¿nico- skiej. Odby³y siê dwa stopnie kon- wierzchni brukowej pomiêdzy ul.
wanie stanowisk w sprawie za- sultacji z mieszkañcami i organi- Z¹bkowsk¹ a Folwarczn¹ i pozo³¹cznika. Trzy z nich zapropo- zacjami spo³ecznymi. Tryb to nie- stawienie asfaltowej na pozostanowa³y opiniê negatywn¹, jed- typowy, maj¹cy uwzglêdniaæ ³ej czêœci ulicy. Tê kwestiê, jak i
na nie wyrazi³a opinii i tylko udzia³ spo³eczeñstwa w decyzjach koniecznoœæ remontu zabytkowejedna bud¿etowa wyrazi³a opi- ich bezpoœrednio dotycz¹cych. go torowiska na odcinku obecnie
niê pozytywn¹. Zdziwi³by siê Jednak równo od roku, kiedy to nieu¿ytkowanym przez tramwaje,
ktoœ, kto znaj¹c realia praskiej przeprowadzono drugi etap kon- podnoszono podczas konsultacji,
rady na tej podstawie wysnu- sultacji, w sprawie zapad³a cisza. jednak ZTM zas³ania³ siê brakiem
wa³by wnioski. Wydawa³oby
Remont powinien byæ rozpo- pieniêdzy na ten cel, a œrodki
siê, ¿e opinia o bud¿ecie w ra- czêty jeszcze w tym roku, ze przewidziane na remont Kawêdzie, w której przewagê ma PO wzglêdu na koniecznoœæ wydania czyñskiej nie wystarcza³y na rei SLD, musi byæ pozytywna. œrodków przeznaczonych na ten alizacjê takiego ca³oœciowego reOkaza³o siê, ¿e niekoniecznie. cel w bud¿ecie. Jak siê dowiadu- montu. Z kolei u¿ytkowane toroKu zdumieniu wszystkich po- jemy nieoficjalnie, opóŸnienia w wisko przesz³o niedawno remont
prawkê do uchwa³y rady, aby przygotowaniu projektu wynik³y i w najbli¿szym czasie nie jest
g³osowaæ opiniê negatywn¹ do m.in. z powodu zmiany wytycz- przewidywany kolejny.
bud¿etu zg³osi³a radna Maria nych konserwatorskich. Nowy
Ostatecznie na odcinku od FolTondera z SLD, a Ireneusz sto³eczny konserwator zabytków warcznej do Z¹bkowskiej naTondera podda³ mia¿d¿¹cej Piotr Brabander mia³ siê doma- wierzchnia ma byæ brukowana. Co
krytyce politykê zarówno PiS, gaæ przywrócenia brukowanej na- ciekawe, w projekcie za³o¿ono
jak i PO w stosunku do samo- wierzchni torowiska na ca³ej d³u- wykonanie tam pasa dla rowerzyrz¹du. Wskaza³ na przerzuca- goœci ulicy Kawêczyñskiej. W pro- stów z bruku typu „Krakowskie

- utrzymanie, konserwacjê
zieleni miejskiej i remonty placów zabaw 900 000 z³
- zasi³ki i pomoc w naturze
dla osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, do¿ywianie,
us³ugi opiekuñcze, pogrzeby,
posi³ki 6 579 399 z³
- organizacjê imprez kulturalnych, dotacjê dla biblioteki i
domu kultury 2 745 000 z³
- upowszechnianie sportu i
turystyki i dotacjê dla DOSiR
950 000 z³
- koszty utrzymania Urzêdu
i promocjê 3 115 030 z³
Wyrok móg³ byæ tylko jeden,
stosunkiem g³osów 11 za (SLD,
PiS i PWS) przy dziewiêciu g³osach wstrzymuj¹cych (PO) rada
dzielnicy zaopiniowa³a dzielnicowy za³¹cznik na rok 2013
DCH
negatywnie.

MONTA¯
DRZWI • OKNA
tel. 22 679-23-41
600-925-147
ul. Radzymiñska 116

Kawêczyñska czeka na remont
Przedmieœcie”. W porównaniu z
obecn¹ bylejakoœci¹ jest to skok
niebywa³y. Na odcinku Folwarczna-Otwocka ruch rowerowy ma byæ
prowadzony wspólnie z ruchem ko³owym pasami o szer. 3,5 m.
Kiedy ruszy remont Kawêczyñskiej, dowiemy siê zapewne ju¿ niebawem. Szkoda tylko,
¿e sprawy siê a¿ tak przeci¹gaj¹, a kluczowe decyzje znów
zapadaj¹ poza wiedz¹ spo³ecznych uczestników konsultacji, z
za³o¿enia przecie¿ modelowych.
Modernizacja ulicy Kawêczyñskiej od Z¹bkowskiej do
Otwockiej ma byæ realizowana w
ramach zadañ publicznych
Dzielnicy Praga Pó³noc. Przeznaczono na ten cel 4 miliony
z³otych. Przewidywany w dokumentacji termin rozpoczêcia
prac to 17 grudnia 2012. Wszystko jednak wskazuje na to, ¿e ta
ulica bêdzie nadal czekaæ.
O Kawêczyñskiej mowa by³a
tak¿e na ostatniej sesji rady
Kr.
dzielnicy. Czytaj obok.

Dialogu o edukacji cd.
dokoñczenie ze str. 1

terowe, kolejny sylwester w
Niemczech, przygotowanie
zabawy choinkowej i zorganizowanie obozu zimowego.
Dyskusja skoncentrowa³a siê
na kwestii, w jaki sposób œwietlice mog¹ wspieraæ szko³ê i jak
zacieœniaæ tê wspó³pracê dla
dobra dzieci. Opieka œwietlic jest
bardzo wa¿na dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i gorzej sytuowanych. Przedstawiciele organizacji prowadz¹cych œwietlice
œrodowiskowe podkreœlali potrzebê pog³êbionej wspó³pracy z
urzêdem, placówkami oœwiatowymi i rodzicami. W œwietlicach
pracuj¹ wybitni specjaliœci w
swoich dziedzinach, maj¹cy g³êbok¹ wiedzê na temat dziecka,
która mog³aby pomóc szkolnym
pedagogom. Œwietlicom z kolei
potrzebne s¹ informacje ze
szko³y na temat problemów edukacyjnych uczêszczaj¹cych tam
dzieci. Wiedzê tak¹ maj¹ tylko
od swoich podopiecznych. Podnoszono te¿ brak refleksji nad
tym, jak sami uczniowie widz¹
szko³ê i jak zmieniaæ ten obraz.

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

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

Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
i Wychowania W³odzimierz
Siess zas³ania³ siê trudnoœciami natury prawnej w zacieœnieniu wspó³pracy placówek edukacyjnych, maj¹cych na celu
pomoc dziecku w kontaktach ze
szko³¹ i rodzicami. Problemy
stwarzaj¹ dane wra¿liwe, których gromadzenie jest obwarowane ostrymi przepisami dot.
ochrony danych osobowych. Z
takim postawieniem sprawy nie
zgodzili siê nie tylko przedstawiciele organizacji prowadz¹cych œwietlice, ale tak¿e pani
burmistrz Katarzyna £êgiewicz.
Poniewa¿ dzielnica dofinansowuje œwietlice, powinna byæ tym
bardziej zainteresowana tym, co
dzieje siê z dzieæmi, kiedy wyjd¹
ze szko³y i skutecznoœci¹ oferowanej im pomocy. Dowodzono tak¿e, ¿e na przechowywanie danych o dziecku na wniosek podmiotu prowadz¹cego
zajêcia jest wydawana zgoda
GIODO (G³ównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych). W¹tpliwoœci w tej sprawie do nastêpnego posiedzenia,
na którym temat edukacji bêdzie
kontynuowany, ma wyjaœniæ
prawnik urzêdu. Z pewnoœci¹
tego rodzaju mno¿enie problemów nie sprzyja poprawie poziomu edukacji na Pradze.
Uzupe³niono te¿ informacje
dotycz¹c¹ przedszkoli. Na poprzednim posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego pytano o mo¿liwoœæ zapewnienia czêœci praskich rodzin darmowego dostêpu do przedszkoli.
Okazuje siê, ¿e jest to mo¿liwe w
œciœle okreœlonych okolicznoœciach. Zgodnie z uchwa³¹ Rady

Warszawy w sprawie op³at za
œwiadczenia i czasu przeznaczonego na bezp³atne nauczanie,
wychowanie i opiekê w przedszkolach m.st. Warszawy z wrzeœnia 2011 roku, dzieci mog¹ przebywaæ w przedszkolu bezp³atnie
od poniedzia³ku do pi¹tku przez
5 godzin dziennie – od 8.00 do
13.00. Wyliczenie odp³atnoœci za
kolejne godziny jest ju¿ nieco
trudniejsze, bowiem odnosi siê
procentowo do minimalnego wynagrodzenia za pracê. W rzeczywistoœci kwota ta nie powinna
przekroczyæ 150 z³ miesiêcznie,
przy za³o¿eniu, ¿e dziecko w
przedszkolu pozostaje do godziny 16.00. Zwolnienia z op³at przewidziano tylko w rodzinach, gdzie
dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy
dochód na jednego cz³onka rodziny przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, op³ata wynosi 50%
kwoty.
Na kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego - 14 listopada - maj¹
zostaæ zaproszeni tak¿e dyrektorzy praskich szkó³.
Kr.

nowa gazeta praska 3

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 430 z³
- protezy acetalowe

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Rejestracja: 22 518 26 66
Przychodnia ul. £ojewska 6, tel. (22) 81 14 430
Przychodnia ul. Poborzañska 6, tel. (22) 51 98 520
Przychodnia ul. Rembieliñska 8, tel. (22) 51 91 320
Przychodnia ul. Tykociñska 34, tel. (22) 51 82 665

XIV Zjazd Herbertowskich Szkó³
dokoñczenie ze str. 1

szko³y gminne i powiatowe. W
ten sposób obydwa licea nale¿¹
do Klubu Herbertowskich Szkó³.
Klub posiada Radê Patronack¹, w której zasiadaj¹ m.in.
cz³onkowie rodziny Zbigniewa
Herberta: Katarzyna Herbert –
¿ona poety, Halina Herbert¯ebrowska – siostra poety,
Rafa³ ¯ebrowski – siostrzeniec
poety. Od roku 2001 do dnia
dzisiejszego, prezesem klubu
jest Wojciech Kalicki, nauczyciel
informatyki, matematyki oraz
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 imienia Zbigniewa Herberta w Lublinie.
Celem klubu jest nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy szko³ami, wymiana doœwiadczeñ,
poznawanie i propagowanie
twórczoœci Herberta poprzez
organizacjê ró¿nych imprez
kulturalnych o zasiêgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz poprzez zjazdy.
Zjazdy Klubu Herbertowskich Szkó³ odbywaj¹ siê raz w
roku, kolejno w szko³ach nosz¹cych imiê Zbigniewa Herberta. Przyje¿d¿aj¹ na nie delegacje uczniów i nauczycieli ze
wszystkich szkó³ cz³onkowskich. Zapraszana jest najbli¿sza rodzina poety, jak równie¿
ludzie nauki, sztuki i przedstawiciele w³adz oœwiatowych.
Organizatorzy zjazdu og³aszaj¹ konkurs zwi¹zany z twórczoœci¹ patrona, co roku na inny
temat. Tegoroczny konkurs
odbywa³ siê pod has³em
„Œródziemnomorskie inspiracje
w twórczoœci Zbigniewa Herberta”
i przebiega³ w dwóch kategoriach – praca literacka (rozprawka lub esej) i multimedialna.
Jury osobno ocenia³o uczniów
liceów i gimnazjów. Na konkurs
wp³ynê³o 135 prac, w tym 72 literackie i 53 multimedialne.
Ogó³em przyznano 13 nagród:
W kategorii Praca literacka:
Liceum
1. Paulina Zaremba - LO w
S³ubicach
2. Urszula Barwik - CV LO
w Warszawie

3. Justyna Walczak - LO w
S³ubicach
W kategorii Praca Literacka:
Gimnazjum
1. Katarzyna Pohl - Gimnazjum w ¯erkowie
2. Sara Kasprzak - Gimnazjum w ¯erkowie
3. Aleksandra Goska - Gimnazjum we Wroc³awiu
W kategorii Praca multimedialna: Liceum
1. Klaudia Burzyñska - LO
w S³ubicach
2. Aleksandra Wita, Monika
Cygañska - LO w ¯orach
3. Aleksandra Górecka - LO
w ¯orach
W kategorii Praca multimedialna: Gimnazjum
1. Szymon Szel¹g - Gimnazjum we Wronkach
2. Zuzanna £awniczak Gimnazjum we Wronkach
3. Mateusz Wodecki - Gimnazjum nr 6 w Krakowie.
Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród to
tylko jeden punkt uroczystoœci,
jaka mia³a miejsce 18 paŸdziernika w CV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Zbigniewa
Herberta. Wczeœniej zgromadzeni goœcie, z ¿on¹ poety,
Katarzyn¹ Herbert na czele
mieli okazjê obejrzeæ film prezentuj¹cy 15-letni¹ historiê i
dzieñ dzisiejszy szko³y.
CV Liceum Ogólnokszta³c¹ce powsta³o w 1997 roku jako
jedyna szko³a ogólnokszta³c¹ca w dzielnicy Bia³o³êka. Budynek szkolny mieœci³ siê wówczas na ulicy Fleminga, W 2005
roku CV LO im. Z. Herberta i
Gimnazjum nr 122 im. Charlesa de Gaulle’a po³¹czono w
Zespó³ Szkó³ nr 106. Obydwie
szko³y przeprowadzi³y siê wtedy do nowoczesnego budynku
przy ulicy Vincenta van Gogha
1, gdzie swoje miejsce znalaz³y te¿ Bia³o³êcki Oœrodek Kultury i Czytelnia Naukowa.
Podczas uroczystoœci dyrektor liceum - El¿bieta Gêsina
wraz z siedemnastoma innymi

nauczycielami i dyrektorami
szkó³ herbertowskich, zosta³a
odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, przyznawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne
zas³ugi dla oœwiaty i wychowania. Te zas³ugi to tak¿e wpajanie m³odzie¿y takich idei i wartoœci obecnych w twórczoœci
Zbigniewa Herberta, jak: „postawa wyprostowana”, „¿ycie z
godnoœci¹”, „bycie odwa¿nym”,
„nietolerowanie z³a”, „pozostanie wiernym swoim przekonaniom” i „szanowanie prawdy”.
W tym roku, zastanawiaj¹c
siê nad powy¿szymi zasadami moralnymi, uczestnicy zjazdu w sposób szczególny przyjrzeli siê dramatowi „Jaskinia
filozofów”, przedstawionemu
przez grupê teatraln¹ „Theatrum mundi”.
Dramatowi temu poœwiêcony by³ te¿ wyk³ad prof. Jacka
Kopciñskiego z Instytutu Badañ Literackich PAN, pt. Dlaczego Sokrates Herberta by³
poet¹? Otó¿ Herbert uczyni³
Sokratesa poet¹, aby podkreœliæ, ¿e najwa¿niejsz¹ funkcj¹
poezji jest funkcja poznawcza,
rozpoznawanie prawdy.
W tym stwierdzeniu tkwi uniwersalnoœæ twórczoœci Herberta.
Czas jej nie skruszy, bo zawsze
bêd¹ czeka³y ludzi dramatyczne
wybory i koniecznoœæ rozpoznawania prawdy, czego dowodem
s¹ te¿ coroczne spotkania Klubu Herbertowskich Szkó³.
Joanna Kiwilszo

XXXVII
sesja
Rady Dzielnicy
4 nowa
gazeta
praskaTargówek

G³osowañ moc
¯ywe dyskusje m.in. na temat projektów bud¿etu, funkcjonowania œwietlicy, a nawet sztuki nowoczesnej oraz podjecie 6 uchwa³ –
wype³ni³y 5-godzinne obrady sesji 18 paŸdziernika. Wyj¹tkowo
czêsto korzystano z porad radcy prawnego.
Piêæ komisji wyrazi³o pozytywn¹
Pierwsz¹ okazj¹ by³a propozycja
zmiany porz¹dku obrad - przeniesie- opiniê w sprawie kolejnego projektu
nie na pocz¹tek sesji sprawy skargi na uchwa³y, zawieraj¹cej opiniê na temat
dyrektora Szko³y Podstawowej nr 28. za³¹cznika dzielnicy Targówek do
Za zmian¹ g³osowa³o 11 radnych, 6 wstêpnego projektu uchwa³y bud¿etoby³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³o- wej m.st. Warszawy na 2013 rok. Dyssu. Przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny kusjê rozpoczê³a interpretacja prawna
uzna³, ¿e porz¹dek dzienny zosta³ propozycji zmian, zg³aszanych do prozmieniony i zarz¹dzi³ g³osowanie na- jektu uchwa³y: inicjatywa zmian przystêpnego punktu. Wtedy okaza³o siê, s³uguje zarz¹dowi dzielnicy. Opinia ta
¿e - zgodnie z prawem – taka zmiana wywo³a³a wiele w¹tpliwoœci i niezadowymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci – 13 wolenie radnych. Burmistrz Grzegorz
radnych. Wrócono do pierwszej wersji Zawistowski wyjaœni³, ¿e zmiany mo¿porz¹dku obrad. Agnieszka Kaczmar- na wprowadziæ tylko za zgod¹ zarz¹ska wnioskowa³a o reasumpcjê g³oso- du, gdy¿ to burmistrz b¹dŸ wójt ponosi
wania; nie by³o jednak do tego pod- odpowiedzialnoœæ. Zapewni³ przy tym,
stawy prawnej. Przewodnicz¹cy prze- ¿e zarz¹d Targówka zawsze jest gotów
prosi³ za b³êdn¹ interpretacjê wyniku. do rozmowy o kszta³towaniu bud¿etu.
Maciej Jankiewicz wyrazi³ niezadoBez g³osów „przeciwnych” radni
przyjêli protoko³y z XXXV i XXXVI wolenie z powodu „bezradnoœci” radsesji, odpowiednio: 15 i 16 g³osami. nych, których wybrano po to, by mieli
Równie¿ bez g³osów przeciwnych wp³yw na to, co siê dzieje. Wicebur(21 – „za”, 1 – wstrzymuj¹cy siê) mistrz S³awomir Antonik przypomnia³,
podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie ¿e rada dzielnicy nie jest organem,
zmiany za³¹cznika dzielnicowego do który uchwala bud¿et, lecz tylko opibud¿etu m.st. Warszawy na rok 2012, niuje za³¹cznik do bud¿etu. O dokowczeœniej pozytywnie zaopiniowana nywanie racjonalnych zmian upomniaprzez 3 komisje merytoryczne. Wœród ³a siê Agnieszka Kaczmarska: nale¿y
przyjêtych zmian s¹ m.in.: zwiêksze- ci¹æ koszty utrzymania urzêdu, daæ
nie œrodków finansowych w bud¿ecie wiêcej œrodków na kulturê, oœwiatê, reo 200 000 z³ na remonty mieszkanio- monty dróg i mieszkañ komunalnych.
Z niektórymi propozycjami radnych
wego zasobu komunalnego, przeniesienie œrodków w wysokoœci 2707 066 PiS polemizowa³ burmistrz Zawistowz³ na wynagrodzenia osobowe pracow- ski; mówi³ te¿ o staraniach o wypraconików oœwiaty (przedszkola, szko³y wanie dodatkowych œrodków na biepodstawowe, gimnazja, licea ogólno- ¿¹ce wydatki i inwestycje oraz wzrokszta³c¹ce, szko³y zawodowe, centra œcie tych œrodków: pocz¹tek roku 2012
kszta³cenia osobowego i sto³ówki - 11 mln z³, koniec roku - 18 mln z³.
W imieniu 7 radnych klubu PiS Miszkolne) oraz œwietlice szkolne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i pla- ³osz Stanis³awski z³o¿y³ 2 wnioski:
pierwszy – o ograniczenie kosztów
cówki wychowania pozaszkolnego.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wnioski
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, z³o¿one dnia 16 paŸdziernika 2012 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na:
- budowie przewodu wodoci¹gowego i kanalizacji
ogólnosp³awnej w ulicy Mirociñskiej na dz. nr ew. 90/1,
90/9, 90/10, 90/11, 91, 98/1, 98/2, 99/1, 99/3, 99/4, 100/1,
100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/3, 102/4, 103/1, 103/3,
103/4, 103/5, 103/7, 103/8, 119/7, 119/8, 119/10, 119/11,
119/17, 119/18, 119/21, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5
z obrêbu 4-06-32; dz. nr ew. 23/4 z obrêbu 4-06-33 w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca
200 m w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej (do posesji
przy ul. Podk³adowej 5A, 5B i 5E) wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 7/5 z obrêbu 4-04-01; dz. nr
ew. 13/5, 1/36, 1/30, 1/11 z obrêbu 4-04-07 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

funkcjonowania urzêdu dzielnicy o 1,8
mln z³ i przeznaczenie tej kwoty na
remont dróg i obiektów kultury; drugi
– o wyst¹pienie zarz¹du dzielnicy do
prezydent m.st. Warszawy o przyznanie œrodków w wysokoœci 1 mln z³ na
remonty dróg i system rowerów publicznych. Krzysztof Miszewski w obszernym wyst¹pieniu wysoko oceni³
dzia³ania piêciu cz³onków zarz¹du Targówka; starania o œrodki finansowe
oceni³ jako sukces tej kadencji, a bud¿et Targówka jako pozytywnie wyró¿niaj¹cy siê na tle bud¿etów innych
dzielnic, (bud¿et na 2013 rok - bud¿et stabilizacji).
W imieniu komisji bud¿etu Daniel
Wargocki zaproponowa³, by kwotê 85
tys. z³ zamiast na wydawanie gazetki
„Targówek. Tu zaczyna siê Warszawa”
- przeznaczyæ na DK „Zacisze”, sprawy
sportu i zdrowia, organizacjê pikniku i
OSiR. Radny wycofa³ swój wniosek po
zg³oszeniu przez burmistrza autopoprawki zarz¹du: propozycji innego rozdysponowania tej kwoty: 10 tys. z³ na
DK „Œwit”, 50 tys. z³ na tradycyjny Turniej Rycerski, 25 tys. z³ dla wydzia³u
sportu i rekreacji, na piknik sportowy
w Parku Wiecha. Autopoprawkê popar³o w g³osowaniu 13 radnych, 6 by³o
przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Wniosek Mi³osza Stanis³awskiego o
ograniczenie kosztów funkcjonowania
urzêdu o 1 850 000 z³ i przeznaczenie tej kwoty na inne cele zosta³ przez
zarz¹d dzielnicy zaopiniowany negatywnie. W g³osowaniu popar³o go 7
radnych, 14 by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
„By³oby skrajn¹ nieodpowiedzialnoœci¹ wys³anie takiego wniosku; to
wyraz braku zaufania dla nas” – tak
burmistrz skomentowa³ wniosek, by
zarz¹d zwróci³ siê do prezydent Warszawy o przyznanie 1 mln z³ m.in. na
budowê systemu rowerów publicznych;
jedyna droga to znaleŸæ takie œrodki,
wypracowaæ dochody. Krzysztof Miszewski zg³osi³ kompromisow¹ propozycjê: wykreœliæ akapit, zobowi¹zuj¹cy zarz¹d do wyst¹pienia, zaj¹æ siê
spraw¹ po zabezpieczeniu finansów na
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ dzielnicy. Wniosek
o wyst¹pienie zosta³ odrzucony; g³osowa³o za nim 7 radnych, 12 by³o
przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
W za³¹czniku dzielnicy Targówek do
wstêpnego projektu uchwa³y bud¿etowej
m.st. Warszawy na rok 2013 okreœlono
œrodki przeznaczone do dyspozycji
dzielnicy na realizacjê inwestycji i zadañ w³asnych w wysokoœci 288 959 640
z³; œrodki przeznaczone na wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 255 873 084 z³ (w tym
wydatki z zakresu edukacji 138 857 829
z³); œrodki przeznaczone na wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 33 086 556 z³.
Œrodki w wysokoœci 188 325 z³ przeznaczono na zorganizowanie na Targówku
systemu roweru publicznego.
Uchwa³a, wraz z autopoprawk¹ zarz¹du, podjêta zosta³a 16 g³osami, przy
4 przeciwnych i 2 wstrzymuj¹cych siê.
Gdy wyœwietlono imienne wyniki, okaza³o siê, ¿e zabrak³o g³osu Mi³osza Stanis³awskiego. Agnieszka Kaczmarska
uzna³a, ¿e sta³o siê to z winy wadliwego urz¹dzenia. Radny chcia³, by powtórzono g³osowanie. By³y g³osy przeciwne. Rozstrzygnê³o g³osowanie: 7
radnych za reasumpcj¹, 15 – przeciw.
Tematem kolejnej uchwa³y by³a
zmiana uchwa³y w sprawie Projektu
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W wyniku pomy³ki, w dziale
„Potrzeby inwestycyjne regionu w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, zarz¹dzanej przez miasto znalaz³ siê ppkt „Budowa Trasy Nowo Zabranieckiej”; zast¹piono go ppkt. „Budowa Trasy Nowo Ziemowita”. Zmianê pozytywnie zaopiniowa³a komisja
infrastruktury, w g³osowaniu poparli
wszyscy obecni na sali radni – 18 osób.
Jednomyœlnie, 20 g³osami, rada
pozytywnie zaopiniowa³a wykaz nr
4/2012 lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej
na rzecz ich najemców (45 lokali) oraz
wykaz nr 15 (2 lokale) – 19 g³osami.

Kontrowersje wzbudzi³ projekt ostatniej uchwa³y – o rozpatrzeniu skargi
Renaty Majewskiej na dzia³ania dyrektora SP nr 28. Przewodnicz¹cy komisji
rewizyjnej Jêdrzej Kunowski omówi³
projekt uchwa³y, w której skargê uznaje
siê za zasadn¹ w zakresie 3 zarzutów:
ograniczenia ustawowego prawa dzieci z klas IV-VI do dostêpu do œwietlicy i
wynikaj¹cej st¹d opieki szko³y nad
dzieæmi; ograniczenia dostêpu dzieci do
œwietlicy szkolnej przez zbyt krótkie
ramy czasowe codziennego dzia³ania
œwietlicy; przekazywania notatek o koniecznoœci uregulowania dobrowolnej
op³aty, zwi¹zanej z korzystaniem przez
dziecko z œwietlicy.
Zdaniem wiceburmistrza S³awomira Antonika, ¿aden z zarzutów nie sta³
siê faktem; skarga opiera siê na domniemaniu, które nie podlega os¹dowi; wszystkie dzieci, które z³o¿y³y kwestionariusze, zosta³y przyjête; na
¿yczenie rodziców przed³u¿ono dzia³alnoœæ œwietlicy do godz. 17.30; nies³uszny jest zarzut, ¿e dokonano wpisu do dzienniczka – tam by³a w³o¿ona karteczka. W zwi¹zku z tym wiceburmistrz zaproponowa³ uznanie skargi za bezzasadn¹.
W imieniu Klubu Radnych Niezale¿nych wypowiedzia³a siê Danuta Winnicka: Rada Rodziców uzna³a skargê
za bezzasadn¹; komisja rewizyjna powinna w za³¹czniku wymieniæ powody
uznania zasadnoœci skargi. Klub RN
uznaje, ¿e zarzuty s¹ bezzasadne.
Pad³o jeszcze kilka pytañ, m.in.:
którego wrzeœnia wywieszono informacjê, ¿e œwietlica jest czynna do
17.30? Kto ma dostêp do dzienniczków uczniów?
Za podjêciem uchwa³y, potwierdzaj¹cej zasadnoœæ 3 zarzutów, zag³osowa³o 4 radnych, 17 by³o przeciw. Ten wynik skwitowany zosta³ oklaskami grupy obserwatorów obrad ze Szko³y Podstawowej nr 28. Po krótkiej przerwie
g³osowaniu poddano odmienny projekt
uchwa³y – uznaj¹cej skargê za bezzasadn¹ z przyczyn faktycznych i formalnych. Popar³o ja 16 radnych, 4 by³o
przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Na proœbê Zbigniewa Poczesnego
burmistrz udzieli³ informacji o systemie miejskich rowerów na Targówku:
w przysz³ym roku bêdzie 75 rowerów,
które stan¹ przy 5 stacjach: przed
urzêdem dzielnicy, na skrzy¿owaniu
ul. Rembieliñskiej, na rondzie ¯aba,
w Parku Wiecha i przy Domu Kultury
„Zacisze”. W sprawie tego systemu zarz¹d jest w kontakcie z burmistrzami
s¹siednich dzielnic.
W interpelacjach Zbigniew Poczesny
zwróci³ siê do burmistrza ze zg³oszon¹
przez Andrzeja D¹browskiego skarg¹
na budowany z ceg³y wielki napis
BRÓDNO, za 100 000 z³. Grzegorz Zawistowski wyjaœni³, ¿e jest to kolejna
rzeŸba w ciesz¹cym siê du¿ym zainteresowaniem Parku RzeŸby. Dotacjê
da³o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Napisem BRÓDNO, autor rzeŸby, Duñczyk
Jens Haaning z³o¿y³ ho³d kolejarzom,
którzy s¹ u pocz¹tków osiedla Bródno; pos³u¿y³ siê ceg³¹, z której kolejarze budowali domy. Daniel Wargocki
podzieli³ siê obserwacj¹ z pieszych spacerów: „Widzê, ¿e ludzie s¹ pozytywnie nastawieni”. Agnieszka Kaczmarska wyrazi³a niezadowolenie, ¿e radni
nie s¹ poinformowani o tym, co ma byæ
w Parku RzeŸby. Jej zdaniem, zarz¹d
bezkrytycznie przyj¹³ ten projekt. Bartosz Szajkowski zaproponowa³ opiniowanie projektów rzeŸb przez komisjê;
zwróci³ uwagê, ¿e murarze Ÿle pracuj¹.
Ostatni g³os w tej sprawie: „Najwy¿sza
pora powiedzieæ doœæ Muzeum Sztuki
Nowoczesnej” nie zawiera³ propozycji
konkretnych dzia³añ.
Przed zakoñczeniem obrad dwóch
radnych wyrazi³o krytyczne opinie o
pracy rzecznika prasowego, a Anna
Moczulska podziêkowa³a za wsparcie
przez urz¹d projektów edukacji patriotycznej. Zdjêcia z projektu „Szlakiem
Hymnu” zosta³y zaprezentowane w
sali konferencyjnej.
K.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 - tekst jednolity)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne po korekcie
Inwestora z dnia 28.09.2012 r. w zakresie rozszerzenia
inwestycji o dodatkowe dzia³ki:
Przedsiêbiorstwo Us³ug Consultingowych WADECO
Sp. z o.o. ul. Madaliñskiego 20, 02-513 Warszawa,
z³o¿ony dnia 31 lipca 2012 r. korektê wprowadzono
w dniu 28.09.2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na
przebudowie ul. ¯ubowieckiej i ul. Hucznej
na dzia³kach ew. nr:
6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 31/5, 23/17, 23/16, 23/1, 23/6, 23/18,
23/19, 23/6, 23/8, 23/9, 23/3, 23/12, 23/13, 23/4, 23/14,
18/4, 19/4, 20/4, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 2/8, 2/6, 2/7, 2/5, 3/2, 7, 8/1, 5, 32, 31/3 w
obrêbie 4-06-08 oraz dzia³ek nr ew. 272, 273, 274, 275,
277, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5 z obrêbu 4-06-35 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00
Zawiadomienie uwa¿a siê za dorêczone po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
WWW.Bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania
administracyjne na wnioski
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, z³o¿one dnia 28 wrzeœnia 2012 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na:
- budowie sieci kanalizacji φ 0,20 m, L ca 212 m wraz z
odcinkami sieci kanalizacyjnej w ul. Mehoffera od kana³u
φ 0,20 m w ul. Fletniowej w kierunku torów PKP oraz w
drodze dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 2/8 z
obrêbu 4-04-24 wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do
ul. Mehoffera φ 0,20 m L ca 40 m na dz. nr ew. 9, 11 z
obrêbu 4-02-18; dz. nr ew. 15/1, 15/2 z obrêbu 4-02-17;
dz. nr ew. 1/5, 2/8, 1/9, 1/10 z obrêbu 4-04-24 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- budowie sieci kanalizacji φ 0,20 m, L ca 70 m wraz z
odcinkami sieci kanalizacyjnej w ul. Mehoffera na odcinku
od kana³u φ 0,20 m w ul. Bieszczadzkiej do wysokoœci
drogi dojazdowej do posesji 105B przy ul. Mehoffera na
dz. nr ew. 11 z obrêbu 4-02-18; dz. nr ew. 1/5, 1/8, 10
z obrêbu 4-04-24 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
(ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej
daty ukazania siê zawiadomienia.

Kultura dla aktywnych
„Kreatywna dzielnica - aktywni mieszkañcy” to has³o i
g³ówny kierunek dzia³añ w Programie Rozwoju Kultury dla
dzielnicy Targówek – w ramach Programu Rozwoju Kultury
m.st. Warszawy do roku 2020, który powsta³ w wyniku konsultacji spo³ecznych w 2011 roku i uchwalony zosta³ w kwietniu
br. przez Radê Warszawy. Partnerami i wspó³twórcami
programu s¹ mieszkañcy, organizacje pozarz¹dowe, liderzy
kultury, rady osiedli, przedsiêbiorcy. Ich przedstawiciele
spotkali siê 16 paŸdziernika w Klubie Artystycznym „Rampa”,
na Forum Kultury Targówka (jest to konsultuj¹cy i opiniuj¹cy
organ spo³eczny). Prowadz¹cy debatê wiceburmistrz
Krzysztof Miko³ajewski zaznaczy³ na wstêpie, ¿e celem spotkania jest dostosowanie oferty do potrzeb mieszkañców i
do programu miejskiego.
Materia³em do dyskusji by³ nicy; tworzenie innowacyjnych
obszerny dokument, okreœlaj¹- przedsiêwziêæ kulturalnych o
cy m.in. priorytety programu, w charakterze ogólnomiejskim;
tym zaspokojenie lokalnych utworzenie sieci wzajemnych
potrzeb mieszkañców w ob- powi¹zañ miêdzy mieszkañcaszarze kultury, dbanie o doro- mi, instytucjami, administracj¹
bek kulturalny i tradycje dziel- samorz¹dow¹ i przedsiêbior-

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 74/CP/2012 z dnia 16 paŸdziernika 2012 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego w ul.
Pionierów na dz. nr ew. 20/12, 20/22, 20/23, 20/24, 22/17,
22/25, 22/26, 22/27, 50/22, 65/4, 65/6, 67/2, 67/3, 67/4,
67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 70/2, 70/3, 70/4,
70/5, 70/6, 70/7, 73/1, 73/2, 73/3, 76 z obrêbu 4-05-05 w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
z³o¿ony dnia 22 sierpnia 2012 r.
- decyzji nr 75/CP/2012 z dnia 19 paŸdziernika 2012 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego o œrednicy
0,3 m d³. ok. 110 m na dz. nr ew. 27/12, 27/13, 28 z obrêbu
4-01-07 w ul. Grzymalitów w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek Tomasza Cichorka, reprezentowanego przez Bartosza Cichorka, z³o¿ony dnia 23 sierpnia
2012 r. i uzupe³niony dnia 13 wrzeœnia 2012 r.,
- decyzji nr 76/CP/2012 z dnia 19 paŸdziernika 2012 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie budynku placówki oœwiatowej
niepublicznej - przedszkola, ¿³obka oraz szko³y podstawowej
- podpiwniczonego z placami zabaw, sal¹ gimnastyczn¹
i zapleczem, boiskiem, parkingiem dwupoziomowym wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹, przy³¹czami do
budynku i zagospodarowaniem terenu na dzia³kach nr
ew. 82, 83 z obrêbu 4-01-27 oraz ze zjazdem (stanowi¹cym
dzia³kê nr ew. 113 z obrêbu 4-01-27) z ul. Marcina z
Wrocimowic na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek
Pañstwa Mariusza i Ma³gorzaty Kocielnik z dnia
21.08.2012 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

cami. Wœród celów programu
znalaz³y siê: pobudzanie aktywnoœci spo³ecznej, poprawa
dostêpnoœci infrastruktury kulturalnej, dba³oœæ o historiê i tradycje Targówka, wspieranie
oraz upowszechnianie kultury
i sztuki, twórczoœci spo³ecznie
zaanga¿owanej, a tak¿e rozwój sektora kreatywnego.
Zgodnie z planem dzia³añ,
po konsultacjach na forum kultury oraz w zarz¹dzie dzielnicy i w komisji kultury oraz uzyskaniu pozytywnych opinii tych
gremiów – zarz¹d Targówka
podejmie uchwa³ê, a potem
program zostanie uchwalony
przez radê dzielnicy. Burmistrz
powo³a zespó³ steruj¹cy.
G³ówny realizator programu referat kultury - bêdzie formu³owa³ strategiê, zalecenia i
postulaty do zatwierdzenia
przez zarz¹d dzielnicy oraz
prowadzi³ sta³y monitoring
dzia³añ, zwi¹zanych z wdra¿aniem programu; bêdzie opracowywa³ plany w rocznych cyklach dzia³añ. Plan dzia³añ na
dany rok bud¿etowy przedstawiany bêdzie do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Targówek
i upubliczniany na stronie internetowej urzêdu dzielnicy.
Podczas dyskusji w „Rampie” przypomniano dobre doœwiadczenia w dzia³aniach na
rzecz kultury: RSM „Praga” i
Rady Osiedla Targówek Fabryczny. O dzia³aniach, prowadzonych wspólnie z parafi¹ (zajêcia dla szkó³, wystawy, spotkania z mieszkañcami, wspó³praca z uczelniami),
opowiedzia³ przedstawiciel
Ruchu Inicjatyw Spo³ecznych
„Praca”. Radna Danuta Winnicka przytoczy³a przyk³ady
potencja³u artystycznego
uczniów, a tak¿e nauczycieli
(od przedszkoli do liceów).
Podziêkowa³a „Rampie” za
udostêpnienie sceny szkolnym grupom. Zdaniem Jerzego Kasprzaka z Klubu „Rampa”, mieszkañcy za ma³o
wiedz¹ o Parku Wiecha; mo¿e
warto zorganizowaæ festiwal
„Z Piecykiem po Targówku”
lub Festiwal ¯ydowski „Po Targówku ze Szmulem” – to przebije siê na drugi brzeg Wis³y;
mieszkañcy Targówka bêd¹
dumni. „Tu dzieje siê bardzo
wiele, staramy siê na was
wzorowaæ” – zapewnia³ dyrektor Centrum Kultury w Otwocku. Kilka miesiêcy temu o
ogromnym potencjale Targówka mówili eksperci z Berlina,
którzy przyjechali na konferencjê ReBlok. Zg³oszono propozycjê, by do programu wpisaæ
szko³y oraz œrodowiska uczelniane i akademickie.
Targówek ma szansê byæ
nowoczesn¹ dzielnic¹ – przekonywa³ wiceburmistrz Miko³ajewski. „Nasz¹ ide¹ jest zró¿nicowanie oferty kulturalnej”.
By instytucje kultury mog³y rozwin¹æ skrzyd³a, trzeba rozwin¹æ infrastrukturê: Domy Kultury „Zacisze” i „Œwit” oraz bibliotekê, by jej filie mia³y taki
standard, jak czytelnia naukowa. Wa¿ne jest te¿ tworzenie
nowych miejsc, takich jak klubokawiarnie i galerie. Projekt
musi byæ realizowany wspólnie.
Niektóre dzielnice maj¹ bud¿et
partycypacyjny – trzeba pytaæ
mieszkañców, na co chc¹ przeznaczaæ œrodki z bud¿etu. Targówek jest dzielnic¹, która spe³nia warunki, by ubiegaæ siê o
fundusze z Unii Europejskiej.
Jednym z pierwszych dzia³añ programu bêdzie szkolenie
mieszkañców, jak za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹, jak
napisaæ program na uzyskanie
funduszy.
K.
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Autoportret
Autoportret to tytu³ cyklu dyplomowego. Jednak dopiero
ca³y zbiór prac Bartosza D³u¿ewskiego prezentowany w
Galerii przy van Gogha sk³ada siê na autoportret artysty.

20 paŸdziernika w Galerii przy
van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy tegorocznego absolwenta
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, Bartosza D³u¿ewskiego.
Wystawa obejmuje przekrój
prac z ca³ego okresu studiów artysty na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Prezentowany
zbiór sk³ada siê z wielu serii i cyklów prac rysunkowych, malarskich i graficznych, które, pocz¹wszy od cyklu warsztatowego z ciekawym studium wiewiórki a¿ po
cykl dyplomowy, ogl¹daj¹c w porz¹dku chronologicznym, mo¿na

potraktowaæ jako wgl¹d w proces
przemian i dojrzewania twórcy.
Widzimy ró¿ne techniki, od
tradycyjnych po cyfrow¹. Jednak i w tej ostatniej liczy siê rêka
mistrza. Seria szeœciu grafik z
cyklu dyplomowanego wykonanych technik¹ cyfrow¹ to prace,
które mimo przestrzeni w jakiej
powsta³y, by³y samodzielnie rysowane na tablecie, bez u¿ycia
zdjêæ czy gotowych faktur.
Na koñcu eksponowanego
ci¹gu artysta zaprezentowa³
trzy wielkoformatowe autoportrety. S¹ to prace wykonane w
o³ówku z natury, bez ¿adnych

„Radoœæ Biomasy”

pomocy medialnych, typu fotografia, rzutnik itp.
Dopiero ca³y ten zbiór jest autoportretem cz³owieka, który pyta
o sens ¿ycia. W filmie animowanym, który jest dope³nieniem cyklu dyplomowego, pada pytanie: Po co tu jestem? Jest to odwieczne pytanie artysty. Bartosz D³u¿ewski w swoich pracach stawia
wiele pytañ. Obdarzony niesamowit¹ wyobraŸni¹ tworzy fantastyczne wizje pe³ne symboli i tajemnic.
Obrazy uwiêzionego serafina czy
cz³owieka zagubionego w labiryncie nie pozostawiaj¹ du¿o nadziei.
Ale pytanie, po co ¿yjemy - jest pytaniem ka¿dego z nas.
Wystawê prac Bartosza D³u¿ewskiego w Galerii przy van
Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury mo¿na ogl¹daæ do
2 listopada 2012 roku.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki
www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE
ODSZKODOWANIA
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK
Hexa Dochodzenie
Odszkodowañ Sp. z o.o.
ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
tel. 22 460 49 49
gsm 600 996 166

prze¿ywaj¹c w³asne zwi¹zki z
przyrod¹ w najprostszy i najszczerszy sposób.
Przekorny tytu³ wystawy nawi¹zuje do doœwiadczenia bujnoœci, ró¿norodnoœci i zarazem
jednoœci natury i ewolucji, którym
zawsze towarzyszy „zwierzêca”
radoœæ istnienia. Oddaje to folder wystawy zawieraj¹cy dwa
cytaty. Jeden z Wikipedii: „Biomasa – masa materii zawarta w
organizmach ¿ywych”. I drugi z
Franciszka Karpiñskiego: „Tobie
œpiewa ¿ywio³ wszelki. B¹dŸ pochwalon Bo¿e wielki!”
Ekspozycja obrazów potrwa
do 9 listopada. Chc¹c obejrzeæ
wystawê nale¿y umawiaæ siê telefonicznie z organizatorami pod
nr 501 013 835 lub 798 452 723.
Rados³aw Czapski

19 paŸdziernika w galerii N’69 przy ulicy Tarchomiñskiej 9
na Pradze Pó³noc odby³ siê wernisa¿ wystawy pt. „Radoœæ
Biomasy” Wies³awa Sawickiego. Skromna sala wystawowa
galerii utrzymywana przez Fundacjê Artbarbakan pomieœci³a
siedem obrazów olejnych i kilkanaœcie prac w technice pastelu olejnego na czarnym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm.
Utrzymane w kolorowych, mo¿e w pradawnych czasach
bajkowych, ilustracyjnych kli- mog³yby pos³u¿yæ do odpramatach prace artysty mówi¹- wiania rytua³u przejœcia m³odece o ¿yciu dzikiej przyrody i jej go cz³onka plemienia, a¿ do
duchowych zwi¹zkach z cz³o- kliku kompozycji martwej nawiekiem pokazuj¹ twarz Matki tury i pó³ abstrakcyjnych – pó³
Natury w szeregu scen, które impresjonistycznych kompozydziêki czytelnej i ¿ywio³owej cji z liœci winogron.
Artysta, który nie ma planarracji przypominaj¹ jednoobrazkow¹, pozbawion¹ tek- stycznego wykszta³cenia, w
stów formê komiksu, choæ swoim procesie twórczym zdaprzewy¿szaj¹ go intensywno- je siê ca³kowicie na intuicjê,
œci¹ kolorów, która czerpie z
DK Zacisze ul. Blokowa 1 zaprasza 27 paŸdziernika w
bogatej wyobraŸni malarza.
godz. 16.00-17.30 na warsztaty dla dzieci w wieku 4-7 lat
Artysta pokazuje nam szereg
pt. „Teatralnie Manualnie”. 15 miejsc - op³ata 20 z³.
istot – ssaków, gadów, ptaków,
Podczas warsztatów dzieci poznaj¹ w praktyce zasady dzialudzi i pó³zwierz¹t – pó³ludzi w
³ania teatru cieni. Zabawy teatralne s³u¿¹ nawi¹zywaniu konzró¿nicowanych emocjonalnie
taktów z rówieœnikami, ucz¹ prze³amywania w³asnych s³abosytuacjach; od charakteryœci. Teatr cieni jest rewelacyjny dla nieœmia³ych dzieci. Dodatstycznych dla Sawickiego par
kowo atutem zajêæ teatralnych jest umo¿liwienie dzieciom
zwierz¹t uchwyconych w zrewchodzenia w role fikcyjne - co wszystkie dzieci bardzo lubi¹ laksowanych pozach sugerua dodatkowo rozwija to ich wyobraŸniê.
j¹cych ich koegzystencjê lub
nawet przyjaŸñ, poprzez nasycone dramatyzmem obrazy
olejne „Dusza zamieniona w
ptaka” i „Metamorfoza” pokazuj¹ce zwi¹zki cz³owieka z
dokoñczenie ze str. 1 Spacerologa Praskiego o Pojego najbardziej witalnymi, a
zarazem czystymi, wyzwolony- na razie i tak wszyscy je zwra- wstaniu Warszawskim na Prami i uduchowionymi warstwa- caj¹. Ma to byæ nawi¹zanie do dze. Fundacja chce organizomi psychiki, poprzez pastele tradycji prywatnych bibliotek waæ spotkania i warsztaty donawi¹zuj¹ce rodzajem zasto- powstaj¹cych w Warszawie stêpne dla wszystkich chêtnych
i nadal przyjmuje ksi¹¿ki oraz
sowanej prymitywnej perspek- przed, w trakcie i po II wojnie.
Biblioteka oficjalnie zainau- inne niezbêdne wyposa¿enie.
tywy, a w³aœciwie jej brakiem
do prehistorycznych malowi- gurowa³a sw¹ dzia³alnoœæ na Kontakt pod adresem mailode³, przedstawiaj¹cych drobne pocz¹tku paŸdziernika prezen- wym: zmiana.md@gmail.com
jaszczurki i wê¿e w otoczeniu tacj¹ Jacka Natorffa o kamieni- lub telefonem 605 63 11 91.
labiryntów roœlin, które byæ cy przy Targowej 84 i wyk³adem
Kr.

Biblioteka S¹siedzka
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI - egzaminy,
wyrównywanie wiedzy
500-214-057
ANGIELSKI - nauczycielka
tel. 22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
POLSKI 602-678-811
MATEMATYKA (chêtnie
Goc³aw, Saska Kêpa) mgr
matematyki, nauczycielka
606-616-686
NIEMIECKI - student
z doœwiadczeniem,
tel. 602-748-254
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
9 LAT prania dywanów,
tapicerki meblowej,
samochodowej Karcherem
502-928-147
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
tel. 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PO¯YCZKI bankowe,
hipoteczne, konsolidacyjne
z dojazdem do klienta
506-152-099
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRANIE pierza i puchu
(poduszki, jaœki), szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne 9 - 17,
tel. 22 619-10-67
REMONTY, adaptacje,
osobiœcie, tel. 695-092-101

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

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 mariusz_gradek@wp.pl

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20
oraz na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy
Targówek www.targowek.waw.pl w dniu
19.10.2012 r. zosta³ wywieszony na 21 dni
i podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Mrozowskiej 11
przeznaczonej do wydzier¿awienia.

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

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
24, 25, 26, 30 i 31 paŸdziernika
2, 4, 5, 6 i 7 listopada
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Oœwiecenie
Proszê Szanownych Pañstwa. Chêtnie przy³¹czê siê do
apelu Armanda Ryfiñskiego
prosz¹cego duchownych o
przeznaczenie czêœci swojego
maj¹tku na dzieci w placówkach opiekuñczo-leczniczych.
Nie wiem, czy apel ten tak
wkurzy³ jednego z biskupów,
¿e musia³ sobie zdrowo goln¹æ, a potem uszkodzi³ jedn¹
z warszawskich latarñ. Ciekawe, jaka bêdzie pokuta.
Czy karaæ koty za sikanie w
nietypowe miejsca? Otó¿ nie.
Czasami nasze domowe
tygryski zachowuj¹ siê niezrozumiale i dziwnie dla nas.
Czêstym problemem jest
obsikiwanie przez koty miejsc,
gdzie w³aœciciele przebywaj¹
d³ugo. W ostatnich latach mam
coraz wiêcej zapytañ o z³oœliwoœæ tego gatunku w stosunku do ludzi.
Wyjaœniam - nie ma ¿adnej
z³oœliwoœci. Jest ¿¹danie zmian.
Akt oddawania moczu poza
kuwetê jest proœb¹ o zwrócenie uwagi na koci problem. Kiedy tylko mamy obsikane kanapy, ³ó¿ka, buty, laptopy czy
kuchnie - zacznijmy myœleæ po
kociemu.
Koty s¹ zwierzêtami niezwykle inteligentnymi, ale te¿ bardzo neurotycznymi. Opowiadaj¹ o swoich problemach
moczem - bo nie potrafi¹ mó-

wiæ i pisaæ. S¹ jak bardzo kochaj¹ce siê dzieci, nagle pok³ócone w piaskownicy. Kot w przeciwieñstwie do cz³owieka - nigdy nie nasika do swo-

jego terytorium. Wszêdzie, ale
nie tam, gdzie jest jego prywatnoœæ i bezpieczeñstwo. Aliœci
sikaj¹c w miejsca, gdzie przybywaj¹ ludzie, prosi o wiêcej
czu³oœci, o zainteresowanie, o
zabawê, o niepalenie papierosów, o dostawienie dodatkowej kuwety, o kontakt, o zmianê ³adnie tylko dla cz³owieka
pachn¹cego ¿wirku, o zmianê
marketowego suchego, o niepodawanie jedzenia z puszek,
saszetek, o przejœcie z taniochy do dobrej jakoœci.

Russel
Russel dot¹d nie mia³ w ¿yciu szczêœcia. Po czasie tu³aczki i
g³odu znalaz³ k¹t w schronisku, gdzie ma nr ewidencyjny 1191/07.
Jest pieskiem œredniej wielkoœci, wykastrowanym, zdrowym,
o ujmuj¹cym sposobie bycia. £agodny, przyjazny wobec ca³ego
œwiata, lgnie do ludzi i pokazuje wiecznie usmiechniêty pyszczek. Mimo to
wci¹¿ nie mo¿e siê doczekaæ na swój
wymarzony dom. Mo¿e w³aœnie ty go
przygarniesz?
Wolontariuszki Asia 604 133 894 i Ela
600 977 803 chêtnie udziel¹ Pañstwu
dalszych informacji i pomog¹ w adopcji.

Mrusia
Szukamy domu dla m³odej, oko³o dwuletniej kotki, któr¹ uratowaliœmy razem z jej dzieæmi. By³a wspania³¹ mam¹ - zaradn¹
i czu³¹, a teraz odpoczywa i zaczyna zawieraæ relacje z nami.
Mrusia ma du¿¹ potrzebê opiekowania siê wszystkimi cz³onkami jej domu tymczasowego, np. rano wylizuje nam w³osy,
tak jak wylizywa³a futerko swoich dzieci. Fryzura niestety po
tych zabiegach jest kiepska: tu ulizane, tam natapirowane.
Lubi zabawy i gonitwy po domu. Usilnie te¿ pracuje nad 1001
sposobami na to, jak przeszkodziæ
cz³owiekowi w poœcieleniu ³ó¿ka. Ma
dobry apetyt, nie grymasi, za³atwia
siê do kuwety. Chêtnie zamieszka z
innymi kotami lub psem. Przy adopcji obowi¹zuje podpisanie umowy
adopcyjnej z fundacj¹.
Kontakt: Magda 506 891 251,
Renata 888 066 402.

Lewa strona medalu

Platforma siê zu¿ywa
Kryzys w³adzy, który dopad³ Donalda Tuska, najwyraŸniej zaczyna dotykaæ równie¿ w³adze Warszawy. Ostatnie dwa tygodnie to bowiem niekoñcz¹cy siê festiwal wpadek i b³êdów
ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej
najbli¿szych wspó³pracowników.
Zaczê³o siê od awarii przy budowie
drugiej linii metra. Po zalaniu stacji Powiœle i zamkniêciu tunelu Wis³ostrady,
dosz³o do kolejnej katastrofy. Tym razem podczas robót zapad³a siê jezdnia
ulicy Marsza³kowskiej, co spowodowa³o koniecznoœæ b³yskawicznej ewakuacji
blisko stu mieszkañców jednej z kamienic, którzy przez kilkanaœcie dni zmuszeni byli koczowaæ w hotelach. Abstra-

huj¹c od tego, kto w tym przypadku zawini³ i kto ponosi za to odpowiedzialnoœæ, to bezsprzecznie win¹ Platformy
Obywatelskiej by³o niedopuszczanie do
debaty na ten temat podczas sesji Rady
Miasta, o co wnioskowa³a opozycja zarówno SLD, jak i PiS. Klub PO zbojkotowa³ zwo³an¹ w tej sprawie sesjê
nadzwyczajn¹ i ostatecznie radni wys³uchali informacji na temat katastrofy
dopiero po dwóch tygodniach.
To jednak nic w porównaniu z utrat¹
86 milionów z³otych ze œrodków unijnych. Pieni¹dze mia³y byæ przeznaczone na rozbudowê systemu zarz¹dzania ruchem w mieœcie, czyli walkê z
korkami. Dziœ system dzia³a w wersji

szcz¹tkowej, obejmuj¹c 37 skrzy¿owañ, jednak dziêki pieni¹dzom unijnym mia³ zostaæ rozbudowany a¿ o
150 kolejnych, w tym równie¿ na Pradze i Targówku. Dla Hanny Gronkiewicz-Waltz korki w mieœcie to chyba
jednak nie problem, poniewa¿ zadecydowa³a o rezygnacji z tych pieniêdzy pod pretekstem braku w bud¿ecie
Warszawy (13,5 mld z³!) 15 milionów
z³ na wk³ad w³asny. ¯eby by³o ciekawiej, w tym samym czasie ukaza³ siê
raport lidera producentów samochodowej nawigacji, wed³ug którego Warszawa jest numerem dwa na liœcie najbardziej zakorkowanych miast Europy.
Kolejn¹ wpadkê w³adze Warszawy
zaliczy³y w zwi¹zku z siedzib¹ Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które znalaz³o tymczasow¹ siedzibê w pawilonie meblowym Emilia przy ul. E. Plater. Otó¿ jeszcze przed otwarciem okaza³o siê, ¿e spó³ka do której nale¿y

Obiektywny PO-radnik

Walka z ekranami
Gdyby legendarny Don Kichot ¿y³ w
dzisiejszych czasach, mia³by pe³ne rêce
roboty. Roboty, której starczy³oby na kilkunastu takich œmia³ków, a i tak prawdopodobnie niewiele razem by wskórali. Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e zamiast wiatraków na ich drodze stanê³yby inne nie
lada wyzwania. Wiatraki obecnie s¹ trendy i nie ma powodu z nimi walczyæ, bo w
obliczu kryzysu ka¿de Ÿród³o energii,
zw³aszcza tej odnawialnej, jest na wagê
z³ota. Jest kilka innych celów, do których powinni mierzyæ wspó³czeœni b³êdni rycerze. Na przyk³ad s³ynne ekrany
akustyczne, stoj¹ce wzd³u¿ nowych, tak
d³ugo oczekiwanych dróg ekspresowych
i autostrad. Po pierwsze, ustawione czêsto i gêsto w szczerym polu 9-metrowe
tablice skutecznie zas³aniaj¹ piêkne krajobrazy. Po drugie, jazda tras¹ ob³o¿on¹
z obydwu stron zielonymi planszami wywo³uje u niektórych szybsze znu¿enie i
reakcje klaustrofobiczne. Jad¹c odnosi
siê wra¿enie, ¿e jest siê w niekoñcz¹cym siê tunelu bez dachu. To taki wyd³u¿ony wiêzienny spacerniak. £atwo
przeoczyæ zjazd z trasy do innego miasta, trudno zauwa¿yæ przydro¿ne bary
czy punkty us³ugowe, co przek³ada siê
czêsto na ich bankructwo. Po trzecie,
trzeba zadaæ sobie pytanie, co poza krzakami i polami jest przedmiotem ochrony przed autostradowym ha³asem? Coraz wiêcej osób, z którymi rozmawiam
pyta siê, o co chodzi z tymi ekranami.
Zwyk³o siê mówiæ, ¿e jak nie wiadomo o
co chodzi, to musi chodziæ o pieni¹dze.
Stawianie ekranów jest drogie. Metr bie-

¿¹cy kosztuje oko³o 2,5 tys. z³. W ci¹gu
ostatnich dwóch lat tylko wzd³u¿ autostrad A1, A2 i S8 ustawiono a¿ 230 km
ekranów za 565 mln z³. Drugie tyle mog³o kosztowaæ ekranowanie dróg samorz¹dowych. Szacuje siê, ¿e „ekranizacja”
podnosi koszt inwestycji drogowej o 10
do 25%. G³ównym powodem tego ekranowego szaleñstwa by³o podniesienie w
2007 r. przez rz¹d PiS polskich norm
ha³asu do poziomów najwy¿szych w Europie. Na podstawie tego nieszczêsnego
rozporz¹dzenia, wskaŸniki odnosz¹ce siê
do terenów zabudowanych stosujê siê,
nie wiadomo dlaczego, tak¿e poza nimi,
wszêdzie tam gdzie natê¿enie ruchu
przekracza 16,4 tys. pojazdów na dobê.
Wychodzi na to, ¿e nale¿a³oby zaekranowaæ ponad 1,5 tys. km dróg.
Ten absurd i niegospodarnoœæ zakoñczy siê po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia obecnego ministra œrodowiska z 1.10.12 r. Podwy¿szono dopuszczalne poziomy ha³asu tam, gdzie
przestrzeganie dotychczasowych norm
by³o nierealne. I tak, z 55 do 64 decybeli zwiêkszono limit na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na obszarach
z zabudow¹ wielorodzinn¹ dopuszczalny poziom ha³asu bêdzie wynosi³ w
dzieñ 68 decybeli, czyli o 8 wiêcej ni¿
obecnie. Pe³nym szczêœciem by³oby
wprowadzenie tak¿e innych limitów
poziomu ha³asu dla dróg istniej¹cych
i dróg dopiero budowanych lub ustalenie limitów w zale¿noœci od kategorii drogi powi¹zanych z liczb¹ mieszkañców na danym terenie.

Plaga ekranowa dotknê³a, niestety, tak¿e Warszawê. Obowi¹zuj¹ce poprzednio
normy by³y brane pod uwagê w wydawanych decyzjach œrodowiskowych i spowodowa³y koniecznoœæ oszpecenia m.in. Powiœla
wzd³u¿ linii kolejowej na wiadukcie. Pociêcie tego urokliwego miejsca stanowi³oby
brutaln¹ ingerencjê w przestrzeñ miejsk¹,
która powinna byæ otwarta i dostêpna. Równie¿ na Bia³o³êce, przy trasie nowego mostu, wiaduktu na Modliñskiej czy okolic wiaduktu na P³udach, widzimy bezsensowne
zielone p³achty s³u¿¹ce grafficiarzom za
tablice do bazgrania, a dla ptaków stanowi¹ce groŸn¹ pu³apkê i barierê, zderzenia
z któr¹ mog¹ nie prze¿yæ.
Miejmy nadziejê, ¿e ¿aden ekran nie
zag³uszy ha³asu medialnego wokó³ tej
g³oœnej sprawy, wojewodowie bêd¹ odmawiaæ wydawania pozwoleñ na szpecenie naszego piêknego kraju, a decyzje œrodowiskowe bêd¹ zmieniane. Le¿y
to w naszym wspólnym interesie.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl
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Praga nie dla partii!
dawny sklep meblowy, zosta³a przez
Skarb Pañstwa sprzedana prywatnemu inwestorowi, a ten planuje w tym
miejscu postawiæ drapacz chmur. Zamiast usi¹œæ z nim do rozmów, w³adze
Warszawy postanowi³y zablokowaæ
jego pomys³y poprzez wpisanie Emilki do rejestru zabytków. O fakcie tym
„zapomnia³y” jednak poinformowaæ
zarówno w³aœciciela, czyli Ministerstwo
Skarbu Pañstwa, jak i inwestora. Tymczasem ten ostatni kupi³ spó³kê, zasilaj¹c pokaŸnie kasê pañstwa, po czym
dowiedzia³ siê, ¿e kilkakrotnie przep³aci³, bo z jego planów inwestycyjnych
nici. W zwi¹zku z tym inwestor zastanawia siê nad wycofaniem z umowy
ze Skarbem Pañstwa, a tymczasem w
akcie zemsty wypowiedzia³ umowê
najmu nale¿¹cemu do miasta Muzeum
Sztuki Nowoczesnej – i to na trzy dni
przed jego otwarciem. Kompromitacja
w³adz Warszawy pe³na.
Na koniec warto wspomnieæ jeszcze
o wpadce zwi¹zanej z Komisj¹ Nazewnicz¹, która zajmuje siê opiniowaniem
nazw warszawskich mostów, placów i
ulic. Otó¿ Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowi³a, ¿e wymieni ekspertów, od
dwudziestu lat wchodz¹cych w sk³ad tego
cia³a, pod pozorem zmiany w jego organizacji. Nowi cz³onkowie maj¹ byæ wynagradzani za swoj¹ pracê, co si³¹ rzeczy automatycznie ich od pani prezydent
uzale¿nia, wiêc przeciwko takiemu rozwi¹zaniu protestuj¹ pracuj¹cy dot¹d spo³ecznie varsavianiœci. Oczywiœcie, na darmo, bo decyzja zapad³a, a Hanna Gronkiewicz-Waltz jak ju¿ podejmie, to realizuje konsekwentnie. Tym bardziej, ¿e
Platforma Obywatelska do dziœ nie mo¿e
wybaczyæ, ¿e Komisja Nazewnicza do
koñca walczy³a o nazwanie Mostu Sk³odowskiej-Curie Mostem Pó³nocnym.
Jak widaæ, paŸdziernik to nie by³
miesi¹c Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej
wspó³pracowników, bo taka seria b³êdów dot¹d siê jej nie zdarzy³a. To pokazuje jednak, ¿e pani prezydent jest
ju¿ zmêczona rz¹dzeniem, a jej ekipa
siê po prostu zu¿ywa.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Obywatele zmieleni na makulaturê - czêœæ III
Jak fasadowo dzia³a polska demokracja, pokaza³o niedawne g³osowanie
nad wotum zaufania, o które wyst¹pi³
premier Tusk do Sejmu. Sk³adaj¹c wniosek, premier by³ absolutnie pewien wyniku - koalicja PO-PSL ma stabiln¹
wiêkszoœæ g³osów. Ostatnie przejawy
niesubordynacji w klubie PO, przy okazji ustawy antyaborcyjnej, zosta³y st³umione tak stanowczo, ¿e pos³owie publikowali swoje samokrytyki. Tymczasem wokó³ g³osowania, maj¹cego rzekomo udowodniæ „spo³eczny mandat”
Donalda Tuska do rz¹dzenia, propagandziœci PO rozkrêcili emocje, którym
uleg³y nawet media niezale¿ne od rz¹du. „Owacje na stoj¹co dla premiera,
gdy wygra³ g³osowanie nad wotum zaufania. Platforma odetchnê³a z ulg¹.
Ale widaæ, ¿e bitwa zosta³a wygrana z
trudem” - relacjonowa³a z emfaz¹
„Rzeczpospolita”. Niestety, wynik tej bitwy by³ znany z góry - zawdziêczamy

to ordynacji proporcjonalnej, która
uzale¿nia pos³ów rz¹dz¹cej partii od
premiera. Szkoda tylko, ¿e kreowaniu
fikcji sprzyjaj¹ dziennikarze.
Warto przy okazji zwróciæ uwagê
na b³¹d, który pope³niaj¹ WSZYSCY
¿urnaliœci: je¿eli PO i PSL maj¹ w Sejmie razem 234 pos³ów, to koalicja nie
ma przewagi 4 g³osów nad opozycj¹,
lecz 8 - tyle wynosi ró¿nica pomiêdzy
234 a 226. Niestety, brak matury z
matematyki procentuje...
Sytuacji nie uzdrowi¹ rozwi¹zania
poœrednie, wzorowane na niemieckiej
ordynacji mieszanej. Nic nie zmieni nawet wprowadzenie jednomandatowych
okrêgów wyborczych na wzór Wielkiej
Brytanii, w której partie wystawiaj¹
kandydatów, czêsto nie powi¹zanych z
terenem, z którego ubiegaj¹ siê o g³osy (Margaret Thatcher kilkakrotnie
zmienia³a okrêg wyborczy, zanim zdoby³a mandat). W warunkach polskich

system brytyjski nie wprowadzi³by do
Sejmu wiêkszej liczby Stok³osów, lecz
anonimowych dzia³aczy partyjnych, legitymuj¹cym siê w kampanii wyborczej
zdjêciami z liderem PO albo PiS. Kandydaci pozosta³ych partii byliby bez
szans. Mechanizm zg³aszania kandydatów w takim systemie uzale¿nia parlamentarzystów od kierownictwa partii w nie mniejszym stopniu ni¿ obecnie. Potrzebna jest radykalna zmiana.
Taka, by znacz¹ca liczba obywateli mog³a stwierdziæ: do tej pory nie g³osowa³em, gdy¿ nie mia³em wp³ywu na to,
kto bêdzie mnie reprezentowa³ w Sejmie, ale teraz chyba warto spróbowaæ.
Zmiana systemu musi spe³niæ dwa
warunki. Po pierwsze, zwi¹zek pomiêdzy oddanym g³osem a szans¹ na
mandat konkretnej osoby musi byæ
prosty, zrozumia³y i transparentny. Po
drugie, rejestracja kandydatów musi
byæ niezale¿na od kierownictw partii.

Kierownictwa partii na tak¹ zmianê
³atwo nie wyra¿¹ zgody. Czy jest to w
ogóle mo¿liwe - napiszê w czwartym,
ostatnim felietonie z niniejszego cyklu.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Praga jeszcze kilka lat temu mia³a
szansê zostaæ najszybciej rozwijaj¹c¹ siê
dzielnic¹ Warszawy. By³ sprzyjaj¹cy klimat medialny, nasz¹ dzielnicê zaczêli
odkrywaæ artyœci, architekci i animatorzy kultury, by³y do wykorzystania
œrodki z Unii Europejskiej. Zamiast lat
burzliwego rozwoju, inwestycji i remontów by³y jednak lata burzy politycznej.
Oczywiœcie, moralna i polityczna racja w sporze o w³adzê w dzielnicy jest
po stronie PiS, który broni³ wyniku demokratycznych wyborów i prawa do
samorz¹dnoœci dzielnicy. Ale skutek
wieloletniego sporu PiS z PO, popieran¹ przez SLD, jest wyniszczaj¹cy dla
Pragi. Kolejne komisaryczne zarz¹dy
przywo¿one w teczce przez Hannê
Gronkiewicz-Waltz nie by³y w stanie
wydaæ wiêcej ni¿ 20-30% przeznaczonych w bud¿ecie na inwestycje pieniêdzy. Rada dzielnicy nie jest w stanie
spe³niaæ swojej funkcji kontrolnej.
Trzeba przeci¹æ ten gordyjski wêze³.
Na pocz¹tku kadencji proponowa³em
utworzenie w Radzie Warszawy komisji
ds. rozwoju prawobrze¿nej Warszawy,
zrzeszaj¹cej wszystkich radnych wybranych na Pradze, Bia³o³êce, Targówku,
Wawrze, Weso³ej i Rembertowie, niezale¿nie od reprezentowanej opcji. Postulowa³em te¿ powstanie zespo³u radnych
z Pragi Pó³noc. Niestety, partie SLD i PO
nie zgodzi³y siê na to, by ich radni pracowali dla dobra mieszkañców.

Partie polityczne nie toleruj¹ indywidualnoœci. Ka¿dy pracowity i ambitny radny jest postrzegany jako zagro¿enie dla partyjnych aparatczyków. W
ten sposób blokowana jest aktywnoœæ
samorz¹dowców. A spór miêdzy partiami wyniszcza dzielnicê. Dlatego czas
powiedzieæ: Praga nie dla partii!
W Radzie m.st. Warszawy postanowi³em reprezentowaæ Prask¹ Wspólnotê Samorz¹dow¹. To droga otwarta dla
wszystkich, którym zale¿y na Pradze.
Droga otwarta dla tych, którzy krytykuj¹ rz¹dy HGW i PO, a nie chc¹ uczyniæ Pragi ³upem dla innych syndykatów politycznych.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa
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Ch³odnym okiem

Brakuje na wszystko
G³êboki musi byæ kryzys w RP. G³êboki jest kryzys w m.st. Warszawa.
Dramatyczna bêdzie sytuacja finansowa na Pradze Pó³noc. Próbujemy jako radni tej dzielnicy - ogarn¹æ rozmiary potencjalnej katastrofy w roku
2013. Otrzymaliœmy w³aœnie do opiniowania za³¹cznik dzielnicowy do
wstêpnego projektu uchwa³y bud¿etowej m.st. Warszawy na 2013 rok. Bardziej smutnego dokumentu dawno nie
widzia³em. Nie wiedzieli takowego
zapewne jego g³ówni dystrybutorzy,
czyli cz³onkowie praskiego zarz¹du
dzielnicy, naczelnicy i kierownicy wydzia³ów. Wszyscy oni musieli próbowaæ
dostosowaæ przyznane kwoty do niezbêdnych wydatków. Z pustego i Salomon…. oraz tak krawiec kraje ….
tylko takie przys³owia przychodz¹ mi
go g³owy, gdy próbujê wczuæ siê w ich
sytuacjê. Nie da siê, po prostu siê nie
da. Po w miarê dok³adnej analizie
jako radni oszacowaliœmy niezbêdne
œrodki do prawid³owego funkcjonowania dzielnicy, na które sk³adaj¹ siê
przede wszystkim wydatki wynikaj¹ce z ustaw sejmowych na poziomie 284
miliony z³otych. Na dzieñ opiniowania
za³¹cznika mamy je zapewnione na
poziomie 230 milionów. Matematyka
jest nauk¹ prost¹. Brakuje nam raptem, bagatela, 54 miliony. To prawie
25% zaplanowanych do wydania œrodków. Inaczej rzecz ujmuj¹c, mamy zapewnione finansowanie na pierwsze
trzy kwarta³y roku i to nie wszêdzie.
Gdzie brakuje najbardziej? Jak
zwykle, niedoszacowania jest oœwiata,
gdzie na wynagrodzenia pracowników
placówek oœwiatowych, dotacje dla niepublicznych placówek oraz remonty w
placówkach oœwiatowych braki szacujê na prawie 25 milionów z³otych. Szeroko pojêta gospodarka komunalna

zg³osi³a zapotrzebowanie na energiê i
wodê w budynkach zarz¹dzanych i
wspó³zarz¹dzanych przez dzielnicê,
remonty i utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, remonty i
utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacjê zieleni miejskiej plus budowê i modernizacjê placów zabaw - 15
milionów z³otych. Pomoc spo³eczna to
przede wszystkim braki na zasi³ki i
pomoc w naturze, do¿ywianie podopiecznych, w tym do¿ywianie dzieci
w szko³ach, us³ugi opiekuñcze, pogrzeby itp. na poziomie 6,6 miliona z³otych. Kultura i sport szacuj¹ niedobór
œrodków na poziomie 3,6 miliona.
Wreszcie niedobór na koszty zwi¹zane z utrzymaniem urzêdu to ponad 3
miliony. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiêkszoœæ komisji rady zaopiniowa³o zaprezentowany bud¿et negatywnie. Podobnie zrobi³a to pó³nocnopraska rada
dzielnicy na XXIX posiedzeniu 18 paŸdziernika. Czekamy na ruch ze strony
Pani Prezydent.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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dokoñczenie ze str. 1

cmentarzy znajdowa³a siê
wokó³ budynku koœcielnego. Ta
praktyka utrzyma³a siê prawie
do koñca XVIII wieku.
U zbiegu ulicy Jagielloñskiej
i Ratuszowej stoi najstarszy
praski zabytek – koœció³ Najœwiêtszej Matki Bo¿ej Loretañskiej. Jego historia siêga pocz¹tków XVII wieku, kiedy to w
1617 roku przyby³ na Pragê
zakon bernardynów, sprowadzony przez ¿onê kanclerza
królewskiego koronnego Feliksa Kryskiego, Zofiê. Kamieñ
wêgielny pod koœció³ i klasztor
poœwiêci³ biskup p³ocki Henryk
Firlej w obecnoœci króla Zygmunta III Wazy. Budowê, dziêki wsparciu królów Zygmunta III
i W³adys³awa IV ukoñczono w
latach 1628-1638.

Przy po³udniowej œcianie œwi¹tyni w 1642 roku wzniesiono kaplicê z Domkiem Loretañskim,
projektu architekta królewskiego
Konstantyna Tencalli. W kaplicy
znalaz³a miejsce, sprowadzona z
W³och przez króla W³adys³awa IV
figura Matki Bo¿ej Loretañskiej i
szybko sta³a siê przedmiotem
szczególnego kultu mieszkañców
Pragi i Warszawy. W lipcu 1656
roku w czasie potopu szwedzkiego, w bitwie o Warszawê - koœció³, kaplica i zabudowania
klasztorne zosta³y zniszczone i
ograbione. Dopiero darowizny
Stefana i Micha³a Warszyckich
pozwoli³y na odbudowê.
Historia nie oszczêdza³a jednak koœcio³a. Nastêpne zniszczenia dotknê³y go w czasie Insurekcji Koœciuszkowskiej, gdy po bohaterskiej obronie Pragi 4 listopa-

Mi³oœæ wg Kameleonów
Motywem przewodnim drugiego jubileuszowego koncertu z okazji 10-lecia zespo³u „Kameleon”, który odby³ siê 14
paŸdziernika w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, by³a mi³oœæ.

Jak zauwa¿y³ prowadz¹cy koncert Andrzej Poniedzielski, wiêkszoœæ piosenek traktuje o mi³oœci.
Nawet politycy przed wyborami
œpiewaj¹ o mi³oœci do kraju i narodu. Podczas paŸdziernikowego
koncertu Kameleonów nie us³yszeliœmy na szczêœcie zaanga¿owanej piosenki politycznej, by³o
natomiast sporo piosenek poetyckich, humorystycznych, by³y nawet œwiatowe przeboje.
Takim w³aœnie œwiatowym hitem
– „Hymnem o mi³oœci” z repertuaru
Edith Piaf rozpoczê³a koncert Katarzyna Jamróz. Po niej wyst¹pi³
„prawie na ¿ywo” Zbigniew Zamachowski w dawnym przeboju Wies³awa Michnikowskiego z Kabaretu Starszych Panów „Bez Ciebie”.
Prawdê mówi¹c, na ¿ywo by³ tylko
œwietny akompaniament zespo³u
„Kameleon”.
W znacznej czêœci na koncert
„Mi³oœæ wg Kameleonów” z³o¿y³y siê piosenki z wystawianych
wczeœniej w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury spektakli z cyklu „Malarze s³owa”: „Niemen, rzeka
wspomnieñ” i „Spieszmy siê kochaæ ludzi”. Wyst¹pili: Margita

Œlizowska, Marcin Ko³aczkowski, Marta Andrzejczyk, Aurelia
Luœnia i Barbara Raduszkiewicz.
O gwa³townej mi³oœci warszawskich apaszy zaœpiewa³ Stasiek
Wielanek, natomiast muzyczny
portret odeskiego pó³œwiatka
przedstawi³ re¿yser Teatru
¯ydowskiego Jan Szurmiej wraz
z Marcinem Ko³aczkowskim.
Du¿o miejsca w twórczoœci
kompozytora Hadriana Filipa
Tabêckiego, za³o¿yciela zespo³u „Kameleon”, zajmuje
muzyka filmowa. Podczas koncertu w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury us³yszeliœmy kompozycje do filmów w re¿yserii Janusza Kijowskiego „Kameleon” i „Piêkna pani Seidenman”.
Podobnie jak poprzedni, tak¿e
koncert „Mi³oœæ wg Kameleonów”
by³ okazj¹ do wrêczenia przez
dzieci wszystkim wspó³pracuj¹cym z zespo³em artystom glinianych statuetek kameleona. Wielkim plusem koncertu, poza wspania³¹ muzyk¹ by³a pora¿aj¹ca
optymizmem konferansjerka Andrzeja Poniedzielskiego.
Joanna Kiwilszo

da 1794 roku Rosjanie zdobyli
Pragê, dokonuj¹c rzezi ludnoœci.
Jak podaj¹ kronikarze, wokó³ koœcio³a znajdowa³ siê cmentarz
ofiar tych dwóch wojen. Musia³
byæ doœæ du¿y, gdy¿ w bitwie o
Warszawê na polach Bródna,
¯erania i Pragi 28-30 lipca 1656
roku zginê³o ok. 2 tys. ¿o³nierzy
polskich oraz 1 tys. ¿o³nierzy
szwedzkich i niemieckich. Ofiar
rzezi Pragi te¿ by³y tysi¹ce.
Dziœ z koœcio³a i klasztoru,
rozebranych w 1811 roku z
powodu francuskich planów
fortyfikacyjnych, pozosta³a jedynie Kaplica Loretañska, a z
cmentarza ofiar wojen z 1656
i 1794 roku – symboliczny grób
… sienkiewiczowskiego Rocha Kowalskiego. Ten grób to
w³aœciwie kamieñ, na którym
napis g³osi:
„Tu spoczywa Roch Kowalski,
bohater „Potopu”. Poleg³ w bitwie ze Szwedami o Warszawê
29 lipca 1656 r. REQUIESCAT
IN PACE”
Roch Kowalski z Korabiów
Kowalskich by³ oficerem dragonów pana Mieleszki w s³u¿bie
ksiêcia Janusza Radziwi³³a.
Œlepo s³ucha³ rozkazów ksiêcia, by³ mu wierny, dopóki nie
pozna³ pana Zag³oby, który
poda³ siê za jego wuja. Dziêki
temu fortelowi i dzia³aniu okowity Zag³oba wydosta³ siê z
niewoli, uwolni³ te¿ swoich towarzyszy, a Rocha przeci¹gn¹³ na swoj¹ stronê.
Kowalski w powieœci ws³awi³
siê nienawiœci¹ do Karola Gustawa, którego postanowi³ zabiæ. Uda³oby siê mu to, ale w
momencie, gdy mia³ zadaæ cios,
król przestrzeli³ kolano koniowi,
na którym jecha³ Roch. W efekcie Kowalski trafi³ do szwedzkiej niewoli, z której król go wypuœci³. W koñcu zgin¹³ z rêki
ksiêcia Bogus³awa Radziwi³³a.
Losy pierwowzoru Rocha
Kowalskiego s¹ trochê odmienne, aczkolwiek udokumentowane historycznie. Sienkiewiczowi znana by³a relacja
o ataku polskiego oficera wojsk
husarskich na króla Szwecji
Karola Gustawa podczas trzydniowej bitwy o Warszawê.
Dzielny husarz zgin¹³ powalony przez stra¿ przyboczn¹ króla szwedzkiego; monarcha ów
jednak doceni³ jego odwagê i
kaza³ praskim bernardynom
urz¹dziæ mu uroczysty pogrzeb. Obecny kamieñ znajduje siê podobno w miejscu tego
grobu i jest symbolem tak¿e
innych poleg³ych w 1656 roku.
Joanna Kiwilszo

Aby gra³y na chwa³ê Bo¿¹

- Towarzysz¹c œpiewom i modlitwom wiernych przyczyni¹ siê do pomno¿enia chwa³y Bo¿ej – powiedzia³ biskup
Kazimierz Romaniuk, dokonuj¹c poœwiêcenia organów w
koœciele pw NMP Matki Piêknej Mi³oœci w Tarchominie.
Organy w koœciele pw NMP mo¿e najkosztowniejszy eleMatki Piêknej Mi³oœci przy ul. ment wyposa¿enia œwi¹tyni.
Myœliborskiej 100 zosta³y wyKoncepcja brzmieniowa inbudowane przez Zak³ady Or- strumentu zosta³a opracowaganowe Zych w Wo³ominie w na przez Dariusza Zycha, nalatach 2008-2009 z inicjatywy tomiast projekt obudowy konówczesnego proboszcza para- sultowa³ architekt Józef ¯o³¹dfii i budowniczego koœcio³a w kiewicz. Organy posiadaj¹ 26
Tarchominie, ks. Tadeusza g³osów podzielonych pomiêOlaczka, jako ostatni i byæ dzy dwa manua³y, czyli dwie
klawiatury rêczne i peda³, czyli klawiaturê no¿n¹ oraz mechaniczn¹ trakturê gry i rejestrów. Sprzê¿one powietrze
rozdzielane jest do piszcza³ek
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nasi przedstawiciele:

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

cz¹c 14 paŸdziernika o godzinie 13.00 w uroczystej Mszy
œwiêtej, podczas której ksi¹dz
biskup Kazimierz Romaniuk, w
obecnoœci dawnego proboszcza ks. Tadeusza Olaczka oraz
obecnego proboszcza, ks.
Grzegorza Kociêckiego, dokona³ poœwiêcenia organów.
Wydarzenie to po³¹czone zosta³o z koncertem muzyki organowej w wykonaniu Ireneusza Wyrwy. W solowych partiach wokalnych wyst¹pi³ ks.
Pawe³ Sobierajski – tenor.
Podczas Mszy, a nastêpnie
podczas koncertu, muzycy zaprezentowali utwory takich
kompozytorów, jak Cesar
Franck, José Lidón, Felice
Moretti, Luigi Luzzi i Johann
Sebastian Bach. Us³yszeliœmy
takie arcydzie³a muzyki organowej, jak „Panis Angelicus”
Cesara Francka czy „Ave Maria” Franciszka Schuberta.
Koncert zakoñczy³a s³ynna
„Toccata i fuga d-moll” Johanna Sebastiana Bacha.
Joanna Kiwilszo

