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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

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

Dialog o uspokojeniu
Robotnicza Praga
ruchu i rowerach
multimedialnie

Lutowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc przybra³o formê konferencji, na
której zaprezentowano kolejn¹ ods³onê przygotowywanej
od d³u¿szego czasu przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów” spo³ecznej koncepcji uspokojenia ruchu na
Starej Pradze. Pierwsze spotkanie, poœwiêcone temu tematowi,
odby³o siê w listopadzie ubieg³ego roku, bez ¿adnego echa
ze strony miejskich urzêdów. Podobnie jak wówczas, prezentacji towarzyszy³a dyskusja z zaproszonymi goœæmi – tym
razem z Zarz¹du Transportu Miejskiego, Biura Drogownictwa
i Komunikacji, a tak¿e Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej.
Podkreœlano, ¿e infrastruktuCelem przygotowanego projektu jest przywrócenie charak- ralne zapóŸnienie Pragi mo¿e
teru œródmiejskiego centrum staæ siê jej atutem, jeœli w poStarej Pragi poprzez uspokoje- dejœciu do tematu zastosuje siê
nie i ograniczenie natê¿enia nowoczesne wzorce rozwoju
ruchu ko³owego, zgodnie z roz- miast. Zamiast wielkich i koszwi¹zaniami przewidzianymi townych inwestycji drogowych
zarówno w miejscowym planie przez œrodek historycznej dzielzagospodarowania przestrzen- nicy, metod¹ ma³ych kroków
nego Pragi Centrum, jak i stra- mo¿emy wp³yn¹æ na poprawê
dokoñczenie na str. 3
tegii transportowej Warszawy.

Elastyczne
WS
E
N
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)

Historia osiemnastu zak³adów przemys³owych oraz kolei
praskiej, a przede wszystkim praskich robotników sta³a siê
osnow¹ opowieœci o „Robotniczej Pradze”, w niekonwencjonalny sposób pokazanej w Urzêdzie Dzielnicy Praga-Pó³noc.
Nowoczesna technika stwa- wiaj¹ bezpoœredni kontakt z
rza ogromne mo¿liwoœci w eksponatami. Sukcesy Mudziedzinie prezentowania zbio- zeum Warszawskiego czy filrów muzealnych i popularyza- mu odtwarzaj¹cego Warszawê
cji wiedzy historycznej. Po- lat 30., a tak¿e Warszawê zbuwstaj¹ce dziœ muzea wykorzy- rzon¹ œwiadcz¹, ¿e to w³aœcistuj¹ osi¹gniêcia techniki, two- wa droga.
T¹ drog¹ posz³o te¿ Stowarz¹c multimedialne ekspozycje, które oddzia³uj¹ na emo- rzyszenie Spo³eczno-Kulturalcje i wyobraŸniê widza, staraj¹ ne Warszawa w Europie, orgadokoñczenie na str. 2
siê go anga¿owaæ, umo¿li-

Przewodnik potrafi
Za nami drugi Miêdzynarodowy Dzieñ Przewodnika Turystycznego, który w Polsce obchodziliœmy w sobotê 23 lutego.
Mimo niskiej temperatury powietrza i braku s³oñca, warszawiacy t³umnie wybrali siê na wycieczki, organizowane przez
warszawskie ko³a Przewodników Miejskich i Terenowych
PTTK. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wyj¹tkowa wycieczka,
zorganizowana przez Mieczys³awa Janiszewskiego – laureata pierwszej edycji Florianów - pod has³em „Z Ochot¹
na Pragê”. Tytu³ wycieczki by³ okazj¹ do zwiedzenia œwi¹tyñ w dwóch najmniejszych warszawskich dzielnicach. Historiê ochockiego koœcio³a pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny (parafia Œw. Jakuba
Aposto³a) opowiedzia³a Magdalena Kuc. Po prawej stronie
Wis³y wycieczkowicze zwiedzili Bazylikê Mniejsz¹ Najœwiêtszego Serca Jezusowego przy ulicy Kawêczyñskiej, po której oprowadzi³a Hanna Dzieliñska oraz cerkiew prawos³awn¹
pod wezwaniem Œwiêtej Marii Magdaleny – z Ew¹ Grodeck¹
i Wojciechem Nowickim jako przewodnikami.
Na stronie 5. zamieszczamy informacje, wybrane z bogatych opowieœci przewodników o praskich œwi¹tyniach, by
zachêciæ do ich poznania i odwiedzenia.
Atrakcj¹ wycieczki by³ prze- na lewo most”, „Budujemy
jazd ¿ó³tym piêtrowym autoka- nowy dom”, „Pa³acyk Michla”,
rem Warsaw City Tour, w trak- „Nie masz cwaniaka nad warcie której Mieczys³aw Jani- szawiaka” czy „Warszawa da
szewski zabawia³ wycieczkowi- siê lubiæ”. Uczestnicy wycieczczów opowieœciami o mijanych ki wyra¿ali przekonanie, ¿e
obiektach i dykteryjkami o War- warto i trzeba „Warszawê przyszawie. Towarzyszy³y temu, bli¿yæ warszawiakom”; za
znane wszystkim warszawskie spraw¹ mijanych miejsc, ilupiosenki, miêdzy innymi takie strowanych muzyk¹ i opowieszlagiery, jak: „K³aniaj siê Pra- œciami Mieczys³awa Janiszewdze”, „Proszê zwróciæ, wyciecz- skiego – tak w³aœnie siê sta³o.
ko, uwagê”, „Na prawo most,
Kolejn¹ atrakcj¹ by³y konkursy z nagrodami, ufundowadokoñczenie na str. 5

Budowa metra - tunel pod
Wis³ostrad¹ w sierpniu
Mieszkañcom Targowej budowa metra znów napêdzi³a
strachu. W miniony pi¹tek na równe nogi zerwa³o ich silne
t¹pniêcie. Tym razem na budowie przewróci³ siê kilkunastometrowy dŸwig. Na szczêœcie nie ucierpieli ani pracownicy,
ani sprzêt.
DŸwig, manewruj¹c na sto- dopóki grunt pod tunelem nie
sunkowo ciasnym placu budo- zostanie umocniony, nie ma
wy stacji i przenosz¹c stalowe mo¿liwoœci ich kontynuowania
elementy, przewróci³ siê w kie- w zachodniej czêœci korpusu
runku wykopu, nie zaœ w stronê
Centrum Handlowego Wileñska
i dziêki temu nie by³o ¿adnych
strat. W koñcu lutego, przy Rondzie Daszyñskiego operator koparki natrafi³ na niewybuch z
czasów II wojny œwiatowej. Tym
razem by³ to pocisk artyleryjski
d³ugoœci 50 cm. Budowa stanê³a do czasu przyjazdu saperów
z Kazunia. Tak w³aœnie wygl¹da codziennoœæ tej inwestycji.
Ju¿ wiadomo, ¿e kolejny termin otwarcia tunelu pod Wis³ostrad¹ nie zosta³ dotrzymany.
Min¹³ luty i nie pojechaliœmy
arteri¹. Wedle najnowszych
informacji tunel zostanie
otwarty dopiero w sierpniu.
Wci¹¿ trwaj¹ prace maj¹ce na
celu umocnienie pod³o¿a tunelu. Prace polegaj¹ na wstrzykiwaniu betonu, który scala
grunt i przebiegaj¹ etapami; po
ka¿dym z nich wypompowuje
siê z wykopu czêœæ wody, która tymczasowo równowa¿y ciœnienie. Przewiduje siê, ¿e iniekcje z cementu zakoñcz¹ siê
w czerwcu. Jeœli chodzi o prace na samej stacji Powiœle, to

stacji, czêœæ wschodnia jest ju¿
niemal gotowa, brakuje jedynie p³yty dennej. Tê mo¿na
bêdzie wylaæ dopiero, kiedy
zniknie tymczasowa jezdnia,
prowadz¹ca na plac budowy.
Tymczasem warszawscy
radni najwyraŸniej nie mog¹
dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
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W obronie zieleni miejskiej
W praskiej siedzibie Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego przy ul. K³opotowskiego 5 marca odby³o
siê seminarium zatytu³owane „Jak rozwi¹zaæ wspólny problem? – o wspó³pracy i dialogu na przyk³adzie wycinki drzew
w warszawskich parkach”. Mia³o ono za zadanie wskazanie
dróg rozwi¹zania konfliktu, jaki narós³ miêdzy w³adzami a
spo³ecznoœciami lokalnymi Warszawy w zwi¹zku z masow¹
wycink¹ zieleni miejskiej. Przyczynkiem do debaty sta³ siê
g³oœny ostatnio przyk³ad rewitalizacji Ogrodu Krasiñskich,
która poci¹gnê³a za sob¹ spo³ecznie nieakceptowane ogo³ocenie parku z 337 drzew, czêsto licz¹cych ponad 100 lat.
W spotkaniu wziêli udzia³: nieczne uznano stworzenie jedRenata Kaznowska (dyrektor nej bazy wniosków i wydanych
Zarz¹du Terenów Publicznych), decyzji dotycz¹cych wycinki,
Piotr Brabander (Sto³eczny Kon- dostêpnej elektronicznie dla
serwator Zabytków), Iwona Jê- wszystkich zainteresowanych.
drychowska-Klimczak (Biuro Zgodzono siê, ¿e informacja
Ochrony Œrodowiska), Justyna dotycz¹ca wyciêcia wraz z wyWasiuk (Centrum Komunikacji jaœnieniem przyczyny takiej deSpo³ecznej) oraz przedstawicie- cyzji, powinna byæ umieszczale warszawskich komisji dialogu na odpowiednio wczeœnie bezspo³ecznego, grup mieszkañców poœrednio na drzewie. Przei stowarzyszeñ ekologicznych.
p³yw informacji w kwestiach doObie strony po burzliwej dys- tycz¹cych œrodowiska uznano
kusji okreœli³y kwestie bezspor- za niedostateczny. Komisje diane, co do których wszyscy logu spo³ecznego i dzielnicowe
uczestnicy byli zgodni. Za ko- komisje dialogu spo³ecznego

informacje o dzia³aniach dotycz¹cych drzew i terenów zielonych otrzymuj¹ sporadycznie i
czêsto zbyt póŸno, aby mog³y
podj¹æ skuteczne dzia³ania.
St¹d potrzeb¹ chwili jest utworzenie stanowiska „ogrodnika
miejskiego” do koordynowania
spraw dotycz¹cych drzew i zieleni w Warszawie. W tym
wzglêdzie warto skorzystaæ z
dobrych przyk³adów wypracowanych przez inne miasta, np.
Kraków. Choæ zgodzono siê co
do koniecznoœci tworzenia enklaw naturalnej roœlinnoœci w
parkach, to sedno sporu zdaje
siê wynikaæ z ca³kiem odmiennych sposobów widzenia funkcji ogrodu w mieœcie i metod
jego urz¹dzenia. Mieszkañcy
broni¹cy zieleni s¹ z ni¹ zwi¹zani wrêcz emocjonalnie. Wykazuj¹ wobec niej wiele empatii, której zazwyczaj brak urzêdnikom. Mieszkañcy œledz¹ nowoczesne podejœcia do utrzy-

mania historycznych parków,
zak³adaj¹ce jak najmniejsz¹ ingerencjê w ekosystem przyrodniczy i jak najszerszy udzia³
spo³eczny w podejmowanych
decyzjach. U nas g³os mieszkañców i organizacji przy podejmowaniu decyzji jest najczêœciej ignorowany. Urzêdnicy
traktuj¹ drzewa bardziej jak
meble miejskie ni¿ czêœæ przyrody, bez której w mieœcie ¿yje
siê przecie¿ bardzo trudno.
Wiele problemów powstaje na
skutek luk prawnych i niejasnych przepisów, na co zwróci³ uwagê tak¿e Generalny
Konserwator Zabytków we
wnioskach z kontroli wycinki
drzew w Ogrodzie Krasiñskich,
gdzie uchybieñ dopatrzono siê
znacznie wiêcej.
Pewnie tego rodzaju debaty
nie od razu ochroni¹ kolejne
parki przed pielêgnacj¹ dokonywan¹ wy³¹cznie przy pomocy pi³y i nie wp³yn¹ na zmianê
rabunkowej polityki miasta wobec zieleni. Jeœli jednak któremukolwiek z decydentów
dadz¹ do myœlenia, bêdzie to
pierwszy krok w dobrym kierunku. Obroñcy zieleni te¿ broni
nie sk³adaj¹.
Kr.

Rozbiórka czy odbudowa?
Budowa metra - tunel pod
Wis³ostrad¹ w sierpniu
dokoñczenie ze str. 1

siê ju¿ doczekaæ II linii metra,
bowiem zmieniaj¹ nazwy stacji. A tu – jak na ironiê – 200
dni opóŸnienia. Na razie zmieniono dwie - Powiœle na Centrum Nauki Kopernik i Nowy
Œwiat na Nowy Œwiat - Uniwersytet. Na sesji Rady Warszawy 7 marca, za nowym nazewnictwem g³osowa³o 39 radnych. Wstrzyma³ siê od g³osu
ca³y klub PiS, przeciwna nowym nazwom by³a jedynie
Anna Nehrebecka z PO.
A na starej, poczciwej I linii
trwaj¹ w³aœnie testy komunikatów ostrzegawczych i ich syn-

chronizacja z ruchem poci¹gów. Ca³e to bardzo s³uszne
zamieszanie powsta³o na
wniosek œrodowiska osób niewidomych, które s¹ zdezorientowane, kiedy na peron
wje¿d¿aj¹ sk³ady metra – Nie
jestem w stanie siê zorientowaæ, w jakim kierunku jedzie
sk³ad, zw³aszcza wtedy, gdy
podje¿d¿aj¹ na peron niemal
równoczeœnie. Taka zapowiedŸ przy u¿yciu syntezatora
mowy, z którym jestem oswojona, bo u¿ywam go na swoim
komputerze i w telefonie komórkowym, jest rewelacyjna.
Nie ma mo¿liwoœci pomy³ki –

mówi niewidoma Anna. Komunikaty najwyraŸniej nie przeszkadzaj¹ osobom widz¹cym,
które chwal¹ pomys³.
Komunikaty brzmi¹ nastêpuj¹co: „Uwaga poci¹g, kierunek M³ociny” i „Uwaga poci¹g,
kierunek Kabaty”. Na razie nie
wszêdzie wszystko dzia³a perfekcyjnie, ale to dopiero testy.
Przypomnijmy, ¿e komunikaty
z u¿yciem syntezy mowy pojawi³y siê ju¿ w 2008 roku na
stacjach z bocznymi peronami,
a wiêc na tych, które osobom
niewidomym przysparza³y najwiêcej problemów.
(egu)

Wa¿¹ siê losy spalonej kamienicy przy ul. In¿ynierskiej 3.
Czy czêœæ zabytkowych sk³adów Wróblewskiego, siedziba
artystów, podzieli los praskiej parowozowni?
Jak donosiliœmy w nr 3 NGP, wszczête przez Prokuraturê
30 stycznia sp³onê³a pochodz¹- Rejonow¹ Warszawa-Praga,
ca z pocz¹tku XX w. kamienica trzeba poczekaæ na opiniê bieprzy ul. In¿ynierskiej 3. By³a to g³ego z zakresu po¿arnictwa.
czêœæ tzw. sk³adów WróblewZakoñczono natomiast eksskiego, czyli magazynów, do pertyzê stanu budynku. Jak poktórych warszawiacy oddawali informowa³a nas rzecznik prasona przechowanie meble na wy Urzêdu Praga-Pó³noc Barbaczas przeprowadzki czy wyjaz- ra D¿ugaj, wed³ug ustaleñ eksdu. Ostatnio mieœci³y siê tam pertów, budynek jest tak uszkopracownie artystyczne, Teatr dzony, ¿e nie nadaje siê do odRemus i klub Sen Pszczo³y.
budowy. W tej sprawie musi wyPo¿ar strawi³ prawie ca³e powiedzieæ siê równie¿ konserwnêtrze budynku, pozosta³y wator zabytków, a ostateczn¹
zewnêtrzne mury i najni¿sza decyzjê wyda Powiatowy Inkondygnacja. Przyczyna po¿a- spektor Nadzoru Budowlanego.
ru wci¹¿ nie jest znana. Choæ
- W tej chwili stan budynku
trwa œledztwo w tej sprawie, zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi,

trzeba go wyburzyæ – mówi
Barbara D¿ugaj. – Jednak zdanie konserwatora mo¿e byæ
inne. Mo¿e on nakazaæ odtworzenie kamienicy, a to oznacza
ogromne koszty, na które dzielnicê nie staæ.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma wydaæ
decyzjê o losach kamienicy
przy ul. In¿ynierskiej w ci¹gu
oko³o 30 dni.
Joanna Kiwilszo

DRZWI
polskie stalowe
(w okleinie drewnopodobnej)

1250 z³ z monta¿em netto
tel. 600-925-147

22 679-23-41

Robotnicza Praga multimedialnie

dokoñczenie ze str. 1

nizator multimedialnej wystawy „Robotnicza Praga”, udostêpnionej od 28 lutego do 21
marca w WOM-ie Urzêdu
Dzielnicy Praga-Pó³noc przy
ul. K³opotowskiego 15.
Ekspozycjê umieszczono na
multimedialnym stole reaguj¹cym na dotyk u¿ytkownika dziêki wykorzystaniu technologii
Multi-Touch. Tematem wystawy
s¹ dzieje takich praskich firm,
jak Wedel, Warszawska Fabryka Pomp, Koneser czy Wulkan
oraz praska kolej. Kilkadziesi¹t
zwi¹zanych z nimi historycznych zdjêæ i rysunków wraz z

komentarzem zaprezentowano
z wykorzystaniem najnowszej
technologii dotykowej. Ekspozycja zosta³a wzbogacona o
grê, która ³¹czy przyswajanie
wiedzy historycznej z rozrywk¹.
Zdjêcia pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³: przedwojennych
katalogów gospodarczych,
materia³ów reklamowych i
rocznicowych, wydawanych
przez du¿e fabryki oraz zbiorów prywatnych - dokumentuj¹
nie tylko historiê firm, ale te¿ i
ludzi tam pracuj¹cych.
- Praga by³a dzielnic¹ robotnicz¹ i w³aœnie jej robotniczy
charakter chcemy dziêki tej wy-

stawie utrwaliæ – mówi autor
ekspozycji Leszek Lachowiecki.
Zadaniem wystawy jest te¿
zwrócenie uwagi na koniecznoœæ ratowania praskich zabytków. S³u¿¹ temu pojawiaj¹ce
siê na pocz¹tku prezentacji
has³a: „Miej oko na historiê”,
„Strze¿ zabytków Pragi”, „Jest
ich coraz mniej” i usytuowanie
wystawy w WOM-ie, gdzie
przewija siê wielu interesantów.
Dla osób, które nie mog¹
dotrzeæ na miejsce prezentacji, wystawa „Robotnicza Praga” bêdzie dostêpna pod adresem www.wystawa-praga.pl
Joanna Kiwilszo

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 22 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Dialog o uspokojeniu ruchu i rowerach
dokoñczenie ze str. 1

jakoœci ¿ycia mieszkañców
centralnej czêœci Starej Pragi,
ograniczaj¹c ha³as i zanieczyszczenie oraz ryzyko wypadków drogowych. Wy³¹czenie ruchu na centralnym odcinku ul. Targowej w zwi¹zku z
budowa metra, a tak¿e inne
zmiany komunikacyjne, w tym
ograniczenia dla komunikacji
indywidualnej na moœcie Œl¹sko-D¹browskim s¹ niebywa³¹
szans¹ na stworzenie docelowej koncepcji zmian, stawiaj¹cych sobie za cel zarówno poprawê ¿ycia mieszkañców,
uczynienie przestrzeni bardziej
przyjaznej i atrakcyjnej dla
mieszkañców i turystów, ochronê historycznej zabudowy poprzez zmniejszenie negatywnych oddzia³ywañ komunikacji
ko³owej, mo¿e stymulowaæ
zmianê nawyków komunikacyjnych mieszkañców poprzez
promowanie korzystania w
centralnej czêœci miasta z komunikacji zbiorowej, rowerowej
i chodzenia pieszo.
Etap I proponowanych
zmian powinien zostaæ wdro¿ony bezpoœrednio po oddaniu
centralnego odcinka II linii metra. Jego celem by³oby nadanie charakteru œródmiejskiego
ci¹gowi ulic Z¹bkowska – K³opotowskiego – Okrzei poprzez
uspokojenie ruchu i ograniczenie mo¿liwoœci wykorzystywania przez indywidualny ruch
ko³owy tego ci¹gu jako tranzytu miêdzydzielnicowego. Ul.
Z¹bkowska na odcinku miêdzy
Targow¹ a ul. Brzesk¹ mog³aby staæ siê pierwszym praskim
deptakiem. W zamian zapropo-

nowano zrównowa¿enie ró¿nych form transportu miejskiego poprzez wprowadzenie rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych ruch pieszy i rowerowy, a tak¿e korzystanie z komunikacji miejskiej,
np. zmianê usytuowania przystanków autobusowych, umo¿liwiaj¹c¹ skrócenie odleg³oœci
przesiadkowych i czasu przesiadek. Bezwzglêdnie powinien
powstaæ tak¿e zakaz ruchu ciê¿arowego powy¿ej 5 ton (obecnie Praga Pó³noc jest jedynym
obszarem funkcjonalnego
œródmieœcia Warszawy, w którym dopuszcza siê ruch ciê¿arowy powy¿ej 16 ton).
Proponowane rozwi¹zania
wymaga³yby zmian w przekroju i funkcji ulic – uspokojenie
ruchu, wprowadzenie rozwi¹zañ promuj¹cych transport rowerowy i pieszy, jak pasy rowerowe w jezdni i przejœcia
naziemne przy Targowej.
Powodzenie zmian na ul.
Z¹bkowskiej jest jednak bezpoœrednio uzale¿nione od mo¿liwoœci wytworzenia skrzy¿owania z Targow¹ na wysokoœci ul.
Bia³ostockiej, gdzie zaplanowano tylko przywrócenie istniej¹cej do tej pory zawrotki. Powstaj¹ce tam czerpnio-wyrzutnie powietrza dla metra zosta³y jednak umiejscowione tak
niefortunnie, ¿e mocno skomplikowa³o to mo¿liwoœæ zaprojektowania skrzy¿owania.
Umo¿liwi³oby ono poprowadzenie autobusów ul. Bia³ostock¹,
co zawêzi³oby ca³y wêze³ przesiadkowy i poprawi³o atrakcyjnoœæ komunikacji autobusowej.
Taki wariant jest przez miasto
rozwa¿any, ale byæ mo¿e pro-

jekt tego skrzy¿owania bêdzie
musia³ powstaæ w póŸniejszym
czasie, ju¿ po przywróceniu ruchu na ulicy Targowej po wybudowaniu metra.
Dla uspokojenia ruchu w rejonie Starej Pragi konieczne jest
ograniczenie mo¿liwoœci przejazdu pomiêdzy ul. Radzymiñsk¹
(now¹) a ul. Radzymiñsk¹ (star¹)
przez tory kolejowe: zakaz lewoskrêtu w obu kierunkach. Rozwi¹zanie to pozwoli na up³ynnienie ruchu, zwiêkszy bezpieczeñstwo eliminuj¹c przejazd przez
tory kolejowe oraz ograniczy wykorzystywanie ul. Radzymiñskiej
(starej) jako po³¹czenia miêdzydzielnicowego.
II etap zaproponowanej koncepcji uspokojenia ruchu zak³ada objêcie stref¹ p³atnego
parkowania ca³ego obszaru
objêtego planem zagospodarowania Praga Centrum, wprowadzenie strefy ograniczenia
prêdkoœci do 30 km/h na
wszystkich ulicach lokalnych i
strefy do 50 km/h na ulicach
lokalnych i zbiorczych z komunikacj¹ zbiorow¹.
Postulowana jest tak¿e modernizacja ulicy Targowej na
odcinku Z¹bkowska – planowane skrzy¿owanie z Tras¹
Œwiêtokrzysk¹. Przynajmniej
po stronie pó³nocnej powinna
powstaæ œcie¿ka rowerowa
oraz pasy dla autobusów.
Czwarty, skrajny pas ruchu po
stronie po³udniowej powinien
ulec likwidacji i staæ siê parkingiem, kosztem miejsc parkingowych na chodniku.
Przedstawiono tak¿e propozycje poprawy ruchu rowerowego na omawianym obszarze,

które okaza³y siê bardzo zbli¿one do zaleceñ zawartych w
opracowaniu przygotowanym
przez firmê Transprojekt Gdañski na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji w zwi¹zku z rozwojem systemu roweru
miejskiego. Mia³o ono wskazaæ
niskokosztowe metody na szybkie przystosowanie centrum
miasta do poruszania siê na
rowerze. Opracowanie objê³o
swym zasiêgiem tak¿e czêœæ
Pragi Pó³noc. Zaproponowano
rozwi¹zania, których istotnym
elementem jest uspokojenie ruchu (stworzenie stref z ograniczeniem prêdkoœci do 30 km/h)
i poprawa widocznoœci na
skrzy¿owaniach. Przewidziano
wyniesione skrzy¿owania i
przejœcia dla pieszych, progi
zwalniaj¹ce, naprzemienne parkowanie pojazdów po obu stronach jezdni (co wymusza zmianê toru jazdy pojazdów), zwê¿enie jezdni przez przesuniêcie
parkuj¹cych pojazdów z chodnika na jezdnie. Te œrodki maj¹
umo¿liwiæ rowerzystom jazdê
po ulicy, bez koniecznoœci budowy odrêbnych dróg dla nich.
Na niektórych œródmiejskich ulicach zarekomendowano tak¿e
ruch pod pr¹d w postaci kontrapasów oraz wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni.
Spo³eczny projekt uspokojenia ruchu w centralnych obszarach Pragi Pó³noc za rewolucyjny uzna³ jedynie burmistrz
Jaros³aw Sarna, szanse na
jego realizacjê widz¹c w odleg³ej przysz³oœci, po wybudowaniu wszystkich projektowanych
przez miasto tras obwodowych.
Ciep³o przyjê³a go natomiast

Ze strony burmistrza Sarny
strona spo³eczna oraz obecny
nowa gazeta
praska
na spotkaniu Pe³nomocnik Pre- pad³o zapewnienie o podjêciu
próby
wprowadzenia
ograniczezydent m.st. Warszawy ds. rozwoju komunikacji rowerowej nia wjazdu na Pragê ciê¿arówek
£ukasz Puchalski. Dziêki pro- o ciê¿arze powy¿ej 16 ton. Pe³noponowanym rozwi¹zaniom po- mocnik ds. rowerów w pierwszej
ruszanie siê po Pradze rowe- kolejnoœci opracuje projekt zmian
rem sta³oby siê du¿o wygod- w organizacji ruchu na ul. Okrzei.
niejsze i bardziej bezpieczne.
Styczniowe spotkanie poDziêki temu, ¿e w Œródmie- œwiêcono sprawom organizaœciu czêœæ stacji sfinansowa³y cyjnym w 2013 roku. Zosta³o
prywatne firmy, od kwietnia sys- wybrane prezydium w sk³adzie:
tem roweru miejskiego uruchamia Krzysztof Tyszkiewicz, Tomasz
a¿ 10 stacji na Pradze Pó³noc. Peszke, Olga Wieczorek-TrzeDwie z nich bêd¹ zlokalizowa- ciak i Miko³aj Czerny. Przyjêto
ne w s¹siedztwie ZOO, kolejne te¿ plan pracy na 2013 r. Tem.in. przy Rondzie Starzyñskie- matem kolejnego spotkania
go, w okolicy Pl. Hallera, ul. Sta- 13.03.2013 r. o godz. 17.00
lowej, przy Liceum W³adys³awa bêd¹ przedszkola i mikroKr.
IV, urzêdzie dzielnicy oraz na ul. przedszkola.
Kijowskiej. O rower miejski zabiegaj¹ te¿ niektóre praskie
uczelnie. Rozmowy w tej sprawie trwaj¹. Mimo tego, zdaniem
obecnych, stacji dokuj¹cych
zabrak³o przy Kawêczyñskiej,
Bia³ostockiej czy osiedlu Spó³dzielni „Praga” przy Jagielloñskiej. Iloœæ stacji bêdzie siê
zwiêkszaæ w miarê mo¿liwoœci
finansowych. Stacje dokuj¹ce
s¹ mobilne i w sezonie letnim
dwie z nich z okolic uczelni maj¹
byæ przenoszone w s¹siedztwo
pla¿ miejskich.
Propozycje Dzielnicowej
Komisji Dialogu Spo³ecznego
bêd¹ rozwa¿ane przez miejskie urzêdy, jednak nadal nie
wiadomo, jakie s¹ plany Zarz¹du Transportu Miejskiego w
sprawie organizacji komunikacji w tym obszarze po uruchomieniu metra. Bez odpowiedzi
zosta³o tak¿e pismo DKDS w
sprawie wykonania dla ulicy
Targowej analogicznego projektu jak dla Œwiêtokrzyskiej.
To byæ mo¿e jedyna szansa na
przywrócenie jej dawnego reprezentacyjnego charakteru.
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Oœrodek Parkinsona w Warszawie
- pierwsza taka placówka na Mazowszu
Rozpoczê³y siê zajêcia w oœrodku dziennego pobytu dla osób z chorob¹ Parkinsona. Pomoc udzielana jest nie tylko
chorym na Parkinsona, lecz równie¿ na Stwardnienie Rozsiane (SM) oraz chorym psychicznie z zaburzeniami o pod³o¿u
organicznym. Jest to jedyna tego typu placówka na Mazowszu, która powsta³a w ramach projektu unijnego. Wartoœæ
projektu to blisko 3 mln z³. Dzia³ania s¹ skierowane ³¹cznie do 660 osób, w tym 470 dotkniêtych chorob¹ i 190 opiekunów.
Zapisy jeszcze trwaj¹!
Celem szkoleñ bêdzie nauka aktywnego szukania praca oraz
G³ównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i spo³eczna radzenia sobie z codziennymi trudnoœciami. Podczas zajêæ
osób chorych oraz ich opiekunów. Zajêcia maj¹ przeciwdzia³aæ uczestnicy bêd¹ mieli okazjê do udzia³u w wyk³adach i rozmowach
izolacji, ograniczyæ skutki niepe³nosprawnoœci fizycznej, pomóc w ze specjalistami, m.in. psychologiem, rehabilitantem, doradc¹
powrocie na rynek pracy nie tylko chorym, ale równie¿ ich opiekunom. zawodowym oraz udzia³u w zajêciach praktycznych, takich jak
tworzenie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, rozwijania
Bezp³atne zajêcia i porady
Z zajêæ rehabilitacyjnych w oœrodku, terapii czy poradnictwa umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych niezbêdnych na rynku
zawodowego mo¿na korzystaæ codziennie od poniedzia³ku do pracy. Podczas szkoleñ przeznaczonych dla osób chorych i
pi¹tku. W ci¹gu dnia s¹ zapewnione posi³ki, napoje oraz miejsce opiekunów, uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w zajêciach psychologiczdo odpoczynku. Dziesiêciu najbardziej wymagaj¹cych pomocy nych ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³dzia³ania i integracji.
Szkolenia trwaj¹ trzy dni, zapewniony jest przejazd, wy¿yuczestników zajêæ mo¿e liczyæ na bezp³atny transport do Oœrodka.
Specjaliœci pracuj¹cy w Oœrodku pomagaj¹ równie¿ w roz- wienie i ca³odobowa opieka specjalistów oraz ubezpieczenie
wi¹zywaniu codziennych problemów, m.in. poprzez codzienn¹ na czas wyjazdu.
Miejsce przeprowadzania szkoleñ:
rehabilitacjê, uzyskiwanie wsparcia grupowego potrzebnego
do prze³amywania poczucia osamotnienia i wykluczenia,
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z obni¿onym ul. G¹siorowska 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna
nastrojem wynikaj¹cym z choroby. Aktywizowanie chorych
www.ckr.pl
polegaæ bêdzie równie¿ na podejmowaniu samodzielnego
Do
kogo
jest
skierowany
projekt?
wysi³ku (treningi poznawcze, spo³eczne, zadaniowe). To wszystko
Z zajêæ mog¹ korzystaæ osoby, które:
zaœ przek³ada siê na wzrost poczucia w³asnej wartoœci osób z
chorob¹ Parkinsona, SM oraz chorych psychicznie. Na uczestni- - posiadaj¹ zaœwiadczenie lekarskie o zdiagnozowanej chorobie
ków czekaj¹ te¿ bezp³atne wyjazdy szkoleniowe i integracyjne. Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane, chorobie psychicznej z
Oœrodek powsta³ w nowym budynku przychodni przy ul. zaburzeniami o pod³o¿y organicznym lub s¹ opiekunem osoby
Strusia 4/8 (SZPZLO Warszawa Wawer). W salach znajduje chorej,
siê nowoczesny sprzêt rtv, drabinki, maty, schody i porêcze - mieszkaj¹ w Warszawie,
korekcyjne, sto³y masa¿u i inne niezbêdne wyposa¿enie do - maj¹ 20-64 lat,
rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i zawodowego. - s¹ nieaktywne zawodowo.
Dojazd autobusami 521 b¹dŸ kolejk¹ SKM, Koleje Mazowieckie
Gdzie i w jaki sposób mo¿na siê zapisaæ?
(przystanek PKP WAWER) lub autobusami nr 125, 305, 411,
Aby uczestniczyæ w projekcie, nale¿y wype³niæ formularz
502, 525, 704, 720, 722, 730 (przystanek Trawiasta).
zg³oszeniowy i deklaracjê, które znajduj¹ siê na stronie:
Jakie zajêcia i kiedy?
http://parkinson.um.warszawa.pl/ oraz w Biurze Pomocy i
Codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00 Projektów Spo³ecznych Urz¹d Miasta st. Warszawy, ul. Nieca³a 2,
Oœrodek bêdzie oferowa³: rehabilitacjê, ergoterapiê, æwiczenia 00-098 Warszawa, pok. 21.
usprawniaj¹ce, terapiê zajêciow¹ oraz poradnictwo zawodowe.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w:
Bêd¹ tak¿e grupy wsparcia dla chorych i ich opiekunów.
- Biurze Pomocy i Projektów Spo³ecznych Urzêdu Miasta st.
Bezp³atne szkolenia wyjazdowe dla chorych na Warszawy, ul. Nieca³a 2, 00-098 Warszawa, pok. 21,
Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane i z zaburzeniami - Fundacji ¯yæ z chorob¹ Parkinsona, ul. Czerska 18 lok. 243,
psychicznymi na pod³o¿u organicznym oraz ich opiekunów 00-732 Warszawa,
W ramach projektu odbêd¹ siê dwa rodzaje szkoleñ:
- SZPZLO Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8 04-564 Warszawa,
1. dla osób chorych,
pok. 301 (sekretariat), oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:
2. integracyjne – dla opiekunów i osób chorych.
erahman@um.warszawa.pl, lwieczorek@um.warszawa.pl.
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Zaczynamy sezon lêgowy
Jak to w marcu, pogoda zrobi³a raptowny zwrot o 180
stopni i znów mamy zimê. Mimo to ptaki wiedz¹, ¿e zacz¹³
siê ju¿ okres lêgowy. Czas pomyœleæ o wiosennych porz¹dkach w swoich mieszkankach. A mo¿e trzeba bêdzie
szukaæ nowego lokum?
Przez kilka ciep³ych dni ob- budynkach. Spaceruj¹c z psaserwowa³am pracê pary srok, mi obserwowa³am panów wróbuduj¹cych gniazdo na wierz- bli wygl¹daj¹cych ze swoich
cho³ku brzozy naprzeciw mo- siedzib i g³oœnym æwierkaniem
jego okna. Najpierw obcina³y nawo³uj¹cych partnerki. Zdadziobami wiotkie ga³¹zki, na- rzy³o siê, ¿e w ferworze sprz¹stêpnie pieczo³owicie uk³ada- tania ktoœ wyrzuci³ z otworu
³y je w wybranym miejscu. Nie- ca³e stare gniazdko – widaæ
stety, silny wiatr, jaki przyszed³ uzna³, ¿e potrzebny bêdzie
z za³amaniem pogody, zwia³ generalny remont.
ca³¹ konstrukcjê i robota poTymczasem ja zd¹¿y³am ju¿
sz³a na marne. Ciekawe, czy odbyæ parê „ptasich” interwensroki ponowi¹ próbê w tym cji, które dotyczy³y kratowania
samym miejscu, czy poszukaj¹ otworów wentylacyjnych w
sobie bardziej zacisznego? stropodachach. AdministratoWidzia³am, jak inna para uwi- rzy budynków nie wiedz¹ lub
ja siê przy swoim starym gnieŸ- zapominaj¹, ¿e na zakratowadzie dok³adaj¹c nowe ga³¹zki. nie tych otworów konieczne
Najwczeœniej chyba zegar jest uzyskanie zgody Regiobiologiczny sk³ania do aktyw- nalnej Dyrekcji Ochrony Œronoœci wróble. Ju¿ w pocz¹t- dowiska. Nawet poza sezokach lutego krêci³y siê wokó³ nem lêgowym. W³aœnie dlateswoich lokali w stropodachach go, ¿e stropodachy s¹ chêtnie
i rozmaitych szczelinach w i czêsto wykorzystywane przez

ró¿ne ptaki jako siedliska. Zakratowanie ich oznacza zniszczenie siedlisk.
Wobec tego, jeœli jest to konieczne, bo np. stropodach
bêdzie ocieplany i RDOŒ
wyda tak¹ zgodê, inwestor
zobowi¹zany jest do zrekompensowania ptakom szkody.
Zwykle kompensacja polega
na zamontowaniu w odpowiednim miejscu odpowiednich skrzynek lêgowych.
Moje ostatnie interwencje
dotyczy³y stropodachów, które s³u¿y³y go³êbiom.
Administratorzy szykuj¹c
budynki do ocieplania zakratowali otwory, gdy tymczasem
wewn¹trz ptaki mia³y ju¿
gniazda. Akurat go³êbie czêsto odbywaj¹ lêgi i zim¹, kiedy maj¹ sprzyjaj¹ce warunki i
nie ma zbyt du¿ych mrozów.
Na szczêœcie w ka¿dym z tych
przypadków zareagowali
mieszkañcy, którzy zwrócili siê
do mnie o pomoc, widz¹c ptaki dobijaj¹ce siê do zamkniê-

tych otworów. Kratki zosta³y
zdjête.
W jaki sposób powinno byæ
to zrobione zgodnie z przepisami i bezpiecznie dla naszych skrzydlatych s¹siadów?
Po pierwsze, do koñca lutego, bo pierwszy dzieñ marca jest ju¿ formalnie pocz¹tkiem sezonu lêgowego.
Po drugie, po wykonaniu
opinii ornitologicznej i pod
nadzorem ornitologa.
Powy¿sze zasady dotycz¹
zreszt¹ wszystkich innych
miejsc, gdzie mog¹ siê gnieŸdziæ ptaki zasiedlaj¹ce budynki - wszelkich otworów wentylacyjnych i ubytków w elewacji, szczelin pod parapetami,
balkonami i blacharsk¹ obróbk¹ dachów, za rynnami...
Ptaki s¹ nie tylko piêkne i
uzdolnione wokalnie, ale te¿
nies³ychanie przedsiêbiorcze
- czêsto mieszkañcy budynku
nawet nie przypuszczaj¹, jak
wiele ich gnieŸdzi siê, w przenoœni i dos³ownie, pod naszym dachem. Pamiêtajmy, ¿e
jesteœmy odpowiedzialni za
ich bezpieczeñstwo.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê

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

Rozliczamy PITy - 30 z³

Czeka na pomoc
Kochani! Od soboty, od wizyty w punkcie prze³adunkowym koni nie mogê spokojnie usi¹œæ, pracowaæ, spaæ.
Tamta wizyta mia³a byæ tak¹ standardow¹ wizyt¹ kontroln¹,
co siê tam dzieje. Niestety, z jasnego podwórka wesz³am w
czeluœæ ponurej stajni i stanê³am oko w oko ze stworzeniem
tak zrezygnowanym, a zarazem patrz¹cym na mnie z tak
ogromn¹ nadziej¹, ¿e zapomnieæ tego nie sposób...
Patrzy³a na mnie gniada, zwierzê. Gniada klacz jest
wyczerpana, spracowana ¿ywym dowodem ludzkiej bezklacz, z opuchniêtymi stawa- wzglêdnej ¿¹dzy zarobku. Wimi, zapadniêtym grzbietem, daæ, ¿e nigdy nie by³a porz¹dbliznami na g³owie. Z oczami nie ¿ywiona, a urazy nabyte
podczas pracy nie by³y leczom¹drymi i pe³nymi smutku.
Co dostaje spracowany, ne. Nie zazna³a dobrej opieki,
stary, obola³y koñ w nagrodê ciep³a, by³a po prostu maza lata ciê¿kiej pracy? Parcia- szyn¹ do pracy. W koñcu siê
zepsu³a.
ny sznurek na g³owê...
Proszê, pomó¿cie nam kuCzy taki koñ ma imiê? Nie.
Gniadej klaczy niepotrzebne piæ gniad¹ klacz z lasu, poimiê, jej los zosta³ przes¹dzo- mó¿cie nam j¹ ocaliæ i daæ jej
ny, bo nie radzi³a ju¿ sobie z to, czego nigdy nie zazna³a:
prac¹ w lesie. Historiê tej pracy mi³oœæ, leczenie, zielone paopowiada jej schorowane cia³o. stwisko, odpoczynek, towaRodzi³a te¿ czêsto Ÿrebiêta, któ- rzystwo innych koni, którego
zawsze jej brakowa³o i czu³y
re szybko jej odbierano...
Teraz pozosta³y ju¿ tylko po- dotyk ludzkiej rêki.
Potrzebujemy jeszcze 2100
wykrêcane, obola³e, opuchniête nogi, poobijane boki, stercz¹- z³, tyle brakuje na dziœ.
Nasze konto:
cy krêgos³up i blizny. W oczach
cichy smutek. Niema proœba o BZWBK O/Bielsko-Bia³a
to, by wreszcie odpocz¹æ.
98 1090 1740 0000 0001
Ciê¿ko jest patrzeæ na tak 1383 4358
Dorota Ingram
doœwiadczone przez ludzi

Odpowiedzi do tekstu „Przewodnik potrafi”
1 – Kercelak; 2 – W s¹siedztwie Arsena³u i Pa³acu
Mostowskich; 3 – Koœció³ Karmelitów Bosych przy alei Solidarnoœci; 4 – Muranów, Mirów, M³ynów, MDM, Mariensztat;
5 – vis a vis gmachu S¹dów; 6 – w 1949 roku.
OdpowiedŸ na pytanie dodatkowe – Œlub z Natali¹ Konstanty Ildefons Ga³czyñski zawar³ w cerkwi prawos³awnej
p.w. Œw. Marii Magdaleny.

Kto przygarnie MUPPETA
Swoje imiê zawdziêcza zabawnemu wygl¹dowi, który czyni go podobnym do baranka. Jest kud³atym kundelkiem w
œrednim wieku, wzrostem siêga do kolana doros³ej osoby.
To przemi³y, niezwykle kontaktowy
piesek, który bardzo potrzebuje
domu. Przy ka¿dych odwiedzinach
wolontariuszy okazuje wielk¹ radoœæ,
a w jego oczach widaæ nadziejê, ¿e
w koñcu bedzie mu dane pokochaæ
kogoœ na zawsze i ju¿ siê z nim nie
rozstawaæ. Muppet jest spokojny,
pos³uszny, idealny jako towarzysz dla
ka¿dego cz³owieka.
Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna 511-106-869
Miko³aj 796-123-413

Przewodnik potrafi
dokoñczenie ze str. 1

nymi przez warszawskie kawiarnie i kluby, takie jak: Och
Cafe, Sens Nonsensu czy Hydrozagadka oraz przybytek X
Muzy – NoveKino Praha. Ci,
którzy wykazali siê wiedz¹ o
Warszawie i jej zabytkach, w
nagrodê mogli zagoœciæ w tych
lokalach, kultowych miejscach
spotkañ mieszkañców stolicy i
turystów.
Zdaniem uczestników, wycieczka by³a udana „w ogóle i
w szczególe, i pod ka¿dym innym wzglêdem”. Na podziêkowania zas³uguje zarówno
przewodnik Mieczys³aw Janiszewski, jak Maciej Lewandowski – dyrektor Warsaw City
Tour, ksiê¿a katoliccy i prawos³awni za udostêpnienie

wnêtrz œwi¹tyñ (w tym szczególnie diakon Andrzej Dawidziuk za przygotowanie prelekcji naukowej dla zwiedzaj¹cych) oraz wolontariuszki:
Anna Wasik, mieszkanka Pragi i Ma³gorzata Kryñska, która
z „Ochot¹” czuwa³a nad ca³oœci¹ tegorocznej wycieczki.
Czym zaskocz¹ nas przewodnicy w przysz³ym roku? Na
odpowiedŸ na to pytanie przyjdzie nam poczekaæ ca³y rok, w
trakcie którego nieraz bêdzie
mo¿na spotkaæ spacerowiczów,
przemierzaj¹cych warszawskie
szlaki i zas³uchanych w historiê miasta i jego mieszkañców.
Czytelników, którzy nie byli
uczestnikami wycieczki, a chc¹
poczuæ atmosferê tego wydarzenia, zachêcamy do odpo-

wiedzi na niektóre pytania, postawione przez przewodnika:
1. Przez œrodek którego bazaru jeŸdzi³y tramwaje?
2. Gdzie usytuowany jest pomnik ¿o³nierzy spod Monte
Cassino?
3. Który koœció³ przesuniêto o
21,5 m z powodu budowy ulicy?
4. Jakie nazwy, zaczynaj¹ce
siê na literê M, ma 5 osiedli
zbudowanych po wojnie?
5. Gdzie w Warszawie by³o
pierwsze pogotowie ratunkowe?
6. W którym roku otwarto Trasê W-Z?
Dodatkowe pytanie, od redakcji NGP: w której ze zwiedzanych œwi¹tyñ bra³ œlub Konstanty Ildefons Ga³czyñski?
Odpowiedzi szukaj w gazecie.
K.

Bazylika przy ul. Kawêczyñskiej
Bazylikê Mniejsz¹ Najœwiêtszego Serca Jezusowego przy
ul. Kawêczyñskiej zbudowano
z inicjatywy Marii Radziwi³³owej, która z mê¿em Micha³em
Radziwi³³em pomaga³a biednej
m³odzie¿y. Ma³¿eñstwo kupi³o
du¿y fragment Pragi, by za³o¿yæ tu osiedle wychowawcze
(st¹d „Micha³ów”). Œwi¹tyniê
zdecydowano siê postawiæ na
terenie bagiennym. Prace rozpoczê³y siê w 1907 roku od
wzmocnienia gruntu, w który
wbijano 850 betonowych pali;
na nich stanê³a betonowa platforma o g³êbokoœci kilku metrów, na niej – mury bazyliki.
Budowa trwa³a... a¿ do roku
1997, kiedy ukoñczono wie¿ê.
Figury œwiêtych stanê³y na
schodach dopiero w XXI wieku. Inspiracj¹ dla wnêtrza by³a
rzymska Bazylika œw. Paw³a
Za Murami. Maria Radziwi³³owa zdecydowa³a siê sprowadziæ z W³och kolumny z ró¿owego granitu; ka¿da wa¿y³a 20
ton. Trzeba je by³o przewieŸæ
przez ca³¹ Europê, co w latach

wojny wi¹za³o siê z dodatkowymi kosztami.
W bazylice nawa g³ówna
jest wy¿sza od naw bocznych,
które s¹ oœwietlane tylko poœrednio – oknem z nawy g³ównej. Œwi¹tynia ma d³ugoœæ 65
metrów, szerokoœæ 30 m, wysokoœæ nawy g³ównej 22 m,
naw bocznych 11 m. W 1923
roku zosta³a konsekrowana;
budowy dogl¹da³ przedstawiciel papieski bp Achille Ratti
(wkrótce – papie¿ Pius XI) oraz
Giovanni Battista Montini (póŸniej – Pawe³ VI).
W latach 30. trwa³o wznoszenie murów. Gdy wybuch³a wojna, nie by³o jeszcze górnych
okien, œwi¹tynia nie osi¹gnê³a
jeszcze pe³nej wysokoœci. Wnêtrze ma wspó³czesne. Wszyscy,
którzy je wyposa¿ali, to ksiê¿a i
klerycy, którzy sprawowali tu
pos³ugê. Organy usytuowane
s¹ nietypowo: nie na koñcu
nawy g³ównej, lecz na balkonie,
po lewej stronie nad kaplic¹.
Dekoracji jest niezbyt wiele; pod
oknami postacie papie¿y. Domi-

nant¹ wizualn¹ jest droga krzy¿owa; choæ wydaje siê, ¿e postacie s¹ w ludzkim wymiarze,
w rzeczywistoœci s¹ 1,5-2,5
raza wiêksze. O³tarz to reminiscencja dekoracji wczesnochrzeœcijañskich, nawi¹zuj¹cych do kultury, kiedy nie by³o
jeszcze podzia³u na koœcio³y:
zachodni i wschodni. Obecnie
czêœæ o³tarza jest w remoncie;
wkrótce odzyska on blask. Uporz¹dkowanie ca³oœci nadaj¹
rzêdy bladoró¿owych granitowych kolumn.
W bazylice czêsto odbywaj¹
siê koncerty. Wnêtrze ma
wspania³¹ akustykê, o czym
mo¿na siê by³o przekonaæ na
przyk³ad podczas wstêpów
Edyty Geppert czy chóru Wiedeñskich Filharmoników.
Wnêtrza bazyliki w filmach
nie pojawiaj¹ siê czêsto; czêsto ”gra” szata zewnêtrzna od
frontowej, wschodniej strony.
Kilka lat temu w „Prêgach” zagra³y schody. Teraz z upodobaniem wykorzystywane s¹
jako t³o zdjêæ œlubnych.

Cerkiew prawos³awna
Warszawska katedra metropolitalna pod wezwaniem
Œwiêtej Równej Aposto³om
Marii Magdaleny wzniesiona
zosta³a w II po³owie XIX wieku. Z myœl¹ o tysi¹cach nowych mieszkañców, wœród których du¿¹ czêœæ stanowili prawos³awni, postanowi³ j¹ wybudowaæ biskup warszawski Joannicjusz Gorski. Plany œwi¹tyni przygotowa³ architekt
œwiêtego synodu Miko³aj Syczew. Katedra ma powierzchniê ponad 700 m2, pomieœci
800-1000 wiernych. Kamieñ
wêgielny po³o¿ono 14 czerwca 1867 roku. Ju¿ pod koniec
1868 roku ukoñczono podstawowe prace i przyst¹piono do
adaptacji wnêtrza. Uroczyste
wyœwiêcenie cerkwi nast¹pi³o
29 czerwca (wed³ug kalendarza gregoriañskiego – 11 lipca)
1869 roku w œwiêto aposto³ów
Piotra i Paw³a. Zosta³a zbudowana na planie krzy¿a greckiego, z o³tarzem skierowanym na
wschód, z nieco wyd³u¿on¹
naw¹ g³ówn¹. Zwieñczona jest
4-spadowym dachem o falistym pó³okr¹g³ym kszta³cie.
Ukoronowanie konstrukcji dachowej stanowi 5 cebulastych
kopu³ z 6-ramiennymi krzy¿ami, umieszczonych na wysokich 8-bocznych tzw. barabanach; zachodnie pe³ni¹ funkcjê dzwonnicy. Jak wiêkszoœæ
katedr prawos³awnych, jest

2-poziomowa. G³ównym elementem wystroju wnêtrz jest
poz³acany ikonostas, który zachowa³ siê w prawie nie zmienionym stanie.
W 1892 roku, dla upamiêtnienia 25. rocznicy budowy
œwi¹tyni, w lewej nawie cerkwi
urz¹dzono boczny o³tarz ku
czci œw. Hioba Poczajowskiego, patrona diecezji warszawskiej. W 1915 roku, wraz z
uciekaj¹c¹ przed Niemcami
ludnoœci¹ stolicy, prawos³awni wywieŸli z cerkwi w g³¹b
Rosji najcenniejsze ikony i
czêœæ drogocennego wyposa¿enia. Wiêkszoœæ tych zabytków nie powróci³a. Przez ca³y
1925 rok prowadzono zewnêtrzny remont katedry. We
wrzeœniu 1939 roku obok œwi¹tyni wybuch³a bomba lotnicza;
w dachu nad o³tarzem œw. Hioba powsta³a du¿a dziura, któr¹
wkrótce usuniêto. Wiêksze
zniszczenia przyniós³ drugi
etap wojny: we wrzeœniu 1944
roku, podczas kolejnego
ostrzeliwania Pragi przez
Niemców, kilka pocisków uderzy³o w g³ówn¹ kaplicê; na skutek eksplozji wybuch³ równie¿
po¿ar. Wierzcho³ek kopu³y zosta³ wypalony, a g³ówny krzy¿
spad³ na dach kopu³y. Remont
dachu zakoñczono w 1945
roku. Generalny remont opóŸnia³ siê ze wzglêdu na brak
œrodków. Nowa dekada re-

montów zaczê³a siê w roku
1998, po wst¹pieniu na tron
metropolity arcybiskupa
Sawy. Wzmo¿enie prac remontowych nast¹pi³o po roku
2003, gdy proboszczem katedry zosta³ mianowany ks.
Anatol Szyd³owski. W 1993
roku katedra przyjê³a w swe
progi prawos³awny ordynariat
Wojska Polskiego. Zaczê³y
siê odbywaæ spotkania teologiczne, odczyty, projekcje filmowe, wystawy. Obok parafialnego chóru utworzony zosta³ chór m³odzie¿owy. W katedrze kilka razy do roku odbywaj¹ siê koncerty. Od 2006
roku dzia³a tu Bractwo œw.
Cyryla i Metodego; prowadzi
dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ i samokszta³ceniow¹,
m.in. organizuje miêdzynarodowe pielgrzymki autokarowe
do miejsc œwiêtych w kraju i
za granic¹. Wiêcej informacji
na www.katedra.org.pl.
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¯yczymy zdrowia ca³y rok
Drodzy - Panie i Panowie - ka¿dy wie, ¿e ruch to zdrowie.
Kto siê rusza wiêcej zjada, a tusza go nie dopada.
Dbaæ o zdrowie trzeba stale, a nie tylko w karnawale.
Nie wystarczy raz na rok zrobiæ ma³y skoczek w bok.
Regularnie, jak w zegarku, warto biegaæ sobie w parku,
Wspinaæ siê w wysokie Tatry i w p³omienie patrzeæ watry.
Jeœli jednak nie masz czasu, aby wybraæ siê do lasu,
ChodŸ na tañce, byle stale, a nie tylko w karnawale.
Bierz partnera za mankiety, z gracj¹ ruszaj na parkiety.
Ju¿ po roku tej praktyki sama poznasz jej wyniki.
Stawy lepiej nam dzia³aj¹, wa³ki t³uszczu gdzieœ znikaj¹.
Czujesz siê jak m³ode dzieciê, robi piêkniej siê na œwiecie.
Mo¿e nawet, co daj Bo¿e, spotkasz kogoœ, kto pomo¿e
¯yciem cieszyæ siê ju¿ stale, a nie tylko w karnawale.
Do dyskoteki doros³ego cz³owieka 40+ zaprasza
Restauracja HUTA WARSZAWA ul. Przeskok 2 (dawny pawilon meblowy)
soboty w godz. 16-21, niedziele w godz. 17-22.
Zapewniamy spokojn¹ i kulturaln¹ atmosferê przy starannie dobranej muzyce.

Prawnik radzi

Dziurawa droga

cjê fotograficzn¹. Je¿eli zarz¹dca drogi jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej, poszkodowany mo¿e
sam zdecydowaæ do kogo kierowaæ swoje ¿¹danie naprawienia szkody: czy do zarz¹dcy, czy te¿ wprost do jego
ubezpieczyciela.
Podstawa prawna: Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 19 z
2007 r., poz. 115 z póŸn. zm.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom. 500-020-048
Kancelaria Prawna Warszawa

Wiosn¹ na drodze publicznej niedaleko mojego domu
pojawia siê masa dziur. Mniejsze, wiêksze, do wyboru do
koloru. Ja i mój samochód mamy doœæ tych dziur. Stan drogi
jest tak fatalny, ¿e obawiam siê o moje auto. Czy w przypadku jakiejœ usterki mogê ¿¹daæ od kogoœ odszkodowania?
Piotr B.
Oczywiœcie, w przypadku, w sadniaj¹cego ¿¹danie napraktórym z powodu stanu drogi wienia szkody, nale¿y zatroszdosz³oby do uszkodzenia po- czyæ siê o odpowiednie dowojazdu, ma Pan prawo ¿¹daæ dy, które u³atwi¹ nam dochonaprawienia szkody od za- dzenie odszkodowania. Mo¿rz¹dcy drogi. Aby jednak usta- na np. wezwaæ na miejsce
liæ, do kogo nale¿y kierowaæ zdarzenia policjê w celu spoowo ¿¹danie, konieczne jest rz¹dzenia protoko³u, zebraæ
ustalenie, czy do uszkodzenia zeznania oraz dane œwiadków
pojazdu dosz³o na drodze kra- albo przygotowaæ dokumentajowej, wojewódzkiej, powiatowej czy gminnej. Drogi krajoR.S.M. PRAGA zaprasza na wycieczkê autokarow¹
we stanowi¹ w³asnoœæ Skar„Œladami dinozaurów” w Góry Œwiêtokrzyskie i okolice
bu Pañstwa, zaœ drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne
1 maja (œroda) – 4 maja (sobota) 2013 r.
s¹ w³asnoœci¹ w³aœciwego saKoszt 390 z³ zawiera przejazd autokarem, wy¿ywienie,
morz¹du – odpowiednio – wonoclegi, poœciel, wstêpy do zwiedzanych obiektów,
jewództwa, powiatu lub gmiubezpieczenie, obs³ugê przewodnick¹.
ny. W imieniu w³aœciciela drogami publicznymi zarz¹dzaj¹
Wiêcej Informacji: Jadwiga Krawczyk tel. 22 679-75-85
w przypadku dróg krajowych
(Klub Ko³atka ul. Ko³owa 2) 691-999-429
– Generalny Dyrektor Dróg
jadwiga.krawczyk@rsmpraga.pl
Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarz¹d wojewódzlub Maria Wasilewska tel. 22 811 15 43
twa; powiatowych – zarz¹d
(Klub „Arkona” ul. Nagodziców 3)
powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do
Szczegó³owy program na stronie internetowej:
tych w³aœnie podmiotów powww.rsmpraga.pl
szkodowany powinien kierowaæ swoje roszczenia. W razie zaistnienia zdarzenia uza-

Oœwiadczenie
Ja, ni¿ej podpisana, uroczyœcie oœwiadczam, ¿e ¿yjê,
choæ 1 marca br., nazajutrz po moich ….. dziesi¹tych
pierwszych urodzinach, w wielkonak³adowej prasie
ukaza³y siê nekrologi „redaktor Zofii Kochan”.
Z nadziej¹, ¿e to dobra wró¿ba na d³ugi ¿ywot
Zofia Kochan
z domu Bieguszewska
Warszawa, 10 marca 2013 r.

Gimnazjum Sportowe nr 21
w Zespole Szkó³ Sportowych nr 70
tel. 22 810-13-50; 22 813-31-90
www.zss70.edupage.org
zaprasza na

SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla kandydatów do kl. I gim.

25 marca o godz. 1800
Zapraszamy

do NOWEJ siedziby gimnazjum
w Zespole Szkó³ nr 12
przy ul. Siennickiej 15
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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

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
DOŒWIADCZONY t³umacz z
j. angielskiego, 691-199-144
NAUKA keyboard, fortepian
nauczycielka 502-935-459
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
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
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
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
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654
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
KUPIÊ ka¿de auto w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48

PROTEZY

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 28 lutego 2013 r. zosta³y
podane do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ, w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15
na okres 42 dni 3 wykazy, które obejmuj¹ lokale u¿ytkowe
stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone
do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu w
drodze bezprzetargowej.

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

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

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 27 i 28 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

Kleszcze, komary,
sztuczny t³ok
Proszê Szanownych Pañstwa – ka¿dy ma prawo krytykowaæ swojego ojca. Aliœci
zdziwienie budz¹ wypowiedzi
Jaros³awa Wa³êsy o antygejowskim i antylesbijskim tacie.
Mo¿na, bêd¹c politykiem, myœleæ o s³upkach wybieralnoœci.
Lecz podstawowa zasada ptaków mówi, aby nie kalaæ w³asnego gniazda nawet w okolicznoœciach emocjonalnej
przesady. W obecnym PRL-u
jak kniaŸ Jaroszewicz prawo
mo¿na nadal nagi¹æ proporcjonalnie do szybkoœci motocykla,
ale natury siê nie da.
Pan z panem ani pani z
pani¹ dzieci mieæ nie bêd¹.
Choæ bardzo chc¹. Na Jaros³awa Wa³êsê nie g³osowa³em i
g³osowa³ nie bêdê. Na Lecha
Wa³êsê tak i tego siê nie wstydzê. Szkoda, ¿e p. Jaros³awowi zabrak³o zwyk³ej rodzinnej
kindersztuby.
Geje i lesbijki, jak my, hetero, jesteœmy i bêdziemy dla
siebie inni, aliœci mamy
wspóln¹ konstytucjê. Tej siê
trzymajmy. Po co ten sztuczny
t³ok? Nie zamierzam psychicznie byæ w oœlej ³awce za to, ¿e
moja ¿ona urodzi³a nam syna.
A teraz do weterynaryjnej
rzeczy. Proszê Szanownych czekaj¹ nas ciê¿kie lata z robalami. Po raz pierwszy od
1984 roku notujê inwazjê pche³
o tej porze. Od koñca lutego
mam kocich, rzadziej psich
pacjentów z wyraŸnym œwi¹dem i charakterystycznymi
wy³ysieniami postêpuj¹cymi
od nasady ogona w kierunku
g³owy. Pragnê przypomnieæ,
¿e mitem jest powiedzenie, ¿e
ka¿dy zwierzak musi mieæ
swoj¹ pche³kê. Nie mo¿e mieæ
¿adnej. Pch³y namna¿aj¹ siê
geometrycznie. Oprócz wysysania krwi powoduj¹ syndromy
dermatologiczne, a tak¿e s¹
wektorami tasiemczyc. Jaja
tasiemców mog¹ byæ powodem nietypowych zoonoz, zaw³aszcza u dzieci i doros³ych
z obni¿on¹ odpornoœci¹. Zgodnie z cyklem natury obudzi³y
siê kleszcze. Na razie w pobli¿u Wis³y i w otaczaj¹cych nas
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

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

lasach. Za chwilê bêd¹ wszêdzie. Przypominam: babeszjoza, borelioza i wirusowe zapalenie opon mózgowych s¹ ju¿
zagro¿eniem. W koñcu maja i
pocz¹tkach czerwca zaczn¹
pojawiaæ siê komary, a wraz z
nimi inwazje robaków p³ucnych u zwierz¹t i podskórne
zoonozy u ludzi. Proszê o jak
najszybsze rozpoczêcie profilaktyki przeciw owadom. Bez
wzglêdu na p³eæ, wybór polityczny i zainteresowania intymne w³aœcicieli.
PS.
Zdanie o obecnym PRL-u
jest u¿yte œwiadomie, bowiem

mimo uczciwego p³acenia podatków i uczciwego bytu obywatelskiego pañstwo polskie
nadal przypomina Bizancjum i
jest wymierzone przeciwko
jego obywatelom.

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

plac Hallera 9

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

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
16 III (sobota) godz. 17.00 - Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie.
Miejsce: Teatr Rampa, Warszawa ul. Ko³owa 20. Bilety w cenie
35 z³ do kupienia w kasach teatru. W programie: koncert
instrumentalny w wykonaniu Kasia & Marcin DUO (Katarzyna
Kania – fortepian, Marcin Kania – saksofon), pokaz akrobatyczny
bêd¹cy zaprzeczeniem praw fizyki w wykonaniu Duo Creative
(Micha³ Nowosadko & Zbigniew Sobierajski), pokaz break dance
w wykonaniu Kingz of Warsaw.
17 III (niedziela) - „Sowa miêkka g³owa” warsztaty rodzinne,
podczas których zostan¹ zaprojektowane i uszyte sowy przytulanki. W zajêciach bior¹ udzia³ duety (dziecko + rodzic).
I grupa: godz. 10.30-12.00; II grupa: godz. 12.30-14.00.
Prowadzi Anna ¯elazowska. Koszt: 30 z³. dziecko + rodzic.
Obowi¹zuj¹ zapisy. Iloœæ miejsc ograniczona.
20 III (œroda) - XXXVI Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka” - eliminacje dzielnicowe: godz. 9.00-10.30 klasy 0-I,
godz. 11.00 klasa II, godz. 12.30 klasa III.
20 III (œroda) godz. 17.45 - XVII Gie³da Inicjatyw Artystycznych.
Wstêp wolny.
21 III (czwartek) - XXXVI Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka” - eliminacje dzielnicowe: godz. 9.00-11.00 klasy
IV-VI, godz. 12.00 gimnazjum klasy I-III.
23 III (sobota)
* Akademia „Dotknij sztuki”.
* „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
* „Mali Einsteini” – temat warsztatów: Warsztaty z animacji
filmowej - Jak powstaje film? I grupa (dzieci 4-6 lat) godz.
12.00-12.45, II grupa (7-10 lat) godz. 12.10-12.50. Koszt: 30 z³.
Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
* Budowanie Bajkowego Œwiata – wystêpuje i prowadzi animacje: Kristin Pedemonti( USA) i Micha³ Malinowski w ramach
Festiwalu Sztuki Opowiadania „Czarodzieje S³owa”. Zapraszamy
dzieci i rodziców na opowieœci i wielkie rodzinne budowanie
bajkowego œwiata z drewnianych klocków MuBaBaO. Partner:
Muzeum Bajek, Baœni i Opowieœci. Godz. 15.00. Zaproszenia
do odbioru w Sekretariacie DK Zacisze.
24 III (niedziela) godz. 16.00-18.00 - „O¿ywiæ tradycjê”
wielkanocne warsztaty dla dzieci – zapraszamy na artystyczne
przygotowania do Œwi¹t. W programie: malowanie pisanek, jajo
ma³e i du¿e zdobione na ró¿ne sposoby, artystyczny koszyczek,
zdobienie drewnianych kurczaczków, zaj¹czków i kaczuszek,
lukrowanie babeczek i mazurków. Op³ata 15 z³ za dziecko.
25 III (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wielkanocne spotkanie
Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze.
27 III (œroda)
- godz. 10.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Ko³o nr 15;
- godz. 15.00 - Wielkanocne Spotkanie Ko³a Sybiraków
Warszawa Praga Pó³noc;
- godz. 17.30 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Ko³o nr 5.

Lewa strona medalu

Rada wielu

Drogo za œmieci

Œmieciami w warszawiaków

Znamy wreszcie nowe stawki op³at za
wywóz œmieci, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ od
1 lipca. Rada Miasta przyjê³a je na ostatniej
sesji g³osami Platformy Obywatelskiej, przy
sprzeciwie radnych SLD i PiS. By³ to ju¿ ostatni dzwonek, bo do wejœcia w ¿ycie nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pozosta³o nieca³e 4 miesi¹ce. Tymczasem nadal jest on w powijakach i wszyscy – oprócz w³adz miasta – wiedz¹, ¿e
nie ma szans, aby od lipca zacz¹³ dzia³aæ
prawid³owo.
Przede wszystkim nadal nie og³oszono
przetargu na firmy, które bêd¹ œmieci odbiera³y. Z dotychczasowych ponad stu, teraz ca³¹ Warszawê ma obs³ugiwaæ tylko 56. To oznacza, ¿e po rozstrzygniêciu przetargu, wyczerpaniu drogi odwo³awczej (bo
odwo³ania na pewno bêd¹) i podpisaniu
umów, zwyciêskim firmom œmieciowym zabraknie czasu na w³aœciwe opracowanie harmonogramów i warunków odbiorów. Przed
jeszcze wiêkszym problemem stoj¹ spó³dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które dopiero teraz mog¹ rozpocz¹æ przygotowanie wyliczeñ nowych kosztów dla swoich mieszkañców. Najwiêkszym dylematem jest zadekla-

rowanie, czy lokatorzy bêd¹ segregowaæ
œmieci, czy nie. Ró¿nica w op³atach wynosi
wprawdzie 40%, ale wiele spó³dzielni od
razu nastawia siê na te wy¿sze wiedz¹c, ¿e
w kilkusetlokalowych blokach szans na prawid³ow¹ segregacjê œmieci przez wszystkich
nie ma. A to dopiero wierzcho³ek góry lodowej, bo problemów jest du¿o wiêcej. W³adze Warszawy postanowi³y bowiem ca³y ciê¿ar funkcjonowania nowego systemu przerzuciæ na spó³dzielnie i wspólnoty, a koszty
na warszawiaków.
To wszystko oznacza, ¿e od 1 lipca bêdzie gorzej i dro¿ej. Bêdziemy segregowaæ
œmieci i na dodatek jeszcze za to p³aciæ. I to
s³ono, bo przyjête przez Platformê Obywatelsk¹ stawki oznaczaj¹ nawet kilkukrotn¹
podwy¿kê w stosunku do aktualnie p³aconych cen. Op³aty zosta³y zró¿nicowane w zale¿noœci od charakteru zabudowy, liczby
osób w gospodarstwie domowym i faktu
segregowania œmieci. Osoby mieszkaj¹ce w
domach wielorodzinnych zap³ac¹: 1 osoba
– 19,50 z³, 2 osoby – 37 z³, 3 osoby - 48
z³, 4 i wiêcej – 56 z³ – w przypadku, gdy
bêd¹ segregowaæ œmieci. Jeœli nie, to op³aty
bêd¹ wy¿sze o 40%. W przypadku miesz-

kañców domów jednorodzinnych op³ata bêdzie sta³a i wyniesie odpowiednio 89 (segregowanie) lub 124,60 z³ bez wzglêdu na
liczbê mieszkañców.
Op³ata œmieciowa to kolejna podwy¿ka
zafundowana warszawiakom w ci¹gu ostatnich dwóch lat samodzielnych rz¹dów Platformy Obywatelskiej w mieœcie. Nastêpna
obietnica wyborcza Hanny GronkiewiczWaltz wyl¹dowa³a w koszu, bo przecie¿ aktualna prezydent w trakcie kampanii deklarowa³a zmniejszenie, a nawet zniesienie
op³at œmieciowych. Na szczêœcie warszawiacy to pamiêtaj¹, a do wyborów samorz¹dowych ju¿ coraz bli¿ej.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Obiektywny POradnik

Z Bia³o³êki do ligi mistrzów?
W ubieg³y wtorek w Ratuszu Dzielnicy
Bia³o³êka mia³o miejsce wydarzenie bez precedensu w Warszawie. W obecnoœci w³adz
dzielnicy, mediów, sponsorów i rodziców
m³odych pi³karzy, odby³a siê prezentacja
systemu szkolenia o nazwie Coerver Coaching, a nastêpnie podpisanie umowy
wspó³pracy pomiêdzy t¹ organizacj¹, a prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê szkó³k¹ pi³karsk¹ Be a
Star Football Academy. Program Coerver
Coaching dotar³ do Polski 2 lata temu. S¹
ju¿ oœrodki w Katowicach, D¹browie Górniczej, Sosnowcu, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Suwa³kach, Bia³ymstoku i Radomiu. Teraz powstan¹ dwa w Warszawie. Jeden na Bia³o³êce, drugi w Œródmieœciu. Projekt zak³ada
wdro¿enie w dzia³aj¹cej na warszawskiej
Bia³o³êce szkó³ce Be a Star Football Academy programu szkolenia Coerver Coaching.
Metodologia ta wykorzystywana m.in. przez
Arsenal Londyn, Manchester United, Bayern Monachium czy Real Madryt, jest uznawana za najbardziej skuteczn¹ form¹ rozwoju osobowoœci i umiejêtnoœci pi³karskich
m³odych zawodników.
Kluczowym elementem Coerver Coaching jest mistrzowskie panowanie nad
pi³k¹ oraz gra w ma³ych grupach. System
k³adzie bardzo du¿y nacisk na wykorzystanie najwa¿niejszych umiejêtnoœci technicznych w warunkach meczowych. Wszystkie
zadania wykonywane s¹ z pi³k¹, a du¿y zasób æwiczeñ ma interesuj¹c¹ formê i jest dostosowany do wieku. Jak mówi¹ przedstawiciele, celem projektu jest stworzenie wzorcowego modelu szkolenia. Stawia siê g³ównie na m³odzie¿, ale prowadzone s¹ tak¿e
szkolenia dla trenerów. Marzeniem wdra¿aj¹cych i zarazem celem programu jest doprowadzenie do d³ugo wyczekiwanego
uczestnictwa polskiej dru¿yny w Lidze Mistrzów. System ten zbiera bardzo pochlebne recenzje w œrodowisku. Wed³ug sir Alexa
Fergusona, szkoleniowca Manchesteru United, metoda, któr¹ trenuje ju¿ ponad 1,5
mln dzieci na - œwiecie jest obecnie najlepszym sposobem doskonalenia techniki
pi³karskiej. Dowodem na to s¹ zawodnicy
szkoleni w systemie Coerver Coaching, a
obecnie maj¹cy status wielkich gwiazd œwiatowego futbolu: m.in. Arjen Robben, Thomas Mueller (Bayern Monachium) czy Robin van Persie (Manchester United).
Projekt zak³ada równie¿ œcis³¹ wspó³pracê z Carolina Medical Center, której za³o¿eniem jest przeprowadzanie profesjonalnych

badañ okreœlaj¹cych zdolnoœci motoryczne
m³odego zawodnika oraz ewentualne wychwycenie nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu cia³a dziecka. Akademia ma korzystaæ
z pomocy trenerów przygotowania mentalnego, jak równie¿ specjalisty od diagnostyki funkcjonalnej. Po takich testach nastêpuje wnikliwa analiza wyników, a na jej podstawie powstaj¹ konstruktywne wnioski dotycz¹ce dalszego postêpowania, indywidualnie dobrane do ka¿dego badanego dziecka. Z us³ug tego oœrodka medycznego korzystaj¹ m.in.: Robert Lewandowski, Justyna Kowalczyk czy Artur Szpilka.
Jednym z g³ównych za³o¿eñ programu Coerver Coaching jest wszechstronny
rozwój dziecka. Ka¿dy uczestnik bêdzie
oceniany nie tylko za postêpy sportowe.
Punktacja obejmowaæ bêdzie równie¿
wyniki w nauce i zachowanie. Na podstawie liczby zdobytych punktów ma nastêpowaæ okresowa selekcja i rotacja w grupie szkoleniowej.
W Be A Star Football Academy bêd¹ trenowaæ dwie grupy: trenuj¹ce ju¿ od prawie
roku „Wilczki”, czyli najm³odsi gracze z
rocznika 2006/07 oraz wyselekcjonowana
grupa 22 zawodników rocznika 2002 z Akademii Pi³karskiej AGAPE Bia³o³êka.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz,
przy wspó³udziale radnych swojej partii,
przeprowadzi³a kolejny skok na nasze kieszenie. Tym razem pod has³em „œmieciowej
rewolucji”. W praktyce rewolucja ta oznacza wzrost op³at za wywóz odpadów o œrednio 300%. Oto kilka przyk³adów:
Starsza pani, wdowa na emeryturze,
mieszkuj¹ca w domku jednorodzinnym zap³aci za wywóz œmieci 89 z³otych miesiêcznie, je¿eli bêdzie je segregowaæ. Nie ma
znaczenia, ¿e prawie nie produkuje odpadów i dotychczas pojemnik by³ u niej opró¿niany raz w miesi¹cu.
Na s¹siedniej posesji stoi dom zamieszka³y przez 6 osób. Na dole mieszkaj¹ rodzice, na górze osobne mieszkanie urz¹dzi³y
sobie doros³e ju¿ dzieci. Mieszkaj¹ z dwójk¹
swoich pociech. Ka¿da z tych rodzin zap³aci
tylko 44,50 z³. miesiêcznie, chocia¿ produkuj¹ nieporównanie wiêcej œmieci ni¿ starsza s¹siadka.
A teraz wyobraŸmy sobie, ¿e nasi przyk³adowi warszawiacy mieszkaj¹ przy ul.
Werbeny w Falenicy. A konkretnie przy jej
pó³nocnej stronie. Po³udniowa strona tej ulicy administracyjnie nale¿y do gminy Józefów. A to oznacza, ¿e s¹siedzi z naprzeciwka zap³ac¹ za œmieci tylko 13,20 miesiêcznie od osoby.
Absurd? Z pewnoœci¹. Ale na wszelkie
moje pytania i zarzuty Ratusz odpowiada³,
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zas³aniaj¹c siê now¹ ustaw¹ o gospodarowaniu odpadami. Tylko ¿e wszystkie s¹siednie gminy i inne miasta w Polsce te¿ podlegaj¹ tej ustawie. A wszêdzie jest kilkadziesi¹t razy taniej, ni¿ w stolicy. Warszawa ma
handicap: prezydentem miasta jest wiceprzewodnicz¹ca rz¹dz¹cej partii, zastêpczyni Tuska. Platforma Obywatelska rz¹dzi ca³ym krajem.
Ustawa jest z³a? OK, co wiêc robi Hanna
Gronkiewicz-Waltz? O czym rozmawia z
Tuskiem? Dlaczego nie powiedzia³a mu, by
rz¹d zaproponowa³ poprawki, a pos³owie PO
je uchwalili?
Urzêdnicy sto³ecznego Ratusza od lat nie
s¹ w stanie okreœliæ rzeczywistej liczby
mieszkañców naszego miasta. W oficjalnych
dokumentach podaj¹ liczbê 1 mln 750 tys.
zameldowanych osób, a w nawiasie nawet
2,5 mln faktycznych mieszkañców. Wszystkie g³oœne akcje zachêcaj¹ce nowych warszawiaków do meldowania siê w stolicy lub
chocia¿ sk³adania tu deklaracji PIT nie przynios³y efektu. Biurokraci postanowili wiêc
przerzuciæ obowi¹zek, z którym sobie nie
radz¹ na wspólnoty i spó³dzielnie mieszkaniowe. Pod groŸb¹ odpowiedzialnoœci karnej zarz¹dy wspólnot i spó³dzielni bêd¹
musia³y podawaæ liczbê mieszkañców w
budynkach.
Na moje pytanie, jak maj¹ to robiæ, skoro nie maj¹ do tego narzêdzi, Pani Prezy-

Ch³odnym okiem

Warszawa w opa³ach

Bior¹c pod uwagê wszystkie atuty programu i opinie fachowców, tak naukowo i
profesjonalnie zorganizowanej grupy w
polskiej pi³ce m³odzie¿owej jeszcze nie by³o.
Trzymajmy wiêc kciuki, aby talenty ros³y na
potêgê a wtedy kto wie, byæ mo¿e marzenie o grze ch³opców z Bia³o³êki w elitarnej
Lidze Mistrzów stanie siê faktem…
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Najœwie¿szym wydarzeniem ostatnich
dni, szeroko komentowanym we wszystkich mediach, jest zapewne decyzja w³adz
m.st. Warszawy w sposób drakoñski podnosz¹ca stawki op³at za wywóz nieczystoœci z posesji. Jedni nazywaj¹ to op³atami
œmieciowymi, inni podatkiem œmieciowymi. Nie bêdê siê tu rozwodzi³ na temat dochodzenia do tego typu rozwi¹zania, braku konsultacji spo³ecznych, opinii rad dzielnic itp. Robione to by³o w technice „tajne
przez poufne” i czêœci informacji nie otrzymali nawet radni miasta, którzy tê podrzucon¹ ¿abê musieli zjeœæ i zjedli ustami
radnych PO, bowiem PiS i SLD by³o przeciw. Podatek œmieciowy przyniesie miastu
niebagateln¹ kwotê prawie 500 milionów
z³otych, co przy obecnej mizerii bud¿etowej jest nie bez znaczenia. Bud¿et Warszawy jest napiêty do granic mo¿liwoœci i
na ¿adne ekstra wydatki miasto nie mo¿e
sobie pozwoliæ. Przyczyn tego zjawiska jest
wiele i nie wszystkie s¹ zale¿ne od w³ada-

j¹cych. Problem w³adz PO w Warszawie
polega na tym, ¿e wiele decyzji rz¹du PO
w kraju wp³ywa negatywnie na finanse
miasta. Dochody samorz¹du uzale¿nione
s¹ bowiem od wp³ywów podatków, PIT, CIT
i podatków od czynnoœci cywilnoprawnych,
a te malej¹. Nawet wprowadzenie dobrowolnego 1% podatku na koœció³ odbije siê
negatywnie na dochodach samorz¹dów,
bowiem pomniejszy wp³ywy z jego poboru. Wszystko, czym w nowych zadaniach
rz¹d obdarowuje samorz¹dy, nie jest w
¿aden sposób rekompensowane dodatkowymi dochodami. Nie jest to novum, podobnie poprzednio postêpowa³ PiS. Przejœcie na dwie stawki podatkowe 18 i 32%
kosztowa³o Warszawê kilkaset milionów
przychodów, podobnie na dochody miasta
wp³ynê³o wprowadzenia ulgi na dzieci. Do
samej rz¹dowej subwencji oœwiatowej w
wysokoœci 1,3 miliarda z³otych Warszawa
do³o¿y w tym roku 1,2 miliarda z³otych,
czyli prawie drugie tyle.

Prosto z mostu

Solidarni z lokatorami
Powy¿ej pewnego poziomu zaniechañ
rz¹dz¹cych, spo³eczeñstwo zaczyna siê samoorganizowaæ. Obywatele zaczynaj¹ prowadziæ swoje wspólne sprawy nie tyle
wbrew, co raczej mimo w³adzy. Masa krytyczna nieufnoœci najprêdzej przejawia siê
w dziedzinach najbardziej ¿ywotnych ludzkich interesów. Tak sta³o siê w Poznaniu,
gdzie w³adze samorz¹dowe - ani ¿adne inne
- nie poradzi³y sobie z plag¹ nêkania lokatorów prywatnych kamienic poprzez zalewanie mieszkañ wod¹, odcinanie gazu, pr¹du i podrzucanie robactwa, maj¹cego na
celu wymuszenie wyprowadzki.
W Warszawie takimi sprawami zajmuje
siê Komitet Obrony Lokatorów, za³o¿ony
przez spo³eczników wywodz¹cych siê ze œrodowisk lokatorskich. Przedstawiciele Komitetu wielokrotnie interweniowali w przypad-

dent nie udzieli³a odpowiedzi. Zdaniem wielu prawników, przepis obarczaj¹cy obywateli lub prywatne podmioty obowi¹zkami administracji publicznej, i to bez zwrotu ponoszonych kosztów, jest niekonstytucyjny.
Bez odpowiedzi pozostaje te¿ wiele innych pytañ:
Co na przyk³ad zrobiæ, je¿eli w ca³ym
bloku jeden mieszkaniec nie segreguje odpadów? Jaka bêdzie naliczana stawka dla
wspólnoty mieszkaniowej – ni¿sza za segregowane czy wy¿sza za niesegregowane
odpady?
Co w przypadku, gdy w³aœciciel mieszkania zadeklaruje liczbê mieszkañców „0”?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa

kach kontrowersyjnych eksmisji, zabieraj¹
tak¿e g³os na temat aktów prawnych, dotycz¹cych mieszkalnictwa. Demonstruj¹, przychodz¹ na sesje Rady Miasta. Przez urzêdników s¹ uwa¿ani za dokuczliwy folklor, a
przez dziennikarzy za reprezentantów niszowej grupy spo³ecznej.
Obron¹ lokatorów w Poznaniu zajêli siê
artyœci: galerie, grupy artystyczne, modne
kluby oraz publiczne instytucje kultury: teatry i muzea. Akcja „Solidarni z lokatorami” polega - miêdzy innymi - na publicznej
zbiórce pieniêdzy dla lokatorów, którzy potrzebuj¹ profesjonalnej pomocy prawnej, a
w razie eksmisji tak¿e pomocy materialnej.
Formalnie akcjê organizuje odpowiednik
naszego Komitetu - Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Zbiórki pieniêdzy odbywaj¹ siê w trakcie imprez kulturalnych.

Przed ka¿dym spektaklem i pokazem jest
odczytywany apel Otwartego Forum Kultury, popieraj¹cy cel akcji („Niemo¿liwe jest,
bez poczucia hipokryzji, formu³owanie
wszelkich artystycznych przekazów odwo³uj¹cych siê do wartoœci, gdy wokó³ nas
dziej¹ siê wydarzenia podwa¿aj¹ce podstawowe normy chroni¹ce s³abszych przed bezwzglêdnoœci¹ silniejszych”). Artyœci z grupy
filmowej Kontrplan nakrêcili film dokumentalny „Lokatorzy na sprzeda¿”, który równie¿ jest prezentowany przy okazji zbiórek
pieniêdzy.
W Poznaniu chodzi o kilka kamienic, a
w Warszawie - potencjalnie o setki. Lekkomyœlne zaniechanie uchwalenia przez Sejm
ustawy reprywatyzacyjnej, która zaspokajaj¹c s³uszne roszczenia okradzionych przez
PRL w³aœcicieli kamienic, chroni³aby wyni-

kaj¹ce z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego prawa lokatorów, wczeœniej czy póŸniej doprowadzi do obywatelskiego niepos³uszeñstwa.
Ruch lokatorski nie mo¿e byæ wtedy zdany
tylko na siebie.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Mizeriê samorz¹du obserwujê z perspektywy bud¿etu Pragi Pó³noc. Zapewne wielu
z Pañstwa zwróci³o uwagê na fakt, ¿e bud¿et Pragi zosta³ zrealizowany w roku ubieg³ym na nieprzyzwoicie dobrym poziomie
99,11%. Znaczy to ni mniej ni wiêcej, ¿e
wszystkie dostêpne œrodki wyssano do granic mo¿liwoœci, nara¿aj¹c siê na groŸbê
przekroczeñ w wydatkach i nieprzyjemne
za tym id¹ce konsekwencje. Obrazowo rzecz
ujmuj¹c, ze s³oika z d¿emem nie tylko wybrano mo¿liw¹ zawartoœæ, ale jeszcze wylizano jego œcianki. Wykonanie bud¿etu roku
ubieg³ego wynios³o 273 013 870 z³otych.
Plan bud¿etu tegorocznego wynosi
243 346 476 z³otych, co pokazuje, ¿e na
starcie brakuje nam prawie 30 milionów
z³otych przy utrzymaniu poziomu wydatków ubieg³orocznych i wylizywaniu œcianek
s³oika. Rada szacuje te braki na ponad 50
milionów. Bud¿et Pragi rokrocznie siê kurczy, zarówno jeœli chodzi o wydatki bie¿¹ce, jak i maj¹tkowe. W ostatnim roku ubieg³ej kadencji (2010) wydatki bie¿¹ce wynosi³y 235 milionów z³otych, a inwestycyjne ponad 27 milionów. Dziœ te wartoœci to
222 miliony na wydatki bie¿¹ce, czyli prze¿ycie i 19 milionów na inwestycje. By³y takie lata, ¿e na inwestycje na Pradze by³o
ponad 44 miliony. Oczywiœcie, w ci¹gu roku
niektóre pozycje ulegaj¹ zmianie i nowe
œrodki siê pojawiaj¹. Niektóre dramatycznie póŸno. Ju¿ dziœ komisja polityki spo³ecznej apeluje o zwiêkszenie œrodków na do¿ywianie dzieci, bowiem obecny bud¿et zapewnia realizacjê tego zadania do koñca
marca.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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XLI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Ku czci ¯o³nierzy Wyklêtych
To by³a nadzwyczajna sesja poœwiêcona pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych i rozpoczê³a siê nietypowo. Burmistrzowie –
Adam Grzegrzó³ka, Piotr Jaworski i Piotr Smoczyñski
z³o¿yli kwiaty pod Pomnikiem WiêŸniów Politycznych
Straconych w latach 1944-1956. Burmistrzowi i wiceburmistrzom towarzyszyli bia³o³êccy radni.
Pomnik znajduje siê na pliñskiego, którego data mêCmentarzu Bródnowskim, w czeñskiej œmierci w wiêzieniu
miejscu, gdzie niegdyœ w ta- przy ul. Rakowieckiej jest takjemnicy chowano ¿o³nierzy, ¿e dniem ogólnopolskiej paktórzy przed wykonaniem na miêci wszystkich ¯o³nierzy
nich wyroków œmierci osadze- Wyklêtych.
ni byli w wiêzieniu przy 11 Li¯yciorys patrona zosta³ dostopada. Budowa pomnika ³¹czony do stanowiska. Oto
trwa³a kilka lat i zakoñczy³a siê on: £ukasz Ciepliñski - ps.
w 2001. Pomnik stanowi rów- „P³ug”, „Antek”, „Bogdan”,
nie¿ symboliczny grób tych „Ostrowski”, „Zygmunt”. Urowszystkich, którzy po wojnie, dzony 26 XI 1913 r. w Kwilczu.
w czasach szalej¹cego terro- Oficer zawodowy Wojska Polru komunistycznego, walczyli skiego - podpu³kownik. W czao woln¹ Polskê, a których miej- sie kampanii wrzeœniowej dosca pochówku s¹ nieznane.
wódca kompanii przeciwpanTym razem na sali obrad cernej. Podczas odwrotu spod
towarzyszyli radnym ucznio- Bzury, pod Witkowicami, zniszwie bia³o³êckich szkó³. Przy- czy³ osobiœcie 6 niemieckich
jêto stanowisko Rady Dzielni- czo³gów, za co zosta³ odznacy Bia³o³êka. W stanowisku czony równie¿ osobiœcie przez
czytamy: W Ogólnopolskim gen. Tadeusza Kutrzebê ordeDniu Pamiêci ¯o³nierzy Wy- rem Virtuti Militari V klasy. Od
klêtych Rada Dzielnicy Bia³o- pocz¹tku okupacji w konspira³êka m.st. Warszawy sk³ada cji. W latach 1941-45 inspekho³d pamiêci ¿o³nierzy wszyst- tor Inspektoratu Rejonowego
kich formacji konspiracyjnych ZWZ-AK Rzeszów. W 1945 r.
lat 1944-1956, walcz¹cych, szef sztabu Okrêgu Krakowpoleg³ych, zamordowanych i skiego organizacji „Nie” (od
wiêzionych w walce o woln¹ i nazwy „Niepodleg³oœæ”) oraz
niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹. Delegatury Si³ Zbrojnych, naRada Dzielnicy Bia³o³êka stêpnie prezes Okrêgu Krakowzwraca siê w dniu 1 marca – skiego i obszaru po³udniowego
symbolicznym dniu pamiêci WIN. Od stycznia 1947 r. pretych ¿o³nierzy tragicznych – zes IV Zarz¹du G³ównego
do w³adz m.st. Warszawy o WIN. Aresztowany 28 XI 1947 r.
nadanie nazwy jednej z ulic w Zabrzu, przewieziony do
stolicy im. P³k £ukasza Cie- Warszawy, zosta³ poddany
ciê¿kiemu œledztwu po³¹czowww.odszkodowanie.pl
nemu z torturami, pod nadzorem funkcjonariuszy sowiecNAJWY¯SZE
Skazany 14 X 1950 r. na
ODSZKODOWANIA kich.
karê œmierci, zosta³ zamordodla osób poszkodowanych
wany strza³em w ty³ g³owy w
w wypadkach drogowych
wiêzieniu mokotowskim, wieczorem 1 marca 1951 r., wraz
BEZ ZALICZEK
z szeœcioma najbli¿szymi
Hexa Dochodzenie
wspó³pracownikami. Ich cia³
Odszkodowañ Sp. z o.o.
nigdy nie odnaleziono. £ukasz
ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
Ciepliñski do koñca zachowa³
nieugiêt¹ postawê.
tel. 22 460 49 49
gsm 600 996 166
1 marca by³ dniem w ca³oœci poœwiêconym wspomina-

niu ¯o³nierzy Wyklêtych. W
sali konferencyjnej bia³o³êckiego ratusza zaprezentowano wystawê „¯o³nierze Wyklêci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”.
Zdjêcia pochodzi³y ze zbiorów
Instytutu Pamiêci Narodowej
i w ratuszu goœci³y po raz kolejny, po raz pierwszy zaœ
mo¿na by³o obejrzeæ film
„Ostatni leœni ¯o³nierze Wyklêci Warszawy i Mazowsza”.
Zainteresowani mogli równie¿
przys³uchiwaæ siê lekcji historii poprowadzonej przez Roberta Radzika. Wielbiciele militariów mieli niepowtarzaln¹
szansê obejrzenia z bliska
broni palnej z czasów wojennych na placu przed ratuszem, gdzie grupa rekonstrukcyjna zaprezentowa³a równie¿
motocykl wojskowy z tamtych
czasów.
(egu)

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

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

Z okna pracowni
- Gdybym mia³ pracowniê we W³oszech, widok by³by
inny, a tutaj – jest, jak jest – mówi Krzysztof Klimek, autor
cyklu pejza¿y zatytu³owanego „Z okna pracowni”, prezentowanego w Galerii 81o.
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trycznymi. Jednak¿e po tym
okresie – jak sam mówi – z
wewnêtrznej potrzeby zwróci³
siê w kierunku przedstawieñ
realistycznych. To przejœcie z
abstrakcyjnych form do realistycznych jest widoczne w
jego miejskich pejza¿ach,
pe³nych geometrycznych form.
Jeden z obrazów przedstawiaj¹cy widok z okna pracowni na Kazimierzu, podzielony
zosta³ na szeœæ czêœci. W ka¿dej z nich widzimy trochê inny
fragment œcian, dachu, w ró¿nej porze dnia, w ró¿nym
oœwietleniu. Jak w powieœci
szkatu³kowej odkrywamy, co
za chwilê pojawi siê w widocznym z okna, oœwietlonym nagle zau³ku. Œwiat³o jest
zreszt¹ bardzo wa¿nym czynnikiem w malarstwie Krzysztofa Klimka. Widaæ to szczególnie na jedynym niemiejskim pejza¿u prezentowanym

na wystawie. Przedstawia
wejœcie do po³o¿onego w górskim lesie domu. W uchylonych drzwiach, z których s¹czy siê w otaczaj¹cym mroku
ciep³e, prawie czerwone œwiat³o, kryje siê wiele ekspresji.
Krzysztof Klimek odkrywa,
¿e to co zwyczajne, jest jednak wa¿ne. Pozorna brzydota mo¿e byæ ciekawa. W ka¿dym elemencie miejskiego (i
nie tylko) krajobrazu – domu,
oknie, balkonie drzemie wiele
mo¿liwoœci. Trzeba je tylko
dostrzec.
Wystawê
malarstwa
Krzysztofa Klimka pt „Z okna
pracowni” w Galerii 81o przy
ul. K³opotowskiego 38 lok. 5,
mo¿na ogl¹daæ do 6 kwietnia,
w pon., w godz. 15-16 oraz
wt. i œr., w godz. 11-16 lub
po umówieniu mailowym,
81stopni@gmail.com
Joanna Kiwilszo

Dzieñ otwarty w Urzêdzie Skarbowym
W Galerii 81o przy ul. K³opotowskiego 38, 2 marca
otwarta zosta³a wystawa malarstwa krakowskiego artysty
Krzysztofa Klimka. Eksponowane obrazy to zimowe pejza¿e miejskie. Choæ to widoki
z okna z dwóch konkretnych
miejsc: pracowni artysty na
krakowskim Kazimierzu i
mieszkania na jednym z osiedli, nie rozpoznajemy na nich
piêknego Krakowa. Szare pude³ka domów, poprzedzielane
ciemniejszymi liniami ulic, gara¿e, bezlistne drzewa – tak
wygl¹daj¹ zimow¹ por¹ liczne

osiedla polskich miast epoki
socjalizmu. Wydawa³oby siê –
nic mniej interesuj¹cego!
A jednak, okazuje siê, ¿e to,
co znajduje siê w najbli¿szym
otoczeniu, to, co zwyk³e i ogl¹dane od lat - mo¿e byæ ciekawe. Dla Krzysztofa Klimka (ur.
1962 r.), ucznia prof. Jerzego
Nowosielskiego, stypendysty
Fundacji Pro Helvetia, w³aœnie
„zwyk³e” widoki z okna sta³y
siê inspiracj¹ do ca³ego cyklu
pejza¿y. Krzysztof Klimek
wczeœniej, przez wiele lat malowa³ obrazy abstrakcyjne, pos³uguj¹c siê formami geome-

Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga serdecznie zaprasza w sobotê 16 marca 2013 roku na Dzieñ
Otwarty w urzêdach skarbowych. W celu u³atwienia
podatnikom wype³nienia obowi¹zku rozliczenia rocznego
podatku dochodowego Urz¹d Skarbowy Warszawa Praga
czynny bêdzie w godzinach od 9:00 do 13:00.
W tym dniu bêdzie mo¿na z³o¿yæ zeznania podatkowe, uzyskaæ informacje na temat rocznego rozliczenia oraz za³atwiæ
inne sprawy urzêdowe na sali Obs³ugi Klienta. Podczas Dnia
Otwartego mo¿na bêdzie równie¿ skorzystaæ ze specjalnie
przygotowanego stanowiska szkoleniowego systemu
e-Deklaracje, na którym uzyskacie Pañstwo wszelkie informacje o wysy³aniu zeznañ i deklaracji podatkowych przez
Internet oraz przy pomocy naszego pracownika dokonacie
Pañstwo rozliczenia rocznego droga elektroniczn¹.
Zapraszamy równie¿ do obejrzenia filmów informacyjnopromuj¹cych system e-Deklaracje.

