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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

Dialog o dostêpnoœci
funduszy unijnych

BEZP£ATNE BADANIE S£UCHU
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. D¥BROWSZCZAKÓW 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 kwietniu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Czajka znów œmierdzi
Czajka znów œmierdzi. Takie alarmistyczne telefony
otrzymywaliœmy od naszych czytelników. Jeden z nich,
mieszkaj¹cy w pobli¿u oczyszczalni, zobaczy³ coœ, co
zje¿y³o mu w³osy na g³owie. Na placu wewn¹trz kompleksu znów pojawi³y siê cuchn¹ce ha³dy osadów poœciekowych. My równie¿ mogliœmy doœwiadczyæ na w³asnej
skórze, a raczej na w³asnym nosie, ¿e coœ jest nie tak. W
drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych przeje¿d¿aliœmy Modliñsk¹, na wysokoœci oczyszczalni i fetor by³ taki, jak za
dawnych, niedobrych czasów.
Czytelnicy pytali nas, czy system spalania podobno
wiemy co siê dzieje, czy coœ zadzia³a³ prewencyjnie.
szwankuje w spalarni, czy jest
Resztê wyt³umaczy Pañjakiœ planowy przestój w spa- stwu Roman Bugaj, rzecznik
laniu osadów, co t³umaczy³oby MPWiK: Spalarnia ju¿ dzia³a
obecnoœæ ha³dy na placu. Iro- prawid³owo, a proces spalania
nizowali, ¿e kolejne otwarcie z przebiega zgodnie z za³o¿owielk¹ pomp¹, w obecnoœci nymi parametrami. Spalanie
premiera Donalda Tuska, nie osadów zosta³o zak³ócone w
prze³ama³o fatum ci¹¿¹cego lutym, poprzez przekroczenie
nad Czajk¹. Uspokajamy - to dopuszczalnych stê¿eñ subnie fatum. Wrêcz przeciwnie, stancji szkodliwych, znajduj¹cych siê w osadach œciekowych. System monitoringu
emisji spalin online sprawnie
zareagowa³ na wyst¹pienie
stê¿eñ ponadnormatywnych,
poprzez natychmiastowe zatrzymanie procesu spalania.
Tak szybka diagnoza problemu by³a mo¿liwa dziêki niezawodnie dzia³aj¹cym zabezpieczeniom zainstalowanym w
Stacji Termicznej Utylizacji

Kwietniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono tematowi
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych przez Urz¹d
Dzielnicy oraz przez dzia³aj¹ce na Pradze organizacje.
Prezentacjê na temat mo¿- wa¿yæ ka¿d¹ inicjatywê zg³aliwoœci wykorzystania œrod- szan¹ do realizacji przez stroków UE przez organizacje nê spo³eczn¹. Wnioski nalepozarz¹dowe we wspó³pracy ¿y sk³adaæ na specjalnych
z m.st. Warszawa na podsta- formularzach aplikacyjnych
wie informacji pozyskanych w zamieszczonych przy ka¿miejskim Biurze Funduszy dym og³oszeniu.
Europejskich przedstawi³
W przypadku w¹tpliwoœci
cz³onek prezydium DKDS warto skontaktowaæ siê z
Miko³aj Czerny.
urzêdem. Tam mo¿na uzyW tematykê dzia³añ zwi¹- skaæ fachow¹ poradê. W
zanych z pozyskiwaniem przypadku z³o¿enia wniosku
przez urz¹d dzielnicy œroddokoñczenie na str. 2
ków z funduszy UE i innych
zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania projektów realizowanych na terenie Dzielnicy
wprowadzi³a zebranych El¿bieta Przybylska z Wydzia³u
POSUL, czyli Praski Otwarty Samozwañczy Uniwersytet
Funduszy Europejskich dla
Lataj¹cy - jak wyjaœnia jej za³o¿yciel „Spacerolog praski”,
Dzielnicy Praga Pó³noc.
Biuro Funduszy Europej- czyli przewodnik Jaros³aw Kaczorowski - „to spo³eczna,
skich, które w mieœcie zajmu- varsavianistyczna bezp³atna inicjatywa edukacyjna, stwoje siê pozyskiwaniem œrod- rzona jesieni¹ 2009 roku dla wszystkich zainteresowanych
ków z Unii Europejskiej, chêt- Warszaw¹ - a nade wszystko jej dzielnicami prawonie realizuje projekty partner- brze¿nymi - przez grupkê warszawskich przewodników,
skie z organizacjami pozarz¹- specjalizuj¹cych siê w Pradze.” Przez przewodników, ale
dowymi, poniewa¿ docenia nie tylko dla przewodników. W spotkaniach uczestnicz¹
ich potencja³: lepsze kontak- zainteresowani histori¹ miasta mieszkañcy Pragi, jak i
ty z odbiorcami projektu, wie- przybysze zza Wis³y, skuszeni danym tematem po lekturze
dzê praktyczn¹, realne dia- „Stolicy”, która z wyprzedzeniem zamieszcza kalendarium
gnozy, kompetencjê, co skra- wyk³adów organizowanych przez POSUL.
8 kwietnia red. Magdalena ¿eñski kameralny zespó³ muzyki
ca dystans miêdzy beneficjentem projektu a miastem. Co £oœ-Komarnicka z Programu 2. dawnej Aulos z Bia³egostoku.
wiêcej, miasto czeka na inicja- Polskiego Radia poprowadzi³a
Dla prelegentki by³o to spotywy organizacji spo³ecznych. niezwyk³y wyk³ad o muzycznej tkanie wyj¹tkowe, bo oko w
W otwartych konkursach awangardzie czasów Wazów i oko z gronem s³uchaczy, zaog³aszanych na stronie biura kompozytorze Adamie Jarzêb- zwyczaj ch³on¹cych aksamit(www.europa.um.warszawa.pl) skim. Instrumentalne utwory ny g³os pani Magdaleny i jej
miejscy urzêdnicy mog¹ roz- autora na ¿ywo zaprezentowa³ ogromn¹ wiedzê muzyczn¹

dokoñczenie na str. 3

POSUL o muzyce w czasach Wazów
przez filtr radioodbiornika.
Przyjemnoœæ tej nieœpiesznej
narracji okraszonej muzyk¹ na
¿ywo w wykonaniu piêciu
dziewcz¹t z Bia³egostoku, czyli
zespo³u Aulos, by³a bezcenna.
Wœród varsavianistów
Adam Jarzêbski znany jest
przede wszystkim jako autor
pierwszego przewodnika po
Warszawie, dla muzykologów
zaœ jest wybitnym przedstawicielem polskiej awangardy
muzycznej okresu baroku.
Barok w muzyce zapocz¹tkowano w 1600 roku we Florencji. Wbrew obiegowym wyobra¿eniom na temat bogactwa barokowych œrodków wyrazu, muzykê tej epoki charakdokoñczenie na str. 3

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Œmieciowa rewolucja
czy œmieciowy problem?
Chc¹c przygotowaæ mieszkañców na „œmieciow¹
rewolucjê” zorganizowano seriê spotkañ informacyjnych
dla w³aœcicieli i administratorów nieruchomoœci.
Na spotkanie, które odby- staje siê w³aœcicielem wytwa³o siê na Pradze Pó³noc, po- rzanych na jego terenie odmimo rannej pory, t³umnie padów komunalnych i musi
przybyli administratorzy, zapewniæ ich odbiór. W
cz³onkowie wspólnot i w³aœci- zwi¹zku z tym to miasto podciele nieruchomoœci. Sala pisuje umowê z odbiorc¹
konferencyjna urzêdu dzielnicy œmieci, w³aœciciele nieruchoby³a wype³niona po brzegi.
moœci musz¹ tylko do 31
W szczegó³y nowego sys- maja z³o¿yæ odpowiedni¹ detemu wprowadza³ zebranych klaracjê w swojej dzielnicy.
Piotr Karczewski, dyrektor Ka¿dy sk³adaj¹cy deklaracjê
nowo utworzonego Biura otrzyma w³asne konto. Mo¿Gospodarki Odpadami Ko- na bêdzie tak¿e otrzymaæ
munalnymi, odpowiadaj¹c na zwolnienie z op³aty po zg³opytania i objaœniaj¹c prak- szeniu naszej czasowej nietyczne kwestie zwi¹zane z obecnoœci, jeœli przekracza
wprowadzanymi od lipca ona miesi¹c.
zmianami.
Przy ka¿dej nieruchomoœci
Oprócz prób rozwiania od 1 lipca powinny siê pojaw¹tpliwoœci zwi¹zanych z wiæ trzy pojemniki na odpafunkcjonowaniem systemu, dy: czerwony - na papier, plaprzedstawione zosta³y wzory stik i opakowania wielomatedeklaracji dla ró¿nych rodza- ria³owe, metal; zielony – na
jów nieruchomoœci.
szk³o; czarny – na odpady
Nowy regulamin utrzyma- zmieszane, czyli pozosta³e,
nia czystoœci jest rewolucyj- których nie mo¿na wrzucaæ
ny przede wszystkim dla mia- do pojemników czerwonych i
dokoñczenie na str. 2
sta, które po zmianie ustawy

Elastyczne
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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)
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Œmieciowa rewolucja
czy œmieciowy problem?
dokoñczenie ze str. 1

zielonych. Pojemniki zapewni miasto, a ka¿da frakcja
odpadów bêdzie odbierana
osobno.
Nieruchomoœci podzielono
na zamieszka³e (brak dzia³alnoœci gospodarczej), niezamieszka³e (np. pawilony,
szko³y, zak³ady produkcyjne)
i mieszane (jeœli w budynku
znajduj¹ siê punkty us³ugowe lub sklepy i ich najemcy
podpisuj¹ odrêbn¹ umowê
na wywóz odpadów komunalnych). Jeœli nieruchomoœæ
liczy poni¿ej 7 lokali i nie ma
zarz¹dcy, ka¿dy w³aœciciel
lokalu sk³ada deklaracjê
osobno. Domy jednorodzinne to takie, w których znajduj¹ co najwy¿ej dwa lokale
mieszkalne lub lokal mieszkalny i u¿ytkowy. Za z³o¿enie deklaracji i egzekwowanie jej zapisów odpowiada
w³aœciciel b¹dŸ zarz¹dca
nieruchomoœci.
Koszty wywozu odpadów
komunalnych znacznie
wzrosn¹: mieszkañcy bloków
zap³ac¹ od 19,50 do 56 z³, a
w³aœciciele domów jednorodzinnych a¿ 89 z³otych miesiêcznie za œmieci segregowane. Rozliczenie za odbiór
odpadów, jak obecnie, bêdzie
siê odbywaæ w trybie miesiêcznym. Nie ustaj¹ spekulacje, sk¹d tak du¿e kwoty,
nieprzystawalne do op³at za
œmieci w innych du¿ych miastach Polski. Dyrektor Karczewski dowodzi³, ¿e ceny za
tonê odpadów wzros³y co
najmniej dwukrotnie, poniewa¿ tylko 6 instalacji w województwie mazowieckim
otrzyma³o status regionalny
(musia³y zostaæ doposa¿one
w kompostowniê, która jed-

DRZWI
polskie stalowe
(w okleinie drewnopodobnej)

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

nak znacznie zmniejsza przepustowoœæ instalacji). Chciano w ten sposób ukróciæ nagminne obchodzenie prawa,
kiedy to œmieci wje¿d¿a³y do
zak³adu jedn¹ bram¹ i nawet
nie prze³adowane wyje¿d¿a³y drug¹, tylko ze zmienion¹
klasyfikacj¹.
Œmieci suche maj¹ byæ
odbierane minimum raz w tygodniu, odpady zmieszane
dwa razy w tygodniu, ale w
rzeczywistoœci odbiór odpadów ma siê odbywaæ w takich
samych iloœciach i takiej czêstotliwoœci jak obecnie, bowiem szczegó³y maj¹ byæ
ustalane przez zarz¹dców z
wy³onionym w przetargu operatorem systemu na danym
obszarze. Raz w miesi¹cu
maj¹ byæ podstawiane kontenery na odpady wielkogabarytowe (np. star¹ sofê czy
szafê). Cztery razy w roku,
dwa na wiosnê i dwa jesieni¹
maj¹ byæ tak¿e zabierane
odpady zielone. Jednak dyrektor Karczewski zaznaczy³,
¿e nie bêdzie odbierana skoszona trawa - za jej wywóz
trzeba bêdzie osobno zap³aciæ. Czy¿by nie by³a odpadem zielonym? Podobnych
nieœcis³oœci w nowym systemie jest wiêcej. System wprowadzany jest w ogromnym
poœpiechu, pod groŸb¹ kar
unijnych za przekroczenie
wyznaczonych Polsce terminów, a nie z potrzeby rozwi¹zania problemu. Nie przeprowadzono z odpowiednim
wyprzedzeniem konsultacji
spo³ecznych ani kampanii
edukacyjnej.
Krokiem wstecz w stosunku do poprzednio obowi¹zuj¹cego Regulaminu czystoœci
jest pozostawienie mieszkañcom decyzji, czy chc¹ segregowaæ odpady, czy te¿ nie.
Poprzednio by³o to obligatoryjne, dziœ za niechêæ do segregacji bêdziemy musieli
zap³aciæ o 40% wiêcej ni¿ za
segregowanie, ale nasz wy-

bór bêdzie honorowany. Tworzy to tak¿e problem zarz¹dcom nieruchomoœci i wspólnot. W przypadku podzielonych zdañ wœród mieszkañców trudno bêdzie zadeklarowaæ któryœ z dwóch sposobów odbioru œmieci. Wiêkszoœæ mo¿e te¿ wyraziæ chêæ
odejœcia od segregacji nawet
tam, gdzie do tej pory selektywna zbiórka odpadów by³a
prowadzona. Du¿ym problemem jest koniecznoœæ postawienia dodatkowego pojemnika, na który czêsto nie ma
ju¿ miejsca. Miasto deklaruje
mo¿liwoœæ otrzymania dzier¿awy gruntu miejskiego pod
taki pojemnik po preferencyjnej cenie, ale nie wszêdzie
bêdzie to mo¿liwe.
Organizatorzy przewiduj¹
okres dostosowawczy, który
mo¿e potrwaæ nawet pó³tora
roku. Do tego czasu dopuszcza siê nawet 40% zanieczyszczeñ w pojemnikach na
odpady segregowane. Jeœli
do tego czasu nie zostan¹
wprowadzone nowe procedury, trudno bêdzie ukaraæ osoby nie stosuj¹ce siê do przyjêtych zasad. Próbka zawartoœci pojemnika musia³aby
byæ zbadana w laboratorium
w celu okreœlenia stopnia zanieczyszczenia odpadów i

dopiero na tej podstawie na³o¿one sankcje karne. Brzmi
to ma³o realnie. Z³o¿one w
urzêdzie deklaracje mog¹
byæ jednak weryfikowane w
przypadku widocznych ró¿nic. Urzêdnicy przyjmuj¹, ¿e
œrednio jeden mieszkaniec
wytwarza przez rok 280 kg
œmieci, zaœ jeden kilogram
odpadów komunalnych odpowiada objêtoœci 10 litrów. Stosuj¹c te wskaŸniki bêd¹ interweniowaæ w przypadku
znacznych rozbie¿noœci miêdzy deklarowan¹ a rzeczywist¹ iloœci¹ œmieci. Przy tym
nie wi¹¿e siê to z sankcjami
dla administratorów, którzy
przecie¿ w dobrej wierze podaj¹ informacje zebrane od
mieszkañców.
Nie wiadomo, co bêdzie w
przypadku, jeœli miasto nie
zd¹¿y z wdro¿eniem systemu
do 1 lipca. Istnieje obawa, ¿e
zasypi¹ nas góry œmieci.
Nowa ustawa, w przypadku
niewywi¹zywania siê samorz¹du z tego obowi¹zku,
przewiduje mo¿liwoœæ wezwania œmieciarki na koszt
miasta.
Informacje na temat nowego systemu mo¿na uzyskaæ na nowo utworzonej
stronie internetowej urzêdu
www.czysta.um.warszawa.pl
Jeszcze jedno spotkanie informacyjne przed wdro¿eniem systemu odbêdzie siê
w Urzêdzie Dzielnicy Praga
Pó³noc 17 maja o godz.
15.00
Kr.

Informacje o gospodarowaniu odpadami
1 lipca rozpoczyna siê œmieciowa rewolucja, zainicjowana przez nowelizacjê ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach z 1996 roku. Wci¹¿ jeszcze mamy
wiele pytañ i w¹tpliwoœci, st¹d spotkanie w bia³o³êckim
ratuszu z zarz¹dcami i w³aœcicielami nieruchomoœci.
Spotkanie by³o otwarte dla mieszkañców.
To 18 kwietnia ju¿ za nami. Wiêkszoœæ pytañ, licznie zgromadzonych mieszkañców, dotyczy³a nowych zasad segregacji, odp³atnoœci za wywóz odpadów i deklaracji, któr¹
nale¿y wype³niæ, by wejœæ w nowy system. Pomocne by³y
specjalnie na tê okolicznoœæ przygotowane broszury.
Nastêpne spotkanie 13 maja, w gimnazjum przy
Ostródzkiej 175. Na godzinê 18 zaplanowano dyskusjê
z zarz¹dcami domów wielorodzinnych. O 19 wszelkie
w¹tpliwoœci bêd¹ mogli zweryfikowaæ w³aœciciele domów
jednorodzinnych.
(egu)

22 679-23-41

Jak p³aciæ mniej za leki na katar alergiczny?
Co roku na wiosnê osoby z alergi¹ na py³ki traw zmagaj¹ siê uci¹¿liwymi objawami alergii – zatkanym nosem i ³zawi¹cymi oczami. Oprócz leków hamuj¹cych
reakcjê alergiczn¹ mo¿na zastosowaæ leki zmniejszaj¹ce
obrzêk i przekrwienie b³ony œluzowej nosa np. spreje z
ksylometazolin¹.
Po kilku minutach od apli- tzw. niemarkowe, a wiêc takacji u³atwiaj¹ one choremu kie, które w swojej nazwie
oddychanie i zmniejszaj¹ iloœæ zawieraj¹ tylko nazwê sk³adwydzieliny. Wydatki na leki z nika aktywnego. Wiêcej zaksylometazolin¹ mog¹ byæ p³acimy za leki reklamowane.
ni¿sze, jeœli bêdziemy wybieWiêkszoœæ opakowañ leraæ preparaty o najni¿szym ków z ksylometazolin¹ zakoszcie za dawkê sk³adnika wiera 10 ml preparatu, w ró¿aktywnego. Portal Lepszy- nym stê¿eniu. Jeœli zakupiLek.pl przygotowa³ porówna- my ma³o reklamowany lek
nie leków z ksylometazolin¹. Ksylometazolina np. firmy
Jednymi z najtañszych le- Polfa o stê¿eniu 0,05%, zaków z ksylometazolin¹ s¹ leki p³acimy za ca³e opakowanie

ok. 6 z³otych. 1 mg ksylometazoliny bêdzie nas kosztowa³ ok. 1 z³. Mo¿emy te¿ kupiæ znan¹ markê kropli do
nosa Otrivino, o takim samym stê¿eniu ksylometazoliny tj. 0,05%, a 10 ml bêdzie
kosztowa³o ok. 16 z³. Dawka 1mg ksylometazolinyw
tym opakowaniu bêdzie
kosztowa³a nasponad 3krotnie wiêcej, bo a¿ 3,18 z³.
Czêsto tañsze s¹ preparaty niereklamowane, których
nazwy zawieraj¹ po prostu
nazwê sk³adnika. Warto
sprawdziæ, które preparaty na
alergiê, zawieraj¹ce ksylometazolinê s¹ najtañsze. Przeli-

czenia tego typu wymagaj¹
jednak du¿o czasu i ogromnej bazy danych leków. Dane
te bezp³atnie sprawdzimy na
nowym portalu LepszyLek.pl.

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

Nowo otwarty gabinet zaprasza na bezp³atne badanie
ogólnego stanu zdrowia oraz bezp³atne konsultacje.
Badanie przeprowadzone bêdzie najnowsz¹ metod¹
rezonansu magnetycznego przy u¿yciu DGSA Q4 program.
Zapisy: tel. 22 225 28 05.
Warszawa Radoœæ, ul. Patriotów 195.

Dialog o dostêpnoœci
funduszy unijnych
dokoñczenie ze str. 1

w konkursie otwartym, jest on
odpowiednio weryfikowany.
Mo¿e zostaæ odrzucony, ale
jeœli tak siê nie stanie, bêdzie
podlega³ negocjacjom ze
strony Biura Funduszy Europejskich, aby pozbyæ siê
wszelkich w¹tpliwoœci co do
mo¿liwoœci jego realizacji. Po
osi¹gniêciu porozumienia z
wnioskodawc¹, wniosek jest
kierowany do odpowiedniego
biura miejskiego, stosownie
do zakresu jego zadañ - to
ono bêdzie partnerem organizacji w realizacji projektu.
Dzielnice jako organy samorz¹dowe ni¿szego szczebla maj¹ niewielkie mo¿liwoœci samodzielnego pozyskiwania œrodków z funduszy
zewnêtrznych. Wszelkie inicjatywy w tym zakresie s¹
praktycznie czêœci¹ miejskich
programów, prowadzonych
przy wspó³udziale dzielnic,
np. Lokalny program rewitalizacji. Jednak bêd¹cy jego
czêœci¹ Mikroprogram rewitalizacji Pragi Pó³noc by³ wielokrotnie obiektem krytyki Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego jako zbiór czêsto
przypadkowych obiektów, których szumna rewitalizacja
by³a w efekcie to¿sama z
przeprowadzeniem remontu,
na który Mikroprogram rewitalizacji nie zapewnia³ zreszt¹
œrodków. Pora¿k¹ w odbiorze
strony spo³ecznej by³o wykonanie w ramach „rewitalizacji”
remontu ulicy Bia³ostockiej,
który nie zapewni³ przywrócenia historycznego charakteru
tej ulicy, a ponadto pogorszy³
bezpieczeñstwo. W³adze
dzielnicy jednak odrobi³y tê
lekcjê i projekt kolejnej modernizacji – ulicy Kawêczyñskiej
- by³ ju¿ szeroko konsultowany spo³ecznie.
Dzielnica Praga Pó³noc we
wspó³pracy z Centrum Komunikacji Spo³ecznej bêdzie
uczestniczyæ w miejskim projekcie Obserwatorium problemów spo³ecznych. Widz¹c
potencja³, jaki stanowi budowa metra, zamierza siê te¿
staraæ o œrodki na rewaloryzacjê praskich kamienic w
okolicy metra. Wspó³dzia³a z
Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Biurem Pomocy i
Projektów Spo³ecznych. Do
tej pory pozyskiwanie œrodków unijnych na rewaloryzacjê zabudowy by³o praktycznie niemo¿liwe. Teraz ma siê
to zmieniæ. Ju¿ od wrzeœnia
2012 r. Bank Gospodarstwa
Krajowego, pe³ni¹cy funkcjê
Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wraz z Agencj¹
Rozwoju Mazowsza i Mazowieck¹ Agencj¹ Energe-

tyczn¹ og³osi³ nabór wniosków o preferencyjne finansowanie projektów inwestycyjnych. Na realizacjê inicjatywy
JESSICA w ramach Dzia³ania
5.2. Rewitalizacja Miast przeznaczono kwotê ok. 66 mln z³.
JESSICA to system zak³adaj¹cy zwrot po¿yczonych œrodków. Takie tanie po¿yczki
maj¹ byæ przyznawane na realizacjê inwestycji wa¿nych
spo³ecznie, ale o niskiej rentownoœci, a wiêc takich, które
nie mog¹ liczyæ na komercyjny kredyt. Tymczasem w Warszawie dostêp do tych œrodków okaza³ siê mocno utrudniony. Na razie nikt nie uzyska³ dofinansowania, brak
bowiem profesjonalnych podmiotów mog¹cych przygotowaæ dokumentacjê i udowodniæ nisk¹ rentownoœæ projektowanych funkcji.
Organizacje spo³eczne
mog¹ siê te¿ staraæ o œrodki
z innych Ÿróde³, jak granty
brukselskie, fundusze szwajcarskie czy norweskie. Œrodkami dysponuje te¿ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dzielnicowy Wydzia³ Funduszy Europejskich na bie¿¹co
monitoruje og³aszane konkursy i mo¿e wskazaæ najbardziej odpowiedni sposób finansowania dla naszego
przedsiêwziêcia.
Podczas dyskusji stwierdzono, ¿e choæ wspó³praca z organami samorz¹dowymi przy
wspólnych wnioskach nie zawsze jest ³atwa, warto podejmowaæ ten trud. Swoimi doœwiadczeniami w tym zakresie
dzieli³a siê Olga WieczorekTrzeciak ze Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom. Poniewa¿ w nowej perspektywie finansowej
bêd¹ premiowane zwi¹zki kilku podmiotów, bêd¹cych partnerami wniosku, umiejêtnoœæ
wspó³pracy staje siê wrêcz niezbêdna. Podkreœlono jednoczeœnie, ¿e inicjatywa we
wspó³pracy z miastem powinna znaleŸæ siê po stronie organizacji pozarz¹dowych.
Na czwartek 25 kwietnia o
godz. 17.00 wyznaczono termin specjalnego spotkania
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego poœwieconego
przysz³oœci Muzeum Warszawskiej Pragi, w zwi¹zku z
niepokoj¹cymi pra¿an doniesieniami o wywozie z Pragi
zebranych przez muzeum
pami¹tek i planami redukcji
etatów przez nowe kierownictwo instytucji nadrzêdnej –
Muzeum Historii m.st. Warszawy. Na spotkanie zosta³a
zaproszona nowa dyrektor
Muzeum Historycznego Ewa
Nekanda-Trepka.
Kr.

Czajka znów œmierdzi
dokoñczenie ze str. 1

Osadów Œciekowych. O wyposa¿eniu STUOŒ w tak skuteczne systemy wielokrotnie
mówiliœmy. MPWiK przeprowadzi³o ju¿ szereg badañ laboratoryjnych w celu zdefiniowania przyczyny przekroczeñ
substancji szkodliwych w osadzie. Wyniki analiz zosta³y
przekazane instytucji odpowiedzialnej za ochronê œrodowiska, w celu przeprowadzenia postêpowania, zmierzaj¹cego do wyjaœnienia Ÿród³a
pochodzenia substancji.
Osady by³y przewo¿one na
awaryjny plac magazynowy w
celu przygotowania ich do

przekazania specjalistycznej,
uprawnionej do tego firmie,
która zgodnie z przepisami
prawa ochrony œrodowiska,
podda je utylizacji.
STUOŒ zosta³a uruchomiona niezw³ocznie po uzyskaniu wyników badañ œcieków dop³ywaj¹cych do
oczyszczalni, które to badania jednoznacznie potwierdzi³y mo¿liwoœæ bezpiecznego
spalania osadów.
Mamy zapewnienie Romana Bugaja, ¿e poinformuje
nas o wyniku dochodzenia,
którego celem jest wykrycie,
co by³o przyczyn¹ ponadnormatywnego ska¿enia osa-

dów. My zaœ zapewniamy, ¿e
jak tylko wejdziemy w posiadanie owych informacji, niezw³ocznie przeka¿emy je
Czytelnikom.
(egu)

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

POSUL o muzyce w czasach Wazów
dokoñczenie ze str. 1

teryzowa³a powœci¹gliwoœæ i
ograniczenie iloœci instrumentów. Muzyka mia³a podkreœlaæ
nastrój poezji i towarzyszyæ
tekstowi. Tworzy³ j¹ jeden g³os
i t³o harmoniczne - linia g³osu
basowego (basso continuo).
Powstawa³a te¿ muzyka instrumentalna, jednak równie¿
ona naœladowa³a œpiew. Wykszta³cone w baroku formy instrumentalne, jak koncert czy
sonata, istniej¹ do dziœ.
Warto zaznaczyæ, ¿e Warszawa za króla W³adys³awa IV
by³a w absolutnej europejskiej
awangardzie – tu powsta³a
pierwsza scena operowa. Mi³oœæ do nowej w³oskiej muzyki narodzi³a siê podczas pobytu króla na dworze Medyceuszy we Florencji. Pierwsza
opera zosta³a w Warszawie
wystawiona w 1628 roku. Do
œmierci W³adys³awa IV wystawiono ich 11, niestety ¿adna
nie zachowa³a siê w formie
pisanej. Z pewnoœci¹ jednak
Zygmunt III i W³adys³aw IV
zas³u¿yli na miano europejskich mecenasów sztuki. Zespó³ za W³adys³awa IV liczy³
nawet 50 osób, a muzycy pochodzili g³ównie z W³och i
Francji. Poza Jarzêbskim, w
kapeli królewskiej gra³ tak¿e
inny s³awny kompozytor tamtych czasów - Bart³omiej Pêkiel. W przeciwieñstwie jednak
do muzycznego baroku francuskiego, angielskiego, czy
nawet amerykañskiego, w polskiej muzyce tego okresu nie
zd¹¿y³y siê wykszta³ciæ cechy
narodowe. Potop szwedzki
po³o¿y³ kres rozwojowi kultury, kapela królewska uleg³a
rozproszeniu. Sytuacja nie
sprzyja³a wiêc rozwojowi w³asnego jêzyka muzycznego.
Ma³o tego, po œmierci W³adys³awa IV nie wystawiano ju¿
oper, a kompozytorzy wracali
do muzyki archaicznej, tworz¹c wtórne kompozycje nawi¹zuj¹ce do dzie³ Palestriny.
Adam Jarzêbski by³ wybitnym kompozytorem muzyki
barokowej, znakomitym
skrzypkiem. Do dziœ zachowa³y siê nieliczne jego dzie³a, w
tym najbardziej znane „Canzoni e conzerti” – zbiór 27 utworów z 1627 roku. Wiedzê muzyczn¹ czerpa³ z podró¿y po

Europie. Wiadomo, ¿e gra³ w
kapeli elektora brandenburskiego w Berlinie, kszta³ci³ siê
te¿ we W³oszech. Po powrocie do Polski wzbogaci³ tê muzykê o cechy narodowe. Komponowa³ utwory dwug³osowe,
oparte na kontrastach, adaptuj¹c wczeœniejsze kompozycje,
b¹dŸ tworz¹c w³asne. Ogranicza³ jednak zapo¿yczenia do
zarysu ogólnej konstrukcji
utworu lub tematu, który przeobra¿a³ za pomoc¹ techniki
wariacyjnej, dodaj¹c nowe elementy. Oryginalnoœæ i inwencja kompozycyjna czyni¹ z Jarzêbskiego twórcê o kluczowym znaczeniu dla rozwoju
muzyki kameralnej w Europie
Œrodkowej. Co wa¿ne - jest to
muzyka wci¹¿ ¿ywa. Jarzêbski
przewa¿nie nie okreœla³ instrumentów, dla których przeznaczone s¹ poszczególne g³osy.
Wymienione s¹ tylko – sporadycznie – bastarda, trombone
i fagotto, st¹d trudnoœæ w jej
w³aœciwym odtworzeniu.
Tych zapomnianych autorów odkrywa siê na nowo
dziêki zainteresowaniu muzyk¹ dawn¹ i powstaniu silnego nurtu wykonawczego próbuj¹cego dotrzeæ do istoty
muzyki i idei kompozytora.
Czyni siê to odzieraj¹c niejako utwór z warstw, jakie na
niego naros³y przez lata, kiedy zmieniano partytury, rozszerzano instrumentarium.
Zainteresowanie dawn¹ muzyk¹ powsta³o ju¿ w latach 50.
ubieg³ego wieku w Anglii,
Holandii, Belgii. Odszukano
wówczas zapomniane instrumenty, czêœæ z nich, np. harfê gotyck¹, zrekonstruowano
na podstawie ikonografii i pozosta³oœci instrumentów znajduj¹cych siê w...grobowcach.
Dawniej inny by³ te¿ smyczek,
zaœ struny jelitowe wymaga³y
innej techniki gry. Skrzypce
opierano poni¿ej obojczyka,
nie przytrzymuj¹c instrumentu brod¹, co utrudnia³o technikê gry, ale nie t³umi³o dŸwiêków. Uwzglêdniaj¹c te ró¿nice, otrzymano ca³kiem inne
brzmienie. K³opotów nastrêcza³ te¿ archaiczny zapis nutowy. Muzykê œredniowieczn¹
np. zapisywano jednog³osowo, co wymaga³o g³êbokiej
wiedzy na temat improwizacji.
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Sam Jarzêbski pochodzi³ z
Warki. Do Warszawy przyby³
prawdopodobnie oko³o 1618
roku. Jego pobyt na dworze
królewskim, przypada na lata
œwietnoœci w rozwoju stolicy. W
1643 roku Jarzêbski wydaje
„Krótkie opisanie Warszawy” –
pierwszy warszawski przewodnik. Mecenasem tego dzie³a
by³ Adam Kazanowski, podkomorzy nadworny koronny, zaufany królewicza W³adys³awa.
Jarzêbski otrzymywa³ za swe
muzyczne zas³ugi tak¿e liczne
nieruchomoœci, zw³aszcza tzw.
kaduki, czyli dobra, które po
œmierci w³aœciciela nie mia³y
spadkobierców. Wiadomo, ¿e
mia³ m³yny pod Sandomierzem,
prawo pobierania op³at m³ynów
pod rodzinn¹ Wark¹ oraz kaduk
w Krakowie, przy samej Bramie
Floriañskiej. W Warszawie posiada³ kamienicê przy ul. Œwiêtojañskiej 1 (posag ¿ony) oraz
dwa ogrody, których dok³adne
po³o¿enie trudno dziœ ustaliæ.
Wbrew legendzie Adam Jarzêbski nie by³ budowniczym
Ujazdowa, a tylko kimœ w rodzaju kierownika budowy, ale by³a
to bardzo intratna posada, która przynios³a mu apana¿e
znacznie przewy¿szaj¹ce wynagrodzenie muzyka. Mimo zas³ug dla dworu oraz miasta, dopiero w 1648, po wieloletnich
staraniach, Jarzêbski zosta³
obywatelem Warszawy.
Umiera wkrótce potem, na
pocz¹tku 1649 roku. Okazuje siê wówczas, ¿e z wielkiego maj¹tku Jarzêbskiego nic
nie pozosta³o. To kolejna varsavianistyczna zagadka, która czeka na wyjaœnienie.
Kr.
Wyk³ady POSUL odywaj¹ siê
w poniedzia³ki po godz. 19
w Sensie Nonsensu na rogu
ul. Wileñskiej i Zaokopowej.

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

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

M³odzi Europejczycy w Bia³o³êce
Study Tours to Poland to program skierowany do m³odych obywateli Europy Wschodniej. W ramach projektu
m³odzie¿ z Bia³orusi, Rosji i Ukrainy odwiedzi³a Polskê,
goszcz¹c m.in. w Bia³o³êce, gdzie spotka³a siê z burmistrzem Adamem Grzegrzó³k¹.
W trakcie tegorocznych wschodniej czêœci kontyStudy Tours m³odzi przedsta- nentu poznawali te ogólne
wiciele Europy Wschodniej idee na przyk³adzie Bia³opoznawali Polskê pod k¹tem ³êki, dowiaduj¹c siê ,czym
demokratycznych i wolnoryn- jest zarz¹dzanie bud¿etem
kowych przemian, jakie siê w samorz¹du, jak funkcjonuniej dokona³y.
je oœwiata i na czym poleDyskusja z burmistrzem ga dobra wspó³praca z
Adamem Grzegrzó³k¹ do- mieszkañcami, realizowatyczy³a budowania pañ- na choæby poprzez konsulstwa prawa, pobudzania tacje spo³eczne, dotycz¹obywatelskiej inwencji, ce zagadnieñ newralgiczintegracji i wzmacniania nych dla obywateli.
spo³ecznoœci lokalnych.
Tydzieñ wczeœniej Adam
M³odzi Europejczycy ze Grzegrzó³ka spotka³ siê z

uczniami z Hiszpanii, Niemiec i Turcji, którzy odwiedzili Polskê w ramach europejskiego Partnerskiego
Programu Szkó³ „Comenius”. Tegoroczny projekt
nosi nazwê „Niezapomniane
Gry Dzieciêce”. Ide¹ „Comeniusa” jest wymiana m³odzie¿y i integracja Europejczyków na tym najni¿szym
wiekowo poziomie i jako taka
jest bardzo cenna, bowiem
sprawia, ¿e konfrontuj¹ siê
ze sob¹ ró¿ne kultury i obyczaje, co z kolei jest idealnym wstêpem do nauki tolerancji i zapobiegania postawom ksenofobicznym.
(egu)

Spacerkiem po Bia³o³êce
Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców przy Klasyków, pod has³em
Bia³o³êki, to mówi¹c niezbyt ³adnie, tzw. element nap³y- „Klasycznie i fletniowo” – tym
wowy. Nie ma w tym nic z³ego, ba, nale¿y siê cieszyæ, ¿e razem bêdzie to nawi¹zanie
do dzielnicy przenosz¹ siê mieszkañcy innych sto³ecz- do nazw bia³o³êckich ulic.
nych dzielnic, ale te¿ obywatele z ca³ej Polski. W tej dzielZachêcamy naszych Czytelnicy wszyscy goœcie s¹ mile widziani.
ników do poznawania Bia³o³ê25 maja, spod koœcio³a ki, naprawdê warto, dzielnica
„Nap³ywowoœæ” powoduje,
¿e mieszkañcy Bia³o³êki na przy G³êbockiej, rusz¹ na jest jedn¹ z piêkniejszych w
ogó³ s³abo znaj¹ swoj¹ wyprawê pod has³em „Dzie- Warszawie, a ju¿ z pewnoœci¹
now¹, ma³¹ ojczyznê. I to dzictwo królowej Bony”, zaœ ma najbogatsz¹ i ró¿norodn¹
(egu)
w³aœnie do nich skierowany 15 czerwca, spod koœcio³a przyrodê.
jest projekt „Poznaj Bia³o³êkê”. Zainteresowani zwiedzaniem spotykaj¹ siê na
ogó³ przy koœcio³ach, zawsze w soboty i zawsze w
samo po³udnie. Wyruszaj¹
Wygl¹da na to, ¿e Bia³o³êka bêdzie mia³a wreszcie kino
na dwugodzinny spacer z z prawdziwego zdarzenia. Wybuduje je i wyposa¿y w suprzewodnikiem, ca³kowicie pernowoczesny sprzêt audio-wizualny firma dobrze znabezp³atny i nie wymagaj¹cy na na warszawskim rynku. 11-salowe kino powstanie w
wczeœniejszej rezerwacji. centrum handlowym, które bêdzie budowane w pobli¿u
Spacer zawsze odbywa siê ratusza, przy ulicy Œwiatowida.
pod jakimœ fajnym has³em.
Skoñcz¹ siê wreszcie wyjazdy do innych dzielnic w poszuPierwsza eskapada z cyklu kiwaniu filmów z najnowszego repertuaru, wszelkie nowoœci
„Poznaj Bia³o³êkê” ju¿ za stan¹ siê dostêpne na miejscu. Z pewnoœci¹ jest to doskonanami. 20 kwietnia wycieczko- ³a wiadomoœæ dla mieszkañców dzielnicy. Druga doskona³a
wicze wyruszyli spod koœcio- wiadomoœæ, to zakupy w profesjonalnej galerii handlowej, ta³a przy Mehoffera na wcze- kiej, jak choæby Galeria Mokotów. Na to wszystko jednak trzesnowiosenne spotkanie z ba bêdzie trochê poczekaæ. Du¿a inwestycja wymaga czasu.
przyrod¹, pod has³em „Nad Trwaj¹ prace projektowe, budowa rozpocznie siê najprawdowiœlanym nurtem”.
podobniej wiosn¹ 2014.
(egu)

Ale kino

Bêd¹ stojaki na rowery
Do 15 maja potrwaj¹ konsultacje z mieszkañcami na
temat lokalizacji stojaków na rowery. W myœl umowy zawartej pomiêdzy w³adzami Bia³o³êki a Zarz¹dem Transportu Miejskiego, stojaków ma byæ 100. Nie bêdzie ³atwo,
bo wybieraj¹c lokalizacjê, trzeba bêdzie pogodziæ czasem sprzeczne interesy mieszkañców.
St¹d konsultacje. Mo¿na wy- strze¿eniem – miejsce musi znajbraæ któr¹œ z 20 lokalizacji przy- dowaæ siê na terenie stanowi¹gotowanych przez w³adze dziel- cym w³asnoœæ m.st. Warszawy.
nicy, mo¿na zaproponowaæ
Propozycje mo¿na sk³aw³asn¹, z jednym wszak¿e za- daæ wype³niaj¹c ankietê

dostêpn¹ w ratuszu przy
Modliñskiej 197 lub te¿ zag³osowaæ na stronie
www.konsultacje.um.warszawa.pl.
Stojaki na rowery zostan¹
ustawione w miejscach
najczêœciej wskazywanych
przez bia³o³êczan, wiêc
warto wzi¹æ udzia³ w konsultacjach.
(egu)

Oœrodek dziennego pobytu dla chorych na Parkinsona,
stwardnienie rozsiane i zaburzenia psychiczne
o pod³o¿u organicznym - pierwsza taka placówka na Mazowszu

4 nowa gazeta praska

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.
Celem szkoleñ bêdzie nauka aktywnego szukania pracy oraz
Zapisy jeszcze trwaj¹!
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 opiekunów,
pi¹tku. W ci¹gu dnia s¹ zapewnione posi³ki, napoje oraz miejsce uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w zajêciach psychologicznych
do odpoczynku. Dziesiêciu najbardziej wymagaj¹cych pomocy 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.
rehabilitacjê, uzyskiwanie wsparcia grupowego potrzebnego do
Miejsce przeprowadzania szkoleñ:
prze³amywania poczucia osamotnienia i wykluczenia, pomocy
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
psychologicznej w radzeniu sobie z obni¿onym nastrojem wynikaj¹cym ul. G¹siorowska 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna
z choroby. Aktywizowanie chorych polegaæ bêdzie równie¿ na
www.ckr.pl
podejmowaniu samodzielnego wysi³ku (treningi poznawcze,
Do
kogo
jest
skierowany
projekt?
spo³eczne, zadaniowe). To wszystko zaœ przek³ada siê na wzrost
Z zajêæ mog¹ korzystaæ osoby, które:
poczucia w³asnej wartoœci osób z chorob¹ Parkinsona, chorych na
stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorych psychicznie. Na uczest- - posiadaj¹ zaœwiadczenie lekarskie o zdiagnozowanej chorobie
ników czekaj¹ te¿ bezp³atne wyjazdy szkoleniowe i integracyjne. Parkinsona, stwardnieniu rozsianym (SM), chorobie psychicznej
Oœrodek powsta³ w nowym budynku przychodni przy ul. z zaburzeniami o pod³o¿u 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, 502,
Aby uczestniczyæ w projekcie, nale¿y wype³niæ formularz
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
Bezp³atne szkolenia wyjazdowe dla chorych na st. Warszawy, ul. Nieca³a 2, 00-098 Warszawa, pok. 21,
Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM) 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 z chorych
pok. 301 (sekretariat), oraz w formie elektronicznej na adres
e-mail: erahman@um.warszawa.pl, lwieczorek@um.warszawa.pl.
2. integracyjne – dla opiekunów i osób chorych.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Po pierwsze - bezpieczeñstwo
Po Bemowie, Woli, Bielanach, ¯oliborzu i Bia³o³êce –
debata o bezpieczeñstwie, prowadzona z mieszkañcami
przez policjê, stra¿ miejsk¹, Biuro Bezpieczeñstwa i
Zarz¹dzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz lokalne
w³adze, zawita³a na Targówek. 16 kwietnia, przed wejœciem
do sali konferencyjnej funkcjonariusze zachêcali do
lektury ulotek i wype³nianie ankiety na temat poczucia
bezpieczeñstwa i oceny skutecznoœci policji oraz pracy
policjantów.
Z badañ „Barometru WarTematy te poruszali w
swych wyst¹pieniach: sekre- szawskiego” wynika, ¿e 71%
tarz Urzêdu m.st. Warszawy mieszkañców Targówka czuJaros³aw Maækowiak, ko- je siê bezpiecznie (na Bia³omendant sto³eczny Policji ³êce 83%). Najczêœciej zg³aMiros³aw Schossler, komen- szane przez mieszkañców
dant rejonowy Policji Warsza- sprawy to spo¿ywanie alkowa VI Piotr Owsiewski, za- holu w miejscach zabroniostêpca naczelnika 6. Oddzia- nych, narkotyki, bezdomni na
³u terenowego Stra¿y Miej- klatkach schodowych, stryskiej Andrzej Krysik. Miesz- chach i w piwnicach oraz
kañców, którzy szczelnie wy- nielegalna sprzeda¿ papiepe³nili salê konferencyjn¹, rosów. Najwiêksze zagro¿ezachêcano do zg³aszania nie wi¹¿e siê z ruchem drouwag. Komendant Schossler gowym.
zapewni³, ¿e bêd¹ poddane
Policja odnotowuje wzrost
g³êbokiej analizie i prze³o¿¹ przestêpczoœci rozbójniczej,
siê na dzia³ania policji. Obie- spadek – kradzie¿y z w³amaca³, ¿e na spotkaniu, mniej niem (wiêkszoœæ to kradziewiêcej za rok, przedstawi, co ¿e paliwa na stacjach paliw).
uda³o siê za³atwiæ, a czego - Uda³o siê skróciæ czas reagonie i dlaczego.
wania na sygna³y mieszkañ-

ców z 23 minut w roku 2012
do ponad 11 minut w 2013.
Dla poprawy bezpieczeñstwa wa¿na jest wspó³praca
z obywatelami. Temu celowi
s³u¿y dzielnicowa kampania
„Nie jestem obojêtny. Widzê
i dzia³am” (ma byæ rozszerzona na Bia³o³êkê i Pragê
Pó³noc) oraz programy, takie
jak „Bezpieczne osiedle”,
„Przemoc w rodzinie”, „Stop
przemocy w szkole”. Funkcjonariusze policji 158 razy spotykali siê z uczniami, rodzicami i seniorami.
Na spotkaniu w ratuszu Targówka mieszkañcy wyra¿ali
obawy, czy dzielnicowy nie jest
zbyt obci¹¿ony obowi¹zkami
na du¿ym terenie; czy funkcjonariuszy nie jest za ma³o. Mówiono o potrzebie obecnoœci
dzielnicowego na posiedzeniach komitetów osiedlowych.
Wskazano kilka miejsc, gdzie
regularnie odbywaj¹ siê libacje
(m.in. na placach zabaw), prowadzona jest sprzeda¿ papierosów bez akcyzy, samocho-

dy parkuj¹ na chodnikach i placach zabaw. Zwracano uwagê
na miejsca z niew³aœciwym
oznakowaniem, na potrzebê
kontroli skupów z³omu, gdzie
trafiaj¹ ukradzione urz¹dzenia
oraz na potrzebê remontu i
monitoringu Parku Wiecha.
Pad³a uwaga krytyczna: „wasza kontrola to fikcja” i pozytywna: „widzê poprawê”. W odpowiedzi na jedno z pytañ by³a
dobra wiadomoœæ: z³apano
sprawców w³amania do kancelarii parafii œw. W³odzimierza.
„To by³a dobra dyskusja –
podsumowa³ wicewojewoda
mazowiecki Dariusz Pi¹tek. Takie spotkanie uzupe³nia
nasz¹ pracê; pozwala dobraæ
tematy do edukacji m³odych i
seniorów. Temat sprzeda¿y
alkoholu nieletnim i papierosów bez akcyzy podejmiemy
wraz z inspekcj¹ handlow¹.
Ci, co nie mogli siê dziœ wypowiedzieæ, niech zadadz¹
pytania funkcjonariuszom; za
rok – odpowiemy.”
K.

Dar serca
„Nie ma w ¿yciu cz³owieka nic wspanialszego ni¿ kiedy
jeden cz³owiek pomaga drugiemu, a szczególnie, gdy swoj¹
krwi¹ ratuje mu zdrowie i ¿ycie” – te s³owa, umieszczone
na wielkiej tablicy, by³y przes³aniem i t³em uroczystoœci,
która 16 kwietnia odby³a siê w najstarszej szkole technicznej na Pradze - Zespole Szkó³ nr 33 przy ul. Targowej 86.
Tu od 8 lat, z inicjatywy dyrektora Marka Tomasiewicza,
odbywaj¹ siê akcje honorowego oddawania krwi przez
uczniów praskich szkó³ ponadgimnazjalnych. W tym roku
(4-5 kwietnia) 120 osób odda³o po 0,45 l krwi, razem 54
litry. 40% tego najcenniejszego leku przekazano Centrum
Zdrowia Dziecka, 40% Szpitalowi Praskiemu, 20% - Centrum Transplantologii.
Na wniosek Jana Kisiela, przekazali tak¿e: Alicja Chracz³onka komisji rewizyjnej ZG bo³-Sura, dyrektor SZPZLO
Polskiego Czerwonego Krzy- Praga Pó³noc i Andrzej Pó³rol¿a, Zespó³ Szkó³ nr 33 otrzy- niczak, prezes RSM „Praga”.
ma³ Honorow¹ Odznakê PCK.
W czêœci artystycznej –
Podczas uroczystoœci sztan- proz¹ i wierszem dziêkowa³a
dar szko³y udekorowa³ t¹ od- krwiodawcom grupa 6
znak¹ Jerzy Kornaus, cz³onek uczniów z ZS 33 oraz œpiewaZG PCK. Przedstawicielom j¹cy i graj¹cy uczniowie tej
szkó³: ZS nr 40, ZS nr 11, ZS szko³y i zaprzyjaŸnieni artyœci.
nr 14, ZS nr 73 i ZS nr 33 wrê- Solo i w duecie œpiewa³y: Iga
czono ksi¹¿eczki honorowego Jawidzyk – nauczycielka relidawcy krwi.
gii i Agnieszka Kraszewska –
M³odzi dawcy otrzymali wie- studentka Wy¿szej Szko³y
le podziêkowañ. W imieniu ZG Rehabilitacji; mêski g³os jak
PCK z³o¿y³ je Jerzy Kornaus, dzwon, w ró¿nych stylach
który podzieli³ siê osobistym muzycznych, prezentowa³
doœwiadczeniem: przez wiele Filip Kapitu³a (o jego sile i
lat oddawa³ krew; dziêki bar- uroku mo¿na siê przekonaæ
dzo szczegó³owym badaniom, na You Tube). Na perkusji tojakim poddawani s¹ krwio- warzyszyli im, na zmianê:
dawcy, wykryto u niego cho- Jan Wojtasiewicz i Sebastian
robê. „Bez tego bym tu nie Nap³oszek.
by³.” Senator Marek Borowski,
Po uroczystoœci dyrektor
który jest honorowym dawc¹ Marek Tomasiewicz przekaza³
krwi, pogratulowa³ szkole pro- nam dobr¹ wiadomoœæ: m³owadzenia systematycznej ak- dzie¿ pyta i wrêcz dopomina
cji krwiodawstwa – najbardziej siê o kolejn¹ akcjê honoroweszlachetnej formy pomocy. go oddawania krwi.
Gratulacje i wyrazy uznania
K.

Dla Warszawy
Ju¿ w czasie I wojny œwiatowej zaczê³y powstawaæ stowarzyszenia przyjació³ poszczególnych dzielnic Warszawy:
w 1915 – Towarzystwo Przyjació³ Pragi, w 1916 – Towarzystwo Przyjació³ Woli i Grochowa. Na pocz¹tku lat 20. XX w.
by³o ju¿ 19 takich organizacji. Towarzystwa organizowa³y
m.in. akcje charytatywne, oœwiatowe, kulturalne; stara³y siê
o zainstalowanie na przedmieœciach podstawowych urz¹dzeñ komunalnych: oœwietlenia, kanalizacji, wodoci¹gów.
W 1931 r. cz³onkowie towarzystw powo³ali Zwi¹zek Stowarzyszeñ Przyjació³ Wielkiej Warszawy. Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ dzia³alnoœæ tych organizacji.
Do ich tradycji i doœwiad- Czarkowski otrzymali Odznaczeñ nawi¹zuje Towarzystwo kê Honorow¹ „Pamiêci KryPrzyjació³ Warszawy, powo³a- styny Krahelskiej. Pamiêci
ne do ¿ycia 18 marca 1963 Powstania Warszawskiego”;
roku. Jego 50-lecie uroczyœcie Katarzyna Spoczyñska-Król i
obchodzono 9 kwietnia w Sali Danuta Gontarska – Odznakê
Wielkiej Zamku Królewskiego. „Przyjaciel dziecka”; Halina
Prezes TPW dr hab. Lech Kró- Sosnowska – Odznakê „Za zalikowski przypomnia³ historiê i s³ugi w krzewieniu Kultury”;
osoby zas³u¿one dla towarzy- Krystyna Sztarba³a – Odznastwa, w tym I prezesa prof. kê Honorow¹ „Za zas³ugi dla
Stanis³awa Lorentza. Wrêczo- Zwi¹zku Inwalidów Wojenno podziêkowania b. prezy- nych”; W³adys³awa Ambroziedentom Warszawy, którzy wicz i Marian S³owiñski – Komwspierali TPW oraz odznacze- batancki Krzy¿ Pami¹tkowy
nia ponad stu aktywnym dzia- „Zwyciêzcom”; Honorowe od³aczom. Byli wœród nich cz³on- znaki otrzymali te¿ Arkadiusz
kowie Oddzia³u Bródno TPW. Stolarski i Jerzy Wysocki.
Regina G³uchowska i Czes³aw
K.

Kolorowy œwiat Pani Ireny
Wspania³¹ cech¹ abstrakcyjnych kola¿y jest to, ¿e ka¿dy widzi w nich co innego. Trzeba tylko w³¹czyæ wyobraŸniê, a mo¿na zobaczyæ egzotyczny kwiat, linoskoczka czy
niesamowitego stwora rodem z Boscha.

19 kwietnia Fundacja Artbarbakan, w ramach nowego
cyklu wspó³finansowanego
przez m.st. Warszawa, pod
nazw¹ „Artystyczna Tarchomiñska 2013”, zaprezentowa³a w Galerii N’69 kola¿e
Ireny Czy¿ewicz-Cieœlak. Obdarzona niezwyk³¹ wyobraŸni¹ i wyczuciem koloru artystka goœci³a ju¿ raz w Fundacji
Artbarbakan – by³o to w Mellinie Sztuki na Brzeskiej w
2007 roku. Na obecnej wystawie, zatytu³owanej „Kolorowy
œwiat Pani Ireny” prezentuje
zupe³nie nowe prace.
Irena Czy¿ewicz-Cieœlak
urodzi³a siê na Wo³yniu, w
Wiœniowcu ko³o Krzemieñca.
Solidne podstawy rysunku i
malowania akwarel¹ otrzyma³a ju¿ w szkole powszechnej. Skoñczy³a liceum pedagogiczne, a nastêpnie studia
przyrodnicze na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi na Uni-

wersytecie we Wroc³awiu i
£odzi oraz dwuletnie Studium
Planowania Przestrzennego
przy Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej.
Od 12 lat tworzy prace w
technice kola¿u. Ma w swoim dorobku udzia³ w wielu
wystawach indywidualnych i
zbiorowych.
Kola¿ (z francuskiego collage) to technika artystyczna,
polegaj¹ca na zestawieniu i
naklejaniu na p³aszczyŸnie
wycinków ró¿nych materia³ów, g³ównie papieru, w zamierzon¹ ca³oœæ kompozycyjn¹. Technikê tê jako pierwsi zastosowali na pocz¹tku
XX w. przedstawiciele kubizmu, Georges Braque i Pablo Picasso.
Istniej¹ ró¿ne rodzaje kola¿y, np. abstrakcyjne i ilustracyjne, czyli przedstawiaj¹ce.
Irena Czy¿ewicz-Cieœlak tworzy kompozycje abstrakcyjne,

zestawione kolorystycznie.
Na obecnej wystawie prezentuje tzw. ca³oœciowce, to znaczy obrazy, których ca³a,
przewa¿nie prostok¹tna powierzchnia pokryta jest kolorem. Poza prostok¹tami s¹ tu
równie¿ trzy kola¿e w formie
ko³a.
Charakterystyczn¹ cech¹
kola¿y Ireny Czy¿ewicz-Cieœlak jest brak linii prostych
wœród elementów wype³niaj¹cych obraz. Autorka t³umaczy to faktem, ¿e linie proste
nie wystêpuj¹ w przyrodzie,
a jedynie w technice.
- Z technik¹ mam niewiele
wspólnego - t³umaczy artystka. - Mam za sob¹ studia
przyrodnicze i moje formy
maj¹ charakter naturalny.
Te naturalne formy uk³adaj¹ siê w harmonijn¹ ca³oœæ, tworz¹c niezwykle dekoracyjne, intryguj¹ce obrazy, które ka¿dy interpretuje
indywidualnie.
- Absolutnie niczego nie
narzucam – mówi Irena Czy¿ewicz-Cieœlak. – Abstrakcja
ma to do siebie, ¿e powinna
wyzwalaæ wyobraŸniê. Ten
sam obraz mo¿e byæ widziany na wiele sposobów.
Artystka zachêca widzów
do nadawania tytu³ów poszczególnym kola¿om. Porównanie ich na pewno by³oby ciekawe i zabawne.
Kola¿e Ireny Czy¿ewiczCieœlak mo¿na ogl¹daæ w
Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9 do 30 kwietnia,
po umówieniu telefonicznym z fundacj¹ Artbarbakan – tel.: 501 013 835 lub
500 791 681.
Joanna Kiwilszo

Nie daj szansy z³odziejowi
- akcja znakowania rowerów w KRP Warszawa VI
dla mieszkañców Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka
Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrz¹dem typu „engrawer”, oznaczenia sk³adaj¹cego siê z liter i cyfr
oraz rejestracji w bazie danych policji. Ka¿dy
oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejk¹ samoprzylepn¹ informuj¹c¹ o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia „engrawera”
pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materia³u wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegaj¹ce oznakowaniu oraz
miejsca wykonania oznaczeñ:
- rama roweru pod kierownic¹,
- ramiê przek³adni sprzê¿one z przek³adni¹,
- przedni widelec.
W rowerach o znacznej wartoœci materialnej zaleca siê rozwa¿enie mo¿liwoœci oznakowania na proœbê w³aœciciela dodatkowych
elementów, takich jak: sztyca siode³ka, sztyca kierownicy, obrêcze kó³.
- Dziêki takiemu systemowi ka¿dy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto mo¿na ³atwo ustaliæ jednostkê w której zosta³
oznakowany.
- Elektroniczny formularz zg³oszeniowy
oznakowania roweru nale¿y wype³niæ przed
znakowaniem roweru w celu wygenerowania
przez system niepowtarzalnego kodu.

- Kszta³t cyfr musi byæ taki, aby ka¿da ich
przeróbka by³a wyraŸnie widoczna, a ich wysokoœæ nie powinna przekraczaæ 7 mm.
- Nie dopuszcza siê ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wczeœniej numerów.
- Uzupe³nienie brakuj¹cego oznakowania,
np. w przypadku wymiany elementów powinno byæ wykonane t¹ sam¹ technologi¹.
- Rejestracja w komputerowej bazie danych
odbywa siê na podstawie: dokumentu to¿samoœci w³aœciciela (osoba pe³noletnia) i dowodu
zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna sprzeda¿y (wg oœwiadczenia ustnego w³aœciciela).
Terminy znakowania rowerów:
KRP Warszawa VI Wydzia³ Prewencji
przy ul. Jagielloñskiej 49 od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 9.00-15.00, po
wczeœniejszym umówieniu telefonicznym
tel. 22 603-81-94.
Komisariat Policji Warszawa Targówek
przy ul. Motyckiej 15 od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 9.00-15.00, po wczeœniejszym umówieniu telefonicznym tel.
22 603-86-40.
Komisariat Policji Warszawa Bia³o³êka ul.
Myœliborska 65 od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 9.00-15.00, po wczeœniejszym
umówieniu telefonicznym tel. 22 603-53-17,
600-997-178.
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Wiosna przysz³a 18 kwietnia…
Tego dnia przedszkolaki z trzynastu przedszkoli z Dzielnicy Pragi Pó³noc na scenie
w Pañstwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina przy ul. Namys³owskiej czarowa³y
przyjœcie utêsknionej wiosny. Odby³ siê tam coroczny, XVIII Przegl¹d Artystyczny z
cyklu ,,Mikrofon dla Najm³odszych” pt. „Wiosna têcz¹ malowana”.
Impreza odby³a siê pod patronatem Pio- necznych przedszkolaków i zaprezentowanie
tra Zalewskiego, burmistrza Dzielnicy Pra- ich szerszej publicznoœci. Ca³y czas panowaga Pó³noc. Za organizacjê przegl¹du odpo- ³a atmosfera wspania³ej zabawy, podczas któwiedzialne by³o Przedszkole Nr 184 przy uli- rej dzieci prezentowa³y swoje umiejêtnoœci.
cy Ratuszowej 21 o profilu plastycznym, któ- Publicznoœæ bi³a brawa i œpiewa³a razem z
re zmieni³o salê koncertow¹ w ³¹kê wiosen- wystêpuj¹cymi. Za oknami œwieci³o zadowonych, kolorowych i têczowych kwiatów.
lone s³oñce i czarowa³o wiosnê…..
W przegl¹dzie uczestniczy³y dzieci 5-letnie
Po zakoñczonych wystêpach, gdy mali arz trzynastu placówek przedszkolnych z Pragi tyœci odebrali nagrody i pami¹tkowe statuetPó³noc, które zaprezentowa³y uk³ady tanecz- ki, wszyscy rozstali siê w wiosennych nastrone i wokalne do muzyki powa¿nej oraz reper- jach i nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e wiosna
tuaru dzieciêcego. Celem przegl¹du by³o pro- przysz³a 18 kwietnia, wiosna radosna, têczomowanie zdolnoœci i talentów muzyczno-ta- wa, kolorowa i pe³na uœmiechu dziecka.

XLV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany w komunikacji publicznej
Tematem nadzwyczajnej sesji, zwo³anej 22 kwietnia na
wniosek 8 radnych, by³y realizowane i planowane zmiany w komunikacji publicznej. Informacji udzielali i odpowiadali na pytania radnych przedstawiciele Zarz¹du
Transportu Miejskiego: dyrektor Pionu Przewozów Andrzej Franków i inspektor dzia³u Organizacji Przewozów
Artur Zaj¹c. Na zakoñczenie 2-godzinnych obrad, 15 g³osami, przy 2 wstrzymuj¹cych siê, przyjêto Stanowisko
Rady Dzielnicy Targówek, którego pe³ny tekst mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej urzêdu dzielnicy.
Rada wyra¿a w nim swoje wanych rozk³adach). Szczeniezadowolenie z decyzji gólnie dotyczy to poprawy kopodejmowanych przez ZTM munikacji bez przesiadek do
i postuluje m.in.: przepro- Dworca Wschodniego i Stawadzenie na terenie ca³ej cji PKP Warszawa-Praga
dzielnicy konsultacji spo³ecz- oraz do stacji Zacisze-Wilno
nych nt. preferencji komuni- i w ci¹gu ul. Radzymiñskiej.
kacyjnych mieszkañców (i
Rada proponuje po³¹czeuwzglêdnienie ich w plano- nie tras autobusów 140 i 156

w jedn¹ liniê, podjêcie dzia³añ w celu wybudowania nowej pêtli 512, budowê przystanku autobusowego na ul.
Staniewickiej (róg ul. Po¿arowej) poprawiaj¹cego mo¿liwoœæ skomunikowania siê ze
stacj¹ PKP Warszawa-Praga.
Domaga siê poprawy punktualnoœci linii 145 i 512. Wnioskuje o przeprowadzenie
konsultacji na temat uk³adu
komunikacyjnego w dzielnicy
przed uruchomieniem stacji
metra „Dworzec Wileñski”, z
uwzgêdnieniem innych inwestycji realizowanych do tego
czasu.
K.

Ars vincit omnia:
Sztuka zwyciê¿a wszystko
Sztuka rzeczywiœcie ma niezwyk³¹ moc – zwyciê¿a
up³yw czasu, choroby, fizyczn¹ s³aboœæ i wszelkie
przeciwnoœci losu. Prawdziwoœci tytu³owej ³aciñskiej
maksymy dowodz¹ prace uczniów Leszka Gêsiorskiego, prezentowane w Domu Kultury „Praga” przy ul.
D¹browszczaków 2.

Otwarta 12 kwietnia w
Domu Kultury „Praga” wystawa ma na celu ukazanie ró¿norodnoœci technik i stylów
pracy uczestników zajêæ prowadzonych przez Leszka
Gêsiorskiego, absolwenta
Wydzia³u Grafiki warszawskiej ASP, w trzech pracowniach: rysunku, malarstwa i
grafiki. Do tych pracowni
przychodz¹ ludzie w ro¿nym
wieku – od uczniów szko³y
podstawowej po emerytów,
reprezentuj¹cy ró¿ne œrodowiska a nawet ró¿ne narodowoœci. £¹czy ich jedno – chêæ

wyra¿ania siebie i swoich
emocji poprzez sztukê.
Dziêki ró¿nym formom dofinansowania, oferowanym
przez Dom Kultury „Praga”,
na zajêcia uczêszcza spora
grupa osób niepe³nosprawnych i emerytów. Dla wielu z
nich to coœ wiêcej ni¿ zwykle
hobby – to odkrywanie swoich mo¿liwoœci i realizacja
dawnych, czêsto skrywanych
marzeñ. Niektórzy uczêszczaj¹ do pracowni ju¿ od 5
lat, inni – od kilku miesiêcy.
Mistrz Leszek Gêsiorski w
niczym nie ogranicza swoich

uczniów, ka¿demu pozwala
realizowaæ siê indywidualnie;
wiek i doœwiadczenie nie
maj¹ tu znaczenia.
Przestrzeñ galerii DK „Praga” wype³niaj¹ prace wykonane w ró¿nych technikach:
pastele, tempery i obrazy
akrylowe, rysunki o³ówkiem i
grafiki. Ju¿ tradycyjnie bardzo
ciekawie prezentuj¹ siê grafiki. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ linoryty Anny Ostoja-Bêbnowskiej i Eugenii Doroszkiewicz. Bogactwem kolorów ciesz¹ oko weso³e pastele. Wszyscy malowali jeden temat – kwiat na tle batikowej tkaniny. Wysz³y prace
bardzo ró¿ne, oddaj¹ce cechy twórców. Autork¹ bardzo
udanej pracy jest gimnazjalistka Dajana Zakajewa, która przyznaje, ¿e pastel to jej
ulubiona technika.
Wystawa „Ars vincit
omnia”, której wernisa¿
uœwietni³ wystêp dzia³aj¹cego przy DK „Praga” chóru „Tonika”, potrwa do koñca maja.
Prezentowane prace mo¿na
ogl¹daæ w godzinach otwarcia domu kultury, równie¿
podczas prowadzonych w
galerii zajœæ plastycznych.
Joanna Kiwilszo
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mini og³oszenia
NAUKA
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
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
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
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
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, tapicerki, karcherem,
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
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
ZAMIENIÊ MIESZKANIE
69m2 4 pokoje na mniejsze
609-518-616

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. 22 302-10-64
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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

Przytnijmy komara
Proszê Szanownych Pañstwa, z przyjemnoœci¹ s³ucha³em o kolejnych wy³¹czeniach
naziemnej telewizji analogowej. Cieszy³em siê, ¿e mo¿e
wraz z now¹, cyfrow¹ jakoœci¹
nie bêdziemy ogl¹daæ ju¿
amerykañskiego ch³amu,
umys³owej szpachli, agresji,
wzorców patologicznych zachowañ, smutku i glêdzenia o
niczym. Aliœci cyfrowo lepiej
widaæ, w któr¹ stronê wpycha
nas, Polaków, przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji.
Przed nami ciep³e miesi¹ce,
a wraz z nimi wszêdobylskie
komary. Miejscowoœci ulokowane w pobli¿u Wis³y, Bugu,
Narwi s¹ szczególnie zagro¿one. Psy, koty i przede wszystkim ludzie s¹ zagro¿eni now¹
epidemi¹ o nazwie mikrofilarioza i dirofilarioza. U zwierz¹t
glisty przenoszone przez insekty, docieraj¹ do serca i p³uc,
powoduj¹c ograniczenie przep³ywu krwi i wydolnoœci narz¹dów. U ludzi najbardziej popularna jest infekcja podskórna,

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

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek:
Zarz¹du Transportu Miejskiego, ul. ¯elazna 61, 00-848
Warszawa, reprezentowanego przez Leszka Rutê,
z³o¿ony dnia 29 marca 2013 r. i zmieniony dnia 8
kwietnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
parkingu strategicznego „Parkuj i JedŸ” (P+R) „P³udy
PKP” wraz z dojazdami i budynkami zaplecza parkingu
oraz konieczn¹ infrastruktur¹ na dz. nr ew. 1/ 74/1, 74/2,
74/3, 73/2, 73/3 z obrêbu 4-05-15; 15/6, 15/4, 16/6, 16/8,
14/12, 16/3, 16/7, 14/11, 14/13, 15/1 z obrêbu 4-04-07
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Biurze
Obs³ugi Mieszkañców.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,
pok. 308) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
W imieniu wnioskodawcy, mo¿e wystêpowaæ pe³nomocnik
(zgodnie z art. 32 Kpa). Osoba taka musi posiadaæ
pe³nomocnictwo imienne (wraz z podanymi danymi
osobowymi) sporz¹dzone na piœmie (lub zg³oszone przez
wnioskodawcê ustnie do protoko³u urzêdowego). Do akt
sprawy nale¿y do³¹czyæ orygina³ pe³nomocnictwa lub
urzêdowo poœwiadczony jego odpis.
Przyjêcia interesantów w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, bezpoœrednio
(pokój 308) i telefonicznie (22 51-03-199): poniedzia³ki
w godz. 08:00-16:00 i czwartki 13:00-16:00.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wnioski
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿one dnia 3 kwietnia 2013 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie:
- przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca 340 m
w drodze dojazdowej do ul. Chlubnej (dz. nr ew. 44/7
i 44/8 z obrêbu 4-02-26) wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 44/7, 44/8, 47/1 z obrêbu
4-02-26; 1/2, 3/3 z obrêbu 4-02-35 w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy;
- sieci kanalizacyjnej DN 0,20 m L ca 40 m w drodze
dojazdowej do ul. Chlubnej wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 44/7 z obrêbu 4-02-26
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska
197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

powoduj¹ca s³oniowaciznê.
S³oniowacizna to do monstrualnych rozmiarów powiêkszenie r¹k, nóg, narz¹dów rodnych, powiek, ga³ek ocznych.
U psów i kotów pocz¹tek
choroby objawia siê spadkiem
kondycji i dusznoœci¹. Zwierzêta wykazuj¹ nietypowe objawy anemii, podwy¿szon¹
temperaturê, chudniêcie.
Os³uchowo wykazuj¹ zaburzenia rytmu serca, a zw³aszcza u kotów - galopadê serca. Kolejnym niespecyficznym objawem s¹ nawracaj¹ce wymioty.

Szanowni Pañstwo, podejrzenie o zara¿eniu nas i zwierz¹t wymaga wizyty u lekarza.
Badania krwi i test Elisa pomagaj¹ postawiæ diagnozê. Co
wa¿ne w dzisiejszym felietonie
- likwidujmy komary. Pryskajmy posesje, parki, dzia³ki, siebie i zwierzaki czym siê da. Nie
wszystkie leki przeciw kleszczom i pch³om zapobiegaj¹
inwazji heartwormsów (robaki
p³ucne). Chroñmy siebie i nasze zwierzaki przed now¹ epidemi¹. W³aœcicieli kotów
uprzedzam, ¿e preparaty zawieraj¹ce permetrynê s¹ toksyczne dla tego gatunku.
PS. Chcia³bym zaznaczyæ,
¿e ¿adne medium pañstwowe
nie ostrzeg³o nas o zagro¿eniu. Choroba rozwleczona jest
w ca³ej Unii Europejskiej. Rzetelny pakiet informacji polecam
w publikacji z prywatnej praktyki dr Nizio³ka i Katarzyny
Rutkowskiej. Cyfrowa jakoœæ.

Potrzebna pilna pomoc dla znajdy Uszatka!
Pilnie szukamy domu tymczasowego na czas rekonwalescencji lub domu sta³ego dla Uszatka. Ten starszy, ma³y piesek le¿a³ wycieñczony na œrodku ulicy na trasie Warszawa Rembertów. Jest leczony na babeszjozê, czyli chorobê spowodowan¹ ugryzieniem przez kleszcze. Dosta³ kroplówki, jest
na antybiotyku i na szczêœcie bardzo szybko zdrowieje. Uszaty na pewno tu³a³ siê od d³u¿szego czasu, bo jest bardzo zaniedbany i wyg³odzony: pod sko³tunion¹ sierœci¹ mo¿na wyczuæ ka¿d¹ kostkê. ¯eby wyj¹æ kilkadziesi¹t wczepionych w
niego kleszczy, trzeba by³o szybko obci¹æ mu ko³tuny, wiêc
obecnie wygl¹da nieco awangardowo, ale gdy tylko sierœæ odroœnie, bêdzie mo¿na podziwiaæ jego wyj¹tkowe umaszczenie. Jest ³agodny, toleruje koty, lubi d³ugie spacery i najlepiej,
kiedy sam decyduje o ich trasie. Wszystkie spotykane na spacerach psy bardzo mi³o wita.
Bardzo prosimy o pilny kontakt osoby, które mog³yby go tymczasowo przygarn¹æ lub daæ mu dom na sta³e. Jako rekonwalescent po bardzo ciê¿kiej chorobie, jak¹ jest babeszioza, powinien
byæ pod dobr¹ opiek¹, na któr¹ nie ma szans w schronisku.
Poza tym zamkniêcie tak
niezale¿nego psa w schroniskowej klatce by³oby dla niego tragedi¹.
Prosimy te¿ o podarowanie Uszatkowi leczniczej karmy typu Intestinal na bol¹cy
brzuszek.
Kontakt tel: Gosia 799 101 125

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek
Barg Betontechnik Polska Sp. z o.o., ul. Delfina 4B,
03-196 Warszawa, z³o¿ony dnia 25 marca 2013 r.
i zmieniony dnia 8 kwietnia 2013 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej na dz. nr
ew. 81/14, 81/11, 81/10, 81/8 z obrêbu 4-06-09; 3/3
z obrêbu 4-06-12 w ul. Delfina w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.
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O komunikacji (i nie tylko)
warto rozmawiaæ
Likwidacja linii, skrócenie tras oraz
zmniejszenie czêstotliwoœci kursowania
autobusów i tramwajów to kolejny sposób ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz na
szukanie oszczêdnoœci. Oczywiœcie, po raz
kolejny kosztem warszawiaków, a nie
swoim. Zmiany maj¹ dotkn¹æ tak popularnych linii jak choæby 510, 521, 195,
175, z których ka¿dego dnia korzystaj¹
tysi¹ce mieszkañców stolicy, studentów
oraz turystów. Skala ciêæ jest tak du¿a,
¿e zaprotestowa³y nawet zdominowane
przez Platformê Obywatelsk¹ rady dzielnic. Radni PO zaczynaj¹ bowiem czuæ, ¿e
w najbli¿szych wyborach to oni w pierw-

szej kolejnoœci zap³ac¹ za wszystkie decyzje ratusza. I trudno, ¿eby by³o inaczej, bo warszawiacy czuj¹ siê po prostu
oszukiwani. Najpierw Platforma Obywatelska funduje im rok w rok kolejne podwy¿ki cen biletów, t³umacz¹c to wymian¹
taboru i nowymi klimatyzowanymi autobusami, a potem ni z tego, ni z owego
likwiduje linie, z których mieszkañcy od
lat korzystali. I to bez jakichkolwiek z
nimi konsultacji, choæ Hanna Gronkiewicz-Waltz kiedyœ ich przeprowadzanie
we wszystkich wa¿nych dla stolicy sprawach obiecywa³a. Teraz z rozmów z warszawiakami po prostu siê wycofa³a.

A szkoda, bo mo¿e dowiedzia³aby
siê, czego tak naprawdê chc¹ mieszkañcy jej miasta. ¯e mo¿e zamiast jednego nowego autobusu na godzinê,
woleliby 3 stare, ale za to co dwadzieœcia minut? ¯e nie wszyscy chc¹ siê na
si³ê przesiadaæ do zat³oczonego metra, a teraz s¹ do tego de facto przymuszani. I ¿e oszczêdnoœci proponuj¹
zacz¹æ od tych, którzy ten ba³agan im
zgotowali.
Tego i innych rzeczy ju¿ w najbli¿szym czasie Pani Prezydent bêdzie
mia³a okazjê wys³uchaæ sama. O ile
tylko bêdzie chcia³a. W trakcie najbli¿-

Rada wielu

Eksmisja pamiêci
szej sesji Rady Miasta na wniosek radnych SLD odbêdzie siê debata na temat ciêæ w komunikacji. Mo¿e Hanna
Gronkiewicz-Waltz na ni¹ przyjdzie i
zrozumie, ¿e naprawdê warto ludzi
s³uchaæ i z nimi rozmawiaæ.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Obiektywny POradnik

Rozbiegana Warszawa
W ubieg³¹ niedzielê Warszawa zosta³a opanowana przez biegaczy. Zarówno tych profesjonalnych, jak i zwyk³ych amatorów. Pierwsza i miejmy
nadziejê, ¿e nie ostatnia, edycja Orlen Warsaw Marathon okaza³a siê
strza³em w dziesi¹tkê. Okolice Stadionu Narodowego przez ca³y weekend
têtni³y ¿yciem. Na tzw. miasteczko biegacza sk³ada³y siê dziesi¹tki hal namiotowych, kontenerów, ca³e zaplecze
medyczne i sanitarne. Ponad tysi¹c wolontariuszy uwija³o siê jak w ukropie,
aby ca³a ta gigantyczna logistycznie
operacja sta³a na najwy¿szym poziomie. Ka¿dy mi³oœnik biegania znalaz³
coœ dla siebie. Biegiem g³ównym by³
oczywiœcie królewski dystans 42 km
195 m, czyli maraton. Dla tych, którzy jeszcze nie czuj¹ siê na si³ach zmierzyæ siê z maratonem, by³ dystans 10
km, a dla ka¿dego symboliczne 3,3
km. Razem ponad 20 tys. ludzi wyruszy³o na trasy. Rzeka biegaczy rozla³a siê ulicami stolicy i przy piêknej pogodzie p³ynê³a przez dzielnice zara¿aj¹c mod¹ na bieganie aktywnie dopinguj¹c¹ publicznoœæ. Serce roœnie patrz¹c, jak coraz wiêcej Polek i Polaków decyduje siê na uprawianie tej najprostszej formy aktywnoœci ruchowej.
Jeszcze kilka lat temu na widok osoby biegn¹cej chodnikiem lub parkiem

czêsto pojawia³y siê drwi¹ce uœmieszki i pukanie w g³owê. Podczas nielicznych biegów masowych kierowcy czekaj¹cy w korkach na zamkniêtych ulicach przeklinali pod nosem i grozili
palcem (nie tylko wskazuj¹cym) zawodnikom. Obecnie panuje du¿o wiêksze zrozumienie i tolerancja dla biegaj¹cych. Mo¿na spokojnie postawiæ
tezê, ¿e nasta³a moda na bieganie.
Dlatego Warszawa jako jedna z nielicznych metropolii bêdzie mog³a siê
pochwaliæ organizacj¹ dwóch maratonów w roku, bo pod koniec wrzeœnia,
jak zwykle, odbywa siê tradycyjny Maraton Warszawski.
Przy oczywistych walorach zdrowotnych i wychowawczych moda na
bieganie to du¿y biznes dla producentów sprzêtu sportowego, odzie¿y, napojów itp. Do sponsorowania du¿ych
biegów ustawia siê kolejka globalnych
koncernów. Organizacja du¿ych imprez biegowych to tak¿e okazja do
promocji miasta. Miasta, które ponosi
spore koszty zwi¹zane z zamykaniem
ulic, wytyczaniem atrakcyjnych tras,
ochron¹, sprz¹taniem ton œmieci po
imprezie. Aby uzyskaæ renomê maratonów w Nowym Jorku, Bostonie, Berlinie, Londynie czy Tokio nale¿y stworzyæ dobr¹ atmosferê i warunki potencjalnym biegaczom z zagranicy. Aby

zechcieli do nas przyjechaæ i zostawiæ
trochê twardej waluty w hotelach, sklepach i restauracjach, trzeba zadbaæ o
promocjê imprezy na lotniskach, dworcach, w folderach reklamowych. Wiadomo, ¿e jeœli ktoœ przyje¿d¿a do innego kraju na bieg, to czêsto zabiera
rodzinê, znajomych. To naprawdê du¿a
szansa na promocjê miasta na arenie
miêdzynarodowej.
Tradycyjne, rocznicowe biegi warszawskie ciesz¹ siê olbrzymi¹ popularnoœci¹. Pakiety startowe mimo obowi¹zku wniesienia op³aty rozchodz¹ siê
b³yskawicznie. Czêsto ich internetowa
dystrybucja trwa kilka godzin i jeœli ktoœ
przegapi termin rozpoczêcia zapisów,
mo¿e obejœæ siê smakiem. Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ bowiem limity uczestników. Jeœli chodzi o dzielnice, to równie¿ mo¿na zaobserwowaæ
wzmo¿one zainteresowanie bieganiem.
Urzêdy dzielnicowe wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom i w swoich kalendarzach wydarzeñ sportowych coraz czêœciej planuj¹ cykliczne imprezy biegowe. Poziom tych imprez rokrocznie
wzrasta. Niezale¿nie od pory roku oblegane przez amatorów biegania s¹
m.in. Biegi Bemowa, Ursynowa, Chomiczówki, Grand Prix ¯oliborza i wiele
innych. W tym roku swój bieg na 10
km bêdzie mia³a te¿ Bia³o³êka.

Moda na bieganie, jak wiele innych
trendów, tak¿e tych z³ych, przysz³a z Zachodu. Swoj¹ cegie³kê dorzucili politycy.
Biegaj¹cy prezydenci, premierzy, ministrowie dali swego czasu dobry przyk³ad,
bo specjaliœci od wizerunku stwierdzili,
¿e w dobrym tonie jest siê pokazaæ elektoratowi w stroju sportowym. I choæ w
ci¹g³ej pogoni za prac¹, domowymi obowi¹zkami, trudno wygospodarowaæ pó³
godziny 2-3 razy w tygodniu na trening,
starajmy siê nie zapomnieæ o zdrowym
trybie ¿ycia. To z pewnoœci¹ przyniesie
owoce w przysz³oœci w postaci mniejszej
podatnoœci na choroby cywilizacyjne i
zdrowy styl ¿ycia m³odego pokolenia.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Prosto z mostu

Obywatelski bud¿et premiowy
Z pewnym dystansem przygl¹dam
siê ruchowi na rzecz tzw. bud¿etu obywatelskiego, którego orêdownicy uaktywnili siê ostatnio w Warszawie. Idea
bud¿etu obywatelskiego polega na
tym, ¿e cele, na jakie przeznacza siê
czêœæ œrodków bud¿etowych, ustalaj¹
nie radni, którzy tylko okreœlaj¹ limit
tej czêœci œrodków, lecz mieszkañcy w
bezpoœrednim g³osowaniu. Nie jest to
oczywiœcie g³osowanie powszechne,
lecz konsultacje spo³eczne.
Bud¿et obywatelski funkcjonuje m.in.
w Poznaniu. Pod g³osowanie poddaje siê
tam corocznie kilkadziesi¹t projektów,
zg³oszonych wczeœniej przez mieszkañców i zweryfikowanych przez urzêdników pod wzglêdem mo¿liwoœci realizacyjnych. Ka¿dy doros³y mieszkaniec miasta mo¿e oddaæ swój g³os na piêæ projektów, a pi¹tka, która uzyska³a najwiêcej g³osów, jest realizowana. W g³osowa-

niu na 2013 r. wziê³o udzia³ 19 260 osób,
czyli 4,5% uprawnionych. Na zwyciêski
projekt oddano 7516 g³osów. O inwestycji wartej 1,4 mln z³ zadecydowa³o zatem tylko 1,7% mieszkañców miasta.
To niezbyt wielkie liczby. Konsultacje spo³eczne s¹ bardzo przydatne w
takich sprawach, jak plany zagospodarowania przestrzennego czy lokalizacja wypo¿yczalni miejskich rowerów.
Nie s¹ jednak dobrym narzêdziem
przy podejmowaniu decyzji o sumie
zerowej, wtedy, gdy komuœ trzeba zabraæ jakieœ œrodki, by móc je przydzieliæ komuœ innemu. Czêsto bowiem w
interesie gminy le¿y troska o tych, którzy nie potrafi¹ siê dobrze zorganizowaæ i wzi¹æ udzia³u w konsultacjach.
W Warszawie bardziej przyda³by siê
bud¿et obywatelski, ale na zupe³nie inne
cele. Co kilka miesiêcy przez media przetacza siê dyskusja o zasadnoœci wysokich

nagród dla urzêdników miejskich. Uwa¿am, ¿e prezydent miasta nie powinien
dostawaæ ¿adnych nagród. Akt wyboru
jest kontraktem pomiêdzy wyborcami a
zwyciêzc¹. W momencie zawierania kontraktu jego warunki, w tym wynagrodzenie, powinny byæ ustalone na ca³¹ kadencjê. Zmiana mo¿e byæ dokonana tylko w taki sposób, w jaki go zawarto, czyli
w wyborach powszechnych.
Podobnie rzecz siê ma z burmistrzami dzielnic, wybieranymi poœrednio, poprzez dzielnicowych radnych. A ju¿ kompletnym nieporozumieniem jest to, ¿e
nagrody burmistrzom przyznaje prezydent miasta, która nie ma wp³ywu na
ich zatrudnienie. Kupuje sobie jednak w
ten sposób ich lojalnoœæ, najwierniejszym
oferuj¹c jeszcze lukratywne cz³onkostwa
w radach nadzorczych miejskich spó³ek.
Dla nielojalnych, choæby byli najlepszymi urzêdnikami - nagród nie ma.

Pozostaje sprawa nagród dla pozosta³ych urzêdników. Co stoi na przeszkodzie, by w podobny sposób, jak w
Poznaniu decyduje siê o czêœci inwestycji, w Warszawie to mieszkañcy decydowali o czêœci wynagrodzeñ urzêdników, czyli o podziale funduszu premiowego: w poszczególnych biurach,
wydzia³ach, okienkach?
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

God³o pañstwowe podlega szczególnej ochronie prawnej. Co zrobiæ, je¿eli
za jego profanacj¹ stoj¹ najwy¿sze
w³adze kraju? Zastanawiam siê nad
tym, odk¹d na Pl. Pi³sudskiego zobaczy³em flagi z bia³ym or³em „zmiksowanym” z gwiazd¹ Dawida...
Sesje Rady Warszawy czêsto trwaj¹
do póŸnej nocy. Nieraz w protokole odnotowujemy zmianê daty na kolejny
dzieñ. Podwy¿ki, likwidacje szkó³, inne
niepopularne decyzje radni Platformy
lubi¹ przeg³osowywaæ, kiedy obywatele œpi¹. Zwróci³a kiedyœ na to uwagê
Maria Ochmann, przewodnicz¹ca Solidarnoœci s³u¿by zdrowia.
Jednak 18 kwietnia PO urz¹dzi³a
radnym maraton. Kuglowano porz¹dkiem obrad, uchwa³y podejmowano
bez ¿adnej dyskusji. Wszystko, aby
zd¹¿yæ na uroczystoœci rocznicowe likwidacji warszawskiego getta. Radni,
których nigdy nie widzia³em z wpiêt¹
w klapê bia³o-czerwon¹ lub powstañcz¹ kotwic¹ paradowali z ¿ó³tymi znaczkami (po³¹czenie ¿onkila z
gwiazd¹ Dawida).
Nazistowskie Niemcy pope³ni³y na
ziemiach polskich zbrodnie niewyobra¿alne. Naród ¿ydowski spotka³a wielka tragedia, do której walnie przyczy-

nili siê ¿ydowscy kolaboranci nazistów
i obojêtnoœæ bogatych ¯ydów amerykañskich wobec zag³ady. Obrona getta przed likwidacj¹ by³a aktem tragicznego bohaterstwa ¿o³nierzy ¯ZW (a nie
marginalnego ¯OB).
Nie zgadzam siê jednak na u¿ywanie powstania w gettcie jako „antidotum” na pamiêæ Powstania Warszawskiego. Pytam te¿, dlaczego dla obecnej w³adzy bardziej liczy siê tragedia
sprzed 70 lat, ni¿ dramaty tysiêcy polskich rodzin eksmitowanych na bruk
– tu i teraz?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa

26 kwietnia w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy
Praga-Pó³noc odbêdzie siê uroczystoœæ wrêczenia
pracownikom SZPZLO Warszawa Praga-Pó³noc odznaczeñ honorowych za zas³ugi dla ochrony zdrowia
przyznawanych przez Ministra Zdrowia.

Ch³odnym okiem

Wiosenne porz¹dki
Jest na Pradze ulica Wiosenna. W
kalendarzu wiosna. Czas na wiosenne
porz¹dki. Co prawda, wiosny spodziewa³em siê ju¿ z pocz¹tkiem kwietnia,
ale ona w tym roku wyraŸnie siê do
nas nie spieszy³a. Tu wy¿ tam ni¿, a ty
guzik wisz - jak mawia³ mój dziadek,
ogl¹daj¹c zapowiedzi pogody. I mia³
racjê, ufaj¹c d³ugoterminowym prognozom wraz z ma³¿onk¹ postanowiliœmy wiosnê powitaæ w Krakowie.
Wawel, Kazimierz, Stare Miasto, budz¹ce siê do ¿ycia po zimowym uœpieniu Planty, klimat w sam raz, aby
uczciæ 30. rocznicê œlubu. Wszystko
by³o jak oczekiwaliœmy, z wyj¹tkiem
braku wiosny. Szaro, buro.
Na szczêœcie Wierzynek oraz Jama
Smocza i Michalika s¹ tam, gdzie zawsze. Trafiliœmy na czas obchodów katastrofy smoleñskiej i gdyby nie relacje ma³opolskiej TV, która na si³ê chcia³a pokazaæ, ¿e w Krakowie …. te¿, to
na Wawelu oprócz wieñca od prezydenta Krakowa i Rady Miasta przejawów obchodów nie stwierdzi³em. Ogólnie drogo. Powróciwszy przez œwiêtokrzyskie, gdzie w jednym z zajazdów
napotka³em tablicê „Zakaz wstêpu telewizji TVN” rzuciliœmy siê w wir porz¹dków wiosennych na dzia³ce. Zalegaj¹ce liœcie, ig³y, szyszki powoli znikaj¹. Pojawiaj¹ siê pierwsze narcyzy,
zaznaczy³y swoj¹ obecnoœæ krokusy i
tulipany. Pêkaj¹ forsycje. Cicho jeszcze siedz¹ berberysy i magnolie. Pojawia siê woñ pierwszych grilli. Wiosenne porz¹dki trwaj¹, tak¿e w Warszawie. Zniknê³y wreszcie zimowe psie
pozosta³oœci. Ruszyli rowerzyœci i system Veturilo (czy nie mo¿na by³o wy-

braæ jakiejœ s³owiañsko brzmi¹cej nazwy). System siê rozwija, w tym sezonie stacje pojawi³y siê na Pradze. Radny Wierzbicki wywi¹za³ siê z obietnic.
Ubieg³oroczny sukces uœpi³ chyba jednak operatora. Osobiœcie obserwowa³em potencjalnych u¿ytkowników zmagaj¹cych siê ze stacj¹, która nie chcia³a wydaæ roweru. Szkoda. Oprócz idei
wa¿na jest realizacja.
Wiosenne porz¹dki zrobili te¿ radni PiS na Targówku i wraz z radnymi
wybranymi z list spó³dzielczych odsunêli od w³adzy Platformê Obywatelsk¹. Wiosenne porz¹dki w rz¹dzie
zrobi³ premier Tusk i wyrzuci³ ze swojej ekipy ministra Budzanowskiego.
Wiosn¹ cieplejszy wieje wiatr - jak
œpiewali Skaldowie. Wiosna to fajna
pora roku. Wiosna nasza. Ksi¹¿ka zamiast marihuany.
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.

Krzesimir Dêbski i jego muzyka
8 nowa gazeta praska

Kto z nas nie zna „Dumki na dwa serca”? Kto nie s³ysza³
choæ raz, ¿e „¯ycie jest nowel¹”? Autor tych popularnych
tematów muzycznych, kompozytor Krzesimir Dêbski, by³
goœciem Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.

W ramach cyklu Bia³o³êcka
Scena Mistrzów 21 kwietnia
odby³ siê koncert „Krzesimir
Dêbski i jego muzyka”. Bohaterów wieczoru by³o dwóch –
obok kompozytora wyst¹pi³
bowiem jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych klarnecistów Woytek Mrozek. Artystom towarzyszy³a Orkiestra
Romantica.
Krzesimir Dêbski zaprezentowa³ siê bia³o³êckiej publicznoœci w poczwórnej roli: jako kompozytor, dyrygent, pianista i
konferansjer w jednej osobie.
Woytek Mrozek, koncertuj¹cy i
nagrywaj¹cy na ca³ym œwiecie,
da³ popis niezwyklej wirtuoze-

rii. Obaj panowie stworzyli razem niepowtarzalne show w
najlepszym tego s³owa znaczeniu. Kompozycje Krzesimira
Dêbskiego przeplata³y siê z
utworami klezmerskimi.
Wœród tych ostatnich Woytek Mrozek wykona³ „Klezmer
La Haim” z musicalu „Skrzypek
na dachu” oraz taniec ¿ydowski „Tarras Klezmer”. Poza tym
zagra³ starogrecki taniec „Jasapico Servico” i taniec rumuñski „Wiosenna Hora”. Z kompozycji Krzesimira Dêbskiego
us³yszeliœmy g³ównie jego tematy filmowe.
„Dumka na dwa serca” z filmu Jerzego Hoffmana „Ogniem

Klaudia Ka: „Nadprzyroda”
Niewypowiedziane s³owa, uczucia i emocje tkwi¹ce w
podœwiadomoœci, a ukazuj¹ce siê w snach i okruchy rzeczywistoœci znalezione przy drodze – to w³aœnie Nadprzyroda
Klaudii Ka, bardzo osobiste prace wystawione w Galerii 810.

Cykl „Nadprzyroda” zaprezentowany 13 kwietnia w Galerii 810 przy ul. K³opotowskiego 38 przez Klaudiê Ka to próba przyjrzenia siê ulotnym zjawiskom, ws³uchania siê w ciche sygna³y podœwiadomoœci,
a równoczeœnie – proces powrotu do natury i oddania jej
czci – napisa³a kuratorka wystawy Zuzanna Jêdrzejewska.
Natomiast sama autorka prac
Klaudia Ka powiedzia³a, ¿e zainspirowa³y j¹ sny. Namalowa³a to, co g³êboko ukryte, ukazuje siê we œnie.
Przedstawione na obrazach
postacie s¹ personifikacj¹
ludzkich emocji. „Wilczyca”,
„Ukryte dziecko”, „Burza” to
tytu³y utrzymanych w naturalnych barwach portretów – metafor stanów emocjonalnych.
Na obrazie „Burza” kobiec¹
postaæ poch³ania pomarszczony materia³ czy te¿ papier.
Odbieramy ten obraz jako coœ
niepokoj¹cego, dziwnego i tajemniczego. Trudno jest mówiæ
o g³êboko skrywanych uczuciach i trudno je te¿ malowaæ.
Klaudii Ka to siê uda³o. Mo¿e
nie do koñca uœwiadamiamy
sobie, co chcia³a nam przekazaæ, ale odczuwamy ten prze-

kaz dziêki nadprzyrodzonej
zdolnoœci odbierania. To w³aœnie nadprzyroda.
Klaudia Ka urodzi³a siê w
1984 roku w Warszawie, gdzie
mieszka i pracuje. Uzyska³a
dyplom z wyró¿nieniem na kierunku malarstwa u prof. Barbary Szubiñskiej na Europejskiej Akademii Sztuk w 2008
roku. Dwukrotna laureatka Stypendium EAS i Stypendium
MEN. Wziê³a udzia³ w ponad
20 wystawach zbiorowych.
Poza malarstwem zajmuje
siê grafik¹ i animacj¹. Jest
wspó³za³o¿ycielk¹ w 2009 r.
Stowarzyszenia Hokuspokus,
zajmuj¹cego siê organizacj¹
wydarzeñ kulturalnych. Od
2011 r. pracuje w Przestrzeni
Twórczej 81 Stopni, gdzie maluje, a tak¿e pomaga w organizacji wystaw, targów i wydarzeñ artystycznych.
Wystawê „Nadprzyroda”
mo¿na ogl¹daæ do 13 maja
w Galerii 81 Stopni przy ul.
K³opotowskiego 38 lok. 5, w
pon. w godz. 15-20, wt.,
godz. 11-16, œr., godz. 11-16
lub po umówieniu mailowym: 81stopni@gmail.com.
Joanna Kiwilszo

i mieczem” w opracowaniu na
klarnet zyska³a nowe brzmienie. Ludzki g³os zast¹pi³ ciep³y
dŸwiêk klarnetu, a sam kompozytor zaimprowizowa³ temat na
fortepianie. Inne utwory to motyw z filmu „Syberiada polska”
czy „Taniec sudecki” z serialu
dla dzieci z lat 90. „Tajemnica
Sagalli”, który krêcony by³ w
Górach Sto³owych, rodzinnych
stronach kompozytora. Ciekawostk¹ by³ westernowy standard z reklamowego filmu „Polski koñ sportowy”.
Jednak przebojem, jak¿e na
czasie wobec drastycznych
ciêæ nak³adów na kulturê i g³osów krytykuj¹cych instytucje
kultury, okaza³ siê „dramat muzyczny” (tak nazwa³ go kompozytor) o radzie miejskiej,
opowiadaj¹cy o dyskusji radnych nad ciê¿k¹ sytuacj¹ w
kulturze w Bia³o³êce. Utwór
zosta³ wykonany z udzia³em
publicznoœci i tak siê spodoba³,
¿e artyœci musieli wykonaæ go
równie¿ na bis.
W kontekœcie artyku³ów krytykuj¹cych dzia³alnoœæ Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, opublikowanych niedawno w jednej
z lokalnych gazet, utwór ten,
jak i ca³y koncert nabiera specjalnego znaczenia: dowodzi
bezpodstawnoœci zarzutów stawianych kierownictwu Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. Autor
opublikowanych wypowiedzi
przedstawia mieszkañców Bia³o³o³êki jako publicznoœæ niewyrobion¹ muzycznie, która nie
mo¿e „kochaæ opery, operetki i
filharmonii”. S¹dz¹c po aplauzie, jaki wywo³a³ koncert Krzesimira Dêbskiego, publicznoœæ
ta najwyraŸniej ceni sobie kulturê wysok¹ i nie godzi siê na
obni¿anie poziomu dzielnicowego centrum kultury, co sugeruje, uwa¿aj¹cy siê za eksperta w dziedzinie gustów bia³o³êczan, autor artyku³ów.
Joanna Kiwilszo

„Czwarta siostra” w Teatrze 13

Tytu³em nawi¹zuj¹ca do dramatu Czechowa „Czwarta
siostra” Janusza G³owackiego to tragifarsa, w ironiczny
sposób ukazuj¹ca dzisiejsz¹ Rosjê.
Akcja dramatu dzieje siê w te¿ hollywoodzki re¿yser, który w
www.odszkodowanie.pl
Moskwie. Siostry Wiera, Tania i Moskwie krêci film o m³odociaKatia mieszkaj¹ z ostro pij¹cym nych prostytutkach. Jednak kieNAJWY¯SZE
ojcem - genera³em i przygarniê- dy dostaje Oscara, dedykuje go
ODSZKODOWANIA tym przez niego sierot¹ Kol¹. nie jej, ale swojej ¿onie. I tak, po
Podobnie jak bohaterki Czecho- kolei, ka¿da z sióstr prze¿ywa
dla osób poszkodowanych
wa, marz¹ o lepszym ¿yciu. Chc¹ rozczarowanie – mê¿czyŸni, na
w wypadkach drogowych
wyrwaæ siê z biedy do lepszego których liczy³y, zawodz¹. Nieœwiata. Ka¿da z sióstr d¹¿y do oczekiwanie pomaga im Kola...
BEZ ZALICZEK
tego innymi sposobami. Wiera
Janusz G³owacki przyzna³,
Hexa Dochodzenie
liczy na zwi¹zek z pos³em do ¿e „Czwarta siostra” nie jest
Odszkodowañ Sp. z o.o.
Dumy Jurijem, Katia podkrada kontynuacj¹ dramatu Czechomiêso na obiad tygrysowi, a naj- wa. Ukazana przez niego rzeul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
m³odsza Tania, aby zdobyæ pie- czywistoœæ rosyjska jest znacztel. 22 460 49 49
ni¹dze na wyjazd do Nowego nie groŸniejsza. Bieda, mafia,
gsm 600 996 166
Jorku, zadaje siê z gangsterem dzieci-sieroty – to problemy
Kosti¹. W ¿yciu Katii pojawia siê dzisiejszej, postkomunistycznej
Rosji, a równoczeœnie problemy bardziej uniwersalne, bo od
czasów Czechowa, jak mówi
autor sztuki, „œwiat zrobi³ parê
Nastêpna gazeta - 8 maja
przygnêbiaj¹cych kroków”.
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
Janusz G³owacki jest œwietnym
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
obserwatorem rosyjskiej (i nie tylMaciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy ko) obyczajowoœci, wspó³czesnej
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów popkultury, podporz¹dkowania
w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate- wszystkich sfer ¿ycia pieni¹dzu.
ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam, Premiera „Czwartej siostry” odbyog³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
³a siê w 2002 roku we Wroc³awiu
Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2 i w Warszawie. Od tego czasu
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
strona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
redakcja: redakcja@ngp.pl
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nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,
Jagoda 605-037-515
Pawe³ 609-490-949

sztuka zosta³a wystawiona w
oœmiu krajach i dosta³a pierwsz¹
nagrodê na miêdzynarodowym festiwalu w Dubrowniku.
W Bia³o³êckim Oœrodku Kultury sztukê wystawi³ Zespó³ Teatru 13 w re¿yserii Anety Muczyñ. Zwraca uwagê œwietne
aktorstwo. W role sióstr wcieli³y
siê: Maria Jakuszko jako Wiera, Zuzanna Augustyniak jako
Katia i Katarzyna Paw³owska
jako Tania. Poza tym wyst¹pili:
Ryszard Wysocki – Kola, Robert
Ko³akowski – genera³, Ma³gorzata Szumowska – Babuszka,
Rafa³ Sawu³a – Jurij, Dominik
Wendo³owski- Misza, Wojciech
Wierzbowski - Iwan Paw³owicz,
Filip Pietkiewicz-Bednarek John Freeman, Rafa³ Wasielkiewicz - Kostia oraz Krzysztof
Dzier¿ek - Stiopa. Dope³nieniem
ca³oœci jest scenografia Marcina Kowalika i, jak zwykle, œwietna muzyka Jana Pa³ysa.
Najbli¿sze
spektakle
„Czwartej siostry” w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury:
26.04, godz. 19 i 27.04, godz.
18. Wstêp wolny, obowi¹zuje rezerwacja miejsc.
Joanna Kiwilszo

