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Dziœ przypada Œroda Popielcowa, zwana niegdyœ
Wstêpn¹ Œrod¹, która w kalendarzu chrzeœcijañskim koñczy karnawa³ i rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu, przygotowuj¹cy nas do Œwi¹t Wielkanocy. W tym szczególnym dniu, podczas Mszy œw., kap³an posypuje g³owy
wiernych popio³em, wyg³aszaj¹c przy tym jedn¹ z dwóch
formu³: „Prochem jesteœ i w proch siê obrócisz” lub „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”, co ma przypominaæ
cz³owiekowi o kruchoœci jego ¿ycia i potrzebie pokuty.

Popielec
O symbolice popio³u, znaczeniu pokuty i postu w ¿yciu
cz³owieka oraz o wielkopostnych nabo¿eñstwach rozmawiamy z ksiêdzem dr Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci
w Tarchominie.
- W Œrodê Popielcow¹ grobu wierz¹c, ¿e w ten spoprzychodzimy do koœcio³a, sób mo¿na uchroniæ siê
aby kap³an posypa³ nasze przed jego duchem.
g³owy popio³em. Jakie jest
W Grecji, w Egipcie i w
symboliczne znaczenie po- Chinach u¿ywano popio³u w
pio³u i czy symbol ten zna- obrzêdach ¿a³obnych. U nieny jest tylko chrzeœcijanom? których narodów czerniono
- Symbolika popio³u nie jest siê na znak ¿a³oby popio³em,
w³aœciwa jedynie dla chrze- sadz¹ lub b³otem. Chrzeœciœcijan. Popió³ jest powszech- janie przejêli po prostu ten
nym znakiem o g³êbokiej wy- symbol w tym samym znamowie. Jest to symbol u³om- czeniu, co ¯ydzi, tj. dla oznanoœci i przemijania cz³owieka, czenia pokuty i ¿a³oby. Popió³
znak ¿a³oby i pokuty. Obec- jest szcz¹tkiem rzeczy zniszny by³ ju¿ u ludów pierwot- czonej na proch przez ogieñ
nych, dla których posypanie i przypomina, ¿e wszystko
g³ów popio³em, ale te¿ pod- jest znikome.
Popió³ jest wiêc symbolem
rzucanie ziemi w górê albo
tarzanie siê po ziemi by³o kruchoœci, ale i oczyszczenia.
wyrazem bólu i ¿alu. W wie- Poganie, pal¹c zw³oki, s¹dzili,
rzeniach ludów pierwotnych ¿e oddaj¹ duszy przys³ugê, bo
u¿ywano popio³u z ofiar z³o- pomagaj¹ jej w ten sposób
¿onych za zmar³ego, albo uwolniæ siê szybciej od wszystdokoñczenie na str. 12
posypywano siê ziemi¹ z jego
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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)

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
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 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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Dialog
o ochronie zabytków
Lutowe posiedzenie Komisji Dialogu Spo³ecznego na
Pradze Pó³noc poœwiêcono tematowi ochrony zabytków.
Uczestniczyli w nim zaproszeni goœcie z Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, z konserwator Ew¹
Nekand¹-Trepk¹ na czele.
Na wstêpie Margerita Szu- kulturowy pomóg³by zabytliñska z Narodowego Instytu- kom i mieszkañcom, umo¿tu Dziedzictwa przedstawi³a liwiaj¹c szerszy dostêp do
projekt powo³ania parku kul- zewnêtrznego finansowania
turowego na Pradze. Ta kon- projektów – podkreœla³a
cepcja by³a prezentowana ju¿ prelegentka. W kontekœcie
w 2009 roku podczas „Euro- ogromnej skali zaniedbañ i
pejskich dni dziedzictwa”. postêpuj¹cej degradacji tkanChoæ nadal nie zrealizowana, ki zabytkowej, niew¹tpliw¹
powraca ona, ilekroæ próbuje zalet¹ takiego rozwi¹zania
siê kompleksowo uj¹æ temat by³oby ca³oœciowe zarz¹dzaochrony zabytków, a szerzej nie wybranymi obszarami
dziedzictwa kulturowego Pragi Pó³noc, tak¿e w zakrePragi.
sie wszechstronnych procePraga jest jedn¹ z central- sów rewitalizacyjnych. Ruch
nych dzielnic Warszawy, ale w tej sprawie nale¿y jednak
jako jedyna ma klimat auten- do gminy, czyli w przypadku
tycznego miasta, które osta³o Warszawy - do rady miasta i
siê praktycznie tylko tutaj. prezydenta. Potrzebny jest
Park kulturowy to jedna z za- dialog w celu wypracowania
pisanych w ustawie mo¿li- dobrych rozwi¹zañ. Radni
wych form ochrony, ale i udo- podjêli ju¿ decyzjê o stworzestêpniania zabytków. Jej plu- niu Wilanowskiego Parku Kulsem by³aby z pewnoœci¹ ko- turowego. Badane s¹ mo¿liniecznoœæ powstania spójne- we analogiczne formy ochrogo programu wykorzystania ny i udostêpnienia zabytków
wyj¹tkowego potencja³u dzie- fortyfikacyjnych Twierdzy
dzictwa Pragi. Nale¿a³oby na Warszawa, trwaj¹ te¿ prace
wstêpie okreœliæ funkcje, nad stworzeniem odpowiedwokó³ których ogniskowa³oby nich za³o¿eñ dla Pragi. Stosiê dzia³anie parku kulturowe- ³eczna konserwator Ewa Nego, narzêdzia do zarz¹dzania kanda-Trepka jest jednak
nim oraz finansowanie. Park
dokoñczenie na str. 3

Dzieci - dzieciom
Od kilku lat Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 42 przy ulicy Balkonowej 2/4 wspó³pracuje z
Polskim Komitetem Narodowym UNICEF i bierze udzia³
w akcjach tej organizacji. Jedn¹ z nich jest projekt
„Wszystkie kolory œwiata”, w którym dzieci i m³odzie¿ z
ró¿nych krajów pomagaj¹ zdobyæ fundusze na szczepionki
dla dzieci z Sierra Leone. W tym kraju tylko 39% dzieci
szczepionych jest przeciw najpowa¿niejszym chorobom
wieku dzieciêcego, a najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów dzieci
do 5. roku ¿ycia s¹: odra i tê¿ec noworodkowy. UNICEF
chce obj¹æ programem szczepieñ wszystkie dzieci w Sierra
Leone, by zredukowaæ œmiertelnoœæ, spowodowan¹ tymi
chorobami.
W ramach akcji „Wszystkie udzieliæ swoim rówieœnikom z
kolory œwiata” uczniowie biednych krajów. Przystêpuprzygotowywali szmaciane j¹c do pracy, dziecko decydolaleczki UNICEF – symbol wa³o, z jakiego kraju bêdzie
pomocy, jakiej dzieci chc¹
dokoñczenie na str. 5
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Droga woda?
Op³aty za ciep³¹ i zimn¹ wodê oraz za odprowadzanie
œcieków s¹ w Spó³dzielni Mieszkaniowej Bródno zbyt
wysokie. Tak twierdz¹ mieszkañcy.
To kolejny kamyk wrzuco- mym czasie, kiedy rozsy³ane
ny przez lokatorów do ogród- by³y do lokatorów rozliczenia,
ka spó³dzielni, po naszym w moim mieszkaniu wymieubieg³orocznym cyklu tek- niane by³y wodomierze.
stów dotycz¹cych rozliczania Skoñczy³a siê ich homologaciep³a. Przypominamy, ¿e cja. Poda³em stany starych
cykl zosta³ zainspirowany wodomierzy (ju¿ po rozliczeprzez mieszkañców SM niu), ale nie zosta³y one
uwzglêdnione. Wobec tego
Bródno.
Jeden z naszych czytelni- rozliczono mnie w postaci
ków informuje, ¿e dla jego zrycza³towanej.
Czytelnik wyst¹pi³ do
mieszkania, w którym z wody
i odprowadzania œcieków spó³dzielni z pismem, prokorzysta jedna osoba, nali- sz¹c o wyjaœnienie kwestii
czono za te us³ugi, w cyklu zasad zrycza³towanego rozpó³rocznym, zrycza³towan¹ liczania op³at za wodê. Proop³atê w wysokoœci 1500 z³, si³ równie¿ o rozliczenie koszco – po odliczeniu kwoty za- tów wody wedle stanów staliczkowej – spowodowa³o, ¿e rych wodomierzy. W odpolokator musia³ zap³aciæ ponad wiedzi otrzyma³ informacjê
900 z³ – Nie spodziewa³em dotycz¹c¹ kosztów zrycza³tosiê czegoœ takiego. Trudno wanego rozliczania kosztów
jest na dzieñ dobry wyci¹- wody – Spó³dzielnia Mieszkagn¹æ z portfela 900 z³. Nigdy niowa Bródno, administracja
tyle za wodê nie p³aci³em. To Osiedla Podgrodzie wyjaœnia,
jest kwota z sufitu. Jak poli- ¿e rozliczenie wody w Pana
czy³em, musia³bym przez pó³ lokalu zosta³o dokonane w
roku trzymaæ odkrêcone ca³¹ oparciu o zapis Regulaminu
dobê wszystkie krany i laæ z indywidualnego rozliczania
nich wodê z wydajnoœci¹ 8 li- kosztów zu¿ycia wody i oddokoñczenie na str. 2
trów na minutê. W tym sa-
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drzwi suwane i sk³adane
ramki i fronty kuchenne
profile aluminiowe Sevroll
drzwi wewnêtrzne PORTA
lustra ³azienkowe (du¿y wybór)
ciêcia i oklejanie p³yty
fronty akrylowe
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Droga woda?
dokoñczenie ze str. 1

prowadzania œcieków, gdzie
zgodnie z pkt. II 3.3 przedp³ata ustalana jest w wysokoœci
œredniej z piêciu lokali o najwy¿szym zu¿yciu wody na
osobê, na miesi¹c, w danym
budynku. Wniesiona zaliczka
zosta³a rozliczona do wysokoœci rycza³tu, tj. zgodnie z
punktem II 2.3 Regulaminu
tzn. w wysokoœci 120% najwiêkszego zu¿ycia wody na
osobê, na miesi¹c, w danym
budynku (...) zdemontowane
w Pana lokalu wodomierze
straci³y wa¿noœæ legalizacji w
2009 roku, dlatego te¿ wykazywane przez nie wartoœci
zu¿ycia (wskazania), nie
mog¹ byæ przyjmowane do
rozliczeñ zu¿ycia wody w lokalu. (...) Po Pana stronie
spoczywa obowi¹zek udostêpniania lokalu celem dokonania odczytów urz¹dzeñ
pomiarowych, gdy¿ tylko terminowe podawanie stanów
wodomierzy gwarantuje, ¿e
lokal bêdzie móg³ byæ rozliczany z faktycznie zu¿ytej
wody.
Czytelnik zosta³ poinformowany o fakcie, i¿ Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zu¿ycia
wody i odprowadzania œcieków zosta³ uchwalony odpowiednimi uchwa³ami Rady
Nadzorczej SM Bródno,
otrzyma³ równie¿ informacjê
o wszystkich stawkach op³at
za wodê wraz z podgrzaniem i o wysokoœci wyliczonego dla rycza³tu zu¿ycia
wody na lokal.
O zasady naliczania op³at
za wodê zapytaliœmy Adama
Zawadila, dyrektora Osiedla
Podgrodzie, pe³nomocnika
Zarz¹du SM Bródno – Podstawê do naliczania op³at za
wodê w lokalach, stanowi¹
oczywiœcie zamontowane i
posiadaj¹ce wa¿n¹ legalizacjê wodomierze. Nie by³oby
¿adnego problemu, gdyby lokatorzy zechcieli w og³oszonym przez nas terminie rozliczyæ stany swoich wodomierzy. Mo¿na tego dokonaæ na
wiele sposobów. Mo¿na udostêpniæ lokal osobom odczytuj¹cym pomiary, mo¿na zostawiæ zatkniêt¹ w drzwiach
mieszkania kartkê z odczytami, mo¿na je podaæ telefonicznie, dzwoni¹c do administracji, dostarczyæ do administracji osobiœcie, mo¿na wys³aæ je faksem, b¹dŸ drog¹
mailow¹. Jak widaæ sposobów jest mnóstwo, a mimo
tego brakuje nam niemal zawsze 10% odczytów. Zdarza
siê i tak, ¿e odczyty wodomierzy s¹ dostarczane bez nazwiska lokatora i bez numeru lokalu. W tej sytuacji nie jesteœmy w stanie rozliczyæ
kosztów wody w ca³ym budynku, bowiem rozliczenie
stanowi jeden system. Lokatorzy t³umacz¹ siê najczêœciej brakiem czasu, ale trudno zrozumieæ tê motywacjê,
wydaje siê, ¿e nie jest to trudne zadanie i nie wymaga zbyt

wiele zachodu. W tej sytuacji,
by nie blokowaæ rozliczenia
ca³ego budynku, jesteœmy
zmuszeni do naliczania brakuj¹cych odczytów metod¹
zrycza³towan¹, która – co
oczywiste – nie jest korzystna dla lokatorów. Stanowi
120% op³aty obliczonej dla
piêciu lokali o najwiêkszym
zu¿yciu wody, w danym budynku. Takie zasady zosta³y
przyjête w uchwa³ach Rady
Nadzorczej SM Bródno,
wprowadzaj¹cych Regulamin
indywidualnego rozliczania
kosztów zu¿ycia wody i odprowadzania œcieków.
Kolejna sprawa to legalizacja wodomierzy, która musi
byæ dokonywana co cztery
lata. Ka¿dy lokator jest wówczas zobowi¹zany do wymiany wodomierza. Niestety i tê sprawê – w niektórych
przypadkach – jest nam trudno wyegzekwowaæ – lokatorzy nie wpuszczaj¹ osoby,
która dokonuje wymiany wodomierza, nie reaguj¹ na
nasze pisma o koniecznoœci
wymiany. Jesteœmy wówczas zmuszeni do wy³¹czenia wodomierza z systemu,
jednoczeœnie informujemy
lokatora, ¿e rozliczenie kosztów wody w jego lokalu nast¹pi w formie zrycza³towanej. Lokatorzy nie mog¹
ubiegaæ siê o rozliczenie
kosztów zu¿ycia wody z wodomierzy, które straci³y legalizacjê, bowiem jest to niezgodne z prawem.
Myœlimy w SM Bródno
powa¿nie o wprowadzeniu
wodomierzy, których odczyty odbywaj¹ siê drog¹ radiow¹, a wiêc bez udzia³u
lokatorów. Niektórzy zarz¹dcy budynków i czêœæ
spó³dzielni mieszkaniowych
ju¿ takie wodomierze wprowadza.
(egu)
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Szumi doko³a las
Czy wierz¹ Pañstwo w pecha? Nie? A mo¿e jednak?
Jest cz³owiek, który napotyka same problemy, próbuj¹c
korzystaæ ze swojej w³asnoœci. Czy to pech?
Pamiêtaj¹ Pañstwo – Analizuj¹c uzyskane informieszkaniec Pragi z gospo- macje oraz po dokonaniu
darstwem w gminie Dêbe oglêdzin nieruchomoœci nie
Wielkie. Skonfiskowano sta- mo¿na stwierdziæ, ¿e grunt w
do jego koni, 8-hektarowej granicach przedmiotowej
dzia³ki nie da siê podzieliæ i nieruchomoœci bêdzie u¿ytprzekszta³ciæ na dzia³ki bu- kowany rolniczo. Zastanadowlane. Kolejny problem – wiaj¹ce ... sk¹d starosta miñniemo¿noœæ przekszta³cenia ski z góry wie, ¿e grunt nie
dzia³ki leœnej na roln¹ i kilku bêdzie u¿ytkowany rolniczo?
nieu¿ytków na dzia³ki bu- Jest wró¿k¹, jasnowidzem?
dowlane. Zacznijmy od dzia³ki Wydania decyzji œrodowiskowej w kwestii zmiany statuleœnej.
Niewiele wspólnego z la- su nieruchomoœci odmówi³ –
sem ma kilkanaœcie drzew, z powy¿szych powodów –
samosiejek i krzaków na bli- Regionalny Dyrektor Ochrosko 3-hektarowej dzia³ce, ale ny Œrodowiska w Warszawie.
podatek za las trzeba p³aciæ. Dzia³ka w obowi¹zuj¹cym
Wedle ekspertyzy owa nie- (od 2003) miejscowym plaruchomoœæ to halizna, czyli nie zagospodarowania przegrunt leœny pozbawiony strzennego gminy Dêbe
drzewostanu powy¿ej 2 lat. Wielkie, znajduje siê na tePomimo tego, w ubieg³ym renach leœnych i nic to, ¿e nie
roku, starosta powiatowy w rosn¹ na niej drzewa starsze
Miñsku Mazowieckim odmó- ni¿ dwuletnie - nie mo¿e byæ
wi³ zamiany lasu na u¿ytek przekszta³cona na u¿ytek
rolny. Oto fragmenty uzasad- rolny.
Nic nie pomog³o odwo³anie
nienia, jak¿e charakterystyczne dla polskiego urzêd- siê od decyzji do Generalneniczego m³yna, który miele go Dyrektora Ochrony Œrodometodycznie, acz niespiesz- wiska, bowiem ten podtrzynie i wko³o Macieju – Pomi- ma³ decyzjê regionalnej inmo tego, ¿e teren pozbawio- stancji, pisz¹c m.in. – (...) orny jest drzewostanu o tym, gan drugiej instancji wyraŸnie
¿e stanowi las przes¹dza podkreœla, ¿e ustalenie przeaktualny wypis z rejestru znaczenia terenu oraz okregruntów mówi¹cy o dzia³ce œlenie sposobów zagospodaleœnej, chocia¿ czasowo po- rowania i warunków zabudozbawionej drzewostanu (!!! wy terenu nastêpuje w miejprzyp. red.). (...) Zgodnie z scowym planie zagospodarozapisem ustawy o lasach, wania przestrzennego, co
zmiana lasu na u¿ytek rolny wynika wprost z art. 4 ust. 1
jest mo¿liwa w przypadkach ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
szczególnie uzasadnionych O planowaniu i zagospodaropotrzeb w³aœciciela lasu. waniu przestrzennym. (...)

Nale¿y tutaj równie¿ podkreœliæ, ¿e lasem, w rozumieniu
ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach, jest m.in.
grunt o zwartej powierzchni
co najmniej 0,10 ha, pokryty
roœlinnoœci¹ (uprawami leœnym) – drzewami i krzewami oraz runem leœnym – lub
przejœciowo jej pozbawiony,
przeznaczony do produkcji
leœnej. Fakt, ¿e przedmiotowa dzia³ka pokryta jest pojedynczymi drzewami, nie jest
równoznaczny z tym, ¿e nie
stanowi ona lasu w rozumieniu przepisów powy¿szej
ustawy.
Ot, sofistyka. Czytelnikowi
zaœ z bezsilnoœci opadaj¹
rêce – Udowodnione jest bezsprzecznie – wszyscy co do
tego s¹ zgodni – ¿e na dzia³ce
nie ma lasu. S¹ tam pojedyncze, liche drzewa, niektóre
bez liœci, uschniête. To mój
grunt, nie zamierzam w przysz³oœci go zadrzewiaæ. To jest
ugór poroœniêty je¿ynami,
ostem i traw¹, za który muszê s³ono p³aciæ, bo ktoœ
ubrda³ sobie, ¿e jest to las.
Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska pisze w uzasadnieniu, ¿e teren przedmiotowej dzia³ki zosta³ poddany
oglêdzinom. Kiedy? Jak?
Przez kogo? Gdzie jest protokó³ z oglêdzin? Jeœli jest
takowy, co z niego wynika?
Nikt z biura pana dyrektora do
mnie siê nie zg³asza³ w celu
dokonania rzekomych oglêdzin, wiêc nie pozostaje mi
nic innego jak podwa¿yæ
prawdomównoœæ urzêdu dyrektora. Sprawê skierowa³em
do Wojewódzkiego S¹du Ad-

ministracyjnego. Proszê bardzo, zapraszam urzêdników
do dokonania wizji lustracyjnej na nieruchomoœci. Wystarczy rzut oka, by stwierdziæ, ¿e na dzia³ce nie ma
¿adnego lasu.
O leœn¹ - nieleœn¹ dzia³kê
zapytaliœmy w wydziale
ochrony œrodowiska i rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Miñsku Mazowieckim –
Proszê zrozumieæ, ¿e wedle
obowi¹zuj¹cego wci¹¿ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Dêbe Wielkie z 2003 roku teren, na którym znajduje siê
dzia³ka jest oznaczony jako
leœny i na obecnym etapie nie
mo¿na dokonaæ przekwalifikowania tej dzia³ki na roln¹.
Jasno wynika to równie¿ z
decyzji Regionalnego i Generalnego Dyrektorów Ochrony
Œrodowiska. Na podstawie
stworzonego w 2009 Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dêbe Wielkie, powstaj¹ nowe plany
miejscowe tej gminy. Jeœli w
nowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym znajduje siê
dzia³ka Czytelnika zmieni siê
jego przeznaczenie, nic nie
bêdzie sta³o na przeszkodzie,
by zmieniæ status gruntu z
leœnego na rolny. Na razie jest
to niemo¿liwe – kategorycznie stwierdzi³ urzêdnik.
W nastêpnym wydaniu
NGP przyjrzymy siê kolejnym
dzia³kom Czytelnika, wspomnianym na pocz¹tku nieu¿ytkom rolnym. Ciekawe,
czy powiod³y siê próby ich
przekwalifikowania na dzia³ki
budowlane?
El¿bieta Gutowska
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Dialog o ochronie zabytków
dokoñczenie ze str. 1

sceptycznie nastawiona do tej
formy ochrony. W województwie mazowieckim od wprowadzenia takiej mo¿liwoœci w
2004 roku nie powsta³ do tej
pory ani jeden park kulturowy.
Ide¹ jest tu ³¹czenie wartoœci
kulturowych i przyrodniczych,
a takie warunki nie zawsze s¹
do spe³nienia. Zaawansowane prace w Ossowie utknê³y
z powodu skomplikowanej
struktury w³asnoœci i œcieraj¹cych siê sprzecznych interesów. Ustawa, przez brak odpowiednio precyzyjnych przepisów i odpowiedniego ich
„oprzyrz¹dowania”, nie pozwala na unikniêcie takich
sytuacji.
Ma³o tego, obecne przepisy
s¹ tak skonstruowane, ¿e na
pomoc finansow¹ Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabyt-

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

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

ków mog¹ liczyæ w³aœciciele
prywatni, wspólnoty b¹dŸ instytucje koœcielne. Konserwator nie mo¿e jednak dofinansowywaæ koniecznych remontów miejskich zabytkowych budynków mieszkalnych, choæ
jego œrodki pochodz¹ z podatków nas wszystkich. St¹d czêsto wynika widoczna ró¿nica w
stanie obiektów miejskich i prywatnych.
Ten problem mamy w³aœnie na Pradze Pó³noc, gdzie
wiêkszoœæ substancji zabytkowej nale¿y do miasta.
Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e w
ostatnich dwóch latach dzielnica najwiêcej wyda³a na remont budynku Liceum W³adys³awa IV, a nie na remonty rozsypuj¹cych siê kamienic. Wiceburmistrz Katarzyna £êgiewicz zabiega o dodatkowe œrodki, ale bardzo
trudno je pozyskaæ. Obecna
polityka miasta zak³ada jedynie zabezpieczenie przed
dalsz¹ degradacj¹ zabytkowej zabudowy, ale nie przewiduje funduszy na jej gruntown¹ rewitalizacjê.
Tomasz Peszke z prezydium DKDS przedstawi³ sw¹
subiektywn¹ ocenê ochrony
zabytków na Pradze Pó³noc.
Nierozwi¹zywalnych do tej
pory problemów jest wiele.
Widoczny jest brak spójnego
programu dzielnicowego w

tym zakresie. W dzielnicy, która „zabytkami stoi” nie ma jednostki, zajmuj¹cej siê ich
ochron¹. ZGN te¿ nie dysponuje w swoim bud¿ecie œrodkami na ten cel. Wobec presji
deweloperów, przy braku odpowiednio dotkliwej odpowiedzialnoœci karnej, praskie zabytki bêd¹ znikaæ, podobnie,
jak dzieje siê to z historycznym
detalem. Pokutuje te¿ brak
wiedzy o w³aœciwych sposobach renowacji obiektów zabytkowych. Przyk³adem mo¿e
byæ niefachowe ocieplanie
budynków przy Pl. Hallera.
Na Pradze Pó³noc znajduje siê 10% zasobu zabytkowego Warszawy, ale bardzo
ma³o zabytków jest wpisanych
do rejestru, wiêkszoœæ z nich
znajduje siê tylko w gminnej
ewidencji zabytków. Ewidencja nie chroni zabytku przed
zniszczeniem. Ofiar¹ niespójnych przepisów pad³a praska
Parowozownia. Od 2010 roku,
kiedy znowelizowano Ustawê
o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, konserwator
ma mo¿liwoœæ interweniowania tak¿e w obronie obiektów
znajduj¹cych siê tylko w ewidencji zabytków.
Ewa Nekanda-Trepka podkreœla³a, ¿e mechanizmy
prawne s¹, brak tylko odpowiedniej wra¿liwoœci i zrozumienia dla potrzeby ochrony

dziedzictwa kulturowego, tak
w spo³eczeñstwie, jak i wœród
decydentów. We wspó³pracy
z Ministerstwem Kultury prowadzone s¹ przez s³u¿by
konserwatorskie dalsze prace nad zwiêkszeniem skutecznoœci tej ochrony. Rafa³
Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, na 27 lutego zwo³a³ posiedzenie Forum Ochrony
Zabytków. G³ównym punktem programu ma byæ dyskusja nad przyst¹pieniem do
prac, zmierzaj¹cych do nowelizacji Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. A zmiany s¹ niezbêdne. Konserwator np. opiniuje
tylko projekt budowlany, ale
ju¿ nie projekt wykonawczy,
w którym decyduje siê o
szczegó³ach wa¿nych z
punktu widzenia ochrony zabytku. W ten sposób ochrona zabytku staje siê fikcj¹ i
zale¿y wy³¹cznie od dobrej
woli inwestora.
Broni¹c siê przed zarzutami nieskutecznoœci dzia³ania,
pracownicy urzêdu konserwatora podkreœlali, ¿e w ramach istniej¹cych uprawnieñ,
na zlecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków s¹
przeprowadzane kontrole i
sporz¹dzane zalecenia pokontrolne. W bardziej drastycznych przypadkach s¹

nak³adane grzywny. Trudno
przyj¹æ takie wyjaœnienia za
wystarczaj¹ce, skoro podejmowane dzia³ania nie wprowadzaj¹ ochrony zabytków
zauwa¿alnej w skali miasta
lub choæby dzielnicy.
Dla Pragi w ewidencji zabytków sporz¹dzono 81 kart,
bêd¹cych szczegó³owym opisem danej nieruchomoœci.
Stanowi¹ one jeden z elementów procedury wpisu do
rejestru zabytków. Karty s¹
sporz¹dzane g³ównie dla budynków zagro¿onych i kwalifikuj¹cych siê ze wzglêdu na
swe walory do tej najwy¿szej
formy ochrony. Wspólnoty i
prywatni w³aœciciele obawiaj¹
siê wpisu do rejestru zabytków, poniewa¿ zwiêksza to
koszty remontów i utrzymania
takich budynków. Oczywiste
minusy, jak koniecznoœæ
uzgadniania wszelkich prac
remontowych, s¹ w pewnym
zakresie rekompensowane,
np. przez mo¿liwoœæ obni¿e-

nia podatku od nieruchomoœci. Mo¿na tak¿e wyst¹piæ o
dofinansowanie do Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków. Roczny bud¿et biura
przekracza 2 miliony z³otych.
Mo¿liwe, ¿e wœród propozycji
zmian legislacyjnych znajd¹
siê tak¿e mechanizmy poprawiaj¹ce atrakcyjnoœæ posiadania zabytku, aby jego burzenie sta³o siê nieop³acalne.
Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

PIT bez tajemnic
II Oddzia³ ZUS w Warszawie informuje, ¿e od marca
organizuje akcjê „Poniedzia³ki z Urzêdem Skarbowym - jak
wype³niæ PIT za 2011 rok”. W siedzibie Oddzia³u pracownicy
Urzêdu Skarbowego pomog¹ wype³niæ formularze podatkowe
oraz wyjaœni¹ wszelkie w¹tpliwoœci, dodatkowo bêdzie
tak¿e istnia³a mo¿liwoœæ z³o¿enia w Oddziale zeznania
podatkowego. Pracownicy Urzêdu Skarbowego Warszawa
Praga bêd¹ dy¿urowaæ w siedzibie Oddzia³u we wszystkie
poniedzia³ki marca i kwietnia (tj. 5 marca, 12 marca, 19 marca,
26 marca, 2 kwietnia, 16 kwietnia, 23 kwietnia, 30 kwietnia)
w godzinach 8 - 16.
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Echo koncertu
Wniosek 7 radnych klubu PiS o odwo³anie S³awomira
Antonika ze stanowiska wiceburmistrza Dzielnicy Targówek z³o¿ony zosta³ na XXII sesji, 14 grudnia 2011 roku; 12
stycznia wprowadzony do porz¹dku obrad XXIII sesji, któr¹
po przerwie wznowiono 8 lutego. Po trzygodzinnych obradach odby³o siê tajne g³osowanie: za odwo³aniem S³awomira Antonika opowiedzia³o siê 6 radnych, 16 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
Decyzje radni podejmowali dokumentowanie prowadzepo zapoznaniu siê ze sprawoz- nia zadañ kulturalnych zadaniem komisji rewizyjnej z twierdzonych w bud¿ecie
kontroli przeprowadzonej dzielnicy, na podstawie jednoprzez zespó³ kontrolny; g³osa- litego formularza (zawieraj¹mi w dyskusji oraz postanowie- cego: zatwierdzony bud¿et,
niem Prokuratury Rejonowej zamówienia, umowy, podsuWarszawa Praga o odmowie mowanie) oraz uporz¹dkowawszczêcia œledztwa po rozpo- nie dokumentacji zamówieñ,
znaniu wniosku Agnieszki wynikaj¹cych z umów. UtrudKaczmarskiej sprawie przekro- nieniem w pracach zespo³u
czenia uprawnieñ w 2010 roku by³o nie przekazywanie, lecz
przez zastêpcê burmistrza, okazywanie kopii dokumentapoprzez zlecenie przygotowa- cji Ÿród³owej.
nia koncertu symfonicznego
Zarz¹d dzielnicy stwierdzi³,
„Targówek Elsnerowi”, w tym: ¿e wydatkowa³ œrodki zgodnie
partytur koncertowych po ce- z poleceniem, aprobat¹ i
nie przekraczaj¹cej ceny ryn- wiedz¹ Rady Dzielnicy Targókowe, dzia³aj¹c w ten sposób wek; osoby podpisuj¹ce umona szkodê interesu publiczne- wy i faktury – posiada³y stogo i wyrz¹dzaj¹c znaczn¹ sowne uprawnienia; zawarte
szkodê maj¹tkow¹.
umowy na opracowanie maZespó³ kontrolny pracowa³ teria³ów nutowych i organizaw sk³adzie: Jêdrzej Kunowski cjê koncertu zosta³y zawarte
(przewodnicz¹cy), Mi³osz Sta- zgodnie z prawem o zamówienis³awski, Andrzej Gapys, Re- niach publicznych.
nata Micha³owska (cz³onkoOdrêbne zdanie do sprawie). Po zbadaniu 24 doku- wozdania komisji rewizyjnej,
mentów i przyjêciu wyjaœnieñ obejmuj¹ce 12 punktów, z³oS³awomira Antonika i El¿bie- ¿y³ Mi³osz Stanis³awski. Zwróty Urbanowicz – stwierdzono ci³ m.in. uwagê, ¿e sprawoznieprawid³owoœci: brak pe³ne- danie zawiera tylko informacje
go udokumentowania sposo- z kontroli formalnej, a nie babu i trybu wyboru wykonawcy dania celowoœci i gospodarnokoncertu „Targówek Elsnero- œci danego wydatku; umowy
wi”, nieodpowiednie uporz¹d- z impresariatem podpisano
kowanie dokumentacji doty- bez przetargu, sztucznie dziecz¹cej przygotowania, prze- l¹c zamówienia; umowa na
prowadzenia i podsumowania zakup nut w 2010 roku jest
koncertu oraz za³¹czenie do sprzeczna z ustaw¹ o finandokumentacji finansowej sach publicznych, ponadto
kosztorysu bez parafy osób zosta³a zrealizowana niezgoduprawnionych.
nie z przedmiotem zamówieZespó³ kontrolny zaleci³ za- nia (utwór „Echo” zamiast
rz¹dowi dzielnicy: systemowe „Echo w lesie”); zakupione

starodruki s¹ bez gwarancji co
do autentycznoœci ich pochodzenia i dok³adnoœci transkrypcji. Komisja nie powo³a³a
specjalisty ds. twórczoœci Józefa Elsnera.
Podczas dyskusji na sesji
krytyczne uwagi o pracy zespo³u i pytania zg³osili: Mi³osz
Stanis³awski, Maciej Jankiewicz, Marcin Sk³odowski. Odpowiedzi udziela³ i zarzuty
prostowa³ Jêdrzej Kunowski.
Dzia³ania radnych klubu PiS
w tej sprawie Andrzej Gapys
nazwa³ hucp¹.
Marek Pacu³a, dyrektor LO
im. Stefana Czarnieckiego
odczyta³ list zbiorowy, podpisany przez wszystkich dyrektorów szkó³ Targówka, wyra¿aj¹cy oburzenie z powodu
wniosku o odwo³anie S³awomira Antonika. Dyrektorzy
oceniaj¹ wiceburmistrza jako
doskona³ego organizatora, inicjatora i wykonawcê wielu programów, integruj¹cego œrodowisko, daj¹cego szko³om
wsparcie organizacyjne i finansowe.
Agnieszka Kaczmarska,
doceniaj¹c ten „szlachetny
gest”, zwróci³a uwagê, ¿e
sprawa dotyczy gospodarnoœci, wydatkowania pieniêdzy.
Argumentowa³a: 50 tysiêcy
przyda³oby siê szko³om na
do¿ywianie, na szafki dla
uczniów.
W dyskusji wraca³a sprawa
celowoœci zakupu nut i ich rozpisania na orkiestrê, braku gwarancji oryginalnoœci, a tak¿e
opinii, wyg³aszanych wczeœniej,
na posiedzeniach komisji.
Radnych, którzy kwestionuj¹ koszty rozpisania nut,
burmistrz Grzegorz Zawistowski zachêca³ do poznania postaci Józefa Elsnera. Poinformowa³ te¿, ¿e wp³ynê³o pismo
z prokuratury. W uzasadnieniu
decyzji o odmowie wszczêcia
œledztwa asesor Prokuratury
Rejonowej Warszawa Praga
Pó³noc Andrzej Zaczek stwierdzi³, ¿e „ustalone okolicznoœci

XXIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zgodne g³osowania
Bezpoœrednio po zakoñczeniu XXIII sesji rozpoczê³a siê
kolejna, w programie której by³y 3 projekty uchwa³ i sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du dzielnicy Targówek za
okres 29 XI 2011 – 27 I 2012 r.
Przed³o¿ony radnym do
zaopiniowania projekt zmiany
za³¹cznika do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2012 przewiduje m.in. zwiêkszenie o
400 000 z³ œrodków na bie¿¹ce remonty dróg gminnych;
o 100 000 z³ œrodków na realizacjê Dni Targówka, Turniej
rycerski i koncerty (m.in. Targówek Elsnerowi); o 115 000 z³
na zwiêkszenie dotacji na
dzia³alnoœæ Domu Kultury
„Œwit” (95 000) i Domu Kultury
„Zacisze” (20 000); o 35 000 z³
na dotacje dla bibliotek (na
zakup ksi¹¿ek); ponadto zwiêkszenie œrodków na zagospodarowanie terenów zieleni: wzd³u¿ Kana³u Bródnowskiego wraz z budow¹ zbiornika retencyjno-rekreacyjnego (o 2 934 000 z³), wzd³u¿
Kana³u Zaciszañskiego (o
751 000 z³) i wzd³u¿ Kana³u
Drewnowskiego (o 5 000 z³).
Projekt uchwa³y pozytywnie zaopiniowa³o 5 komisji.

Na sesji Joanna Mroczek
zg³osi³a wniosek o przesuniêcie kwoty 60 000 z³ z rozdzia³u 75023 za za³o¿enie
bezprzewodowego internetu
w Parku Bródnowskim i Parku Wiecha. Wniosek popar³o
14 radnych, 4 by³o przeciw,
4 wstrzyma³o siê od g³osu.
Zarz¹d nie wyrazi³ zgody na
tê zmianê.
Za uchwa³¹ o zmianie za³¹cznika g³osowa³o 15 radnych, 2 by³o przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Jednomyœlnie, 22 g³osami, podjêta zosta³a uchwa³a, pozytywnie opiniuj¹ca
projekt uchwa³y Rady Warszawy w sprawie nadania
nazw ulicom w Dzielnicy Targówek, zgodnie z ich zwyczajowymi nazwami: Gdyñska i Rusiecka.
W zwi¹zku z wydan¹ przez
Biuro Edukacji Urzêdu m.st.
Warszawy negatywn¹ opini¹
o zgodnoœci z prawem

uchwa³y Rady Dzielnicy Targówek z 2 grudnia 2011 r. –
zarz¹d Dzielnicy zaproponowa³ zmianê Aktu Za³o¿ycielskiego Zespo³u Szkó³ nr 34
przy ul. Mieszka I 7. Z dniem
1 wrzeœnia 2012 r. w jego
sk³ad wchodz¹: Zasadnicza
Szko³a Zawodowa nr 41
Technikum, VIII Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych, Szko³a Policealna nr 36 oraz Oœrodek
Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego. Z dniem 1
wrzeœnia 2013 roku w tym
sk³adzie nie bêdzie VIII Uzupe³niaj¹cego LO. Wprowadzone zmiany nie wywo³uj¹
skutków finansowych, a jedynie porz¹dkuj¹ nazewnictwo
podtypów szkó³ z ZS nr 34.
Uchwa³ê popar³o w g³osowaniu 20 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
W godzinê od rozpoczêcia
obrad przewodnicz¹cy rady
Zbigniew Poczesny og³osi³
zamkniêcie XXIV sesji.
K.

nie nosz¹ znamion przestêpstwa”; pojêcie „znacznej szkody maj¹tkowej” oznacza kwotê powy¿ej 200 tysiêcy z³otych;” istot¹ postêpowania karnego nie jest przeprowadzanie analizy walorów artystycznych danego przedsiêwziêcia,
jego wp³ywu na rozwój kultury ani te¿ dokonywanie ocen
w zakresie jego niezbêdnoœci
w aspekcie wydatków dzielnicy”. Kwestie finansowe, tj. dotycz¹ce zasadnoœci ponoszenia wy¿szych kosztów (dla
uzyskania potencjalnie bardziej wartoœciowych rezultatów) nale¿¹ w pierwszej kolejnoœci do rady dzielnicy. Zarz¹d dzielnicy jako organ wykonawczy uprawniony jest do
gospodarowania mieniem komunalnym – wiêc brak podstaw do przyjêcia, ¿e opisane
w zawiadomieniu okolicznoœci
nosz¹ znamiona przestêpstwa z art. 231 par. 11 Kodeksu Karnego.
Szans¹ na bli¿sze poznanie
postaci, wa¿nej dla historii Targówka, by³ tryptyk o Józefie
Elsnerze, zaprezentowany na
wielkim ekranie, komentowany przez S³awomira Antonika.
Wiceburmistrz przedstawi³
tak¿e dzia³ania, zwi¹zane z
organizacj¹ koncertu, odpowiedzia³ na zarzuty o „marnotrawstwo œrodków publicznych
i skrajn¹ niegospodarnoœæ”;
powo³a³ siê na pozytywne opinie o kompetencjach Niny Nowak, omówi³ losy partytur dzie³
J. Elsnera.
Dalsza wymiana zdañ zawiera³a elementy kurtuazji:
Agnieszka Kaczmarska podziêkowa³a za wyk³ad o Józefie Elsnerze, S³awomir Antonik zachêca³ do dalszych studiów muzykologicznych.
Gdy nie by³o chêtnych do
zabrania g³osu, przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny zarz¹dzi³ tajne g³osowanie. Po
og³oszeniu wyników przez
przewodnicz¹c¹ komisji skrutacyjnej Ma³gorzatê Zieliñsk¹,
wiceburmistrz S³awomir Antonik podziêkowa³ tym, którzy
okazali zaufanie dla jego pracy i obieca³, ¿e w dalszej pracy nie zawiedzie.
K.

Pod znakiem
komunikacji i dróg

Czy kolej ³¹cz¹ca lotnisko Chopina z nowym lotniskiem
w Modlinie mo¿e omin¹æ Bia³o³êkê? Radni robi¹ wszystko,
by tak siê nie sta³o.
Na pocz¹tek przeg³osowa- ulic. I jest pozytywna opinia
li uchwa³ê w sprawie zatrzy- dla ulic: 15 Sierpnia, Wenecmywania siê poci¹gów Kolei kiej i Pionierów.
Mazowieckich na stacjach
Tradycyjnie ju¿ przyjêto
Choszczówka, P³udy i ¯erañ. zmiany w bud¿ecie na ten rok.
Jest taka koniecznoœæ, Tym razem priorytetem s¹ rebowiem nowy rozk³ad jazdy monty i budowy dróg. BudoKolei Mazowieckich nie wa Po³¹czonej poch³onie o 74
uwzglêdnia zatrzymywania tys. z³ wiêcej ni¿ planowano,
siê sk³adów na tych w³aœnie na budowê Projektowanej od
stacjach, co za tym idzie Hanki Ordonówny, wraz z wymieszkañcy Bia³o³êki zostan¹ kupem gruntów potrzebne
pozbawieni bardzo korzystne- bêdzie w tym roku nieco pogo (z punktu widzenia dojaz- nad 1 mln z³. Przebudowa
dów do pracy) przysz³ego po- Marcina z Wrocimowic po³¹czenia lotniska Modlin z lot- ch³onie 450 tys. z³, zaœ przeniskiem Chopina na Okêciu, budowa skrzy¿owania ulic
via Dworzec Wschodni i Dwo- Zau³ek – Berensona 700 tys.
rzec Œródmieœcie. Trasa Le- z³. Na przebudowê Wspó³czegionowo - lotnisko Chopina snej potrzebna jest niebagabêdzie co prawda obs³ugiwa- telna kwota 1,4 mln z³. Budona równie¿ przez now¹ liniê wa Brzezin od Bia³o³êckiej
SKM S3, ale te poci¹gi bêd¹ wymaga œrodków w wysokokursowa³y co godzinê. Przyj- œci 545 tys. z³, budowa Dzikiej
muj¹c, ¿e poci¹gi Kolei Ma- – 500 tys. z³. Wykup gruntów
zowieckich, na linii lotnisko- pod Frachtow¹ wymaga w tym
wej, zatrzymywa³yby siê na roku wydania blisko 700 tys.
bia³o³êckich stacjach, dojazd z³. Wymieniliœmy tylko czêœæ
na Pragê, do Œródmieœcia, na planowanych na ten rok inweOchotê i na lotnisko Chopina, stycji drogowych. Ich lista jest
by³by mo¿liwy co pó³ godziny. bardzo d³uga.
Godzinne oczekiwanie na
Z wiêkszych inwestycji,
poci¹g, szczególnie w szczy- poza drogowymi, warto wycie komunikacyjnym, wyklu- mieniæ budowê kana³u ulgi
cza korzystanie z tego po³¹- Rowu Brzeziñskiego. W tym
czenia przy codziennych do- roku na ten cel trzeba przejazdach do pracy i do szkó³ i znaczyæ 190 tys. z³. Teren reprzy powrotach do domów. kreacyjny przy Ruskowym
Mieszañcy Bia³o³êki strac¹ Brodzie bêdzie kosztowa³ 150
dodatkowo czêœæ kursów linii tys. z³, zaœ plac zabaw przy
S9 (SKM z Legionowa do Portowej – 300 tys. z³.
Dworca Gdañskiego i z poZwyczajowo, w pierwszych
wrotem), bowiem te zostan¹ miesi¹cach nowego roku buzredukowane z racji w³¹cze- d¿etowego, radni przyjmuj¹
nia do kursowania linii lotni- sprawozdanie z wykonania
skowej KM, w³aœnie tej omi- bud¿etu (a œciœlej dzielnicowejaj¹cej Bia³o³êkê.
go za³¹cznika do bud¿etu
Zatwierdzono plan kontroli m.st. Warszawy) za rok pokomisji rewizyjnej Rady Dziel- przedni. Tak by³o i tym razem.
nicy na 2012, sprowadzaj¹cy Wykonanie bud¿etu w posiê do nadzorowania dzia³al- szczególnych dzia³ach prenoœci Bia³o³êckiego Oœrodka zentuje siê nastêpuj¹co: goKultury, jeœli chodzi o organi- spodarka mieszkaniowa –
zacjê pracy i wspó³pracê z wykonanie w 99,2%, adminigimnazjum przy Van Gogha, stracja publiczna – 99,7%,
nadzorowanie dzia³alnoœci oœwiata i wychowanie –
Bia³o³êckiego Oœrodka Spor- 99,4%, gospodarka komunaltu w kontekœcie organizacji na i ochrona œrodowiska –
pracy i wspó³pracy z podmio- 95,9%, kultura i ochrona dzietami zewnêtrznymi. W planie dzictwa narodowego – 99,9%,
znalaz³a siê równie¿ kontrola kultura fizyczna i sport –
Warszawa, ul. Floriañska 12 lok. 5 dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy 94,3%. Dochody bie¿¹ce wySpo³ecznej.
konano w 107,6%, podatki i
tel./fax 22 818 89 68, 602 616 877
Kolejna uchwa³a dotyczy³a op³aty lokalne w 105,6%, dowww.praskaautoszkola.pl
nazewnictwa ulic. Tym razem chody z mienia w 103,7%,
kat: A1, A, B
Biuro Geodezji i Katastru m.st. pozosta³e dochody (m.in. z
Kursy stacjonarne i weekendowe.
Warszawy zwróci³o siê z us³ug i ró¿nego typu op³at) w
Szkolimy profesjonalnie od 20 lat.
proœb¹ o zaopiniowanie przez 125,5%, dochody maj¹tkowe
radnych trzech nazw nowych w 66,2%.
Bia³o³êccy radni zaproponowali w odpowiedniej
uchwale, by wzorem zasad
im. p³k Henryka Leliwy-Roycewicza
punktacji przy rekrutacji dzieci
do ¿³obków wprowadziæ
04-393 WARSZAWA
jedn¹ z zasad przy rekrutacji
ul. Siennicka 40
dzieci do przedszkoli. Jednym z podstawowych krytezaprasza na
riów przyjêcia dziecka do
¿³obka jest odprowadzanie
podatku dochodowego do
00
jednego ze sto³ecznych urzêdów skarbowych przez jego
Spotkania informacyjne dla kandydatów
rodziców. Kryterium owo jest
punktowane. Radni propodo klas I gimnazjum.
nuj¹ wprowadzenie tej zasady równie¿ przy rekrutacji
Sk³adanie podañ o przyjêcie do szko³y
dzieci do przedszkoli.
do 27 kwietnia 2012 r.
(egu)
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DZIEÑ OTWARTY:
21 marca o godz. 18
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Rodzice uczniów XX LO im. B. CHROBREGO
ul. OBJAZDOWA 3, 03-771 WARSZAWA

Warszawa, 14.02.2012 r.

DO RADNYCH m.st. WARSZAWY
w sprawie
XX Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego w Warszawie i Zespo³u Szkó³ Nr 40

Dzieci - dzieciom
dokoñczenie ze str. 1

jego laleczka, jaki ma mieæ
kolor skóry, jak bêdzie ubrana i jakie ma imiê. Te informacje umieszczane by³y w
„akcie urodzenia” laleczki. W
akcjê anga¿owali siê rodzice,
dziadkowie i opiekunowie
dzieci. Dziêki tej wspó³pracy
miêdzypokoleniowej powsta³y ma³e dzie³a sztuki, które
mog¹ byæ „adoptowane”
przez rodziny uczniów, w zamian za p³yn¹c¹ z serca darowiznê; dochód zostanie
przekazany na ratowanie
¿ycia dzieci w Sierra Leone.
„Z pocz¹tkiem grudnia
2011 roku praca ruszy³a
pe³n¹ par¹. We wszystkich
klasach odby³y siê lekcje dotycz¹ce projektu, powstawa³y szkice. A potem w ruch
posz³y no¿yczki, ig³y, nitki, itd.
Z pomoc¹ przybyli rodzice i
dziadkowie – mówi koordynatorka projektu Katarzyna
Spoczyñska. – Efekty tej ciê¿kiej pracy, ale i œwietnej zabawy by³y rewelacyjne i przeros³y wszelkie oczekiwania.
Powsta³o 190 lalek z ró¿nych
stron œwiata, które przez tydzieñ niepodzielnie panowa³y w szkolnej bibliotece. Przychodzili tam uczniowie oraz
pracownicy szko³y, aby podziwiaæ te ma³e arcydzie³a i g³osowaæ na miss i mistera. Najwiêcej g³osów zdobyli: Lakshmi z Kalkuty i Jama z Jamaj-

ki. Jedna z laleczek zosta³a
reprezentantk¹ szko³y w konkursie, og³oszonym przez
UNICEF.”
15 lutego (Szkolny Dzieñ
Wszystkich Kolorów Œwiata)
w SP nr 42 odby³ siê koncert
charytatywny na rzecz dzieci
z Sierra Leone. W programie
wyst¹pili uzdolnieni uczniowie i absolwenci szko³y: zespó³ taneczny Tazaro, chór
szkolny, Kasia Ogorza³ek,
Daria Nowikowska, Maks
Nowotniak, Martyna Zdanowska (œpiew), Szymon Tlaga
(gra na akordeonie), Natalia
Grzyb (œpiew i gra na skrzypcach), zespó³ wokalny Sylaba. Najwiêksze brawa otrzyma³ Klub M³odego Europejczyka, który przedstawi³ program w jêzyku angielskim i
hiszpañskim, z elementami
tañca, nauki jêzyka i prezentacj¹ flag.
Nastêpnie ka¿dy móg³
„adoptowaæ” wybran¹ laleczkê. Minimalna kwota darowizny to 10 z³otych (tyle kosztuje komplet szczepieñ dla
dziecka w Sierra Leone). Najwiêksz¹ kwot¹, ofiarowan¹
za jedn¹ lalkê, by³o a¿ 400
z³otych. £¹cznie zebrano ponad 3 tysi¹ce z³otych.
Dyrektor szko³y Anna Nadolska serdecznie podziêkowa³a licznie przyby³ym rodzicom i goœciom honorowym:
Ma³gorzacie Po³owniak –

przedstawicielce UNICEF
Polska i Barbarze Kolago –
asystentce Rzecznika Praw
Dziecka.
Uczniowie SP nr 42 zostali
zaproszeni do udzia³u w nagraniu spotu filmowego, reklamuj¹cego akcjê „Wszystkie kolory œwiata”, z udzia³em
Majki Je¿owskiej, Ambasadora Dobrej Woli UNICEF.
UNICEF (United Nations
International Children`s Emergency Fund – Miêdzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych DoraŸnej Pomocy
Dzieciom, od 1953 roku Fundusz Narodów Zjednoczonych
Pomocy Dzieciom przy ONZ)
to organizacja powo³ana 11
grudnia 1946 roku rezolucj¹
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w miejsce rozwi¹zanej
organizacji UNRA.
Oprac. K.

31 stycznia br. podczas sesji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc mieszkañcy, rodzice i uczniowie
XX LO im. Boles³awa Chrobrego na Pradze
Pó³noc protestowali przeciwko niedemokratycznym procedurom stosowanym przy podejmowaniu decyzji przez samorz¹d Pragi
Pó³noc.
DLACZEGO SPRZECIWIAMY SIÊ DECYZJI
O PO£¥CZENIU W JEDNYM BUDYNKU
LICEUM I SZKO£Y ZAWODOWEJ?
1. Wzglêdy bezpieczeñstwa.
Zanim zapad³y wi¹¿¹ce decyzje, uczniowie
z Zespo³u Szkó³ Nr 40 niefortunnie zostali
poinformowani o przeniesieniu ich siedziby do
budynku XX LO im. B. Chrobrego przy ul.
Objazdowa 3. Zaowocowa³o to agresj¹ w internecie. Wygenerowany konflikt jeszcze
przed po³¹czeniem szkó³ zawodowej i ogólnolicealnej nie rokuje dobrze dla wspó³istnienia tych dwóch spo³ecznoœci i mo¿e prowadziæ do incydentów zagra¿ajacych bezpieczeñstwu i zdrowiu. Poczucie zagro¿enia,
szok psychiczny mog¹ wp³yn¹æ ujemnie na
wyniki przysz³orocznej matury. Rodzice o
sprawie poinformowali Rzecznika Praw
Dziecka. Ich niepokój wbudzi³ fakt, ¿e sprawa bezpieczeñstwa uczniów nie zosta³a w
ogóle uwzglêdniona przez Zarz¹d i czêœæ radnych Dzielnicy Pragi Pó³noc, którzy podczas
sesji pozytywnie zaopiniowali pomys³ po³¹czenia w jednym budynku dwóch ró¿nych typów szkó³.
2. Brak przejrzystoœci w dzia³aniu samorz¹du Dzielnicy Pragi Pó³noc.
Ujawni³o siê to szczególnie przy powstawaniu rekomendacji o przeniesieniu Zespo³u
Szkó³ Nr 40 do budynku liceum. Podczas sesji
Rady urzêdnicy manipulowali informacj¹, powo³uj¹c siê wy³¹cznie na dane niekorzystne
dla XX LO im. B. Chrobrego i prowadz¹c
jawn¹ agitacjê na rzecz Zespo³u Szkó³ Nr 40.
Zatajono np. fakt, ¿e w w/w Zespole figuruje
zawodówka bez uczniów, a w budynku Zespo³u, pomimo bardzo z³ego stanu technicznego, s¹ podnajmowane pomieszczenia dla
szko³y prywatnej. Przytaczane liczby chêtnych do ogólniaka nie oddawa³y stanu rzeczywistego.
Radni nie wziêli pod uwagê ani woli mieszkañców wyra¿onej w tysi¹cu podpisów, ani
woli protestuj¹cych na sali rodziców i uczniów
liceum. O wyniku g³osowania zadecydowa³y
ustalenia w klubach politycznych, a nie interes spo³eczny, co publicznie przyzna³ jeden
z radnych.
Zadziwiaj¹cy jest te¿ zakres konsultacji
przeprowadzonych przez burmistrza Pragi
Pó³noc - nie z uczniami, rodzicami i mieszkañcami, ale z prezesami koncernów - patronów Zespo³u Szkó³ Nr 40. Firmy te prawdopodobnie zatrudni¹ najzdolniejszych absolwentów. Pytanie: a co bêdzie z pozosta³ymi?
3. Istnieje alternatywne rozwi¹zanie dla
Zespo³u Szkó³ Nr 40.
W toku konsultacji spo³ecznych zosta³ wypracowany projekt stworzenia centrum
kszta³cenia zawodowego przy ul. Targowej
i w listopadzie 2011 roku skierowany do Biura
Edukacji m.st. Warszawy - chodzi³o o przeniesienie Zespo³u Szkó³ Nr 40 z ul. Jagielloñskiej 61 na ul. Targow¹, gdzie s¹ najlepsze
warunki dla szkolnictwa zawodowego, w tym
hale, na miejscu warsztaty, blisko powstaje
stacja metra (obok Dworca Wileñskiego).
Nie przed³o¿ono radnym powy¿szego rozwi¹zania, a mieszkañcom Pragi nie wyjaœniono powodów wycofania siê Zarz¹du z koncepcji zaakceptowanej m.in. przez zwi¹zki
zawodowe.

4. Alternatywa dla XX LO im. B. Chrobrego.
Umieszczenie w budynku XX LO im. B.
Chrobrego przy ul. Objazdowej 3 innego liceum, np. LO im. J. Pi³sudskiego z ul. Kowelskiej. Szko³a ta otrzymuje nabór do 4
klas, chocia¿ ma trudnoœci z ich wype³nieniem. Jest to zrozumia³e ze wzglêdu na jej
lokalizacjê w najniebezpieczniejszej czêœci
Pragi (tzw. Trójk¹t Bermudzki). To liceum
wykorzystuje swój budynek tylko w 40%.
Po³¹czenie dwóch porównywalnych placówek by³oby rozwi¹zaniem racjonalnym, korzystnym dla uczniów, zw³aszcza dla ich
bezpieczeñstwa.
W „Chrobrym” nie by³o i nie ma problemów
z narkotykami ani z przestêpczoœci¹, a wokó³
jest spokojne otoczenie. Budynek zosta³ odremontowany dla liceum, staraniem m.in.
poprzedniej dyrekcji. Dlaczego wydano œrodki
publiczne na remont, skoro zdaniem urzedników nie by³o chêtnych do szko³y i nie mia³a
ona perspektyw?
Przed dwoma laty liceum wesz³o w sk³ad
Zesp³u Szkó³ Nr 112. Zostaliœmy oszukami,
bo zamiast poprawy sytuacji, rozpoczê³o siê
wygaszanie szko³y. Nabór zosta³ ograniczony tylko do jednej klasy w poziomie. Budynek
opustosza³, placówka straci³a atrakcyjnoœæ i
szanse na rozwój, chocia¿ byli chêtni gimnazjaliœci, ciekawe profile, zaplecze materialne.
Obecnie mo¿liwoœci s¹ marnotrawione - w 17
salach ucz¹ siê tylko 3 klasy licealne i klasa
gimnazjalna.
5. Brak akceptacji spo³ecznoœci lokalnej dla
decyzji samorz¹du Dzielnicy Pragi Pó³noc.
Tylko w jednym dniu, w jednym miejscu
i w krótkim czasie zebrano tysi¹c podpisów mieszkañców Szmulek (w tym wielu
absolwentów) w obronie liceum. Tradycje
szkolnictwa licealnego w tym miejscu siêgaj¹ 1938 roku. „Chrobry” jest typow¹
szko³¹ wielopokoleniow¹. Ma du¿e znaczenie dla lokalnej spo³ecznoœci, podnosi
szanse edukacyjne praskiej m³odzie¿y
oraz poziom kultury, presti¿ tej czêœci
dzielnicy.
31 stycznia br. rodzice i uczniowie wyrazili
swój sprzeciw wobec pseudoracjonalnych
planów uczestnicz¹c w marszu protestacyjnym do siedziby w³adz samorz¹dowych. O
sprawie informowa³y media - m.in. WOT,
TVP.INFO, Razem.TV, Radio TOK FM,
„Rzeczpospolita”, „Nowa Gazeta Praska”.
W toku podejmowania decyzji przez Zarz¹d
i radnych Pragi Pó³noc ten g³os spo³eczny
zosta³ ca³kowicie zlekcewa¿ony.
6. Koszty spo³eczne.
Zniszczenie wielopokoleniowego liceum,
kultury, twardych podstaw, na kórych buduje
siê dobre szko³y, obni¿enie presti¿u miejsca i
poziomu ¿ycia w tej czêœci Pragi, zmniejszenie szans edukacyjnych m³odzie¿y ze Szmulek i dalsza jej stygmatyzacja.
7. Brak koncepcji rozwoju liceum zarówno
u dyrekcji Zespo³u Szkó³ Nr 112, jak i u dyrekcji Zespo³u Szkó³ Nr 40.
Skutkiem dalszego ograniczania naboru do
XX LO im. B. Chrobrego bêdzie faktycznie
zanik szko³y. Ustawianie jej na starcie w gorszej sytuacji, potem pos³u¿y jako argument
przeciwko liceum. Po³¹czenie z porównywaln¹ placówk¹ oœwiatow¹ i pozwolenie na
nabór do co najmniej 3 klas, pozwoli wykorzystaæ infrastrukturê, stworzy warunki rozwoju szkolnictwa licealnego na twardych podstawach, w poszanowaniu tradycji i zwiêkszy
szanse edukacyjne m³odzie¿y ze œrodowisk
s³abszych ekonomicznie w tej czêœci Pragi
Pó³noc.
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Wieczór w krainie czardasza
12 lutego, w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury królowa³a
muzyka cygañska. Z cyklu Bia³o³êckie Koncerty Mistrzów
odby³ siê tam Koncert Walentynkowy pt. „Wieczór w
krainie czardasza”.
Wyst¹pi³ prawdziwy wirtu- nie. W latach 1988-1990,
oz skrzypiec, Artur Banasz- jako stypendysta Ministerkiewicz, który za pomoc¹ stwa Kultury i Sztuki studiosmyczka, dziêki fenomenal- wa³ w Konserwatorium im.
nej wprost technice, wycza- Piotra Czajkowskiego w Morowuje fantastyczny œwiat skwie. W tym czasie bra³ te¿
dŸwiêków, dodaj¹c do tego udzia³ w mistrzowskich kurciekawy komentarz. Soliœcie sach interpretacji gry skrzyptowarzyszy³a Bia³o³êcka Or- cowej w £añcucie i w Bydkiestra Romantica w kameral- goszczy. Obecnie artysta innym sk³adzie.
tensywnie koncertuje w kraPochodz¹cy z Poznania ju i za granic¹, wystêpuje w
Artur Banaszkiewicz jest jed- wielu programach radiowych
noczeœnie skrzypkiem, kom- i telewizyjnych.
pozytorem i aran¿erem. WyArtur Banaszkiewicz dostêpuje od pi¹tego roku brze czuje siê zarówno w kla¿ycia. W 1985 roku zdoby³ I sycznym repertuarze skrzypnagrodê w Konkursie M³o- cowym, jak i w opracowanych
dych Skrzypków w Koszali- na skrzypce popularnych

nieœliœmy siê do Rosji, gdzie
Cyganie œpiewali niezapomniane romanse. Artur Banaszkiewicz wykona³ brawu-

s³owo „czardasz”. Choæ jest
to narodowy taniec wêgierski, to najbardziej znany
czardasz wyszed³ spod pió-

rowo jeden z nich, „Oczy czarne”. Natomiast wykonanie
fantazji rosyjskiej „Kalinka”
przesz³o najœmielsze oczekiwania publicznoœci. Artysta
zaprezentowa³ tê ludow¹ piosenkê w ró¿nych stylach: w
stylu klasycznym, á la Jan Sebastian Bach, w stylu wirtuozerskim, á la Niccolo Paganini i w stylu jazzowym, á la
Stéphane Grappelli.
Wielki aplauz publicznoœci
wywo³a³o te¿ wykonanie
wi¹zanki melodii cygañskich
z Ba³kanów, Rumunii i Wêgier Jo Knumanna oraz fantazji koncertowej na tematy
z musicalu „Skrzypek na dachu” Jerrego Bocka. Po parafrazie hebrajskiej pieœni
Havah Nagilah i tangu „Graj
piêkny Cyganie” jeszcze raz
powróci³o do nas magiczne

ra W³ocha, Vittorio Montiego. Zarówno interpretacja
tego czardasza, jak i wykonanie „Skowronka” („Pacsirta”) Grigorasa Dinicu by³y tak
wspania³e, ¿e artysta musia³
kilkakrotnie bisowaæ. Na bis
Artur Banaszkiewicz wykona³ „Zorbê” Mikisa Teodorakisa, a nastêpnie ariê Elizy
z musicalu „My fair Lady”,
„Przetañczyæ ca³¹ noc”.
Wszystkie utwory wykonywane podczas niedzielnego
koncertu by³y niezwykle efektownie zagrane i zaaran¿owane, a artysta sam oprowadza³ nas po krainie czardasza
i cygañskich szlagierów. Po
koncercie odby³a siê interesuj¹ca rozmowa z mistrzem,
któr¹ poprowadzi³ Andrzej
Krusiewicz.
Joanna Kiwilszo

standardach musicalowych.
Mogliœmy siê o tym przekonaæ podczas niedzielnego
koncertu. „Wieczór w krainie
czardasza” to czaruj¹ca muzyczna podró¿ œladami cygañskich taborów. Cyganie
przywêdrowali na nasz kontynent z Indii, a ich muzyka
zainspirowa³a wielu europejskich twórców. W programie
przedstawionym przez Artura Banaszkiewicza znalaz³y
siê wiêc artystycznie opracowane, niezwykle efektowne
utwory skrzypcowe, inspirowane folklorem cygañskim z
ró¿nych stron Europy.
Najpierw, za spraw¹ „Czardasza” z operetki „Hrabina
Mariza” Imre Kalmana goœciliœmy na Wêgrzech. Z monarchii austro-wêgierskiej prze-

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 24 stycznia
2012 r., w sprawie zmiany decyzji nr 38/CP/2011 z dnia
12.05.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego
wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w ul.
Karnickiej na czêœci dz. ew. nr 44 z obrêbu 4-04-22 oraz
czêœci dz. ew. nr 2 z obrêbu 4-04-23, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie, w zakresie zmiany
za³¹cznika graficznego.
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.
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Waldemar Borowski
- „Nowa Ziemia”
Fantastyczne, pe³ne symboli wizje nowej cywilizacji
prezentuje w galerii Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury mieszkaniec Bia³o³êki, Waldemar Borowski.

19 lutego w galerii Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury przy
ul. Van Gogha 1 otwarta zosta³a wystawa malarstwa
Waldemara Borowskiego,
zatytu³owana „Nowa Ziemia”.
Prezentowane prace to fascynuj¹ce wizje, jakby z pogranicza jawy, snu i fantazji
nowej ziemskiej cywilizacji.
Tak m³ody artysta widzi nasz¹
przysz³oœæ.
Waldemar Borowski (ur.
1979 r.) jest absolwentem
Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie. Studiowa³ grafikê w pracowni prof. Rafa³a
Strenta, rysunek u prof. Henryka Gostyñskiego i malarstwo u prof. Adama Styki. Ma
na swoim koncie dziewiêæ
wystaw indywidualnych i po-

nad dwadzieœcia zbiorowych.
Wystawia³ w galeriach warszawskich: Galerii Sztuki
TAB, Novotel Garden Gallery i Galerii van Golik, a tak¿e
Galerii Sztuki Wspó³czesnej
w Opolu i Galerii Gra¿yny
Kulczyk w Poznaniu.
Obrazy artysty zdoby³y
Nagrodê W³oskiej Telewizji
„Arte 24” (Miêdzynarodowy
Konkurs Malarstwa i Grafiki „Natale di Roma” w 2011
r.), goœci³y w miesiêczniku
„Nieznany Œwiat” i zilustrowa³y w¹tki dotycz¹ce szamanizmu w amerykañskim
filmie „The Pharmacratic
Inquisition”.
Malarstwo Waldemara Borowskiego owiane jest atmosfer¹ tajemnicy. Mimo ¿e jest

DNI OTWARTE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM W WARSZAWIE
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA, PROFILAKTYKA PRZECIWRAKOWA
Fundacja z „Uœmiechem Przez ¿ycie” serdecznie zaprasza wszystkich na bezp³atne badania kontrolne stanu uzêbienia oraz wykonanie badania przesiewowego testem ViziLite w kierunku zmian nowotworowych w jamie ustnej.
Zapraszamy do skorzystania z unikalnej okazji, gdy¿ badanie to kosztuje zwykle ok. 150 z³, w tych dniach wykonane
bêdzie bezp³atnie.
3.03.2012 – WELLNESS DENTICA - ul. Bukowiñska 22A
lok.11u – tel. 22 353 08 80, 515 122 881
13.03.2012 – DENTAIR – ul. Prudnicka 11 – tel. 660 112 910
19.03.2012 – GAB. STOM. – ul. Rosiczki 6, Józefos³aw –
tel. 601 951 666
26.03.2012 – DEMETER – ul. Potockiej 14 – tel. 22 833 43 43,
536 833 331
28.03.2012 – DEMETER – ul. Bia³ostocka 7 – tel. 22 619 81 94,
536 833 777
29.03.2012 – DEMETER – ul. Targowa 2 – tel. 22 618 40 50
18.04.2012 – MICROCDENT – ul. Meander 22 – Tel. 501 19 66 66
18.05.2012 – TRIDENT – ul. Kosiarzy 24a – Tel. 22 651 73 68
Prosimy o wczeœniejsze umówienie wizyty dzwoni¹c na
podane powy¿ej numery telefonów.
Symboliczne 10 z³ – cegie³ka wspieraj¹ca dzia³ania statutowe Fundacji „Z uœmiechem przez ¿ycie” – mile widziane.

to malarstwo figuratywne,
odbiór dzie³ nie jest oczywisty. Mamy do czynienia z odkrywaniem nieznanego œwiata. Malowane g³ównie akrylami obrazy Borowskiego pe³ne
s¹ wielowarstwowych symboli, staro¿ytnych przekazów,
odwo³añ do ró¿nych kultur,
przede wszystkim Ameryki
prekolumbijskiej oraz do filozofii wschodu. Ka¿de dzie³o
ma w sobie wa¿ne przes³anie, które m³ody artysta chce
nam przekazaæ.
Najbli¿ej chyba Waldemarowi Borowskiemu do surrealizmu, zreszt¹ artysta nie
kryje fascynacji takimi mistrzami jak René Magritte,
Salvador Dali czy z Polaków
Zdzis³aw Beksiñski, choæ ten
ostatni jest jego mistrzem jedynie ze wzglêdu na technikê. Tak jak oni pos³uguje siê
alegori¹, siêga do mitologii i
astrologii. Inspiruj¹ go sny.
Czêsto nastawia budzik na 5
rano, bo wtedy najlepiej sny
siê pamiêta.
Waldemar Borowski przedstawia wizje przysz³oœci Ziemi, nowej cywilizacji, jaka powstanie na gruzach obecnej.
Jednak nie s¹ to wizje katastroficzne, artysta jest dzisiaj
dobrej myœli. Zwraca uwagê,
¿e wszystko przemija, ale dusza zostanie i dlatego stara
siê wyraziæ to, co ukryte
gdzieœ g³êboko, czasem w
podœwiadomoœci cz³owieka.
Przyk³adem mo¿e tu byæ
obraz zatytu³owany „Gadzi
taniec” przedstawiaj¹cy tañcz¹c¹ w wodzie parê. Linia
wody jest tu wyraŸn¹ granic¹:
nad wod¹ widzimy postacie
ludzkie, natomiast pod wod¹
k³êbi¹ siê jakieœ morskie potwory, symbolizuj¹ce zwierzêce instynkty, jakie drzemi¹
w naszej podœwiadomoœci.
Jednak nie tylko sny s¹ inspiracj¹ dla m³odego artysty.
Inspiruje go równie¿ nasza
Bia³o³êka, której jest mieszkañcem. Na jednym z obrazów rozpoznajemy kominy
elektrociep³owni ¯erañ, inny
przedstawia bia³o³êcki basen.
Basen stanowi tylko t³o dla
trzech p³ywaków – trzech
bogów ró¿nych religii, którzy
posiadali umiejêtnoœæ chodzenia po wodzie - Posejdona, Horusa i Jezusa.
Ka¿dy obraz Waldemara
Borowskiego to wielowarstwowy przekaz ukryty w
g¹szczu symboli. Fascynuj¹ce jest odkrywanie tego tajemniczego, nieznanego
œwiata.
Wystawa malarstwa
Waldemara Borowskiego
„Nowa Ziemia” w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy
ul. V. Van Gogha 1 potrwa
do 3 marca.
Joanna Kiwilszo

Ró¿ne rytmy w CHT
12 lutego odby³ siê „Rodzinny Karnawa³ z Muzyk¹ Cygañsk¹ oraz Modne Walentynki”
na terenie Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej 44.

Organizatorzy zadbali o
to, aby dzieci i doroœli znaleŸli dla siebie atrakcje. Imprezê rozpocz¹³ cygañski
zespó³ Dromenca, który zaprezentowa³ zró¿nicowany
repertuar, pocz¹wszy od
tradycyjnej muzyki cygañ-

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

skiej, poprzez rytmy ba³kañskie, rosyjskie, romanse oraz piosenki biesiadne,
bawi¹c s³uchaczy, ale
przede wszystkim wprowadzaj¹c w specyficzny klimat
tych odrêbnych kultur.
Oprócz dobrej muzyki by³y
atrakcje dla dzieci, m.in.
konkursy oraz zabawy
zwi¹zane z Walentynkami.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim, któ-

rzy w jakikolwiek sposób
wspomogli organizacjê imprezy rodzinnej oraz wszystkim uczestnikom, którzy
chcieli spêdziæ to popo³udnie
wspólnie z nami.
Organizatorem imprezy
by³ burmistrz Dzielnicy
Bia³o³êka, Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury oraz
Centrum Hal Targowych
Marywilska 44.
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Chóry i kabarety w „Zaciszu”
XI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora odby³ siê w dniach 28-29 stycznia.
Wœród pasjonatów sztuki festiwal zaciszañski znany jest w ca³ej Polsce i za granic¹.
Wysoki poziom artystyczny, sprawna organizacja, profesjonalne jury: prof. Krzysztof
Kusiel-Moroz - przewodnicz¹cy, Joanna Rawik, Andrzej Banasiewicz to jego g³ówne atuty.
W ci¹gu wielu lat narodzi³y siê znajomoœci, owocuj¹ce potem spotkaniami i wspó³prac¹.

Prezentacje festiwalowe
maj¹ zawsze charakter konkursowy, ale wœród uczestników dominowa³a bardziej
chêæ pokazania swego dorobku i talentów ni¿ ostra
walka o nagrody.
W czasie, gdy artyœci prezentowali swoje programy, w
kuluarach trwa³y o¿ywione
rozmowy, s³ychaæ by³o okrzyki powitalne, pe³n¹ par¹ pracowa³ bufet. I choæ za oknami rz¹dzi³ siarczysty mróz, to
w przytulnym, ale w tych
dniach z pewnoœci¹ trochê za
ciasnym Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie, panowa-

³a gor¹ca atmosfera. Goœcie
¿artowali, wspominali i dzielili siê na bie¿¹co uwagami po
obejrzanych prezentacjach
konkurencji. W strojach pañ
dominowa³ kolor czerwony.
Wiadomo, ¿e jest najbardziej
energetyczny. By³y te¿ kloszowe spódnice w modne w
latach 50. grochy.
Gospodarze – chór „Zacisze” w sobotê 28 stycznia, a
nastêpnego dnia zespó³ wokalno – estradowy – „Zaciszañska Nuta”, uwijali siê,
aby ka¿dy, kto przekroczy³
próg budynku, dok³adnie siê
orientowa³ co, gdzie i kiedy.

Nie by³o to wcale ³atwe
zadanie, gdy¿ w ci¹gu dwóch
dni Dom Kultury „Zacisze”
goœci³ a¿ czterdzieœci cztery
grupy - 591 osób, w tym 299
osób w sobotê, 292 osoby w
niedzielê. Przyjechali seniorzy z Raszyna, Otwocka, Koby³ki, £owicza, Lesznowoli,
£ochowa, Skierniewic, ale
tak¿e z Olsztyna, Elbl¹ga czy
Konina.
Najwiêcej emocji prze¿yli
artyœci z Szamocina. Po³¹czyli udzia³ w festiwalu z kilkudniowym zwiedzaniem stolicy i spotkaniami ze swymi
ziomkami.

S³ynnego kompozytora Adama S³awiñskiego zaprosili na czwartkowe spotkanie
ca³ej ekipy szamociñskiej ze
studentami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku dzia³aj¹cego w Domu Kultury Zacisze.
Uwieñczeniem ich niezapomnianej wyprawy do Warszawy by³o zdobycie pierwszego miejsca w kategorii
kabarety. Seniorski Teatr „Pogodna Jesieñ” z Oœrodka
Kultury w Szamocinie zachwyci³ i jury, i licznie zgromadzon¹ publicznoœæ.
W XI Festiwalu wziê³y
udzia³: 4 chóry (w tym 1 poza
konkursem), 10 kabaretów,
25 zespo³ów wokalnych (w
tym 1 poza konkursem), 5
zespo³ów folklorystycznych.
A oto tegoroczni zwyciêzcy:
GRAND PRIX: Zespó³ Pieœni
i Tañca „Oberek” z Wyszkowskiego Oœrodka Kultury „Hutnik” w Wyszkowie
w kategorii CHÓRY:
I miejsce: „La Musica” z
Domu Kultury Œródmieœcie w
Warszawie
II miejsce: DE NOVO z Akademii Trzeciego Wieku przy
Miejskim Oœrodku Kultury w
Olsztynie
III miejsce: „Tonika” z Domu
Kultury Praga w Warszawie
w kategorii KABARETY:
I miejsce: „Pogodna Jesieñ”
z Szamociñskiego Oœrodka
Kultury w Szamocinie
II miejsce: „Ale Babki” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
Osób Niepe³nosprawnych w
Elbl¹gu
III miejsce: Zespó³ przy Klubie Seniora „Zacisze” w
Skierniewicach

w kategorii ZESPO£Y
WOKALNE:
I miejsce: „S¹siedzi ze Stefanowa” ze Stowarzyszenia „Niezapomniane Melodie” w Stefanowie
II miejsce: „BELCANTO” z Domu
Kultury Kolorowa w Ursusie
III miejsce: „Oleander” z
Domu Kultury Œródmieœcie w
Warszawie
w kategorii ZESPO£Y
FOLKLORYSTYCZNE:
I miejsce: „Ustronie” z Miejskiego Oœrodka Kultury w
Skierniewicach
II miejsce: „Leœne Echo” z
Centrum Kultury w Piasecznie
III miejsce: „Zwoleniacy” ze
Zwoleñskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Zwoleniu
Jury wyrazi³o podziêkowanie
cz³onkom zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska
Nuta” i chóru „Zacisze” za
sprawn¹ organizacjê i profesjonalne prowadzenie przes³uchañ konkursowych.
Uroczyste og³oszenie wyników i rozdanie nagród XI
Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora odbêdzie siê 25 lutego (sobota)
o godz. 16.00.
Koordynatorem XI Festiwalu jest Taida Za³uska, która jednoczeœnie pe³ni funkcjê
koordynatora Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”. Serdecznie
zapraszamy i wszystkim
laureatom gratulujemy.
Hanna Ciesielska
– studentka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Domu
Kultury „Zacisze”

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje,
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 370 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Per³owej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 27/3
z obrêbu 4-09-17 oraz jako dz. ew. nr 139/4 z obrêbu 4-09-22, zosta³a przeznaczona
do wydzier¿awienia na okres trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem
na ogródek przydomowy.
Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi
1,59z³/m2, za grunt przeznaczony pod ogródek przydomowy, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ rocznego
czynszu dzier¿awnego 588,30 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 700.00 z³ najpóŸniej do dnia 07.03.2012 r.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku
bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
„Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Per³owej”,
bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,
najpóŸniej do dnia 07.03.2012 r.
Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w Informatorze konkursowym.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 08.03.2012 r. o godz. 1300,
w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym
dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w
Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 800-1600.
Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.
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Malarstwo Pauli Bromy w „Klitce”
12 lutego w atelier „Klitka” przy ul. Z¹bkowskiej 12 odby³o siê otwarcie wystawy
malarstwa Pauli Bromy. Wernisa¿owi towarzyszy³a ciêta satyra Bu³hakowa z koncertem
jazzowym w tle.

Praga Pó³noc pomaga
Krew. Wszyscy dobrze wiemy, ¿e stacje krwiodawstwa i
szpitale borykaj¹ siê z jej brakiem, a przecie¿ dziêki niej ¿yjemy.
Wychodz¹c naprzeciw tym krwi przez m³odzie¿ z praskich
problemom, od 2007 roku w na szkó³ ponadgimnazjalnych.
Pradze Pó³noc organizowane
Akcje te za ka¿dym razem
s¹ w budynku Zespo³u Szkó³ ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaNr 33 przy ulicy Targowej 86 niem m³odzie¿y. M³odzie¿ poakcje honorowego oddawania woli dojrzewa do pojêcia trud-

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

PiS bojkotuje
PiS i jego polityczna przybudówka na Pradze PWS postanowi³y zbojkotowaæ sesje zwo³ane na 20 lutego, w tym tak¿e
sesjê zwo³an¹ na swój w³asny wniosek. Kulisy przedsiêwziêcia nie s¹ jasne, tak samo jak zamys³ organizatorów. Ustami
Jacka Wachowicza zgromadzeni na sesji w Gimnazjum 31
przy ulicy Sierakowskiego radni PO i SLD us³yszeli, i¿ poni¿aj¹ce dla rady jest spotykanie siê na obrady w budynku szkolnym. Odpowiedzi radnemu Wachowiczowi, co jest i dla kogo
poni¿aj¹ce oraz kto i gdzie ma prawo zwo³ywaæ sesje rady
udzieli³a jej wiceprzewodnicz¹ca radna Maria Tondera.
Rada nie zaopiniowa³a wiêc wykonania dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu za rok 2011, co jest samo w sobie ma³¹
strat¹. Rada niepotrzebnie pozbawia siê jedynie swoich
uprawnieñ, a opozycja okazji do wytkniêcia rz¹dz¹cym b³êdów. Gorzej, ¿e Rada nie wypowiedzia³a siê na temat mo¿liwoœci pozyskania dodatkowych œrodków na poziomie 3,2
miliona z przeznaczeniem na gospodarkê komunaln¹, w tym
doposa¿enie budynków w centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê,
które mog¹ przejœæ dzielnicy ko³o nosa. Rezygnacja z takich
œrodków w okresie zimy jest ze strony bojkotuj¹cych du¿¹
nonszalancj¹ i zapewne wyborcy ciep³o im za to odp³ac¹.
Kolejne wybory ju¿ za nieca³e trzy lata.
PS. W poprzednim wydaniu, pisz¹c o obronie radnej przed
zwolnieniem z pracy, wœród broni¹cych nie wymieniliœmy
PWS. Przepraszamy i powtarzamy: w obronie radnej wyst¹pi³y PO, SLD i PWS.
DCH

nej decyzji, pomagaj¹ jej w tym
dyrektorzy: Zespo³u Szkó³ Nr
40 im. Stefana Starzyñskiego
Beata Doroœ-WoŸniak i Zespo³u Szkó³ Nr 33 Marek Tomasiewicz, czynnie uczestnicz¹c w
akcjach i propaguj¹c je wœród
swoich uczniów. Z roku na rok
roœnie liczba osób, które chc¹
siê podzieliæ tym najcenniejszym lekiem, jakim jest krew.
Za propagowanie honorowego krwiodawstwa Beata
Doroœ-WoŸniak i Marek Tomasiewicz 4 lutego zostali
wyró¿nieni, w siedzibie Wojewody Mazowieckiego Jacka Koz³owskiego, Odznak¹
Honorow¹ Polskiego Czerwonego Krzy¿a III stopnia.
G³ównym celem dzia³añ
pó³nocnopraskiej oœwiaty w
dziedzinie krwiodawstwa jest
wsparcie Szpitala Praskiego
oraz zachêcenie m³odych ludzi do uczestnictwa w akcjach honorowego krwiodawstwa. Swoj¹ obecnoœci¹ i zapa³em do oddawania krwi
praska m³odzie¿ udowadnia
dojrza³oœæ i wra¿liwoœæ na
potrzeby innych ludzi. M³odzie¿ jest chêtna do pomocy
innym, jest gotowa podarowaæ cz¹stkê siebie, aby nieœæ
pomoc innym ludziom w ratowaniu ich zdrowia i ¿ycia.
Mo¿e to ich krew uratowa³a
Ciebie lub Twoich bliskich?
Jan Kisiel
sekretarz G³ównej Komisji
Rewizyjnej PCK

W malutkim atelier fotograficznym przy Z¹bkowskiej zawsze dzieje siê
coœ ciekawego. Julita Delbar zaprasza do swojej
„Klitki” interesuj¹cych artystów, którym najwyraŸniej
sprzyja ciep³a atmosfera
tego miejsca. Galeria goœci³a ju¿ wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki;
mieliœmy tu nawet okazjê
ogl¹daæ projekcjê filmu etnograficznego o Ajnach.
Tym razem w „Klitce” wystawi³a swoje prace malarskie Paula Broma. Urodzona
w 1976 roku artystka maluje
od dwóch lat, jak mówi, z
wewnêtrznej potrzeby, ale
prace jej s¹ zadziwiaj¹co dojrza³e. Mo¿e dlatego, ¿e studiowa³a wczeœniej architekturê. Wyczuwa siê jednak, ¿e
Paula Broma jest malark¹ z
natury. Znajduje szczêœliwie
dobre zestawienia malarskie,
a œwiadczy to nie tylko o
¿ywotnoœci poszukiwañ, ale i

o pewnym ju¿ skrystalizowaniu pola widzenia.
Zaczyna³a od martwej natury, malowa³a te¿ kwiaty. W
„Klitce” zaprezentowa³a akty.
S¹ to obrazy malowane technik¹ akrylu i oleju na p³ótnie
oraz grafiki. Œmia³e, mocne
barwy dodaj¹ obrazom ekspresji. Przedstawienie postaci nie jest jednak dos³owne,
w ka¿dym pozostaje pewne
niedomówienie.
- Obraz jest podró¿¹, przygod¹ – mówi Paula Broma. –
Musi siê zmieniaæ, gdy siê na
niego patrzy, w miarê up³ywu
czasu.
Artystka czêsto wraca do
namalowanych obrazów, domalowuje, k³adzie nowe warstwy farby. Szczególnie dotyczy to akrylu, który zmienia
siê po zaschniêciu.
Wystawie obrazów Pauli
Bromy towarzyszy³o ciekawe
wydarzenie artystyczne. M¹¿
artystki, aktor Andrzej Blu-

menfeld odczyta³ fragmenty
satyrycznej powieœci Michai³a Bu³hakowa „Fatalne jaja”
z towarzyszeniem jazzowego
duetu w osobach Ludwik Mierzejewski, saksofon i Wojciech Czajkowski, gitara.
Okaza³o siê, ¿e zwariowany
œwiat radzieckiej rzeczywistoœci 1928 roku mo¿e zaistnieæ
w atmosferze „Klitki”.
Malarstwo Pauli Bromy w
atelier fotograficznym „Klitka”
przy ul. Z¹bkowskiej 12 mo¿na ogl¹daæ do 9 marca 2012 r.
Joanna Kiwilszo

WYWÓZ
ŒMIECI i GRUZU
W KONTENERACH
OD 1m3 DO 35m3

ZIMOWA PROMOCJA
”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063
lub 609112922
w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

¯aba i Neska szukaj¹ wspólnego domu!
¯aba i Neska przebywaj¹ obecnie na terenie zak³adu us³ugowego, jednak lada chwila
mog¹ zostaæ stamt¹d wyrzucone i grozi im schronisko. Dlatego szukamy im prawdziwego,
dobrego domu, gdzie bêd¹ bezpieczne do koñca swojego ¿ycia.
Pies Neska (ok. 7 lat i ok. 35 kg) wskutek rany postrza³owej ma amputowan¹ tyln¹ ³apkê,
jednak œwietnie sobie radzi, biega, uwielbia siê bawiæ, przytulaæ, przebywaæ z cz³owiekiem.
To oddany przyjaciel, bardzo pos³uszny i m¹dry. Jest zaszczepiony i odrobaczony.
Suczka ¯aba (ok. 6 lat, ok. 25-30 kg) jest pocz¹tkowo troszkê nieufna, ale przy bli¿szym
poznaniu i okazaniu dobroci okazuje siê ³agodnym, mi³ym i bardzo weso³ym psiakiem. jest
wysterylizowana, zaszczepiona, odrobaczona.
Psy przystosowane s¹ do przebywania na podwórzu, maj¹ ciep³e budy, które mo¿na zabraæ, zatem najlepszy by³by dla nich dom z ogrodem. Poniewa¿ s¹ ze sob¹ bardzo z¿yte i
wzajemnie siê uzupe³niaj¹, nie mo¿emy ich rozdzielaæ, musimy im znaleŸæ wspólny dom.
Osoba, która je adoptuje, zyska wiernych przyjació³ i dobrych stró¿ów swojego domu!!!
WSZELKIE INFORMACJE - TEL. 664 766 076
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
A-Z remonty, wykoñczenia
602-216-943
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437
ELEKTROINSTALACJE,
nowe, remonty, konserwacja,
pomiary 502-148-467

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
REMONTY, adaptacje,
terminowo, 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
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
NIERUCHOMOŒCI
WYNAJMÊ tanio pokój 2
studentkom na Zaciszu,
725-344-661
PRACA
CHCESZ zarobiæ 2000 z³,
zostañ profesjonalnym
doradc¹ Profi Credit,
dzwoñ! 22 852-22-02

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

plac Hallera 9

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

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

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
22, 23, 24, 27, 28, 29, lutego
1, 2, 4, 5, 6, 7 marca
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

Pomó¿my
Proszê Szanownych Pañstwa, w pierwszych s³owach
felietonu chcia³bym uca³owaæ
stopy pani Katarzynie Rogowskiej. Naszej mistrzyni w
narciarstwie biegowym. W
kategorii niepe³nosprawnych.
Pani Kasia nie ma r¹k - dlatego w stopy i kapelusz do
ziemi.
Nie rozumiem, dlaczego
Królowa wœród Królowych
jest pokazywana incydentalnie. Chcia³bym tak¿e „przybiæ
pi¹tkê” wszystkim kibicom Liverpoolu za pomoc dla naszej
polskiej dziewczyny, okaleczonej przez poci¹g, dla której w Anglii zosta³a zorganizowana akcja zbiórki pieniêdzy na protezy nóg, skoro
ponoæ Narodowy FZ tak nie
poczuwa siê do honoru pomocy, jak dziennikarze do
honoru kontaktów z Katarzyn¹ Rogowsk¹.
Chcia³bym jak najserdeczniej uœcisn¹æ d³oñ premierowi Pawlakowi, którego prywatnie nie cierpiê.
Ale ...wreszcie ...swoim
nudnym cwanym g³osem
obwieœci³, ¿e za 67 lat pracy mo¿emy nasze przysz³e
emerytury wsadziæ sobie w
d... z powodu minimalnej
ich œredniej.
Póki co jest nadal zima, a
moim zadaniem jest tak¿e
wyra¿anie zdania o potrzebach zwierz¹t.
Proszê Szanownych Pañstwa, porzucone zwierzêta s¹
jak niepe³nosprawni ludzie,
pozbawieni zainteresowania
i pomocy. Dlatego jestem pod
urokiem Katarzyny Rogowskiej i angielskich kibiców, bo
wreszcie spotka³a siê wielkoœæ charakteru z wielkodusznoœci¹ ³obuziaków.
Chcia³bym, abyœcie przestali
porzucaæ swoje psy i koty.
Abyœcie dostrzegli ich cierpienie i bezradnoœæ w zimnie,
pragnieniu i g³odzie. Chcia³bym,
abyœcie zamiast wywoziæ do
lasu czy na odleg³e pola, poprosili odpowiednie instytucje
o pomoc i doradztwo w sytuacjach, w których ju¿ nie
chcecie mieæ merdaj¹cego
lub miaucz¹cego cz³onka
Waszej rodziny. To nie jest
wstyd oddaæ. Wstydem jest
porzuciæ. Mo¿na poprosiæ o
konsultacjê w swojej gminie
- wydzia³y ochrony œrodowiska. Mo¿na poprosiæ o konsultacjê w najbli¿szym schronisku, zwi¹zanym umow¹.
Mo¿na te¿ skorzystaæ z pomocy licznych fundacji, dzia³aj¹cych na rzecz dobra zwierz¹t. Aliœci proszê pamiêtaæ:
nie ma nic za darmo. Niedawno o ma³o nie wezwa³em policji do pseudocz³owieka, który chcia³ oddaæ mi miot
szczeni¹t, ¿ebym sobie „porobi³” eksperymenty medyczne - za darmo.
Nigdy nic za DARMO!!!
Lenin, Stalin, Gomu³ka,
Gierek, Jaruzelski niech

wreszcie odejd¹ z naszego
umys³u.
Szczêœciem od Boga, te
kilka szczeni¹t uda³o mi siê
umieœciæ w ¿yczliwych domach, a neandertalczyk prze-

szed³ kurs udomowienia –
poj¹³.
Chcia³bym, abyœcie pamiêtali o porzuconych. Proszê o wsparcie dla Cichej Orkiestry Kociej Pomocy i dla
opublikowanego poni¿ej
apelu Fundacji Noga w £apê.
Mo¿e ³amy NGP pomog¹ i
Wy tak¿e.

Pe³na miska i ciep³a buda
Zimowa zbiórka dla schronisk
Jaka zima jest, ka¿dy widzi. Mrozi i sypie œniegiem na
przemian. W przytuliskach dla bezdomnych psów i kotów, w betonowych boksach i budach, czêsto skleconych
z byle czego, zwierzêtom jest bardzo zimno. Jedynym
ratunkiem jest wystarczaj¹ca iloœæ kalorycznego jedzenia. Jeœli go brakuje, po prostu zamarzaj¹.
Podczas ubieg³orocznej zbiórki dotar³yœmy do takich miejsc,
o których ma³o kto wie, którym nikt nie pomaga, gdzie nie ma
wolontariuszy. Powsta³y z dobroci serca, szczególnej wra¿liwoœci. Cz³owiek przygarn¹³ jedno zwierzê, potem drugie, trzecie…, potem zaczêto mu podrzucaæ niechciane psy i koty. W
ten sposób chc¹c nie chc¹c obarczony zosta³ odpowiedzialnoœci¹ za los kilkunastu, kilkudziesiêciu, czasem nawet wiêkszej liczby biedaków. Ich opiekunowie nie dostaj¹ ¿adnych
dotacji, zdani s¹ tylko na siebie. A najczêœciej s¹ to ludzie
bardzo niezamo¿ni.
Mamy te¿ kontakt z osobami, które opiekuj¹ siê wolno ¿yj¹cymi kotami. One te¿ musz¹ jeœæ wiêcej ni¿ latem, by mog³y
prze¿yæ. Wprawdzie w Warszawie karmiciele kotów mog¹ siê
ubiegaæ w dzielnicowych urzêdach o przydzia³ pewnej puli
karmy, ale zawsze jest tego za ma³o i nie jest to pokarm wysokiej jakoœci. A parê kilometrów za Warszaw¹ nie ma ju¿
mowy o ¿adnej pomocy. Opiekunowie borykaj¹ siê sami, czêsto
dodatkowo szykanowani przez s¹siadów czy administracjê.
Dlatego serdecznie zachêcam pañstwa do w³¹czenia siê
w nasz¹ akcjê zbiórki karmy dla tych zwierz¹t. Dary mo¿na
przynosiæ do koñca lutego do siedziby Fundacji na
ul. Hawajsk¹ 5/9, blisko stacji metra Imielin. Prosimy tylko
o wczeœniejszy kontakt telefoniczny pod nr 888 066 402.
Wieczorami jest te¿ mo¿liwoœæ zostawienia karmy na
Bielanach u wolontariuszy Aleja Zjednoczenia 38/1, po
uprzednim kontakcie mailowym fundacja@nogawlape.org
lub telefonicznym 512 922 167 (ew. smsowym).
Podajemy tak¿e numer konta Fundacji:
Fundacja Noga w £apê. Razem idziemy przez œwiat.
Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 5605 8992
z dopiskiem „Dla przytulisk”
Zebrane pieni¹dze przeznaczymy na s³omê do ocieplenia
bud i leczenie zwierz¹t. Sprawozdanie ze zbiórki umieœcimy
na naszej stronie int.: www.nogawlape.org. Znajd¹ tu te¿
Pañstwo relacjê ze zbiórki ubieg³orocznej. Ma³y gest mo¿e
uratowaæ ¿ycie tych, którzy skazani s¹ na nasz¹ ³askê.
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Hanna Gronkiewicz-Waltz
Czego POtrzeba Bia³o³êce?
traci poparcie
Rada wielu

pokazuj¹ to najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Urzêdu Miasta w ramach tzw. barometru warszawskiego. Choæ przeprowadzono je w listopadzie, to
wyniki ratusz opublikowa³
dopiero teraz. Przez trzy miesi¹ce najbli¿sze otoczenie
Hanny Gronkiewicz-Waltz
najwidoczniej zastanawia³o
siê co zrobiæ, aby unikn¹æ
upublicznienia niekorzystnych dla niej wiadomoœci.
Okaza³o siê bowiem, ¿e z rz¹dów pani prezydent zadowolonych jest o 13% mieszkañców stolicy mniej ni¿ jeszcze
przed rokiem. Wprawdzie
poparcie dla niej nadal utrzymuje siê na poziomie ponad
50%, to jednak jest to pierwszy tak du¿y spadek popularnoœci Hanny GronkiewiczWaltz od pocz¹tku jej prezydentury, czyli od 2006 r.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jest
to efekt samodzielnych rz¹dów
Platformy Obywatelskiej w
Warszawie. O ile w zesz³ej
kadencji koalicja z Sojuszem
Lewicy Demokratycznej w
Warszawie ogranicza³a zapêdy Platformy do wprowadzania
szeregu decyzji niekorzystnych dla mieszkañców stolicy,
to teraz partia Tuska tego kagañca ju¿ nie ma. I w pe³ni z

tego korzysta, funduj¹c warszawiakom po kolei: prywatyzacjê dochodowego SPEC-u,
podwy¿ki czynszów lokali komunalnych, wzrost cen biletów
komunikacji miejskiej, podniesienie op³at za wodê i œcieki,
drastyczne zwiêkszenie odp³atnoœci za przedszkola i
wprowadzenie du¿ych op³at za
¿³obki. Jak tak dalej pójdzie, to
nied³ugo trzeba bêdzie p³aciæ
za to, ¿e posy³amy dzieci do
publicznych szkó³, bo burmistrzowie dzielnic alarmuj¹, ¿e
i na to brakuje im pieniêdzy, a
ratusz w tej sprawie nie robi
praktycznie nic. Oczywiœcie,
poza najnowszym pomys³em,
jakim jest szukanie oszczêdnoœci poprzez likwidacje i
³¹czenia szkó³, mimo ¿e odbywa siê to kosztem uczêszczaj¹cych do nich dzieci.
Kolejne decyzje Platformy
Obywatelskiej coraz bardziej
uderzaj¹ w warszawiaków.
Najgorsze, ¿e zapadaj¹ mimo
du¿ych protestów spo³ecznych
wszystkich, którzy s¹ nimi pokrzywdzeni. Protestowali ju¿
lokatorzy, spó³dzielcy, zwi¹zkowcy ze SPEC-u, dzia³kowcy, taksówkarze, a ostatnio
nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice z likwidowanych szkó³.
Niestety, nic to nie daje. Platforma za ka¿dym razem udo-

wadnia, ¿e Obywatelsk¹ jest
tylko z nazwy i jej radni pos³usznie g³osuj¹ wbrew mieszkañcom wszystko, co tylko
wymyœli ratusz. Opublikowane
wyniki badañ pokazuj¹ jednak,
¿e wreszcie nie uchodzi im to
bezkarnie. Drastyczny spadek
poparcia jest dowodem na to,
¿e mieszkañcy Warszawy zaczynaj¹ mieæ tego po prostu
doœæ. I to zarówno samych
decyzji, jak i aroganckiego
sposobu ich podejmowania.
Dlatego nastêpnym razem to
Platforma Obywatelska dostanie od wyborców wysoki rachunek do uregulowania.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Za op³otkami stolicy
W tym tygodniu zacz¹³ siê
kolejny etap modernizacji
Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w¹skotorowej kolejki
³¹cz¹cej stolicê z kilkoma
miejscowoœciami zachodniego Mazowsza. Dobry pocz¹tek nast¹pi³ w 2005 r., gdy od
PKP spó³kê przejê³o konsorcjum, z³o¿one z samorz¹du
województwa mazowieckiego
oraz z gmin le¿¹cych na trasie WKD: Micha³owic, Pruszkowa, Brwinowa, Podkowy
Leœnej, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Brakuje
Pañstwu jakiegoœ miasta na
tej liœcie? Owszem: z udzia³ów w spó³ce zrezygnowa³y
w³adze Warszawy, do wspó³pracy z s¹siaduj¹cymi gminami w
zakresie podmiejskiej kolejki
podchodz¹ce równie arogancko, jak do sprawy podmiejskich autobusów.
Tym kolejnym etapem modernizacji WKD jest wprowadzenie w dniu 17 lutego do
rozk³adu jazdy nowego poci¹gu EN-97, pierwszego egzemplarza z zamówionych
czternastu. Prototypowy poci¹g jeŸdzi³ ju¿ testowo od
stycznia w ramach „eksploatacji obserwowanej”, zbieraj¹c tak¿e opinie i uwagi pasa¿erów. Uwagi te wskazuj¹
kolejny raz na nieszczêœliwy

paradoks: komunikacj¹ publiczn¹ na etapie projektowania zajmuj¹ siê ludzie, którzy
jej nie potrzebuj¹, na ogó³
korzystaj¹c z samochodów
osobowych.
Nowy model poci¹gu WKD
ma fotele jak w radzieckim (i,
niestety, warszawskim) metrze - ty³em do okien. W ten
sposób mo¿na upchn¹æ wiêcej sardynek w puszce, ale
nie da siê zapewniæ komfortu jazdy. Podobne pomys³y
ustawienia foteli pojawiaj¹ siê
w warszawskich tramwajach
i nie ma na to rady. Celem
warszawskiej komunikacji nie
jest wszak wygoda pasa¿erów, ale przewiezienie jak
najwiêkszej ich liczby jak najtañszym sposobem.
Tymczasem w³adze WKD
zapowiedzia³y zmianê ustawienia foteli we wszystkich
poci¹gach zgodnie z opiniami pasa¿erów. Podobnie
rzecz siê ma z niepraktyczn¹
wysokoœci¹ porêczy i Ÿle zaprojektowanym systemem
informacji audiowizualnej równie¿ bêd¹ zmienione.
To bezpoœredni skutek
przekazania kolejki samorz¹dom lokalnym. W ogromnej
wiêkszoœci polskich gmin, w
tym w gminach podwarszawskich, demokracja samorz¹-

dowa zmusi³a w³adze do liczenia siê ze zdaniem obywateli. Tylko w Warszawie
jest inaczej: wbrew opinii publicznej nazywa siê mosty i
ulice. Tylko w Warszawie nie
da siê dostosowaæ do potrzeb
ludzi komunikacji publicznej:
rozk³adów pojazdów czy usytuowania przystanków.
Wobec powy¿szego, nie
zdziwi zapewne Pañstwa, ¿e
Warszawska Karta Miejska
nie siêga poza op³otki stolicy. Chc¹c dojechaæ nowym
poci¹giem WKD poza stacjê
Opacz, trzeba wykupiæ odrêbny bilet.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Kolejn¹ kadencjê rz¹dzi
Bia³o³êk¹ burmistrz Jacek
Kaznowski. Zdecydowali o
tym poœrednio mieszkañcy,
daj¹c PO wiêkszoœæ w Radzie Dzielnicy. Ciekawy jestem, czy g³osuj¹c na Platformê wyborcy oceniali w³adzê,
czy jednak bardziej jakoœæ
prorz¹dowej propagandy
wiêkszoœci mediów…
Czy wed³ug PO dzielnica
Bia³o³êka najbardziej potrzebuje nowych dróg? Czy pilnie
potrzebuje przedszkoli i
szkó³? A mo¿e placów zabaw? Mo¿e priorytetem inwestycyjnym jest obiecana w

zamian za rozbudowê „Czajki” kanalizacja?
Burmistrz Kaznowski ma
inne priorytety. To dekoracyjne
oœwietlenie budynku Ratusza.
Przeznaczono na ten cel w
ubieg³ym roku 330 000 z³. Pikanterii sprawie dodaje fakt, ¿e
uczyniono to bez zgody Rady.
W koñcu 2011 r. rozstrzygniêto przetarg. W³adze dzielnicy
wybra³y ofertê dro¿sz¹ od najtañszej o 170 000 z³. Firma,
która z³o¿y³a lepsz¹ ofertê odwo³a³a siê od tego rozstrzygniêcia. Sprawy nie uda³o siê
rozpatrzyæ w ubieg³ym roku,
wiêc nie wydane pieni¹dze
burmistrz musia³ zwróciæ do
kasy miasta. Sama ta niegospodarnoœæ powinna staæ siê
przyczyn¹ jego dymisji.
Jednak to nie koniec historii.
Przecie¿ przetarg rozstrzygniêto, wobec tego za „lampki Kaznowskiego” trzeba zap³aciæ.
Niedawno burmistrz przeniós³
na ten cel 250 000 przeznaczonych pierwotnie na inne wydatki. Ale nadal brakuje 80 000. Za
te pieni¹dze mo¿na by urz¹dziæ

3 place zabaw. Burmistrz jest
pewny swego sto³ka. Do czasu?
Maciej Maciejowski
Autor jest radnym Rady
Warszawy.
www.odszkodowanie.pl

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

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
ul. Zagójska 9
04-160 Warszawa

Ch³odnym okiem

Szpital Praski - nowa ods³ona
Doœæ dawno ¿adnego felietonu nie poœwiêci³em Szpitalowi Praskiemu. Postanowi³em wiêc nadrobiæ zaleg³oœci,
bowiem w temacie dzia³o siê
wiele. Po zbudowaniu i uruchomieniu nowego budynku
szpitalnego tzw. A-2 odszed³,
zosta³ odwo³any, z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji - tak czy inaczej w paŸdzierniku ubieg³ego roku przesta³ pe³niæ obowi¹zki dotychczasowy dyrektor Pawe³ Obermeyer. Piln¹
kwesti¹ by³o i jest w mojej
ocenie wy³onienie w konkursie nowego dyrektora, lecz ku
mojemu zdumieniu sprawa
jest niezamkniêta do dziœ.
Odby³ siê wprawdzie w roku
ubieg³ym konkurs, lecz nie
przyniós³ rozstrzygniêcia.
¯aden z czternastu kandydatów nie zyska³ uznania wymaganej wiêkszoœci oœmiu
g³osów cz³onków czternastoosobowej komisji. Mia³em w
nim mo¿liwoœæ reprezentowaæ Radê Spo³eczn¹ Szpitala, której by³em przewodnicz¹cym przez ponad cztery
lata, do stycznia br. Przebieg
konkursu w mojej ocenie
ujawni³ rozbie¿noœci interesów pomiêdzy za³og¹ i czynnikami spo³ecznymi a urzêdnikami miasta. Po odejœciu
dyrektora Obermeyera dowodzenie w Praskim objê³a Halina Depcik - urzêdnik miasta
i cz³onek komisji konkursowej, której postawiono bardzo
niewdziêczne zadanie przeprowadzenia restrukturyzacji
placówki. Wieœci, które zaczê³y nap³ywaæ i nap³ywaj¹
nadal ze szpitala, s¹ niepo-

koj¹ce: mówi siê o zwolnieniu ponad 90 osób i koniecznoœci obni¿enia pensji pracownikom o 20%. Pierwsze
odejœcia ju¿ nast¹pi³y.
Wszystko w czasie, gdy nadal trwa konkurs. Dziwne,
wydawa³oby siê, ¿e zasadne
by³oby wy³onienie merytorycznego menad¿era, który maj¹c siln¹ pozycjê - przeprowadzi³by szpital przez trudny
okres koniecznych zmian,
zamiast powierzania tego zadania urzêdnikowi miasta.
Ostatnio decydenci z PO
uznali najwyraŸniej, ¿e moja
obecnoœæ w komisji jest zbêdna i postanowili powo³aæ do
jej sk³adu nowego przewodnicz¹cego Rady Spo³ecznej,
wicedyrektora gabinetu politycznego pani prezydent
Gronkiewicz-Waltz Jaros³awa JóŸwiaka. Na szczêœcie,
w radzie jest lekarz, pani
pose³ Alicja D¹browska i na
mój wniosek rada w swojej
m¹droœci wiêkszoœci¹ g³osów do komisji konkursowej
j¹ powo³a³a. Mo¿e teraz konkurs nabierze przyspieszenia. Ciekawy jest sam sk³ad
nowej rady spo³ecznej.
Oprócz wy¿ej wymienionych
jest w niej jeszcze czworo
radnych miasta (wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
Sebastian Wierzbicki - SLD,
Dorota Zbiñkowska i Maria
£ukaszewicz - PO i Zbigniew
Cierpisz - PiS) i dwóch radnych dzielnicy Praga Pó³noc
- ni¿ej podpisany i Ryszard
Kêdzierski – lider PiS na Pradze. Takiej rady nie ma chyba ¿aden inny szpital miejski.

Taka rada potrzebuje bardzo
merytorycznych argumentów
i przygotowania wnoszonych
spraw. Miêdzy innymi z braku w³aœciwej analizy finansowej nie zgodziliœmy siê na
propozycjê po³¹czenia II i III
oddzia³u wewnêtrznego, co
nie znaczy, ¿e nie zrobi tego
Rada Warszawy, zdominowana przez PO. Rada spo³eczna ma tylko i wy³¹cznie
charakter opiniodawczy.
PS. Tak na marginesie, to
nie wiem, jakie s¹ w tej materii obyczaje, ale za kilka lat
spo³ecznej pracy mo¿na by³oby powiedzieæ „dziêkujê”.
Takich s³ów nie us³ysza³em
od nikogo ani ja, ani - jak siê
zorientowa³em - pozostali
cz³onkowie poprzedniej rady.
Niektórzy z nich dopiero ode
mnie w prywatnych rozmowach dowiedzieli siê, ¿e
cz³onkami rady szpitala ju¿
nie s¹. Wiêc choæby t¹ drog¹
ode mnie dla nich - dziêkujê.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

kiego, co cielesne i nieczyste.
Staro¿ytni Rzymianie podczas
œwi¹t Oczyszczenia (Februalia), po z³o¿eniu ofiar za spokój zmar³ych, rzucali popió³
poza siebie, w wodê. ¯ydzi z
polecenia Moj¿esza u¿ywali
popio³u ze spalonej czerwonej
krowy jako ofiary oczyszczenia, sk³adanej za tych, którzy
stali siê nieczyœci poprzez dotkniêcie zw³ok. Popió³ ten mieszano z krystalicznie czyst¹
wod¹, co podwaja³o jego moc
oczyszczaj¹c¹.
W czasie ¿ydowskich ceremonii weselnych posypuje siê
wieniec panny m³odej popio³em. Ma to przypominaæ zburzon¹ œwi¹tyniê, ale nie z powodu jej zniszczenia, lecz ze
wzglêdu na nadziejê jej odbudowania. Zatem popió³ jest
te¿ znakiem wskrzeszenia i
odnowy.
- Czy znajdziemy przyk³ady u¿ywania popio³u w
Piœmie Œwiêtym?
- W Piœmie Œwiêtym czêsto powtarzaj¹ce siê okreœlenie „pogr¹¿ony w popiele”
przywo³uje obraz osoby w
rozdartej szacie, klêcz¹cej
lub siedz¹cej na ziemi i posypuj¹cej g³owê popio³em.
Du¿o fragmentów znajdujemy w Starym Testamencie.
Najbardziej wymowny jest
przyk³ad Hioba, który zmagaj¹c siê z cierpieniem, spiera

siê z Bogiem. Na koñcu dochodzi do wniosku, ¿e Bóg
jest jednak sprawiedliwy wyznaj¹c: „Przeto odwo³ujê
moje s³owa i kajam siê w popiele” (Hi 42, 6).
Kiedy Abraham wstawia³
siê do Boga za Sodom¹, podkreœla³ swoj¹ znikomoœæ mówi¹c: „Oto oœmielam siê jeszcze mówiæ do Pana mego,
choæ prochem jestem i popio³em” (Rdz. 18, 27). Podobna
sytuacja jak z Sodom¹ mia³a
miejsce w Niniwie, ale tam
mieszkañcy pos³uchali s³ów
nawracaj¹cego ich proroka
Jonasza i rozpoczêli pokutê.
A gdy wieœæ o tym dosz³a do
króla Niniwy, „wsta³ z tronu,
zdj¹³ swój p³aszcz i oblók³ siê
we w³osienicê i usiad³ w popiele” (Jon 3, 4-10).
Daniel, kiedy prosi o odpuszczenie grzechów ludu
izraelskiego, zwraca siê do
Boga: „I zwróci³em swoje oblicze na Pana Boga, aby modliæ siê, b³agaæ, w poœcie, w
worze i w popiele” (Dan 9, 3).
W Nowym Testamencie
popió³ jako symbol pokuty i
nawrócenia równie¿ jest
obecny. Przyk³adem mo¿e tu
s³u¿yæ Ewangelia Mateusza.
Kiedy Jezus wyrzuca³ miastom, w których dokona³ najwiêcej cudów, ¿e siê nie nawróci³y, powiedzia³: „Biada
tobie Chorazynie, biada tobie
Betsaido; bo gdyby w Tyrze i
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Sydonie dzia³y siê cuda, które u was siê dokona³y, to by
ju¿ dawno w worze i w popiele pokutowa³y” (Mat 11,21). W
ka¿dym z tych przyk³adów
widaæ, ¿e przez posypanie
g³owy popio³em chciano wyraziæ ¿al, pokutê, ukorzenie
siê przed Bogiem.
- Kiedy posypywanie
g³owy popio³em wesz³o do
liturgii?
- Rytua³ posypywania g³ów
popio³em zosta³ wprowadzony do liturgii koœcio³a ok. IV
wieku, ale a¿ do X wieku zarezerwowany by³ dla tych,
którzy publicznie odprawiali
pokutê, a tak¹ podejmowano
za ciê¿kie grzechy, morderstwo, nierz¹d czy zaparcie siê
wiary. Osoby, które dopuœci³y siê tak powa¿nych przewinieñ, posypywa³y g³owy popio³em, przywdziewa³y w³osienice i ¿y³y o chlebie i wodzie. Nie mia³y te¿ wstêpu do
koœcio³a a¿ do Wielkiego
Czwartku, kiedy mog³y
wreszcie przyst¹piæ do spowiedzi, gdy¿ by³ to dzieñ odpuszczenia grzechów.
Rozwój sakramentu pokuty doprowadzi³ w XI wieku do
wprowadzenia przez papie¿a Urbana II obrzêdu b³ogos³awieñstwa popio³u i posypywania nim g³ów wszystkich wiernych, najpierw w
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu, a póŸniej w Œrodê
Popielcow¹. Wymowa tego
gestu pozosta³a ta sama.
Posypanie g³owy popio³em
zawsze by³o wyrazem pokuty i ¿alu za grzechy.
- Œroda Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Na
jak¹ pami¹tkê zosta³ ustanowiony i jakie jest jego
znaczenie?
- Wielki Post ustanowiony
zosta³ na pami¹tkê 40-dniowego postu Pana Jezusa
przed rozpoczêciem jego
dzia³alnoœci publicznej. Jezus przebywa³ 40 dni i 40
nocy na pustyni po³o¿onej
na pó³nocny wschód od Betanii, co stanowi³o nawi¹zanie do 40-letniej wêdrówki
Izraelitów przez pustyniê.
Wiêkszoœæ komentatorów
dopatruje siê te¿ aluzji do
Eljasza i Moj¿esza, którzy
poœcili 40 dni.
Celem Wielkiego Postu jest
przygotowanie nas do Wielkanocy, a poprzez naœladownictwo Chrystusa zbli¿enie
siê do Boga. Pan Jezus jednak nie tylko da³ przyk³ad
powstrzymywania siê od pokarmu, ale równie¿ postowi
fizycznemu da³ g³êbsze zna-

czenie. Wraz z Wielkim Postem wchodzimy w czas wyciszenia, medytacji, gdzie
dusza ma siê uleczyæ i
wzmocniæ.
Powstrzymuj¹c siê od zabaw i pokarmów miêsnych
stwarzamy miejsce dla Boga.
Chodzi o to, aby usun¹æ to,
co mo¿e rozpraszaæ, przeszkadzaæ cz³owiekowi w kontakcie z Bogiem. Jest jeszcze
inny aspekt tego zagadnienia.
Nawet post czysto materialny
nie polega jedynie na ograniczeniu pokarmów, ale ma na
celu uwra¿liwienie na sytuacjê ludzi, którzy byæ mo¿e
maj¹ mniej ni¿ ja. Pieni¹dze
zaoszczêdzone na skromniejszym jedzeniu mo¿na przeznaczyæ na rzecz osób bardziej potrzebuj¹cych. Post,
ten cielesny, fizyczny, który
jest celem samym w sobie,
otwiera nas na potrzeby innych. Z czegoœ rezygnujemy,
ale nie po to, ¿eby zrezygnowaæ, bo jest to z³e, ale po to,
¿eby skierowaæ siê ku innym
rzeczom, które normalnie
mog¹ umykaæ z pola widzenia. To jest wyostrzenie naszego spojrzenia.
Rezygnacja z zabaw, tañca jest pewnego rodzaju wyrzeczeniem. Ale skoro Wielki
Post ma byæ czasem wyciszenia, pokuty, ¿alu za grzechy, to pewnego rodzaju sytuacje nie s¹ wskazane, po
prostu nie id¹ w parze z nastrojem tego czasu, przynajmniej dla ludzi wierz¹cych.
- W okresie Wielkiego Postu odprawiane jest w Koœciele Katolickim specjalne
nabo¿eñstwo - Droga Krzy¿owa. Na czym polega to
nabo¿eñstwo, jaka jest jego
tradycja?
- Pocz¹tki Drogi Krzy¿owej
siêgaj¹ Œredniowiecza. Zawdziêczamy jego powstanie
dwóm zgromadzeniom zakonnym: franciszkanom i dominikanom, którzy chcieli
utrwaliæ i prze¿yæ najbardziej
dramatyczne fakty z ¿ycia
Chrystusa. Pragnêli w sposób niemal namacalny doœwiadczyæ dramatu bo¿ej egzystencji. By³y równie¿ powody historyczne. Odnaleziono
relikwie Krzy¿a œwiêtego, zaczêto odbywaæ pielgrzymki
do Jerozolimy i powsta³y
pierwsze opisy miejsc, zwi¹zanych z mêk¹ Chrystusa. Z
czasem dosz³y do tego wyprawy krzy¿owe, a wraz z
nimi pragnienie zlokalizowania miejsc z ¿ycia Jezusa.
Franciszkanie objêli opiekê
nad sanktuariami w Jerozoli-

mie i oprowadzaj¹c p¹tników
zatrzymywali siê w miejscach,
gdzie rozgrywa³y siê dramatyczne wydarzenia mêki Jezusa. Zaczêto patrzeæ na ¿ycie
Chrystusa jako na ¿ycie cz³owieka, który ¿y³ w konkretnym
miejscu i konkretnym czasie.
Najstarsz¹ form¹ Drogi Krzy¿owej by³o nabo¿eñstwo
upadków Jezusa oraz kult
dróg, jakie musia³ przebyæ
podczas mêki. Po³¹czenie
tych dwóch nabo¿eñstw stworzy³o stacje Drogi Krzy¿owej,
któr¹ odprawia siê w ka¿dy
pi¹tek Wielkiego Postu.
Jest jeszcze drugie nabo¿eñstwo, odprawiane tylko w
okresie Wielkiego Postu – to
Gorzkie ¯ale. Jest to typowo
polskie nabo¿eñstwo, które
powsta³o na prze³omie XVII i
XVIII wieku w koœciele Œw.
Krzy¿a w Warszawie. To wywodz¹ce siê z kultury baroku

nabo¿eñstwo œpiewane,
przetrwa³o do naszych czasów w³aœciwie w niezmienionej formie. Jego struktura
opiera siê na dawnej jutrzni
brewiarzowej. Nabo¿eñstwo
to, podobnie jak Droga Krzy¿owa, równie¿ pozwala prze¿yæ mêkê Pana Jezusa. O ile
jednak Droga Krzy¿owa ma
zasiêg uniwersalny, o tyle
Gorzkie ¯ale znane s¹ jedynie w Polsce.
Wielki Post, w który wprowadzaj¹ nas obrzêdy Œrody
Popielcowej, jest zatem nie
tylko czasem pokuty, postu,
ale równie¿ czasem intensywnego ¿ycia chrzeœcijañskiego, czasem naprawy b³êdów, otwarcia siê na potrzeby innych ludzi, czasem pozwalaj¹cym dobrze przygotowaæ siê do Wielkanocy.
Rozmawia³a
Joanna Kiwilszo

Forum dyskusyjne
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Komunikacji
zaprasza 23 lutego o godz. 17:00 do Domu Technika
NOT ul. Czackiego 3/5 Warszawa, II piêtro sala E na
forum dyskusyjne, którego tematem bêdzie: „Studium
obs³ugi komunikacyjnej wschodniego obszaru dzielnicy
Bia³o³êka”. Opracowanie przedstawi¹: mgr in¿. Krzysztof
Sarna i mgr Magdalena Sitak z firmy Transprojekt
Gdañski, która wykona³a to na zlecenie miasta st.
Warszawy.

