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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 grudniu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Zmiany w zarz¹dzie
Jak na wstêpie sesji poinformowa³ Pawe³ Tyburc, przewodnicz¹cy rady, 28 listopada wp³ynê³o do niego pismo, w
którym dotychczasowy burmistrz Jacek Kaznowski sk³ada
rezygnacjê z zajmowanej funkcji, informuj¹c jednoczeœnie,
¿e bêdzie wykonywa³ nowe, odpowiedzialne i zaszczytne
zadania. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, jak powiedzia³
przewodnicz¹cy, nie pozosta³o mu nic innego, jak zwo³aæ
nadzwyczajn¹ sesjê i wszcz¹æ procedurê odwo³awcz¹.
Na sali panowa³a lekka kon- liczy³a g³osy. Tu¿ po ukonstysternacja, aczkolwiek radni tuowaniu siê komisji, radny
doœæ spokojnie odnieœli siê do Krzysztof Pelc (Gospodarowych rewelacji, jako ¿e z noœæ) wyrazi³ zdziwienie: No
pewnoœci¹ poznali je wcze- jak to, bêdziemy tak g³osowaæ
œniej i mieli czas, by siê z nimi bez dyskusji, bez dowiedzenia
oswoiæ. Pawe³ Tyburc poinfor- siê jakie s¹ powody rezygnamowa³ o procedurze – g³oso- cji? Radny Jerzy Smoczyñski
wanie tajne, imienne, z ko- (Gospodarnoœæ) doda³: Na
niecznoœci¹ powo³ania komisji jak¹ to zaszczytn¹ funkcjê
skrutacyjnej, która bêdzie wy- przechodzi Jacek Kaznowski dawa³a karty do g³osowania i
dokoñczenie na str. 5
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Szko³a
wielokulturowa
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Listopad
na II linii metra
Ostatnio mocno zaniedbaliœmy budowê II linii metra.
Po ponad miesiêcznej przerwie wracamy, by zrelacjonowaæ
Czytelnikom wszystkie nowoœci.
Po dotarciu do szybu deNa pocz¹tku listopada tarcza TBM Anna by³a blisko monta¿owego, Anna wróci do
przeprowadzki na Œwiêto- wentylatorni, by kontynuowaæ
krzysk¹. Przypominamy, ¿e pracê na pierwotnej trasie.
nie mog³a tam dotrzeæ ze
dokoñczenie na str. 2
wzglêdu na zapadniêcie siê
ziemi na rogu Szkolnej i Œwiêtokrzyskiej. Tarcza Maria czeka³a na ni¹ przed kolejn¹
stacj¹. Podczas postoju obu
maszyn by³y kontynuowane
prace konstrukcyjne na stacjach Rondo ONZ i Rondo
Najlepsza pizza!
Daszyñskiego.
Najmilsza atmosfera!
Maria w drodze
Maria wykona³a praktyczNie boimy siê rodzin
nie ca³y odcinek pomiêdzy
z ma³ymi dzieæmi!
Rondem Daszyñskiego a
stacj¹ Œwiêtokrzyska. Anna
Zapraszamy!
kontynuowa³a prace przygotowawcze do budowy ³¹cznika technicznego, pomiêdzy
wentylatorni¹ szlakow¹ a
stacj¹ I linii – Centrum. Przypominamy, ¿e ów ³¹cznik bêdzie umo¿liwia³ przeprawê
taboru II linii metra do stacji
techniczno-postojowej Kabaul. Kobia³ka 48
ty, gdzie poci¹gi – w razie
tel. 22 741 71 37
koniecznoœci – bêd¹ poddawane remontom. Na pocz¹t500 187 522
ku listopada Anna by³a w powww.szkutnia.waw.pl
³owie d³ugoœci przysz³ego
³¹cznika.

W Warszawie, podobnie jak w innych europejskich
stolicach, w wyniku ruchów migracyjnych przebywa wielu
cudzoziemców. W warszawskich szko³ach pojawi³y siê
dzieci o innym kolorze skóry i egzotycznych rysach
twarzy, czêsto nieznaj¹ce polskiego jêzyka. To nie lada
wyzwanie dla nauczycieli. - Warto o takie dzieci walczyæ
– mówi dyrektor bia³o³êckiego Gimnazjum nr 121 im.
Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie, Wanda Walkowiak.
Fala wzmo¿onej w ostat- twa lub innego dokumentu,
nich latach migracji nie omi- stwierdzaj¹cego ukoñczenie
nê³a Bia³o³êki. Do bia³o³êc- za granic¹ szko³y lub kolejnekich szkó³ zaczê³y zg³aszaæ go etapu edukacji, uznanego
dokoñczenie na str. 3
siê dzieci cudzoziemskie, nieznaj¹ce polskiego jêzyka. Kilka lat temu by³y to przewa¿Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
nie dzieci uchodŸców czeczeñskich, które chodzi³y do
Adam Grzegrzó³ka
szko³y, ale nie mia³y poczucia, ¿e to jest ich sta³e miejserdecznie zaprasza
sce. Polska by³a dla nich tylko przystankiem w drodze na
Zachód.
W odró¿nieniu do imigrantów politycznych, przedstawiciele imigracji gospodarczej
wybrali nasz kraj na swoje
miejsce pobytu. Tu pracuj¹,
maj¹ mieszkania i chc¹, aby
ich dzieci tu otrzyma³y wyKoœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ul. Myœliborska 100.
kszta³cenie. S¹ to przede
wszystkim dzieci wietnamWstêp wolny.
skie, koreañskie i pochodz¹ce z dawnych republik Zwi¹zku Radzieckiego. Zwykle nie
znaj¹ zupe³nie polskiego jêzyka, co stwarza ogromne
problemy z komunikacj¹.
29 listopada w siedzibie Zarz¹du Gospodarowania Nieruchomoœciami Praga Pó³noc
Problemy pojawiaj¹ siê od
razu na wstêpie, przy zapisie przy ul. Jagielloñskiej 23 odby³o siê ostatnie w tym roku posiedzenie Zespo³u ds. rewido szko³y. Na mocy rozporz¹- talizacji i poprawy estetyki praskich podwórek, w którym uczestniczyli m.in. przedstadzenia Ministra Edukacji Na- wiciele ZGN i wydzia³u infrastruktury urzêdu dzielnicy, policji, Zwi¹zku Stowarzyszeñ
rodowej z 1 kwietnia 2010 Praskich oraz mieszkañcy z ulicy Wileñskiej i Targowej.
Urzêdowy zespó³ powo³a- wsta³ pod wp³ywem rosn¹ce- nale¿ytej uwagi. Spotkania
roku w sprawie przyjmowania
osób niebêd¹cych obywate- ny przez burmistrza Piotra go niezadowolenia miesz- odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu
lami polskimi do publicznych Zalewskiego, z udzia³em kañców ze stanu praskich w siedzibie praskiego ZGN.
szkó³ i przedszkoli, cudzo- przedstawicieli lokalnych ko- podwórek, którym administraZarówno w minionym, jak i
ziemcy s¹ przyjmowani do mitetów podwórkowych, torzy budynków komunal- w tym roku ZGN wykona³ pradokoñczenie na str. 2
szkó³ na podstawie œwiadec- wspólnot i stowarzyszeñ po- nych nie poœwiêcali dot¹d

16 grudnia, godz. 18.45 (po mszy Œw.)
na koncert œwi¹teczny
w wykonaniu Edyty Geppert
w ramach cyklu „Op³atek z Burmistrzem”.
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Listopad
na II linii metra
dokoñczenie ze str. 1

Ca³a operacja przeniesienia
tarczy zajmie ponad 70 dni.
W tym czasie zatrzymana
zostanie równie¿ Maria, co
pozwoli na dokoñczenie prac
konstrukcyjnych na stacjach
Rondo Daszyñskiego i Rondo ONZ. Warto przy tym
wspomnieæ, ¿e nast¹pi znacz¹ce przyspieszenie prac
konstrukcyjnych dziêki temu,
¿e obie tarcze wykona³y swoje odcinki z ponad dwumiesiêcznym wyprzedzeniem.
Anna przebija œciany
Aby dostaæ siê do ³¹cznika, Anna musia³a najpierw
przejœæ przez wentylatorniê i
przebiæ siê przez jej wschodni¹ œcianê szczelinow¹. Krótki postój nast¹pi³ przed placem Defilad. Trzeba by³o wymieniæ na nowe ostrza g³owicy skrawaj¹cej. Anna przesuwa³a siê przez wentylatorniê, by nastêpnie odpychaj¹c siê od tzw. pushing-frame,
wwierciæ siê w œcianê szczelinow¹ i ponownie rozpocz¹æ
pracê. Pushing-frame (w
naszym, bardzo dowolnym
t³umaczeniu – rama odpychaj¹ca) jest masywn¹, stalow¹ konstrukcj¹, w³aœnie w
kszta³cie ramy, która umo¿liwia pierwsze odepchniêcie
siê tarczy TBM podczas rozruchu w szybie startowym.
Przejœcie ka¿dej z tarcz
przez kolejne obiekty II linii
metra, sk³ada siê zawsze z
powtarzalnych faz - tarcze
odpychaj¹ siê od pushing-frame, dr¹¿¹c i uk³adaj¹c wy³¹cznie dolne tubingi, odpychaj¹c siê od nich, by poruszaæ siê do przodu. Dla przypomnienia tubingi s¹ betonowymi, pó³kolistymi elementami uk³adanymi w wydr¹¿onym tunelu.
Wykonywanie przez Annê
³¹cznika tunelowego to nie
lada wyzwanie, nie stanowi¹ce wszak¿e ca³oœci tego etapu dr¹¿enia. Jednotorowy tunel ³¹cz¹cy I i II liniê podziemnej kolejki to niemal 400-metrowy odcinek, ale ca³kowita
d³ugoœæ ³¹cznika technicznego, w³¹czaj¹c tory rozjazdowe przy wentylatorni i stacji
Centrum, wyniesie 551 m.
Torowisko w tunelu bêdzie
nieco pochylone, co oznacza,
¿e sk³ady, które bêd¹ siê
musia³y przeprawiæ na stacjê
Kabaty, choæby w celu wspomnianych ju¿ remontów,

bêd¹ siê wspinaæ i pokonywaæ kilkumetrow¹ ró¿nicê
g³êbokoœci miêdzy tunelami I
i II linii metra. Bez obaw, nie
bêd¹ przypominaæ kolejki
górskiej, bowiem maksymalne pochylenie torowiska w
tunelu to zaledwie 3,48%.
Koniec listopada
na Rondzie ONZ
Stacja Rondo ONZ jest jedyn¹ stacj¹ linii metra, która
bêdzie siê znajdowaæ pod
skrzy¿owaniem. W zwi¹zku z
tym nale¿a³o zaprojektowaæ
i wybudowaæ wokó³ niej system ³¹cz¹cych siê przejœæ
podziemnych, zarówno po
zachodniej jak i wschodniej
stronie korpusu stacji. Sytuacja by³a logistycznie skomplikowana, bowiem istnia³a
koniecznoœæ przek³adania
ruchu, oczywiœcie na powierzchni. Aby nie zatrzymywaæ ruchu i nie zatkaæ ruchliwej alei Jana Paw³a II, budowa tej stacji zosta³a podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie budowano œciany szczelinowe, barety (pojedyncze sekcje œciany szczelinowej) i górny strop zachodniej g³owicy stacji. I to w³aœnie
po zachodniej stronie alei
odbywa siê teraz ruch samochodowy i tramwajowy.
Czêœæ wschodnia jest w
trakcie realizacji. I to jest ten
drugi etap. Ukoñczono budowê wszystkich baret i œcian
szczelinowych, które siêgaj¹
– bagatela - na g³êbokoœæ 53
metrów. Gotowa jest czêœæ
stropu górnego o wymiarach
24x24 m i gruboœci 1,2 m.
Przez otwór technologiczny
bêdzie wykonywany wykop
podstropowy, a podczas eksploatacji metra w przysz³oœci,
ów otwór bêdzie s³u¿y³ jako
wyrzutnia powietrza.
Dobrze widoczny jest ju¿
pasa¿, a raczej jego czêœæ,
od strony ulicy Prostej, z dwoma wejœciami w pó³nocnym i
po³udniowo-zachodnim naro¿niku skrzy¿owania.
Tych wejœæ bêdzie w sumie 11 - po dwa w ka¿dym z
czterech naro¿ników skrzy¿owania i trzy na wysepkach
tramwajowych.
Widaæ miejsca, w których
zostan¹ zamontowane schody
ruchome i zwyk³e. A pod ziemi¹, w komorze rozjazdu, powstaj¹ gigantyczne s³upy, które bêd¹ podtrzymywaæ strop.
(egu)
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

Restauracja Mega Bait
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹
ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33
e-mail: biuro@megabait.pl; manager@megabait.pl; www.megabait.pl
♦ Restauracja dysponuje trzema salami, dwoma barami.
♦ Menu to najlepsze potrawy kuchni polskiej, w³oskiej, meksykañskiej
i amerykañskiej.
♦ Pracuj¹ tu doœwiadczeni Kucharze, wszystkie dania przegotowywane
s¹ na zamówienie ze starannie wyselekcjonowanych produktów.
♦ Profesjonalna obs³uga oraz eleganckie wnêtrza o ciekawej aran¿acji
dope³niaj¹ wizerunku Restauracji.
♦ Mega Bait to udane imprezy okolicznoœciowe, takie jak:
wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe i inne.
♦ CATERING dla Goœci indywidualnych i dla Firm.
♦ Menu Lunchowe, zamówienia na wynos, dowóz do Klienta.
Restauracja organizuje przyjêcia wigilijno-œwi¹teczne dla firm i Goœci indywidualnych,
oraz Sylwestra dla grup zorganizowanych od 30 osób.
Do 21 grudnia przyjmowane s¹ zamówienia dañ œwi¹teczno-wigilijnych na wynos.
Wszelkie informacje udostêpnione s¹ na stronie internetowej, telefonicznie lub drog¹ mailow¹.

£adniejsze podwórka
dokoñczenie ze str. 1

ce porz¹dkowe i nasadzenia
zieleni na kilku podwórkach
przy Brzeskiej, D¹browszczaków, Brechta, Jagielloñskiej.
Na czêœci podwórek na Nowej Pradze urz¹d dzielnicy
wykona³ te¿ remonty bêd¹cych w najgorszym stanie ci¹gów pieszych. Budzi to apetyty mieszkañców innych podwórek, ale przysz³oroczny
bud¿et mo¿e wiele osób rozczarowaæ. Tym samym pog³êbi¹ siê jeszcze dotychczasowe dylematy dotycz¹ce
rozdzia³u œrodków. Czy na
ka¿dym podwórku, którego
mieszkañcy zg³aszaj¹ tak¹
potrzebê, robiæ choæby niewielkie nasadzenia, czy przeprowadzaæ rewitalizacjê

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

mniejszej iloœci podwórek
rocznie, ale ca³oœciowo? Na
razie ZGN stosuje metodê
ma³ych kroków. Przedstawiciele mieszkañców wyra¿ali
jednak pogl¹d, ¿e efekty takich inwestycji, choæ i tak
kosztownych, pozostaj¹ niemal niezauwa¿alne dla osób
nimi zainteresowanych. Wi¹¿e siê to zapewne tak¿e z
wiêkszym natê¿eniem aktów
wandalizmu i kradzie¿y sadzonek. Na szczêœcie nasadzenia s¹ objête roczn¹ gwarancj¹, wiêc ubytki zostan¹
uzupe³nione, jednak Beata
Kownacka z ZGN zwróci³a
siê do obecnego na spotkaniu przedstawiciela policji o
zwiêkszony dozór nad tymi
miejscami.
Pozytywne zmiany na podwórkach s¹ te¿ czêsto niweczone przez kierowców rozje¿d¿aj¹cych trawniki i nowe
nasadzenia. Nierozwi¹zanym
dot¹d problemem jest mo¿liwoœæ egzekwowania podejmowanych przez wspólnoty i

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

grupy mieszkañców uchwa³ o
zakazie parkowania samochodów na terenie podwórek.
Samowolne wywieszenie
znaku grozi kar¹ na mocy
Kodeksu wykroczeñ, wobec
problemu bezradna okaza³a
siê tak¿e stra¿ miejska. Okazuje siê, ¿e wiele w takich
sytuacjach zale¿y od decyzji
gminy. Policja przygotuje w tej
sprawie szczegó³ow¹ procedurê postêpowania dla
mieszkañców, która zostanie
udostêpniona na kolejnym
spotkaniu zespo³u, zaplanowanym na 10 stycznia.
W sumie podwórek, na których by³y prowadzone prace
naprawcze, choæby w niewielkim na razie zakresie, jest
ju¿ oko³o 30, dlatego tak¿e w
celu ochrony i pomocy przy
pielêgnacji nowo posadzonej
zieleni ZGN jest zainteresowany zawi¹zywaniem siê oddolnych komitetów podwórkowych, z którymi bêdzie
mo¿na podj¹æ œciœlejsz¹
wspó³pracê.
Ze wzglêdu na szczup³oœæ
finansów w przysz³ym roku,
tak wa¿ne s¹ inne Ÿród³a finansowania, nie tylko z Unii
Europejskiej oraz wspó³praca z mieszkañcami. Na razie
nie wiadomo, czy na Pragê
trafi¹ kolejne œrodki z Biura
Ochrony Œrodowiska, nieznane s¹ te¿ dalsze losy projektu „Blok, podwórko, kamienice - o¿ywi³y siê dzielnice” realizowanego przez m.st. Warszawa, w partnerstwie z
udzia³em Stowarzyszenia
Monopol Warszawski. W ramach tego projektu zrewitalizowano m.in. podwórko przy
ulicy Targowej 41.
Po konsultacji z radc¹ prawnym urzêdu okaza³o siê, ¿e nie

jest mo¿liwe przyjêcie przez
ZGN darowizny, np. w postaci
³awki, czy umo¿liwienie mieszkañcom w³asnorêcznego odmalowania klatki schodowej
przez zakup farby ze œrodków
ZGN. W ten sposób przepisy
prawa b¹dŸ ich interpretacja,
wi¹¿¹ rêce inicjatywom spo³ecznym albo skazuj¹ je na
bycie nielegalnymi.
Nie wiadomo jeszcze, czy
w tych problemach pomo¿e
tzw. inicjatywa spo³eczna,
czyli stworzona przez miasto
mo¿liwoœæ dofinansowania
pomys³ów mieszkañców. Ma
ona umo¿liwiæ wiêksz¹ elastycznoœæ dzia³añ oraz zwiêkszy udzia³ spo³eczny w realizowanych przedsiêwziêciach.
Poniewa¿ problemem jest
czêsto tak¿e brak koordynacji dzia³añ nawet w obrêbie
podmiotów podleg³ych Dzielnicy Praga Pó³noc i jej wydzia³ów, zaproponowano
stworzenie wykazu prac, jakie wykonano na poszczególnych podwórkach oraz tych,
które s¹ tam planowane.
Dodatkowy wykaz móg³by
zawieraæ sprawy do za³atwienia na poszczególnych podwórkach, w kamienicach i na
ulicach przed nimi, zg³aszane
przez mieszkañców. Dyrekcja
ZGN rozwa¿y mo¿liwoœci
stworzenia takich rejestrów.
Kr.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stalowa 17/19
posiada miejsce reklamowe do wynajêcia. Miejsce
usytuowane jest na elewacji budynku od strony
ul. Stalowej, u zbiegu ulic Stalowa i Konopacka.
Kontakt: p. Wójcicki - tel. 693-080-282.

Szko³a wielokulturowa
dokoñczenie ze str. 1

za równorzêdne polskiemu
œwiadectwu ukoñczenia odpowiedniej szko³y publicznej.
K³opot w tym, ¿e czêsto
dziecko pojawia siê w szkole
bez ¿adnych œwiadectw ani
dokumentów, stwierdzaj¹cych ukoñczenie odpowiednich etapów szko³y. W takim
wypadku, jak mówi rozporz¹dzenie, dziecko zapisuje siê
do szko³y zgodnie z oœwiadczeniem rodzica lub pe³noletniego opiekuna. Niestety, i ten
warunek nie zawsze jest
mo¿liwy do spe³nienia. Wówczas uczeñ zostaje przyjêty i
zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej,
któr¹ przeprowadza dyrektor
szko³y, w razie potrzeby z
udzia³em nauczycieli.
W przypadku, kiedy dziecko nie zna jêzyka polskiego
ani któregoœ z jêzyków europejskich, a pos³uguje siê, po-
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dobnie jak jego rodzice i opiekunowie, tylko swoim jêzykiem ojczystym, np. wietnamskim, taka rozmowa stwarza
ogromne trudnoœci. Wtedy,
wed³ug wspomnianego wy¿ej
rozporz¹dzenia, nale¿y zapewniæ udzia³ w rozmowie
osoby w³adaj¹cej jêzykiem
obcym, którym pos³uguje siê
cudzoziemiec. Czasami mo¿e
pomóc w tej sprawie placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju, z którego pochodzi kandydat do szko³y.
Tak czy inaczej, dziecko do
szko³y zapisane byæ musi i
najpewniejszym wyznacznikiem w tej kwestii jest jego rok
urodzenia. Trzeba za³o¿yæ,
¿e dziecko gdzie indziej chodzi³o do szko³y i ¿e jego bieg³oœæ w innych przedmiotach
oprócz jêzyka polskiego jest
zbli¿ona do umiejêtnoœci polskiego rówieœnika.
Do Gimnazjum nr 121 im.
Wojciecha Zawadzkiego przy
ul. P³u¿nickiej w Bia³o³êce
uczêszcza kilkoro dzieci wywodz¹cych siê z innych ni¿
polskie krêgów kulturowych.
Czêœæ z nich urodzi³a siê w
Polsce, a ich odmiennoœæ
wynika jedynie z faktu, ¿e jedno z rodziców pochodzi z innego kraju. S¹ œwietnymi
uczniami i nie maj¹ ¿adnych
problemów adaptacyjnych.
Zupe³nie inaczej wygl¹da
natomiast sytuacja dwóch
uczniów, którzy z chwil¹ za-

pisywania siê do szko³y nie
znali jêzyka polskiego. Jeden
pochodzi z Uzbekistanu, drugi - z Wietnamu. Obaj s¹
obecnie w trzeciej klasie.
To w³aœnie z zapisem m³odego Wietnamczyka, który
wraz z rodzicami przyjecha³
do Polski pod koniec sierpnia
tego roku by³o sporo k³opotów, wynikaj¹cych z niemo¿noœci porozumienia siê i odczytania dokumentów. Dyrektor Gimnazjum nr 121 Wanda Walkowiak zwraca³a siê o
pomoc w tej sprawie do ambasady Wietnamu.
- W³aœciwie dokumenty
powinny byæ t³umaczone –
mówi dyrektor Wanda Walkowiak. – Jednak poszukiwanie
t³umacza przysiêg³ego przez
osobê, która kilka dni wczeœniej przyjecha³a do Polski i
która tu nikogo nie zna nie jest
³atwe i mo¿e trwaæ kilka tygodni. Z kolei nie mo¿na odwlekaæ zapisania dziecka do
szko³y, bo tu ka¿dy dzieñ jest
istotny: dziecko siê adaptuje,
wdra¿a w now¹ sytuacjê, poznaje swoich rówieœników i
ca³y czas uczy siê jêzyka.
Okazuje siê, ¿e ten pierwszy rok spêdzony w polskiej
szkole – rok „jêzykowy” jest
bardzo wa¿ny. Pozwala on
cudzoziemskiemu dziecku
ju¿ w nastêpnym roku dobrze
sobie radziæ w ró¿nych przedmiotach. Szko³a mo¿e wyst¹piæ o przyznanie dodatko-

wych godzin jêzyka polskiego. W Gimnazjum nr 121
dzieci obcojêzyczne korzystaj¹ z 3 dodatkowych godzin
polskiego.
- Od wrzeœnia widzê
ogromny postêp – mówi Ma³gorzata Zieliñska-Piliszek,
nauczycielka jêzyka polskiego, która prowadzi te¿ dodatkowe lekcje z dwoma uczniami. – Te dzieci chêtnie siê
ucz¹, du¿o pracuj¹ w domu.
Pocz¹tkowo opiera³am siê
g³ównie na metodzie obrazkowej, teraz porozumiewamy
siê ju¿ po polsku.
Problem komunikacji dotyczy zarówno nauczycieli, jak
i uczniów. To uczniowie cudzoziemscy pozostaj¹ jednak
w trudniejszej sytuacji, bêd¹c
w klasie i w szkole mniejszoœci¹. Dodatkowa trudnoœæ
nastêpuje wtedy, gdy w jednej klasie s¹ dzieci cudzoziemskie, wywodz¹ce siê z
ró¿nych kultur. Nauczyciel
ma wówczas niewiele czasu
na poœwiêcenie wnikliwej
uwagi ka¿demu z nich, nie
zawsze potrafi dostosowaæ
metody nauczania do ich potrzeb oraz ma trudnoœci ze
zrozumieniem uwarunkowanych kulturowo zachowañ.
W Gimnazjum im. Wojciecha Zawadzkiego uczniowie
cudzoziemscy œwietnie siê
zaaklimatyzowali. Jeden,
przyby³y do Polski rok temu z
Uzbekistanu, odnosi sukcesy
sportowe w karate. Drugi, który do naszego kraju przyjecha³ w koñcu sierpnia z Wietnamu, jest bardzo kontakto-

wy, dobrze czuje nowa
siê w klasie,gazeta
proœb¹ o zastosowanie
praska spe3
przerwy spêdza w gronie ko- cjalnych kryteriów oceniania
legów. Co nie znaczy, ¿e ci dla dzieci cudzoziemskich.
ostatni nie skomentowali na
- W przypadku dzieci nieswój sposób jego obecnoœci. znaj¹cych jêzyka polskiego
Po kilku ¿artach i wpuszcze- oceniamy progres, pracê,
niu w tzw. maliny klasa zaak- któr¹ wk³adaj¹ – mówi dyrekceptowa³a nowego kolegê.
tor Wanda Walkowiak. – War- Pojêcia nie mam, jak oni to te dzieci promowaæ, warto
siê porozumiewaj¹ – dziwi siê o nie walczyæ, bo nastêpny
dyrektor Wanda Walkowiak. – rok przynosi ju¿ wymierne
Dzieci nie s¹ obarczone ¿ad- efekty.
nymi stereotypami, nie maj¹
Dzieci cudzoziemskie to
zahamowañ komunikacyj- wyzwanie i wiele problemów
nych, s¹ otwarte. Bariery po- dla nauczycieli, ale i ogromjawiaj¹ siê póŸniej. To niepo- na satysfakcja, czasem wiêkjête, jak przy tych k³opotach sza, jak przyznaje polonistka
jêzykowych mo¿na normalnie Ma³gorzata Zieliñska-Pilifunkcjonowaæ w klasie, ra- szek, ni¿ z pracy z ca³¹ klas¹
zem siê œmiaæ i uczestniczyæ polskich uczniów. Uczniowie
w klasowym ¿yciu na równi z cudzoziemscy wnosz¹ w
innymi.
¿ycie szko³y swoj¹ kulturê,
Jednak nie zawsze jest pokazuj¹ ró¿norodnoœæ œwiamo¿liwe jednakowe traktowa- ta, a przez to ucz¹ tolerancji.
nie. Chodzi tu przede wszyst- Mimo wszystkich trudnoœci,
kim o system oceniania. Dzie- szko³a wielokulturowa jest
ci cudzoziemskie musz¹, tak wiêc korzystna dla wszystjak wszyscy, przystêpowaæ kich uczniów, i cudzoziemdo egzaminów. I choæ rzeczy- skich, i polskich.
wiœcie po roku wzmo¿onej
Joanna Kiwilszo
nauki jêzyka zaczynaj¹ przyswajaæ materia³ z ró¿nych
STOMATOLOGIA
przedmiotów, to nie nadrobi¹
zaleg³oœci z historii i literatuPROMOCJA
ry polskiej, tego wszystkiego,
- wype³nienia 80-90 z³
czego polskie dzieci ucz¹ siê
- zni¿ki na protezy
praktycznie od ko³yski. Nie
napisz¹ odpowiednio dobrze
- korony porcelanowe 430 z³
testów z tych przedmiotów.
- protezy acetalowe
Dlatego konieczne jest
ul. Jagielloñska 3
wprowadzenie odrêbnego
tel. 22 619-99-99
systemu oceny uczniów nieznaj¹cych jêzyka polskiego.
22 818-44-77
Obecnie dyrektor szko³y
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
mo¿e zwróciæ siê do Okrêgo- www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
wej Komisji Egzaminacyjnej z
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Dwa Œwiaty
Spektakl „Dwa Œwiaty”, pokazany w Galerii Apteka Sztuki,
to zwieñczenie projektu pod tym samym tytu³em, zainicjowanego przez podopiecznych Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”. Rok temu, podczas warsztatów dla osób niepe³nosprawnych, jeden z uczestników opowiedzia³, jak zosta³ napadniêty na ulicy, okradziony i pobity; napastnicy uciekli,
przechodnie nie zareagowali. Inni uczestnicy warsztatów
wspominali podobne zdarzenia. W trakcie tych opowieœci
wraca³ w¹tek traktowania ludzi innego koloru skóry, wyznania, narodowoœci. Zaczêto szukaæ pomys³u na przeciwdzia³anie takim przypadkom. Uczestnicy warsztatów
zwrócili siê do swoich opiekunów, by pomogli im napisaæ
projekt w sprawie osób dyskryminowanych z ró¿nych powodów (niepe³nosprawnoœci, pochodzenia, orientacji seksualnej), pokrzywdzonych, np. dzieci.

Opiekunowie wpadli na pomys³, by tê inicjatywê przetworzyæ
na projekt w ramach programu
„M³odzie¿ w dzia³aniu”. Potrzebny by³ partner zagraniczny, prowadz¹cy podobn¹ dzia³alnoœæ,
jak „Otwarte Drzwi”. Zapytanie o
partnerstwo skierowano do Centrum Duchowego Przewodnictwa
M³odzie¿y w K³ajpedzie, z którym
stowarzyszenie wspó³pracowa³o
kilka lat temu. Odzew by³ pozytywny, Litwini - usatysfakcjonowani mo¿liwoœci¹ stworzenia takiego projektu. Pod koniec 2011 roku
dokonywano wymiany doœwiadczeñ i pomys³ów, studiowano formularz i wytyczne, jakie stawia
program. Nie by³o wiadomo, czy

Polacy pojad¹ na Litwê, czy Litwini przyjad¹ do nas. Opiekunowie pomogli m³odym uczestnikom
w przygotowaniu programu, potem w promocji. Koordynatorem
dzia³añ by³ Kamil Krupiñski, który drog¹ mailow¹ przekazywa³ informacje miêdzy uczestnikami z
obu organizacji, u³atwia³ rozmowy przez skype`a.
Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³a Marta W³osek – pedagog,
instruktorka terapii zajêciowej,
prowadz¹ca m.in. grupê teatraln¹ w oœrodku dla osób niepe³nosprawnych przy ul. Bia³obrzeskiej. Pomog³a przygotowaæ warsztaty pantomimy na
temat przeciwdzia³ania dyskry-

minacji, ³amania praw dziecka
i praw osób niepe³nosprawnych. M³odzie¿ próbowa³a wyraziæ swoje pomys³y w sposób
artystyczny, emocjonalny. By³
sta³y kontakt ze stron¹ litewsk¹. Dziêki temu powsta³y
2 wersje „Dwóch Œwiatów”:
polska i litewska. Zgodnie z
wymogami, jest to program
edukacyjny.
W po³owie lipca br. nadesz³a
decyzja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowaniu projektu „Dwa Œwiaty”.
Mo¿na by³o zacz¹æ przygotowania do spotkania uczestników z Polski i Litwy. W dniach
19-25 sierpnia w Sobieszewie
wspólnie pracowa³y osoby niepe³nosprawne z Oœrodka
„Otwartych Drzwi”, dzieci ze
œwietlicy socjoterapeutycznej,
litewskie dzieci z rodzin ubogich i defaworyzowanych oraz
wolontariusze. Grup¹ goœci dowodzi³a Lijana Juod¿balyteStungeviciene. Wiêkszoœæ
warsztatów prowadzi³a Marta
W³osek; w przygotowaniu planu zajêæ, harmonogramu pomaga³a Anna W³osek, w przygotowaniu materia³ów i koordynacji prac Marta Koñczak. Nad
stron¹ formaln¹ i ca³oœci¹ dzia³añ czuwa³ Kamil Krupiñski.
Efekty tej pracy mo¿na by³o
zobaczyæ 28 listopada w „Aptece Sztuki”. Kamil i Lijana
przedstawili projekt „Dwa
Œwiaty”. W spektaklu zagra³o
8 podopiecznych „Otwartych
Drzwi”: 4 dziewczyny i 4 ch³opaków w wieku 18-26 lat.
Pawe³, rówieœnik scenicznych bohaterów, oceni³ spektakl jako bardzo interesuj¹cy.
Niesie on przes³anie, by nikt nie
by³ odtr¹cony z powodu ubóstwa lub niepe³nosprawnoœci.
Wed³ug Paw³a, bardziej przekonuj¹co zagra³y dziewczyny.
Prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”, Anna Machalica-Pu³torak, zauwa¿y³a, ¿e
aktorzy czuli siê trochê skrêpowani (w Galerii nie ma sceny), ale mimo to – spektakl zabrzmia³ bardzo szczerze i
wzruszaj¹co. Bohaterowie
mówili, jak boleœnie odczuwaj¹, ¿e s¹ traktowani, jakby
byli z innego œwiata; chc¹, by
by³ jeden wspólny œwiat. Spektakl spodoba³ siê goœciom,
m.in. pani ambasador Litwy i
przedstawicielce bratniej organizacji z K³ajpedy. Pani prezes
zapowiada: „Bêdziemy realizowaæ nastêpne projekty; przygotowujemy wspólne obozy,
tym razem – na Litwie.”
Kamil Krupiñski podsumowuje: „Warto pisaæ takie projekty, warto aplikowaæ; warto
wcielaæ takie pomys³y w ¿ycie,
bo dziêki nim mo¿emy coœ
zmieniæ, mo¿emy pomóc wielu osobom. M³odzi ludzie mog¹
siê tu wiele nauczyæ, mog¹
zmieniæ siebie i swoje œrodo-

wisko. Wa¿ne jest nawi¹zywanie nowych kontaktów, tak¿e z
organizacj¹ miêdzynarodow¹.
To niesamowity walor dla m³odych ludzi, niedowartoœciowanych, pochodz¹cych z dysfunkcyjnych rodzin, czy te¿ niepe³nosprawnych – mog¹ teraz
powiedzieæ: jestem obywatelem Polski, jestem obywatelem
Litwy, jestem te¿ pe³noprawnym obywatelem Europy;
mog¹ ubiegaæ siê o swoje prawa, mog¹ realizowaæ swoje
pomys³y z ludŸmi, którzy podobnie myœl¹ i czuj¹. Dla opiekunów i dla mnie jako koordynatora ten projekt to wa¿ne doœwiadczenie i lekcja dyscypliny, terminowoœci, otwarcia na
innych ludzi. Dziêki projektowi
bliskie sta³y mi siê problemy
osób niepe³nosprawnych,
dzieci m³odzie¿y defaworyzowanej, a tak¿e mo¿liwoœci wyra¿enia emocji przez sztukê.
Mam powody do satysfakcji,
gdy widzê, jak uczestnicy opowiadaj¹ sobie o tej pracy, wzajemnie siê kontaktuj¹ przez emaile czy na facebooku, jak to
wszystko prze¿ywaj¹. Koordynowanie projektu miêdzynarodowego to równie¿ mój sukces
zawodowy. Uda³o siê wcieliæ w
¿ycie pomys³, bardzo trudny do
zrealizowania (niektórzy uwa¿ali, ¿e to niemo¿liwe). Uda³o
siê, choæ nie brakowa³o sytuacji trudnych i nieoczekiwanych zdarzeñ.”
K.

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
8 XII (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
- godz. 10.00-14.00 - Kraina Œwiêtego Miko³aja z LEGO zapraszamy dzieci na wspania³¹ przygodê. Zajêcia dla dzieci
w wieku 6-9 lat. Op³ata: 50 z³/dziecko. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze
zapisy. Warsztaty prowadzi Akademia Iwony Kalaman.
- godz. 10.00-12.00 -warsztaty „Florystyczne dekoracje bo¿onarodzeniowe” dla m³odzie¿y i doros³ych. Ka¿dy uczestnik
wykona wianek bo¿onarodzeniowy i stroik œwi¹teczny. Koszt
35 z³ obejmuje materia³y. Obowi¹zuj¹ zapisy.
9 XII (niedziela) godz. 17.00 - Wystawa: Malarstwo na szkle Anna Madeja ze Szczawnicy i haftowane poduszki - Danuta
Odyniec i sekcja „nitk¹ inspirowane” z DK Zacisze. Wernisa¿
uœwietni koncert w wykonaniu kapeli „Bia³opotocanie” z Pienin.
Wstêp wolny. Wystawa czynna do 8 stycznia 2013 r.
15 XII (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
* warsztaty zdobienia bombek: I grupa godz. 10.15-15.10;
II grupa godz. 9.45-14.40. Na warsztatach powstan¹ bombki:
- zdobione technik¹ decoupage (2,5 godziny),
- oplatane ozdobn¹ nici¹ (1,5 godziny),
- rêcznie malowane farbami akrylowymi (40 minut).
Ka¿dy uczestnik wykona 4 bombki - 3 z nich zabierze do domu.
Cena warsztatów: 35 z³. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
* Mali Einsteini - Temat: „W œwiecie gliceryny”. I grupa (4-6 lat)
godz. 11.15-11.55 i II grupa (7-10 lat) godz. 12.00-12.40. Dzieci
poznaj¹ zastosowanie gliceryny w codziennym ¿yciu, bêd¹
obserwowaæ pod mikroskopem miasta bakterii, dowiedz¹ siê
dlaczego trzeba myæ rêce. Ka¿dy uczestnik przeniesie siê do
fabryki myd³a i stworzy w³asne myde³ko w swoim ulubionym
kolorze i o ulubionym zapachu. Cena 30 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.
* Akademia „Dotknij sztuki”.
17 XII (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Op³atkowe spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze.
19 XII (œroda) godz. 15.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie
Sybiraków.
19 XII (œroda) godz. 17.30 - XIV Gie³da Inicjatyw Artystycznych
- koncerty i prezentacje. Wstêp wolny.
31 XII (poniedzia³ek) - Bal Sylwestrowy. Informacje i zaproszenia
w sekretariacie DK Zacisze.

POSUL o rewitalizacji
Placu Ma³achowskiego

Tym razem temat wyk³adu w ramach Praskiego Otwartego Samozwañczego Uniwersytetu Lataj¹cego wykracza³ poza terytorium
Pragi, dotyczy³ spraw uniwersalnych – metod spo³ecznego nacisku w kwestiach rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych.
Witold Weszczak, cz³onek nieformalnej Grupy M20, przedstawi³
dzieje pomys³u rewitalizacji przestrzeni Placu Ma³achowskiego.
Kto mia³ do czynienia z miej- ma³e koalicje, interesuj¹c
skimi urzêdnikami, ten wie, ¿e spraw¹ media. W przypadku
zainteresowanie decydentów po- Placu Ma³achowskiego wydaje
trzeb¹ rewitalizacji miejskiej prze- siê, ¿e ta strategia po raz pierwstrzeni nie jest spraw¹ prost¹. Nie szy ma szansê powodzenia.
wystarczy przes³anie pisma przez
Choæ spo³ecznie nie opracogrupê entuzjastów, by wdro¿ono wano szczegó³owej koncepcji reodpowiednie procedury.
witalizacji Placu Ma³achowskieNieformalna Grupa M20 za- go, wiadomo, ¿e powinien on cawi¹za³a siê w³aœnie po wcze- ³kowicie siê zmieniæ. Obecnie jest
œniejszych nieudanych próbach to miejsce ca³kowicie pozbawiopodjêcia wspó³pracy z urzêdni- ne funkcji. O tym, ¿e jest placem,
kami, np. w zakresie rewitaliza- œwiadczy tylko nazwa. Nie inaczej
cji ulicy Marsza³kowskiej. Po- by³o w przypadku Pl. Wileñskiestawi³a na konstruktywnoœæ, go. Nazwa ta zaczê³a powszechniestosowanie protestów, ale nie funkcjonowaæ praktycznie dotak¿e na unikanie kontaktu z piero wraz z projektem metra, buurzêdnikami. Zamiast wywieraæ dz¹c niedowierzaj¹ce uœmiechy
na nich bezpoœredni¹ presjê, wielu pra¿an, którzy, jako ¿ywo,
staraj¹ siê tworzyæ nacisk od- placu nie potrafili tu dostrzec.
Grupa M20 rozpoczê³a od
dolny, w³¹czaj¹c w projekt okoliczne podmioty, zawi¹zuj¹c maila do s¹siaduj¹cej z Placem
Ma³achowskiego Zachêty. Zainteresowa³a ide¹ Muzeum Etnograficzne oraz nowego w³aœciciela kamienicy heurichowskiej
Dwie 5-miesiêczne kotki: czarna Mamba i laciata Merlinka (pieoraz parafiê ewangelick¹. Co
przyk na policzku jak u Merylin Monroe) przebywaj¹ na dzia³ce
mo¿na zrobiæ? Przede wszystpod opiek¹ rodziny, które je dokarmia, ale zrobi³o siê zimno i pilkim pokazaæ inspiracje z innych
nie potrzebuj¹ prawdziwego, ciep³ego domu. S¹ oswojone, mi³e,
miejsc w Polsce i na œwiecie,
mrucz¹ce. Mo¿na je przygarn¹æ razem (dwa koty to podwójne
gdzie mierzono siê z podobnymi
szczêœcie) lub osobno. Trzeba podpisaæ umowê adopcyjn¹.
problemami. Wiadomo dziêki
Kontakt w sprawie adopcji: 604 552 370, 888 066 402
temu, ¿e taka przestrzeñ publiczna musi mieæ zarówno gospodarza, jak i program dzia³ania. Przy
Placu Ma³achowskiego takim naturalnym gospodarzem powinna
byæ Zachêta, która ju¿ organizowa³a w tej przestrzeni plenerow¹
galeriê sztuki. Zrewitalizowanym
Placem Wolnoœci w Poznaniu
zarz¹dza tamtejsza Estrada, proponuj¹c mieszkañcom liczne wystawy i koncerty.

Szukamy domu

¯ycie musi wróciæ nie tylko na
sam plac, ale równie¿ do okolicznych budynków. Inwestorowi kamienicy heurichowskiej tak¿e zale¿y na przemianie placu. Dominuj¹cy tam obecnie ruch przelotowy zabija handel, a na piêtro odrestaurowanej kamienicy maj¹
powróciæ sklepy. Ca³emu budynkowi deweloper chce przywróciæ
dawny wygl¹d. Wówczas by³a to
luksusowa kamienica czynszowa
z wielkomiejskimi witrynami w
przyziemiu. Po wojnie gmach
przystosowano do potrzeb Poczty Polskiej, zabudowuj¹c charakterystyczne witryny. Czêsto jako
ciekawostkê podaje siê fakt, ¿e
powojenni projektanci socrealistycznego osiedla MDM wzorowali siê w³aœnie na tej kamienicy.
Pomys³ zmiany oblicza Placu
Ma³achowskiego zaprezentowano w Zachêcie podczas Nocy
Muzeów, a przygotowane w tej
sprawie ankiety wype³ni³o tysi¹c
osób. Dziêki ruchowi, jaki w sprawie powsta³, projektem zainteresowa³a siê tak¿e dzielnica. Jest
w tej sprawie deklaracja burmistrza Œródmieœcia. Byæ mo¿e na
projekt zagospodarowania Placu
Ma³achowskiego zostanie rozpisany konkurs. Z punktu widzenia
strony spo³ecznej wa¿ne jest,
aby przed ewentualnym przyst¹pieniem do niego okreœlono istotne warunki, jakie musi spe³niaæ
plac po rewitalizacji. W pierwszej
kolejnoœci trzeba bêdzie wyeliminowaæ stamt¹d tranzytowy ruch
samochodów i zmniejszyæ iloœæ
pasów ruchu. Wstêpnie szacuje
siê, ¿e koszty rewitalizacji placu
to ok. 1 milion z³. Czy metoda
dzia³añ oddolnych i budowania
dobrej atmosfery wokó³ spo³ecznych pomys³ów rewitalizacji miasta rzeczywiœcie siê sprawdzi,
oka¿e siê niebawem.
Kr.

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Zmiany w zarz¹dzie

Burmistrz Adam Grzegrzó³ka
dokoñczenie ze str. 1

bêdzie premierem, czy ministrem? Przecie¿ funkcja burmistrza to zaszczyt i odpowiedzialnoœæ. Pawe³ Tyburc ripostowa³, ¿e na pewno Jacek
Kaznowski nie otrzyma³ propozycji funkcji premiera, zaœ na
pytania radnych powinien sam
odpowiedzieæ. Na pytanie o
nieobecnoœæ Jacka Kaznowskiego na sali, Pawe³ Tyburc
nie umia³ odpowiedzieæ: burmistrz nie dostarczy³ zwolnienia lekarskiego, przynajmniej
na razie; mo¿e przyjdzie czas,
¿e sam pañstwu wszystko wyjaœni. Radny Pelc nie dawa³ za
wygran¹: To nie s¹ czasy Gomu³ki, a my nie jesteœmy dzieæmi, proszê nam powiedzieæ,
jaka jest przyczyna tego odwo³ania. Co to za tajemnice? To
jest niepowa¿ne. Co mamy
mówiæ mieszkañcom, którzy
bêd¹ nas o to pytaæ? Czy s¹
jakieœ zarzuty wobec burmistrza Kaznowskiego, czy by³y
jakieœ nadu¿ycia? Pawe³ Tyburc stanowczo odpowiedzia³,
i¿ ¿adnych zarzutów nie ma i
nie by³o, burmistrzowi Jackowi Kaznowskiemu nale¿¹ siê
wy³¹cznie podziêkowania za
wzorow¹ pracê na rzecz dzielnicy, a wczeœniej gminy: Jacek
Kaznowski jest samorz¹dowcem od wielu lat, to on w znacz¹cy sposób przyczyni³ siê do
dynamicznego i spektakularnego rozwoju tej dzielnicy,
przez szeœæ lat pracy z burmistrzem nie s³ysza³em nigdy o
¿adnych nieprawid³owoœciach.
Po krótkiej przerwie radni w
tajnym g³osowaniu wypowiedzieli siê za odwo³aniem Jacka Kaznowskiego. 14 osób popar³o wniosek, nikt nie by³
przeciwny, 9 osób wstrzyma³o

siê od g³osu. Oficjalne podziêkowanie za pracê dla dzielnicy z³o¿y³ – by³emu ju¿ burmistrzowi - Pawe³ Tyburc, wszyscy radni powstali ze swoich
miejsc. Odczytano równie¿ list
z podziêkowaniami od Ma³gorzaty Kidawy-B³oñskiej, która
napisa³a m.in., ¿e w imieniu
Platformy Obywatelskiej dziêkuje Jackowi Kaznowskiemu
za skok cywilizacyjny, który
dokona³ siê w Bia³o³êce, za
jego trud, za tworzenie od podstaw bia³o³êckiej struktury PO.
Wys³uchawszy tego wszystkiego Piotr Basiñski (Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki) z
sarkazmem podsumowa³: Jacek Kaznowski – symbol rz¹dów PO, odwo³any na wniosek
PO i radnych klubu PO. Wraz
z Jackiem Kaznowskim odwo³ano z funkcji wiceburmistrzów
- Piotra Smoczyñskiego (PO) i
Piotra Jaworskiego (PO).
Nastêpnie przyszed³ czas
na prezentacjê kandydata na
burmistrza, bowiem by³ tylko
jeden - Adam Grzegrzó³ka
(PO), od 10 lat zwi¹zany z
Prag¹ Po³udnie, 33-latek,
studia na UW i w Szkole Liderów, radny w latach 20022006, ostanie lata pe³ni¹cy
funkcjê wiceburmistrza Pragi Po³udnie. Twórca projektu rewitalizacyjnego po³udniowopraskich terenów zielonych; dziêki jego staraniom wyremontowano i ocieplono kilkadziesi¹t budynków komunalnych. Jest
twórc¹ projektu Artystyczna
Skaryszewska. Zna dwa
obce jêzyki, umiejêtnie zarz¹dza zespo³ami ludzkimi,
jest komunikatywny, otwarty i rzetelny. Interesuje go samorz¹d, polityka, media,

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

Zbiórka ¿ywnoœci
7 grudnia (pi¹tek) na Praskiej Gie³dzie Spo¿ywczej w godzinach: 7.00-12.00 odbêdzie siê, po raz czwarty, doroczna Œwi¹teczna Zbiórka ¯ywnoœci. Ta inicjatywa na polskich rynkach
hurtowych jest akcj¹ jednodniow¹, organizowan¹ i przeprowadzan¹ we wspó³pracy z regionalnymi Bankami ¯ywnoœci.
¯ywnoœæ bêdzie przyjmowana i gromadzona na Praskiej Gie³dzie Spo¿ywczej (ul. Pi³sudskiego 180, Z¹bki) przez wolontariuszy Banku ¯ywnoœci w hali C 14-7. Produkty zebrane w ramach akcji bêd¹ przeznaczone dla najbardziej potrzebuj¹cych:
pensjonariuszy domów dziecka, domów samotnej matki, schronisk dla bezdomnych oraz na zaopatrzenie punktów wydawania posi³ków ubogim. Akcja organizowana w okresie przedœwi¹tecznym bêdzie okazj¹ do wyra¿enia solidarnoœci z potrzebuj¹cymi wsparcia. W poprzednich trzech edycjach akcji na Praskiej Gie³dzie zebrano ponad 3 tony ¿ywnoœci.

muzyka i ... stare samochody. Jak sam o sobie powiedzia³, jego wad¹ jest s³aba
znajomoœæ topografii Bia³o³êki i zdaje sobie sprawê, ¿e
jego kandydatura dla wielu
mog³a byæ zaskoczeniem: Ta
wada jest dla mnie wyzwaniem, bêdê musia³ mu sprostaæ. Umiem zarz¹dzaæ zespo³ami ludzi, to jest wa¿ne.
Znam procedury, umiem korzystaæ ze œrodków finansowych. Mam wiêc kapita³
umiejêtnoœci, a dzielnicê
szybko poznam. Œciœle
wspó³pracuj¹c z Pañstwem
wszystkimi, bez ogl¹dania
siê na barwy klubów, szybko nadrobiê zaleg³oœci. Potrafiê ciê¿ko pracowaæ. A
dzielnica jest niezwykle inspiruj¹ca – najm³odsza, dynamicznie siê rozwijaj¹ca.
Liczê na wspó³pracê ze
wszystkimi – z Pañstwem, z
urzêdnikami, z chêci¹ skorzystam z waszej wiedzy.
Adam Grzegrzó³ka zosta³
wybrany na funkcjê burmistrza
Bia³o³êki 14 g³osami, przy 2
przeciwnych i 7 wstrzymuj¹cych siê. Dziêkuj¹c za wybór,
zarekomendowa³ na swoich
zastêpców dotychczasowych
wiceburmistrzów – Piotra
Smoczyñskiego i Piotra Jaworskiego. Piotr Smoczyñski w
tajnym g³osowaniu zdoby³ 16
g³osów, przeciwnych jego kandydaturze by³o 2 radnych,
wstrzyma³y siê od g³osu 4 osoby. Piotr Jaworski zyska³ poparcie 17 radnych, przeciwny
jego kandydaturze by³ 1 radny, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
Nowo wybrany burmistrz
Adam Grzegrzó³ka powiedzia³
nam: Mam nadziejê na dobr¹
wspó³pracê z Now¹ Gazet¹
Prask¹.
(egu)
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Zapaœnicy na Targówku
Coraz wiêksz¹ rangê zdobywa, organizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek”, turniej zapaœniczy imienia Piotra Rydzewskiego. Niemal od pocz¹tku jest on w³¹czany do kalendarza Polskiego Zwi¹zku Zapaœniczego jako ogólnopolski turniej uczniowskich klubów
sportowych w ró¿nych kategoriach wiekowych. Od kilku lat
uczestnicz¹ w nim przedstawiciele klubów zagranicznych.
Nie inaczej by³o podczas dziewi¹tej edycji, przeprowadzonej 23 i 24 listopada. Tym razem naprzeciwko siebie stanêli
m³odzicy i m³odziczki. W tym miejscu warto nadmieniæ, ¿e
w zapasach kobiet nie ma podzia³u na style, zaœ ch³opcy
walczyli w stylu klasycznym.
Clou programu stanowi³ Andrzej Wroñski. Nie zawiód³ on
fakt, ¿e obok m³odzie¿y, po raz oczekiwañ i w swojej kategorii
siódmy, walczyli uczestnicy wagowej zosta³ mistrzem Polski
otwartych mistrzostw Polski w obydwu stylach. Kiedy jeden
weteranów w zapasach. M³o- z uczestników zawodów zapydzi uczestnicy zawodów i wi- ta³, ile tytu³ów mistrza naszego
dzowie mieli mo¿liwoœæ podzi- kraju pan Andrzej posiada, ten
wiania sprawnoœci, jak¹ pre- odpowiedzia³, ¿e chyba piêtnazentowali weterani, spoœród œcie, ale … nie jest pewien. Co
których najstarszy ma 62 lata. ciekawe, po raz pierwszy w tego
Wielu spoœród nich jest jedno- typu zawodach mistrzami Polski
czeœnie trenerami, a có¿ mo¿e zostali zawodnicy z zagranicy:
byæ najlepszym sposobem na- Andriej Astachow i Wiktor Guuczania, jak nie w³asny przy- laga (styl wolny) oraz Wiktor
k³ad trenera – wychowawcy?
Lebiedew z Rosji.
Niektórzy z weteranów starW ci¹gu dwóch dni przez
towali w obydwu stylach: kla- maty roz³o¿one w Hali Oœrodsycznym i wolnym. Najwiêksze ka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
zainteresowanie widzów wzbu- Targówek przewinê³o siê ponad
dza³ dwukrotny mistrz olimpijski 200 zawodniczek i zawodników

reprezentuj¹cych 41 klubów z
ca³ej Polski. Rywalizowali z nimi
przedstawiciele klubów z Bia³orusi, Danii, Litwy, Ukrainy oraz
ze wspomnianej ju¿ Rosji.
We wspó³zawodnictwie klubowym m³odziczek pierwsze
miejsce zaj¹³ SUPLES Wierzbica, drugie WLKS Siedlce –
Iganie Nowe, zaœ na trzecim
stopniu podium znalaz³y siê
ARMATY ze Stoczka £ukowskiego. Wœród m³odzików najlepszy okaza³ siê AKS Piotrków
Trybunalski, a na kolejnych
stopniach podium stanêli przedstawiciele OLIMPIJCZYKA Radom i ORLIKA Wierzbica. Rywalizacja dwóch pierwszych
klubów zawsze wywo³uje emocje widzów, zaœ ró¿nica miêdzy
nimi wynosi³a zaledwie dwa
punkty. Na wyrównany, a zarazem wysoki, poziom sportowy
zawodów zwróci³ uwagê sêdzia
g³ówny zawodów, którym by³
„profesor zapasów” Andrzej Supron. Natomiast cz³onek nowo
wybranego Zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Zapaœniczego, Leszek
Ciota, podkreœla³ wysoki poziom organizacyjny zawodów.
Tym razem gospodarze z
UKS „Zdrowy Targówek” okazali siê goœcinni. Klub wystawi³ czterech zawodników, którzy wywalczyli w ³¹cznej klasyfikacji 18. miejsce. Najlepszym spoœród nich by³ Daniel
Marciniak, zajmuj¹c pi¹te miejsce w swojej kategorii wagowej. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e dru¿ynowy mistrz
Polski kadetów osiad³ na laurach i nie dba o m³odzików czy
dzieci. Tak w sporcie bywa, ¿e
nie zawsze udaje siê wype³niæ
jak¹œ lukê pokoleniow¹. Ale w
klubie jest ju¿ spore grono m³odych adeptów zapasów.
Czêœæ z nich pojawi³a siê w
niedzielê, 25 listopada, na zawodach w innej dyscyplinie,
któr¹ jest coraz prê¿niej rozwijaj¹cy siê koluchstyl. Jak mo¿na przeczytaæ na stronie
www.koluchstyl.strefa.pl, jest to
„sztuka, która w swojej formie
zawiera rozwój fizyczny, psychiczny oraz duchowy. Na poziomie fizycznym /…/ jest walk¹
sportow¹ i samoobron¹ o szerokim wachlarzu zastosowania”. O ile elementy samoobrony s¹ æwiczone w stójce, o tyle
sportowa wersja polega na walce w parterze. Jest to bezpieczna dyscyplina – szczególnie dla
dzieci i m³odzie¿y: dopiero po
skoñczeniu 17 lat mo¿na stosowaæ duszenia i dŸwignie, a
wczeœniej stosuje siê wypchniêcia z ko³a i trzymania.
W niedzielnych zawodach,
organizowanych pod patronatem
burmistrza Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy, wziê³o udzia³
niemal 80 dzieci z dziewiêciu klubów. Bacznie przygl¹da³ siê im
twórca dyscypliny – Wies³aw Koluch. Smaczku imprezie dodawa³a obecnoœæ jedynego w Polsce posiadacza dziesi¹tego dan
w jiu jitsu, Jana Romana Brauna
– honorowego prezesa Œwiatowej Organizacji Sportów Walki.
Roman Soroczyñski
Autor jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Zdrowy Targówek”
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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 dla uczniów
szkó³ podstawowych i
œrednich, 501-301-595
ANGIELSKI nauczyciel,
ka¿dy poziom 22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
POLSKI 602-678-811
NAUKA keyboard, fortepian
nauczycielka 502-935-459
NIEMIECKI doœwiadczenie,
dojazd, 602-748-254
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CHWILÓWKI, po¿yczki bez
BIK, szybko i dyskretnie,
tel. 784-989-536
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEKODERY DVBT. Naprawa
DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,
szybkie terminy. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
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
FUTRA, szycie, przeróbki,
renowacje, wymiana
podszewek, tel. 516-504-469
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

D
R
Z
W
I

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

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 postêpowanie
administracyjne na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez p. Martê Suchañsk¹,
z³o¿ony dnia 15 listopada 2012 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie wolnostoj¹cej stacji transformatorowej
15/0,4 kV oraz chodnika o wzmocnionej konstrukcji
nawierzchni przy ul. Bohaterów/Majorki na dz. nr ew.
36, 74/2, 74/3 z obrêbu 4-05-10 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.

NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
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
KUPIÊ ka¿de auto w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48
DAM PRACÊ
MASZ 2, 3 godziny na
dodatkow¹ pracê? Bran¿a
finansowa. Wysokie zarobki!
Zadzwoñ 668-681-901 mile
widziani emeryci, renciœci,
osoby pracuj¹ce, studenci,
uczniowie.

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

Kultura i paliwa
Proszê Szanownych Pañstwa, czasami bywa, ¿e raz
jest za du¿o, a raz za ma³o.
W ostatni¹ niedzielê wieczorem tankowa³em paliwo na
stacji £ukoil na ulicy Modliñskiej. Komputer samochodu
nie pokazywa³ naruszenia
stanu rezerwy. Aliœci objêtoœæ
tankowanej cieczy przekroczy³a objêtoœæ zbiornika. Rosjanie wiele zrobili dla fizyki,
ale pojêcia nie mia³em, ¿e za
du¿o. Rozminiêcie teorii z
praktyk¹ zaskutkowa³o jeszcze jedn¹ obserwacj¹. Poniewa¿ wraca³em z kina na Targówku, skojarzy³em, ¿e na
Tarchominie, Jab³onnie, Nowym Dworze Mazowieckim,
Wieliszewie, Legionowie,
Serocku, P³oñsku, Pu³tusku,
Nieporêcie, Zegrzu, Radzyminie, Wo³ominie, Markach,
Z¹bkach itd. nie ma z prawdziwego zdarzenia komercyjnego kina. Oczywiœcie, o teatrach czy filharmoniach nie
wspomnê. Ergo Polska gminna jest czystym przyk³adem
zadupia kulturowego i dziwnych zjawisk fizycznych.
Nie dalej jak tydzieñ temu
zg³osi³ siê do mnie w³aœciciel
z du¿ym 10-letnim mieszañcem wykazuj¹cym objawy cukrzycy. Ogólna s³aboœæ, wyraŸnie wzmo¿one pragnienie
z wielomoczem, pogorszenie
jakoœci okrywy w³osowej

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

ZTM informuje

Nowy rozk³ad Z20
Od 3 grudnia linia Z20 kursuje wed³ug nowego rozk³adu
jazdy. Wprowadzone zmiany usprawniaj¹ przesiadki do
tramwajów oraz pomiêdzy liniami Z20 i 120.
Pasa¿erowie linii Z20 - stanku KONWALIOWA do
dziêki temu, ¿e autobusy placu Bankowego - z przebêd¹ podje¿d¿aæ na przy- siadk¹ do tramwaju na ¯erastanek ¯ERAÑ FSO 01 zlo- niu - jest zbli¿ony do czasu
kalizowany za wiaduktem przejazdu z wykorzystaniem
Trasy Toruñskiej w bezpo- metra i przesiadk¹ na stacji
œrednim s¹siedztwie przy- MARYMONT. Jednak podró¿
stanku tramwajowego - nie tramwajem, z uwagi na
bêd¹ musieli korzystaæ z mniejsz¹ liczbê pasa¿erów,
przejœcia podziemnego i zapewnia znacznie wiêkszy
szybciej przesi¹d¹ siê do komfort.
tramwajów. Takie rozwi¹zaLini¹ Z20 mo¿na dojenie bêdzie obowi¹zywa³o w chaæ równie¿ do przystandni powszednie, w godzi- ku kolejowego WARSZAWA
nach 6.00-9.00. Po zakoñ- ¯ERAÑ, a stamt¹d szybko
czeniu odbudowy pêtli tram- dotrzeæ do centrum poci¹wajowej na ¯eraniu przy- gami Szybkiej Kolei Miejstanki tramwajowe znajd¹ skiej oraz Kolei Mazowiecsiê bli¿ej pêtli autobusowej, kich. Na stacji Dworzec
co usprawni i przyspieszy Gdañski mo¿na siê przeprzesiadki równie¿ w pozo- si¹œæ do metra. ZTM podj¹³
sta³ych porach dnia.
ju¿ starania o przybli¿enie
Z pêtli ¯ERAÑ FSO mo¿- przystanków autobusowych
na szybko dojechaæ bezpo- znajduj¹cych siê w ci¹gu ul.
œrednio do centrum (do Tra- P³ochociñskiej do wyjœæ na
sy W-Z i na ul. Marsza- peron przystanku kolejowe³kowsk¹) tramwajami linii 18 go, co usprawni pasa¿erom
i 20. Czas podró¿y, np. z przy- linii Z20 przesiadkê do kolei.

sk³oni³y do przeprowadzenia
rzetelnego wywiadu i badañ
laboratoryjnych.
Zwierzak od d³u¿szego czasu spo¿ywa³ suchy pokarm o
nazwie Friskies sygnowanym
logo Purina. Do dyspozycji
ruchowej mia³ przydomowy
ogródek i krótkie spacery po
uliczkach osiedlowych. Objawy mia³y tendencjê narastaj¹c¹ i nie mia³y charakteru
nag³ego prze³omu. Badanie
kliniczne nie wykaza³o istotnych nieprawid³owoœci. Wykonano oznaczenia podstawowych parametrów krwi.
Do czasu otrzymania wyników zaleci³em zmianê diety
na starannie przygotowywane posi³ki gotowane. W³aœciciel chêtnie przysta³ na warunki i za kilka dni zg³osi³ siê
ponownie z obserwacjami i

wynikami oznaczeñ. Nie
znaleziono patologii w funkcjonowania nerek – ró¿nicowo w przypadkach polidypsji
(wzmo¿one pragnienie) i poliurii (wzmo¿one oddawanie
moczu) nale¿y rozwa¿yæ
mocznicê. Natomiast odnotowano powa¿ne uszkodzenie
mi¹¿szu w¹troby i obni¿ony
poziom glukozy. Po kilku domowych posi³kach psi pacjent poczu³ siê wyraŸnie lepiej. W tym czasie nie u¿yto
¿adnych leków. Objawy zniknê³y jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Szanowni Pañstwo i gdzie by³ przys³owiowy pies pogrzebany?
Sucha karma. Produkt Friskies nie spe³ni³ podstawowej
funkcji – nie by³ w stanie zaspokoiæ podstawowych potrzeb psa. Aliœci potrzeby
psowatych s¹ naprawdê znikome. Kto dopuœci³ do obrotu niestrawn¹ i toksyczn¹ karmê? My. Pocz¹tek braku szacunku dla siebie samych zaczyna siê zadupiem intelektualnym, a koñczy wciskaniem „kitu” w praktycznie ka¿dej sferze ¿ycia.

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 91/CP/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie:
• magistrali wodoci¹gowej DN 0,4 m w ul. Daniszewskiej,
Szlacheckiej, Paw³a W³odkowica, na odcinku od
projektowanej magistrali wodoci¹gowej DN 400 mm w
ul. Daniszewskiej do ul. Bia³o³êckiej;
• przewodu wodoci¹gowego w ul. Szlacheckiej i
ul. Paw³a W³odkowica DN 100/150 mm na odcinku
od projektowanego przewodu wodoci¹gowego w ul.
Szlacheckiej do istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego
w ul. Paw³a W³odkowica
na dz. nr ew.
• 48/4, 48/5, 53/4, 53/5, 54/4, 61, 62, 79 z obrêbu
4-07-05
• 201, 203, 206, 207, 208, 218 z obrêbu 4-07-03
• 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/11, 2/13, 2/14,
3/3, 3/7, 3/9, 4/1, 7/1, 7/2 z obrêbu 4-07-11
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 4 stycznia 2012 r.
i zmienionego dnia 3 paŸdziernika 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).

Lewa strona medalu

Rada wielu nowa gazeta praska 7

Chleba zamiast igrzysk

Tajne/poufne

Rz¹dz¹ca stolic¹ Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowi³a pójœæ œladami
cesarzy rzymskich i kupiæ przychylnoœæ
ludu organizuj¹c mu igrzyska. Tym
sposobem chce choæ na chwilê odwróciæ uwagê mieszkañców Warszawy od
codziennych bol¹czek ¿ycia w naszym
mieœcie, których zreszt¹ sama w wiêkszoœci im przysporzy³a. Pani prezydent
postanowi³a, ¿e organizowana po raz

„Informacja Prezydenta m.st. Warszawy” – to punkty obrad, w których
Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna odpowiadaæ na wczeœniej zg³oszone
przez radnych i zaakceptowane przez
Konwent pytania.
W praktyce HGW osobiœcie nigdy nie
udziela Radzie informacji. W jej imieniu robi¹ to urzêdnicy podlegli Pani
Prezydent. PO dba, by niewygodne
kwestie w ogóle nie znalaz³y siê w porz¹dku obrad Rady Warszawy. Radni
Platformy Obywatelskiej nie czuj¹ siê
reprezentantami wyborców w kolegialnym organie nadzoru nad prezydentem miasta. Zachowuj¹ siê jak pos³uszni
wykonawcy rozkazów swojej partyjnej
prze³o¿onej, Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Je¿eli ju¿ uda siê ich zmusiæ, by zainteresowali siê dzia³aniami ratusza, upychaj¹ informacje pod koniec porz¹dku
obrad. Sesje Rady Warszawy zaczynaj¹
siê o godzinie 10.00 rano a koñcz¹
póŸnym wieczorem lub w nocy. Kiedy
kilka tygodni temu zaczynaliœmy dyskusjê na temat mieszkañ komunalnych
na Pradze, okaza³o siê, ¿e radnych PO
nie ma na sali. Obrady trzeba by³o
przerwaæ.
Informacji w sprawie budownictwa i
mieszkañ komunalnych na Pradze, informacji o problemach z budow¹ Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz zg³oszonej do porz¹dku obrad przeze mnie informacji o losach szcz¹tków ludzkich
znalezionych na placu budowy metra

pi¹ty przez ratusz impreza sylwestrowa ma byæ wyj¹tkowo huczna i widowiskowa, dlatego przeznaczy³a na ten
cel ponad 3 miliony z³otych. Oprócz
ob³askawienia warszawiaków, Hanna
Gronkiewicz-Waltz chce bowiem b³ysn¹æ na tle innych miast, które jak dot¹d w organizacji sylwestrów skutecznie ze stolic¹ konkurowa³y. Niestety,
by³a prezes NBP po raz kolejny wpa-

d³a w myœlow¹ pu³apkê, ¿e du¿e nak³ady s¹ automatyczn¹ gwarancj¹ sukcesu. Oczywiœcie, tyle pieniêdzy wystarczy, ¿eby zamówiæ na ten wieczór
polskie „gwiazdy” i kilka znanych zespo³ów na pewno tam bêdzie. Ale ju¿
samo ich zestawienie budzi co najmniej
w¹tpliwoœci. Obok m.in. De Mono,
Kory, Maleñczuka, Oddzia³u Zamkniêtego, Zakopowera, Kasi Kowalskiej i

Obiektywny POradnik

Ostatni turniej burmistrza
Ubieg³y weekend obfitowa³ w ciekawe
wydarzenia na Bia³o³êce. Zaproszeñ otrzyma³em kilka, wiêc wybór nie by³ ³atwy i
mia³em ma³y ból g³owy, jak to wszystko
pogodziæ. No bo jak tu nie mieæ dylematu, skoro wypada³oby byæ na 10. Dniu Bia³o³êckiego Wolontariusza, niezrêcznie by³oby nie przyjœæ na miko³ajkowy turniej
dla najm³odszych „Baw siê razem z nami”,
chêtnie posz³oby siê na wspania³y koncert
„Wszystko jest muzyk¹” Waldemara Malickiego w BOK-u, a z kolei du¿ym nietaktem by³aby absencja na 3. Miko³ajkowo-Charytatywnym Turnieju Pi³ki No¿nej
„Dzieci-Dzieciom” rocznika 2002, zw³aszcza, jeœli udzieli³o siê tej imprezie patronatu. Dlatego bêd¹c w tym spo³eczno-kulturalno-sportowym rozdarciu, wybra³em
siê na tê ostatnia imprezê, a na pozosta³e
wydarzenia wybra³i siê inni radni lub
cz³onkowie zarz¹du dzielnicy.
Turniej pi³karski rocznika 2002 odbywa³ siê po raz trzeci przy udziale PKS Agape Bia³o³êka, Akademii Futbolu Be a Star
– Wilczki i Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu.
Patronatu udzieli³ tak¿e Burmistrz dzielnicy. Z roku na rok turniej ten nabiera
rozmachu, jest coraz bardziej popularny
w skali ca³ego kraju i wzrasta jego ranga.
Tym razem obok naszych ch³opców z Agape, do rywalizacji stanê³y tak wielkie kluby jak Legia Warszawa, Polonia, Œl¹sk
Wroc³aw, Widzew £ódŸ, Korona Kielce czy
Jagiellonia Bia³ystok. Mecze by³y niezwykle ciekawe, a niektóre zagrania znamionowa³y wysoka klasê i wysokie zaawansowanie techniczne, œwietnie rokuj¹ce 10latkom na przysz³oœæ. W przerwach miêdzy meczami odbywa³y siê licytacje koszulek obecnych gwiazd ekstraklasy z autografami, a tak¿e innych gad¿etów sportowych. Ca³y dochód w wysokoœci 7,6 tys.
z³ przekazany zosta³ na rzecz poszkodowanych przez los dzieci z Miko³owa, które od urodzenia nie s¹ w stanie chodziæ.
Ubieg³oroczna zbiórka pozwoli³a na za-

kup specjalnych wózków i opiekê rehabilitantów dla 3 dziewczynek. Jako zapalony kibic pi³karski wylicytowa³em 2 koszulki, wspieraj¹c przy okazji tak szczytny cel.
W sportowej rywalizacji na wysokim poziomie, zwyciêzc¹ turnieju zosta³a Korona Kielce przed Widzewem i Œl¹skiem.
Nasi ch³opcy zajêli 6. miejsce, wyprzedzaj¹c 2 silne ekipy z Bia³egostoku. Zreszt¹
wynik nie by³ tutaj spraw¹ najwa¿niejsz¹.
Wa¿ny by³ udzia³, dobra zabawa i wsparcie charytatywne.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e otwarcie tego turnieju by³o okazj¹ do ostatniego publicznego wyst¹pienia burmistrza Jacka Kaznowskiego, który poinformowa³, ¿e po
6 latach pe³nienia tej funkcji odchodzi
na inne odpowiedzialne stanowisko. Znany z zami³owania do sportu burmistrz, z
du¿ym wzruszeniem wspomina³ swoje
dzia³ania na rzecz rozwoju dzielnicy, której poœwiêci³ 20 lat ¿ycia. To w³aœnie w
latach 1994-2002, za czasów kiedy by³
przewodnicz¹cym rady, a Bia³o³êka by³a
gmin¹, nast¹pi³ najwiêkszy rozwój. Powsta³y piêkne i funkcjonalne szko³y, powsta³y bia³o³êckie oœrodki sportu i kultury, powsta³ ratusz, œcie¿ki rowerowe,
drogi i kanalizacja. Po zmianie ustawy
warszawskiej, kiedy gminy sta³y siê
dzielnicami bez w³asnego bud¿etu, o
œrodki przydzielane z bud¿etu miasta
by³o trudniej. Mimo wszystko uda³o siê
oddaæ do u¿ytku szko³ê przy Ostródzkiej z pe³nym zapleczem, wyremontowaæ szko³ê nr 154 przy Leœnej Polanki,
uruchomiæ jedno z najlepiej wyposa¿onych w Polsce Multicentrum przy Porajów czy unikaln¹ bibliotekê multimedialn¹ „Nautilus” przy Pancera. Uda³o
siê wyremontowaæ i wyposa¿yæ prawie
wszystkie szko³y w sztuczne nawierzchnie trawiaste. Zrewitalizowany Park Henrykowski czy Skatepark to wrêcz wizytówki Bia³o³êki, niezwykle popularne i
oblegane miejsca nawet przez przyjezd-

Prosto z mostu

Replika misia
W œrodê 5 grudnia przypada osiemdziesi¹ta trzecia rocznica urodzin Stanis³awa Barei. To re¿yser, którego dorobek wci¹¿ jest ¿ywy w Warszawie.
Jako u¿ytkownik komunikacji miejskiej
czêsto biorê udzia³ w „dniu pieszego
pasa¿era”, który zorganizowany na
torowisku w Alejach Jerozolimskich
wygl¹da ca³kiem tak, jak na filmie.
Wra¿enie planu filmowego jest tym
¿ywsze, ¿e linie tramwajowe wzd³u¿
Alej Jerozolimskich z W³och na Pragê,
jako bodaj jedyne w mieœcie, nie s¹ zdublowane liniami autobusowymi. W razie awarii tramwajów nie ma siê w co
przesi¹œæ, wiêc t³um pasa¿erów pod¹¿a asfaltem w kierunku jazdy.
Panuj¹cy stan bareizmu postanowi³y
uczciæ w³adze dzielnicy Bemowo. W 2011
r. ustawi³y przy stawie-gliniance, w miej-

scu, gdzie nakrêcono ostatni¹ scenê s³awnego filmu, filmowego s³omianego misia. Misia jednak w rok póŸniej podpalono. Jak przysta³o na historiê bareistyczn¹, dopiero wtedy okaza³o siê, ¿e
spalony miœ to replika, czyli podróbka.
Wkrótce w³adze dzielnicy zleci³y wykonanie nowego misia. Mia³ stan¹æ ju¿ nie
na odludziu, lecz w miejskim parku, a
na zimê mia³ byæ przenoszony do dzielnicowego domu kultury. I tak siê sta³o,
tyle ¿e dziœ stoi obok domu kultury, bo
do œrodka siê nie zmieœci³.
Ciarki wiêc mnie przesz³y, gdy us³ysza³em, ¿e w ruinê popada budynek
klubu sportowego „Têcza”, w którym
Jarz¹bek Wac³aw, trener drugiej klasy, wyg³asza³ do szafy w gabinecie prezesa klubu swoje uwagi pod adresem
prezesa. To jest - nie klubu sportowe-

Big Cyca wyst¹piæ ma bowiem zespó³
Weekend oraz nikomu chyba nieznany „goœæ specjalny”: ukraiñski zespó³
Mirami. Abstrahuj¹c od samej czêœci
artystycznej, du¿o wiêksze kontrowersje budzi sam fakt organizowania tak
kosztownych imprez w obliczu kryzysu finansów miasta, który Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje zwalczaæ, siêgaj¹c do kieszeni warszawiaków. Dlatego w tej sytuacji jak najbardziej w³aœciwy wydaje siê apel do Pani Prezydent, ¿e mieszkañcy stolicy potrzebuj¹
przys³owiowego chleba, a nie igrzysk.
Ps. Dwa dni temu zmieni³ siê burmistrz Bia³o³êki – Jacka Kaznowskiego
zast¹pi³ dotychczasowy wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Adam Grzegrzó³ka.
Ustêpuj¹cemu w³odarzowi dzielnicy
sk³adam t¹ drog¹ podziêkowania za
wiele lat wspó³pracy w sto³ecznym samorz¹dzie, a nowemu wielu sukcesów
w skutecznym zaspokajaniu potrzeb i
oczekiwañ mieszkañców Bia³o³êki.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

nych. Przed nowym burmistrzem Adamem Grzegrzó³k¹ i zarz¹dem dzielnicy
wci¹¿ jednak stoj¹ trudne wyzwania
zw³aszcza, ¿e wkraczamy w trudny okres
dla finansów miasta. Nale¿y zadbaæ
przede wszystkim o kolejne remonty
boisk i obiektów sportowych w BOS na
Strumykowej czy w szkole nr 314 przy
Porajów. Nale¿y podj¹æ starania w celu
wykorzystania terenów sportowych przy
Polfie Tarchomin. Plany i wizualizacje na
papierze prezentuj¹ siê okazale. Trzeba
przekuæ je na rzeczywistoœæ. Ze swojej
strony deklarujê wsparcie w realizacji
tych i innych inwestycji. Na odchodnym
burmistrz Kaznowski poinformowa³, ¿e
do strategii rozwoju Warszawy na jego
wniosek wpisana zosta³a budowa wielofunkcyjnej hali sportowej na 20 tys. osób
na wzór paryskiej hali Bercy w rejonie
fabryki domów przy Œwiderskiej. Ustêpuj¹cemu burmistrzowi dziêkujê za d³ugoletni¹ pracê i wysi³ek, a nowemu burmistrzowi ¿yczê wytrwa³oœci i sukcesów,
aby ci¹g³oœæ dobrych rz¹dów zosta³a zachowana.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Politycy to jednak zwykli ludzie i
tak samo jak zwykli ludzie maj¹ swoje dobre i z³e dni. Politycy tak samo,
jak zwykli zjadacze chleba, maj¹ czasami fochy i w tym stanie podejmuj¹
czêsto ma³o racjonalne decyzje. Doskona³ym przyk³adem na udowodnienie
tej tezy jest sytuacja z naszego praskiego podwórka.
14 listopada pó³nocnopraska rada
przyjê³a „rezygnacjê” z funkcji zastêpcy burmistrza dzielnicy Katarzyny
£êgiewicz. Pani burmistrz, zanim
zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹ Pragê
Pó³noc, by³a wicedyrektorem Wydzia³u Zasobów Lokalowych Urzêdu m.st.
Warszawy. Przychodz¹c na Pragê kreowa³a siê na merytorycznego urzêdnika, który swoj¹ karierê zawdziêcza

go „Têcza”, lecz klubu sportowego
„Orze³”, który swoimi wnêtrzami s³u¿y³ podczas krêcenia s³awnego filmu.
Gdy by³em tam kilka lat temu, szafa
w gabinecie prezesa nadal sta³a, choæ
przesuniêta na s¹siedni¹ œcianê.
Na szczêœcie chodzi³o o inny budynek,
przy ul. Podskarbiñskiej 11, który rzeczywiœcie wygl¹da fatalnie. Stan sprzed kilku
miesiêcy mo¿na zobaczyæ na Google Street View, dziœ jest jeszcze gorzej. Kierownictwo klubu „czasowo wy³¹czy³o go z eksploatacji”. Przedwojenny, zaprojektowany
przez œwiatowej s³awy architekta Macieja
Nowickiego, budynek znalaz³ siê w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, ale
przez cztery lata - pomimo interwencji
w³adz dzielnicy Praga Po³udnie - nie uda³o siê go wpisaæ do rejestru zabytków, a to
dopiero zobowi¹zywa³oby klub do przeprowadzenia renowacji. Budynek wiêc
niszczeje, mimo i¿, w odró¿nieniu od budynku klubu „Têcza”, stoi na widoku, przy
samym skrzy¿owaniu. Tu¿ obok zaplanowano stacjê drugiej linii metra „Miñska”,

choæ oczywiœcie - pamiêtajmy, ¿e to miasto Stanis³awa Barei - nie wiadomo, kiedy
stacja zostanie zbudowana, poza tym, ¿e
na pewno nie przed 2022 r.
Gabinet prezesa Ochódzkiego ma
siê, zdaje siê, dobrze.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

przy ul. 11 Listopada, mieliœmy wys³uchaæ przed rozpoczêciem kolejnej sesji.
Nie mo¿na bowiem otworzyæ nowych obrad przed zakoñczeniem poprzednich.
Zamierza³em zapytaæ m.in., ile jest
na Pradze pustostanów i dlaczego nie
s¹ remontowane. Chcia³em te¿ dowiedzieæ siê, dlaczego miejski archeolog
pakuje ludzkie zw³oki do worka i trzyma w szafie, nie zawiadamiaj¹c policji. Inni radni opozycji te¿ przygotowali
siê do dyskusji. Ale miejscy urzêdnicy
nie. Sytuacja szybko siê wyjaœni³a. Szef
klubu PO, Jaros³aw Szostakowski, za¿¹da³ zamkniêcia wszystkich punktów
bez dyskusji, a PO przeg³osowa³a jego
wniosek. Nawet nie ukrywali, ¿e to zemsta za wytkniêcie ich nieobecnoœci…
Maciej Maciejowski
radny m.st. Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa
www.maciejmaciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Pani Prezydent siê obrazi³a?
w³asnym umiejêtnoœciom, a nie koneksjom i uk³adom politycznym. Podkreœla³a, ¿e mimo i¿ pracê w ratuszu rozpoczê³a za czasów prezydenta Kaczyñskiego, to jest ceniona przez obecn¹
Pani¹ Prezydent. Oczywiœcie, nie chwali³a siê, ¿e z ramienia PO ubiega³a siê
w ostatnich wyborach o mandat radnego województwa w okrêgu podwarszawskim (lista nr 7 pozycja 14 – 1183
g³osy). Pani Prezydent wydawa³a siê
patronowaæ pani burmistrz i ciep³o wyra¿a³a siê o jej burmistrzowaniu, dlatego te¿ zapewne z du¿¹ niechêci¹
przyjmowa³a docieraj¹ce do niej skargi i pretensje mieszkañców na Pani¹
burmistrz. Ciekawe, czy wiedzia³a o
tym, co og³osi³ mój s¹siad ze strony,
Maciej Maciejowski, w poprzednim swoim felietonie, i¿ pani £êgiewicz jest
cz³onkiem rodziny pos³a PiS. Œciera³y
siê tu zapewne przeciwstawne opcje i
proces decyzyjny w sprawie przysz³oœci na Pradze Pani £êgiewicz wyd³u¿a³
siê w nieskoñczonoœæ. Nap³ywa³y
sprzeczne sygna³y o jej odejœciu i przeniesieniu do dzielnicy Wola, o czym nawet donosi³y media. Przez d³u¿szy czas
nie dzia³o siê nic, czyli klasyczna prokrastynacja (chorobliwe niepodejmowanie decyzji) w wykonaniu PO.
Przesilenie nast¹pi³o na listopadowej
sesji. Liczy³em i liczê nadal, ¿e sytuacja
na Pradze szybko wróci do normy. To,
co siê w chwili obecnej dzieje, nie wró¿y jednak dobrze. Pani Prezydent chyba bardzo Ÿle przyjê³a zmianê na Pradze; wydaje siê, ¿e by³a jej przeciwna i
chyba siê obrazi³a. Œwiadcz¹ o tym
podjête przez ni¹ dzia³ania. Jak wieœæ
g³osi, nastêpnego dnia rano odebra³a
burmistrzowi Zalewskiemu wszystkie
uprawnienia kadrowe i od tego dnia
nawet po zwyk³y urlop urzêdnicy z Pragi je¿d¿¹ na Plac Bankowy. Po co? Dla-

czego? Burmistrz Zalewski jest przecie¿
z PO - czy¿by jakieœ walki wewn¹trzfrakcyjne? To jeszcze nie dramat. Gorzej, ¿e do tej pory nowo wybrana zastêpca burmistrza Edyta Federowicz po
tym, jak w ramach zarz¹du otrzyma³a
kompetencje, nie otrzyma³a od Pani
Prezydent ani anga¿u, ani ¿adnych pe³nomocnictw. O nag³ej kontroli w wydziale zasobów lokalowych urzêdu
dzielnicy ju¿ nie wspomnê.
Sytuacja staje sie powoli kuriozalna i coraz bardziej niebezpieczna w
koñcówce roku bud¿etowego. Pojawiaj¹ siê pytania, czy zarz¹d w nowym
sk³adzie istnieje i mo¿e podejmowaæ
wszystkie uchwa³y, w tym tak¿e maj¹tkowe. Jaka jest sytuacja prawna
Pani Federowicz, dotychczasowej dyrektor DBFO? Kto po jej wyborze kieruje jednostk¹ itp. Potrzebne s¹ pilne
decyzje ratusza, stabilizuj¹ce sytuacjê
na Pradze, a nie bujaj¹ce rozko³ysan¹
³odzi¹, bowiem w takiej sytuacji o dalsze wypadki nietrudno. W polityce nie
ma co siê obra¿aæ, nale¿y kierowaæ siê
rozumnym racjonalizmem.
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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Wszystko jest muzyk¹
Waldemar Malicki, znany z emitowanych w telewizji kabaretowych programów
Laskowik&Malicki, pokaza³ w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury swoje drugie oblicze:
wspania³ego pianisty-wirtuoza.

W ramach Bia³o³êckiej
Sceny Mistrzów, 2 grudnia w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
wyst¹pi³ wszechstronny pianista i satyryk Waldemar Malicki. Znamy go przede
wszystkim w³aœnie jako satyryka, popularyzuj¹cego w
humorystyczny sposób muzykê powa¿n¹. Wspólnie z
re¿yserem Jackiem Kêcikiem
i dyrygentem Bernardem
Chmielarzem stworzy³ Filharmoniê Dowcipu, ³¹cz¹c¹ muzykê klasyczn¹ z kabaretem.
W 2009 roku nawi¹za³
wspó³pracê z Zenonem
Laskowikiem, która zaowocowa³a satyrycznym programem Laskowik&Malicki,

emitowanym z powodzeniem przez TVP2.
Jednak zanim zosta³ showmanem, by³ artyst¹ „normalnym”. Ale czy mo¿na powiedzieæ „normalny” o genialnym
pianiœcie? Takiego w³aœnie
Waldemara Malickiego –
wspania³ego wirtuoza - podziwialiœmy na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury podczas koncertu „Wszystko jest
muzyk¹”, programu stonowanego, nie pozbawionego jednak filuternego humoru.
Artysta rozpocz¹³ wystêp
„Koncertem Warszawskim”
Maurycego Moszkowskiego.
Zarówno w tym utworze, jak i
w Menuecie G-dur Ignacego
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Paderewskiego zaprezentowa³ ca³y swój niezwyk³y
kunszt pianistyczny. Waldemar Malicki nie by³ jednak jedynym mistrzem tego wieczoru. Program „Wszystko jest
muzyk¹” przygotowa³ wspólnie z Magdalen¹ Idzik, mezzosopran, solistk¹ Teatru
Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie i Andrzejem
Kostrzewskim, baryton, solist¹ Teatru Wielkiego w
£odzi.
Wys³uchaliœmy utworów z
ró¿nych epok i w ró¿nych stylach. Nie zabrak³o arii i duetów operowych z takich
dzie³, jak „Wesele Figara” i
„Don Giovanni” Wolfganga
Amadeusza Mozarta, „Cyrulik sewilski” Gioacchina Rossiniego czy „Faust” Charlesa
Gounoda i „Carmen” George’a
Bizeta. Magdalena Idzik brawurowo wykona³a s³ynne
standardy: „Summertime” z
opery „Porgy and Bess” George’a Gershwina i „I Feel Pretty” z musicalu „West Side Story” Leonarda Bernsteina.
Muzyka Gershwina zabrzmia³a ponownie w postaci „B³êkitnej rapsodii” w interpretacji Waldemara Malickiego. Artysta zachwyci³ nas te¿
wykonaniem utworu Astora
Piazzoli „Liber Tango”.
Gospodarzem spotkania
by³ Andrzej Krusiewicz, lektor Polskiego Radia, który tradycyjnie, po przerwie, zaprosi³ wszystkich na rozmowê z
gwiazdami wieczoru. Na
proœbê publicznoœci mistrz
Waldemar Malicki wykona³
kolêdê „Gdy siê Chrystus rodzi” w stylu Mozarta.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Cynografy Waldemara Reguckiego
Stare blachy ocynkowane w rêkach artysty staj¹ siê
obrazami, noœnikami zaszyfrowanego komunikatu, a przy
tym nie ulegaj¹ destrukcji, tylko ¿yj¹ w³asnym ¿yciem.

29 listopada w Galerii Fundacji Artbarbakan N’69 przy
ul. Tarchomiñskiej 9 odby³ siê
wernisa¿ wystawy grafik Waldemara Reguckiego. Nie s¹
to jednak zwyk³e grafiki. Artysta nazwa³ je „cynografami”
poniewa¿ materia³em, z którego powsta³y, jest ocynkowana stalowa blacha. Dwuwarstwowoœæ blachy pozwala na uzyskanie ciekawych
efektów kolorystycznych.
- Wierzchnia warstwa –
ocynk, daje mi paletê barw od
bieli poprzez wszystkie rodzaje szaroœci – mówi Waldemar Regucki. – Dolna warstwa – stal, daje paletê
ciep³¹, burgundów i br¹zów.
Odk¹d odkry³em tê w³aœci-

woœæ, jestem cynografom
wierny ju¿ prawie dwadzieœcia lat.
Artysta nie u¿ywa tradycyjnych farb - kolory powstaj¹ w
wyniku zastosowania ró¿nych substancji chemicznych. Stosuje równie¿ warsztat typowo graficzny, to znaczy kilkustopniowy proces
wytrawiania kwasem, dziêki
któremu powstaje na metalowej p³ycie relief wklês³y. Wypuk³oœci natomiast uzyskuje
przez nanoszenie gor¹cej
cyny. Od zwyk³ych grafik cynografy ró¿ni¹ siê tym, ¿e nigdy nie by³y matrycami.
Waldemar Regucki (ur.
1957) ukoñczy³ studia na
Wydziale Grafiki U¿ytkowej

Wy¿szej Szko³y Grafiki i Sztuki Ksi¹¿kowej w Lipsku
(Niemcy). W roku 1997 uzyska³ doktorat na Wydziale
Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie i od tego roku pracuje
jako adiunkt w katedrze sztuki
na kierunku grafika na Wydziale Architektury Politechniki Bia³ostockiej. Od 1995
roku realizuje cynografy, unikatowe grafiki na p³ytach
metalowych, które prezentowa³ wielokrotnie na wystawach w kraju i za granic¹.
Cynografy s¹ obrazami
nios¹cymi zaszyfrowany komunikat. Inspiracj¹ twórcz¹
dla Waldemara Reguckiego
s¹ litery, znaki i cyfry, których
zestawy, umieszczone na cynografie tworz¹ znacz¹ce
kody i symbole.
Cynografy maj¹ jeszcze
jedn¹ niezwyk³¹ w³aœciwoœæ:
zmieniaj¹ siê w czasie, mo¿na by rzec, dojrzewaj¹. Pod
wp³ywem naturalnych czynników, takich jak wilgoæ, zmieniaj¹ siê ich barwy. One po
prostu ¿yj¹ swoim ¿yciem i
nie ulegaj¹ destrukcji.
Kolekcjê niepowtarzalnych grafik Waldemara Reguckiego w Galerii N’69
przy ul. Tarchomiñskiej 9
mo¿na ogl¹daæ do 7 grudnia po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 501 013 835,
500 791 681.
Joanna Kiwilszo

