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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 powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

W maju specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 2

Co mi daje do tego prawo?

– miejsce urodzenia. Jestem

rdzennym warszawiakiem,

ba – rdzennym mieszkañcem

Bia³o³êki. Latami musia³em

siê wstydziæ, ¿e przysz³o mi

tu mieszkaæ. Peryferyjna -

najpierw czêœæ dzielnicy, po-

tem samodzielna gmina. Za-

wsze spychano nam tutaj

wszelkie uci¹¿liwe zak³ady i

fabryki. Œmierdzia³a Czajka,

snu³ siê fetor z zak³adów miê-

snych na Annopolu, niemo¿-

liwie cuchnê³y dzikie sk³ado-

wiska odpadów przy Marywil-

skiej, dziwny jakiœ zapach

emitowa³a tarchomiñska Po-

lfa. Pamiêtam, jak za¿enowa-

ny siê czu³em, kiedy odwie-

dzi³ mnie w 90. roku kuzyn z

Niemiec i musia³em mu t³u-

maczyæ, sk¹d i dlaczego te

nieznoœne zapachy. Nie bar-

dzo móg³ to zrozumieæ. Prze-

cie¿ macie urzêdników, prze-

cie¿ p³acicie podatki – krêci³

g³ow¹. Komunikacja by³a

beznadziejna, brakowa³o ulic

i chodników. Brnê³o siê w b³o-

cie do nielicznych przystan-

ków autobusowych i do liczo-

nych na palcach jednej rêki

osiedlowych sklepików, bra-

kowa³o placówek poczto-

wych, nie by³o filii banków, nie

by³o szkó³.

A¿ wreszcie pojawili siê –

jak ich nazywa³em – trzej

muszkieterowie. Burmistrz

Jerzy Smoczyñski, wicebur-

mistrz Tadeusz Semetkowski

i przewodnicz¹cy Rady Gmi-

ny Jacek Kaznowski, dzisiej-

szy burmistrz dzielnicy. To oni

zawalczyli o Bia³o³êkê, o tê

czêœæ Warszawy, o której

mówi³o siê pogardliwie, ¿e

wrony tu zawracaj¹. To dziê-

ki nim rozpocz¹³ siê marsz

Bia³o³êki ku nowoczesnoœci.

Walczyli o œrodki na inwesty-

cje, tworzyli plany miejscowe

zagospodarowania prze-

strzennego, budowali drogi,

kanalizacjê, wodoci¹gi, gazo-

ci¹gi, powstawa³a szko³a za

szko³¹, przyci¹gali prywat-

Iluminacja

niezgody
Przymierza³em siê do tego tematu od dawna, œledz¹c

jak to sprytnie mo¿na wywo³aæ burzê w szklance wody

i to burzê z piorunami, z nawa³nic¹ i gradem i zastana-

wia³em siê czy warto w ogóle dyskutowaæ na poziomie

tabloidów, czyli z pozycji parteru. Iluminacja bia³o³êckiego

ratusza, wydawa³oby siê kwestia banalna i oczywista.

Zastanawia³em siê i doszed³em do wniosku, ¿e jednak

warto do tematu wróciæ. Nie mo¿na pomijaæ milczeniem

nieuzasadnionego zadymiarstwa.

Wszystkiemu winien jest

kolektor pod dnem Wis³y, któ-

rym maj¹ pop³yn¹æ œcieki z

centralnej i pó³nocnej czêœci

lewobrze¿nej Warszawy. Jest

ju¿ prawie gotowy, ale to pra-

wie czyni wielk¹ ró¿nicê, bo-

wiem oddanie do u¿ytku ca³e-

go obiektu – w myœl zawartej

z wykonawc¹ umowy – mo¿e

nast¹piæ jedynie pod warun-

kiem, ¿e wszystkie jego sk³a-

dowe osi¹gn¹ pe³n¹ gotowoœæ.

Tymczasem poszczególne

obiekty s¹ na ró¿nych etapach

tej gotowoœci. Kolektor pod

dnem Wis³y te¿ ma opóŸnie-

nie – Do 8-tygodniowego

opóŸnienia dosz³o w sierpniu

ubieg³ego roku, kiedy to ulew-

ne deszcze doprowadzi³y do

zalania tunelu pod dnem Wi-

s³y i tym samym do zalania tar-

Jeszcze poczekamy

na Czajkê
No i nied³ugo trwa³a radoœæ tych, których cieszy³o za-

powiadane na póŸn¹ wiosnê otwarcie zmodernizowanej

Oczyszczalni Œcieków Czajka. Pisaliœmy o tym w jednym

z kwietniowych wydañ NGP. Pe³en rozruch oczyszczalni

nast¹pi dopiero 30 wrzeœnia, zaœ spalarnia osadów œcie-

kowych ruszy 30 listopada. Do umów z wykonawc¹ ju¿

dopisano aneksy z nowymi datami.

czy dr¹¿¹cej TBM. Urz¹dzenie

uleg³o awarii, trzeba by³o za-

mawiaæ czêœci zamienne, któ-

re musia³y byæ doprodukowa-

ne. Kolektor œciekowy jest nie-

mal gotowy, jeszcze wiosn¹

pop³yn¹ nim œcieki, ale nie w

pe³nym wymiarze. Tak jak

wspomina³am na ³amach NGP

w kwietniu, oczyszczalnia jest

ju¿ gotowa, zaœ w spalarni

bêd¹ trwa³y testy technologicz-

ne, które stanowi¹ przygoto-

wanie do wstêpnego rozruchu

– powiedzia³a NGP Ma³gorza-

ta Wojewódzka z Biura Rzecz-

nika Prasowego MPWiK.

Miejmy nadziejê, ¿e nowe

terminy oddania do eksploata-

cji oczyszczalni z kolektorem

pod dnem Wis³y i spalarni osa-

dów œciekowych s¹ terminami

ostatecznymi.                (egu)

Zabrak³o odpowiedzi na

wiêkszoœæ przedstawionych

przez Komitet Obrony Kina

Praha pytañ, w tym najbar-

dziej istotnych, dotycz¹cych

rozstrzygniêæ w sprawie jego

dalszych losów. Czytamy

natomiast, ¿e urz¹d mar-

sza³kowski wynajmuje przy

Jagielloñskiej 26 pomiesz-

czenia p³ac¹c za nie czynsz

oraz ¿e nieprawdziwe s¹

plotki o chêci przejêcia na ten

cel ca³ej nieruchomoœci.

Skoro Spó³ka Centrum Pra-

ha przynosi zyski... Wydaje

siê, ¿e to one s¹ g³ównym

NoveKino Praha

G³ow¹ w mur
Petycja do marsza³ka Województwa Mazowieckiego

Adama Struzika z³o¿ona przez Komitet Obrony Kina Praha

i Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich jeszcze pod koniec

marca, poparta kilkunastoma setkami podpisów spo³ecz-

noœci Pragi, lewobrze¿nej Warszawy i miejscowoœci

podwarszawskich, doczeka³o siê wreszcie odpowiedzi.

Udzieli³ jej wicemarsza³ek Leszek Ruszczyk. Rozczaruje

siê jednak ten, kto liczy³ na rzetelne odniesienie siê do

tematu i wyczerpuj¹ce wyjaœnienia. Z pisma dowiadujemy

siê bardzo niewiele.

celem i najlepszym alibi dla

w³adz województwa. A sko-

ro budynek jest rentowny, ist-

Na Jarmarku w Parku

„Wzrok na szóstkê z plusem” pod tak¹ nazw¹ ruszy³a

akcja bezp³atnych badañ wzroku dla dzieci szkó³ pod-

stawowych i gimnazjów z powiatu warszawskiego i

gdañskiego. Jest to pierwsza czêœæ, realizowanego

przez Centrum Okulistyczne Nowy Wzrok, programu

wczesnego zapobiegania rozwojowi wad wzroku wœród

uczniów szkó³, którego g³ównym celem jest zwrócenie

uwagi na problem drastycznie zwiêkszaj¹cej siê liczby

dzieci z wadami wzroku oraz potrzeby ich wczesnego

wykrywania.

Wzrok

na szóstkê z plusem

S³oñca nie zabrak³o pod-

czas najwa¿niejszego punk-

tu 10-godzinnego  programu

Jarmarku - wrêczania statu-

etki  Floriana. W tym roku ka-

pitu³a uhonorowa³a tylko

jedn¹ osobê - Mieczys³awa

Wojdygê. Laureat jest rodo-

Z tradycj¹, ale nie bez aktualnoœci – tak¹ formu³ê przy-

jêli organizatorzy VII Jarmarku Floriañskiego 13 maja.

Wystêpy artystyczne, stoiska rzemios³ artystycznych i

smako³yków regionalnych przeniesiono z ulicy Floriañ-

skiej do pobliskiego Parku Praskiego. Usytuowana tam

Muszla Praska pozwoli³a zaoszczêdziæ œrodki, wydawa-

ne uprzednio na budowê sceny. Frekwencja zmienia³a siê

wraz z pogod¹

witym pra¿aninem, absol-

wentem Gimnazjum im. Kró-

la W³adys³awa IV. Pracowa³

w Fabryce Samochodów

Osobowych, przez dwie ka-

dencje by³ radnym Pragi

Pó³noc, by³ prezesem Towa-

rzystwa Przyjació³ Pragi, jest

cz³onkiem komisji historycz-

nej Towarzystwa Przyjació³

Warszawy, od 10 lat aktyw-

nie dzia³a w Stowarzyszeniu

b. Wychowanków Gimna-

zjum im. Króla W³adys³awa

IV. Jest autorem i realizato-

rem wielu  inicjatyw z dziedzi-

ny historii i kultury, m.in. po-
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KUPNO • KOMIS • SPRZEDA¯

tel. 602 247 133

januszhendel@op.pl

Warszawa, ul. Okrzei 32

OBRAZY • SREBRA • PLATERY

ZEGARY • PORCELANA

ODZNACZENIA • MEDALE

MONETY • BANKNOTY

BI¯UTERIA • MEBLE

Nie by³ to jedyny powód do

wyra¿enia dezaprobaty wo-

bec pracy Rafa³a Nadolnego,

który urzêdowanie jako Ma-

zowiecki Konserwator Zabyt-

ków rozpocz¹³ od … bloko-

wania wpisów do rejestru za-

bytków. Bezpodstawnie od-

mówi³ wpisania do rejestru

zabytków m.in. domu przy ul.

Œrodkowej 20 – jednego z

trzech najstarszych murowa-

nych budynków Nowej Pragi,

wzniesionego w 1865 roku.

Nadzieje na rzetelne wy-

pe³nianie przez Rafa³a Nadol-

nego powierzonej mu funkcji

zniszczy³o wyburzenie w koñ-

cu kwietnia br. budynku przy

ul. Grochowskiej 314 na Ka-

mionku. Zbudowany w 1917

roku jako dom mieszkalno-

administracyjny zak³adów

mechanicznych produkuj¹-

cych pompy, by³ jednym z

najstarszych (jeœli nie najstar-

szym) warszawskim przyk³a-

dem „stylu dworkowego” w

architekturze polskiej.

Rafa³ Nadolny wiedzia³, ¿e

budynek, na skutek b³êdu w

procesie weryfikacji spisu (a

nie odmówienia mu wartoœci

zabytkowej) przejœciowo

znajduje siê poza gminn¹

ewidencj¹ zabytków i jest re-

alnie zagro¿ony zniszcze-

niem w zwi¹zku z deklarowa-

nym przez spadkobierców

zamiarem wyburzenia budyn-

ku. Zignorowa³ wniosek Sto-

³ecznego Konserwatora Za-

bytków o wpisanie budynku

przy ul. Grochowskiej 314 do

rejestru zabytków, choæ

obiekt ten posiada³ kartê ewi-

dencyjn¹ zabytku.

Szczegó³owa analiza tego

przypadku znalaz³a siê w

skierowanym do Wojewody

Mazowieckiego Jacka Ko-

z³owskiego Liœcie Otwartym

Zespo³u Opiekunów Kultu-

ralnego Dziedzictwa War-

szawy ZOK. Tomasz Markie-

wicz i Janusz Sujecki wnio-

skuj¹ o odwo³anie Rafa³a

Nadolnego: „Dalsze pozo-

stawianie Rafa³a Nadolnego

na stanowisku Mazowieckie-

go Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków stwarza re-

Nadolny - nieudolny
„Mazowiecki Wojewódzki Konserwatorze Zabytków – obudŸ siê” – apelowali 6 grudnia

ubieg³ego roku spo³ecznicy i mieszkañcy Pragi, zaniepokojeni stanem kamienicy przy

ul. Sierakowskiego 4 – jednego z najstarszych murowanych budynków w tej czêœci

Pragi, od lat 80. XIX wieku siedziby pierwszego praskiego gimnazjum.

alne zagro¿enie dla war-

szawskich zabytków”.

O przes³ankach wniosku o

odwo³anie Rafa³a Nadolnego

dzia³acze ZOK informowali

warszawiaków 8 maja pod-

czas pikiety przed siedzib¹

Wojewódzkiego Konserwato-

ra Zabytków przy ul. Nowy

Œwiat 18/20. Uczestnicz¹cy w

pikiecie Adam Rosiñski, prze-

wodnicz¹cy Samorz¹du Ka-

mionka, powiedzia³ nam:

„W³adze po lewej stronie Wi-

s³y musz¹ dostrzec, ¿e pra-

wobrze¿na Warszawa ma

dokoñczenie ze str. 1

G³ow¹ w mur
NoveKino Praha

nienie w nim kina staje siê

spraw¹ zupe³nie drugo-

rzêdn¹. Co z tego, ¿e to kino

w za³o¿eniu jest g³ównym

podmiotem, a wynajem do-

datkowych pomieszczeñ mia³

je tylko dofinansowywaæ...

Po odpowiedzi na szcze-

gó³owe pytania dotycz¹ce

Centrum Praha oraz Instytu-

cji Filmowej Max-Film wice-

marsza³ek Ruszczyk odsy-

³a... do tych w³aœnie spó³ek.

Ma³o tego, powo³uj¹c siê na

art. 375 kodeksu spó³ek han-

dlowych, stwierdza, ¿e ani

rada nadzorcza, ani walne

zgromadzenie (w tym wy-

padku Zarz¹d Województwa

Mazowieckiego) „nie ma pra-

wa wydawania zarz¹dowi

spó³ek samorz¹dowych wi¹-

¿¹cych poleceñ dotycz¹cych

bie¿¹cych spraw spó³ki”.

Umywanie r¹k od odpowie-

dzialnoœci za powo³ane

spó³ki rodzi podejrzenia o

kolejn¹ próbê uw³aszczenia

siê na naszym wspólnym

maj¹tku. Skoro nie ma ¿ad-

nego wp³ywu na spó³ki, po

co siê je tworzy?

Poniewa¿ jeszcze pod ko-

niec 2011 roku Województwo

Mazowieckie naby³o 100%

udzia³ów w spó³ce Centrum

Praha, jest dziœ jej ca³oœcio-

wym w³aœcicielem. Trudno

sobie wyobraziæ, ¿eby w³aœci-

ciela nie interesowa³o, w jaki

sposób jest wykorzystywana

jego w³asnoœæ. Przy tym na-

le¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest to

firma biznesowa, ale podmiot

pañstwowy, zarz¹dzaj¹cy

naszym wspólnym maj¹t-

kiem. Tymczasem okazuje

siê, ¿e nie posiada on nawet

podstawowej wiedzy doty-

cz¹cej kosztów inwestycji i

funkcjonowania obiektu.

Jako wyborcy i rzeczywiœci

w³aœciciele tego maj¹tku

mamy prawo domagaæ siê

nie tylko rzetelnych informa-

cji na jego temat, ale przede

wszystkim w³aœciwego, zgod-

nego z naszymi potrzebami,

nim zarz¹dzania. Urz¹d mar-

sza³kowski nie mo¿e funkcjo-

nowaæ jak przedsiêbiorstwo

nakierowane na maksymali-

zacjê zysku. Powinien przy

tym dbaæ o ca³kowit¹ jawnoœæ

i transparentnoœæ dzia³añ,

których brak w sprawie No-

vego Kina Praha jest wyraŸ-

nie widoczny.

Kino dzia³a, jednak jak siê

dowiadujemy, sytuacja jego

pracowników nie uleg³a po-

prawie, ale wrêcz przeciwnie

– niestety, potwierdzi³y siê na-

sze obawy. Nie przed³u¿ono

umowy z osob¹, która najod-

wa¿niej wystêpowa³a w obro-

nie swego miejsca pracy i in-

teresu spo³ecznego. Tak¿e

pozostali pracownicy wci¹¿

nie otrzymali nowych umów.

Czêœæ jest nadal na wypowie-

dzeniu, inni pracuj¹ w opar-

ciu o „œmieciowe” umowy

miesiêczne. Czego wymagaæ

od prywatnych pracodawców,

skoro to samorz¹dowa spó³ka

Max-Film wprowadza niskie,

antypracownicze standardy

zatrudnienia?

OdpowiedŸ wicemarsza³ka

Leszka Ruszczyka na pytania

i w¹tpliwoœci wyborców nie-

wiele wyjaœnia. Nieco wiêcej

œwiat³a na sprawê rzuca jego

odpowiedŸ na interpelacjê

radnego Województwa Ma-

zowieckiego Grzegorza Pie-

truczuka. Znalaz³a siê w niej

informacja, ¿e od maja w bu-

dynku kina zostanie urucho-

miona nowa restauracja, zaœ

od czerwca, po wygaœniêciu

umowy z Max-Filmem, nast¹-

pi zmiana operatora kina.

Trzymamy za s³owo. Nadal

jednak nie wiemy, czy nowy

podmiot zarz¹dzaj¹cy kinem

ma spe³niæ rozbudzone ocze-

kiwania spo³eczne, czy tylko

potrzeby finansowe zarz¹dcy

nieruchomoœci.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ

Praskich oraz Komitet Obro-

ny Kina zamierzaj¹ szukaæ

rozwi¹zañ chroni¹cych inte-

res publiczny. W odpowiedzi

na pismo wicemarsza³ka chc¹

wyst¹piæ z propozycj¹ utwo-

rzenia spo³ecznej rady kon-

sultacyjnej przy Novym Kinie

Praha. Wyst¹pi¹ tak¿e w

obronie pracownika kina wy-

rzuconego z pracy przez Max-

Film, uwa¿aj¹c takie praktyki

samorz¹dowej spó³ki za ca-

³kowicie naganne. Zgodnie z

sugesti¹ wicemarsza³ka

Ruszczyka, zostan¹ te¿ wy-

stosowane pisma do Centrum

Praha i Max-Film ze szczegó-

³owymi pytaniami mieszkañ-

ców, którzy podpisali siê pod

petycj¹ w obronie kina.

Kr

ZAPRASZAJ¥ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotycz¹ce

zamiennego projektu budowy ul. Œw. Wincentego

(od Ronda „¯aba” do ul. Ko³owej na d³ugoœci ok. 550m)

którego celem jest ominiêcie miejsc pochówków

w historycznych granicach Cmentarza ¯ydowskiego.

Spotkanie informacyjne odbêdzie siê:

29 maja 2012 r. o godz. 1800

w Urzêdzie Dzielnicy Targówek

Na terenie Dzielnicy Targówek zostanie przeprowadzona nowa inwestycja - Budowa

ul. Œw. Wincentego wraz z odcinkiem ul. G³êbockiej na odcinku od Ronda „¯aba” do

wjazdu na teren CH Targówek. Budowa tych ulic pomo¿e odci¹¿yæ istniej¹cy uk³ad

komunikacyjny, którego przepustowoœæ jest wyczerpana, pozwoli na usprawnienie po³¹czeñ

miêdzydzielnicowych oraz usprawni po³¹czenie Dzielnicy Targówek z centrum Miasta.

Biuro Projektów Transprojekt Gdañski Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Sto³ecznego Warszawy

reprezentowanego przez Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje dokumentacjê

zamienn¹ do ju¿ wykonanego projektu budowy ul. Œw. Wincentego i ul. G³êbockiej, której

celem jest ominiêcie miejsc pochówków w historycznych granicach Cmentarza ¯ydowskiego

na odcinku pocz¹tkowym od Ronda „¯aba” do ul. Ko³owej.

Projektowana ul. Œw. Wincentego nale¿y do jednych z wa¿niejszych tras komunikacyjnych

w pó³nocno-wschodniej czêœci Warszawy. Obecnie stanowi jedno z niewielu po³¹czeñ

Dzielnicy Bia³o³êka z centrum Miasta. W przysz³oœci ul. Œw. Wincentego bêdzie ³¹czy³a

obwodnicê ekspresow¹ przebiegaj¹c¹ wzd³u¿ Trasy Toruñskiej z obwodnic¹ miejsk¹,

przebiegaj¹c¹ m.in. wzd³u¿ ul. Starzyñskiego. Ponadto bêdzie przecinaæ ci¹g ulic:

Nowo-Trockiej, Matki Teresy z Kalkuty, który bêdzie prowadzi³ na nowy most przez Wis³ê

- most Krasiñskiego. Po rozbudowie ulica Œw. Wincentego bêdzie stanowi³a uzupe³nienie

sieci promienistych ulic prowadz¹cych do i z centrum Miasta oraz bêdzie „spina³a” uk³ad

obwodnic miejskich w Dzielnicach Bia³o³êka i Targówek.

Opracowanie zamiennego projektu obejmuje budowê nowej dwujezdniowej ulicy po dwa

pasy ruchu w ka¿dym kierunku z pasami w³¹czeñ i wy³¹czeñ, budowê skrzy¿owañ

z istniej¹cymi ulicami poprzecznymi, budowê chodników oraz œcie¿ek rowerowych

od skrzy¿owania z Rondem „¯aba” do skrzy¿owania z ul. Ko³ow¹.

Informacje dot. przebiegu zmienianego odcinka ul. Œw. Wincentego znajduj¹ siê na

powy¿szych stronach internetowych.

Inwestor:

Miasto Sto³eczne Warszawa

Zarz¹d Miejskich Inwestycji

Drogowych

www.zmid.waw.pl

Biuro Projektowe:

Transprojekt Gdañski

Sp. z o.o.:

www.tgd.pl

Dzielnice:

Urzêdy Dzielnicy

Targówek

m.st. Warszawy

www.targowek.waw.pl

tak¿e historiê i zabytki. Ka-

mionek czy Stara Praga pe-

³ne s¹ cennych obiektów, któ-

rych niestety ubywa przez

niekompetentne dzia³ania

niektórych urzêdników. Za-

miast przyk³adania rêki do li-

kwidacji zabytków, winny do

nas p³yn¹æ pieni¹dze na ich

restauracjê”.                         K.

Japoñski Piknik Rodzinny
20 maja 2012 przy ulicy Po³czyñskiej 120 a i c odbêdzie

siê Japoñski Piknik Rodzinny organizowany przez Japoñ-

skie Ogrody Bonsai oraz Yamaha POLand Position.

Przewidziano wiele atrakcji dla dzieci jak i rodziców m.in.:

Warsztaty Origami oraz Kaligrafii, tradycyjne Gry Japoñskie,

mo¿liwoœæ testowania motocykli i quadów Yamaha, pokaz za-

k³adania tradycyjnego Kimona, pokazy Sztuk Walki, wystawa i

pokazy formowania drzewek Bonsai, Szko³a Sushi oraz grill.

Wstêp wolny!



nowa gazeta praska  3

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

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

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

ul. Zagójska 9

04-160 Warszawa

dokoñczenie ze str. 1

Iluminacja niezgody
nych inwestorów i dewelope-

rów, którzy budowali osiedle

za osiedlem. Liczba miesz-

kañców ros³a lawinowo. W

tym czasie po prostu pêka³em

z dumy i myœla³em sobie, ¿e

nareszcie mamy dobrych

w³odarzy, którym naprawdê

zale¿y na pomyœlnoœci tej

gminy. Chcia³bym widzieæ

taki pionierski zapa³ w innych

dzielnicach – wówczas gmi-

nach – Warszawy. Bardzo

czêsto przys³uchiwa³em siê

sesjom rady gminy – to by³a

prawdziwa przyjemnoœæ. Tu

nowa droga, tu nowa szko³a,

tu kolejny du¿y supermarket,

tu boisko sportowe, kolejny

odcinek jezdni, kilometr chod-

nika, nastêpne nowiutkie

osiedle mieszkaniowe.

Ten, kto przyjecha³ do War-

szawy z innego miasta czy

wsi, nie jest w stanie zrozu-

mieæ dumy rdzennego miesz-

kañca Bia³o³êki, na którego

oczach zmienia siê wszystko

i wpisuje siê harmonijnie w tê

niezwyk³¹ dla du¿ego miasta

dziewicz¹ i bogat¹ przyrodê.

Jeœli ktoœ tego nie czuje, nie

dogadamy siê. To tak, jakby

próbowaæ z niewidomym roz-

mawiaæ o kolorach. Nie mó-

wiê, ¿e wszystko by³o ideal-

nie, nie chcê tu tworzyæ ja-

kiejœ kolorowej widokówki.

By³y problemy, by³y dyskusje,

koalicja z opozycj¹ w radzie

bra³y siê za ³by, ale wszystko

zawsze by³o dla dobra tej

dzielnicy. Wiadomo, ¿e gdzie

drwa r¹bi¹, tam wióry lec¹.

Dwa lata temu, po latach,

odwiedzi³ mnie znów ten sam

kuzyn z Niemiec. Nie macie

pojêcia, jak¹ mia³ minê, kie-

dy jechaliœmy z lotniska sa-

mochodem. Zobaczy³ now¹

Bia³o³êkê i oniemia³. Dla mnie

- bezcenne.

Teraz mamy dzielnicê i

znów ktoœ chce mi wmówiæ,

¿e Bia³o³êka jest peryferyjna,

odmawiaj¹c prawa do pod-

œwietlenia atrakcyjnego archi-

tektonicznie budynku ratu-

sza. Jeœli ktoœ nie wie, przy-

pomnê – ratusz zosta³ uzna-

ny za najatrakcyjniejszy bu-

dynek u¿ytecznoœci publicz-

nej w latach 1996 – 1997.

Odmawia siê tego prawa

cz³owiekowi, który tê dzielni-

cê, wczeœniej gminê, podno-

si³ dos³ownie z b³ota wspól-

nie z przyjació³mi. Poza

wszystkim Jacek Kaznowski

uzgodni³ decyzjê o rozpisaniu

przetargu na oœwietlenie ra-

tusza ze swoimi zastêpcami,

wszystko odby³o siê zgodnie

z prawem, by³y wolne œrodki

do wykorzystania i w koñcu –

200 – 300 tys. z³ to nie s¹ pie-

ni¹dze, które warte s¹ a¿ ta-

kiej awantury i bzdurnych ar-

tyku³ów w tabloidach w stylu

– burmistrz zamówi³ oœwietle-

nie zewnêtrzne „swojego

urzêdu” lub sarkastyczne

uwagi, ¿e robi siê to po to, by

jad¹cy Modliñsk¹ kibice Euro

2012 mogli dojrzeæ bia³o³êc-

ki ratusz. Albo roztrz¹sanie –

w imieniu rzekomo „wœcie-

k³ych” mieszkañców Bia³o³ê-

ki – rozrzutnoœci w³adz dziel-

nicy, które zrobi³y zamach na

kasê w celu oœwietlenia „swo-

jego urzêdu”. Stek bzdur.

Jestem zdania, ¿e pod-

œwietlone powinny byæ do-

datkowo wszystkie zabytko-

we budynki, które mamy w

dzielnicy, choæby z tej racji,

¿e mamy ich naprawdê nie-

wiele. Dlaczego nikt nie dys-

kutuje nad rozrzutnoœci¹

w³adz Warszawy, kiedy pod-

œwietla siê wszystkie zabyt-

ki na Starym Mieœcie,

wszystkie mosty, budynki na

Trakcie Królewskim, wiêk-

szoœæ zabytkowych koœcio-

³ów? Nikomu to nawet do

g³owy nie przyjdzie, bo ka¿-

dy z nas chce mieszkaæ w

³adnym mieœcie. Dla mnie

skoñczy³y siê czasy gdy mie-

liœmy peryferyjne dzielnice -

Warszawa jest jedna.

Kto i po co rozpêta³ to ilu-

minacyjne piekie³ko? Kto do-

prowadzi³ do tego, ¿e przed

tabloidami jak uczniak musia-

³a siê t³umaczyæ pani rzecz-

nik prasowa? Kto i po co na-

psu³ krwi w³adzom dzielnicy?

Jestem bardzo rozczaro-

wany, ¿e sprawa iluminacji

upad³a. Mam nadziejê, ¿e

burmistrz nie odpuœci i w naj-

bli¿szej przysz³oœci powróci

do tematu. Mam nadziejê i

bardzo na to liczê. Nie chcê

daæ siê podporz¹dkowaæ dyk-

tatowi tabloidów, przez kogoœ

niew¹tpliwie sterowanych.

Tabloidów, których poziom

jest po prostu ¿a³osny. Chcê

– jak wiêkszoœæ bia³o³êczan

– mieszkaæ w ³adnej, nie pe-

ryferyjnej i nie marginalizowa-

nej dzielnicy. Zamierzam o to

walczyæ.

Anzelm B.

(nazwisko znane redakcji)

Za przyjêciem protoko³u

opowiedzia³o siê 16 radnych,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. 20

g³osami, przy 1 wstrzymuj¹-

cym siê, podjêto uchwa³ê,

pozytywnie opiniuj¹c¹ wykaz

nr 4/2012 lokali mieszkalnych,

przeznaczonych do sprzeda-

¿y bezprzetargowej na rzecz

ich najemców. Wykaz, który

wczeœniej pozytywnie zaopi-

niowa³y komisje: gospodarki

komunalnej i mieszkaniowej

oraz bud¿etu i finansów, obej-

muje 30 lokali, z budynków

przy ul.: Rembieliñskiej 15, 17

i 19; Smoleñskiej 73, 79, 81 i

87; Suwalskiej 21 i 31; œw.

Wincentego 89; Wêgrowskiej

3; Wysockiego 20; Z³otopol-

skiej 13 i 15; ¯uromiñskiej 6;

Boles³awickiej 26; Goœciera-

dowskiej 1; Krakusa 1; £abi-

szyñskiej 18; £ojewskiej 10;

Or³owskiej 7; Poleskiej 3.

W nastêpnym punkcie po-

rz¹dku dziennego Jacek Rybak

podziêkowa³ burmistrzowi za

realizacjê wniosku, zawartego

we wczeœniej z³o¿onej interpe-

lacji: utwardzenie chodnika przy

ul. Barkociñskiej i podwórka.

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Jeszcze krócej
7 maja pad³ swoisty rekord: na przyjêcie protoko³u z

poprzedniej sesji, podjêcie jednej uchwa³y i zg³oszenie

interpelacji – radnym Targówka wystarczy³o 6 minut 57

sekund. Tym razem frekwencja od pocz¹tku by³a wysoka.

Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny,

glosy liczy³ Krzysztof Miszewski.

Anna Moczulska zachêca³a do

udzia³u w zbiórce darów, które

zostan¹ przekazane Polakom

na wschodzie podczas M³odzie-

¿owego Rajdu Szlakiem Hym-

nu „Jeszcze Polska nie zginê-

³a”. Organizuje go urz¹d Dziel-

nicy Targówek, realizuje Dom

Kultury „Zacisze”. W dniach 14-

27 maja 35 uczestników i 4

opiekunów przejedzie tras¹ z

Warszawy przez m.in.: Radzy-

min, Tykocin, Grodno, Lidê. No-

wogródek, Baranowicze, Nie-

œwie¿, Kuropaty Smoleñsk, Ka-

tyñ, Moskwê, Twer, Miednoje,

Ostaszków, £uki, Dyneburg,

Wilno, Giby, Augustów,

Gdañsk.                                 K.
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Na Jarmarku w Parku

W tym roku motywem prze-

wodnim Nocy Muzeów jest

twórczoœæ Boles³awa Prusa,

którego 100. rocznica œmierci

przypada dok³adnie 19 maja.

Uczestnicy Nocy, zaintereso-

wani autorem „Lalki” „Eman-

cypantek” czy „Kronik”, znajd¹

wiele ciekawych propozycji.

Ju¿ o 18.00 na Krakowskim

Przedmieœciu sprzed pomnika

Kopernika wyruszy Ho³d Pru-

sowski. To przygotowana

przez uczniów warszawskiego

liceum im. B. Prusa insceniza-

cja, w której m³odzie¿ przebra-

na w stroje z epoki przejdzie

przed pomnik swego patrona.

Po drodze publicznoœæ bêdzie

mog³a poznaæ czytane przez

uczniów, fragmenty najs³aw-

niejszych utworów Prusa, opi-

suj¹ce Warszawê i spotkaæ

postaci z jego powieœci.

Do lepszego poznania Bole-

s³awa Prusa, Rzeckiego, Wo-

kulskiego i ich miasta zachêca

tak¿e Muzeum Historyczne

m.st. Warszawy, które propo-

nuje wycieczki z przewodni-

kiem jego œladami. Biblioteka

Publiczna m.st. Warszawy przy

ul. Koszykowej zaprasza m.in.

na projekcjê filmu „Lalka” w re¿.

Wojciecha Hasa.

Nowoœci¹ w tegorocznej

Nocy Muzeów bêd¹ piwnice

staromiejskie, które po remon-

cie po raz pierwszy zostan¹

udostêpnione szerokiej pu-

blicznoœci (wejœcie tylko w gru-

pach po 20 osób, zbiórka

przed Muzeum Historycznym

m.st. Warszawy).

Miasto proponuje tak¿e

udzia³ w dwóch grach miej-

skich – jedna z zagadk¹ kry-

minaln¹ z lat 30. ubieg³ego

wieku o z³odziejach dzie³ sztu-

ki, druga o Instytucie Rado-

wym, jaki przed wojn¹ stara-

niem Marii Sk³odowskiej-Cu-

rie powsta³ w Warszawie.

Wskazówki dla uczestników

gier znajduj¹ siê na:

www.nocmuzeow.zebraprojekt.pl.

W warszawskiej Nocy Mu-

zeów weŸmie udzia³ blisko

200 placówek. Dojazd do nich

zapewnia miasto st. Warsza-

wa organizuj¹c specjaln¹,

bezp³atn¹ komunikacjê auto-

busow¹, któr¹ uzupe³niaæ

bêd¹ 24 zabytkowe „ogórki”.

Niespodziank¹ dla fanów ko-

munikacji szynowej bêdzie war-

szawski tramwaj promocyjny,

który wyruszy z pl. Narutowicza

i podczas Nocy Muzeów bêdzie

kursowa³ po stolicy.

Noc Muzeów
W sobotê 19 maja, miasto st. Warszawa, zaprasza na Noc

Muzeów. Zachêcamy do skorzystania z przewodnika, w

którym znajduj¹ siê wszelkie potrzebne informacje: o pro-

gramie, godzinach rozpoczêcia ró¿nych wydarzeñ, atrak-

cjach dla dzieci, u³atwieniach dla niepe³nosprawnych oraz

o komunikacji.

wo³ania Muzeum Warszawskiej Pragi, upa-

miêtnienia rodziny Fedoroñków.

Statuetkê Floriana wrêczy³ laureatowi se-

nator Marek Borowski w towarzystwie burmi-

strza Piotra Zalewskiego i wiceburmistrz Ka-

tarzyny £êgiewicz. „Dopóki si³ mi starczy,

bêdê siê stara³, by Praga by³a najszczêœliw-

sza i mia³a swoje miejsce w historii” – zapew-

ni³ Mieczys³aw Wojdyga. Ciep³e s³owa po-

œwiêci³ swej macierzystej szkole, przypomnia³

te¿ jej s³awnych wychowanków.

Czêœæ artystyczn¹ Jarmarku Floriañskiego

rozpoczê³a parada orkiestry dêtej Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej z Nadarzyna, pod batut¹ Mi-

ros³awa Chilmanowicza. Jej pozycjê, jako jed-

nej z najlepszych orkiestr dêtych w Polsce i

Europie potwierdzaj¹ liczne nagrody i wyró¿-

nienia w konkursach.

Potem na scenie zagoœci³y „Fasolinki” –

zespó³ taneczno-wokalny, z udzia³em kilku-

dziesiêciu najm³odszych artystów (4 – 13 lat)

z M³odzie¿owego Domu Kultury przy ul.

£azienkowskiej, pod artystycznym kierownic-

twem Haliny Soko³owskiej. W Parku na dzie-

ci czeka³y atrakcyjne zabawy na karuzeli,

dmuchanej zje¿d¿alni i trampolinie.

Miêdzy wystêpami artystycznymi odbywa-

³y siê konkursy EURO 2012 i pokazy pi³kar-

skie. Mateusz Zwi¹zek prezentowa³ sztukê

kopania i ¿onglowania pi³k¹, zachêca³ do

naœladowania. Ze sceny pada³y pytania, przy-

gotowane przez Sto³eczne Biuro Turystyki,

np. gdzie jest najwiêksza strefa kibica na

EURO 2012? Odpowiedzi zbierane by³y do

urny. W drugiej czêœci imprezy wylosowano

trzy, których autorzy otrzymali nagrody g³ów-

ne i cztery nagrody pocieszenia – gad¿ety

EURO 2012 i gad¿ety warszawskie.

W ramach projektu „Planeta talentów” wy-

st¹pi³y grupy dzieci ze ¯³obka nr 13 przy ul.

Markowskiej, z Przedszkola nr 164 przy ul.

Szanajcy, z  SP nr 258 w Z¹bkach, SP nr 258

przy ul. Brechta 8 oraz Zespo³u Muzycznego

„Brama Ofelu”. Trzyosobowe jury wszystkich

oceni³o wysoko i przyzna³o nagrody ex aequo.

Przez kolejn¹ godzinê uczestników Jarmar-

ku bawi³a grupa muzyczna „Ca³a Praga œpie-

wa z nami”, która powsta³a w wyniku realizacji

przez Stowarzyszenie Barwy Kultury projektu

„Program Aktywna Praga”. Trzon grupy tworz¹

muzycy folkowego zespo³u „Czessband”; wy-

stêpuje te¿ œpiewaczka Justyna Jary oraz se-

niorzy z Pragi. Nie zabrak³o odzewu na p³yn¹-

ce ze sceny zachêty, by widzowie w³¹czyli siê

do œpiewania. Do tañca przed scen¹ o wiele

wiêcej chêtnych by³o pañ ni¿ panów.

W odmienne muzyczne klimaty wprowadzi³

widzów aktor scen warszawskich Miros³aw

Kowalczyk, który zaprezentowa³ swój pro-

gram kabaretowy „Humor i piosenka z tam-

tych lat” z piosenkami, monologami i dowci-

pami przedwojennej Warszawy i Lwowa.

Bli¿ej wieczoru na scenie Muszli Praskiej

zaczê³o siê œwiêto tanga – najpierw w wy-

konaniu chóru „Tonika”, potem Edyty Jaro-

szewicz, animatorki kultury tanga argentyñ-

skiego w Polsce i Julkiana Elizari Romeo,

doœwiadczonego tancerza i choreografa.

Do zabawy w warszawskich rytmach za-

prosi³a Kapela Praska. Na zakoñczenie

wyst¹pi³ zespó³ Triodeon ze œpiewaj¹c¹

Ann¹ Przybysz i graj¹cymi panami: Jarkiem

Kuter¹ (akordeon) i Jackiem Przybyszem

(gitara).

K.

Fot. Barbara D¿ugaj

dokoñczenie ze str. 1

Leniwe czy z biglem?
Od 19 maja do 29 wrzeœnia, Muzeum Warszawskiej

Pragi O/MHW ul. Z¹bkowska 27/31, bud. 36b,

piêtro I, otwiera sezon wystaw¹ „Leniwie czy z

biglem?” w sali ekspozycyjnej na terenie dawnej

Wytwórni Koneser.

Ekspozycja ta jest fotograficzn¹ opowieœci¹ o

celebrowaniu chwil wolnych od pracy w okresie od

przedwojnia do lat 60. XX w. G³ównymi bohaterami

wystawy s¹ mieszkañcy prawobrze¿nej Warszawy, którzy s¹ równie¿ darczyñcami wiêkszoœci

prezentowanych fotografii. Ukazane na nich sytuacje opowiadaj¹ o miejscowych atrakcjach,

ulubionych na prawym brzegu miejscach spacerów, wyprawach nad rzekê i ¿artach w rodzin-

nym gronie, o sportowych potyczkach i dzieciêcych zabawach.

Czas wolny, poza wakacjami, do lat 80. XX w. kojarzony by³ g³ównie ze œwiêtowaniem

niedziel lub obchodami dorocznych œwi¹t koœcielnych i pañstwowych. Mimo ¿e inaczej wypo-

czywali mieszkañcy przedmieœæ zakorzenieni czêsto w kulturze wiejskiej, inaczej robotnicy,

przemys³owcy, czy inteligencja, to wszystkich jednak ³¹czy³y pewne tradycyjne zachowania.

Warszawiacy z  prawobrze¿nej czêœci stolicy nie ró¿nili siê w tym wzglêdzie od s¹siadów zza

Wis³y. Na przyk³ad dla spo³ecznoœci katolickiej g³ównym punktem niedzieli by³a Msza œw., nastêp-

nie rodzinny obiad oraz tak zwane „wyjœcie na miasto i pokazanie siê na spacerze”, a w upalne dni

pla¿owanie nad Wis³¹. Du¿e znaczenie mia³y organizowane przez ró¿norakie stowarzyszenia, a

tak¿e w³adze miejskie rozrywki – karuzele, zawody sportowe, potañcówki, teatry i kina.

Serdecznie zapraszamy na wernisa¿ wystawy „Leniwie, czy z biglem?”, który odbêdzie siê

19 maja 2012 r. w czasie Nocy Muzeów. Podczas trwania wystawy zaplanowane zosta³y

cykliczne spotkania oraz zajêcia dla dzieci i doros³ych. W zwi¹zku z rozgrywkami Euro 2012,

przewidziano równie¿ specjaln¹ prezentacjê dotycz¹c¹ tradycji sportowych prawego brzegu.

Wstêp na ekspozycjê jest bezp³atny.
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Muzyka towarzyszy³a cz³o-

wiekowi od zarania jego dzie-

jów. By³a form¹ komunikowa-

nia siê i wyra¿ania emocji, a

z czasem wykszta³ci³a siê

jako jedna z ga³êzi sztuki.

Znajomoœæ nut i wra¿liwoœæ

muzyczna przez d³ugie lata

œwiadczy³y o kulturze cz³o-

wieka. Jeszcze do niedawna

jednym z podstawowych ele-

mentów dobrego wychowa-

nia dzieci w inteligenckim

domu by³a nauka gry na for-

tepianie. Dzisiaj umiejêtnoœæ

gry na instrumencie nie nobi-

lituje i nie jest postrzegana

jako gwarancja sukcesu.

Jak mówi Micha³ Lisiecki z

Fundacji Wspierania Eduka-

cji Artystycznej, prowadz¹cej

Warszawskie Przedszkole

Muzyczne przy Zespole

Szkó³ Muzycznych im. Stani-

s³awa Moniuszki przy ul. Ka-

wêczyñskiej 23/25, po II woj-

nie œwiatowej w Polsce prze-

jêto model edukacji muzycz-

nej ze Zwi¹zku Radzieckiego.

Przypomina³ on piramidê: jej

podstawê stanowi³a du¿a

liczba podstawowych szkó³

muzycznych, 1/3 tej liczby to

by³y szko³y œrednie, a na kil-

kanaœcie œrednich szkó³ przy-

pada³a jedna akademia. Sys-

tem ten, zapewniaj¹cy edu-

kacjê profesjonaln¹ od 7.

roku ¿ycia do koñca studiów,

dzia³a³ perfekcyjnie przez 45

lat. Zawód muzyka, jako je-

den z nielicznych daj¹cy

paszport i mo¿liwoœæ wyjaz-

dów zagranicznych, cieszy³

siê powszechnym uznaniem

i przynosi³ niez³e dochody.

Te czasy siê skoñczy³y

wraz ze zmian¹ ustroju i na-

staniem demokracji. Paszport

ka¿dy ma w domu, a wyjaz-

dy zale¿¹ tylko od zawarto-

œci portfela. Zawód muzyka

straci³ presti¿, choæ system

kszta³cenia praktycznie siê

nie zmieni³. Ostatnia reforma

programowa w szkolnictwie

muzycznym by³a w 1976 r. Co

siê wiêc w³aœciwie sta³o?

- W Polsce nie ma dzisiaj

wykszta³conego odbiorcy

muzyki - melomana, dla któ-

rego obcowanie z muzyk¹

jest niezbêdne – mówi

Agnieszka Brzeziñska z Fun-

dacji Wspierania Edukacji

Artystycznej. - Nie ma zapo-

trzebowania na szko³y mu-

zyczne, bo nie ma ca³ego

pokolenia melomanów.

Dzisiaj przeciêtny rodzic

sam nie maj¹c wielkich wy-

magañ co do odbioru muzyki

na wysokim poziomie, nie

widzi potrzeby posy³ania

dzieci do szko³y muzycznej.

Podstawowym problemem

jest wiêc brak dobrej eduka-

cji muzycznej w normalnych

szko³ach publicznych.

Kiedyœ w szkole, w ramach

przedmiotu „Wychowanie mu-

zyczne” dzieci uczy³y siê graæ

na flecie prostym, poznawa³y

nuty oraz podstawowe wiado-

moœci z zakresu historii i teo-

rii muzyki. Dzia³a³ te¿ szkolny

chór. Naukê gry na instrumen-

tach oferowa³y równie¿ ogni-

ska muzyczne prowadzone

przez Warszawskie Towarzy-

stwo Muzyczne. Obecnie s¹

one w szcz¹tkowej formie.

Czy rzeczywiœcie sytuacja

jest tak beznadziejna? Przyj-

rzyjmy siê, jak wygl¹da system

edukacji muzycznej w trzech

dzielnicach prawobrze¿nej

Warszawy: Bia³o³êce, Pradze-

Pó³noc i Targówku.

Szko³y muzyczne istniej¹

tylko na Pradze-Pó³noc. S¹ to:

Pañstwowa Szko³a Muzyczna

I st. nr 2 im. Fryderyka Chopi-

na przy ul. Namys³owskiej 4

oraz Zespó³ Szkól Muzycz-

nych I st. im. Stanis³awa Mo-

niuszki przy ul. Kawêczyñskiej

23/25. Przy szkole na Kawê-

czyñskiej dzia³a te¿ Warszaw-

skie Przedszkole Muzyczne.

Funkcje ognisk czêœciowo

przejê³y oœrodki i domy kul-

tury, które w rozmaitych sek-

cjach prowadz¹ naukê gry na

instrumentach i zajêcia wo-

kalne. W Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury mo¿na nauczyæ

siê graæ na instrumentach

klawiszowych, na gitarze i

perkusji. Dzia³a tu Studio

Piosenki i zespó³ wokalny

„Avanti”. Dom Kultury „Pra-

ga”, poza nauk¹ gry na gita-

rze i pianinie, prowadzi pod

nazw¹ „Akademia Pana

Sówki” naukê gry na steel-

dumach, unikalnych metalo-

wych instrumentach, tworzo-

nych przez jedynego w Pol-

sce konstruktora i stroiciela,

Wojciecha Sówkê. Od kwiet-

nia tego roku zaprasza te¿

na warsztaty gry na bêbnach

afrykañskich djembe. Dom

Kultury „Zacisze” oferuje na-

ukê gry na keyboardzie, pia-

ninie i gitarze w ró¿nych ka-

tegoriach wiekowych.

Oœrodki i domy kultury sta-

raj¹ siê zapewniæ dzieciom

kontakt z muzyk¹ równie¿ po-

przez koncerty i spektakle

muzyczne. W Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury do najm³od-

szych s³uchaczy, w wieku od

0 do 6 lat adresowany jest cykl

koncertów „Smykofonia, czyli

rozmowy instrumentów”, orga-

nizowany przez Fundacjê

„Muzyka dla wszystkich”. W

ramach Bia³o³êckiej Sceny dla

Dzieci od 2009 roku odbywaj¹

siê te¿ koncerty z cyklu „W

królestwie Muzyki”. Autork¹

scenariusza i re¿yserk¹ tych

zainicjowanych przez Annê

Barañsk¹-Wroblewsk¹ kon-

certów-bajek jest aktorka scen

warszawskich Ewa Szaw³ow-

ska, która zaskarbi³a sobie

sympatiê dzieci, wcielaj¹c siê

za ka¿dym razem w rolê mi³o-

œnika muzyki, pazia Trylika.

Bardzo ciekaw¹ inicjatyw¹

jest cykl koncertów przygoto-

wywanych i prowadzonych

przez Agnieszkê Wachnik w

Domu Kultury „Praga” pt.

„Koncerty dla Ma³ych i Du-

¿ych”. Cykl przeznaczony jest

zarówno dla dzieci, jak ich

rodziców i bliskich. Jego ide¹

jest wspólne s³uchanie muzy-

ki, zapoznanie siê z instru-

mentami i z utworami z ró¿-

nych epok, stylów i rejonów

œwiata. Utwory s¹ starannie

dobrane do tematu koncertu

i poprzedzone komentarzem.

Z myœl¹ o uzdolnionych

muzycznie dzieciach, w

Domu Kultury „Praga” po-

wsta³ cykl „Promocja M³o-

dych Talentów”. W ramach

tego cyklu wystêpuj¹ ucznio-

wie szkó³ muzycznych. M³o-

dzi artyœci poprzez kontakt z

publicznoœci¹ zdobywaj¹ do-

œwiadczenia wykonawczo-

artystyczne, oswajaj¹c siê z

estrad¹, co stanowi wa¿ny

czynnik w ich rozwoju mu-

zycznym. Na koncertach tych

prezentuj¹ siê klasy poszcze-

gólnych profesorów, sekcje

instrumentalne i wokalne,

uczniowie przygotowuj¹cy siê

do konkursów, a tak¿e najlep-

si uczniowie danych szkó³,

bêd¹cy laureatami ró¿nych

konkursów oraz osi¹gaj¹cy

celuj¹ce wyniki w grze na

swoim instrumencie. Coraz

wiêksz¹ popularnoœci¹

ciesz¹ siê koncerty, specjal-

nie przeznaczone dla kandy-

datów do szkó³ muzycznych.

Dla uczniów szkó³ muzycz-

nych I i II st. przeznaczony jest

W Bia³o³êce nie ma ani jednej szko³y muzycznej. Próby otworzenia takiej placówki

kilka lat temu zakoñczy³y siê fiaskiem – nie by³o zainteresowania. Czy mieszkañcy

Bia³o³êki to niewra¿liwi muzycznie prostacy? Jak przedstawia siê sytuacja edukacji

muzycznej na prawym brzegu Wis³y?

Ogólnopolski Festiwal Muzy-

ki Kameralnej „Od MoCarta

do Mozarta”, który artystycz-

nym patronatem objê³a zna-

komita „Grupa MoCarta”. W

tym roku koncert laureatów V

ju¿ edycji tego festiwalu odby³

siê w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury. Podczas tego koncer-

tu mogliœmy siê przekonaæ, ile

radoœci mo¿e sprawiaæ dzie-

ciom muzyka. Bo te¿ ide¹ fe-

stiwalu jest edukacja muzycz-

na poprzez zabawê.

Z tego pobie¿nego przegl¹-

du wy³ania siê obraz dzielnic

prawobrze¿nej Warszawy

wcale nie przypominaj¹cy

muzycznej pustyni. Szkó³ mu-

zycznych jest co prawda ma³o,

ale tym bardziej cenne wydaj¹

siê inicjatywy dzielnicowych

oœrodków kultury, które co

prawda nie zast¹pi¹ szkó³, ale

robi¹ wiele dobrego w dziedzi-

nie umuzykalniania.

Pozytywny w tym obrazie

jest fakt, ¿e istniej¹ te¿ inne

instytucje, nie dotowane

przez samorz¹dy, które pró-

buj¹ coœ dobrego zrobiæ w

dziedzinie edukacji muzycz-

nej. Jedn¹ z nich jest wspo-

mniana ju¿ Fundacja Wspie-

rania Edukacji Artystycznej,

posiadaj¹ca status organiza-

cji po¿ytku publicznego. Poza

Warszawskim Przedszkolem

Muzycznym, którego jeden z

oddzia³ów mieœci siê przy ul.

Kawêczyñskiej,  prowadzi

ona w dwóch oddzia³ach

Warszawsk¹ Szko³ê Mu-

zyczn¹, letni kurs pianistycz-

4 Piknik Sportowy

& XIII Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym

26 maja - teren przed S.P. Nr 58 ul. Mieszka I nr 7

- godz. 9.30 - 15.00 rozpoczêcie 4 Pikniku Sportowego:

miêdzyklubowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Dyrektora

Procter&Gamble

- godz. 15.00 rozpoczêcie XIII Festynu Rodzinnego, przedsta-

wienie organizatorów, programu, wykonawców i sponsorów

- godz. 15.15 - 16.45 - wystêp dla dzieci, program artystyczny

zespo³u PUENTA

- godz. 17.00 - 18.00 - wystêpy zespo³ów: uczniów Szko³y

Podstawowej Nr 58 m³odzie¿y z „Klubu Dzieci Targówka”

- godz. 18.00 – 18.30 - wystêp zespo³u rapowego Element

- godz. 18.30 – 19.15 - wystêp zespo³u indiañskiego z Boliwii

TOTORA

- godz. 19.15 – 22.30 - dyskoteka pod chmurk¹ i wystêp

zespo³u disco polo Okej www.okej-discopolo.pl

- godz. 22.30 – pokaz fajerwerków

W trakcie imprezy:

- stoisko MPO, nowoczesny samochód MPO

- stoisko Stra¿y Po¿arnej i wóz specjalny SP

- stoisko czytelnicze

- stoisko Klubu Naszej Ziemi

- stoiska atrakcji dla dzieci (Kiwanis Klub Warszawa)

- stoisko rêkodzie³a (dzieci z œwietlicy socjalnej)

- przeja¿d¿ki dla najm³odszych: 2 kucyki + darmowa wata

cukrowa

- s³odki poczêstunek i napoje dla dzieci i m³odzie¿y, gor¹cy

poczêstunek dla wszystkich

ny oraz Warszawski Konkurs

Pianistyczny dla uczniów

szkó³ muzycznych.

Na czym wiêc polegaæ po-

winna nowoczesna edukacja

muzyczna? - Na niezniechê-

caniu dzieci do muzyki - mówi

Agnieszka Brzeziñska. – Edu-

kacja muzyczna to d³ugoter-

minowe dzia³anie. Wymaga

treningu i porównywalne jest

ze sportem. Podstaw¹ sukce-

su jest regularna praca. Naj-

wa¿niejszym celem tej eduka-

cji jest wykszta³cenie dobrze

przygotowanego melomana.

S¹dz¹c po powodzeniu, ja-

kim ciesz¹ siê koncerty dla

dzieci w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury czy w Domu Kultury

„Praga” wydaje siê, ¿e jednak

ci melomani istniej¹, a z edu-

kacj¹ muzyczn¹ w Warszawie

na prawym brzegu Wis³y nie

jest najgorzej. Rodzice, którzy

przychodz¹ z dzieæmi na kon-

certy chyba rozumiej¹, ¿e

muzyka rozwija.

Joanna Kiwilszo

WYWÓZ

ŒMIECI i GRUZU

W KONTENERACH

OD 1m3 DO 35m3

WIOSENNA PROMOCJA

”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063

lub 609112922

w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 23.04.2012 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla

Dzielnicy Praga Pó³noc przy ulicy ks.I.K³opotowskiego 15

na okres 21 dni wykaz, który obejmuje lokale mieszkalne

bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy przeznaczone

do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem

w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu -

w drodze bezprzetargowej.

ZAWIADOMIENIE

Dziœ prawdziwych melomanów ju¿ nie ma?
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XXVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Nastêpne przedszkole wy-

magaj¹ce wyst¹pienia do

Rady Warszawy o wyposa¿e-

nie w maj¹tek trwa³y, to

przedszkole z oddzia³ami in-

tegracyjnymi nr 226 Ma³ego

Europejczyka przy Strumyko-

wej. Rozbudowa przedszko-

la kosztowa³a w sumie blisko

5,2 mln z³. Wartoœæ budynku

z instalacjami, uzbrojeniem,

infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ i

zagospodarowaniem terenu

to 4,7 mln z³, 97 tys. z³ wyda-

no na zestawy zabawowe i

urz¹dzenia kuchenne, 295

tys. z³ poch³onê³y zakupy

mebli, sprzêtu AGD, audio-

video i komputerów. 6,3 tys. z³

to koszt serwera, pozosta³e

wyposa¿enie wraz z oprogra-

mowaniem komputerowym to

nieco ponad 60 tys. z³.

Wyposa¿enie w maj¹tek

trwa³y nale¿¹cy do miasta

uchwalono równie¿ dla szkó³.

Na pierwszy ogieñ posz³a szko-

³a podstawowa 112 im. Marii

Kownackiej. Chodzi zarówno o

zmodernizowan¹ czêœæ budyn-

ku jak i dobudowany nowy,

wraz z instalacjami, uzbroje-

niem terenu, infrastruktur¹ to-

warzysz¹c¹ i zagospodarowa-

niem terenu, o ³¹cznej warto-

œci 20 mln z³. Wyposa¿enie sal

dydaktycznych i placu zabaw to

koszt ponad 420 tys. z³, meble,

wyposa¿enie kuchni, sprzêt

sportowy – 230 tys. z³, oprogra-

mowanie komputerowe – 32

tys. z³.

W przypadku gimnazjum nr

124 z Przytulnej, przekazanie

maj¹tku miasta na rzecz

szko³y dotyczy zespo³u boisk

o ³¹cznej wartoœci 1,4 mln z³,

w sk³ad którego wchodz¹:

boisko do pi³ki no¿nej o wy-

miarach 28 x 46 m, boisko

wielofunkcyjne o wymiarach

20 x 40 m (do pi³ki rêcznej,

siatkówki, koszykówki), bie¿-

nia prosta trzytorowa o d³u-

goœci 60 m, skocznia wzwy¿

i w dal, plac sportowy z anek-

sem do gry w tenisa sto³owe-

go, ze stojakiem do gry w

koszykówkê, z drabink¹

ukoœn¹ i ze stolikiem do gry

w szachy. Dodatkowy maj¹-

tek to wyposa¿enie w urz¹-

dzenia i stroje sportowe o

³¹cznej wartoœci 117,8 tys. z³.

Maj¹tek powsta³y w trakcie

rozbudowy zespo³u szkó³ nr

43 przy Kobia³ki, to budynek

dydaktyczny gimnazjum i

szko³y podstawowej (klasy

3-6) z sal¹ gimnastyczn¹ i

zapleczem, skomunikowany

³¹cznikiem z budynkiem

g³ównym, wraz z infrastruk-

tur¹ towarzysz¹c¹ o wartoœci

15,7 mln z³, wyposa¿ony w

zestawy sprzêtu komputero-

wego o wartoœci 177 tys. z³,

windê osobow¹ – 87,5 tys. z³,

urz¹dzenia o wartoœci 648,7

tys. z³ i urz¹dzenia inne –

215,3 tys. z³.

I ostatnia szko³a zyskuj¹ca

maj¹tek trwa³y – podstawów-

ka nr 231 im. gen. Mariusza

Zaruskiego. Szko³a wzboga-

ci³a siê o plac zabaw z synte-

tyczn¹ nawierzchni¹ i urz¹-

dzeniami rekreacyjnymi dla

m³odszych dzieci o wartoœci

230,8 tys. z³.

Pod budowê szko³y pod-

stawowej przy G³êbockiej i

dojazd do niej potrzebne s¹

dzia³ki. W zwi¹zku z tym, bia-

³o³êccy radni wyst¹pili do

Rady Warszawy z wnioskiem

o wyra¿enie zgody na nieod-

p³atne nabycie od Skarbu

Pañstwa, a œciœlej od Agen-

cji Nieruchomoœci Rolnych,

siedmiu dzia³ek po³o¿onych

w³aœnie przy G³êbockiej. Po-

dobny wniosek do Rady War-

szawy wystosowano w spra-

wie dwóch dzia³ek po³o¿o-

nych przy Jesiennych Liœci.

W najbli¿szej przysz³oœci zo-

stanie tu urz¹dzony (w rejo-

nie ulicy Magicznej) ogólno-

dostêpny teren rekreacyjno-

sportowy, z zachowaniem 70-

procentowego udzia³u natu-

ralnej zieleni, która zostanie

uporz¹dkowana i zagospoda-

rowana.

Negatywnie zaopiniowano

propozycjê Rady Warszawy

zmierzaj¹c¹ do obni¿enia

dziennej op³aty targowej dla

Bia³o³êki. Odpowiedni¹

uchwa³¹ bia³o³êccy radni po-

prosili Radê Warszawy o wy-

ra¿enie zgody na zawarcie

porozumienia o kontynuacji

wspó³pracy pomiêdzy m.st.

Warszawa a dzielnic¹ Lich-

tenberg w Berlinie. Owocna

wspó³praca Bia³o³êki z Lich-

tenbergiem trwa od 2000.

Poproszeni o opiniê w

sprawie „Uproszczonego stu-

dium Trasy Olszynki Gro-

chowskiej, na odcinku od uli-

cy Przewodowej do pó³noc-

nej granicy Warszawy”, wyko-

nanego przez Biuro Planowa-

nia Rozwoju Warszawy S.A.,

radni odpowiedzieli uchwa³¹

pozytywnie oceniaj¹c¹ pro-

Wiano dla przedszkoli i szkó³
To by³a wyj¹tkowo pracowita sesja z mnóstwem

uchwa³. Kilka z nich dotyczy³o wyst¹pienia do Rady War-

szawy o wyposa¿enie w maj¹tek miasta bia³o³êckich pla-

cówek oœwiatowych. Na pocz¹tek przedszkole nr 64 im.

Przyjació³ Kubusia Puchatka z Porajów. Po odbiorze tech-

nicznym i uzyskaniu pozwolenia na u¿ytkowanie, powsta³

maj¹tek trwa³y w postaci budynku wraz z instalacjami,

infrastruktur¹ techniczn¹ i zagospodarowaniem terenu,

a tak¿e z wyposa¿eniem o ³¹cznej wartoœci ponad 4 mln z³.

Wartoœæ budynku – 3,6 mln z³, wyposa¿enie ró¿ne –

131 tys. z³, meble – 244 tys. z³, wyposa¿enie dodatkowe –

25 tys. z³.

jekt, wnieœli wszak¿e doñ

swoje uwagi. Oto one. Nale-

¿y obligatoryjnie zaplanowaæ

poprowadzenie linii tramwa-

jowej w TOG (Trasie Olszyn-

ki Grochowskiej), zgodnie z

zaproponowanym wariantem

przebiegu, utrzymaæ ci¹g³oœæ

ulicy Berensona, z zachowa-

niem mo¿liwoœci skrêtu we

wszystkich kierunkach ruchu,

zgodnie z zaproponowanym

tzw. podwariantem Berenso-

na. Jest to jedyne w tej okoli-

cy istniej¹ce i planowane bez-

poœrednie po³¹czenie ulic

Ostródzkiej i G³êbockiej. Na-

le¿y bezwarunkowo zacho-

waæ powi¹zanie komunika-

cyjne ulic Derby i Pod³u¿nej,

zgodnie z tzw. podwarian-

tem Derby. Dziêki temu uzy-

ska siê mo¿liwoœæ po³¹czenia

okolic osiedli Derby z G³ê-

bock¹. Powi¹zanie nale¿y

wykonaæ bez ograniczania

iloœci miejsc parkingowych na

okolicznych osiedlach miesz-

kaniowych.

Skrzy¿owanie dróg 6KDL i

8KDL (wedle projektu miej-

scowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego jest to

rejon wêz³a komunikacyjne-

go Trasy Toruñskiej i projek-

towanej TOG), bêdzie bardzo

obci¹¿one. Bêdzie siê tam

krzy¿owaæ ruch pojazdów z

 Ostródzkiej, wiêkszoœæ ru-

chu z wielkich osiedli Derby,

Brzeziny i z ronda na G³êboc-

kiej. W zwi¹zku z tym, aby

odci¹¿yæ to skrzy¿owanie,

nale¿y stworzyæ dodatkowe

bezkolizyjne powi¹zanie ko-

munikacyjne TOG ze Skarb-

ka z Gór. Wobec tego zapro-

ponowano w³¹czenie ulicy

Skarbka z Gór do TOG (po

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

•Druki akcydensowe

•Ksero

•Zdjêcia

do dokumentów

•Wykonamy

ka¿d¹ grza³kê

Oprawa prac

dyplomowych - 20 z³

jej zachodniej stronie, skrêt w

prawo) i estakadê ze skrêtem

z TOG (jad¹c od strony ron-

da) w lewo, w Skarbka z Gór.

Przeg³osowane zmiany w

bud¿ecie to wniosek o utwo-

rzenie nowego zadania inwe-

stycyjnego, polegaj¹cego na

przebudowie ci¹gu ulic

Skarbka z Gór - Magiczna i

wprowadzenie go do bud¿e-

tu, z przeznaczeniem na jego

realizacjê w roku 2012 kwoty

2 mln z³ i w roku 2013 kwoty

1,1 mln z³. Przebudowanie

ci¹gu tych ulic pozwoli na po-

prowadzenie nimi ruchu (rów-

nie¿ komunikacji miejskiej) na

czas zamkniêcia ulicy G³ê-

bockiej. Druga zmiana w bu-

d¿ecie dotyczy³a przeznacze-

nia w tym roku kwoty w wy-

sokoœci 17,3 tys. z³ na zakup

urz¹dzenia klimatyzacyjnego

dla jednego z bia³o³êckich

przedszkoli.

(egu)
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W 50. rocznicê Powstania

Warszawskiego na Bródnie, na

rogu ulic Piotra Wysockiego i

Bartniczej ods³oniêto pomnik –

Redutê Bródnowsk¹. Uda³o siê

tak¿e utrwaliæ codzienne ¿ycie

mieszkañców i historie rodzin.

I tom, zatytu³owany „Bródno i

okolice w pamiêtnikach miesz-

kañców”, ukaza³ siê w 1995 r.,

II – w 2001 roku. Na prze³omie

2007/2008 r. wydana zosta³a

monografia Cmentarza Bród-

nowskiego. By³ konkurs na ry-

sunki dzieciêce o Bródnie i

wiersze; by³a zbiórka albumów,

pami¹tek i fotografii. W osiedlo-

wych klubach, bibliotekach i do-

mach kultury odbywa³y siê pre-

lekcje i wystawy.

Trzydzieœci lat minê³o
Spaceruj¹c po Bródnie mo¿na trafiæ na liczne œlady

dzia³añ pasjonatów historii ich ma³ej Ojczyzny. Najwiêk-

szy – to zrewaloryzowane pras³owiañskie grodziszcze

przy ul. Malborskiej, z ods³oniêt¹ w 1991 roku tablic¹ pa-

mi¹tkow¹. Usytuowane w wielu miejscach pomniki i ta-

blice upamiêtniaj¹ wa¿ne wydarzenia i ludzi, m.in.: uczest-

ników Powstania Styczniowego (tablica w 9. Alei Cmen-

tarza Bródnowskiego); bitwê pod Radzyminem w 1920

roku (tablica na przed³u¿eniu ul. Bazyliañskiej w stronê

torów kolejowych); Pomniki Walki i Mêczeñstwa na

Trasie Toruñskiej (dziesiêciu powieszonych na Pawiaku

16 XI 1942 roku i 9 rozstrzelanych 2 VIII 1944 roku).

Z ksiêgi pami¹tkowej mo¿-

na siê dowiedzieæ, ¿e dzia³a-

nia te inspirowali i realizowali

cz³onkowie Ko³a Mi³oœników,

inaczej – Przyjació³ Bródna.

Stowarzyszenie o podobnym

profilu powo³ano w 1920 roku.

Reaktywowanie nast¹pi³o 1

czerwca 1982 roku, w ramach

Towarzystwa Przyjació³ War-

szawy, Oddzia³ Praga Pó³noc.

Inicjatorem pierwszego spo-

tkania i prezesem by³ Mariusz

Ratajczak. Wkrótce zast¹pi³

go Ryszard Szo³wiñski, który

23 II 1993 r. ponownie zosta³

wybrany na prezesa. Od

stycznia 2003 roku funkcjê tê

pe³ni³ Lechos³aw Zakrzewski,

jego zastêpcami byli: Regina

G³uchowska i pp³k Ryszard

Zysek. Od 29 maja 2007 roku

prezesem Oddzia³u Bródno

Towarzystwa Przyjació³ War-

szawy jest Regina G³uchow-

ska. Do zarz¹du wybrani zo-

stali tak¿e: Arkadiusz Stolar-

ski i Irena Fertner (wicepreze-

si), Danuta Gontarska (sekre-

tarz), Katarzyna Spoczyñska-

Król i Krystyna Bachanek (wice-

prezes odwo³ana w X 2009 r.).

Wkrótce dorobek Oddzia-

³u Bródno TPW wzbogaci siê

o publikacje popularnonauko-

we Reginy G³uchowskiej o

dziejach Bródna, Targówka i

okolic w przekroju historycz-

nym oraz o historii Ochotni-

czej Stra¿y Po¿arnej na No-

wym Bródnie w latach 1905-

1944. Œrodki finansowe na

wydanie tych prac zapewnia

urz¹d Dzielnicy Targówek.

29 maja Oddzia³ Bródno

Towarzystwa Przyjació³ War-

szawy bêdzie obchodziæ 30-

lecie. Podczas tej uroczysto-

œci us³yszymy m.in. hymn  To-

warzystwa Przyjació³ Bródna,

zaczynaj¹cy siê od s³ów:

Tu jest moja ziemia – moja

ojcowizna, Bródno i Targó-

wek oraz Pelcowizna.

O ka¿dy jej skrawek wal-

czyli ojcowie, ma³y œlad prze-

sz³oœci o tym wam opowie.

Autork¹ s³ów i muzyki jest

Regina G³uchowska – magi-

ster psychologii i pedagogiki,

emerytowana nauczycielka

szkó³ warszawskich, urodzo-

na na PelcowiŸnie.             K.

W sali niebieskiej w chwili

obecnej znajduje siê wystawa

ikon, które mo¿na nabyæ. Po-

dawane s¹ tu pyszne dania

kuchni polskiej, takie jak: bitki

wo³owe, golonka w piwie, kacz-

ka w buraczkach, sandacz w

sosie chrzanowym, ³osoœ w

sosie kaparowym, kurczak po

staropolsku, ¿eberka w sosie

orzechowym, go³¹bki w sosie

pomidorowym. Jako przystaw-

ki m.in. pyzy ze skwarkami, pie-

rogi z ró¿nymi farszami, ¿urek

z kie³bas¹, flaki, rosó³ oraz

krem z broku³ów z migda³ami.

Spoœród wielu wybornych

dañ szczególnie do gustu, a

w³aœciwie do smaku, przypa-

d³a mi piêknie podana kacz-

ka pieczona z jab³kiem, z bu-

raczkami oraz z przypiekany-

mi m³odymi ziemniakami.

Ca³oœæ by³a posypana drob-

no pokrojonym szczypior-

kiem, co podnios³o walory

smakowe potrawy.

W tych przytulnych salach,

w niepowtarzalnym klimacie,

mo¿na zorganizowaæ spotka-

nie biznesowe, spotkanie z

przyjació³mi, bankiet, wypiæ

pyszn¹ kawê lub herbatê

oraz niepasteryzowane piwo,

a tak¿e kolorowy drink, co za-

pewnia bardzo mi³a obs³uga.

Od pi¹tku, 18 maja wzno-

wione bêd¹ na Pradze dancin-

gi, na które restauracja zapra-

sza od godziny 19.00 przy

muzyce dancingowej i przebo-

jach lat 60. i 70. ub. wieku.

Restauracja Entropia
www.entropia-praga.pl

W czasie nocy muzeów, w

nocy z 19 na 20 maja w En-

tropii bêdzie zorganizowana

wystawa historycznych opa-

kowañ po s³odyczach We-

dla. Wystawa ta jest œciœle

zwi¹zana z budynkiem przy

ulicy Kêpnej 15, poniewa¿

przed II wojn¹ œwiatow¹ i kil-

ka lat po wojnie, mieœci³a siê

tu fabryka zabawek Edwar-

da Manitiusa, który w latach

30. XX wieku produkowa³

drewniane opakowania do

czekoladek Wedla w kszta³cie

s³onika, biedronki, jamnika

lub kurczaka, które po zje-

dzeniu czekoladek przez

wiele lat s³u¿y³y dzieciom

jako zabawki.

Tak¹ biedronkê dosta³am

od mojej kochaj¹cej cioci i

przechowywa³am j¹ przez d³u-

gie lata jako drogocenny

skarb. A na te wszystkie wspa-

nia³oœci zaprasza Pañstwa

Bogumi³a Szyd³owska.

Wesz³am do niedawno otwartej restauracji „Entropia”

na warszawskiej Pradze przy ul. Kêpnej 15. Restauracja

jest usytuowana w XIX – wiecznej kamienicy w dwóch

salach: niebieskiej i zielonej. Posiada oryginalny wystrój:

piêkne rêcznie malowane przez w³aœcicielkê lokalu okiennice,

doniczki, piec kaflowy, ryciny i grafiki na œcianach.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 4, 5 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad

najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych

na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania

w najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych

na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

(z póŸn.zm.)

og³asza

dwa KONKURSY OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

na dzieñ 14 czerwca 2012 r.

KONKURS OFERT ogólny na prowadzenie ró¿norodnej

dzia³alnoœci gospodarczej

i na dzieñ 15 czerwca 2012 r.

KONKURS OFERT na prowadzenie dzia³alnoœci

kulturalnej - obejmuj¹cej dzia³alnoœæ twórcz¹,

promocjê kultury lub edukacjê kulturaln¹

Og³oszenia z list¹ lokali u¿ytkowych wystawionych do

konkursów wywieszone s¹ od dnia 09.05.2012 r. na

tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w jego

administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl;

na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursów mo¿na uzyskaæ u

p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale

Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

26 maja w warszawskim

ZOO w godzinach od 11.00 do

18.00 dzieci wraz z rodzicami

bêd¹ mog³y miêdzy innymi:

wzi¹æ udzia³ w ciekawych kon-

kursach i animacjach ulicznych

z „Doktorami Clownami”, spo-

tkaæ znane gwiazdy oraz roz-

wijaæ swe talenty na warszta-

tach malarskich. Bêdzie to jed-

na z wiêkszych tego typu im-

prez przeznaczonych dla ca-

³ych rodzin. Rok temu odwie-

dzi³o nas ponad 20 tys. osób.

Zabawê rozpocznie Weso-

³a Parada Klaunów, czyli po-

nad 100 kolorowych wolonta-

riuszy Fundacji z ca³ej Polski.

Nieopodal wejœcia do ZOO -

przy ul. Ratuszowej usytuowa-

na bêdzie scena, na której

bêd¹ siê odbywa³y wystêpy

zespo³ów, spotkania z gwiaz-

dami i konkursy. Odbêdzie siê

tam te¿ casting prowadzony

przez TVP Warszawa na dzie-

ciêcego prezentera pogody!

Wolontariusze Fundacji „Dr

Clown” zaprosz¹ do swych

stoisk, w których odbywaæ siê

bêdzie malowanie twarzy,

Œmiech to zdrowie

warsztaty artystyczne, two-

rzenia bi¿uterii, zabawy inte-

gracyjne z bajecznie kolo-

row¹ chust¹ „Klanza”, loteria

fantowa „Ka¿dy los wygry-

wa”, zawody sportowe oraz

zabawa w mini-przychodniê,

która pomo¿e oswoiæ lêk

przed wizyt¹ u lekarza.

Kilka s³ów o Fundacji „Dr

Clown”. Fundacja prowadzi

terapiê œmiechem i zabaw¹

ju¿ od 1999 roku. Jest to pro-

gram ogólnopolski, w ramach

którego prowadzone s¹ ró¿-

norodne projekty w ponad

100 szpitalach dzieciêcych i

placówkach specjalnych, ta-

Fundacja „Dr Clown” ju¿ po raz czwarty zaprasza ca³e

rodziny na „Dzieñ Matki i Dziecka pod Znakiem Czerwo-

nego Noska”. W swoim ¿ywiole znajd¹ siê nie tylko ma³e

pociechy, ale równie¿ doroœli, dla których organizatorzy

przygotowali liczne niespodzianki.

kich jak domy dziecka, oœrod-

ki dla dzieci z niepe³nospraw-

noœciami czy œwietlice œrodo-

wiskowe. Fundacja stale

zwiêksza efektywnoœæ pomo-

cy niesionej swoim pod-

opiecznym. Nie tylko pozy-

skuje nowych wolontariuszy,

ale równie¿ zaprasza do

wspó³pracy œwiatowej s³awy

sportowców, lekarzy i psy-

chologów.

Fundacja rozwija siê i stara

obj¹æ opiek¹ kolejne szpitale w

Polsce. Ka¿dy mo¿e pomóc w

rozszerzaniu jej dzia³alnoœci

jako wolontariusz nios¹c ra-

doœæ i zabawê, b¹dŸ wspiera-

j¹c j¹ finansowo. Zapraszamy

na stronê internetow¹ imprezy

www.dzienczerwonegonoska.pl

oraz na stronê internetow¹ Fun-

dacji „Dr Clown” www.drclown.pl

Artystyczny

Targówek
Ju¿ po raz czwarty za-

praszamy na Festiwal

Dzieci i M³odzie¿y „Arty-

styczny Targówek”, który

odbêdzie siê 27 maja w

Parku Bródnowskim w ra-

mach Dni Targówka. To

coroczne przedsiêwziêcie

promuj¹ce edukacjê kul-

turaln¹ oraz dzia³ania ar-

tystyczne przedszkoli,

szkó³ wszystkich typów,

instytucji kultury, a tak¿e

organizacji pozarz¹do-

wych Dzielnicy Targówek.

Ich wychowankowie pre-

zentowaæ bêd¹ swoje pro-

gramy artystyczne na sce-

nie od godz. 12.00.
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Zainspirowany przestrze-

ni¹ Galerii 81o, a przede

wszystkim prowadz¹cej do

niej krêtej klatki schodowej,

Bartek Kie³bowicz (ur. 1985)

stworzy³ instalacjê pt. Yeman-

ja. Absolwent Wydzia³u Ma-

larstwa Warszawskiej Akade-

mii Sztuk Piêknych w pracow-

ni prof. Jaros³awa Modzelew-

skiego, laureat I nagrody Sie-

mensa w konkursie dla naj-

lepszego dyplomu artystycz-

Yemanja to brazylijska bogini wód i oceanów. Wed³ug

wierzeñ patronuje rybakom i rozbitkom morskim. 11 maja

patronowa³a projektowi m³odego warszawskiego artysty

Bartka Kie³bowicza, którego instalacjê otwarto tego dnia

w Galerii 81o przy ul. K³opotowskiego 38 lok. 5.

nego, maluje obrazy, murale,

robi instalacje i akcje arty-

styczne. Od 8 lat trenuje te¿

capoeirê, po³¹czon¹ z ele-

mentami tañca brazylijsk¹

sztukê walki, która daje mu

energiê i inspiruje do pracy.

W instalacji zaprezentowa-

nej 11 maja w Galerii 81o Bar-

tek Kie³bowicz po³¹czy³ obie

swoje pasje – sztukê i capoeirê,

za pomoc¹… pralki. Pralki fa-

scynowa³y go od dzieciñstwa.

- Ju¿ wtedy pranie kojarzy-

³o mi siê z magicznym rytu-

a³em i morskim sztormem –

mówi artysta.

W tym projekcie pralka

symbolizuje ¿ywio³, wir,

sztorm. Powtarzaj¹ce siê fazy

prania kojarz¹ siê z cyklami

nastêpuj¹cymi po sobie w

przyrodzie. Sam proces pra-

nia symbolizuje oczyszcze-

nie. Klatka schodowa staje siê

wnêtrzem wielkiej pralki, a

zwyk³e wchodzenie po scho-

dach to podró¿ do dziwnego

œwiata morskich otch³ani.

Brazylijska bogini Yemanja

i capoeira wpisuj¹ siê g³êbo-

ko w brazylijsk¹ tradycjê. Au-

tor instalacji ujmuje temat bar-

dzo wspó³czeœnie. Przestrzeñ

wystawowa galerii oklejona

zosta³a zdjêciami i rysunkami

pralek, na klatce schodowej

susz¹ siê piêkne niebieskie

suknie. W takich samych suk-

niach na podwórku kamieni-

cy zatañczy³y boginie. Werni-

sa¿owi towarzyszy³ te¿ pokaz

capoeiry, wykonany przez

grupê Beribazu..

Pokaz capoeiry odbywa³

siê w zamkniêtym krêgu, w

takt muzyki granej na trady-

cyjnych instrumentach. Gra-

cze parami wchodzili do krê-

gu, aby tam prowadziæ symu-

lowan¹ walkê-taniec. Poru-

szali siê p³ynnie, z gracj¹ wy-

konywali skomplikowane

ewolucje, kr¹¿¹c wokó³ sie-

bie. By³ to bardziej dialog

miêdzy dwiema osobami ni¿

walka.

Co ³¹czy te, wydawa³oby

siê, ró¿ne elementy pi¹tko-

wego wydarzenia artystycz-

nego? – Ruch wirowania. W

capoeirze jest to ruch w krê-

gu, klatka schodowa sama w

sobie jest spiral¹. Ruch wiro-

wania, taniec wody, obecny

jest w pralce, w capoeirze i

na klatce schodowej.

Yemanja

INFORMACJE DOTYCZ¥CE KONKURSU:

* Konkurs ofert dotyczy wydzier¿awienia na okres do trzech lat, nieruchomoœci o powierzchni

237m2, po³o¿onej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Gilarskiej 86E, ozna-

czonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/5 w obrêbie 4-09-11, zabudowanej budynkiem

o powierzchni zabudowy 96m2, z przeznaczeniem na cele mieszkalne z dopuszczeniem

dzia³alnoœci handlowo – us³ugowej dla ludnoœci.

* Nieruchomoœci znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego dzier¿awcy, który zg³asza

roszczenia w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomoœci.

* Wywo³awcza roczna stawka netto za 1m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia z

przeznaczeniem na cele mieszkalne z dopuszczeniem dzia³alnoœci handlowo – us³ugowej

dla ludnoœci wynosi 5,76 z³, co daje ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego w

kwocie netto 1365,12 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

* Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107 w

wysokoœci 1500,00 z³ najpóŸniej do dnia 05.06.2012r. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê

uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

* Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Gospodarki Nierucho-

moœciami, Delegatura w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta

na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Gilarskiej 86E”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421 (sekretariat), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600, najpóŸniej do dnia 05.06.2012r.

* Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

* Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 06.06.2012r. o godz. 1200,

w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

* Oferent wy³oniony jako zwyciêzca konkursu ofert zostanie powiadomiony o miejscu

i terminie zawarcia umowy dzier¿awy nieruchomoœci pod warunkiem, ¿e dotychczasowy

posiadacz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem konkursu tj. dz. ew. nr 3/5 z obrêbu 4-09-11,

o pow. 237m2 wyda w terminie okreœlonym przez Pe³nomocnika Prezydenta m.st. Warszawy

zajmowan¹ nieruchomoœæ na rzecz m.st. Warszawy.

* Je¿eli dotychczasowy posiadacz nieruchomoœci nie wyda nieruchomoœci o której mowa

w pkt.1 w terminie okreœlonym przez m.st. Warszawa, Pe³nomocnik Prezydenta m.st.

Warszawy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium podlega zwrotowi.

* Je¿eli osoba ustalona jako dzier¿awca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 1, Pe³nomocnik

Prezydenta m.st. Warszawy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie

podlega zwrotowi.

* Osoba wy³oniona jako dzier¿awca przedmiotowej nieruchomoœci zobowi¹zana bêdzie do

uzgodnienia z w³aœcicielem gruntu oznaczonego jako dz. ew. 3/2- cz. z obrêbu 4-09-11,

dostêpu do drogi publicznej.

* Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) podaje do wiadomoœci:

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIER¯AWIENIA NR 92

ADRES NIERUCHOMOŒCI

OZNACZENIE WG. KSIÊGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI W.

EWIDENCJI GRUNTÓW

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO

WYDZIER¯AWIENIA

OPIS NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONEJ

DO WYDZIER¯AWIENIA

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI

W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

PRZEDMIOTU UMOWY

OKRES DZIER¯AWY

MINIMALNA WYSOKOŒÆ CZYNSZU

Z TYTU£U DZIER¯AWY

TERMIN WNOSZENIA CZYNSZU

ZASADY AKTUALIZACJI CZYNSZU

DODATKOWE INFORMACJE

O PRZEDMIOCIE DZIER¯AWY

ul. Gilarska 86e

KW 177066

dz. ew. nr 3/5 w obrêbie 4-09-11

pow. 237m2

Nieruchomoœæ zagospodarowana

MNI 25 zabudowa mieszkaniowa intensywna jednorodzinna

budynek mieszkalny  o pow. u¿ytkowej 307m2 w czêœci wykorzystywany na

punkt handlowo- us³ugowy dla ludnoœci (pow. u¿ytkowa 68,9m2.)

do 3 lat

5,76z³ za 1m2 gruntu + VAT w aktualnie obowi¹zuj¹cej stawce - p³atny w

stosunku rocznym

w terminie do 31-go ka¿dego roku.

aktualizacja czynszu wg wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za

trzy kwarta³y w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, og³oszonego

przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego na dzieñ 30 wrzeœnia danego roku.

Nieruchomoœci znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego dzier¿awcy, który

zg³asza roszczenia w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomoœci.

Wystawa instalacji Bartka

Kie³bowicza w Galerii 81o

przy ul. K³opotowskiego 38

lok. 5 trwaæ bêdzie do 15

czerwca 2012. Natomiast

spotkaæ siê z artyst¹ i zoba-

czyæ jeszcze raz pokaz capo-

eiry w wykonaniu grupy Beri-

bazu mo¿na bêdzie podczas

Nocy Muzeów, 19 maja, w

godzinach 20.30-22.00.

Joanna Kiwilszo

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w

dniu 10.05.2012 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i podany

do publicznej wiadomoœci wykaz nr 4/2012 lokali miesz-

kalnych przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej

na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.
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Wyniki badañ przepro-

wadzonych przez G³ówny

Urz¹d Statystyczny w 1996

roku wœród dzieci do 14

roku ¿ycia wskazuj¹, i¿ pro-

blemy ze wzrokiem ma

7,9% badanych.

Wed³ug aktualnych danych

Instytutu Matki i Dziecka w

Warszawie, a¿ 15 do 20 proc.

dzieci w wieku 10-14 lat cier-

pi na ró¿nego rodzaju wady

wzroku, co wskazuje na

wzrost liczby dzieci z proble-

mami ostroœci widzenia.

Zaburzenia widzenia u

dziecka maj¹ bardzo du¿y

wp³yw na postêpy w nauce,

s¹ przyczyn¹ pojawiaj¹cych

siê trudnoœci w czytaniu i pi-

saniu, wp³ywaj¹ na rozwój

Wzrok na szóstkê z plusem
psychoruchowy, a nawet

mog¹ utrudniaæ integracjê w

spo³eczeñstwie.

Dlatego te¿ wczesne wy-

krycie zaburzeñ i odpowied-

nia korekcja umo¿liwia zaha-

mowanie rozwoju trwa³ych

wad wzroku.

Zaproszenie do udzia³u w

akcji „Wzrok na szóstkê z plu-

sem” otrzyma³y szko³y pod-

stawowe i gimnazja w powia-

tach warszawskim i gdañ-

skim. Specjaliœci z Centrum

Okulistycznego Nowy Wzrok

przeprowadz¹ badania oku-

listyczne dla wszystkich

uczniów wybranych szkó³.

Szko³y, które potwierdz¹

udzia³ w akcji otrzymaj¹ do-

stêp do systemu, w którym

bêd¹ gromadzone g³osy na

dan¹ placówkê. Taki model

ma spowodowaæ wzrost za-

anga¿owania rodziców i opie-

kunów w akcjê, poniewa¿ to

oni w póŸniejszym okresie

bêd¹ kontynuowaæ misjê ak-

cji, czyli troskê o zdrowy

wzrok dzieci.

Badania przesiewowe

bêd¹ prowadzone w szko-

³ach, w dogodnych dla

uczniów godzinach. Bada-

niom bêdzie podlegaæ

ostroœæ widzenia, a u dzieci,

u których ju¿ wczeœniej wy-

kryto wadê i jest ona korygo-

wana, specjaliœci sprawdz¹

czy okulary zosta³y odpo-

wiednio dobrane.

Od poniedzia³ku, 14

maja, do 1 czerwca zain-

teresowane szko³y mog¹

siê zg³osiæ. Które z nich

zostan¹ zakwalifikowane,

oka¿e siê po 1 czerwca.

Na pewno warto zapisaæ

siê! O przebiegu akcji

poinformujemy.

Organizator akcji:

Centrum Okulistyczne Nowy

Wzrok

Warszawa, al. Stanów Zjed-

noczonych 72

tel: 22 810 01 98,

www.nowywzrok.pl

Partnerzy i patronat me-

dialny akcji:

Magazyn Aktywna Mama,

Serwis internetowy Urzêdu

Miejskiego w Gdañsku –

www.gdansk.pl,

Nowa Gazeta Praska,

Project Management Institute

dokoñczenie ze str. 1

Noga w £apê

Tak Beata Stawicka rela-

cjonuje swoje wra¿enia z far-

my Green Hill maj¹cej siedzi-

bê w Montichiari we W³o-

szech. O ironio nazwy, Zielo-

ne Wzgórze jest miejscem

codziennej mêki i koszmaru

bez nadziei dla ogromnej licz-

by uwiêzionych tu zwierz¹t.

Miejscem, w którym „produ-

kuje siê” dla potrzeb labora-

toriów wiwisekcyjnych na ca-

³ym œwiecie prawie 3000

psów rasy beagle. St³oczone

w ciasnych, zimnych klatkach

nigdy nie zobacz¹ s³oñca i nie

pobiegn¹ na spacer po zielo-

nej ³¹ce. Nigdy nie zaznaj¹

pieszczoty i nie popatrz¹

wiernie w oczy swojemu cz³o-

wiekowi, nikt nawet nie zawo-

³a ich po imieniu… Imiona nie

s¹ im potrzebne – nie rodz¹

siê do ¿ycia i szczêœcia. Ju¿

w ³onie swoich matek prze-

znaczone s¹ do cierpienia i

œmierci.

Dla Green Hill i bêd¹cej jej

w³aœcicielem firmy Marshall

Farm hodowane tu psy s¹ je-

dynie towarem rozrodczym i

do sprzeda¿y. Nie szczekaj¹,

bo wyciêto im struny g³oso-

we, by nie skomla³y z bólu i

nie przeszkadza³y ludziom

przeprowadzaj¹cym na nich

eksperymenty. Ka¿dego mie-

si¹ca 250 psów z tej hodowli

trafia do klatek i na sto³y ope-

racyjne rozmaitych laborato-

riów: firm farmaceutycznych,

kosmetycznych i oœrodków

eksperymentalnych, dla któ-

rych z kolei ¿ywe, czuj¹ce

istoty stanowi¹ jedynie przed-

miot okrutnych doœwiadczeñ.

Takich miejsc, jak Green

Hill, na ró¿n¹ skalê, jest na

œwiecie wiele, zapewne tak-

¿e w Polsce. Jak wyt³uma-

czyæ, ¿e ze zgroz¹ myœlimy

o pseudonaukowych bada-

niach przeprowadzanych na

wiêŸniach w hitlerowskich

obozach koncentracyjnych, a

tak ³atwo godzimy siê, gdy

poddawane s¹ nim zwierzê-

ta? Czy ich strach, ból i cier-

pienie s¹ mniejsze?

Warto wiedzieæ, ¿e w sa-

mej tylko Europie suma ofiar

eksperymentów przekracza

22 000 psów rocznie. Jeœli

do³o¿ymy do tego inne zwie-

rzêta „laboratoryjne”, to ska-

la cierpienia w imiê nasze-

go „dobra” staje siê niewy-

obra¿alna.

Tymczasem du¿a czêœæ

tych eksperymentów nie ma

¿adnego uzasadnienia. Na

rynek trafi³o wiele testowa-

nych na zwierzêtach leków,

które zosta³y zakwalifikowa-

ne jako bezpieczne, a jednak

okaza³y siê szkodliwe dla lu-

dzi. Powinno nas to utwier-

dziæ w przekonaniu, ¿e dal-

sze wykonywanie testów na

zwierzêtach musi byæ natych-

miast powstrzymane, ponie-

wa¿ stanowi realne zagro¿e-

nie naszego zdrowia i ¿ycia.

A strona etyczna? Czy mamy

prawo korzystaæ z cierpienia

innych istot dla poprawienia

swojego stanu zdrowia, a tym

bardziej urody? Z kolei do-

œwiadczenia medyczne, prze-

prowadzane w celach eduka-

cyjnych lub badawczych, przy

dzisiejszej technologii z po-

wodzeniem mo¿na zast¹piæ

innymi metodami.

Na szczêœcie roœnie liczba

ludzi, którzy nie zgadzaj¹ siê

na czerpanie zysków z cier-

pienia i œmierci zwierz¹t. Pod

koniec kwietnia na terenie

Green Hill odby³a siê kolejna

manifestacja pod has³ami

zamkniêcia tej „fabryki œmier-

ci”, podczas której jej uczest-

nikom uda³o siê uwolniæ kil-

kadziesi¹t szczeniaków. Po-

licja aresztowa³a kilkanaœcie

osób, wœród nich mieszka-

j¹c¹ od lat we W³oszech Po-

lkê Beatê Stawick¹. Oskar¿o-

no j¹ o kradzie¿, zniszczenie

mienia, stawianie oporu i

przemoc wobec funkcjonariu-

szy publicznych, za co zgod-

nie z prawem w³oskim grozi

jej od 4 do 10 lat wiêzienia. A

przecie¿ pragnê³a tylko poda-

rowaæ szansê na ¿ycie kilku

bezbronnym szczeniakom…

Smutne jest to, ¿e polskie

w³adze w ¿aden sposób nie

przysz³y Beacie z pomoc¹,

cicho te¿ by³o na ten temat w

naszych mediach.

My jednak mo¿emy podpi-

saæ petycjê o jej uwolnienie:

http://www.lav.it/index.php?id=1910

i zarazem wyraziæ poparcie

dla sprawy  o któr¹ walczy, bo

to sprawa nas wszystkich.

Petycja jest niestety tylko w

jêzyku w³oskim, ale zachê-

cam do podjêcia trudu (w ru-

bryce Cap trzeba wpisaæ kod

pocztowy, koniecznie bez

kresek, bo inaczej nie dzia³a,

Citta: miasto, Provincia: wy-

bieramy ostatni¹ pozycjê czy-

li Altro – inna – bo wymienio-

ne s¹ tylko w³oskie; reszta

jest prosta).

8 maja jednoczeœnie w kil-

kunastu miastach we W³o-

szech, w ca³ej Europie – tak-

¿e w Polsce i na pozosta³ych

4 kontynentach odby³y siê

manifestacje przeciw wiwi-

sekcji i przeciw Green Hill.

Powszechny sprzeciw wo-

bec barbarzyñskich praktyk

mo¿e sprawiæ, ¿e w³adze

ugn¹ siê pod naciskiem opi-

nii publicznej i zmieni¹ prze-

pisy dotycz¹ce doœwiadczeñ

na zwierzêtach.

Ale przede wszystkim

nasz¹ konsumenck¹ po-

staw¹, codziennymi wybora-

mi podczas zakupów mo¿e-

my spowodowaæ, ¿e czerpa-

nie zysków z cierpienia zwie-

rz¹t stanie siê nieop³acalne.

Nie kupujmy bezmyœlnie -

dlatego, ¿e towar ma ³adne

opakowanie czy ³adn¹ rekla-

mê w TV. Czytajmy dok³ad-

nie etykiety, pytajmy o pro-

dukty firm, które nie testuj¹

swoich wyrobów ani ich czê-

œci sk³adowych na zwierzê-

tach i w³aœnie te firmy wspie-

rajmy swoimi zakupami. Po-

mocne informacje na temat

produktów NO CRUEL znaj-

dziemy w internecie.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

Wiwisekcja - przemoc i okrucieñstwo
Polka aresztowana za uwolnienie szczeni¹t przeznaczonych do okrutnych eksperymentów

„Wesz³am do hangaru bez okien o d³ugoœci oko³o 300 metrów. W œrodku by³y nie-

skoñczenie d³ugie rzêdy klatek, uderzy³ mnie bardzo nieprzyjemny i ciê¿ki zapach. Prze-

chodzi³am ko³o klatek, widzia³am mnóstwo psów z rozciêtym przez ca³¹ d³ugoœæ brzu-

chem. Wygl¹da³o to, jakby by³y niedawno operowane, poniewa¿ zauwa¿y³am œwie¿e

blizny, oczywiœcie bez opatrunków. W hangarach panowa³a straszna cisza, tyle psów i

¿aden nie szczeka³! Do tej pory zadajê sobie pytanie, dlaczego one nie szczeka³y?”

Szukamy dobrych domów dla Misi i Czarnulki
Misia jest m³odziutk¹, ok. pó³toraroczn¹ suczk¹. Oszczeni³a siê na z³omowisku i miesz-

ka³a tam razem z czwórk¹ swoich dzieci, które uda³o jej siê wykarmiæ i odchowaæ. Dwa

szczeniaki znalaz³y ju¿ domy, Misia i jej córka Czarnulka wci¹¿ czekaj¹ na ludzi, którzy

je przygarn¹.

Misia jest bardzo grzeczna i mi³a, przyjaŸnie nastawiona zarówno do ludzi jak i zwierz¹t.

W domu zachowuje czystoœæ, nie niszczy.

Czarnulka ma ok. 6 miesiêcy, jest radosnym, ¿ywio³owym szczeniakiem. Uwielbia siê

bawiæ, brykaæ ale i przytulaæ, lubi dzieci.

Obie suczki s¹ œliczne i kochane, zas³uguj¹ na dobr¹ i czu³¹ opiekê.

Kontakt w sprawie adopcji: 508-154-332
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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

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

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

KOREPETYCJE z matematyki

SP i Gimnazjum w domu

ucznia, wysoka skutecznoœæ

601-668-443

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

A-Z remonty, wykoñczenia

602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa, monta¿,

konserwacja, 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MALOWANIE, remonty

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

REMONTY, wykoñczenia,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki,

502-011-257

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI

SPRZEDAM pawilon

handlowy 15m2 na Bazarku

Trocka, 607-746-475

WYNAJMÊ na lato 3/4

osobowe domki kemingowe

Somianka n/Bugiem, las

603-665-477

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3
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tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Proszê Szanownych Pañ-

stwa no i k.... uchwalili wp³a-

ty do ZUS-u do 67. roku

¿ycia. Pamiêtam, jak prosili

mnie o zaciskanie pasa,

oczywiœcie z myœl¹ o dobru

przysz³ych pokoleñ Gomu³ka,

Gierek, Kania, Jaruzelski,

Rakowski i Kiszczak. Jak ko-

muna zosta³a obalona, jak

kociêta syjamskie miauczeli

Mazowiecki, Olszewski, Bie-

lecki, Gieremek, Pawlak, Su-

chocka, Oleksy, Cimosze-

wicz, Buzek, Miller, Belka,

Kaczyñski i wreszcie Tusk.

Wiem jedno: jak ktoœ prosi o

cierpliwoœæ, tzn., ¿e nie zna

siê na swojej robocie. Na ko-

œciach krêgos³upa pasa zaci-

sn¹æ nie da. Weszliœmy w

kolejny etap feudalizmu w z³ej

atmosferze i na chybcika.

Wróæmy do tematu z po-

przedniego wydania NGP.

Jak pisa³em wczeœniej, natu-

ralnym cyklem otwarcia siê

na œwiat przywleczono do

Polski robaczycê naczy-

niow¹. Paso¿yt o nazwach

mikrofilaria i dirofilaria mo¿e

atakowaæ ludzi, psy i koty.

U ludzi najczêœciej wystê-

puje postaæ skórna, pod po-

staci¹ guzków, przerostów

tkanki ³¹cznej. W skrajnych

przypadkach powstaje s³o-

niowacizna dowolnych frag-

mentów cia³a. Widok jest

makabryczny.

Szanowni Pañstwo, zanim

zaczniecie podró¿e z psami

czy kotami, tak¿e krajowe,

serdecznie zalecam dzia³anie

profilaktyczne. Przed wyjaz-

dem wystarczy podaæ doust-

nie odpowiedni specyfik i lar-

wy glisty nie bêd¹ w stanie

rozwijaæ siê dalej. Lek poda-

je siê jeden raz w miesi¹cu.

Przy okazji mo¿na tê kuracjê

potraktowaæ jako dodatkowe

No i …
odrobaczenie z nicieni jelito-

wych. Aliœci w z³ym po³o¿e-

niu s¹ owczarki collie i sze-

tlandzkie. Rasy te i mieszañ-

ce z nimi wykazuj¹ znaczn¹

nietolerancjê. Profilaktykê

mo¿na stosowaæ na terenach

zagro¿onych. Na dziœ niebez-

pieczny jest pas przywiœlañ-

ski, obejmuj¹cy Warszawê i

jej oœcienne miejscowoœci.

Dwóch moich pacjentów za-

chorowa³o ze skutkiem

œmiertelnym. Jeden w okoli-

cach ulicy Odkrytej w Bia³o-

³êce, drugi w Rajszewie. Nie-

stety, jak pokazuj¹ obserwa-

cje, obszar wystêpowania

choroby stale siê poszerza.

Jako mieszkañcy pañstwa

prawa i mi³oœci powinniœmy

poprzez swoich radnych do-

magaæ siê akcji insektobój-

czych w gminach szczególnie

zagro¿onych. Jednak¿e, za-

nim prawo spotka siê z mi³o-

œci¹, radzê sprawy braæ w

swoje rêce, zw³aszcza przed

szeœædziesi¹tym siódmym

rokiem ¿ycia.

Od 9 maja pojazdy komu-

nikacji miejskiej wyposa¿one

w biletomaty s¹ oznaczone

specjalnymi naklejkami. W

autobusach i tramwajach,

piktogramy umieszczono

przy drugich drzwiach, a w

poci¹gach Szybkiej Kolei

Miejskiej przy drzwiach zloka-

lizowanych najbli¿ej bileto-

matów. Dziêki temu, osoby

czekaj¹ce na przystanku, ju¿

w momencie wsiadania, bêd¹

wiedzia³y, czy w pojeŸdzie

znajduje siê biletomat oraz

którymi drzwiami wsi¹œæ, aby

wygodnie do niego dotrzeæ.

Na naklejce zosta³ umiesz-

czony napis BILETOMAT oraz

symbole monet, którymi mo¿na

p³aciæ za bilety. Z myœl¹ o cu-

dzoziemcach, piktogram zosta³

przygotowany w wersji dwujê-

zycznej – polskiej i angielskiej.

Biletomaty mobilne s¹

praktycznym narzêdziem

dystrybucji biletów. Korzysta-

nie z nich, w przeciwieñstwie

do kupowania biletów u pro-

wadz¹cego pojazd, nie wi¹-

¿e siê z ograniczeniami, taki-

mi jak mo¿liwoœæ zakupu tyl-

ko na przystanku, koniecz-

noœæ posiadania odliczonej

kwoty, czy brak mo¿liwoœci

zakupu biletu w przypadku

opóŸnienia pojazdu.

ZTM informuje

Po naklejce do biletomatu
Naklejki maj¹ wymiary 10 x 10 cm. S¹ bia³o-granatowo-

czerwone. Od 9 maja mo¿na je zobaczyæ na 259 warszaw-

skich pojazdach komunikacji miejskiej. Zarz¹d Transportu

Miejskiego oznaczy³ specjalnymi piktogramami autobusy,

tramwaje i poci¹gi, w których mo¿na kupiæ bilety korzy-

staj¹c z biletomatu.

Monta¿ biletomatów w œrod-

kach komunikacji miejskiej roz-

pocz¹³ siê w 2010 roku. Obec-

nie pasa¿erowie korzystaj¹ z

296 biletomatów, 148 w autobu-

sach, 98 w tramwajach i 50 w

poci¹gach Szybkiej Kolei Miej-

skiej. W biletomatach mo¿na

kupiæ wszystkie rodzaje biletów

kartonikowych. W lutym br. oso-

by korzystaj¹ce z komunikacji

miejskiej kupi³y w biletomatach

prawie 140 tys. biletów.

Dzieñ dobry,

przeczyta³am informacjê dotycz¹c¹ proponowanych zmian linii 133 i 152 po

otwarciu wiaduktów. Propozycja zwiêkszenia czêstotliwoœci kursowania jest bardzo

dobra, ale chcia³abym, jako mieszkanka P³ud, zwróciæ uwagê na to, i¿ zupe³nie nie wziêto pod

uwagê faktu, ¿e tu te¿ s¹ mieszkañcy, którzy chcieliby mieæ dojazd do stacji PKP P³udy i

korzystaæ z transportu kolejowego i SKM. U³atwienie nam dojazdu do stacji kolejowej jest

bardzo proste. W proponowanym wariancie trasy 152 skrêca z ul. Modliñskiej w Klasyków.

Na odcinku miêdzy Modliñsk¹ a ul. Fletniow¹ nikt nie wsiada (to jeden przystanek).

Gdyby autobus nie skrêca³ w ul. Klasyków tylko w ul. Mehoffera, nastêpnie we Fletniow¹ i

wyje¿d¿a³ na Klasyków, to wielu mieszkañców D¹brówki Szlacheckiej i P³ud mog³oby wsiadaæ

na istniej¹cych przystankach oraz na nowym przy ul. Kiersnowskiego. Takie rozwi¹zanie

by³o w trakcie trwania objazdu dla 152. Podkreœlam, ¿e wiele osób z P³ud korzysta z SKM

i musimy iœæ ok. 20 min. pieszo lub podje¿dzaæ samochodem.

Proponowana przeze mnie zmiana trasy autobusu 152 nie jest wielka dla ZTM, a by³aby

znacz¹cym u³atwieniem komunikacyjnym dla mieszkañców P³ud.

Mam nadziejê, ¿e moja propozycja spotka siê z pozytywnym odzewem w³adz dzielnicy i ZTM.

Z powa¿aniem

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

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Obiektywny PO-radnik

Nie od dziœ znamy ¿yczliwoœæ obec-

nych w³adz stolicy dla deweloperów.

Jeden z radnych PO ma zwyczaj dyk-

towania na posiedzeniach Komisji £adu

Przestrzennego poprawek do miejsco-

wych planów zagospodarowania prze-

strzennego, przygotowanych przez

pewn¹ pracowniê architektoniczn¹.

Nie dziwi to nikogo, bo zwi¹zki bizne-

sowe pomiêdzy kwiatem sto³ecznej

Platformy a biznesem budowlanym s¹

tajemnic¹ poliszynela.

Jednym z projektów biznesowych,

które od lat czaruj¹ samorz¹dowców

PO, jest projekt zabudowy Portu Pra-

skiego firmowany przez Elektrim. O po-

cz¹tkach tego przedsiêwziêcia bizneso-

wego i krzywdzie lokatorów przeka-

zanych Elektrimowi kamienic komunal-

nych z pewnoœci¹ lepiej opowie Pañ-

stwu wspó³odpowiedzialny za to Irene-

usz Tondera... Mój obecny s¹siad z

„NGP” jako by³y cz³onek koalicyjnego

zarz¹du dzielnicy Praga Pó³noc zna

dobrze kulisy uk³adu z Elektrimem.

Port Praski to obecnie smutny ob-

raz podmok³ych zaroœli. W okresie rz¹-

dów prezydenta Lecha Kaczyñskiego

projektowano przeznaczenie terenu

pod nisk¹ zabudowê mieszkaniow¹,

³agodnie komponuj¹c¹ siê z wod¹ i zie-

leni¹. Platforma chce wybudowania w

Porcie Praskim wysokich wie¿owców z

ekskluzywnymi biurami, prywatn¹ kli-

nik¹, marin¹ dla drogich jachtów  oraz

kosztownymi apartamentami. Co ozna-

cza to dla mieszkañców Pragi? W cen-

trum naszej dzielnicy, obok przysz³ej

stacji metra, w s¹siedztwie bloków i ka-

mienic powstanie  zamkniête miasto w

mieœcie. Taka praska Marina Mokotów.

Ju¿ dziœ deweloper og³asza, ¿e czêœæ

(!) osiedla nie bêdzie ogrodzona tylko

monitorowana... Co zreszt¹ mo¿emy

siê domyœleæ. P³oty i mury, kamery, ar-

mia ochroniarzy. Wszystko po to, by

mieszkañcy Pragi nie zak³ócali kom-

fortu bia³ych ko³nierzyków.

To ostatni moment na ocalenie Por-

tu dla Pragi i jej mieszkañców. Postaw-

my Hannie Gronkiewicz-Waltz i jej lu-

dziom warunki, które powinny zna-

leŸæ siê w planie tego terenu. Po pierw-

sze: ¿adnych p³otów i murów. Po dru-

gie: po³owa terenu pod zabudowê ko-

munaln¹. W ca³ej stolicy brakuje

mieszkañ dla ubogich i œredniozamo¿-

nych. Elektrim chce zarobiæ miliardy

na apartamentach i biurach dla bo-

gaczy? Niech w zamian wybuduje kli-

ka bloków komunalnych, które zasie-

dli urz¹d miasta zgodnie z listami

oczekuj¹cych.

Maciej Maciejowski

Autor jest radnym Rady Warszawy

www.maciejmaciejowski.pl

Oficjalna piosenka reprezentacji

Polski w pi³kê kopan¹ trochê przaœna,

ludowa, ale skoczna i w klimacie disco

polo. W powszechnym g³osowaniu wi-

dzowie TVP wyrazili swoj¹ opiniê. Ofi-

cjeli trochê przygiê³o, ale co maj¹ ga-

daæ - naród tak chcia³ i basta. Mina

premiera Tuska pytanego o opiniê w

sprawie to istna gama grymasów, a ta

twarz potrafi wiele.

Pi³ka leci hen wysoko.

Jak wysoko polec¹ polskie or³y-

soko³y - zobaczymy. Oficjalne rankin-

gi UEFA, a przede wszystkim notowa-

nia bukmacherów nie daj¹ naszym

wiêkszych szans, a gdy w grê wchodzi

kasa, to nie ma sentymentów. EURO

to powa¿ne przedsiêwziêcie bizneso-

we, na którym niestety nie my, jako

Polska, mamy przede wszystkim za-

robiæ. Zarobiæ ma g³ównie UEFA. Nam

pozostan¹ wspomnienia lepsze, czy

gorsze oraz stadiony.

Wszyscy razem zaœpiewajmy.

Œpiewaæ to rz¹d œpiewa cieniutko,

pytany o zakres realizacji inwestycji

zwi¹zanych z EURO. Œrednio wycho-

dzi nieŸle. Stadiony s¹, bo musz¹, co

prawda ju¿ trzeba na nich wymieniaæ

murawy. Lotniska wybudowane, tylko

jak z tych poza stolic¹ kibice dojad¹

nieistniej¹c¹ A2 do Warszawy? Sama

stolica zapewne w dniach meczowych

bêdzie sparali¿owana od œwitu do wie-

czora i nie pomog¹ tu wyremontowa-

ne dworce Stadion i Wschodni (ten

ostatni - o ile kolejarze zd¹¿¹). Na

Pradze w zwi¹zku z EURO nic, no mo¿e

poza zwiêkszon¹ iloœci¹ patroli poli-

cyjnych w dniach meczów.

Naszym doping dajmy.

Wszystko tak naprawdê w rêkach

Szczêsnego, nogach Lewandowskiego,

Obraniaka i reszty naszych pi³karzy,

rozwadze i rozeznaniu trenera Smu-

dy oraz kibicach – naszym doping

dajmy. Oby chocia¿ wyszli z grupy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Koko koko

Euro Spoko

Mistrzostwa Europy zbli¿aj¹ siê

wielkimi krokami. Jednak im bli¿ej

EURO 2012, ruch w wielkiej polityce

jakby wiêkszy. We Francji mimo

wszystko lekkie zaskoczenie, ¿e urzê-

duj¹cy prezydent przegra³ walkê o

drug¹ kadencjê. W ten oto sposób, po

17 latach konserwatywno-liberalnych

rz¹dów, w³adzê przejmuje socjalista.

Dla równowagi w Hiszpanii pó³ roku

temu, po prawie oœmiu latach rz¹d so-

cjalistów odda³ stery w³adzy w rêce

chadeckiej centroprawicy. W Rosji

zmiana prezydenta by³a, ale tak jak-

by jej nie by³o. U¿ywaj¹c terminologii

siatkarskiej, nast¹pi³a zmiana powrot-

na. Po fali szalej¹cego kryzysu finan-

sowego sytuacja wydaje siê stabilizo-

waæ, choæ jeœli nie bêdzie zgody na

zwiêkszenie pomocy, nie jest wyklu-

czone, ¿e Grecja strefê euro jednak

opuœci i wróci do drachmy.

Niestety, niepokoj¹ce wieœci docie-

raj¹ z Ukrainy. Który to ju¿ raz polity-

ka z butami wkracza w œwiat sportu?

Dlaczego œwiêto sportu staje siê narzê-

dziem w rêkach i s³owach polityków?

Ano dlatego, ¿e gdy brakuje rzeczo-

wych argumentów, bêd¹c w opozycji

mo¿na zg³aszaæ noœne medialnie po-

mys³y, które z rozs¹dkiem i odpowie-

dzialnoœci¹ wiele wspólnego nie maj¹.

Nie od dziœ wiadomo, ¿e by³a premier

Ukrainy jest wiêŸniem politycznym, ¿e

traktowana jest wbrew wszelkim stan-

dardom. Fakt ten jest bez dwóch zdañ

naganny i godny napiêtnowania. Efekt

medialny ju¿ zosta³ osi¹gniêty, szczyt

w Ja³cie odwo³any. Byæ mo¿e, szefowie

pañstw zachodnich nie przyjad¹ na

ukraiñskie stadiony. I bardzo dobrze,

niech nie przyje¿d¿aj¹. Jednak czy

uprawniony jest apel prezesa najwiêk-

szej polskiej partii opozycyjnej do boj-

kotu ukraiñskiej czêœci imprezy i prze-

niesienie wszystkich meczów do Polski?

W ¿aden sposób nie jest uprawniony.

Có¿ z tego, ¿e decyzjê o przyznaniu

organizacji EURO Michel Platini og³osi³

w kwietniu 2007, czyli w czasie rz¹-

dów Jaros³awa Kaczyñskiego. To tylko

zbieg okolicznoœci, a nie zas³uga god-

na uzurpacji. Skoro przyczyn¹ bojko-

tu ma byæ brutalne traktowanie kobie-

ty-polityka, to zachowuj¹c wszelkie

proporcje, warto przypomnieæ, ¿e Bar-

bara Blida zaszczuta przez aparat œled-

czy targnê³a siê na swoje ¿ycie równo

tydzieñ po decyzji Platiniego. A co by

by³o, gdyby sta³o siê to np. dwa tygo-

dnie wczeœniej? Kto wie, a mo¿e UEFA

asekuracyjnie zdecydowa³aby, ¿e orga-

nizacjê EURO dosta³by inny kraj, albo

wy³¹cznie Ukraina? Wzywanie do boj-

kotu czy przeniesienia fina³u do War-

szawy to gra na emocjach kibicowskie-

go elektoratu, próba zbicia tanim kosz-

tem kapita³u politycznego i czysty po-

pulizm. Nie zapominajmy, ¿e to Ukra-

ina by³a g³ównym inicjatorem wniosku

o organizacjê mistrzostw, a my do³¹-

czyliœmy swoj¹ ofertê do tego wniosku.

Decyduj¹cy lobbing za kandydatur¹

Ukrainy i Polski przeprowadzi³ prezy-

dent ukraiñskiej federacji pi³ki no¿nej,

zasiadaj¹cy w komitecie wykonawczym

UEFA. Wobec tego jakim prawem zwy-

k³y, szary kibic ukraiñski mia³by byæ

pozbawiony atrakcji obejrzenia me-

czów z bliska, a ukraiñska gospodar-

ka pozbawiona ekonomicznych korzy-

œci z organizacji imprezy? Nie by³oby

to czyste zagranie w wykonaniu s¹sia-

da i wspó³organizatora.

Je¿eli prezes i jego wspó³pracow-

nicy chc¹ byæ wiarygodni, niech pójd¹

Bojkot nie jest spoko

Gdy w poniedzia³ek otworzy³em

„Wyborcz¹”, nie mog³em uwierzyæ

w³asnym oczom. Zobaczy³em list

otwarty, a w³aœciwie poœwiêcony mu

tekst Jacka ̄ akowskiego. List nie byle

jaki, podpisany przez Adama Michni-

ka, Agnieszkê Holland, Agnieszkê

Odorowicz, Aleksandra Kwaœniewskie-

go, Andrzeja Mleczkê, Artura ̄ mijew-

skiego, by zatrzymaæ siê tylko przy

literze A. Sygnatariusze listu bij¹ na

alarm: w³adze postanowi³y spacyfiko-

waæ jedno z najciekawszych intelektu-

alnych i kulturalnych œrodowisk, bo nie

jest ono im - znaczy, w³adzom - poli-

tycznie bliskie. „Bo wokó³ œrodowiska

tego dzia³aj¹ grupy obywatelskie ma-

j¹ce inne pogl¹dy ni¿ obecna w³adza...

Bo rodzi siê tam krytyczna analiza

polityki spo³ecznej i kulturalnej... Bo

w³adze maj¹ za z³e, ¿e œrodowisko to

reprezentuje inny ni¿ w³adze nurt po-

lityczny i kulturowy... Bo w³adze uwa-

¿aj¹, ¿e monopol debaty powinni mieæ

Niesio³owski i Palikot...” Czy¿by Plat-

forma têpi³a metodami administracyj-

nymi opozycjê? „Nie zaka¿e, nie za-

mknie, nie bêdzie œciga³a ani kara³a”

- pisze sarkastycznie ̄ akowski - a tyl-

ko nie przyzna... Zapewne miejsca na

multipleksie cyfrowym?

Nie, nie chodzi o Telewizjê Trwam.

Okaza³o siê, ¿e wzburzenie autorów li-

stu wzbudzi³o nieprzyznanie lokalu ko-

munalnego wydawcom lewackiej „Kry-

tyki Politycznej”. Identyczny niemal

tekst móg³by jednak powstaæ w obro-

nie telewizji ojca Rydzyka, oba listy mia-

³yby tylko ca³kowicie roz³¹czne grona

sygnatariuszy. I w jednym, i w drugim

przypadku Platforma „pod cieniutkim

pretekstem”, jak nazywa to ¯akowski,

odmówi³a wnioskodawcom jakiegoœ na-

rzêdzia rozpowszechniania swoich idei.

Jest jedna ró¿nica. Telewizja Trwam

ubiega siê o udzia³ w przedsiêwziêciu,

za które sama musi zap³aciæ. Problemem

na multipleksie jest ograniczona liczba

miejsc, których nie mo¿na otrzymaæ ina-

czej, ni¿ dziêki decyzji w³adz. „Krytyka

Polityczna” natomiast ubiega siê o przy-

dzia³ lokalu u¿ytkowego po preferencyj-

nych stawkach, czyli poœrednio za na-

sze, podatników, pieni¹dze, choæ lokali

u¿ytkowych po cenach rynkowych jest

w Warszawie pod dostatkiem.

Platforma Obywatelska dzia³a w

sposób zrównowa¿ony, sprawiedliwie

rozdzielaj¹c razy konkurencji z lewa i

z prawa. Starannie przy tym dobiera

narzêdzia. Specjalnie dla lewaków na

stanowisku burmistrza dzielnicy Œród-

mieœcie umieœci³a Wojciecha Bartelskie-

Rada wielu

Port Praski dla pra¿an

Dla ka¿dego coœ niemi³ego
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W paŸdzierniku 1945 roku og³oszo-

ny zosta³ tzw. dekret Bieruta, który li-

kwidowa³ prywatn¹ w³asnoœæ gruntów w

Warszawie. Ówczesne w³adze pañstwa

t³umaczy³y, ¿e by³a to decyzja niezbêd-

na do szybkiego podŸwigniêcia Warsza-

wy z ruin. Dotychczasowi w³aœciciele mieli

6 miesiêcy na wyst¹pienie z wnioskiem

o przyznanie w³asnoœci czasowej (zwa-

nej póŸniej wieczystym u¿ytkowaniem)

lub prawa do zabudowy. Gdy taki wnio-

sek nie zosta³ z³o¿ony w terminie lub zo-

sta³ rozpatrzony odmownie, nieruchomo-

œci znajduj¹ce siê na danym gruncie rów-

nie¿ przechodzi³y na rzecz gminy. Z³o-

¿one wnioski by³y rozpatrywane do koñ-

ca lat 70., ale wiele z nich nie zosta³o

rozpatrzonych do dziœ. W Warszawie jest

oko³o 2 tysiêcy kamienic, co do których

wiadomo, ¿e s¹ roszczenia by³ych w³a-

œcicieli b¹dŸ ich nastêpców prawnych. Co

to oznacza dla miasta?

Przede wszystkim brak mo¿liwoœci

rozwoju. Nikt przecie¿ nie bêdzie inwe-

stowa³ publicznych pieniêdzy w budynki,

które mog¹ wróciæ do by³ych w³aœcicieli.

Z tego w³aœnie powodu tak wiele piêk-

nych kamienic na Pradze nie jest odre-

staurowywanych i remontowanych. Rosz-

czenia powoduj¹ tak¿e to, ¿e miasto nie

mo¿e sprzedaæ wielu atrakcyjnych grun-

tów, ale nie mo¿e te¿ realizowaæ na nich

w³asnych inwestycji. Najbardziej jaskra-

wy przyk³ad to Pl. Defilad przed Pa³a-

cem Kultury, gdzie mia³o powstaæ Mu-

zeum Sztuki Nowoczesnej. Otó¿ w ci¹gu

najbli¿szych kilkunastu lat nie powstanie

w³aœnie dlatego, ¿e jest nieuregulowany

stan prawny tego gruntu. A regulacje

ci¹gn¹ siê latami, chyba ¿e bior¹ siê za

to ci, którzy uczynili z tego g³ówny spo-

sób zarabiania na ¿ycie. Skupuj¹ od by-

³ych w³aœcicieli roszczenia za 10-20% ich

wartoœci, a potem sobie tylko znanymi

sposobami doprowadzaj¹ do zwrotu tych

nieruchomoœci przez urz¹d miasta lub

s¹dy. Oczywiœcie, ju¿ na swoj¹ rzecz.

I tu zaczyna siê kolejny i najwiêkszy

dramat w ca³ej tej sytuacji. Otó¿ kamie-

nice zwracane s¹ wraz z… ich lokato-

rami. Tymi, którzy mieszkaj¹ tam od kil-

kudziesiêciu lat w mieszkaniach przy-

znanych po wojnie przez gminê. Nagle

ci ludzie dowiaduj¹ siê, ¿e ich dom zo-

sta³ zwrócony by³ym w³aœcicielom lub

cwaniaczkom, którzy to roszczenie wcze-

œniej kupili. Dalej scenariusze s¹ dwa:

albo nowy w³aœciciel podwy¿sza kilku-

krotnie czynsz i lokatorzy na to siê

godz¹, albo robi wszystko, ¿eby lokato-

rów przepêdziæ, stary budynek wyburzyæ

i postawiæ w to miejsce apartamentowiec.

Ka¿da z tych sytuacji oznacza dramat dla

wielu rodzin, zw³aszcza dla tych, których

nie staæ na wy¿szy czynsz, a tym bar-

dziej nigdy nie bêdzie staæ na zakup w³a-

snego lokum. Zaczynaj¹ siê wiêc zale-

g³oœci, potem eksmisje i w efekcie wielu

normalnie ¿yj¹cych dot¹d ludzi nagle zo-

staje bez dachu nad g³ow¹. Najgorsze,

¿e miasto nie potrafi przyjœæ im z ¿adn¹

pomoc¹, bo budowa nowych mieszkañ

kuleje. Zreszt¹, nawet gdyby sz³a zgod-

nie z obietnicami wyborczymi pani pre-

zydent, to i tak ciê¿ko by³oby nad¹¿yæ

za zwrotami kamienic, których wór siê

ostatnio rozwi¹za³. A bêdzie jeszcze go-

rzej, bo Trybuna³ Konstytucyjny orzek³,

¿e w³aœciciele wszystkich gruntów prze-

jêtych po 1958 roku na mocy dekretu

Bieruta maj¹ prawo do odszkodowania.

To oznacza, ¿e miasto bêdzie by³ym w³a-

œcicielom nie tylko oddawaæ kamienice,

ale równie¿ wyp³acaæ odszkodowania,

których ³¹czna suma w Warszawie mo¿e

iœæ w dziesi¹tki, albo i setki miliardów

z³otych! W ten sposób prowadzona re-

prywatyzacja doprowadzi wiêc do finan-

sowej zag³ady stolicy, co w po³¹czeniu z

coraz wiêksz¹ rzesz¹  poszkodowanych

utrat¹ mieszkañ  lokatorów musi zakoñ-

czyæ siê katastrof¹.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Dekret Bieruta

jeszcze dalej i urz¹dz¹ sobie prywat-

ny bojkot wszystkich meczów, tak¿e

tych odbywaj¹cych siê w Polsce. Niech

honorowo przeka¿¹ bilety np. na

dom dziecka. W razie czego, sam

chêtnie odkupiê choæby jeden bilet,

bo niestety nie uda³o mi siê zdobyæ,

a i w losowaniu nie mia³em szczêœcia.

Liczê na odzew, a w dowód wdziêcz-

noœci dorzucê nawet najnowsz¹ p³ytê

zespo³u Jarzêbina…

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

go, który do PO przyszed³ z prawico-

wej Unii Polityki Realnej, a specjalnie

dla ksiê¿y redemptorystów na stano-

wisku przewodnicz¹cego Krajowej

Rady Radiofonii i Telewizji umieœci³a

Jana Dworaka, który do PO przyszed³

z lewicowej Unii Demokratycznej. Dla

ka¿dego coœ mi³ego.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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