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„Dwójka” na moœcie
Za kilkanaœcie dni po Moœcie Pó³nocnym zaczn¹
kursowaæ tramwaje. Bêdzie to linia nr 2, która przewiezie
pasa¿erów z Myœliborskiej do stacji metra M³ociny i
z powrotem. Tramwaj bêdzie kursowa³ wahad³owo co
5 minut w szczycie i co 8 poza szczytem.
18 grudnia mieszkañcy samego rana trwa³y dynaBia³o³êki mogli dojrzeæ na miczne próby obci¹¿eniowe.
moœcie pierwszy pojazd szy- Tramwaje jeŸdzi³y z ró¿nymi
nowy. By³ to spalinowy wóz prêdkoœciami, a ta maksytechniczny, który zgarn¹³ z malna to 60 km na godzinê.
torów œnieg. Kolejny wóz Badano ugiêcie czêœci tramtechniczny, który pojawi³ siê wajowej mostu, zaœ wyniki
tego dnia na moœcie, tak¿e badañ do³¹czono do wniosku
spalinowy, to tzw. podbijarka, o pozwolenie na u¿ytkowanie.
która s³u¿y do wyrównywania
O stan zaawansowania
torów. A wszystkie te zabiegi przygotowañ do przejazdów
mia³y na celu przygotowanie rejsowych zapytaliœmy Bartotorowiska do próbnego prze- sza Milczarczyka, rzecznika
jazdu niskopod³ogowego Urzêdu m.st. Warszawy –
tramwaju swing, który to w³a- Wszystko jest ju¿ gotowe –
œnie niebawem ruszy do pra- tory, trakcja, wagony duo
cy na moœcie.
swing, odby³y siê równie¿
Próbne przejazdy dwóch próbne przejazdy. Czekamy
swingów odby³y siê dwa dni na ostatnie pozwolenia, ostatpóŸniej, czyli 20 grudnia. Od
dokoñczenie na str. 4
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu
i konsultacja protetyka gratis!
W styczniu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!
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UWAGA!

nowa gazeta praska
Zbadaj
s³uch

Budowa metra
- Wis³y na start

Nic chyba lepiej ni¿ pieœñ Wincentego Pola nie oddaje
tragizmu Powstania Styczniowego. Œpiewano w niej o nierównych szansach powstañców: „Poszli nasi w bój bez
broni”, równoczeœnie s³awi¹c ich bohaterstwo: „Niechaj
Polska zna, jakich synów ma”. W niepodleg³ej Polsce
oddano uczestnikom powstania nale¿n¹ im czeœæ i zadbano o ich los. W Warszawie znaleŸli schronienie na Pradze.
W tym roku przypada 150. wych, wybuch³o 22 stycznia
rocznica Powstania Stycznio- 1863 roku. Ju¿ w nocy z 22 na
wego. Poprzedzone dzia³ania- 23 stycznia si³y powstañcze
mi licznych organizacji spisko- zaatakowa³y siedemnaœcie
garnizonów rosyjskich, zaœ 24
i 25 – kolejne siedem. Jak podaje Stefan Kieniewicz, carska
armia w styczniu 1863 r. liczy³a 86 batalionów piechoty, 24
szwadrony jazdy, 60 sotni kozackich i 176 dzia³ – w sumie
blisko 100 tys. ludzi, nie licz¹c
Najlepsza pizza!
za³óg fortecznych, ¿andarmeNajmilsza atmosfera! rii, stra¿y granicznej i innych
formacji pomocniczych. Sile tej
Nie boimy siê rodzin powstañcy przeciwstawiæ moz ma³ymi dzieæmi!
gli pocz¹tkowo 20-25 tys. zaprzysiê¿onych w Królestwie
Zapraszamy!
Polskim, uzbrojonych w zaledwie kilka tys. sztuk broni palnej. Ta, zdawa³oby siê pozbawiona szans, walka przybra³a
formê wojny partyzanckiej i
przerodzi³a siê w najwiêkszy w
XIX wieku zryw wolnoœciowy w
Europie. Ostatni naczelnik
Warszawy, Aleksander Waszul. Kobia³ka 48
kowski ujêty zosta³ dopiero w
tel. 22 741 71 37 grudniu 1864 r., a ostatni dowódca, ksi¹dz Stanis³aw Brzó500 187 522
ska – w kwietniu nastêpnego
www.szkutnia.waw.pl roku.

Ju¿ we wrzeœniu I linia metra otrzyma nowe poci¹gi
o obiecuj¹cej nazwie Inspiro. Te same wagony bêd¹
obs³ugiwa³y II liniê metra. W minion¹ sobotê Inspiro
mo¿na by³o ogl¹daæ na stacji Kabaty.
W po³owie grudnia zosta³
I linia metra otrzyma 18
nowych sk³adów, reszta – z przykryty najwiêkszy obiekt II
docelowych 35 – bêdzie ob- linii metra. Górna p³yta pojas³ugiwa³a nowo budowan¹ II wi³a siê na stacji Stadion. Pod
ni¹ znajduj¹ siê dwa perony
liniê metra.
Dwie Wis³y przy Wileñskim pasa¿erskie. Jeden do obs³uW okolicach 10 grudnia gi linii miêdzy Wol¹ a Targówstan zaawansowania prac kiem, drugi – budowany w
przy monta¿u dwóch kolej- zwi¹zku z planowanym odnych tarcz TBM – Wis³a I i cinkiem metra, którym w przyWis³a II by³ ju¿ bardzo du¿y i sz³oœci pojedziemy na Gowynosi³ dla Wis³y I - 80%, zaœ c³aw. Pod p³yt¹ znajduje siê
dla Wis³y II - 60%. Obie tar- dwustumetrowy korpus torów
cze bêd¹ dr¹¿yæ tunele od odstawczych, które pos³u¿¹
Dworca Wileñskiego do sta- goc³awskiej odnodze metra i
cji Powiœle. W zwi¹zku z tym bêd¹ równie¿ stanowiæ potrwa³y intensywne prace przy- cz¹tek tunelu prowadz¹cego
w kierunku Pragi Po³udnie.
gotowuj¹ce konstrukcjê szybu startowego dla tarcz, w³a- Na Nowym Œwiecie przed
œnie przy Dworcu Wileñskim. œwiêtami
Najg³êbiej po³o¿ona stacja
Pewnie ju¿ zapomnieliœmy,
II linii metra by³a ju¿ przed
jak wielkie s¹ to urz¹dzenia,
Bo¿ym Narodzeniem najbarbowiem od monta¿u ostatniej
dziej zaawansowan¹ czêœci¹
tarczy, w kwietniu ubieg³ego
dokoñczenie na str. 3
roku, minê³o sporo czasu.
Przypominamy - obie Wis³y,
podobnie jak Anna i Maria –
s¹ olbrzymie. Same ich korpusy dr¹¿¹ce maj¹ d³ugoœæ
12 metrów i ka¿dy z nich wa¿y
ponad 400 ton. 300 ton wa¿y
zaplecze techniczne TBM-ów,
które montuje siê w segmentach i na które sk³adaj¹ siê
m.in. pomieszczenia dla pracowników, aparatura steruj¹ca tarczami, podajnik œlimakowy, komora hiperbaryczna.
D³ugoœæ segmentów zaplecza
technicznego to 85 metrów,
³¹czna d³ugoœæ TBM wraz z
zapleczem – 97 metrów.
Problem zagospodarowania odpadów nale¿a³ od dawna do grupy spraw praktycznie nierozwi¹zywalnych.
Obowi¹zuj¹ce dotychczas przepisy regulowa³y sprawê
RABAT DO 30% w sposób u³omny – co prawda, firmy odbieraj¹ce œmieci musia³y mieæ podpisane umowy z wysypiskami, ale
Drzwi antyw³amaniowe nikt nie by³ w stanie skontrolowaæ czy odpady trafia³y
faktycznie na dane wysypisko, czy np. do lasu. Brak by³o
Rolety ♦ ¯aluzje
zarówno promocji w³aœciwych postaw wœród mieszkañ♦
Verticale Parapety
ców, jak i zachêt finansowych. Wysoce demotywuj¹co
ul. Wysockiego 26 dzia³a³o np. wrzucanie do jednej œmieciarki œmieci posegregowanych razem ze zmieszanymi.
pawilon 3
W efekcie œmieci l¹dowa³y temu oscylowa³ w granicach 222 675-05-03
gdzie popadnie, a odzysk su- 2,5% ogó³u odpadów. Mimo
501-108-297
rowców w Warszawie dwa lata zapowiedzi szerokiej edukacji

Awantura o œmieci

OKNA PCV

dokoñczenie na str. 2

w tym zakresie, wci¹¿ wiele
osób nie wie o obowi¹zku segregowania œmieci, a niemal
80% wytworzonych przez nas
odpadów l¹duje na wysypisku,
6% trafia do spalarni, a 12%
jest kompostowanych. Tymczasem miasto zdaje siê nie
pamiêtaæ o zasadzie 3R (reduce, reuse, recycle), gdzie zasadniczy nacisk k³adzie siê na
redukcjê œmieci przez kszta³towanie odpowiednich postaw
konsumenckich, ponowne
u¿ycie odpadów ju¿ wytworzonych, a dopiero w ostatniej
kolejnoœci ich przetworzenie.
dokoñczenie na str. 3
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dokoñczenie ze str. 1

Bilans powstania by³ tragiczny: dziesi¹tki tysiêcy poleg³ych
lub straconych, ok. 38 tysiêcy
zes³anych na Syberiê, konfiskaty maj¹tków i klasztorów, a
nastêpnie wzmo¿ona rusyfikacja spo³eczeñstwa. Ok. 10 tys.
ludzi uda³o siê na emigracjê.
Miastom, które czynnie popiera³y powstanie, w ramach represji odebrano prawa miejskie, powoduj¹c w ten sposób
ich upadek. W 1867 r. zniesiono resztê autonomii Królestwa
Polskiego, nazywanego odt¹d
Krajem Przywiœlañskim.
Klêska powstania zmieni³a siê w mit. Rozpacz i niemo¿noœæ podjêcia czynnej
walki przybra³y formê ¿a³oby
narodowej, ostentacyjnie pokazywanej w ¿yciu publicznym. Kobiety nosi³y czarne
suknie, przyozdobione krzy¿ami zamiast bi¿uterii. W
dworkach szlacheckich tworzono saloniki pamiêci, w których przechowywano po-

wstañcze sztandary i pami¹tkow¹ broñ. Na œcianach zawieszano reprodukcje rysunków Grottgera. Kolejne pokolenia Polaków czerpa³y z powstania lekcjê patriotyzmu.
Wzorem dla m³odych stali siê
weterani styczniowych walk.
Otaczano ich powszechn¹
czci¹ i szacunkiem.
Niepodleg³ej Polski doczeka³o ponad 3,5 tysi¹ca weteranów. 21 stycznia 1919
roku, na mocy rozkazu Józefa
Pi³sudskiego, wszyscy weterani Powstania Styczniowego
uzyskali uprawnienia ¿o³nierzy
Wojska Polskiego. Nadano im
stopnie oficerskie, ordery i odznaczenia, oddawano honory
wojskowe. Nawet genera³owie
salutowali im pierwsi. Weterani nosili specjalne granatowe
mundury z amarantowymi wypustkami. Rozpoznawano ich
na ulicy po czapkach rogatywkach, ozdobionych srebrnym
or³em lub bia³o-czerwon¹ kokard¹, traktowano jak ¿ywe po-

mniki, zapraszaj¹c na uroczystoœci patriotyczne i spotkania
z m³odzie¿¹.
Jednak weterani, wtedy ju¿
bardzo starzy, czêsto bezradni i
ubodzy, potrzebowali nie tylko
zaszczytów, ale i materialnej
pomocy. Wszystkim przyznano
sta³¹ pensjê, a kwesty na rzecz
weteranów wesz³y do salonowego rytua³u. Zapraszano ich latem
do dworów, organizowano kolonie i podwieczorki w cukierniach.
W 1924 roku w³adze stolicy odda³y dla nich dom na Pradze,
przy ulicy Floriañskiej 2.
Budynek przy zbiegu ulic
Floriañskiej i Jagielloñskiej
wybudowany zosta³ w latach
1896-1900 z inicjatywy rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a z
przeznaczeniem dla wdów po
rosyjskich ¿o³nierzach. Kiedy
zamieszkali w nim weterani
Powstania Styczniowego, czeka³o na nich 20 miejsc w wygodnych pokojach, przyjemnie
urz¹dzona jadalnia i œwietlica.
Jak podaje „Tygodnik Ilustrowany”, w 1932 roku w
schronisku na Floriañskiej
przebywa³o 17 pensjonariuszy,
a rok póŸniej by³o ich ju¿ tylko
10, wœród nich jedna kobieta,
licz¹ca 92 lata Henryka Dani³owska. Wszyscy w tym czasie byli ju¿ sêdziwi: najm³odszy z pensjonariuszy liczy³ sobie 85 lat, a najstarszy - 98.
Na Floriañskiej mieli zapewniony dach nad g³ow¹, wy¿ywienie i pomoc medyczn¹.
Wzorow¹ opiek¹ otoczy³y ich
panie z ramienia Oddzia³u
Warszawskiego Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, a hono-

row¹ opiekunk¹ schroniska
zosta³a Janina Korsakowa.
Mimo podesz³ego wieku
weterani ci¹gle starali siê
uczestniczyæ w ¿yciu publicznym. Brali udzia³ w uroczystoœciach nadawania placom i
ulicom imion bohaterów powstania: Traugutta, HaukeBossaka, Langiewicza, Mieros³awskiego, Nullo, Suzina.
Pojawiali siê na rocznicowych
obchodach, którym patronowa³a marsza³kowa Aleksandra Pi³sudska. Lubili wtorkowe spotkania z m³odzie¿¹, organizowane w znajduj¹cym
siê przy ul. Zygmuntowskiej
Domu ¯o³nierza.
Z czasem jednak coraz rzadziej opuszczali schronisko
przy Floriañskiej. O ich ¿yciu
wiemy z relacji Jerzego Karbowskiego zamieszczonej w 4.
numerze „Tygodnika Ilustrowanego” z 1933 roku. Spêdzali
czas graj¹c w preferansa i w
domino, a tak¿e s³uchaj¹c radia, chocia¿ nie zawsze byli
zadowoleni z tego nowego
wynalazku. Skar¿yli siê mianowicie, ¿e Polskie Radio nadaje audycje, które wcale ich nie
interesuj¹, a nawet irytuj¹.
Zajmowali siê te¿ robótkami
rêcznymi, np. 92-letni weteran,
dawniej krawiec, zrobi³ dywanik ze strzêpków mundurów
weterañskich. Inn¹ ciekawostk¹ by³o dzie³o Kazimierza
Liœkiewicza – lalka z g³ow¹
wykonan¹ z autentycznej fotografii weterana. Liœkiewicz by³
zreszt¹ barwn¹ postaci¹ z innego wzglêdu. Lubi³ sk³adaæ
wizyty w Belwederze – z butelk¹ owocowego wina i pierniczkami odwiedza³ pani¹ marsza³kow¹ i jej córki. Inny weteran, Arkadiusz Jasiñski,
dawny profesor rysunków, postanowi³ namalowaæ portret
kierowniczki schroniska, pani
Hopferowej. Nie dokoñczy³ –
umar³ na pocz¹tku stycznia
1933 roku.
Z biegiem lat warszawiacy
coraz mniej pamiêtali o swoich weteranach. Jerzy Karbowski pisa³ w „Tygodniku Ilustrowanym”:
Mieszkañcy Warszawy maj¹
to do siebie, ¿e niczym lub prawie niczym (knajpy i kina wy³¹czam) siê nie interesuj¹. Nic
przeto dziwnego, ze cichy dom
na praskim wybrze¿u, Dom
Weteranów 1863 r., obojêtnie
mijaj¹ liczni przechodnie, nie
zdaj¹c sobie sprawy, ¿e za kilka lat nie bêdzie ju¿ Domu Weteranów, gdy¿ staruszkowie
powymieraj¹ sobie spokojnie i
bez rozg³osu.
Jednak oni byli zadziwiaj¹co d³ugowieczni. A¿ 36 weteranów w ca³ym kraju doczeka-

³o wybuchu II wojny œwiatowej.
W schronisku na Floriañskiej
po kapitulacji Warszawy w
1939 r. zosta³o ich piêciu.
Ostatni – Mamert Wandalli –
zmar³ w 1942 roku w wieku 97
lat. Pochowany zosta³ w specjalnie wytyczonej dla by³ych
powstañców kwaterze na
Cmentarzu Wojskowym na
Pow¹zkach.

Obecnie w budynku przy
Floriañskiej mieœci siê Kuria
Warszawsko-Praska. O tym,
¿e by³ tu Dom Weteranów Powstania Styczniowego informuje umieszczona na œcianie
tablica. Imieniem bohaterów
1863 r. nazwano równie¿ plac
przed katedr¹ œw. Floriana i
Szpitalem Praskim.
Joanna Kiwilszo

Po¿egnanie

1926 - 2012
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 25.12.2012 r.,
po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie,
zmar³a Maria £ukañska l. 86
emerytowana pracownica
Domu Kultury ŒWIT, zatrudniona w latach 1965-2003. Za
szczególne zas³ugi dla rozwoju
kultury na Bródnie odznaczona
Krzy¿em Zas³ugi.

Odesz³a osoba oddana,
skromna, sumienna i pracowita. Rodowita bródnowianka. Z
Domem Kultury ŒWIT zwi¹zana by³a niemal¿e od pocz¹tku jego dzia³alnoœci, stoj¹c na
stra¿y jego maj¹tku. By³a jego
dobrym duchem. W najtrudniejszych dla niego chwilach
powierzano Jej obowi¹zki kierownika. Mia³em zaszczyt
wspó³pracowaæ z Pani¹ Mari¹
23 lata. Ze wzruszeniem
wspominam Jej pomoc i dobr¹
radê w pierwszym okresie
mojego dyrektorowania. By³a
jak rodzina. Zawsze mo¿na
by³o na ni¹ liczyæ. Przy jej wydatnej pomocy, pomimo nieustannych trudnoœci finansowych, podnosiliœmy Dom Kultury ze skutków wieloletnich
zaniedbañ i zniszczeñ. Ci¹gle
jest jeszcze du¿o do zrobienia.
Bêdziemy kontynuowaæ to
dzie³o, pamiêtaj¹c, ¿e Pani
Maria zawsze bêdzie stanowiæ
jego cz¹stkê. Niech spoczywa
w pokoju!
Dyrektor Domu Kultury „ŒWIT”
Jacek Bia³ek,
z rodzin¹ i pracownikami

Z przykroœci¹ informujemy,
¿e odszed³ od nas
by³y Radny
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

MAREK
KORZENIOWSKI
Pozostanie w naszej pamiêci
Rada Dzielnicy Praga Pó³noc

Akwizytor „od wody” znów wyp³yn¹³!
Od dwóch lat piszemy o nieuczciwej dzia³alnoœci akwizytora firmy Aqua Life, Krzysztofa P., rozprowadzaj¹cego z
7-krotnym przebiciem filtry do wody. Po okresie przyczajenia
pojawi³ siê znów na Pradze.
Scenariusz jest zawsze ten Smoleñskiej. Kiedy otworzy³a
sam: Krzysztof P. z firmy Aqua mu drzwi, z miejsca wyjaœni³,
Life, sugeruj¹c, ¿e jest z ad- ¿e dzieñ wczeœniej by³a na
ministracji, wchodzi do miesz- drzwiach wejœciowych wykania starszej osoby i w eks- wieszka informuj¹ca o jego
presowym tempie montuje na planowanej wizycie w tym bukranie w kuchni filtr typu „In- dynku. Zapewni³ równie¿, ¿e
stapure”. Jego wygl¹d, ubiór w dzia³a z ramienia w³aœcicieli
stylu hydraulika i nienaganne kamienicy, ¿e by³ tu ju¿ wczemaniery wzbudzaj¹ zaufanie. œniej i wszystkim innym lokaPo zamontowaniu urz¹dzenia, torom ju¿ filtry za³o¿y³, a tylko
Krzysztof P. podsuwa zasko- przez przypadek omin¹³ to
czonemu jego wizyt¹ cz³owie- mieszkanie. Pani Krystynie
kowi drobnym druczkiem napi- wyda³o siê to trochê dziwne,
san¹ umowê ze zrêcznie ukry- bo mieszka pod numerem 1,
tym pod ni¹ aneksem. wiêc cokolwiek siê dzieje, zaWszystko dzieje siê tak szyb- wsze zaczyna siê w³aœnie od
ko, ¿e mimowolny nabywca jej lokalu, ale ubiór przybysza
podpisuje podane mu papie- by³ tak profesjonalny – kamiry, nie wiedz¹c najczêœciej, zelka z narzêdziami, teczka,
jaka jest rzeczywista cena pro- itp., ¿e nie zaprotestowa³a.
duktu, który przed chwil¹
Oczywiœcie, wszystko dziakupi³. Akwizytor niezw³ocznie ³o siê bardzo szybko. Krzyszwychodzi, a wtedy okazuje tof P. zamontowa³ urz¹dzenie
siê, ¿e podsuniête papiery to na kranie, zapewniaj¹c pani¹
umowa sprzeda¿y ratalnej, a Krystynê, ¿e filtr dostaje tylko
cena nabytego urz¹dzenia na próbê, i jeœli nie bêdzie zajest 10-krotnie wy¿sza od kwo- dowolona, bêdzie mog³a go
ty widniej¹cej na umowie.
oddaæ przy nastêpnej jego wiW poniedzia³ek 10 grudnia zycie, która mia³aby nast¹piæ
ubieg³ego roku, miêdzy go- 21 stycznia. Poda³ pani Krystydzin¹ 17 a 18, Krzysztof P. za- nie do podpisania jakieœ papiepuka³ do mieszkania pani Kry- ry, sprytnie zas³aniaj¹c teczk¹
styny, znajduj¹cego siê w pry- górê dokumentu, gdzie widniawatnej kamienicy przy ulicy ³o s³owo „umowa”.
Pani Krystyna ma prawie 70
i s³aby wzrok, a zapewnieSTOMATOLOGIA lat
nie, ¿e „fachowiec od wody”
dzia³a za zgod¹ w³aœciciela buPROMOCJA
dynku uœpi³o jej czujnoœæ. Nie
- wype³nienia 80-90 z³
mia³a siê z kim skonsultowaæ
– w domu by³ tylko jej starszy
- zni¿ki na protezy
lat 9. By³a zreszt¹
- korony porcelanowe 430 z³ wnuczek
œwiêcie przekonana, ¿e dosta- protezy acetalowe
³a filtr na próbê. Gdyby nie docórki, która wróci³a
ul. Jagielloñska 3 pytywania
do domu, pewnie nawet nie potel. 22 619-99-99 kaza³aby nikomu podpisanych
papierów, bêd¹cych de facto
22 818-44-77
umow¹ sprzeda¿y ratalnej.
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Córka pani Krystyny,
Agnieszka P. zadzwoni³a od
razu pod numer telefonu, który widnia³ na umowie, ale oczywiœcie okaza³ siê g³uchy.
Krzysztof P., zapewne spodziewaj¹c siê reakcji pozosta³ych domowników, uprzedzi³
wczeœniej pani¹ Krystynê, ¿e
ca³a firma idzie na urlop, który
ma trwaæ do stycznia, czyli trzy
tygodnie!
Agnieszka P. szukaj¹c informacji na temat firmy Aqua
Life w Internecie natrafi³a na
artyku³ w nasze gazecie, opisuj¹cy podobne zdarzenia z
udzia³em oszusta Krzysztofa
P. Zdemontowa³a wiêc filtr,
który okaza³ siê zardzewia³ym bublem, z widocznymi
œladami u¿ytkowania. Na
stronie Federacji Konsumentów znalaz³a oœwiadczenie
odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa. Ten dokument podpisany przez pani¹ Krystynê,
jak równie¿ filtr odes³a³a na
adres firmy Aqua Life przesy³k¹
polecon¹.
Dzia³anie Krzysztofa P. to
oczywiste manipulowanie, a
wrêcz oszustwo, bardzo jednak trudne do udowodnienia.
Wykorzystuje on ³atwowiernoœæ starszych, czêsto chorych ludzi i œwiadomie wprowadza ich w b³¹d. Poœpiech i dzia³anie z zaskoczenia powoduj¹,
¿e jego klienci podejmuj¹ decyzjê, jakiej w innej sytuacji, po
zastanowieniu siê, nigdy by nie
podjêli. Wykorzystuje te¿ powszechn¹ wœród starszych (i
nie tylko starszych) osób nieznajomoœæ przepisów. W przypadku bowiem sprzeda¿y poza
lokalem przedsiêbiorstwa, jego
obowi¹zkiem jest poinformowanie na piœmie konsumenta
przed zawarciem umowy o
prawie odst¹pienia od niej w
ci¹gu 10 dni.

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Powtórzmy wiêc za Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta Ma³gorzat¹ Rothert,
¿e przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, polegaj¹cymi na œwiadomym wprowadzeniu w b³¹d oraz zatajeniu prawa konsumenta do odst¹pienia od umowy chroni nas prawo. Artyku³ 2, ust. 1 Ustawy z
dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny”
wyraŸnie mówi:
„W przypadku umowy zawieranej poza lokalem przedsiêbiorstwa, konsument mo¿e
od niej odst¹piæ bez podania
przyczyny w terminie do 10 dni
od zawarcia umowy”.
Niech ten kolejny opisany
przypadek handlowej dzia³alnoœci Krzysztofa P. bêdzie
ostrze¿eniem dla innych. Ze
swej strony mo¿emy tylko radziæ, aby uwa¿nie czytaæ umowy i niczego nie podpisywaæ
zbyt pochopnie.
J.

dokoñczenie ze str. 1

startowych przy Dworcu Wileñskim. Kolosy wyl¹dowa³y bez
przeszkód w dwóch betonowych ko³yskach. Najpierw jednak korpus ka¿dej z tarcz TBM
zosta³ podniesiony przez gigantyczny dŸwig – masa w³asna 700 ton, udŸwig 600 ton i opuszczony pod ziemiê.
Wspó³praca budowniczych i
operatora dŸwigu musia³a byæ
dograna w ka¿dym szczególe.
Pracownicy na dole, przy u¿yciu lin manewrowali gigantycznym ³adunkiem zawieszonym
nad ziemi¹, w razie potrzeby
zmieniaj¹c jego po³o¿enie.
Otwór w ziemi nie by³ wiele
wiêkszy od œrednicy tarczy,
wiêc manewrowanie wymaga³o nie lada umiejêtnoœci. Dodatkowym utrudnieniem by³a
ciasnota – wokó³ placu budowy znajduje siê bardzo wiele
budynków.
Pocz¹tki s¹ trudne, ale ci¹g
dalszy nie bêdzie ³atwiejszy.
Miesi¹c potrwa monta¿ segmentów zaplecza Wis³y I. Dopiero wówczas tarcza ruszy w
drogê, dr¹¿¹c tunel zachodni
(po skrêcie stanie siê tunelem
pó³nocnym), ³¹cz¹cy stacje
Dworzec Wileñski i Stadion i
zakoñczy pracê na stacji Powiœle. Wis³a II ruszy z do³ka
startowego miesi¹c póŸniej i
wykona wschodni, równoleg³y

do poprzedniego tunel, który
po skrêcie maszyny zmieni kierunek na po³udniowy, koñcz¹c
- podobnie jak Wis³a I - na stacji Powiœle. Na tej stacji, która
przysporzy³a budowniczym
wiele problemów i z powodu
której zamkniêto zalany i
uszkodzony tunel pod Wis³ostrad¹. I o ten w³aœnie tunel, a
œciœlej o datê jego otwarcia,
pytamy Bartosza Milczarczyka, rzecznika prasowego Urzêdu m.st. Warszawy – Prace zabezpieczaj¹ce i umacniaj¹ce
tunel pod Wis³ostrad¹ ju¿ siê
zakoñczy³y. Trwaj¹ odbiory
techniczne. Planujemy oddanie tunelu w lutym, ale naprawdê nie chcia³bym podawaæ na
tym etapie jakiejœ konkretnej
daty. Wolimy dmuchaæ na zimne. Pad³o ju¿ kilka dat oddania tunelu do u¿ytku, ale nie o
to przecie¿ chodzi, by przerzucaæ siê datami, bezpieczeñstwo kierowców jest najwa¿niejsze. W pobli¿u tunelu Wis³ostrady trwaj¹ prace na stacji Powiœle i dla komfortu tych
prac jest znacznie lepiej, kiedy tunel jest zamkniêty. Obserwujemy, ¿e ruch pojazdów nowym objazdem w pobli¿u Centrum Nauki Kopernik i w drug¹
stronê, w pobli¿u bulwarów
nadwiœlañskich jest w miarê
p³ynny, wiêc nie ma powodów

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

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

Awantura o œmieci
dokoñczenie ze str. 1

Postulowana od lat przez
samorz¹dy jakoœciowa zmiana w podejœciu do odpadów
polega na tym, ¿e to gminy
staj¹ siê w³aœcicielami wytworzonych na swym obszarze
œmieci. Ju¿ od 1 lipca miasto
ma przej¹æ odbiór i zagospodarowanie odpadów. Oczywiœcie, zleci to wyspecjalizowanym firmom, które zostan¹
wybrane w przetargu (Warszawa ma byæ podzielona na

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

Budowa metra - Wis³y na start
budowy. Jej g³êbokoœæ jest
uwarunkowana usytuowaniem
w bezpoœredniej bliskoœci korony skarpy wiœlanej, w zwi¹zku
z czym zachodzi koniecznoœæ
stopniowego zag³êbiania tuneli
w taki sposób, by zosta³y zachowane dopuszczalne spadki.
Wydr¹¿ono ju¿ i wydobyto
niemal 24 tys. m3 ziemi, siêgaj¹c 30 metrów w g³¹b. Zadziwiaj¹ce – zwa¿ywszy na tê
g³êbokoœæ – jak niedu¿y jest
plac budowy przy stacji Nowy
Œwiat. W zawrotnym tempie
powstaj¹ nowe kondygnacje,
bowiem ta stacja nie przysparza ¿adnych problemów. Trwa
budowa p³yty dennej na g³êbokoœci 27 metrów, powstaje
przedostatnie podziemne piêtro, które bêdzie stanowi³o
czêœæ technologiczn¹, dostêpn¹ jedynie dla pracowników obs³ugi metra. Na g³êbokoœci 23 metrów powstaj¹ perony. Równoczeœnie trwaj¹
prace przy budowie czterech
wejœæ na stacjê i dwóch szybów windowych. Nowy Œwiat
to oczko w g³owie budowniczych – stacja po³o¿ona w najbardziej reprezentacyjnej czêœci stolicy.
Gratulacje dla Wis³y I i Wis³y II
w pe³ni zas³u¿one. Obie tarcze
9 stycznia znalaz³y siê w do³kach
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do poœpiechu. Jeszcze trochê
cierpliwoœci i pojazdy wróc¹ do
tunelu.
I na zakoñczenie – bardzo
dobra wiadomoœæ. 18 grudnia
ubieg³ego roku, w³adze miasta
otrzyma³y decyzjê œrodowiskow¹ wydan¹ przez Regionaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska, na przed³u¿enie II
linii metra na Wolê i na Targówek. Jest to jeden z podstawowych dokumentów dla tej
inwestycji. M.in. dziêki tej decyzji mo¿na bêdzie wybudowaæ odcinki metra na Woli –
od Ronda Daszyñskiego do
Po³czyñskiej i w prawobrze¿nej czêœci stolicy – od Dworca
Wileñskiego na Targówek.
Ju¿ trwaj¹ prace nad dokumentacj¹ projektow¹ kolejnych
stacji. Pracuj¹ nad nimi firmy
wy³onione w drodze przetargu.
Znamy ju¿ nazwy stacji. Na
Woli to stacje – Wolska, Moczyd³o i Ksiêcia Janusza. Na
Pradze i Targówku - Szwedzka, Targówek I i Targówek II.
Zarz¹d Transportu Miejskiego
optymistycznie szacuje, ¿e na
Targówek i dalek¹ Wolê pojedziemy metrem w 2016, zaœ
plany dotycz¹ce odnogi po³udniowopraskiej zak³adaj¹, ¿e
na Goc³aw dotrzemy metrem
w 2022 roku.
El¿bieta Gutowska

kilka stref). Za odbiór œmieci
nie bêdziemy ju¿ jednak p³aciæ firmie œmieciarskiej, ale
miastu. Niestety, znacznie
wiêcej ni¿ dotychczas.
W³aœnie wysokoœæ op³at
wzbudzi³a ostatnio burzê
wœród mieszkañców stolicy.
Projekt uchwa³y przewiduje
bowiem 45 z³ od gospodarstwa domowego albo 80 groszy za m2 mieszkania do 60
(powierzchnia ponad 120 m2
ma nie byæ liczona). Op³ata
dotyczy jednak tylko œmieci
segregowanych, za niesegregowane trzeba bêdzie zap³aciæ o 40 proc. wiêcej. Mamy
mieæ w tej cenie tak¿e zagwarantowany np. odbiór œmieci
gabarytowych raz w miesi¹cu
oraz cztery razy w roku odpadów zielonych.
Choæ przewidziano dop³aty
dla najbiedniejszych, to z
wstêpnych szacunków wynika,
¿e dla wiêkszoœci warszawiaków podwy¿ka mo¿e siêgn¹æ
nawet 400-500%. W przypadku ma³ych domów wzrost bêdzie mniejszy, ale tam ju¿
obecnie za wywóz œmieci p³aci siê wiêcej. Politykê ratusza
trudno zrozumieæ zw³aszcza
cz³onkom spó³dzielni i wspólnot, które sprawnie zarz¹dza³y swoimi odpadami po cenach
znacznie ni¿szych ni¿ proponowane obecnie przez miasto.
Mimo zmian, nadal to na w³aœcicielu lub zarz¹dcy nieruchomoœci bêdzie spoczywa³ obowi¹zek zorganizowania ca³ego
systemu segregacji odpadów.
To zarz¹dca ma byæ tak¿e poœrednikiem w przekazywaniu
op³at z danej nieruchomoœci
miastu i odpowiadaæ za œci¹ganie wszystkich op³at od
mieszkañców. Spó³dzielcy ju¿
zapowiedzieli ostre protesty w
przypadku uchwalenia takich
zasad. Kwestionowany jest
tak¿e pomys³ naliczania op³at
od metra mieszkania. Trudno
nie zgodziæ siê z argumentem,
¿e to nie metry œmiec¹, ale ludzie, nawet jeœli utrzymanie
wiêkszego mieszkania to nieco wiêcej œrodków czystoœci,
czy odpadów w czasie drobnego remontu.
Tymczasem po protestach
mieszkañców Rada Warszawy
prze³o¿y³a g³osowanie nad
pakietem uchwa³ œmiecio-

wych, czekaj¹c na sejmowe
poprawki do niedawno uchwalonej tzw. ustawy œmieciowej.
Proponowana nowelizacja
mia³aby umo¿liwiæ gminom
stosowanie ró¿nych metod
naliczania op³at (od liczby
mieszkañców, od gospodarstwa domowego, od powierzchni mieszkania lub iloœci
zu¿ytej wody), np. w zale¿noœci od rodzaju zabudowy.
Obecnie ustawa ogranicza
mo¿liwoœæ ustalenia naliczania
op³aty do jednej z czterech
powy¿szych metod.
Nowy regulamin czystoœci i
nowe stawki op³at maj¹ zacz¹æ
obowi¹zywaæ od lipca. Poœpiech w tej sprawie jest wielki i nie dotyczy tylko Warszawy, ale ca³ego kraju, bowiem
ci¹¿y nad nami groŸba na³o¿enia kar unijnych za niedostosowanie siê do tzw. dyrektywy
œmieciowej.
Jak zwykle, zostawiono
wszystko na ostatni¹ chwilê.
Zabrak³o wiêc czasu na konsultacje spo³eczne, organizacjom pozarz¹dowym pozwolono na zg³oszenie uwag w terminie 5 dni, w³¹czaj¹c w to
weekend...
Poœpiech jest zrozumia³y,
zwa¿ywszy na to, ¿e procedury zamówieñ publicznych
mog¹ trwaæ nawet pó³ roku, a
og³oszenie przetargu nie jest
mo¿liwe bez wczeœniejszego
podjêcie uchwa³y w sprawie
przyjêcia Regulaminu utrzymania porz¹dku i czystoœci na
terenie m.st. Warszawy. Ale
nadmierny poœpiech mo¿e siê
zemœciæ. Trudno bowiem zgodziæ siê z wysokoœci¹ proponowanych op³at, skoro nie
przedstawiono na ich poparcie
¿adnych analiz finansowych.
Nie jest to najszczêœliwszy
pomys³ na ³atanie bud¿etu...
Szkoda, ¿e mimo tak wysokich
kosztów nadal nie stworzono
spójnego systemu gospodarowania odpadami, skupiaj¹c siê
jedynie na odbiorze wytworzonych œmieci.
Czarne
scenariusze
wieszcz¹ niedotrzymanie terminu 1 lipca i zasypanie Warszawy przez nieodbierane
œmieci. Oby siê jednak nie
sprawdzi³y.
Do tematu bêdziemy wracaæ.
Kr.
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Zmiany w studium uwarunkowañ
Wyczerpa³ siê limit wyznaczony niegdyœ na 150 dla punktów handlowych sprzedaj¹cych
napoje o zawartoœci alkoholu powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa). Radni wnioskowali o
zwiêkszenie go do 200 punktów, powo³uj¹c siê na rozwój dzielnicy, a co za tym idzie
zwiêkszanie siê iloœci mieszkañców i wci¹¿ powstaj¹ce nowe sklepy. Z tych samych
powodów wnioskowano w uchwale o zwiêkszenie limitu punktów gastronomicznych,
sprzedaj¹cych alkohol przeznaczony do konsumpcji na miejscu z 60 do 70. A oto
pozosta³a czêœæ uzasadnienia do uchwa³y: Warto podkreœliæ, ¿e ograniczanie mo¿liwoœci podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej w tym zakresie by³oby niezgodne
z przepisami ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, która daje szanse równego
traktowania przedsiêbiorców. Ponadto œrodki pozyskiwane z op³at za korzystanie
z zezwoleñ alkoholowych finansuj¹ zadania, które realizuje dzielnica Bia³o³êka w
zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Kolejn¹ uchwa³¹ wyst¹pio- strony zachodniej - ulica An- cyjnego programu dla m³ono do Rady Warszawy o nopol do jej umownego dzie¿y w klasie dwujêzycznej.
zmianê nazwy gimnazjum nr przed³u¿enia do P³ochociñ- W jêzyku obcym bêdzie od164 z oddzia³ami integracyj- skiej, nastêpnie P³ochociñska bywa³o siê nauczanie dwóch
nymi (przy Ostródzkiej) na do Zdziarskiej. Od strony przedmiotów: biologii i histogimnazjum nr 164 z Oddzia- pó³nocnej - Zdziarska na od- rii lub geografii. Dwujêzycz³ami Integracyjnymi i Oddzia- cinku od P³ochociñskiej do noœæ przyczyni siê do wzbo³ami Dwujêzycznymi im. Pol- granicy Bia³o³êki z gmin¹ gacenia oferty szko³y. W konskich Olimpijczyków. Do Marki. Od strony wschodniej tekœcie realizacji nowej poduchwa³y do³¹czono akt za³o- - granica dzielnicy z Marka- stawy programowej wprowa¿ycielski szko³y pod now¹ mi, na odcinku od ulicy dzenie nauczania dwujêzycznazw¹ i granice obwodu. Od Zdziarskiej do Trasy Toruñ- nego wp³ynie na lepsze przyskiej. Od strony po³udniowej gotowanie uczniów do egzaOstatni Kurs Prawa Jazdy - Trasa Toruñska na odcinku minu gimnazjalnego z jêzyka
od granicy Bia³o³êki z Marka- obcego. Od 1 wrzeœnia 2010 r.
kategorii „B”
w szkole realizowany jest
mi, do ulicy Annopol.
na dotychczasowych zasadach
Oto fragment uzasadnienia program Sokrates-Come(bez dodatkowych formalnoœci) uchwa³y: Szko³a posiada wy- nius. Ponadto szko³a rozpokwalifikowan¹ do nauczania czê³a wspó³pracê z British
Rozpoczêcie 18.01.13
dwujêzycznego kadrê peda- Council w zakresie organizogogiczn¹ i odpowiednie wa- wania kursów jêzykowych,
Bli¿sze informacje:
runki lokalowe do realizacji które gwarantuj¹ uczniom
praskaautoszkola.pl
tego przedsiêwziêcia. Pla- wysok¹ znajomoœæ jêzyka
cówka jest wyposa¿ona w no- obcego.
tel. 22 818 89 68
Bia³o³êccy radni negatywwoczesne pomoce multime602 616 877
dialne i tablice interaktywne, nie zaopiniowali, zaproponoktóre u³atwi¹ realizacjê atrak- wan¹ przez Biuro Geodezji i

Katastru Urzêdu m.st. Warszawy, nazwê Rondo Jerzego Kondrackiego dla skrzy¿owania ulic G³êbockiej i
Przy Trasie. Zaproponowali
nazwê Rondo Ma³ej Brzozy,
uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê
nastêpuj¹co: Nazwa Rondo
Ma³ej Brzozy jest nazw¹
utrwalon¹ w œwiadomoœci
mieszkañców i powszechnie
u¿ywan¹ od wielu lat. Dodatkowo proponowana nazwa
Rondo Ma³ej Brzozy bardzo
dobrze koresponduje z nazwami ulic w tym rejonie
dzielnicy, tj.: Jesiennych Liœci, Starej Gruszy, Szumi¹cych Traw. Trudno odmówiæ
s³usznoœci tej argumentacji.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y w
sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzania zmian Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
przy zastrze¿eniu, ¿e wprowadzone zostan¹ zmiany zaproponowane wczeœniej
przez zarz¹d dzielnicy. Zmiany i uwagi dotycz¹ m.in.:
przeznaczenia terenu wytwórni prefabrykatów i sk³adowania ¿u¿li na tereny
mieszkaniowe, sportowe i rekreacyjne; przekszta³cenia

pó³nocnych terenów Polfy na
mieszkaniowo-us³ugowe z
funkcj¹ sport i rekreacja, a
tak¿e s¹siaduj¹cych z Modliñsk¹ na wielofunkcyjne z
centrum handlowym w rejonie P³ochociñskiej. W okolicach ulicy Œwiêtos³awskiego
proponuje siê zmniejszenie
powierzchni biologicznie
czynnej z 70% na 40%, a tak¿e zwiêkszenie wysokoœci
zabudowy z 12 m do 15 m.
Wprowadzenie tych zmian
pozwoli na realizacjê planowanej przez dzielnicê budowy centrum multimedialnego

z wielofunkcyjnym placem
publicznym. Zwrócono równie¿ uwagê na koniecznoœæ
zachowania wêz³ów w Trasie
Olszynki Grochowskiej, z
uwzglêdnieniem dodatkowego skrzy¿owania z ulic¹ Berensona i umo¿liwieniem
przejazdu ulic¹ Derby, pod
tras¹, zgodnie z istniej¹c¹
„Koncepcj¹ przeprowadzenia
linii tramwajowej w ci¹gu G³êbocka - Trasa Olszynki Grochowskiej do Trasy Mostu
Pó³nocnego z przekroczeniem Trasy Toruñskiej”. W
uwagach radni negatywnie
zaopiniowali obni¿enie klasy
dróg Œw. Wincentego i G³êbockiej, na odcinku pomiêdzy
Odrow¹¿a a Tras¹ Toruñsk¹.
(egu)

„Dwójka” na moœcie
dokoñczenie ze str. 1

nie prace, które przebiegaj¹ na tramwajowej czêœci mostu,
maj¹ charakter czysto kosmetyczny. Wszystko to nie potrwa
d³ugo – maksymalnie kilkanaœcie dni. Jak zapewne wiedz¹
mieszkañcy Bia³o³êki, tramwaj na razie bêdzie kursowa³ wy³¹cznie po moœcie; po bia³o³êckiej stronie tory urywaj¹ siê
kilkaset metrów za przepraw¹, przy Myœliborskiej. Po bielañskiej stronie tramwaj dowiezie pasa¿erów do stacji metra
M³ociny. Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e oprotestowany przez
czêœæ mieszkañców dalszy odcinek przebiegu linii tramwajowej rych³o doczeka siê opracowania decyzji œrodowiskowej.
Kontynuowanie inwestycji umo¿liwi doprowadzenie linii do
skrzy¿owania ulic Œwiatowida i Mehoffera, mam nadziejê
– w najbli¿szej przysz³oœci.
(egu)

„PójdŸmy wszyscy do stajenki”
- Bia³o³êckie Kolêdowanie 2013
Czarowi kolêd i pastora³ek ulegaj¹ kolejne pokolenia
Polaków. O tym, ¿e najwiêcej uroku ma wspólne, grupowe
kolêdowanie przekonaliœmy siê 6 stycznia, w uroczystoœæ
Trzech Króli, na któr¹ zaprosi³ nas Bia³o³êcki Oœrodek Kultury.

„PójdŸmy wszyscy do stajenki” to ju¿ drugi koncert z
cyklu „Bia³o³êckie Kolêdowanie” zorganizowany przez
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury. W
tym roku odby³ siê w koœciele Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny w P³udach, przy
ul. Klasyków 21/23.
Na program koncertu z³o¿y³o siê kilkanaœcie najpiêkniejszych kolêd wykonanych
przez Bia³o³êcki Chór Miêdzyszkolny, skupiaj¹cy dzieci
z bia³o³êckich szkó³ z towarzyszeniem kameralnej Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”. W
partiach solowych wyst¹pili
znakomici artyœci: Bogumi³a
Dziel-Wawrowska – sopran,
solistka Teatru Muzycznego w
£odzi, Ryszard Wróblewski –

tenor, solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz m³odzi, bardzo
uzdolnieni instrumentaliœci
Julka i Tadzio Wawrowscy.
Aran¿acje kolêd by³y dzie³em
kompozytora, instrumentalisty
i instruktora BOK, Jana Pa³ysa. Ca³oœci¹ dyrygowa³a El¿bieta Tomala, dyrygentka Teatru Muzycznego w £odzi.
Pochodz¹ce z XVIII i XIX
wieku kolêdy s¹ nam bardzo
bliskie. Niektóre z nich jak „Lulaj¿e Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, czy „Gdy œliczna Panna” znamy na pamiêæ. Ca³e
pokolenia twórców czerpa³y z
ich melodii pomys³y do tworzenia nowych utworów, a piosenkarze ci¹gle wprowadzaj¹
je do swego repertuaru. Pod-

czas koncertu w P³udach zaprezentowano i te najbardziej
znane, wymienione kolêdy, i
te trudniejsze. Ryszard Wróblewski zaœpiewa³ rzadko
wykonywan¹, XIX-wieczn¹
pieœñ „Ta œwiêta noc” oraz
pastora³kê „Hola, hola, pasterze z pola”. Niektóre kolêdy,
takie jak „Wœród nocnej ciszy”, czy „Tryumfy Króla Niebieskiego” œpiewali wszyscy
zgromadzeni w koœciele wierni. W innych – przy³¹czali siê
tylko do refrenu. Uczestnictwo
w kolêdowaniu u³atwia³y wydrukowane œpiewniki.
W bia³o³êckim kolêdowaniu
wziê³y udzia³ dzieci z nastêpuj¹cych szkó³ podstawowych: nr 231, przygotowane
przez Donatê Kuzarê, nr 257,
przygotowane przez Magdalenê Madej, nr 342, przygotowane przez Ewelinê Krewcewicz-Wasiucionek, oraz
dzieci z Niepublicznej Szko³y
Muzycznej Con Fuoco, przygotowane przez Martê Motyl.
W okresie Bo¿ego Narodzenia odbywa siê du¿o koncertów kolêd, rzadko jednak
przyœwieca im idea integracji.
A przecie¿ wspólne kolêdowanie daje wiele radoœci i poczucie wspólnoty. Tym bardziej
cieszy, ¿e koncerty tego typu
staj¹ siê tradycj¹ i wizytówk¹
¿ycia kulturalnego Bia³o³êki.
Joanna Kiwilszo
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XXXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Emocje koñca roku
Ostatnia w 2012 roku sesja, 18 grudnia, rozpoczê³a siê
od uczczenia minut¹ ciszy pamiêci zmar³ego Krzysztofa
Andrzeja Zalewskiego, który by³ radnym Targówka przez
dwie kadencje.
Obrady zaczê³y siê od uchwa³, dotycz¹cych komisji
wprowadzenia do podanego rewizyjnej. Pada³y pytania o
wczeœniej porz¹dku, dwóch przyczynê póŸnego zg³oszenia
projektów uchwa³, dotycz¹- sprawy, opóŸnienia prac, procych prac komisji rewizyjnej. pozycje ustalenia konkretnych
Jako pierwszy pod obrady terminów zakoñczenia kontrotrafi³ projekt uchwa³y, opiniu- li, aktywnoœci radnych w praj¹cej projekt uchwa³y Rady cach komisji. Na pytania i w¹tWarszawy w sprawie przyst¹- pliwoœci odpowiada³ przewodpienia do sporz¹dzania zmia- nicz¹cy komisji Jêdrzej Kuny studium uwarunkowañ i nowski. Radca prawny przypokierunków zagospodarowa- mnia³, ze roczny plan pracy
nia przestrzennego miasta uchwala komisja, szczegó³y
Warszawy. W projekcie za- dotycz¹ce trwania kontroli s¹
proponowano: pozytywne poza gesti¹ rady dzielnicy.
zaopiniowanie zmian struktu- Rada zatwierdza plan pracy
ry funkcjonalno-przestrzennej komisji; mo¿e daæ zalecenia,
terenów w rejonach ulic: Mal- by kontrola siê rozpoczê³a.
17 g³osami, przy 1 przeciwborskiej, Radzymiñskiej i Zabranieckiej, planowanego nym i 2 wstrzymuj¹cych siê,
wêz³a Trasy Olszynki Gro- rada podjê³a uchwa³ê, zawiechowskiej i ul. Radzymiñskiej raj¹c¹ wykreœlenie z planu
oraz obni¿enia klasy ci¹gu prac komisji rewizyjnej na
dróg GP/1 œw. Wincentego i 2012 rok kontroli zamówieñ i
G³êbockiej; pozytywne zaopi- umów, zawieranych z wolnej
niowanie przed³u¿enia linii rêki w Urzêdzie Dzielnicy Tartramwajowej od Dworca gówek w 2010 roku oraz konWschodniego ulicami: Nowo troli ZGN pod k¹tem przeKijowsk¹, Ksiêcia Ziemowita, strzegania ustawy Prawo zaSwojsk¹ – w kierunku Z¹bek; mówieñ publicznych i ustawy
negatywne zaopiniowanie o finansach publicznych w
przed³u¿enia linii tramwajo- 2009 i 2010 roku.
wej w ulicach: Budowlanej
Roczny plan kontroli komi(obecnie Matki Teresy z Kal- sji rewizyjnej na rok 2013 zakuty), Œw. Wincentego i G³ê- twierdzony zosta³ uchwa³¹,
bockiej w kierunku pó³noc- któr¹ w g³osowaniu popar³o
nym od Trasy Toruñskiej, w 19 radnych, 1 wstrzyma³ siê
rezerwie planowanej Trasy od g³osu. W przyjêtym planie
Olszynki Grochowskiej do tra- s¹: kontrola zamówieñ i
sy Mostu Pó³nocnego. Pro- umów, zawieranych w trybie
jekt zawiera te¿ wniosek o do- z wolnej rêki w Urzêdzie
konanie ³¹cznych analiz 4 Dzielnicy Targówek w 2010 i
wniosków, dotycz¹cych tere- 2011 roku oraz wykreœlona z
nów na Targówku, w kontek- planu na 2012 rok kontrola
œcie trendów gospodarczych ZGN w 2009 i 2010 roku.
w Warszawie.
Interpelacje zaczê³y siê od
Projekt uchwa³y, pozytyw- pytañ Milosza Stanis³awskienie zaopiniowany przez komi- go. Pierwsze dotyczy³o GKP
sjê infrastruktury i inwestycji, Targówek. Burmistrz Grzegorz
popar³o w g³osowaniu 15 rad- Zawistowski poinformowa³, ¿e
nych, 6 wstrzyma³o siê od ukaza³o siê zarz¹dzenie preg³osu, nie by³o przeciwnych. zydenta m.st. Warszawy o
Po ponownym rozpatrze- przekazaniu terenu przy ul.
niu przez komisjê edukacji i Ko³owej 18 w gestiê dzielnicy
kultury, na sesjê wróci³ pro- Targówek. Kolejne pytanie
jekt uchwa³y w sprawie „wy- wywo³a³a publikacje „Mój Tarposa¿enia szkó³ w dzielnicy gówek”, wydana przez FundaTargówek w maj¹tek m.st. cjê MAMA, Stowarzyszenie
Warszawy”. Chodzi o sk³ad- Interwencji Prawnej i Urz¹d
niki maj¹tkowe, powsta³e w Dzielnicy Targówek w ramach
wyniku realizacji zadania in- projektu „Spe³niona, Szczêœliwestycyjnego „Budowa sali wa, Zatrudniona”. Wiceburgimnastycznej, sto³ówki i czê- mistrz Krzysztof Miko³ajewski
œci dydaktyczno-szatniowej wyjaœni³, ¿e projekt ma pomóc
wraz z modernizacj¹ istniej¹- 40 kobietom wróciæ na rynek
cego budynku szko³y, bu- pracy. Dzielnica otrzyma³a dodow¹ boisk i zagospodarowa- finansowanie w wysokoœci 2
niem terenu przy SP nr 206 i mln z³otych ze œrodków euroSzkole Specjalnej przy ul. pejskich; wk³ad rzeczowy TarBartniczej 2”. Radni Targów- gówka to zaanga¿owanie praka wyst¹pili do Rady Warsza- cowników w tym projekcie,
wy o podêcie uchwa³y, doty- promocja, wspó³praca organicz¹cej wyposa¿enia Zespo³u zacyjna. Zapytany przez radSzkó³ z Oddzia³ami Integra- nego o inne projekty, prowacyjnymi nr 41przy ul. Bartni- dzone przez dzielnicê, wiceczej 2 w maj¹tek o wartoœci burmistrz wymieni³: koñcz¹cy
pocz¹tkowej 36 732 607,73 z³ siê projekt „Blok, podwórko,
oraz Zespo³u Szkó³ Specjal- kamienice – o¿ywi³y siê dzielnych nr 98 przy ul. Bartniczej 2 nice” (dotacja dla Targówka
w maj¹tek o wartoœci pocz¹t- 100 000 z³ plus 150 000 z³ dla
kowej 278 500,94 z³. Za organizacji pozarz¹dowej);
uchwa³¹ tej treœci zag³osowa³o „Forum przedsiêbiorczoœci” i
18 radnych, 1 by³ przeciw, 1 projekt edukacyjny w Zespole
wstrzyma³ siê od g³osu.
Szkó³ przy ul. Wysockiego.
Po 10-minutowej przerwie
O wyjaœnienie plotki na teradni zajêli siê projektami mat przeniesienia SP nr 52

do budynku gimnazjum przy
ul. Trockiej 4 zwróci³ siê Jêdrzej Kunowski. OdpowiedŸ
wiceburmistrza S³awomira
Antonika: nie wp³ynê³a ¿adna
informacja, urz¹d nie podj¹³
¿adnych dzia³añ. Radny próbowa³ uzyskaæ dok³adniejsz¹
odpowiedŸ, lecz przewodnicz¹cy rady odebra³ mu g³os,
powo³uj¹c siê na przepisy
statutu. Jêdrzej Kunowski
opuœci³ salê obrad.
Danuta Pieñkowska zwróci³a siê do zarz¹du dzielnicy,
by wp³yn¹³ na lepsze odœnie¿anie i usuwanie lodu z chodników i ulic.
Tomasz Cichocki odczyta³
interpelacjê w sprawie zakazu sprzeda¿y alkoholu w sklepie przy ul. Krasiczyñskiej 11A
lub zmiany godzin otwarcie
tego sklepu. Wiceburmistrz
Antonik wyjaœni³, ¿e w tej
sprawie mo¿liwoœci dzielnicy
s¹ bardzo ograniczone; koncesje wydaje komisja miejska; ten sklep nie znajduje siê
w lokalu nale¿¹cym do dzielnicy. W przypadku incydentów nale¿y zawiadomiæ policjê lub stra¿ miejsk¹.
Agnieszka Kaczmarska
poprosi³a o wyjaœnienie, dotycz¹ce sesji Rady Warszawy
13 grudnia, gdy procedowano m.in. projekt uchwa³y Rady
Targówka w sprawie wyposa¿enia niektórych szkó³ w
dzielnicy w mienie m.st. Warszawy. Wiceburmistrz Wac³aw Kowalski powiedzia³, ¿e
ta sesja by³a bardzo d³uga i
wyczerpuj¹ca, radni – bardzo
zmêczeni, zadawali nietypowe pytania (np. ilu policjantów
jest w komisariacie, ilu pracowników zatrudnionych jest
w bibliotece publicznej i w
Domu Kultury „Œwit”. Najprawdopodobniej w wyniku
zamieszania Rada Warszawy
podjê³a 4 z 5 uchwa³, dotycz¹cych Targówka.
Zbigniew Poczesny odczyta³ interpelacjê w sprawie ograniczenia dostêpu do pomieszczeñ na terenie OSiR przy ul.
Blokowej 2, które dotychczas
by³y nieodp³atnie udostêpniane Radzie Osiedla Zacisze.
Bartosz Szajkowski po raz
kolejny poruszy³ sprawê remontu tzw. obwodnicy Targówka Mieszkaniowego;
zwróci³ siê do burmistrza o
wsparcie dzia³añ na rzecz
wyremontowania ca³ej obwodnicy, której fragment zosta³ ostatnio wyremontowany.
Burmistrz zapewni³, ze ZDM
i ZMiD s¹ w sposób ci¹g³y
„naciskane” w sprawie remontu ca³ej obwodnicy.
W odpowiedzi na uwagê
przewodnicz¹cego rady Zbigniewa Poczesnego, ¿e ponad po³owa radnych klubu
PO opuœci³a ju¿ salê obrad,
Bartosz Szajkowski stwierdzi³, ¿e radni tego klubu byli
obecni podczas procedowania punktów merytorycznych
i g³osowañ; wyrazi³ opiniê, ¿e
ocenie powinni podlegaæ radni wszystkich klubów. Zbigniew Poczesny zapowiedzia³, ¿e obecnoœæ wszystkich radnych bêdzie ocenia³

jednakowo; radni powinni
uczestniczyæ w sesji od jej
otwarcia do zakoñczenia.
Andrzej Gapys wyrazi³
¿yczenie, by na sesje zapraszani byli naczelnicy wydzia³ów, którzy odpowiadaliby na
pytania radnych. Zwróci³ siê
do zarz¹du dzielnicy, by w
2013 roku ka¿d¹ decyzjê, do-

tycz¹c¹ kultury i sztuki dok³adnie przemyœla³ i przeanalizowa³, by nie powsta³y „stwory
sztuki nowoczesnej”. W odpowiedzi wiceburmistrz Miko³ajewski zaproponowa³ radnemu w³¹czenie siê do prac komisji kultury i zaprosi³ na Forum Kultury. Pozytywnie odniós³ siê do wniosku Agniesz-

ki Kaczmarskiej i zapowiedzia³
przedstawienie na posiedzeniu komisji bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego informacji o dzia³aniach Fundacji
MAMA i projektu „Szczêœliwa,
Spe³niona, Zatrudniona” oraz
zaprosi³ na spotkanie z
uczestniczkami projektu.
K.

Amazonki z Targówka

W 2013 roku, w ramach
kontynuacji programu „Razem w z³otej zesieni”, bêd¹
prowadzone zajêcia choreoterapii, aquaaerobiku w basenie „Muszelka” oraz, w ramach integracji miêdzypokoleniowej, program dla babæ/
dziadków i wnucz¹t – zajêcia kulinarne, warsztaty z
psychologiem, wyjazdowe
warsztaty integracyjne. Amazonki bêd¹ prowadzi³y Oœrodek Integracyjny w nowym
lokalu przy ul. Wysockiego.
Kontynuowane bêd¹ zajêcia
jogi, finansowane ze œrodków
Urzêdu Dzielnicy Targówek,
które ju¿ drugi rok odbywaj¹
siê w Klubie „Junona”. W I
kwartale powtórzone zostanie szkolenie w udzielaniu
pierwszej pomocy, które nieodp³atnie poprowadzi Jerzy
Ko³nierzak. Amazonki wezm¹
udzia³ w Dniach Zdrowia organizowanych w Przychodni
przy ul. Poborzañskiej 6.
Podjêto starania, by Stowarzyszenie FENIKS uzyska³o
status organizacji po¿ytku
publicznego.
Zarz¹d Stowarzyszenia
dzia³a w sk³adzie: Gra¿yna
Jelenkiewicz - prezes, Izabella Korycka - wiceprezes,
Sylwia Perlikowska - sekretarz, Barbara Adamczyk skarbnik.
Kontakt mo¿na nawi¹zaæ telefonicznie przez
numery: 662 062 212,
662 062 214, 662 062 275
lub podczas dy¿urów w
ka¿dy poniedzia³ek w godzinach 17-19 w Przychodni przy ul. Poborzañskiej 6.
K.

Ostatnie dni roku 2012 amazonki ze Stowarzyszenia
FENIKS spêdzi³y w Na³êczowie. Tam odbywa³y siê warsztaty z psychologiem, zajêcia ruchowe, joga. Udzia³ wziê³o
6 babæ z wnuczêtami oraz 2 instruktorki i organizatorzy.

To by³ ostatni element Projektu „Razem w z³otej jesieni”,
dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Programu Aktywizacji Spo³ecznej Osób Starszych. Program by³ bardzo urozmaicony:
najpierw warsztaty kulinarne
w szkole gastronomicznej, z
udzia³em babæ i wnucz¹t, potem warsztaty z psychologiem. Podczas spotkania z
aktorami-seniorami w Skolimowie uczestniczki odegra³y,
u³o¿one przez psychologa
Danutê Jankowsk¹, scenki na
temat przyczyn konfliktów
miêdzy babci¹ a wnuczêtami.
W 2012 roku Amazonki
uczestniczy³y tak¿e w szkoleniu z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, w ramach
Programu „Pomó¿ – ju¿
wiesz, jak”, wspó³finansowanego przez Mazowieckie
Centrum Polityki Spo³ecznej.
Prowadz¹cy je instruktor-ratownik Jerzy Ko³nierzak
wspomina: „Panie æwiczy³y z
du¿ym zaanga¿owaniem.
By³a nawet babcia z
wnuczk¹. Niektórzy mówili,
¿e dziewczynka jest za ma³a
na takie zajêcia; ja jej broni³em. Pokaza³a, ¿e tak¿e potrafi ratowaæ. By³a równie¿
pani, która na pocz¹tku siê
ba³a; w trakcie zajêæ przesta³a siê baæ. Czujemy siê bez-

pieczniej, wiedz¹c, ¿e mo¿emy sobie wzajemnie pomóc”.
Szkolenie ukoñczy³o 19
osób. Zaœwiadczenia wrêczono im 30 listopada w sali
konferencyjnej urzêdu dzielnicy Targówek.
Podczas tego uroczystego
spotkania, w uznaniu za
szczególne zaanga¿owanie w
dzia³alnoœæ i rozwój Stowarzyszenia, tytu³ Honorowego
Cz³onka FENIKS Stowarzyszenia Amazonek Warszawa
Targówek otrzyma³ Micha³
Kawecki, b. dyrektor Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Bródno.
„Szczêœliwie wchodzimy w
nowe 2-lecie – powiedzia³a
prezes Stowarzyszenia Gra¿yna Jelenkiewicz. – Dotychczas spotykaliœmy wielu pozytywnie nastawionych do nas
ludzi. Ojcem i matk¹ by³ dyrektor Micha³ Kawecki. ¯yczliwi okazali siê burmistrzowie
oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek
Danuta Jankowska, kierownik
czytelni Maria Górska, naczelnik wydzia³u sportu w urzêdzie Targówka Urszula Wójcicka, trenerki prowadz¹ce
zajêcia choreoterapii Katarzyna Mierzyñska i Karolina Doro¿a³a. Dobrze uk³ada³a siê
wspó³praca z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej”.

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE
ODSZKODOWANIA
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych

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

Dobry Misiek dla dobrego cz³owieka
Misiek (inaczej Bobik) to œwietny, niedu¿y piesek, w wieku ok. 10 lat. Do schroniska trafi³
w 2009 r., po wypadku, z rann¹, krwawi¹c¹ ³apk¹. Zosta³ zoperowany i wyleczony, w pe³ni
odzyska³ sprawnoœæ. Jest energiczny i uwielbia spacery, ale mo¿e siê cieszyæ tylko jedn¹, krótk¹
przechadzk¹ raz w tygodniu, kiedy do schroniska przychodzi opiekuj¹ca siê nim wolontariuszka.
Wtedy wita j¹ radoœnie, z wielk¹ czu³oœci¹ siê przytula i piêknie okazuje wdziêcznoœæ.
Misiek bra³ udzia³ w szkoleniu „Fajny pies, ale bezdomny” w schronisku, gdzie uczy³ siê podstawowych komend i uzyska³ certyfikat.
By³ bardzo zdolnym uczniem, ale niestety do tej pory wyczekuje w
ma³ej klateczce na swojego jedynego cz³owieka, który go zauwa¿y,
zabierze do domu i pokocha do ostatnich dni... A zostaje ich Misiowi coraz mniej, bo nie jest m³odym pieskiem. Misiek bêdzie za to
kocha³ swojego cz³owieka z ca³ych si³ psiego, wiernego serca. Jego
smutne, wyczekuj¹ce spojrzenie, kiedy znów zostaje sam w klatce,
mówi wszystko. By³oby jak w bajce, gdyby dobry cz³owiek przygarn¹³ tego dobrego psa i podarowa³ mu dobre ¿ycie.
Kontakt w sprawie adopcji: Sylwia 508-154-332.
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, nauczyciel,
matura, egzaminy gimnazjalne,
dojazd 22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
DOŒWIADCZONY t³umacz z
j. angielskiego, 691-199-144
J.NIEMIECKI pe³ny zakres
507-302-548
NAUKA keyboard, fortepian
nauczycielka 502-935-459
NIEMIECKI, doœwiadczenie,
mo¿liwy dojazd, 602-748-254
POLSKI 602-678-811
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CHWILÓWKI, po¿yczki bez
BIK, szybko i dyskretnie,
tel. 784-989-536

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

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEKODERY DVBT. Naprawa
DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,
szybkie terminy. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
FUTRA, szycie, przeróbki,
renowacje, wymiana
podszewek, tel. 516-504-469
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
tel. 501-587-257
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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444
REMONTY, adaptacje,
osobiœcie, tel. 695-092-101
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki,
502-011-257
KUPIÊ ka¿de auto w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48
NIERUCHOMOŒCI
ODST¥PIÊ partycypacjê TBS Praga-Pó³noc; kawalerka
33,5 m2, tel. 691-622-122

S³odycz dla lepszych i dla reszty
Proszê Szanownych Pañstwa, ¿yczê
Wam wszystkiego co najlepsze w nowym
2013 – s³owem Do Siego Roku i sobie te¿.
Przy okazji chcia³bym przejœæ na stronê Tomasza Lisa w kwestii wojny radarowej, chorych walcz¹cych o swoje ¿ycie w
NFOZ na stronê chorych, p³atników ZUS
na stronê p³atników. Jak red. Lis, jestem
przeciw Rzeczypospolitej nachalnej, ³upie¿czej i niegodziwej. Zgodzê siê pomykaæ
samochodem wed³ug zaleceñ rz¹du, je¿eli pos³owie, senatorowie, samorz¹dowcy i
koœcielni stan¹ wobec prawa z marsow¹
min¹ i l¿ejszym portfelem. Czy poœwiêcicie swoje immunitety?
Chêtnie zobaczê senatora, pos³a czy
ksiêdza w odrapanej przychodni o 6 rano,
w kolejce po numerek do internisty. Czy
konstytucja k³amie? Jak wiemy od Bieruta ..... k³amie s³odko.
Wróæmy do cukrzycy. Napisa³em doœæ
du¿o, aby wyczuliæ Pañstwa obserwacje i
zasugerowaæ lekarzowi weterynarii kieru-

nek diagnostyki. PPP – to nie partia przyjació³ piwa, to trzy objawy t³umaczone z
³aciny lekarskiej, sk³aniaj¹ce do badania
glukozy we krwi. Polydypsja (wzmo¿one
pragnienie), polyphagia (wzmo¿ony apetyt), polyuria (zwiêkszone oddawanie moczu) to podstawowa triada objawów cukrzycowych.
W razie ich wyst¹pienia i postawienia
w³aœciwej diagnozy serdecznie polecam
zrewidowanie jakoœci i iloœci podawanych
pokarmów. Jak zwykle podkreœlê, ¿e nale¿y zrezygnowaæ z oferowanych tanich
puszek, saszetek i lichej jakoœci suchej
karmy. Bez wzglêdu na dietê zasugerowan¹ przez lekarza weterynarii, nale¿y
wyk³adaæ jako przek¹ski ugotowane roœliny str¹czkowe. Groch, groszek pachn¹cy, ciecierzyca, fasola i inne. Roœliny str¹czkowe maj¹ - z ma³ymi wyj¹tkami - wartoœæ od¿ywcz¹ bia³ka pochodzenia zwierzêcego, aliœci zawieraj¹ du¿e iloœci ³atwo
przyswajalnego chromu, w który miêsa s¹

pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
29, 30 i 31 stycznia
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

wyraŸnie ubo¿sze. Chrom jest kluczowym
mikrometalem, odpowiadaj¹cym za
sprawnoœæ wewn¹trzwydzielnicz¹ trzustki.
Lekiem z wyboru do zwalczania objawów cukrzycy jest insulina. Dawkowanie
zalecane przez producenta mo¿na skorygowaæ o poszukiwanie dawki najmniejszej,
podawanej najrzadziej, a efektywnej.
Czasami, zamiast wykonywaæ 2x dziennie injekcjê podskórn¹, wystarczy podaæ
po³owê dawki zalecanej nawet co dwa dni.
Objawem przedawkowania insuliny jest
nadmierne obni¿enie siê poziomu glukozy, skutkuj¹ce œpi¹czk¹ insulinow¹. W
pierwszych miesi¹cach leczenia cukrzycy
insulin¹ proszê kolaborowaæ z lekarzem
prowadz¹cym. W pozytywnym kontekœcie
kolaboracja to wspó³praca. Proszê swojego doktora pytaæ i wyra¿aæ wszystkie swoje
obawy. Rozmowy telefoniczne to ok. 30%
naszej pracy – wykonywanej wprawdzie
spo³ecznie, aliœci najchêtniej w godzinach
przyjêæ.

Pomó¿my Centaurusowi!

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

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

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

Ludzie z fundacji Centaurus w ci¹gu 6
lat istnienia uratowali ponad 450 koni. Zwierzêta, wykupywane z drogi do rzeŸni, trafiaj¹ do nich zag³odzone, chore, kalekie...
Nieszczêœliwe, smutne, przera¿one... Pod
czu³¹ opiek¹ oddanych pracowników i wolontariuszy przechodz¹ metamorfozy. S¹
karmione, leczone, gdy zachodzi potrzeba
operowane, pieszczone i fachowo szkolone.
Czêœæ z nich idzie w prywatne rêce do adopcji, czêœæ przekazywana jest nieodp³atnie do
ró¿nych oœrodków hipoterapii, czêœæ pozostaje pod opiek¹ fundacji i równie¿ pomaga
ludziom. Centaurus ratuje konie, by
pomaga³y chorym dzieciom i m³odzie¿y.
Wspó³pracuje w szczególnoœci z oœrodkami
specjalizuj¹cymi siê w hipoterapii kierowanej do rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ma w dorobku spe³nienie marzeñ dzieci, bêd¹cych pod opiek¹ Fundacji Dzieciêca
Fantazja i Fundacji Mam Marzenie. Konie
Centaurusa wspiera³y piknik dla dzieci autystycznych, prowadzone by³y warsztaty
konno-cyrkowe dla dzieci niedowidz¹cych i
niewidomych. W oœrodku fundacji niejednokrotnie odbywa³y siê warsztaty dla dzieci o
ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci. We
wspó³pracy z Ochotniczym Hufcem Pracy
stale organizowane s¹ warsztaty terapii kontaktowej. Ludzie z fundacji stawiaj¹ sobie
za cel wybudowanie oœrodków, spe³niaj¹cych
rolê edukacyjn¹ wobec dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej marginalizacj¹ spo³eczn¹.
Ich dzia³ania nagrodzi³o Radio Zachód
i Gazeta Lubuska, honoruj¹c ich tytu³em
Homini Bono oraz statuetk¹ Z³otego liœcia.
Otrzymali te¿ œwietne referencje od lekarzy weterynarzy i oœrodków terapeutycznych dla dzieci i m³odzie¿y.
Fundacja Centaurus jest organizacj¹ po¿ytku publicznego, dzia³a na terenie ca³ej Polski.
To kilkanaœcie wspania³ych osób – w ró¿nym

wieku, z ró¿nych stron Polski, z ró¿nym doœwiadczeniem, dla których praca w Centaurusie by³a ca³ym ¿yciem. Dziêki pasji i ciê¿kiej
pracy uda³o im siê zebraæ fundusze, które pozwoli³y na zakup 3 miesi¹ce temu starego,
zrujnowanego folwarku w Szczedrzykowicach.
Mia³ siê staæ ich wymarzonym miejscem na
ziemi, rajem dla 200 koni i kilkudziesiêciu innych zwierz¹t bêd¹cych aktualnie pod opiek¹
fundacji. Pracowali po 20 godzin na dobê, by
podŸwign¹æ powalone przez poprzednich w³aœcicieli stropy, wyremontowaæ dachy, doprowadziæ wodê i pr¹d. Trzeba by³o jeszcze pilnie
przystosowaæ obory na stajnie, zbudowaæ
przed zim¹ 200 boksów dla zwierz¹t, postawiæ ogrodzenia...
Jednak los bywa okrutny. Budynek
mia³ 150 lat i stare instalacje, na których
naprawê nie starczy³o ju¿ pieniêdzy. W
przedsylwestrowy wieczór wreszcie mieli
odpocz¹æ, gdy w jednej sekundzie wybuch³
gwa³towny po¿ar i w okamgnieniu ogieñ
zaj¹³ ca³e poddasze. Ludzie wybiegli w panice, tak jak stali. Nie by³o czasu, ¿eby
cokolwiek ratowaæ. Nie by³o szansy dostaæ
siê na górê, gdzie zosta³y 3 pieski. Drewniany budynek pali³ siê jak pochodnia,
przez pó³ nocy gasi³o go 16 wozów stra¿ackich. Ogieñ strawi³ ca³y dobytek pracowników i wolontariuszy, ale najstraszniejsze by³o to, ¿e zabra³ ¿ycie trzem suczkom. Zniszczony zosta³ szpitalik ze wszystkimi zapasami leków i œrodków opatrunkowych dla zwierz¹t, zapasy paszy. Odciêta zosta³a woda i pr¹d. Przy 200 koniach pod opiek¹ to prawdziwa tragedia.
Na wieœæ o nieszczêœciu zareagowa³o
wielu ludzi i organizacje. Nap³ywa pomoc,
ale potrzeby s¹ ogromne. Na stronie internetowej fundacji czytamy:
„W chwili obecnej dom dla naszych
psów i kotów oraz mieszkania dla pracow-

ników przesta³y istnieæ. Ogieñ doszczêtnie
zniszczy³ górne partie, stropy powali³y siê
w wielu miejscach, na razie nie wolno nam
wejœæ do wewn¹trz. Nie uda³o siê nic wynieœæ. Pa³ac nie by³ ubezpieczony, choæ
zg³aszaliœmy siê do kilku firm, nikt nie
chcia³ ubezpieczyæ zabytku - wiêc szansy
na remont nie ma na chwilê obecn¹ ¿adnej. Nie mamy ani kurtek, ani butów. Nasze konie nie maj¹ leków. Zostaliœmy odciêci od wody i pr¹du - piwnica zosta³a zalana i zasypana przez wal¹ce siê zgliszcza. W stajniach na razie dzia³aj¹ od rana
agregaty, ale blisko 200 koni to nie przelewki - 15 osób nie da rady. Brak wody
szybko da siê we znaki - czekamy wiêc na
beczkowozy, naprawiamy co mo¿emy, ale
pewnych rzeczy nie przeskoczymy.
Prosimy Pañstwa o pomoc, prosimy o
ka¿de wsparcie. Potrzebne s¹ fundusze na
leki i same leki, œrodki opatrunkowe, lodówka na leki, potrzebna jest s³oma i siano, potrzebna jest karma dla psów, bo sp³onê³y nasze 3 miesiêczne zapasy. Sp³onê³y
kontenery dla kotów, karma dla kotów, pos³ania. Potrzebne s¹ materia³y budowlane
- by nasze konie mia³y nas na co dzieñ. Na
folwarku stary, lekko zrujnowany pa³ac by³
jedynym miejscem dla bytowania ludzi. W
chwili obecnej takiego miejsca nie ma. Ka¿dy k¹t zagospodarowaliœmy dla zwierz¹t,
nawet gara¿e przerobiliœmy na boksy.
Przydadz¹ siê koce, kurtki, buty, rêkawiczki, wiadra w du¿ej iloœci, nagrzewnice. B³agamy, nie zostawiajcie nas w tej
chwili próby - bez Was wiele lat naszej
dzia³alnoœci legnie w gruzach.
Choæ nigdy ju¿ nie poczujemy mokrego noska naszej ukochanej Lusi, nie spotkamy Lali, jak wyjada ze sto³u kolacjê,
ani nie zobaczymy weso³ej Roxy, hasaj¹cej po schodach, pod opiek¹ pozostaje nam
ponad 500 koni i wiele innych zwierz¹t prosimy dla nich.
Dziêkujemy Wam za ka¿d¹ formê wsparcia!” Na stronie int. Fundacji: www.centaurus.org.pl ukazuj¹
siê aktualne wieœci na temat sytuacji.
Pomoc mo¿e byæ przekazywana w
formie finansowej na konto: PKO BP
56 1020 5226 0000 6002 0382 1840
lub rzeczowej na adres: Fundacja
Centaurus, Szczedrzykowice 10,
59-230 Szczedrzykowice
W ramach tej ostatniej zainicjowano te¿
akcjê „NIETRAFIONY PREZENT? Przeka¿ go
nam na aukcjê! Razem odbudujemy folwark po po¿arze.” Taki prezent mo¿na
przes³aæ do 25 stycznia na powy¿szy adres
fundacji. Telefon kontaktowy: 511 437 075.

Lewa strona medalu

Rada wielu nowa gazeta praska 7

Metro noc¹ zostaje

Trzecia si³a

Uda³o siê udaremniæ plany Zarz¹du
Transportu Miejskiego, który w ramach
oszczêdnoœci postanowi³ zlikwidowaæ nocne kursy metra w weekendy. Wprawdzie
problem w niewielkim stopniu dotyczy
mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy,
bo - póki co - podziemna kolejka u nas
nie jeŸdzi, ale myœlê, ¿e warto o tym napisaæ. Chocia¿by dlatego, ¿e to jeden z niewielu przypadków, gdy ratusz wycofuje siê
chy³kiem ze swoich nietrafionych decyzji

pod naciskiem opozycji, a przede wszystkim mieszkañców stolicy. Pierwszy raz
sytuacja ta mia³a miejsce, gdy g³osami
radnych PO Hanna Gronkiewicz-Waltz
przeforsowa³a dwa lata temu podwy¿kê
op³at za przedszkola. By³a ona na tyle
drastyczna, ¿e wzbudzi³a liczne protesty
spo³eczne, których przestraszy³ siê przed
wyborami Donald Tusk i pani¹ prezydent
skarci³. Korzystaj¹c z tego z³o¿yliœmy natychmiast, jako SLD, projekt uchwa³y obni¿aj¹cej podwy¿kê, i wprawdzie z perturbacjami, ale do zmniejszenia op³at ostatecznie dosz³o.
Tym razem urzêdnicy pani prezydent
og³osili likwidacjê nocnych kursów metra,
wykorzystuj¹c œwi¹teczno-noworoczn¹
przerwê pomiêdzy sesjami Rady Miasta.
Liczyli, ¿e przez ten czas temat przycichnie i na sesji nie bêdzie ju¿ budzi³ kontrowersji. Nic z tego. Przeciwko decyzji Zarz¹du Transportu Miejskiego zaprotestowali radni SLD, PiS, komitety lokalne, ale
przede wszystkim mieszkañcy, którzy na-

tychmiast ruszyli z akcj¹ protestacyjn¹ w
internecie. Konsekwencji tego przestraszyli
siê radni PO z dzielnic, których mieszkañcy z nocnego metra korzystaj¹ i na posiedzeniu Klubu Radnych Platformy odby³a
siê naprawdê burzliwa dyskusja. Nie dziwne zreszt¹, bo rajcy z partii Tuska znów
postawieni zostali w idiotycznej sytuacji,
dowiaduj¹c siê po raz kolejny z mediów o
pomys³ach, które ka¿e im siê bezwzglêdnie popieraæ. I to coraz czêœciej wbrew
swoim w³asnym wyborcom, którzy do tej
pory na Platformê prawie ¿e z automatu
g³osowali.
Hanna Gronkiewicz-Waltz jak niepyszna wycofuje siê ze swej decyzji.
Szkoda, ¿e w ogóle wpad³a na pomys³,
¿eby robiæ takie zamieszanie o 3 miliony z³otych, bo tyle kosztuje rocznie kursowanie metra noc¹. To niewiele wiêcej
ni¿ tegoroczna zabawa sylwestrowa.

Szkoda te¿, ¿e dopiero pod wp³ywem
ogromnego sprzeciwu mieszkañców i
medialnej awantury, radni PO zmienili
zdanie. Jeszcze miesi¹c temu za oszczêdnoœciami w komunikacji miejskiej jako
jedyni g³osowali, a dzisiaj udaj¹, ¿e to
oni metro noc¹ uratowali. Na szczêœcie,
ludzie wiedz¹ swoje.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

Obiektywny POradnik

Noworoczne ciekawostki
Pierwszy w 2013 roku felieton mia³em
zamiar poœwiêciæ tzw. ustawie œmieciowej,
która ma wejœæ w ¿ycie od lipca br. i ca³kowicie zmieniæ system i sposób finansowania
zagospodarowania odpadów. Ustawie, która daje miastom i gminom status w³aœciciela
wszystkich œmieci. Zarówno tych, które sami
produkujemy, jak i tych zalegaj¹cych w lasach. Jednak postanowi³em wstrzymaæ siê
od analizy konsekwencji obowi¹zywania tej
ustawy dla samorz¹dów, poniewa¿ tematem
tym lada dzieñ zajmie siê Rada m.st.Warszawy, Sejm prawdopodobnie wniesie do niej
niebawem poprawki, a niektóre samorz¹dy
ju¿ skierowa³y j¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego. Na razie sygnalizujê czytelnikom ten
temat, bo dotyczy on nas wszystkich i jak to
w ¿yciu bywa – ma swoje dobre i z³e strony.
Wrócimy do niego na pewno w najbli¿szym
czasie, tym bardziej, ¿e pocz¹tek roku obfitowa³ w ciekawe inicjatywy i gafy, których
nie sposób nie skomentowaæ.

Tymczasem za nami 21. ju¿ fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W tym
roku do tej szczytnej akcji przy³¹czy³ siê
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, w którym dzia³a³ sztab akcji. Zaprezentowa³y siê sekcje
muzyczne, taneczne i teatralne. Odby³y siê
loteria fantowa i pokaz sztucznych ogni.
W skali ca³ego kraju zebrano na pomoc
noworodkom i seniorom ponad 40 mln z³.
Jednak idea orkiestry nie przypad³a
wszystkim do gustu. Pose³ Girzyñski na
przyk³ad stwierdzi³, ¿e nigdy nie daje datków na WOŒP, bo w ¿adnej postaci nie
wspiera lewactwa i nie ma zaufania do organizatora. No có¿, szczeroœæ do bólu pos³a nie jest niczym z³ym, ale przenikniêcie polityk¹ do szpiku koœci i postêpuj¹ca
aberracja s¹ ju¿ w zaawansowanym stadium. Pos³anka Kempa natomiast napisa³a list otwarty do premiera z pytaniem,
gdzie by³ podczas akcji policji w Sanoku,
dlaczego nie da³ wsparcia policjantom w

postaci apelu o ratowanie m³odocianej zak³adniczki. Przez internet i inne media
przetoczy³a siê b³yskawicznie fala œmiechu i ironii. Chocia¿ sam rzecznik policji
wyjaœni³, ¿e obecnoœæ premiera podczas
dzia³añ operacyjnych nie jest przewidziana w ¿adnych procedurach i by³a wrêcz
niemo¿liwa, to pos³anka Kempa oczywiœcie wie lepiej. A potem okazuje siê, ¿e
w sonda¿ach PiS-owi spada do 20% poparcia, a Solidarna Polska ma nieca³y 1%.
Za nami tak¿e 6 stycznia, czyli Dzieñ
Objawienia Pañskiego zwany równie¿ Œwiêtem Trzech Króli. Tak siê z³o¿y³o, ¿e wypad³o w niedzielê, chocia¿ od niedawna jest
dniem wolnym od pracy. W przeddzieñ
œwiêta w jednej ze stacji radiowych (nie by³o
to Radio Maryja) w konkursie dla s³uchaczy pad³o pytanie, co oznacza pisany kred¹
przez chrzeœcijan na drzwiach wejœciowych
do domu skrót K+M+B. S³uchacz z wielk¹
pewnoœci¹ oznajmi³, ¿e chodzi o pierwsze

Prosto z mostu

Cena sto³ecznoœci
Pazernoœæ fiskusa przekracza granice
bezczelnoœci, czyli hucpy, jak j¹ nazywano
przed wojn¹. Nasze pañstwo ¿¹da od autobusów komunikacji miejskiej uiszczania
op³aty elektronicznej, czyli tzw. e-myta.
Naliczana jest ona na drogach krajowych,
czyli ³¹cz¹cych województwa i pañstwa,
zarz¹dzanych przez Generaln¹ Dyrekcjê
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), i
dotyczy samochodów o dopuszczalnej masie ca³kowitej wiêkszej ni¿ 3,5 tony, oraz
wszystkich autobusów - niezale¿nie od
masy. Pañstwo polskie lekk¹ rêk¹ zwolni³o
od tych op³at pojazdy nale¿¹ce do swoich
agend: wojska, policji, Biura Ochrony Rz¹du i temu podobnych, natomiast pojazdy
nale¿¹ce do samorz¹du musz¹ p³aciæ.
Op³aty pobierane s¹ na kolejnych drogach, w miarê montowania elektronicznego systemu poboru. Tak w³aœnie siê stanie
w Warszawie na nowo wyremontowanym
siedmiokilometrowym odcinku Trasy Toruñskiej, a ju¿ wkrótce na moœcie Grota i
kolejnym odcinku Trasy AK. Poniesiemy
w ten sposób konsekwencje tego, ¿e przez
miasto przechodz¹ drogi rangi krajowej.

A dlaczego przechodz¹? Bo poborca op³at,
czyli GDDKiA, nie wybudowa³ obwodnic
zewnêtrznych i ruch krajowy musi biec
przez œrodek miasta.
Sprawa e-myta dla autobusów nie jest
b³aha, docelowo chodzi o miliony z³otych,
wyci¹gniête z bud¿etu miasta. Bêdzie to
kolejna cena sto³ecznoœci Warszawy. Ponosimy ju¿ konsekwencje lokalizacji centralnych instytucji rz¹dowych, których szefowie blokuj¹ nam ulice podczas przejazdów nie gorzej ni¿ ich oponenci urz¹dzaj¹cy przemarsze i demolki, leczymy i uczymy przybyszy z ca³ego kraju, p³acimy
wysokie podatki, p³acimy janosikowe...
W Warszawie wprowadzenie op³at elektronicznych dla komunikacji miejskiej jest
dodatkowo niebezpieczne, gdy¿ pani prezydent bêdzie mia³a pretekst do kolejnych
podwy¿ek. Mo¿e jednak tym razem w³adze miasta powalczy³yby o dobro mieszkañców? Podsuwam kilka pomys³ów. Budowa i remont drogi krajowej, prowadzone przez GDDKiA, powoduj¹ koszty dla
miasta, zwi¹zane z organizacj¹ objazdów.
W wyniku wybudowania drogi krajowej,

wprost przeciwnie ni¿ w przypadku drogi
lokalnej, ceny okolicznych nieruchomoœci
spadaj¹. U¿ytkowanie drogi krajowej wywo³uje dla miasta negatywne skutki: ha³as,
zanieczyszczenia itp. Za to wszystko mo¿na wystawiæ rachunki w³aœcicielowi drogi
krajowej, tak jak wystawia siê podobne rachunki zarz¹dzaj¹cemu lotniskiem.
Czy wiedz¹ Pañstwo, jak zdefiniowano
granice hucpy przed wojn¹? „Wysoki s¹dzie,
przy orzekaniu kary proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e jestem pe³nym sierot¹” - powiedzia³ w
ostatnim s³owie pewien ojco- i matkobójca.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Chcemy, ¿eby Warszawa by³a wielkim
miastem. By wszystkim warszawiakom
¿y³o siê coraz lepiej, a nie tylko kolegom
partyjnym i rodzinom rz¹dz¹cych aktualnie miastem. Nadejdzie czas, kiedy wreszcie bêdziemy mogli byæ dumni z naszego
miasta nie tylko dlatego, ¿e jest stolic¹,
ale dlatego, ¿e jest miastem przysz³oœci,
miastem zarz¹dzanym z wieloletni¹ i wielopokoleniow¹ wizj¹, miastem bêd¹cym
wzorem nie tylko dla wszystkich miast w
Polsce, ale i innych europejskich stolic.
Ponad 50 radnych w dzielnicach Warszawy i – na razie – jeden w Radzie Warszawy. Cz³onkowie zarz¹dów dzielnic, w
tym najlepiej oceniany przez mieszkañców burmistrz w stolicy: Piotr Guzia³, gospodarz Ursynowa. Doœwiadczeni samorz¹dowcy, eksperci, dzia³acze spo³eczni.
Oto Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa. Lokalne komitety dzia³aj¹ce w dzielnicach, w tym Praska Wspólnota Samorz¹dowa, po³¹czy³y swoje si³y i stworzy³y trzeci¹ si³ê w sto³ecznym samorz¹dzie.
Co nas odró¿nia od partii politycznych?
- Dla nas Warszawa nie jest podporz¹dkowana walce o w³adzê w kraju i trampolin¹ do stanowisk pañstwowych. Naszym
celem jest dobro naszego miasta.
- U nas nie ma rozkazów z politycznej
centrali. Nam rozkazuj¹ tylko mieszkañcy.
- Dzia³amy w swoich dzielnicach. Na
naszych listach nie ma spadochroniarzy z

innych miast. Nie bêdziemy przywoziæ burmistrzów w teczkach.
- Potrafimy wspó³pracowaæ. W Warszawskiej Wspólnocie Samorz¹dowej s¹
osoby o ró¿nych pogl¹dach. Od twardej
prawicy, przez libera³ów po klasycznych
lewicowców. Ale wiemy, ¿e drogi, kanalizacja czy autobusy - nie s¹ spraw¹
polityczn¹.
Odnieœliœmy pierwszy sukces. Zmusiliœmy PO do wycofania siê z likwidacji nocnych kursów metra. Rozpoczynamy zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem uchwa³y Rady m.st. Warszawy przeciw podwy¿kom cen biletów komunikacji
miejskiej.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa
(Warszawska Wspólnota Samorzadowa)

Ch³odnym okiem

Zdrowie 2013
litery trzech Mêdrców z darami, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara. Prowadz¹cy
pogratulowa³ dobrej odpowiedzi i przyzna³
s³uchaczowi atrakcyjn¹ nagrodê pieniê¿n¹.
Czy jednak na pewno odpowiedŸ by³a prawid³owa? Okazuje siê ¿e nie do koñca, poniewa¿ skrót ten pisany na okolicznoœæ wizyty duszpasterskiej zwanej kolêd¹, jest
b³êdn¹ interpretacj¹ o wiele starszej ³aciñskiej inskrypcji CMB (Christus Mansionem
Benedicat), czyli Niech Chrystus b³ogos³awi
temu domowi. Jednak po raz kolejny potwierdzi³o siê, ¿e z³oœliwoœæ ludzka nie zna
granic, gdy zadzwoni³ nastêpny s³uchacz,
zapewne z gatunku lemingów lewicowatych,
który podzieli³ siê informacj¹, ¿e do tej pory
nic nie pisa³ na drzwiach, bo ten b³êdny
skrót kojarzy³ mu siê z Kaczyñskim, Macierewiczem i Brudziñskim.
Z ciekawym i mocno kontrowersyjnym
pomys³em, zapewne w celu utrzymania
równowagi na politycznych biegunach,
wyst¹pi³y te¿ œrodowiska lewicowe. Pad³a
ca³kiem powa¿na propozycja, aby rozpoczynaj¹cy siê rok i rondo przy Dworcu Centralnym nosi³y nazwê Edwarda Gierka. Jeœli argumentacja tego wniosku bêdzie sz³a
w kierunku upamiêtnienia tej postaci za
zbudowanie Trasy £azienkowskiej, dworca
i bloków z wielkiej p³yty, to a¿ strach pomyœleæ co bêdzie, gdy ktoœ zg³osi inicjatywê przemianowania dajmy na to Placu Defilad na Plac Bieruta. Przecie¿ za jego czasów ca³a Warszawa powsta³a z gruzów, a
s³ynny dekret do dziœ spêdza sen z powiek
w³adzom miasta. Na szczêœcie wiêkszoœæ w
Radzie Miasta ma Platforma Obywatelska,
która na pytanie opozycji – „Pomo¿ecie?”,
odpowie: - „Nie pomo¿emy”…
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Trochê siê zastanawia³em, od czego zacz¹æ pierwszy felieton w 2013 roku. Tematów mnóstwo. Podwy¿ki tu, podwy¿ki
tam, w bud¿ecie dzielnicy dziura. Jedn¹
rêk¹ daj¹ pieni¹dze, drug¹ zabieraj¹. Chaos. Jest jednak coœ, co wzburzy³o krew m¹
doœæ intensywnie ju¿ w koñcówce roku
ubieg³ego i trzyma mnie do dziœ.
Jak zapewne czêœæ z Pañstwa pamiêta,
doœæ czêsto podnoszê na ³amach gazety tematykê zwi¹zana ze Szpitalem Praskim i
problematyk¹ zdrowotn¹. Miêdzy innymi z
mojej inicjatywy 14 listopada odby³a siê sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc poœwiêcona
sytyuacji szpitala i generalnie polityce zdrowotnej, a konkretnie temu, co zarzuci³em
przedstawicielom miasta - jej braku na Pradze Pó³noc. W odpowiedzi dostaliœmy z ratusza pismo, a w nim szereg danych z propozycj¹ wspólnego „wypracowania strategii zabezpieczemia odpowiedniej opieki
zdrowotnej dla mieszkañców dzielnicy Praga Pó³noc”. Dalej ratusz wyra¿a przekonanie ¿e wola …wspó³pracy ….przyniesie itd.
itp., czyli zwyk³e urzêdnicze slogany. Lecz
nie to mn¹ wstrzasnê³o, ale przes³ane dane
bazowe z których wynika m.in., ¿e na Pradze Pó³noc œrednia ¿ycia wynosi 76,8 lat dla
kobiet i 65,7 dla mê¿czyzn lat (tyle co w
Turkmenistanie) przy œredniej warszawskiej
81 lat dla kobiet i 73,8 lat dla mê¿czyzn.
G³ówn¹ przyczyn¹ zgonów w Warszawie
(43,8%) s¹ choroby uk³adu kr¹¿enia. Na Pradze Pó³noc z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia
notuje siê o 50% zgonów wiêcej ni¿ œrednia w
Warszawie. Na drugim miejscu w Warszawie
(27,4%) s¹ zgony z powodu nowotworów z³oœliwych. Na Pradze Pó³noc ten wskaŸnik jest o
35% wiêkszy ni¿ œrednia warszawska (przoduj¹ tu nowotwory tchawicy, ¿o³¹dka, jelita
grubego, prostaty i sutka). O 70% wiêcej jest
zgonów na Pradze Pó³noc ni¿ œrednia w Warszawie z powodu chorób uk³adu oddechowego, o 80% wiêcej z powodu chorób uk³adu trawiennego. Równie niekorzystnie wska¿niki
prezentuj¹ siê w kategoriach przyczyny zewnêtrzne, samobójstwa (200%), niedokrwie-

nie serca oraz choroby naczyñ mózgowych.
Liczba mieszkañców dzielnicy gwa³townie
maleje rokrocznie o 2-3 tysi¹ce.
W pó³nocnopraskiej radzie jest dwójka lekarzy, s¹ te¿ cz³onkowie rady spo³ecznej Szpitala Praskiego i SPZLO z Jagielloñskiej 34, lecz
nie s¹dzê, ¿ebyœmy byli w stanie w sposób odpowiedzialny wypracowaæ strategiê zabezpieczenia, o której raczy wspominaæ ratusz. Szkoda, ¿e takiej strategii od dawna nie ma. Szkoda, ¿e wyk³ada siê miliony z³otych na inwestycje bez posiadania strategii. Jedyne, co mi dziœ
przychodzi na myœl, to stara medyczna regu³a, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Wiêc mo¿e
to stanie siê podstaw¹ przysz³ej strategii. W tym
miejscu pragnê siê odwo³aæ do Pañstwa, mieszkañców Pragi z pytaniem: jaka tak naprawdê
powinna byæ ta strategia? Wszelkie sugestie i
spostrze¿enia w tej sprawie proszê kierowaæ
na moje nazwisko do urzêdu dzielnicy Praga
Pó³noc ul. K³opotowskiego 15, biura SLD przy
pl. Hallera 5 lok. 1a, czy mój adres e-meil.
PS. 16 stycznia o godz. 16:30 w sali
konferencyjnej urzêdu dzielnicy odbêdzie
siê Komisja Polityki Spo³ecznej Bezpieczeñstwa Prawa i Samorz¹du. Punktem merytorycznym bêdzie dyskusja na temat sytuacji Szpitala Praskiego. Chêtnych do
wziêcia udzia³u w dyskusji zapraszam.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

Nowy Rok w wiedeñskim stylu
8 nowa gazeta praska

Za spraw¹ Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”, tanecznym krokiem, w rytmie wiedeñskiego walca, weszliœmy w Nowy Rok 2013.

Rozpoczynanie Nowego
Roku w takt muzyki Straussów
to dziœ tradycja nie tylko Towarzystwa Muzycznego z Wiednia, ale równie¿ Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury. Podobnie jak
w zesz³ym roku, Koncert Noworoczny w wiedeñskim stylu rozpocz¹³ siê od najs³ynniejszego
walca œwiata „Nad piêknym,
modrym Dunajem” i królowa³a
w nim muzyka rodziny Straussów. Z wielu wzglêdów by³ to
jednak koncert niezwyk³y. Zarówno z powodu wspania³ych
wykonawców jak i utworów po
raz pierwszy wykonywanych na
bia³o³êckiej scenie. Jednak
g³ównym powodem, dla którego koncert by³ wyj¹tkowy, by³a
inauguracja tego dnia Bia³o³êckiej Sceny Baletowej.
Po raz pierwszy na scenie
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³a para znakomitych
tancerzy - solistów Teatru Wielkiego Baletu Narodowego,
Ana Kipshidze i Eduard Bablidze. Oni to w³aœnie zatañczyli
walca „Nad piêknym, modrym
Dunajem” i w ten sposób przenieœli nas w magiczny œwiat
têtni¹cego muzyk¹ i tañcem
cesarskiego Wiednia.
Nieprzypadkowo w³aœnie
Wiedeñ kojarzy nam siê z
piêkn¹, pogodn¹ muzyk¹ i nieprzypadkowo w stolicy Monar-

chii Austro-Wêgierskiej rozgrywa siê akcja wielu operetek. To
przedziwne miasto, zlepek ró¿nych kultur, charakteryzowa³o
siê bowiem niepohamowan¹ radoœci¹ ¿ycia i umi³owaniem muzyki. Zdumiewaj¹ca zdolnoœæ
wiedeñczyków do przezwyciê¿ania klêsk i umiejêtnoœæ radzenia sobie z przeciwnoœciami losu
zwabia³a do tego miasta ludzi ze
wszystkich stron. Od po³owy XIX
wieku nap³ywali do Wiednia imigranci z ró¿nych prowincji cesarstwa Habsburgów – z Czech,
Moraw, Wêgier, Serbii i W³och.
Ta niebywa³a mieszanka ludnoœciowa wytwarza³a z kolei specyficzn¹ atmosferê, pe³n¹ wesela i muzyki. Po³o¿enie geograficzne Wiednia i jego niezniszczalny urok po prostu czarowa³y przybyszy. Kwintesencjê owego genius loci stanowi³y s³ynne
wiedeñskie walce, z owym s³awi¹cym Dunaj na czele.
Jak wiele innych dzie³ stworzonych w Wiedniu, piêkny
walc „Nad piêknym modrym
Dunajem” te¿ ma swoj¹ zabawn¹ historiê.
Jak podaje biograf rodziny
Straussów Joseph Wechsberg w
swojej ksi¹¿ce „Królowie walca”,
w pocz¹tkach 1865 roku dyrygent Johann Herbeck poprosi³
Johanna Straussa o skomponowanie walca na koncert karna-
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wa³owy chóru Mêskiego Towarzystwa Œpiewaczego. Po krótkim czasie Strauss wrêczy³ partyturê gotowego utworu Herbeckowi, ten zaœ przekaza³ j¹ Josephowi Weylowi, „domowemu poecie” Mêskiego Towarzystwa
Œpiewaczego”, z zawodu policjantowi, który mia³ napisaæ
tekst. Podzieli³ on chór na dwa
mniejsze zespo³y, które mia³y
prowadziæ nastêpuj¹cy dialog:
„Wiener, seid froh!”
„Oho! Wieso?”
„Ein Schimmer des Lichts”
„Wir seh’n noch nichts!”
„Der Fasching ist da”.
„Ah so, na na!”
W swobodnym przek³adzie
brzmia³oby to mniej wiêcej tak:
„Wiedniu, hej ho!”
„Oho, a co?”
„Ju¿ wstaje nam œwit.”
„Nie widzim nic!”
„Karnawa³ tu¿-tu¿.”
„Ach - no to ju¿!”
Cz³onkowie chóru, solidni
obywatele, omal nie urz¹dzili
buntu. Twierdzili, ¿e tekst jest
idiotyczny, nie do œpiewania i
niemelodyjny. Herbeck i bogaty finansista Nicolas Dumba,
który utrzymywa³ chór, musieli
siê wielce natrudziæ, t³umacz¹c œpiewakom, ¿e maj¹
wprawdzie racjê – tekst jest do
niczego - ale muzyka jest dobra i nadaje siê do œpiewania.
13 lutego 1867 roku przekonany chór Mêskiego Towarzystwa Œpiewaczego pod dyrekcj¹ Rudolfa Weinwurma odœpiewa³ „Nad piêknym, modrym Dunajem” z towarzyszeniem orkiestr Josefa i Eduarda
Straussów. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to klapa, ale te¿
nie g³oœny sukces. Walc zdoby³ wielk¹ s³awê dopiero po
wykonaniu go w Pary¿u, w lecie tego samego roku, podczas
wystawy œwiatowej i cieszy siê
t¹ s³aw¹ do dziœ, zachwycaj¹c
ludzi na ca³ym œwiecie.
Podczas noworocznego
koncertu w Bia³o³êce us³yszeliœmy te¿ inne walce: drugi
utwór opiewaj¹cy piêkno Dunaju – „Fale Dunaju” – dzie³o rumuñskiego kompozytora Iona
Ivanovici oraz kompozycjê
Wojciecha Kilara z filmu Jerzego Hoffmana „Trêdowata”.
Cesarski Wiedeñ to miejsce
idealne dla barwnych bohaterów
operetki i ich przedziwnych
uczuciowych perypetii. I tak w

operetce „Hrabina Marica” Imre
Kalmana odnajdujemy w¹tek
wiedeñski, bo para g³ównych
bohaterów, tytu³owa hrabina
Marica i hrabia Tassilo pochodzi z Wiednia. Ariê Maricy „Gdy
cygañska piosnka p³acze” wykona³a podczas noworocznego
koncertu Ma³gorzata D³ugosz,
sopran, primadonna Teatru Muzycznego w Gliwicach. Jako
hrabia Tassilo partnerowa³ jej
Ryszard Wróblewski, tenor, solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, œpiewaj¹c s³ynn¹ ariê „Graj Cyganie”.
Duety mi³osne tej pary, „Ksiê¿ycowy” z „Hrabiny Maricy” oraz
„Co siê dzieje, oszalejê” i „Bo to
jest mi³oœæ” z „Ksiê¿niczki czardasza” mieliœmy okazjê wys³uchaæ w dalszej czêœci koncertu.

Operetka poci¹ga³a nap³ywow¹ ludnoœæ Wiednia swymi
cechami kosmopolitycznymi. W
muzyce operetkowej mog³a
znaleŸæ siê zarówno czeska
polka, polski mazurek, jak i wêgierski czardasz. W bia³o³êckim
koncercie pojawi³o siê tak¿e
tango. Tango „Jalousie” zaœpiewa³a Ma³gorzata D³ugosz, a
tango z filmu „Zapach kobiety”
brawurowo zatañczyli Ana Kipshidze i Eduard Bablidze.
Niezwyk³y kunszt Any Kipshidze podziwialiœmy te¿ we
fragmencie baletu „Jezioro
³abêdzie” Piotra Czajkowskiego i w miniaturze „Umieraj¹cy
³abêdŸ” Camila Saint-Saensa.
Tancerzom, jak równie¿ pozosta³ym solistom towarzyszy³a
Bia³o³êcka Orkiestra „Roman-

tica” z Maciejem Przestrzelskim, skrzypce i Markiem Karwowskim, wiolonczela.
Koncert Noworoczny, który
wyre¿yserowa³a i prowadzi³a,
bêd¹c jednoczeœnie autork¹
scenografii Anna BarañskaWróblewska, tradycyjnie zakoñczy³ „Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa. I tak oto, pe³ni
optymizmu, tanecznym krokiem
wkroczyliœmy w nowy 2013 rok.
Oby ca³y rok by³ tak udany, jak
rozpoczynaj¹cy go Koncert Noworoczny w wiedeñskim stylu.
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
zaprasza ju¿ na nastêpny koncert, tym razem karnawa³owy
w stylu weneckim, który odbêdzie siê 20 stycznia.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Bieszczady w fotografii Inki Wieczeñskiej
Zimowe bieszczadzkie pejza¿e na mroŸny pocz¹tek roku
w Galerii przy van Gogha nie s¹ wcale zimne – przeciwnie,
emanuj¹ ciep³em mi³oœci do gór.
12 stycznia w Galerii przy van tografii. Jest cz³onkiem Zwi¹zGogha w Bia³o³êckim Oœrodku ku Polskiego Fotografów PrzyKultury zosta³a otwarta wysta- rody Okrêgu Roztoczañskowa fotografii Inki Wieczeñskiej Podkarpackiego. Nale¿y rówpt. „Moje Bieszczady, œniegiem nie¿ do Bieszczadzkiego
i mrozem malowane”. Sk³ada Zwi¹zku Fotografów Przyrody.
siê na ni¹ kilkanaœcie zimowych
Pasjê fotograficzn¹ dzieli z
górskich pejza¿y zrobionych na dziennikarsk¹. Bêd¹c niezale¿bieszczadzkich szlakach.
nym dziennikarzem, wspó³praInka Wieczeñska ps. „Lisicz- cuje z pismami regionalnymi,
ka” pochodzi z Elbl¹ga. Wycho- portalami internetowymi, a od
wywa³a siê w Czêstochowie, a 5 lat na sta³e zwi¹zana jest z
wykszta³ci³a na Uniwersytecie magazynem „Konie i Rumaki”.
Warszawskim. Mi³oœæ do gór
W prezentowanych w Galerii
zaszczepi³ jej ojciec, który za- przy Van Gogha pracach roztabiera³ j¹ w Bieszczady, gdy mia- cza przed nami cudowny œwiat
³a 15 lat. Niemal¿e 30 lat temu przyrody. Nie ma w nim ludzi, s¹
zrealizowa³a jego niespe³nione tylko oœnie¿one góry. Na jednym
marzenie i osiad³a wraz z ro- zdjêciu pojawia siê ptak – orze³.
dzin¹ w Bieszczadach. Teraz Ale g³ównymi bohaterami fotograutrwala w kadrze ich piêkno, nie fii Inki Wieczeñskiej s¹ drzewa.
zwa¿aj¹c na modê i trendy w fo- Nasz¹ uwagê przykuwaj¹ drzewa

przygiête do ziemi pod ciê¿arem
zmro¿onego œniegu i ga³¹zki pokryte lukrem szronu. Jest te¿ œlad
cz³owieka – prawie zupe³nie zasypane œniegiem schronisko.
Na fotografiach dominuje biel,
wszystkie odcienie szaroœci i
kolor niebieski. Wydawa³oby
siê, ¿e przez to pejza¿e s¹ zimne. Ale to nieprawda. Zdarza siê
rudoœæ suchych traw, wystaj¹cych spod œniegu. I wreszcie,
padaj¹ce promienie s³oñca
ocieplaj¹ widoki w ró¿nym stopniu, zale¿nym od pory dnia, w
jakiej zdjêcia by³y robione.
Na sobotnim wernisa¿u pojawi³a siê spora grupa przyjació³
Inki Wieczeñskiej, podobnie jak
ona mi³oœników Bieszczad,
wœród nich: aktorka Emilia Krakowska, piosenkarz country i
folk Tomasz Szwed, aktor Pawe³
Kleszcz, rzeŸbiarz Piotr Michnikowski, malarz, aktor i œpiewa-

j¹cy poeta Maciej Pietrzyk, aktorka Dorota Staliñska, Maciej
„Gleba” Florek (zwyciêzca I edycji You Can Dance) oraz koledzy ze Zwi¹zku Fotografów
Przyrody i najwa¿niejszy goœæ mama artystki. Wspania³ego klimatu imprezie nada³y wystêpy
zespo³u „Lataj¹cy Dywan”. Na
koniec artystka podziêkowa³a
Zygmuntowi Dru¿bickiemu, sta³emu opiekunowi wystaw w Galerii przy van Gogha, za to, ¿e
dziêki niemu (to on namówi³ j¹
na wystawê) Bieszczady mog³y
zaistnieæ w Warszawie.
Wystawê prac fotograficznych Inki Wieczeñskiej pt.
„Moje Bieszczady œniegiem i
mrozem malowane” w Galerii
przy van Gogha w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1 mo¿na
ogl¹daæ do koñca stycznia.
Joanna Kiwilszo

