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Szpital Praski

Wygrana?
W ubieg³ym tygodniu zapad³ wyrok s¹du II instancji:
miasto ma oddaæ Szpitalowi Praskiemu 3,7 mln z³ plus
odsetki. To ponad 5 mln. Wyrok jest o tyle precedensowy i
ciekawy, ¿e miasto jest organem za³o¿ycielskim dla szpitala.
Jak do tej ca³ej sytuacji czesna dyrektor Biura Polidosz³o? – pytamy by³ego tyki Zdrowotnej El¿bieta
ju¿ dyrektora szpitala, dr Wierzchowska na piœmie poleci³a mi zerwanie umowy z
Paw³a Obermeyera.
- Gdy zosta³em mianowa- wykonawc¹ i inwestorem zany dyrektorem, 1 grudnia stêpczym. Tymczasem prze2007 roku, podpisa³em aneks targ, o którym mowa, odbydo umowy z miastem w spra- wa³ siê pod nadzorem w³awie zap³aty za I etap budowy œnie Biura Polityki Zdrowotpawilonu A2. By³o to 3,7 mln nej. Odmówi³em zerwania
z³ za pocz¹tek stanu surowe- umowy, ale prace musia³y
go: fundamenty, prace ziem- zostaæ wstrzymane.
- ZnaleŸliœmy siê w impane, budowa niskiego parteru.
Dowiedzia³em siê wówczas, sie. Dlatego ca³¹ dokumenta¿e pieni¹dze nie mog¹ byæ cjê przekazaliœmy do Urzêdu
zap³acone, gdy¿ przetarg Zamówieñ Publicznych, jako
odby³ siê z naruszeniem pra- jedynej instancji, która mog³a
wa, a 17 stycznia 2008 r. ówdokoñczenie na str. 3
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

nie
t
a
³
www.ngp.pl
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

nowa gazeta praska
Zbadaj
s³uch

Kto ma jaki interes? Po pierwsze
- oœwiata

W minionych tygodniach spo³ecznoœæ Pragi Pó³noc zelektryzowa³a niespodziewana wiadomoœæ o planowanym
zamkniêciu z koñcem marca Novego Kina Praha. Najdziwniejsza jednak by³a argumentacja tego kroku. Podobno
przyczyn¹ z³ej kondycji finansowej jest budowa metra,
która wespó³ z brakiem parkingu spowodowa³a spadek
wp³ywów a¿ o 70%. Kino ma jednak wróciæ po zakoñczeniu budowy metra, czyli prawdopodobnie za dwa lata.
Papier przyjmie wszystko...
Niedorzecznoœæ tych argu- oddalonej ul. Targowej. Z komentów ostatecznie sk³oni³a lei wygodnych miejsc parkinmieszkañców do zorganizo- gowych pod samym kinem
wania siê w Komitet Obrony nie ma prawie nigdzie w
Novego Kina Praha. Dlacze- zwartej tkance miejskiej. Nie
go niedorzecznoœæ? Zaby³o ich tak¿e tu, o czym zamkniêcie ulicy Targowej sprapewne wiedziano buduj¹c
wi³o, ¿e ulica Jagielloñska
dokoñczenie na str. 5
sta³a siê g³ówn¹ arteri¹ dzielnicy, co usytuowanemu przy
niej kinu mog³o tylko pomóc.
Przystanek autobusowy znajduje siê teraz po drugiej stronie skrzy¿owania, a nie przy

Raport z TMP

Bêdzie
otwarcie?
Wszystko wskazuje na to,
¿e 24 marca bêdziemy mogli,
ko³o po³udnia, przespacerowaæ siê nowo otwartym Mostem Pó³nocnym. Tak, tak,
wreszcie. By³aby to bardzo
mi³a niespodzianka. A dla
tych, którzy lubi¹ fety – uroczysta parada zabytkowych
samochodów i wieczorne widowisko œwiat³o i dŸwiêk,
prezentuj¹ce dorobek naukowy Marii Sk³odowskiejCurie, patronki mostu. Na
koniec fajerwerki. Nastêpnego dnia przez most mo¿na
bêdzie przejechaæ samochodem, zaœ w poniedzia³ek na
trasê rusz¹ autobusy, na pocz¹tek jednej linii – 101.
Trudno w to uwierzyæ, bowiem tyle ju¿ by³o zapowiedzi otwarcia i przesuniêæ

Jeden z priorytetów Bia³o³êki to oœwiata. M³oda, dynamiczna dzielnica z mnóstwem nowych osiedli i niespotykanym w sto³ecznej skali baby boomem, potrzebuje szkó³
i przedszkoli. O inwestycje oœwiatowe w dzielnicy pytamy burmistrza Piotra Jaworskiego.
- Jaki procent bud¿etu oœwiatowe, co powoduje, ¿e
Bia³o³êki przeznaczany jest pod tym wzglêdem jesteœmy
na inwestycje oœwiatowe? na pierwszym miejscu wœród
Czy powstaj¹ teraz w dziel- warszawskich dzielnic.
nicy jakieœ nowe szko³y?
Obecnie budujemy trzy
- 2/3 naszego bud¿etu nowe placówki szkolne.
przeznaczamy na inwestycje Mamy ju¿ projekty budowlane i wykonawcze, a w marcu
lub na pocz¹tku kwietnia zostanie og³oszony przetarg na
budowê szkó³ podstawowych
- przy Ceramicznej (dla 800
uczniów) i przy Hanki Ordonówny (dla 400 uczniów).
Planujemy oddanie tych
Oferuje produkty i us³ugi:
szkó³ w 2014. W pierwszej z
nich bêd¹ siê uczyæ dzieci z
drzwi suwane i sk³adane
Tarchomina, w drugiej z Noramki i fronty kuchenne
wodworów. Przetarg na trzeci¹ szko³ê wraz z zapleczem
profile aluminiowe Sevroll
sportowym, przy ulicy G³êbockiej, zostanie najprawdodrzwi wewnêtrzne PORTA
podobniej og³oszony przed
lustra ³azienkowe (du¿y wybór)
wakacjami, z terminem realizacji równie¿ do 2014. Bêdzie
ciêcia i oklejanie p³yty
mog³o siê w niej uczyæ oko³o
800 dzieci zamieszkuj¹cych
fronty akrylowe
osiedla Derby i Lewandów.
- A mniejsze inwestycje?
- Z mniejszych inwestycji
warto wymieniæ rozbudowê - o
trzy oddzia³y - szko³y podstawowej nr 257 przy ulicy Pod-
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dokoñczenie na str. 2

TERMEK
Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki - 35 z³
• Zdjêcia

dokoñczenie na str. 2

Eurojarmark na terenach FSO
Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie
X-lecia zamierza wybudowaæ
nowe targowisko przy ul. Jagielloñskiej 88. Na terenach u
zbiegu ul. Jagielloñskiej i Trasy Toruñskiej wydzier¿awionych na 10 lat od FSO na ty³ach budynku dyrekcji ma stan¹æ 14 hal targowych z boksami do wynajêcia. Jedna z
hal bêdzie wyposa¿ona tylko
w sto³y – do handlu okazjonal-

nego i narêcznego. Ma tu znaleŸæ zatrudnienie co najmniej
2000 osób. Spó³ka uzyska³a
poparcie ze strony komisji infrastruktury Dzielnicy Praga
Pó³noc, ale i tak ze wzglêdu
na brak planu zagospodarowania dla tych terenów, ostateczn¹ decyzjê podejm¹ w³adze miasta. Z pewnoœci¹ niezbêdne bêdzie wykonanie
projektu organizacji ruchu,
aby zapobiec powstawaniu

korków na ul. Jagielloñskiej (w
za³o¿eniu tylko z tej strony ma
siê znajdowaæ wjazd).
Targowisko ma skupiaæ polskich kupców i stanowiæ konkurencjê dla zag³êbia handlowego na Marywilskiej. Przedstawiciele spó³ki Damis zapewniaj¹, ¿e otwarcie Eurojarmarku bêdzie mo¿liwe ju¿
w piêæ miesiêcy od momentu
uzyskania wszelkich niezbêdKr.
nych pozwoleñ.

do dokumentów
• Wykonamy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Brzeska 33
22 818 10 67

www.termek.pl

ROZLICZAMY
PITy - 30 z³
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Po pierwsze - oœwiata
dokoñczenie ze str. 1

ró¿niczej. Przetarg zosta³ ju¿
rozstrzygniêty, a termin realizacji inwestycji jest bardzo
ambitny. Mam nadziejê, ¿e
nowe oddzia³y zaczn¹ funkcjonowaæ wraz z rozpoczêciem
roku szkolnego 2012/2013.
Klasy bêd¹ w pe³ni wyposa¿one i przystosowane dla szeœciolatków. Na bie¿¹co remontujemy równie¿ dzia³aj¹ce placówki, przeznaczamy na ten
cel kilka milionów z³otych. S¹
to du¿e remonty, jak choæby
wymiana wêz³a kanalizacyjnego w szkole przy Porajów czy
remont dachu przedszkola
przy ulicy Liczyd³o.
- Jak siê przedstawia sytuacja przedszkoli publicznych? Czy jest szansa na powstanie nowych placówek?
- Niestety, przedszkoli publicznych jest za ma³o. Potrzeby dzielnicy s¹ ogromne.
Czêœciowo lukê wype³niaj¹
przedszkola niepubliczne. W
Bia³o³êce powinno powstaæ
jeszcze minimum cztery, piêæ
przedszkoli publicznych.
Szanse na to s¹ niewielkie,
bowiem priorytetem s¹ szko³y, zaœ œrodki finansowe s¹
ograniczone.
Od ubieg³ego roku dzieci
piêcioletnie zosta³y objête
rocznym obowi¹zkiem wychowania przedszkolnego i to
dzielnica ma obowi¹zek przygotowania dla nich miejsc. W
roku 2011 przygotowaliœmy
dla piêciolatków miejsca zarówno w przedszkolach, jak i
w oddzia³ach przedszkolnych
w szko³ach podstawowych.
Przyjêliœmy wówczas 850-900
dzieci. Szacujemy równie¿, ¿e
oko³o 700 dzieci zosta³o objêtych opiek¹ w przedszkolach
znajduj¹cych siê w innych
dzielnicach, nie obowi¹zuje tu
bowiem rejonizacja.
- A co z szeœciolatkami?
- Dzieci szeœcioletnie mia³y rozpocz¹æ naukê w pierwszych klasach ju¿ w tym roku,
jednak¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowa³o
o przesuniêciu obowi¹zku
szkolnego dla nich o dwa lata
- na wrzesieñ 2014. Byliœmy
oczywiœcie przygotowani na
przyjêcie dzieci w pierwotnie
wyznaczonym terminie. Za
dwa lata, dziêki obecnie powstaj¹cym szko³om, o których
wspomnia³em wczeœniej, sytuacja znacz¹co siê poprawi.
- Czy œrodki finansowe na
oœwiatê, którymi dysponuje
dzielnica s¹ wystarczaj¹ce?
Czy s¹ jeszcze w Bia³o³êce
miejsca, gdzie szkó³ zdecydowanie brakuje?
- Nie jest tajemnic¹, ¿e
wystêpuj¹ niedobory finansowe w zakresie wydatków bie¿¹cych w oœwiacie. Na pocz¹tku 2011 wynosi³y ok. 13
mln z³, w trakcie roku bud¿etowego uda³o nam siê znaleŸæ brakuj¹ce œrodki. W tym
roku sytuacja jest lepsza i
mo¿na œmia³o powiedzieæ o
zrównowa¿onym bud¿ecie w
oœwiacie publicznej. Na
przedwczorajszej sesji Rady

Dzielnicy dyskutowaliœmy
nad zmianami w bud¿ecie,
które pozwol¹ nam zyskaæ
dodatkowe 3,6 mln z³.
Brakuje placówek oœwiatowych w pó³nocno-zachodniej
czêœci Bia³o³êki, w rejonie
osiedla Buków i to w³aœnie
tam planujemy zbudowaæ
przynajmniej jedn¹ szko³ê.
Mamy ju¿ przygotowany teren pod realizacjê inwestycji.
Gdyby siê to uda³o, moglibyœmy znacz¹co poprawiæ sytuacjê podstawówek przy
Strumykowej i Leœnej Polanki.
Chcielibyœmy równie¿ rozbudowaæ szko³ê podstawow¹
przy Leszczynowej. Dziœ jest
to niewielka placówka, w której uczy siê 250 dzieci. Jednak ma ona spory potencja³
m.in. ze wzglêdu na wielkoœæ
dzia³ki, na której siê znajduje.
Sytuacja w gimnazjach jest
bardziej komfortowa. Nie s¹
one tak obci¹¿one jak szko³y
podstawowe.
- Czy dzielnica planuje jakieœ nowe rozwi¹zania dotycz¹ce oœwiaty? Jakie s¹ perspektywy, jeœli chodzi o budowê kolejnych placówek?
- Nowe rozwi¹zanie ju¿
funkcjonuje. W ubieg³ym miesi¹cu zosta³ wprowadzony
punktowy system naboru

dzieci do przedszkoli. Im wiêcej punktów, tym ³atwiej umieœciæ dziecko w przedszkolu.
System faworyzuje rodziców
samotnie wychowuj¹cych
dzieci, którym przyznaje siê
przy naborze 128 punktów.
Natomiast p³acenie podatków
w stolicy przez rodziców
dziecka daje zaledwie 32
punkty. Jesteœmy zdania, ¿e
punktów za rozliczanie PIT-u
w Warszawie powinno byæ
wiêcej. To zachêca³oby rodziców dzieci do zameldowania
siê i p³acenia podatków w Bia³o³êce. Podatki p³acone tutaj
to wymierne korzyœci dla
wszystkich mieszkañców.
Tymczasem szacujemy, ¿e
blisko 1/3 mieszkañców naszej dzielnicy nie jest tu zameldowana. Dlatego te¿ przychody z podatków s¹ u nas
tak niskie. Liczymy jednak, ¿e

w przysz³ym roku uda siê tê
punktacjê podwy¿szyæ. Bêdzie to zachêta do meldowania siê w dzielnicy, a po ustaniu obowi¹zku meldunkowego, do deklarowania p³acenia
podatków w Warszawie. Notabene, w myœl obowi¹zuj¹cego prawa, podatki nale¿y p³aciæ w miejscu zamieszkania,
które nie musi byæ równoczeœnie miejscem zameldowania.
Jeœli chodzi o nowe szko³y,
liczê, ¿e jeszcze w tej kadencji samorz¹du podejmiemy
dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy placówki oœwiatowej w
ramach partnerstwa publiczno
- prywatnego. By³oby to pierwsze tego typu przedsiêwziêcie
na skalê warszawsk¹. W praktyce prywatny partner wybudowa³by szko³ê na miejskiej dzia³ce i przez pewien czas zapewnia³ eksploatacjê budynku. Na
razie jest jednak za wczeœnie,
by mówiæ o konkretach.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

Zapraszamy do naszego salonu wyposa¿enia ³azienek!

ul. Jagielloñska 2, Praga Pó³noc
czynne: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-13.00
tel: 22 818 63 08, 22 618 63 20
e-mail: sklep@grast-mtb.pl, projektant@grast-mtb.pl
www.grast-mtb.pl
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Plan Nowodworów Po³udniowych
Na zwo³anej w trybie nadzwyczajnym kolejnej sesji,
radni g³osowali nad uchwa³¹, która wyra¿a³a ich stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowodworów Po³udniowych.
Jak napisano w uzasadnieniu - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Po³udniowych w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, spowoduje zrównowa¿ony rozwój Dzielnicy
Bia³o³êka, unormuje istniej¹c¹ i przysz³¹ zabudowê, zakoñczy konflikty spo³eczne wynikaj¹ce z dotychczasowego charakteru zabudowy. Spowoduje przyspieszenie
budownictwa w oparciu o uchwalone prawo miejscowe.
Uwagi do projektu planu, sowi wersji z pierwszego wyzamieszczone w za³¹czniku, ³o¿enia. Niezgodnoœæ dotyczy
dotyczy³y m.in. zmiany usta- zbiegu ulic Strumykowej i Meleñ dotycz¹cych zabudowy hoffera i wymaga korekty. Skowielorodzinnej, z mo¿liwoœci¹ rygowania wymaga równie¿
wprowadzenia do budynków zapis dotycz¹cy ulicy Pas³êcus³ug dla mieszkañców. Rad- kiej, która powinna mieæ jedni zaproponowali korektê – nakow¹ szerokoœæ. Tymczaus³ugi nie tylko na parterach sem w projekcie zak³ada siê
budynków, ale równie¿ na pocz¹tkow¹ szerokoœæ 12 m i
pozosta³ych kondygnacjach. nag³e zwê¿enie do 10 m. Jest
Biura podatkowe, ksiêgowe i to kwestia, na któr¹ radni zwraprawne, jako us³ugi nieuci¹¿- cali uwagê ju¿ po pierwszym
liwe, mog¹ byæ z powodze- wy³o¿eniu planu.
niem œwiadczone równie¿
Kolejna propozycja to wpropoza parterem. Kolejne uwa- wadzenie w planie zapisu, ¿e
gi dotyczy³y linii zabudowy od w przypadku lokalizacji us³ug
strony ulicy Hanki Ordonów- w budynkach wielorodzinnych,
ny; w¹tpliwoœci budzi³a plano- miejsca parkingowe dla us³ug
wana na 12 metrów maksy- nale¿y zlokalizowaæ na dzia³ce
malna wysokoœæ budynków, inwestycyjnej z bezpoœrednim
która jest wartoœci¹ niejedno- dojazdem do dróg publiczznaczn¹, bowiem uœrednion¹, nych, poza liniami rozgraniczaa wiêc niezale¿n¹ od punktu, j¹cymi. Miejsca parkingowe
wzglêdem którego dokonywa- nie mog¹ byæ zlokalizowane w
ny jest pomiar. Radni zapro- miejscach niedostêpnych dla
ponowali, by pomiar odbywa³ u¿ytkowników, a wiêc np. na
siê zawsze z w odniesieniu do terenie zamkniêtym.
konkretnego, istniej¹cego ju¿
Kolejne propozycje to dopiw danym miejscu terenu.
sanie do planu zakazu handlu
Radni spostrzegli, ¿e grani- na powierzchniach sprzeda¿oca planu nie odpowiada obry- wych powy¿ej 400 m 2 i

uwzglêdnienia w planie zapisu
dotycz¹cego tzw. zieleni urz¹dzonej, co umo¿liwi w przysz³oœci alternatywne zagospodarowanie dzia³ek pod ogólnodostêpne tereny zielone, nie wykluczaj¹c jednoczeœnie wykorzystania ich pod zabudowê
mieszkaniow¹. Wœród uwag
radnych znalaz³y siê równie¿
korekty bardziej szczegó³owe.
My skupiliœmy siê na tych powa¿niejszych.
(egu)

ANTYKI
skup, sprzeda¿, komis:
meble ♦ obrazy ♦ zegary ♦ porcelana
srebra ♦ platery ♦ lampy ♦ bi¿uteria
medale ♦ monety

ul. Okrzei 32, pon-pt 1000-1800
tel. 602 247 133
Raport z TMP

Bêdzie otwarcie?
dokoñczenie ze str. 1

otwarcia. Trudno uwierzyæ, ¿e
nadzór budowlany zdo³a siê
zapoznaæ z setkami segregatorów z dokumentacj¹ inwestycyjn¹ trasy Mostu Pó³nocnego. Trudno uwierzyæ, bowiem lwi¹ czêœæ dokumentacji przewieziono do zainteresowanych w koñcu lutego i
trzeba by³o do tego celu wynaj¹æ furgonetkê, taka to by³a
masa papierzysk. Za chwilê
bêdziemy potwierdzaæ wiekopomne wydarzenie otwarcia
trasy Mostu Pó³nocnego, a na
razie trochê historii.
Autobus linii 101 nie bêdzie
pierwszym, który przejedzie
po moœcie. Ten pierwszy
przejecha³ po nim 7 marca,
prowadz¹c pomiary czasów
przejazdu i odleg³oœci pomiêdzy przystankami na trasie
mostu. W taki sposób Zarz¹d
Transportu Miejskiego przygotowywa³ siê do opracowania rozk³adów jazdy dla nowych linii, ale równie¿ dla
tych, które na okolicznoœæ
w³¹czenia nowej arterii
ulegn¹ zmianie. Autobus testowy jeŸdzi³ po moœcie w tê
i z powrotem, mierz¹c ró¿ne
warianty przejazdu. Czas
w³aœciwej próby nadejdzie w
warunkach normalnego ruchu, szczególnie w godzinach szczytu i wówczas, gdy
na trasê rusz¹ wszystkie linie.
Zanim otwarcie nowej przeprawy zrewolucjonizuje ruch w
Bia³o³êce, trzeba bêdzie jeszcze trochê poczekaæ. Wpraw-

Nie zaœmiecaj swojej dzielnicy!
To has³o, które ma pomóc Bia³o³êce uporaæ siê z problemem dzikich wysypisk. Dzielnica razem ze zbli¿aj¹c¹
siê wiosn¹ rozpoczê³a kampaniê spo³eczn¹, w ramach której jako jedyna dzielnica Warszawy postanowi³a pomóc
swoim mieszkañcom podczas wiosennych porz¹dków.
- Zesz³oroczny sukces akcji sprawi³, ¿e w tym roku postanowiliœmy zorganizowaæ szersz¹ kampaniê spo³eczn¹ na
temat problemu dzikich wysypisk, na likwidacjê których rocznie wydajemy ponad 150 tys. z³otych – t³umaczy zastêpca
burmistrza dzielnicy Bia³o³êka, Piotr Jaworski.
Dlatego w dniach 23.03-2.04 w siedmiu miejscach na Bia³o³êce ustawione zostan¹ kontenery na œmieci (ulice: Ruskowy Bród, Berensona, Bia³o³êcka, Kobia³ka, Bohaterów,
Henrykowska, Dêbowa). Ponadto ca³y czas trwa zbiórka
elektroœmieci, która prowadzona jest co sobotê od godziny
10.00 do 14.00 na parkingu za budynkiem Ratusza Bia³o³êka,
przy ul. Modliñskiej 197.
W ramach kampanii przypominamy te¿ mieszkañcom, w
jaki sposób pozbywaæ siê œmieci. Dlatego przygotowany zosta³ zabawny spot edukacyjny, z którego mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e odpady trzeba wyrzucaæ do kontenera, bo „nawet
ma³e dziecko wie, ¿e œmieci nie wyrzuca siê byle gdzie”.
Spot jest ju¿ dostêpny na naszym kanale w serwisie youtube
http://www.youtube.com/watch?v=vuQupe_MZKA
Wszystkie dzia³ania maj¹ zapobiegaæ wyrzucaniu œmieci
do lasów i przydro¿nych rowów.

dzie sytuacja komunikacyjna
znacz¹co siê poprawi, ale problematyczny mo¿e byæ zjazd
z trasy mostu na Modliñsk¹,
ze wzglêdu na niedokoñczony wiadukt nad t¹ arteri¹. Pisaliœmy o tej sprawie w naszych poprzednich raportach.
Wiadukt nie móg³ byæ zbudowany w terminie, z powodu linii wysokiego napiêcia, która
zwiesza³a siê nad budow¹
niebezpiecznie nisko. Dziœ
wszystkie s³upy s¹ ju¿ gotowe, linia energetyczna jest
przewieszona, zaœ wiadukt
powinien byæ gotowy do koñca czerwca. Most dla tramwajów, pieszych i rowerzystów
bêdzie gotowy równie¿ latem,
ale pierwsze tramwaje przejad¹ nim dopiero pod koniec
roku, po zakoñczeniu budowy
sieci trakcyjnej.
Czy 24 marca jest realnym
terminem uroczystego otwarcia Mostu Pó³nocnego? Pytamy o to Agatê Choiñsk¹ z Biura Prasowego Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych –
Nie mogê ze stuprocentow¹
pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e do
otwarcia trasy Mostu Pó³nocnego dojdzie 24 marca.
Wszystko zale¿y od inspektorów nadzoru budowlanego,
którzy musz¹ wydaæ prawomocn¹ decyzjê o pozwoleniu
na u¿ytkowanie przeprawy.
Jeœli tê decyzjê wydadz¹ w
tym tygodniu - nie bêdzie najmniejszych przeszkód, by
uroczyœcie otworzyæ most.
To samo pytanie stawiamy
Bartoszowi Milczarczykowi,
rzecznikowi prasowemu Urzêdu m.st. Warszawy – Miasto
jest w gotowoœci i oczywiœcie
jesteœmy w pe³ni przygotowani do imprezy otwarcia Mostu
Marii Sk³odowskiej-Curie, w
sobotê, 24 marca. Wszystko
teraz w rêkach nadzoru budowlanego. Jeœli inspektorzy
wydadz¹ decyzjê o oddaniu
trasy mostu do u¿ytkowania
w tym tygodniu, bêdzie uroczyste otwarcie w sobotê, zaœ
w poniedzia³ek, 26 marca,
przepraw¹ przejad¹ pierwsze
autobusy.
Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e jeœli dojdzie do otwarcia,
to bêdzie ono pierwszym i
ostatnim. Oby – polskim zwyczajem - nie okaza³o siê, ¿e
po otwarciu trzeba jeszcze
coœ uzupe³niæ i w zwi¹zku z
tym most wymaga zamkniêcia po otwarciu, jak to mia³o
miejsce z niektórymi odcinkami naszych autostrad. Trzymamy kciuki. Ten most jest
Warszawie bardzo potrzebny.
(egu)

Bezpieczniej podczas EURO
Jedn¹ z tak zwanych „wartoœci dodanych” lokalizacji Stadionu Narodowego i organizacji mistrzostw UEFA EURO
2012 bêdzie poprawa sprawnoœci dzia³ania s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo mieszkañców i mienia.

W ubieg³ym tygodniu zaprezentowano Centrum Bezpieczeñstwa m.st. Warszawy
(przy ul. M³ynarskiej) – jedn¹
z priorytetowych inwestycji
zbudowanych „w kontekœcie
zbli¿aj¹cych siê Mistrzostw
Europy w Pi³ce No¿nej”. Maj¹
tu mieæ stanowiska wszystkie
s³u¿by odpowiedzialne za
bezpieczeñstwo i ma to wp³yn¹æ na lepsz¹ koordynacjê
dzia³añ pomiêdzy nimi.
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent Warszawy:
- Do nowego Centrum Bezpieczeñstwa s³u¿by wprowadza³y siê ju¿ od jesieni ubieg³ego roku, a prób¹ jego funkcjonowania by³ mecz Polska
– Portugalia. W tym centrum
pracuje Stra¿ Miejska, s³u¿ba
dy¿urna Miasta, monitoring
miejski, przedstawiciele Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-

nej, która zdecydowa³a siê ju¿
przenieœæ na to sta³e stanowisko dowodzenia z numerem
998. W budynku bêdzie niebawem obs³ugiwany numer
ratunkowy 112. Centrum Bezpieczeñstwa zosta³o stworzone do obs³ugi codziennych
wydarzeñ w mieœcie, jak równie¿ do koordynacji wielkich
imprez masowych, jak i zarz¹dzaniu w sytuacjach kryzysowych, takich, jak na przyk³ad
powódŸ. To jest najnowoczeœniejsze centrum w Polsce.
Ewa Gawor, dyrektor sto³ecznego Biura Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego
m.st. Warszawy:
- Sercem centrum jest zintegrowane stanowisko koordynacji i reagowania. Jest to
stanowisko pracy przedstawicieli ró¿nych s³u¿b. Celem
budowy tego stanowiska by³o

skrócenie czasu reakcji na
zdarzenia. Sala jest wyposa¿ona w wielkoformatowy
ekran. Poprzez œwiat³owody
mamy po³¹czenie tak¿e ze
s³u¿bami i urzêdami, które u
nas „nie siedz¹” – m.in.
MPWiK, ZDM, metrem. Za
pomoc¹ radiostacji ³¹czymy
siê portami lotniczymi i dworcami kolejowymi. Ostatnio
uzyskaliœmy dostêp do jedenastu kamer Stadionu Narodowego. To dla nas bardzo
wa¿ne kamery. Sztab móg³
obserwowaæ drogi dojœcia i
rozejœcia do tego obiektu. Za
moment bêdziemy mieli dostêp do kamer z dworców
Centralnego, Stadion i
Wschodniego.
Miros³aw Schossler, komendant sto³ecznej Policji:
- Dziêki temu centrum
mamy w samorz¹dzie partnera, który jest wyposa¿ony w
takie narzêdzia, które nas
wspieraj¹. Nowoczesne rozwi¹zania zastosowane tutaj
nam, policjantom, bardzo siê
u³atwia pracê. Jest na przyk³ad szybszy przekaz informacji. Jestem dumny, ¿e jestem
komendantem w takim mieœcie, które posiada takie centrum. W przysz³ym roku Warszawa jest gospodarzem europejskiego spotkania szefów
Policji stolic pañstw europejskich i jestem przekonany, ¿e
w programie znajdzie siê tak¿e wizyta w tym centrum.
Mariusz Wejdelek, komendant sto³ecznej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej:

- Od pocz¹tku braliœmy
udzia³ w tym przedsiêwziêciu.
Dla nas najwiêkszym poligonem doœwiadczeñ, gdzie
wszystkie s³u¿by musz¹ byæ
razem, by³a powódŸ. Wszystkie s³u¿by w mieœcie potrzebowa³y takiej bazy. Komenda
miejska ju¿ ca³kowicie przenios³a siê tutaj ze swoim stanowiskiem kierowania.
Jacek Koz³owski, wojewoda mazowiecki:
- W Warszawie powsta³o
pierwsze w Polsce, nowoczesne centrum zarz¹dzania
wszystkimi s³u¿bami odpowiedzialnymi za nasze zbiorowe
bezpieczeñstwo w stolicy. Jest
to obiekt na œwiatowym poziomie. Ma³o która stolica mo¿e
siê pochwaliæ tak dobrze przygotowanym obiektem. Jeœli
chodzi o numer 112 i Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, to CPR, na tyle ile to zale¿y od Miasta i wojewody jest
gotowe. Trwaj¹ jeszcze prace
informatyczne, za które odpowiada Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych. S¹ ju¿ zatrudnieni pracownicy i przygotowani do dzia³alnoœci. Pe³ne
uruchomienie CPR nast¹pi
raczej po EURO 2012, raczej
pod koniec tego roku, kiedy
Pogotowie Ratunkowe zostanie wyposa¿one w system
pozwalaj¹cy mu na pe³n¹
wspó³pracê z centrum. Bardzo
zaawansowane s¹ rozmowy
nad przeniesieniem tutaj Centrum Dyspozytorskiego Pogotowia Ratunkowego.
oprac. ar
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STOMATOLOGIA

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

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

PROMOCJA

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

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Szpital Praski

Wygrana?
dokoñczenie ze str. 1

wi¹¿¹co orzec, czy w procedurze przetargowej by³y
b³êdy i ewentualnie jakie.
Warto przypomnieæ, ¿e
jeszcze przed moj¹ nominacj¹, BPZ odda³ sprawê
przetargu do prokuratury; to
zreszt¹ sta³o siê bezpoœrednim powodem odwo³ania mojego poprzednika.
- Po dwóch nerwowych miesi¹cach Urz¹d Zamówieñ Publicznych orzek³, ¿e przetarg
odby³ siê zgodnie z prawem:
zosta³a wybrana najlepsza
oferta. Prace zosta³y wznowione, ale zaleg³a kwota nie wp³ynê³a. Rada Warszawy na pocz¹tku 2008 roku nawet podjê³a uchwa³ê, ¿e owe pieni¹dze
maja zostaæ zap³acone. Miasto
jednak jedynie w³¹czy³o je do
bud¿etu szpitala na 2008 rok.
Nic zatem dziwnego, ¿e firma
3J, czyli wykonawca, wyst¹pi³
przeciwko szpitalowi do s¹du o

zap³atê zaleg³oœci. Szpital, co
oczywiste, sprawê przegra³;
jednak wykonawca wstrzyma³
siê z egzekucj¹ d³ugu do czasu zakoñczenia budowy, czyli
do 2011 roku. W tej sytuacji
szpital odda³ do s¹du sprawê
przeciwko miastu.
- Mia³em œwiadomoœæ, ¿e
nie jest to dobre rozwi¹zanie
ze wzglêdu na nasz¹ zale¿noœæ od w³aœciciela. Dlatego
proponowa³em zawarcie ugody s¹dowej. Bez rezultatu.
Przyznam, ¿e te ponad 5 mln
z³ bardzo siê przyda. Sytuacja
szpitala nie jest ³atwa i choæ
ju¿ parê miesiêcy w nim nie
pracujê, bardzo nad tym ubolewam, bo wci¹¿ czujê siê
zwi¹zany z Prag¹ i jej mieszkañcami. Tym siê kierowa³em
- chcia³em, ¿eby pra¿anie mieli równie dobry dostêp do opieki, co mieszkañcy lewej strony Warszawy. Mo¿e za bardzo
walczy³em?

XXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek
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Wokó³ pomnika

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Bojkot trwa
Na Pradze, wbrew powiedzeniu, historia siê powtarza. Radni PiS i ich polityczni poplecznicy z PWS 8 marca wnieœli o zwo³anie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. W proponowanym porz¹dku obrad zamieœcili
wniosek o wyst¹pienie o 2 miliony z³otych z przeznaczeniem na gospodarkê komunaln¹, w tym doposa¿enie budynków w centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê.
Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ¿e na
zwo³an¹ w tej samej sprawie sesjê 20 lutego radni PiS
i PWS nie przyszli.
Nie przyszli równie¿ na Lokatorów, do obrad jednak
zwo³an¹ na w³asny wniosek nie dosz³o. Pod znakiem zasesjê 15 marca. Z kronikar- pytania staje wiêc wyposa¿eskiego obowi¹zku odnotujmy, nie w instalacje, co i ccw bu¿e na obu sesjach stawili siê dynków przy Kawêczyñskiej
radni PO i SLD, pojawi³a siê 4, 37, 39, 47, K³opotowskietak¿e grupa mieszkañców z go 30, Kowieñskiej 19, 21, 23,
plakatami Ruchu Palikota i £om¿yñskiej 6, 27, 29, Siedzia³acze Komitetu Obrony dleckiej 25, 32, 34, Strzelec-

kiej 2, 4, 10. Powód bojkotu
sesji ze strony radnych PiS i
PWS to fakt, ¿e sesje rady
zwo³ywane s¹ w budynku
szko³y, by nie móg³ uczestniczyæ w nich radny £ukasz
Muszyñski skazany prawomocnym wyrokiem za szanta¿ i pedofiliê i maj¹cy s¹dowy zakaz pojawiania siê w
budynkach oœwiatowych.
Rodzi siê pytanie, czy w takim razie radni PiS i PWS
stawiaj¹ na szali dobro
mieszkañców dzielnicy z ulic
Kawêczyñskiej 4, 37, 39, 47,
K³opotowskiego 30, Kowieñskiej 19, 21, 23, £om¿yñskiej
6, 27, 29, Siedleckiej 25, 32,
34, Strzeleckiej 2, 4, 10, by
ujrzeæ na obradach rady oblicze skazanego za szanta¿
i pedofiliê radnego £ukasza
Muszyñskiego?
DCH

Kolejna Sesja Nadzwyczajna Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
nie dosz³a do skutku

Okiem mieszkañca
Na 15 marca 2012 r., na
godzinê 18:00 zosta³a po raz
kolejny zwo³ana III Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc. Sesja mia³a
siê odbyæ w Gimnazjum nr 31
przy ul. Sierakowskiego 9.
Podobnie jak poprzednia zwo³ana na 20 lutego - sesja
nie odby³a siê z powodu braku kworum. Do wynajêtej sali
nie przyszli radni PiS-u i Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej, którzy w tym samym czasie zebrali siê w oddalonym
o 20 metrów budynku praskiego ratusza.
Radni PiS-u odbywali rzekomo posiedzenie komisji infrastruktury. Rzekomo - bo
kiedy weszliœmy na salê, aby
przys³uchiwaæ siê „obradom”
zostaliœmy natychmiast wyproszeni:
- Pan jest rzecznik, z policji pan jest - kto pan jest?
Jestem mieszkañcem.
- Gdzie pan mieszka?
Na Kêpnej ...
- My nie chcemy z pañstwem ...
My rozmawiamy o swoich
sprawach, o komisji i dziêkujemy pañstwu.
Ale pan ma mandat radnego i ma pan obowi¹zek ...
- Na komisji infrastruktury
jestem i mamy wewnêtrzne
sprawy.
Dlatego nie mogliœmy
stwierdziæ, czym naprawdê
radni PiS-u i Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej zajmowali siê w budynku ratusza.
Przewodnicz¹ca rady na
pewno nie by³a zaskoczona

nieobecnoœci¹ czêœci radnych, bo na „sesjê” zarezerwowa³a tylko 15 minut.
Na godzinê 18:15 przewodnicz¹ca El¿bieta Kowalska-Kobus zwo³a³a kolejn¹
XXI Nadzwyczajn¹ Sesjê
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
która mia³a byæ poœwiêcona
wprowadzeniu zmian w bud¿ecie dzielnicy. Ta sesja
tak¿e siê nie odby³a.
Dlaczego kolejne sesje
rady nie odbywaj¹ siê?
Wyjaœni³ to radny Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, Ireneusz Tondera:
- W polskim prawie jest
pewna dziura. Mamy w radzie faceta skazanego prawomocnym wyrokiem s¹du
za szanta¿ i pedofiliê (...) My
uchyliliœmy mu mandat.
Zgodnie z procedur¹ obowi¹zuj¹c¹ w polskim prawie
dokonaliœmy wygaszenia
mandatu cz³owiekowi, który
ma prawomocny wyrok za
szanta¿ i pedofiliê. On oczywiœcie, korzystaj¹c z proce-

dur, które obowi¹zuj¹ w pañstwie polskim, odwo³a³ siê
do s¹du administracyjnego.
Sprawa w s¹dzie administracyjnym trwa.
- My korzystamy z wyroku
s¹du, który zabrania mu
wchodzenia do szkó³ i placówek oœwiatowych, bo inaczej
on móg³by braæ normalnie
udzia³ w sesjach i podejmowaæ decyzje w sprawach Pragi. To jest jeden cz³owiek. W
radzie jest 22 ludzi. Tutaj bêdzie osób 11.
- Ja siê pytam, gdzie jest
pozosta³ych 11?
Radni PiS-u twierdz¹, ¿e
pani przewodnicz¹ca zosta³a wybrana nieformalnie i nie
akceptuj¹ pani przewodnicz¹cej.
Ireneusz Tondera:
- Pani Kowalska-Kobus
zosta³a wybrana dwudziestoma g³osami spoœród 23 radnych. Mo¿na sprawdziæ w
uchwa³ach rady.
Robert Ostrowski
Fot. Jadwiga ¯ukowska

15 marca obrady prowadzi³ Zbigniew Poczesny, g³osy
liczy³a Anna Moczulska. Na pocz¹tku by³o zgodnie: w
ci¹gu godziny radni przyjêli, uzupe³niony na sesji o 2
punkty porz¹dek dzienny i protoko³y z sesji: XXIII, XXIV
i XXV. Drug¹ godzinê wype³ni³a sprawa, w której zarysowa³
siê ostry podzia³ opinii – historia i jej upamiêtnienie.
Cichockiego,
Pierwsz¹ uchwa³ê, o zmia- Tomasza
nie za³¹cznika dzielnicowego Agnieszkê Kaczmarsk¹, Mido bud¿etu m.st. Warszawy ³osza Stanis³awskiego, Marna rok 2012, popar³o 14 rad- cina Sk³odowskiego, Annê
nych, 3 wstrzyma³o siê od Moczulsk¹, Urszulê Suzdalg³osu. Zmiany dotycz¹ m.in. cew i Macieja Jankiewicza.
zwiêkszenia œrodków finan- Wyra¿ono w nim „stanowcz¹
sowych do dyspozycji dziel- dezaprobatê dla dalszej lokanicy o 507 465 z³ w zwi¹zku lizacji tak zwanego Pomnika
z wprowadzeniem programu Braterstwa Broni w Warszaunijnego „Aktywny Targówek” wie” oraz sugestiê „przenie– realizacja w latach 2012 – sienia pomnika w odpowied2014 oraz przeniesienie œrod- nie miejsce, np. Cmentarz
ków. W kwocie 59 535 z³ z ¯o³nierzy Radzieckich w Kazakupów i pozosta³ych us³ug zimierzu Dolnym, Muzeum
- jako wk³ad w³asny do pro- Socjalizmu w Koz³ówce”
jektu „Aktywny Targówek”.
W imieniu radnych klubów:
Tematem drugiej uchwa³y PO oraz Targówka, Bródna i
by³o rozpatrzenie skargi na- Zacisza Bartosz Szajkowski
uczycielek z Przedszkola nr zg³osi³ wniosek o zniesienie
156 przy ul. ¯uromiñskiej 2 na tego punktu porz¹dku obrad,
dzia³alnoœæ dyrektora tej pla- gdy¿ sprawa dotyczy Dzielnicówki. Postêpowanie w tej cy Praga Pó³noc, wiêc orgasprawie prowadzi³y: Prokura- nem do zajêcia siê ni¹ jest
tura Rejonowa Warszawa rada tej dzielnicy.
Praga Pó³noc oraz MazoZdaniem Macieja Jankiewiwiecki Kurator Oœwiaty; kon- cza, nie jest to istotny argutrolê przeprowadzi³ urz¹d ment, bo radni wypowiadali
dzielnicy Targówek. Nie po- siê w ró¿nych sprawach, np.
twierdzi³y one zasadnoœci wojny gruziñskiej; radni Biastawianych zarzutów. Komi- ³o³êki wspierali budowê mesja rewizyjna rady uzna³a tra na Targówku; pomnik stoi
skargê za bezzasadn¹.
w centrum miasta – sprawa
Na sesji wiceburmistrz S³a- dotyczy wszystkich mieszwomir Antonik poinformowa³ kañców Warszawy. Na zao dzia³aniach, podejmowa- koñczenie pad³o pytanie: czy
nych w zwi¹zku ze skarg¹, bohaterowie z napisu na com.in. o próbach mediacji. kole pomnika to ci, co wkraSprawê oceni³ jako konflikt czali 17 wrzeœnia 1939 roku,
strzelali w Katyniu, stali za
pracowniczy.
Za uchwa³¹ o bezzasadno- Wis³¹ w czasie Powstania
œci skargi g³osowa³o 12 rad- Warszawskiego?
Odpowiadaj¹c na w¹tplinych, 3 by³o przeciw, 3
woœci Agnieszki Kaczmarwstrzyma³o siê od g³osu.
Jednomyœlnie, 19 g³osami, skiej, czy w tym momencie
rada podjê³a uchwa³ê, nega- mo¿na zmieniæ porz¹dek obtywnie opiniuj¹c¹ projekt rad, radca prawny wyjaœni³a,
uchwa³y Rady Warszawy w ¿e zgodnie ze statutem,
sprawie nadania nazwy uli- zmian w porz¹dku obrad
cy gen. Tadeusza Rozwa- mo¿na dokonaæ w ka¿dym
dowskiego. Zdaniem rad- czasie za zgod¹ bezwzglêdnych, w³aœciwe by³oby za- nej wiêkszoœci radnych.
wieszenie postêpowania w
Wniosek o skreœlenie
sprawie nadania tej nazwy punktu z porz¹dku obrad podo czasu wybudowania uli- par³o w g³osowaniu 12 radcy o roboczej nazwie „Nowo- nych, 12 by³o przeciw, 1
Trocka” i nadanie nazwy ca- wstrzyma³ siê od g³osu.
³emu ci¹gowi, ³¹cz¹cemu ul.
Dyskusjê rozpocz¹³ Maciej
Œw. Wincentego z ul. Ksiê- Jankiewicz: zdaniem radnych
cia Ziemowita.
klubu PiS, 70. rocznica poProjekt uchwa³y, opiniuj¹- wstania Armii Krajowej i decej wykaz lokali do sprzeda- monta¿ pomnika w zwi¹zku z
¿y bezprzetargowej, radni budow¹ II linii metra to sprzyotrzymali na pocz¹tku sesji. jaj¹cy moment, by przenieœæ
Burmistrz Grzegorz Zawi- go w miejsce, gwarantuj¹ce
stowski przeprosi³ za to i obie- bezpieczeñstwo. Wa¿niejsze
ca³, ¿e zarz¹d poczyni stara- jest uzasadnienie historycznia, by taka sytuacja siê nie ne: napis na cokole „bohaterpowtórzy³a. Uchwa³ê, pozy- stwo Armii Czerwonej” w
tywnie opiniuj¹c¹ wykaz nr Warszawie, gdzie stacjono2/2012 lokali, przeznaczo- wa³y wojska, które patrzy³y na
nych do sprzeda¿y bezprze- rzeŸ polskiej ludnoœci. Pozotargowej na rzecz ich miesz- stawienie takiego pomnika
kañców, popar³o 17 radnych, mo¿e boleæ bohaterów.
2 wstrzyma³o siê od g³osu.
Przewodnicz¹cy Rady
Wykaz obejmuje 4 lokale z udzieli³ g³osu zaproszonemu
domów na Bazyliañskiej 8, przez klub radnych PiS HuWêgrowskiej 3 i £ojewskiej 8. bertowi Kossowskiemu, któKolejnym punktem obrad ry przedstawi³ siê jako cz³oby³ projekt stanowiska Rady nek Œwiatowego Zwi¹zku
Dzielnicy Targówek, zg³oszo- ¯o³nierzy Armii Krajowej,
ny przez radnych klubu PiS: upowa¿niony przez Zarz¹d

G³ówny ŒZ¯AK. Opowiedzia³
o wyrokach i przeœladowaniach ¿o³nierzy AK przez Sowietów, miejscach kaŸni na
Pradze, zsy³kach na Sybir.
Apelowa³: szanujmy historiê;
jak najszybciej wyprostujmy
historiê. Porozumienie Polski
z Federacj¹ Rosyjsk¹ w sprawie pomnika mo¿na zmieniæ.
Braterstwo broni nazwa³ fa³szem historycznym. Zakoñczy³ apelem: „Liczê na to, ¿e
odezwie siê w was sumienie
Polaków”.
Radny Daniel Wargocki
opowiedzia³ siê za pozostawieniem pomnika jako elementu historii (negatywnej,
ale historii); pomnik upamiêtnia prostych ¿o³nierzy, a nie
dowództwo.
G³os zabra³ p³k Czes³aw
Lewandowski, uczestnik Powstania Warszawskiego w
227. plutonie Szarych Szeregów, po kapitulacji Powstania
wiêzieñ obozu koncentracyjnego Stutthof; przewodnicz¹cy powo³anej 10 lat temu
Spo³ecznej Rady Kombatanckiej. Reprezentuje ona 9
organizacji kombatanckich,
skupiaj¹cych ponad 1000
osób. Z ich upowa¿nienia
przedstawi³ stanowisko wobec prób i wniosków, zachêcaj¹cych do likwidacji pomnika „Braterstwa Broni”:
„Wszystkie œrodowiska kombatanckie jednoznacznie
stoj¹ na stanowisku, ¿e pomnik jest ho³dem poleg³ym
¿o³nierzom, którzy ofiar¹
swojego ¿ycia przynieœli wolnoœæ po 5 latach niemieckiej
okupacji; jest ho³dem dla ponad 600 tysiêcy ¿o³nierzy,
którzy zginêli na polskiej ziemi, walcz¹c z niemieckim najeŸdŸc¹. Oni walczyli i ginêli
nie za okreœlon¹ ideologiê,
ale w imiê i z celem zniszczenia okupanta.” P³k Lewandowski zacytowa³ te¿ „Stanowisko Spo³ecznych Rad
Kombatanckich Prawobrze¿nej Warszawy w sprawie likwidacji pomnika”.
Zwracaj¹c siê do przedmówcy Maciej Jankiewicz
przypomnia³, ¿e propozycja
radnych PiS dotyczy przeniesienia pomnika w odpowiedniejsze miejsce; mogi³y ¿o³nierzy powinny byæ szanowane,
ale pomnik jest „ocenny” –
¿o³nierze walczyli przede
wszystkim za swój kraj.
Na wniosek Micha³a Jamiñskiego nast¹pi³a 20-minutowa przerwa w obradach. Po
ich wznowieniu Jêdrzej Kunowski w imieniu 2 klubów
radnych z³o¿y³ wniosek o
skierowanie wniosku radnych
PiS do komisji edukacji i kultury, by mo¿na by³o sprawê
rozwa¿yæ szerzej i g³êbiej, z
udzia³em dzisiejszych goœci i
innych osób.
Sprzeciw wobec tej propozycji z³o¿yli: Mi³osz Stanis³awski i Macie Jankiewicz.
Przewodnicz¹cy Zbigniew
Poczesny uzna³ wniosek Jêdrzeja Kunowskiego za uzasadniony, zgodny ze statutem
i zarz¹dzi³ g³osowanie. Za
skierowaniem stanowiska w
sprawie pomnika do komisji
edukacji i kultury g³osowa³o
13 radnych, 5 by³o przeciw.
K.

Nove Kino Praha

wydaje siê, ¿e ostatnim akornowa gazeta
praska 5
dem w dzia³alnoœci kina bê-

Kto ma jaki interes?
dokoñczenie ze str. 1

Cztery atrakcje „Ma”
Marteniczki, makatki, malarstwo i Ma³mazyje zaprezentowano 7 marca w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej przy ul. Œw. Wincentego 85, w ramach projektu pilota¿owego wspó³pracy w roku 2012 (Miêdzynarodowy Rok
Seniora) z bu³garskim stowarzyszeniem Techren z Sofii.
Przyby³ych na spotkanie goœci powita³a dyrektor Danuta
Jankowska. Partnerami projektu s¹: Oddzia³ Rejonowy
Warszawa Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek,
Zespó³ Œpiewaj¹cych Seniorów „Praskie Ma³mazyje” oraz
El¿bieta Piskorz-Branekova i Piotr Branekov.

Zgodnie z bu³garsk¹ tradycj¹, 1 marca obchodzone
jest œwiêto Baby Marty (czyli
Babci Marzec), gdy¿ ten miesi¹c jest pocz¹tkiem wiosny. 1
marca przypina siê do garderoby, plecaka, torby lub nosi
na rêce „Martenicê” w kszta³cie breloczka, bransoletki,
pierœcionka, kolczyków, pomponika. „Martenice”, marteniczki to ozdoby, które wykonuje siê z kolorowej w³óczki
lub nici. Zazwyczaj wybiera siê
kolory bia³y i czerwony, które
symbolizuj¹: czystoœæ duszy
(bia³y) oraz ¿ycie i zdrowie
(czerwony). Martenica jest
swego rodzaju amuletem, który wyra¿a ¿yczenie, abyœmy
byli zdrowi, silni i szczêœliwi;

nale¿y j¹ nosiæ dot¹d, a¿ zauwa¿y siê jeden z pierwszych
znaków wiosny: bociana, kwitn¹ce drzewo, larwê robaka.
Wczeœniej, w arkana tej
sztuki Piotr Branekov wprowadzi³ dzieci z Klubu Alternatywnego przy ul. 11 Listopada.
Dziêki temu uczestnicy imprezy 7 marca zostali obdarowani wykonanymi przez dzieci
marteniczkami z bia³ej i czerwonej w³óczki, a w bibliotece
dzieciêcej pokazano wystawê
marteniczek.
Sceneriê do wystêpów grupy wokalno-tanecznej Praskie
Ma³mazyje tworzy³y: wystawa
malarstwa Pracowni Plastycznej Oddzia³u Rejonowego
PZERiI oraz ekspozycja, po-

chodz¹cych ze zbiorów rodu
Branekovi, ludowych makatek, w ramach prezentacji europejskiego dziedzictwa twórczoœci ludowej.
Makatek u¿ywano powszechnie ju¿ w XIX wieku na
terenie dzisiejszych Niemiec i
Holandii, potem zadomowi³y
siê w innych krajach Europy –
najpierw w domach mieszczañskich, potem robotniczych, a po I wojnie œwiatowej
tak¿e w wiejskich. Umieszczano je wy³¹cznie w pomieszczeniach kuchennych, zdobiono motywami religijnymi i
œwieckimi. Wyszyte motywy
uzupe³nia³y sentencje, np.
„Wierna nasza mi³oœæ”, „Dobre
dziatki to si³a matki”. Przez
wiele lat etnografowie traktowali makatki jako kicz, zjawisko marginalne. Obecnie coraz wiêcej osób kolekcjonuje
makatki jako formê sztuki
u¿ytkowej.
Praskie Ma³mazyje zaprezentowa³y bogaty program
wokalno-taneczny, w którym
znalaz³y siê piosenki o urokach Warszawy, Lwowa, chryzantemach z³ocistych i kochanych babach. Przeplatano je
¿artobliwymi pogawêdkami i
tañcem: solo, w parach i w kregu, z rytmicznym oklaskiwaniem. Polskie tañce mo¿na
by³o porównaæ z rosyjskim,
greckim i izraelskim.
Panie otrzyma³y ¿yczenia
humoru i mi³oœci. Na czeœæ 93letniej pani Marii z zespo³u
wszyscy odœpiewali „Sto lat –
dwieœcie!”. Fina³owy nastrój
dobrze oddawa³a piosenka
„Jad¹ wozy kolorowe”.
Zapytany o pocz¹tki wspó³pracy, której efektem by³a impreza w bibliotece, prezes Oddzia³u Rejonowego PZERiI
Remigiusz Sikora wspomina,
¿e pierwszy kontakt z grup¹
bu³garsk¹ nawi¹zano w Klubie „Razem” na ul. Jagielloñskiej, gdzie spotykali siê Bu³garzy. Tam zaczê³y siê rozmowy. Stymulatorem przedsiêwziêcia okaza³ siê Europejski Rok Seniora. Oddzia³ Rejonowy PZERiI ma porozumienie o wspó³pracy z Bibliotek¹
Publiczn¹ Dzielnicy Targówek;
tu seniorzy mieli kurs komputerowy, dzia³a pracownia plastyczna. Co dalej? „Chcemy
wspólnie opracowaæ temat
wymiany polsko-bu³garskiej,
wspó³pracy na polu kultury –
wa¿nym zarówno dla Oddzia³u Rejonowego warszawskiego Targówka, jak i dla Stowarzyszenia Techren z Sofii”.
Wystawê malarstwa i makatek mo¿na ogl¹daæ w Bibliotece Publicznej przy ul. Œw.
Wincentego 85 do 1 kwietnia.
K.

Nove Kino Praha. Niezrozumia³e jest tak¿e zamykanie
kina na dwa lata w nieca³e
piêæ lat po jego otwarciu, kiedy ca³y proces inwestycyjny
jeszcze siê nie zakoñczy³.
Bêdzie to rodzi³o wy³¹cznie
straty. Dlatego w zapewnienia
o ponownym otwarciu kina
protestuj¹cy nie wierz¹, traktuj¹c je wy³¹cznie jako próbê
ostudzenia nastrojów.
Mo¿e nie wszyscy o tym
wiedz¹, ale w³aœciciel kina, Instytucja Filmowa Max-Film nie
jest inwestorem prywatnym,
ale spó³k¹ Samorz¹du Województwa Mazowieckiego, o
szerszych ni¿ komercyjne celach dzia³ania, obejmuj¹cych:
udostêpnianie zasobów kinematografii, realizowanie programu edukacji filmowej,
wspieranie lokalnych inicjatyw
z zakresu kinematografii, kultury i sztuki, wspieranie niezale¿nych twórców. Szczytn¹
misjê Max-Filmu, który obiecuje propagowaæ ambitne kino
polskie i œwiatowe, weryfikuj¹
dzia³ania firmy, polegaj¹ce
g³ównie na zamykaniu kolejnych kin i sprzeda¿y pozosta³ych po nich nieruchomoœci.
Do Max-Filmu nale¿a³y: Ochota, Relax, Syrena, Wars,
Sawa, Skarpa i 1 Maj. Wszystkie zosta³y zamkniête i sprzedane. Prawdopodobnie taki
sam los spotka³by tak¿e Lunê
i Wis³ê, gdyby nie zagmatwane sprawy w³asnoœciowe tych
nieruchomoœci. Max-Film ma
na Mazowszu jeszcze osiem
dzia³aj¹cych kin, w tym trzy w
Warszawie: Wis³a, Luna i
Nove Kino Praha. Jest te¿
w³aœcicielem innych kin i budynków po nich, tak¿e poza
województwem mazowieckim.
Je równie¿ próbuje sprzedaæ.
W dostêpnych na stronie internetowej Max-Filmu ofertach
sprzeda¿y mocno rzuca siê w
oczy specjalnie wyt³uszczone
zdanie: „Jedynym kryterium
oceny ofert jest cena.” Tak
wyznaczona linia dzia³ania
spó³ki jest jednak w oczywisty
sposób sprzeczna z przyjêt¹
misj¹ oraz za³o¿onymi celami.
Powinno byæ te¿ jasne, ¿e
argumenty o koniecznoœci zamkniêcia kina ze wzglêdu na
jego niedochodowoœæ trudno
bêdzie utrzymaæ. Przypomnijmy genezê powstania nowego
budynku. Ówczesny prezes
Max-Filmu Krzysztof Andracki
odpowiada³ za strategiê rozwoju Instytucji Filmowej, „ [...] której czêœci¹ by³a budowa Centrum Praha – gmach zaprojektowano zgodnie z koncepcj¹,
zak³adaj¹c¹ wspomaganie
dzia³alnoœci kinowej przychodami z innych Ÿróde³; oprócz
sal kinowych powsta³a w nim
powierzchnia biurowa i us³ugowa.”- czytamy w wydawnictwie
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

okolicznoœciowym z okazji
otwarcia kina w 2007 roku.
I tu dochodzimy do kolejnej
ciekawostki. Centrum Praha
to nie tylko nazwa budynku,
ale i spó³ki samorz¹dowej. Powo³ano j¹ na czas budowy Novego Kina Praha, ale istnieje
do dziœ. To ona obecnie administruje budynkiem, w tym
ustala wysokoœæ czynszów.
S¹ one widocznie zbyt wysokie, skoro nie osta³a siê tu ani
klimatyczna ksiêgarnia „Bambini di Praga”, ani ¿adna z kolejnych restauracji. Co ciekawe, prezes zarz¹du Max-Filmu, Pawe³ Doktór, którego
wypowiedzi w ostatnich
dniach wykaza³y kompletny
brak zrozumienia dla spo³ecznych funkcji Novego Kina Praha, zasiada tak¿e w zarz¹dzie
Centrum Praha. Pomimo ¿e
obie spó³ki s¹ w³asnoœci¹ samorz¹du, widaæ tu ewidentny
konflikt interesów i zupe³ny
brak nadzoru organu za³o¿ycielskiego.
Tak¿e sam fakt istnienia
osobnej spó³ki do zarz¹dzania
nieruchomoœci¹ dziwi osoby
maj¹ce doœwiadczenie w tej
bran¿y. Praca przy takim budynku nie powinna zaj¹æ wiêcej czasu ni¿ kilka godzin tygodniowo (nie licz¹c niespodziewanych wypadków), nie
ma wiêc ¿adnego merytorycznego uzasadnienia, aby zajmowa³a siê tym spó³ka z trzema cz³onkami rady nadzorczej, prezesem i prokurentem.
Wróæmy do nierentownoœci.
Wiadomo, ¿e Relax sprzedano z powodu zbyt ma³ej liczby
widzów. Jak siê jednak dowiadujemy, do niedawna repertuar by³ narzucany odgórnie
przez Max-Film – w efekcie
nowoœci pojawia³y siê z miesiêcznym opóŸnieniem. Podobnie by³o w Novym Kinie
Praha. Dopiero od nieca³ych
dwóch lat kierownicy kin mog¹
samodzielnie zarz¹dzaæ repertuarem. Efekty s¹ widoczne.
Zyski spada³y systematycznie
przez szereg lat, ale trudno siê
temu dziwiæ. Kino centralnie
zarz¹dzane i maj¹ce tylko trzy
sale nie mog³o skutecznie konkurowaæ z multipleksami. Projektuj¹c gmach kina musiano
siê z tym liczyæ. Choæ nie ma
mowy o zyskach, straty zaczê³y siê zmniejszaæ. Wbrew wypowiedziom prezesa Doktóra,
rekordowy pod wzglêdem frekwencji i dochodów okaza³ siê
w³aœnie styczeñ 2012, po czym
w lutym, zamiast nagród, pracownikom kina wrêczono grupowe zwolnienie. S¹ oburzeni
i rozgoryczeni. Ale nie tylko oni
– do zainicjowanego przez
jedn¹ z pracownic protestu na
Facebooku przy³¹czy³o siê ju¿
ponad 1500 osób.
To dziêki zabiegom kierownictwa mieszkañcy zaczêli siê
z kinem identyfikowaæ. Coraz
lepiej zaczê³a wygl¹daæ wspó³praca ze szko³ami, w seansach uczestniczy³ te¿ Uniwersytet Trzeciego Wieku. Urz¹dzano tu spotkania, konferencje, wystawy. Kino w³¹cza³o
siê w ogólnopraskie imprezy,
jak Urodziny Pragi, wspó³pracowa³o te¿ z Urzêdem Dzielnicy Praga Pó³noc. Zaawansowane by³y rozmowy w sprawie uruchomienia kasy kina w
Centrum Wileñska, co pomog³oby w promocji. Tymczasem

dzie Praski Festiwal Filmów
M³odzie¿owych organizowany
28 marca.
Trudno te¿ wierzyæ w zapewnienia, ¿e zamkniêcie kina
to kwestia dwóch lat. Jak siê
dowiadujemy, tu¿ po wrêczeniu wymówieñ pracownikom,
kino odwiedzi³ dyrektor inwestycyjny konkurencyjnego
Multikina Pawe³ Trojan. Z
pewnoœci¹ nie by³a to wizyta
kurtuazyjna.
Komitet Obrony Novego
Kina Praha zebra³ kilkaset
podpisów i na tym nie koniec.
W tym tygodniu byæ mo¿e w
koñcu dojdzie do spotkania z
przedstawicielem zarz¹du
urzêdu marsza³kowskiego.
Tymczasem zapanowa³a tam
lekka panika. Kolejne propozycje spotkañ dotycz¹ urzêdników coraz ni¿szego szczebla. „Nied³ugo pozostanie
nam tylko audiencja u sprz¹taczki” – ¿artuj¹ obroñcy kina.
Komitet Obrony Novego Kina
Praha chce zadaæ organowi
za³o¿ycielskiemu m.in. pytania dotycz¹ce dzia³ania obu
samorz¹dowych spó³ek i braku skutecznego nadzoru nad
nimi. Chce te¿ zweryfikowaæ
plotki na temat tajemniczego
inwestora zagranicznego, który mia³by byæ zainteresowany
kupnem ca³ej nieruchomoœci.
Ciekawe jest tak¿e, jak mieszcz¹cy siê w tym samym budynku urz¹d marsza³kowski
pomaga³ kinu. Z informacji,
które mamy, wynika, ¿e zupe³nie nie brano pod uwagê
mo¿liwoœci wynajêcia sal kinowych na korzystnych warunkach. Pod budynkiem jest
te¿ parking, którego tak brakuje klientom kina, ale korzystaæ z niego mog¹ wy³¹cznie
pracownicy urzêdu marsza³kowskiego.
Kino Praha by³o pierwszym
kinem otwartym w powojennej
Warszawie. Zamkniêto je w
2005 r. i mimo walorów architektonicznych zburzono. Budowa nowego gmachu kosztowa³a 40 mln z³otych i trwa³a
dwa lata. Nove Kino Praha
zosta³o otwarte w 2007 roku
jako pierwsze kino cyfrowe w
stolicy. W nieca³e piêæ lat póŸniej zapada nagle decyzja o
jego zamkniêciu.
Na Pradze Pó³noc w okresie powojennym istnia³y trzy
kina: Mewa/Albatros przy Skoczylasa, Syrena przy In¿ynierskiej oraz Kino Praha. Od
kwietnia ma nie byæ ¿adnego...
Zainteresowanym podajemy
adres mailowy obroñców kina:
obrona_kina_praha@onet.pl
Im wiêcej z nas przy³¹czy siê
do protestu, tym wiêksza szansa, ¿e ktoœ wreszcie zrozumie…
Argumenty dla obroñców
kina podsuwa tak¿e nasz
sta³y felietonista, Maciej
Bia³ecki, w materiale „Prawo po stronie kina”, który
publikujemy na str. 11.
Kr.

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
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Z podwórka na stadion
Ruszy³y zapisy do XII edycji Turnieju Pi³ki No¿nej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli
Mistrzostw ch³opców i dziewcz¹t w kategorii U-10.
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” to
presti¿owe, ogólnopolskie rozgrywki dla m³odych pi³karzy i
pi³karek z ca³ej Polski. Zwyciêzcy tegorocznej edycji wyjad¹ w niezwyk³¹ podró¿ na mecz Mistrzów Europy, wy³onionych podczas tegorocznych zawodów rozgrywanych w
Polsce i na Ukrainie. Aby wzi¹æ udzia³ w Turnieju trenerzy,
nauczyciele oraz opiekunowie mog¹ zg³aszaæ dowoln¹ liczbê dru¿yn ch³opców i dziewcz¹t w kategorii wiekowej do lat
10 (klasy I-III). Zespo³y te mog¹ liczyæ od 6 do maksymalnie
12 zawodników. Formularz zg³oszeniowy a tak¿e szczegó³owe informacje na temat zapisów i Turnieju, dostêpne s¹
na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy do Turnieju
potrwaj¹ do 31 marca.

Miasto bez ptaków?
Mêczy mnie pisanie w kó³ko o tym samym, a i Pañstwa
pewnie mêczy czytanie. Co zrobiæ jednak, kiedy temat jest
nieustannie aktualny i tak ogromnie bulwersuj¹cy i wa¿ny, ¿e muszê wci¹¿ biæ na alarm? Biæ na alarm dopóty,
dopóki nie obudz¹ siê ludzkie sumienia i œwiadomoœæ.
Padaj¹ pod toporem, a raczej styropianem i kielni¹, ostatnie siedliska warszawskich ptaków.
Prawnie chronionych, a jak¿e! Wróble, kawki, jerzyki, ale
te¿ sikory i szpaki, które kiedyœ bezpiecznie gniazdowa³y
w naszych budynkach, od kilkunastu lat, wskutek fali termomodernizacji, dom po
domu trac¹ swoje siedliska.
Wyrzucone, dos³ownie, na
bruk, nie maj¹ gdzie z³o¿yæ
jajeczek i wyprowadziæ w
œwiat swoich m³odych. Co
roku kurczy siê liczba kamienic i bloków, gdzie s¹ otwarte
stropodachy lub w starych ele- czas przeprowadzania remonwacjach pe³no jest szpar i tu budynku jego zarz¹dca poubytków w sam raz na ptasie zytywnie odniós³ siê do komieszkanka. Ptaki konkuruj¹ niecznoœci zachowania siedlize sob¹ o odpowiednie loka- ska i otwory wlotowe prowale, czêsto walcz¹ o nie, bo dz¹ce do gniazd pozosta³y
coraz o nie trudniej. Razem z otwarte. Teraz mo¿na tam obnimi kurczy siê liczba udanych serwowaæ wróble, jak æwierkalêgów, a my dziwimy siê, ¿e j¹c co si³ w p³ucach uwijaj¹ siê
jest coraz mniej ptaków. Nie przy odnawianiu gniazd. W
dziwmy siê, to my sami jeste- maju do³¹cz¹ do nich jerzyki,
œmy temu winni.
które wróc¹ do nas po d³ugiej
Nie chodzi o to, ¿eby do- i pe³nej niebezpieczeñstw
mów nie ocieplaæ i nie odna- podró¿y z po³udniowych krañwiaæ, ale o to, by robiæ to z ców Afryki.
g³ow¹ i zachowaæ siedliska
Specjalnie chcia³abym poptaków. ¯e to jest mo¿liwe, chwaliæ i podziêkowaæ na
pokazuj¹ przyk³ady remontów ³amach gazety cz³onkom Zaprzeprowadzonych z posza- rz¹du Wspólnoty Rembieliñnowaniem praw skrzydlatych ska 19. Od pocz¹tku wykazali
s¹siadów. Szkoda, ¿e tych siê du¿¹ trosk¹ o gniazduj¹ce
dobrych przyk³adów wci¹¿ jest w ich budynku ptaki: przed
tak niewiele.
remontem wykonano opiniê
W ubieg³ym wydaniu wspo- ornitologiczn¹, a nastêpnie,
mnia³am o bloku przy ul. Dar- ju¿ w trakcie prac remontowina 12, gdzie w stropodachu wych, zosta³a ona skorygowatradycyjnie gniazdowa³o wie- na na korzyœæ ptaków. W rele par wróbli i jerzyków. Pod- zultacie wiêkszoœæ otworów w
stropodachu, gdzie gniazduj¹
wróble i jerzyki, pozosta³a
dro¿na, dodatkowo te¿ powieszono skrzynki lêgowe dla 12
par jerzyków.
Na Pradze jest jeszcze sporo ptasich siedlisk. Moje ulubione to budynki przy Placu Hallera i okolicznych ulicach. Pewnie i tu w koñcu dotr¹ prace
remontowe, ale, jak pañstwo
ju¿ wiecie, nie musz¹ one
oznaczaæ zag³ady gniazd i wypêdzenia ptaków. Pamiêtajcie,
¿e te¿ od waszej postawy zale¿y, czy praskie wiosny bêd¹
radoœnie rozœwiergotane, czy
bêd¹ straszyæ martw¹ cisz¹.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org

ZTM informuje
Komunikacja na moœcie Marii Sk³odowskiej-Curie
Zarz¹d Transportu Miejskiego opracowa³ ostateczny uk³ad
komunikacyjny, jaki zostanie wprowadzony po otwarciu mostu
Marii Sk³odowskiej-Curie. Projekt zmian uwzglêdnia uwagi pasa¿erów przekazane do ZTM po publikacji dwóch poprzednich
propozycji. Nowy uk³ad zak³ada skierowanie autobusów z Tarchomina i Nowodworów now¹ przepraw¹ do stacji metra M³ociny, jak i utrzymanie dojazdu z tych osiedli ul. Modliñsk¹ i przez
most Grota-Roweckiego do stacji Marymont. Zachêcamy do
zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami.
O zmianach w komunikacji w tej czêœci Warszawy informujemy ju¿ teraz, choæ dok³adny termin oddania do u¿ytku nowego mostu nie jest jeszcze znany (poinformujemy o tym z wyprzedzeniem). ZTM zale¿y na tym, by pasa¿erowie odpowiednio wczeœniej zapoznali siê z nowym uk³adem linii i wypracowali najdogodniejszy dla siebie sposób dojazdu do metra.
Zmiany, które chce wprowadziæ ZTM, nie bêd¹ rewolucyjne.
Bêdzie to raczej rozwiniêcie funkcjonuj¹cego obecnie uk³adu komunikacyjnego, a nie jego ca³kowita przebudowa. Miêdzy innymi
dlatego, ¿e nie mo¿na obecnie dok³adnie przewidzieæ, jak otwarcie mostu wp³ynie na zachowania komunikacyjne pasa¿erów komunikacji miejskiej oraz kierowców samochodów osobowych. Nie
wiadomo, czy wzmo¿ony ruch samochodów osobowych nie spowoduje du¿ych utrudnieñ w kursowaniu linii autobusowych mostem, na którym nie bêdzie buspasa. Przypominamy, ¿e docelowo podstawow¹ rolê komunikacyjn¹ na moœcie bêdzie pe³ni³ tramwaj. Ponadto, zw³aszcza w popo³udniowym szczycie, zjazd z trasy mostu na ul. Modliñsk¹ mo¿e byæ utrudniony. Wprawdzie most
bêdzie oddany do u¿ytku, lecz wci¹¿ nieprzejezdne bêd¹ wiadukty w ci¹gu ul. Modliñskiej. Ruch od strony ¯erania oraz ruch z
mostu w kierunku pó³nocnym bêdzie prowadzony do³em.
Z tego powodu, a tak¿e z koniecznoœci utrzymania obs³ugi
po³udniowego odcinka ul. Modliñskiej nie mo¿na w znacz¹cy
sposób os³abiæ po³¹czenia Tarchomina, Nowodworów czy okolic
bia³o³êckiego Ratusza, ze stacj¹ metra Marymont przez most
Grota-Roweckiego. Pasa¿erowie, przyzwyczajeni do przejazdu autobusami buspasem na ul. Modliñskiej i przesiadki do
metra na stacji Marymont, zachowaj¹ nadal tak¹ mo¿liwoœæ.
Po oddaniu do ruchu mostu ZTM bêdzie bardzo uwa¿nie
obserwowa³ sytuacjê komunikacyjn¹.
Szczegó³owe informacje:
Linia 101 - Bêdzie to nowa linia kursuj¹ca na trasie: Nowodwory – Œwiatowida – Myœliborska – most Marii Sk³odowskiejCurie – Metro M³ociny.
W szczycie porannym linia bêdzie kursowa³a co 10 (tak samo
poza szczytem i w œwiêta), a w szczycie popo³udniowym co 8
minut. Bêdzie podstawow¹ lini¹ zapewniaj¹c¹ po³¹czenie Bia³o³êki z M³ocinami przez most Sk³odowskiej-Curie. Co wa¿ne,
bêdzie to jedyna linia ca³odzienna i ca³otygodniowa na nowej
trasie. Jej rozk³ad zostanie skoordynowany z uzupe³niaj¹cymi
ni¹ liniami ekspresowymi: E-4 (w szczycie porannym) i E-6 (w
szczycie popo³udniowym, nowa linia – wiêcej informacji poni¿ej).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Grzegorza
Miakotê, z³o¿ony dnia 27 lutego 2012 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia φ40 PE na dz. nr ew. 36/50 z
obrêbu 4-16-03 przy ul. Olesin na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul.
Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Linia E-4 - Zostanie skierowana na now¹ trasê: Tarchomin –
Œwiderska – Æmielowska (powrót: Œwiêtos³awskiego) – Œwiatowida
– Myœliborska – most Marii Sk³odowskiej-Curie – Metro M³ociny.
Linia bêdzie kursowa³a tylko w jednym kierunku i tylko w
porannym szczycie. Autobusy bêd¹ podje¿d¿a³y na przystanki
co 10 minut. Linia bêdzie siê zatrzymywa³a na przystankach:
Tarchomin, Myœliborska, Porajów i Metro M³ociny. Zadaniem
linii bêdzie uzupe³nianie w porannym szczycie linii zwyk³ej 101.
Linia E-8 - Bêdzie kursowa³a na zmienionej trasie: Nowodwory – Œwiatowida – Myœliborska – most Marii Sk³odowskiejCurie – Metro M³ociny.
Podobnie jak E-4, linia E-8 bêdzie kursowa³a tylko w jednym
kierunku, i tylko w porannym szczycie. Bêdzie za to mia³a inn¹
czêstotliwoœæ. Bêdzie kursowa³a co 4 minuty. Na swojej trasie
bêdzie siê zatrzymywa³a na przystankach: Nowodwory, Stefanika, Mehoffera i Metro M³ociny. Podstawowym zadaniem tej linii
bêdzie poranne uzupe³nienie linii 101 i zapewnienie mieszkañcom Nowodworów szybkiego dojazdu do stacji metra M³ociny.
Linia E-6 - Bêdzie to nowa linia, która zostanie uruchomiona na trasie: Metro M³ociny – most Marii Sk³odowskiej-Curie –
Myœliborska – Œwiatowida – Nowodwory.
Linia bêdzie kursowa³a tylko w jednym kierunku, ale w przeciwieñstwie do pozosta³ych dwóch ekspresów tylko w szczycie popo³udniowym. Bêdzie kursowa³a co 8 minut i bêdzie siê
zatrzymywa³a na przystankach: Metro M³ociny, Porajów, Myœliborska, Tarchomin, Mehoffera, Stefanika i Nowodwory.
Jej zadaniem bêdzie popo³udniowe wzmocnienie linii 101 w
kierunku Tarchomina i Nowodworów. Zast¹pienie dwóch linii
ekspresowych kursuj¹cych rano jedn¹ lini¹ ekspresow¹ kursuj¹c¹ po po³udniu wynika z tego, ¿e szczyt popo³udniowy jest
nieco bardziej roz³o¿ony w czasie od szczytu porannego. Potoki pasa¿erskie s¹ wiêc mniejsze. A w zwi¹zku z tym, ¿e linia
bêdzie siê zatrzymywa³a na wiêkszej liczbie przystanków, ni¿
E-4 i E-8 oraz bêdzie kursowa³a z inn¹ czêstotliwoœci¹, zapad³a
decyzja, ¿e bêdzie mia³a równie¿ inny numer. Linia E-6 wraz z
lini¹ 101 (która w popo³udniowym szczycie bêdzie kursowa³a
czêœciej ni¿ w porannym), zapewni¹ wystarczaj¹c¹ poda¿ miejsc.
Linia 508 - Bêdzie kursowa³a na niezmienionej trasie. Bêdzie
jednak kursowa³a rzadziej, ni¿ obecnie, czyli co 7 minut w szczycie porannym i co 10 minut w godzinach szczytu popo³udniowego. Poza godzinami szczytu i w weekendy linia bêdzie kursowa³a
co 20 minut. Dodatkowo, poza szczytem i w weekendy jej rozk³ad
zostanie w pe³ni skoordynowany z rozk³adami linii: 508 i 511.
Linia 510 - Jej trasa zostanie nieznacznie zmodyfikowana.
Autobus jad¹c w kierunku Nowodworów skrêci w lewo w ul.
W³oœciañsk¹, przejedzie obok pêtli Metro Marymont i na Trasê
AK zjedzie przez ul. ¯elazowsk¹, tak by na przystanku Park
Kaskada wspólnie z liniami 186 i 508 zabieraæ na Bia³o³êkê
pasa¿erów z metra i tramwaju. Czêstotliwoœæ linii nie zostanie
zmieniona i bêdzie wynosi³a 20 minut.
Linia 511 - Linia pozostanie na swojej obecnej trasie. Bêdzie
kursowa³a co 7 minut w szczycie porannym, co 10 minut w szczycie popo³udniowym i co 20 minut poza szczytem i w weekendy.
Dodatkowo, poza szczytem i w weekendy jej rozk³ad zostanie
w pe³ni skoordynowany z rozk³adami linii: 508 i 511.
Prawdopodobnie linia zostanie równie¿ skierowana przez
most Marii Sk³odowskiej-Curie. Stanie siê to jednak ewentualnie w drugim etapie, po oddaniu do u¿ytku wiaduktu w ci¹gu
ul. Modliñskiej (do czasu jego uruchomienia na zjeŸdzie z mostu bêd¹ siê mog³y tworzyæ korki). W tej sprawie ZTM bêdzie
równie¿ zbiera³ opinie pasa¿erów.
Linia 114 - Jej trasa zostanie nieznacznie zmodyfikowana.
Obecnie autobusy tej linii kursuj¹ ul. Przy Agorze. Po oddaniu
do u¿ytku nowej przeprawy przez Wis³ê miêdzy wêz³em M³ociny a ul. Pu³kow¹ linia bêdzie kursowa³a fragmentem trasy prowadz¹cej do mostu. Zmiana skróci studentom dojazd do kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego. Jej czêstotliwoœæ pozostanie niezmieniona.
Linia N01 - Jej trasa zostanie wyd³u¿ona. Linia bêdzie kursowa³a przez most Marii Sk³odowskiej-Curie i dalej ulicami: Myœliborsk¹ – Œwiatowida – Œwiêtos³awskiego do pêtli Tarchomin
(powrót: Œwiderska – Æmielowska – Œwiatowida).
Zmieni siê tak¿e charakter przystanków Ekspresowa na trasach
linii: 508 i 510. Ze sta³ych stan¹ siê warunkowymi („na ¿¹danie”).

Zamkniêcie pêtli DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/
W zwi¹zku z awaryjnym zamkniêciem pêtli autobusowej DW.
WSCHODNI (KIJOWSKA) do odwo³ania (przewidywany termin zakoñczenia prac: 30.04.2012) zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce zmiany w obrêbie ww. pêtli:
1. Zawieszono przystanki: DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ 04,
DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ 05, DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ 06, DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ 08, DW. WSCHODNI
/KIJOWSKA/ 12.
2. Uruchomiono przystanek DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/
52 funkcjonuj¹cy dla linii dziennych jako „dla wysiadaj¹cych”,
zlokalizowany przy ul. Kijowskiej przed dotychczasowym wjazdem na pêtlê.
3. Przystanek DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ 11 funkcjonuje
dla linii dziennych jako „dla wsiadaj¹cych”.
4. Postój linii dziennych odbywa siê na prawym pasie ruchu
pomiêdzy przystankami 52 a 11.
5. Dla linii nocnych zosta³y wyznaczone nastêpuj¹ce przystanki
zastêpcze (obowi¹zuj¹ce jako sta³e): DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/
52 – w pó³kursach w kierunku al. Zielenieckiej, DW. WSCHODNI
/KIJOWSKA/ 11 – w pó³kursach w kierunku ul. Z¹bkowskiej.

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
24 III (sobota)
WARSZTATY - Bi¿uteria z filcu - Warsztaty dla m³odzie¿y (od
16 lat) i doros³ych. Uczestnicy naucz¹ siê robiæ kolczyki i broszki
z filcu. Dobór barw, zasady ³¹czenia, filcowanie na mokro. Prowadzi Teresa Szczepañska. Godz. 10.00-13.00. Cena: 30 z³.
Zapewniamy materia³y. Grupa max 10 osób. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
MUZYKA - Przegl¹d Zespo³ów i Indywidualnej Gitary Klasycznej „Gitarerra”. Godz. 17.00, wstêp wolny na prezentacje.
25 III (niedziela)
WARSZTATY - „O¿ywiæ tradycjê” wielkanocne warsztaty artystyczne dla dzieci. Wielkanocne pisanki i palmy, zaj¹czki i kartki
œwi¹teczne, pieczone babeczki i artystyczne symbole Œwi¹t
Wielkiej Nocy. Podczas warsztatów dzieci poprzez zabawê poznawaæ bêd¹ tradycjê. Pod okiem instruktorów w³asnorêcznie
wykonaj¹ weso³e zaj¹czki, puszyste kurczaczki, kolorowe pisanki zdobione na ró¿ne sposoby, palmy, kartki œwi¹teczne,
wiosenne ptaszki, podstawki do jajek, barwne torebki na s³odkoœci i udekoruj¹ babeczki wielkanocne. Godz. 16.00-18.00,
wstêp: 15 z³.
KIERMASZ – ekspozycja i sprzeda¿ prac Anny Madei, malarki ludowej ze Szczawnicy – „Na szkle malowane”. Godz. 16.0018.00, wstêp wolny.
ANNA MADEJA - Urodzi³a siê i wychowa³a ju¿ po wojnie w
rodzinie góralskiej. Jest samoukiem. Tematyka jej prac obejmuje zarówno obecne i dawne obyczaje góralskie, legendy i
baœnie, jak i motywy sakralna, a zw³aszcza bo¿onarodzeniowe i wielkanocne. Uczestniczy³a w wielu plenerach i wystawach na terenie Polski, a potem w Niemczech, Francji, Szwecji, Izraelu, i USA. Zdobywa³a pierwsze miejsca, nagrody i
wyró¿nienia. Jej prace znajduj¹ siê w muzeach i galeriach etnograficznych oraz zdobi¹ pomieszczenia prywatnych kolekcjonerów nie tyko w Polsce. Anna Madeja od wielu lat przekazuje sw¹ wiedzê i pasjê twórcz¹ ludziom m³odym, plastycznie
uzdolnionym. Jest prezesem Klubu Twórców w Szczawnicy Przyjació³ Sztuk Piêknych.
28 III (œroda)
VII Gie³da Inicjatyw Artystycznych - temat: Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Na powitanie goœci (od 17.30) bêdzie gra³
znakomity gitarzysta Mariusz ¯ó³kiewka. Szczegó³owy program
spotkania na www.zacisze.waw.pl. Godz.: 18.00, wstêp wolny.
31 III (sobota)
TEATR/WARSZTATY - przegl¹d teatrów dzieciêcych oraz warsztaty teatralne - „Scena Ma³ego Aktora”. Szczegó³owy program
spektakli na www.zacisze.waw.pl. Warsztaty prowadzi Mariusz
Orze³ek. Wstêp wolny - na prezentacje teatrów amatorskich.
TEATR - przedstawienie teatralne „Wyspa pacynek” w wykonaniu Teatru pod Orze³kiem. Pan Hilary, profesor WyobraŸni,
zaprasza w magiczn¹ podró¿ na Archipelag Wysp Lalkowych.
Uczestnicy zabawy zwiedzaj¹ Wyspê Pacynek, gdzie zapoznaj¹ siê z budow¹ i sposobem animacji tego typu lalki. W
programie fragmenty z „Lalkarza” Stevensona, „Czerwonego
Kapturka” J. Brzechwy oraz lalkowa klaunada. Na zakoñczenie dzieci bawi¹ siê pacynkami. Godz. 16.00, wstêp 10 z³. Czas
trwania 45 min.
Mariusz Orze³ek przez kilka lat by³ wyk³adowc¹ na Wydziale
Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku, zajmowa³ siê teatrem przedmiotu i technikami lalkowym. Wspó³tworzy³ bia³ostockie teatry
lalkowe Klapa i CoNieco, wystêpowa³ w kraju i za granic¹ (Francja, Rosja ,Finlandia Serbia, Boœnia, Litwa, £otwa, Estonia,
Wêgry, Rumunia, Mo³dawia, Czechy i S³owacja). Prowadzi liczne warsztaty teatralne dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w Polsce i za granic¹. Re¿yser, twórca autorskich spektakli lalkowych. W 1995 roku otrzyma³ tytu³ Instruktora Roku przyznawany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.
1 IV (niedziela)
MUZYKA – Fina³ III Przegl¹du Piosenki „S³owikonada”. Wrêczenie nagród, prezentacja laureatów oraz koncert w wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora. Godz.
17.00, wstêp wolny.
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Po Mistrzostwach Polski w Boogie Woogie
Ju¿ po raz trzeci Dom Kultury „Zacisze” zorganizowa³ w
Warszawie Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie. Odby³y
siê one tradycyjnie w marcu na deskach Teatru Rampa, gdzie
w szranki stanê³o a¿ 49 par z ca³ej Polski. Zawodnicy startowali w dwóch rundach – wolniejszej i szybszej - oraz
trzech kategoriach wiekowych: dzieci (bez dolnej granicy
do 13 roku ¿ycia), juniorzy (do 17 roku ¿ycia) i seniorzy
(powy¿ej 17 roku ¿ycia). W kategoriach najm³odszej i najstarszej swoje pozycje obronili zesz³oroczni zwyciêzcy –
na najwy¿szym podium ponownie stanê³y pary: Kacper
Hy¿y i Julia Mularska (KICK Pionki) oraz Grzegorz Cherubiñski i Agnieszka Cherubiñska (SwingStep Warszawa).
W kategorii juniorzy a¿ z VI pozycji w 2011 na najwy¿sz¹
awansowa³a w tym roku para Kacper Stadnicki i Julia
Harañczyk (Boogie Opus Twist Che³m).

Taniec i jednoczeœnie styl
muzyczny boogie woogie rozwin¹³ siê w Stanach Zjednoczonych lat 20. i 30. XX w. Po-

tocznie uwa¿any za m³odszego brata rock’n’rolla jest od
niego nieco szybszy. Wywodz¹c siê z kultury afroamery-

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

przygotowano tak¿e dodatkowe atrakcje: pokaz salsy w wykonaniu pary Barbara Zieliñska
i Marcin Olszewski z miêdzynarodow¹ klas¹ mistrzowsk¹
„S”, pokaz tañca nowoczesnego Formacji FAME DK „Zacisze”, pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu 13 par dzieci
w wieku 5-8 lat (zespó³ MBB Mi³e Bardzo BuŸki), koncert zespo³u Jazz Combo Volta oraz
¿egnany owacjami na stoj¹co
wystêp zespo³u akrobatycznego Duo Creative (Micha³ Nowosadko i Zbigniew Sobierajski).
Warszawa jest jednym z kilku zaledwie oœrodków w Polsce, gdzie mo¿na nauczyæ siê
boogie woogie. Poza stolic¹
taniec ten trenowany jest tak¿e w Pionkach, Che³mie, Giedlarowej, Mys³owicach i Tarnowskich Górach. Dom Kultury „Zacisze” propaguje go
ju¿ 15 lat. W tym czasie przez
sekcjê boogie woogie w
oœrodku na Blokowej 1 przewinê³o siê oko³o 2 tys. osób.
Szczegó³owa lista zwyciêzców III Mistrzostw Polski
w Boogie Woogie 2012 dostêpna jest na stronie
www.zacisze.waw.pl.
Patrycja D³ugoñ

Szkolenie w ZUS
II Oddzia³ ZUS w Warszawie zaprasza na bezp³atne
szkolenie w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spo³ecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu: pracowników,
zleceniobiorców, nak³adców, osób wykonuj¹cych umowê o dzie³o oraz osób przebywaj¹cych na urlopach wychowawczych lub pobieraj¹cych zasi³ek macierzyñski
albo zasi³ek w wysokoœci zasi³ku macierzyñskiego.
Szkolenie odbêdzie siê 30 marca (pi¹tek) w Regionalnym
Oœrodku Szkolenia w budynku Inspektoratu Warszawa-Praga
Pó³noc przy ul. 11 Listopada 15A w godzinach 8:00-15:30.
Osoby zainteresowane udzia³em w szkoleniu proszone s¹ o przes³anie wype³nionego formularza zg³oszeniowego, zamieszczonego
na stronie www.zus.pl, w zak³adce „Szkolenia”, drog¹ mailow¹
na adres WA_WA2@zus.pl lub faksem pod numer (22) 590 21 07,
w terminie do 28 marca. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu (22) 590 21 21. Ze wzglêdu na ograniczon¹
liczbê miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Gala po WOŒP
W teatrze Capitol, 8 marca, wszystkie miejsca by³y zajête
przez tych, którzy zostali zaproszeni na to uroczyste podsumowanie i zostali uhonorowani srebrnymi medalami. Wœród
nagrodzonych tak¿e znalaz³ siê Sztab WOŒP z Gimnazjum 143
z ul Bartniczej. Szefem sztabu od lat 20 jest nauczycielka biologii Anna Moczulska. To uczniowie tej szko³y, bior¹cy udzia³
w kolejnych 20 fina³ach, zebrali ³¹cznie kwotê 738 800 z³.

Wiosenny kiermasz
w „Podgrodziu”
Klub „Podgrodzie” serdecznie zaprasza goœci w sobotê
31 marca na Wiosenny kiermasz rozmaitoœci.
Kiermasz przygotowany zosta³ z okazji zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t. Zatem bêdzie na nim mo¿na kupiæ nie tylko okazjonalne dekoracje do przystrojenia domu, ale równie¿ obrazy olejne i przedmioty zdobione technika decoupage. Nie zabraknie równie¿ pisanek.
Organizatorzy zapewniaj¹ mi³¹ atmosferê. A sprzedaj¹cym
artystom bêdzie mi³o goœciæ zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych.
Jednoczeœnie klub „Podgrodzie” zaprasza bródnowskich
artystów – amatorów, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w kiermaszu
i zaprezentowaæ swojej prace. Zg³oszenia do 28 marca w
siedzibie klubu lub telefonicznie.
Klub „Podgrodzie” ul. Krasnobrodzka 11 w godzinach 13-20.
Telefon kontaktowy (22) 674-03-59.

kañskiej, powsta³ z po³¹czenia bluesa oraz muzyki country & western, a oparty jest na
mocno zarysowanej linii basowej, granej zazwyczaj na
pianinie. Do Europy trafi³
wraz z oddzia³ami armii amerykañskiej podczas II wojny
œwiatowej, a w Polsce zacz¹³
siê rozwijaæ po roku 1989.
To taniec bardzo dynamiczny, o du¿ym zakresie ruchów,
tancerzom jednak pozwala na
bardzo szerok¹ improwizacjê,
co wyró¿nia go spoœród styli
zdominowanych przez sztywne uk³ady. Emanuje wspania³¹, radosn¹ energi¹, nie
pozwalaj¹c s³uchaczom pozostaæ w bezruchu.
W Teatrze Rampa frekwencja przewy¿szy³a oczekiwania
organizatorów i niemal¿e
mo¿liwoœci sali. Niezwykle
¿ywio³owe reakcje szczêœliwie
by³y jednak dalekie od wydarzeñ z 1938 r., gdzie po legendarnym koncercie boogie woogie w nowojorskim Carnegie
Hall odŸwierni musieli podobno prosiæ niektórych uczestników, by zeszli z ¿yrandoli, na
które siê powspinali.
Poza wystêpami konkursowymi dla widzów mistrzostw

Mamy ju¿ w kolekcji 3 medale za 10, 15, i 20 lat WOŒP (s¹
to jedyne medale za tê akcjê na Targówku). Gala rozpoczê³a
siê podsumowaniem 20 lat tej akcji, nastêpnie rozdane zosta³y medale i pami¹tkowe 2 z³ wybite przez Mennicê Pañstwow¹. Wszystkie panie w tym dniu otrzyma³y torciki wedlowskie, jako ¿e by³ to Dzieñ Kobiet. Chcê gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim, którzy brali udzia³ w akcjach jako wolontariusze oraz ich rodzicom, moim kole¿ankom i kolegom nauczycielom, dyrekcji szko³y,stra¿y miejskiej, policji, a tak¿e
Centrum Handlowemu Targówek przy ul. G³êbockiej 15.
Anna Moczulska - Szef Sztabu Gimnazjum 143

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek:
CGL II Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Domaniewska 37,
02-672 Warszawa, reprezentowanej przez p. Krzysztofa
Jerzykowskiego, z³o¿ony dnia 13 marca 2012 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na modernizacji i budowie linii
kablowych nN-1kV, SN-15 kV, z³¹czy kablowych nN-1 kV,
stacji transformatorowej wolnostoj¹cej na dz. nr ew. 126,
130, 114/5, 113, 117, 118, 115/8, 115/9 z obrêbu 4-06-08;
2/1, 4, 5 z obrêbu 4-06-10 przy ul. Kowalczyka na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul.
Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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mini og³oszenia

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

DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437
ELEKTROINSTALACJE,
nowe, remonty, konserwacja,
pomiary 502-148-467
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803

REMONTY, 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
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

Potrzebne domy dla mamy i dwóch córek
W najwiêksze tegoroczne mrozy dosta³yœmy zg³oszenie, ¿e na dzia³kach w
P³oñsku koczuje suczka z ma³ymi szczeniêtami. Uda³o siê znaleŸæ transport i po
pracy wyruszy³yœmy na pomoc. Myœla³yœmy, ¿e na miejscu zastaniemy ju¿ tylko
¿yw¹ mamê, bo przecie¿ niemo¿liwe, ¿eby maluchy prze¿y³y. Ujrza³yœmy „wolno
stoj¹c¹” œcianê, dooko³a du¿o gruzu, dziurê na œrodku dzia³ki i deski z wystaj¹cymi gwoŸdziami… Pod œcian¹ le¿a³a suka a pod ni¹ dwa maluchy, ¿ywe!
Dzisiaj ma³e maja ok. 8 tygodni, s¹ zdrowe, weso³e i zawsze skore do zabawy. Wychowuj¹ siê w domu tymczasowym, gdzie jest du¿o zwierz¹t, bêd¹
wiêc z pewnoœci¹ przyjaŸnie nastawione do innych psów i kotów. Br¹zowa
Figa jest bardziej zadziorna i energiczna, bia³a Ptysia wydaje siê ³agodniejsza
i bardziej „przytulna.”
Suczka Zosia musia³a zostaæ wyrzucona z domu b¹dŸ zagubiona, ale
nie uda³o nam siê odnaleŸæ jej w³aœciciela. Ma ok. 5 lat i œredni wzrost. Jest
³adna: ma g³adk¹, d³ug¹, bia³¹ sierœæ w rude ³aty i pyszczek lisiczki. Jest
mi³a i przyjazna, pozytywnie nastawiona do kotów. Grzecznie chodzi na
smyczy. £atwo przywi¹zuje siê do opiekuna, którego obdarzy zaufaniem.
Wszystkim trzem suczkom szukamy domów, gdzie bêd¹ kochane i
otoczone dobr¹ opiek¹.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 888 066 402, mail: r.markowska@wp.pl

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

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 marca
2, 3, 4 kwietnia
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Wszyscy o tym mówi¹,
a ma³o kto pamiêta
Proszê Szanownego Premiera. Kiedyœ, na fali dobrych
pomys³ów na pañstwo prawa
i mi³oœci, Reprezentancie mój
obiecywa³eœ te¿, ¿e osobiœcie
dopilnujesz hormonalnej kastracji pedofili.
Po orêdziu zapad³a cisza.
Proponujê wróciæ do tematu
na najbli¿szych niedzielnych
duchowych obiadkach.
A tymczasem wiosna. Jak
bosman chcia³bym w Was,
Szanowni Pañstwo, dzwonem obudziæ œwiadomoœæ o
kleszczach.
S¹ i jest ich du¿o.
Od ponad dekady kontakt
z kleszczami w Polsce przesta³ byæ obojêtny. Do dziœ
pamiêtam rozmowê z koleg¹,
który w swoim ¿yciu by³ tylko
raz na Mazurach. Po grzybobraniu oderwa³ insekta od
pachy, a po 15 latach, po narastaj¹cych problemach stawowych, stwierdzono boreliozê. Tomek wspomina, ¿e bola³o go lewe kolano przy wciskaniu sprzêg³a. Proszê, abyœcie podczas wizyt u lekarzy
medycyny prosili o badanie
krwi w kierunku BORELIOZY.
Borelioza jest siostr¹ syfilisu. Pochodzi z grupy krêtków.
Bakterie te mog¹ atakowaæ
nas, ludzi, a tak¿e najbli¿ej nas
¿yj¹ce zwierzaki – psy i koty.
Podobnie jak u naczelnych,
objawy s¹ nietypowe, bowiem
rzadko zdarzaj¹ siê formy klasyczne. Klasyczn¹ boreliozê
³atwo pomyliæ z wirusowymi
chorobami naszych milusiñskich. Nie ma tu wiêkszego
b³êdu lekarskiego, poniewa¿ o
postawieniu diagnozy decyduje te¿ rachunek doœwiadczonego prawdopodobieñstwa.
Proszê te¿ o szczer¹ wypowiedŸ podczas wywiadu,
¿e zwierzak nie by³ zabezpieczany lub zbyt rzadko. To
b³¹d, a nie wstyd!
Podczas moich wywiadów
w³aœciciele deklarowali absolutny komfort antykleszczowy.
Po odczytaniu pozytywnych
wyników badañ laboratoryjnych poprawiali, ¿e „ten komfort” zapewniali 2-3 lata wczeœniej. Danego roku ju¿ nie. A
mo¿na nie k³amaæ?
Jako lekarze weterynarii
mo¿emy walczyæ z ob³ud¹ i
fa³szem kolesi, którzy maj¹
w³adzê lub w³adzê i liturgiczne szaty. Mo¿emy - jak ka¿-

dy œwiadomy obywatel - g³osowaniem lub deklarowanym
dobrowolnym procentem.
Du¿o trudniej diagnozowaæ, kiedy jesteœmy wprowa-

dzani w b³¹d przez tego, co
potrafi mówiæ a nie tego, który cierpi, a nie mo¿e mówiæ.
Ma³o jest dr House`ów.
Jedno wiem na pewno –
kleszcze ju¿ s¹ i zara¿aj¹.
Trzeba siê zabezpieczaæ, aby
nie dr¿eæ o zdrowie psa czy
kota w poczekalni, a jak w
przypadku Tomka - nie byæ
skazanym na automatyczn¹
skrzyniê biegów do koñca
¿ycia.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 21/CP/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm Lca 75 m w drodze dojazdowej do
ul. Kiersnowskiego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
na dz. nr ew. 47/1, 48/7, 48/12 z obrêbu 4-04-22 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 2 stycznia 2012 r.
- decyzji nr 22/CP/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia (do 0,5 MPa) PE DN 90 mm, L= ok. 150,0 m;
PE DN 63 mm, L= ok. 270,0 m na terenie dz. nr ew. 102,
101, 100/1, 105 z ob. 4-06-31, 5/1 z ob. 4-06-33, 28/8,
28/9, 28/4, 3/11, 3/10, 3/9, 3/7, 3/8, 30/24, 30/6, 30/26,
30/25, 30/23, 30/11, 30/10, 27/1, 27/2 z ob. 4-06-32 przy
ul. Myœliborskiej, ul. Portowej, ul. Familijnej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora
– Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Kamila
P³atosa, z³o¿ony dnia 9 stycznia 2012 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Lewa strona medalu
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Jesteœmy potrzebni

Warszawa
jako psia ubikacja

SLD przechodzi do ofensywy w Warszawie. W ostatni¹
niedzielê odby³ siê Zjazd Warszawski partii, który dokona³
wyboru nowych w³adz sto³ecznego sojuszu. O funkcjê przewodnicz¹cego rywalizowa³ ze
mn¹ wiceburmistrz Bielan i radny sejmiku Grzegorz Pietruczuk. 60% obecnych delegatów popar³o jednak mój pomys³
na funkcjonowanie lewicy w
Warszawie i to ja bêdê dalej
kierowa³ warszawskim SLD
przez nastêpne cztery lata.
Moim najwa¿niejszym celem jest wygranie samorz¹-

dowych wyborów w Warszawie, bo rz¹dy PiS i PO w stolicy siê nie sprawdzi³y. Pierwsi doprowadzili do parali¿u
inwestycyjnego miasta, a drudzy traktuj¹ je jak przedsiêbiorstwo, w którym niewa¿ne
jest dobro pracowników, a jedynie ekonomiczne zyski.
Najlepszym tego dowodem
jest ci¹g³e siêganie do kieszeni warszawiaków poprzez
liczne podwy¿ki: czynszów,
op³at za wieczyste u¿ytkowanie, œcieki i wodê, cen biletów komunikacji miejskiej,
op³at za ¿³obki i przedszkola.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e mój ulubiony Park
Praski, w którym mam przyjemnoœæ spacerowaæ
z dzieæmi co weekend, do tej pory nie zosta³ pozamiatany z piasku. Tydzieñ temu usuniêto idealnie piach
ze œrodków alejek, ale zalegaj¹ce po bokach resztki roznios³y siê z powrotem po asfaltowych uliczkach. Nie rozumiem
dlaczego zastosowano taki dziwny system, ¿e czêœæ pozamiata³a idealnie maszyna, a resztê rozmazano na mokro
miot³ami po bokach.
Pawe³ Falkowski

Wiem, ¿e aby wygraæ, musimy byæ blisko ludzi. Byæ z
rodzicami dzieci z likwidowanych szkó³ i lokatorami z budynków zwracanych by³ym
w³aœcicielom, w wyniku dzikiej reprywatyzacji. Wspó³pracowaæ ze zwi¹zkami zawodowymi, stowarzyszeniami lokalnymi, spó³dzielcami,
lokatorami, organizacjami
kupieckimi i wszystkimi tymi,
którzy bêd¹ chcieli realizowaæ nasz¹ wizjê Warszawy.
A jest ni¹ stolica jako miasto
otwarte i nowoczesne, którego mieszkañcy bêd¹ mieli
zagwarantowane bezpieczeñstwo socjalne, w którym
przychodnie i szpitale bêd¹
bezp³atne, a ka¿de dziecko
znajdzie miejsce w szkole,
przedszkolu czy ¿³obku.
Lewica nie ma prawa odwracaæ siê od nikogo, kto potrzebuje pomocy. Nie mo¿emy
przyk³adaæ rêki do likwidacji
szkó³, do prywatyzacji przy-

chodni i szpitali, do rujnuj¹cej
¿ycie wielu ludziom reprywatyzacji. I zapewniam Pañstwa,
¿e bêdziemy to robiæ. Platforma Obywatelska nie tylko
ignoruje opozycjê, ale równie¿
pozostaje g³ucha na g³osy
mieszkañców i na coraz liczniejsze sprzeciwy i protesty.
Dlatego jako SLD jesteœmy
warszawiakom potrzebni.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Prawo po stronie kina
Rezygnuj¹c dziœ z konwencji felietonu, poœwiêcam
niniejszy tekst wsparciu protestu przeciwko skandalicznej decyzji o likwidacji kina
Nove Kino Praha. Nie chcê
powtarzaæ za innymi argumentów o tradycji kina Praha, o niegospodarnoœci zamykania nowego kina w piêæ
lat po otwarciu, ani o absurdalnoœci uzasadnienia niskiej frekwencji w kinie budow¹ metra, która przecie¿
najpóŸniej za dwa lata ma siê
skoñczyæ. Nazywam likwidacjê skandalem, gdy¿ rezygnacja z kina w tym miejscu
jest sprzeczna z prawem.
Zarz¹dzaj¹ca kinem spó³ka
Instytucja Filmowa „Max-Film”
nale¿y do samorz¹du województwa mazowieckiego. Powsta³a w 2005 r. w wyniku komercjalizacji dzia³aj¹cej pod t¹
sam¹ nazw¹ Instytucji Filmowej „Max-Film” - pozosta³oœci¹
po istniej¹cym w PRL pañ-

stwowym systemie rozpowszechniania filmów, przejêt¹
przez samorz¹d w 1998 r. od
administracji rz¹dowej.
W 2004 r. powsta³a „Centrum Praha” Sp. z o.o. Jej jedynym udzia³owcem by³a Instytucja Filmowa „Max-Film”.
Spó³ka ta zosta³a powo³ana w
celu budowy kompleksu kinowo-biurowego przy ul. Jagielloñskiej 26. Rzeczywiœcie, w
2007 r. na miejscu starego
kina Praha powsta³o pierwsze
w Polsce kino cyfrowe Nove
Kino Praha oraz, przez œcianê, nowa siedziba urzêdu
marsza³kowskiego. W 2011 r.
samorz¹d województwa mazowieckiego przej¹³ sto procent udzia³ów w spó³ce „Centrum Praha” od IF „Max-Film”
i to on, reprezentowany przez
marsza³ka Adama Struzika,
jest dziœ jej w³aœcicielem.
Budynek kina mieœci siê dok³adnie na dzia³kach ewidencyjnych nr 39 i 40/1 (dla kone-

„Bia³o³êcki Dzieñ Niepe³nosprawnoœci”
„Niepe³nosprawnoœæ – to nie wyrok. ¯yj i ciesz siê
ka¿dym dniem” – s³owa te bêd¹ce mottem przewodnim
programu realizowanego od kwietnia 2011 r. w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka uœwiadamiaj¹
nam trudy i ograniczenia, ale równie¿ zasoby i mo¿liwoœci, jakie maj¹ osoby niepe³nosprawne i ich rodziny
w codziennym funkcjonowaniu w œrodowisku.
Na terenie Dzielnicy Bia³o³êka mieszka wiele osób niepe³nosprawnych, które izoluj¹ siê w zaciszu swoich mieszkañ, nie uczestnicz¹c w inicjatywach lokalnych. Z uwagi na
powy¿sze tutejszy Oœrodek pragnie zaprosiæ wszystkie osoby niepe³nosprawne oraz ich rodziny na spotkanie integracyjno-kulturalne z okazji Bia³o³êckiego Dnia Niepe³nosprawnoœci, które odbêdzie siê 19 kwietnia 2012 r. w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury przy ul. Van Gogha 1. Szczegó³owy program bêdzie dostêpny na stronie internetowej OPS –
www.opsbialoleka.waw.pl w zak³adce „aktualnoœci”.
Mamy nadziejê, ¿e zorganizowany po raz pierwszy
Bia³o³êcki Dzieñ Niepe³nosprawnoœci na sta³e wpisze siê
w kalendarz imprez organizowanych na terenie dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Wiosna to najpiêkniejsza,
najbardziej optymistyczna
pora roku. W Warszawie niestety tak¿e najbardziej œmierdz¹ca. Wielu mieszkañców
stolicy kocha zwierzêta na
tyle, by trzymaæ je w domu,
karmiæ i wyprowadzaæ na
spacer. Niestety, nie na tyle,
by schyliæ siê po psi¹ kupê.
Dotyczy to zw³aszcza nowych warszawiaków, którzy
jeszcze niedawno rozrzucali
wid³ami gnój na polu...
Nie wiem, czy dziêki pochodzeniu ze wsi przyzwyczaili siê
do „swojskiego” zapachu kup
na trawnikach i w parkach? Na
ulicy Pas³êckiej, jedno z mieszkañ na parterze ma ogródek
s³u¿¹cy tylko jako wychodek
dla psów. Fetor w s³oneczny
dzieñ jest niesamowity. Jak
mo¿na stale mieszkaæ w smrodzie psiego g....na?
Podobnie jak w nowych osiedlach, jest te¿ w Œródmieœciu,
do którego swego czasu komuna wprowadzi³a lud. Trotuary i
trawniki tu tak¿e œmierdz¹ niemo¿ebnie. Nasze dzieci nie
mog¹ pobiegaæ po trawnikach,
w parkach, bo stanowi¹ one
jedn¹ wielk¹ ubikacjê.

W³adze miasta pobieraj¹
podatek od w³aœcicieli psów,
jednak nie przeznaczaj¹ go
na sprz¹tanie po nich. Zreszt¹
podatek jest œci¹gany nieskutecznie. Od lat Ratusz przekonuje mieszkañców, ¿e powinni sami sprz¹taæ po swoich pupilach – te¿ bez efektu.
Poniewa¿ jest to problem nie
tylko estetyczny, ale tak¿e epidemiologiczny, bêdê domagaæ
siê od Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz, by miejskie s³u¿by
sprz¹ta³y przestrzeñ publiczn¹,
a za jej zanieczyszczanie stanowczo kara³y w³aœcicieli psów
mandatami. Zawstydzanie nie
jest wystarczaj¹co skuteczne.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

Ch³odnym okiem

Bud¿et 2011 wykonanie
serów: z obrêbu nr 4-15-03).
Obie dzia³ki zosta³y jeszcze w
1995 r. przekazane przez wojewodê warszawskiego Instytucji Filmowej „Max-Film”, która z kolei przekaza³a je jako
aport spó³ce „Centrum Praha”.
Dzia³ka nr 39 zosta³a jednak
przekazana z poœlizgiem, ju¿
po przekszta³ceniu IF „MaxFilm” w spó³kê, dlatego na tê
transakcjê musia³ wyraziæ zgodê Sejmik Województwa Mazowieckiego. I wyrazi³, w
uchwale nr 176/05 z dnia 24
paŸdziernika 2005 r.
Drugi paragraf tej uchwa³y
brzmi: „Wniesienie aportu
okreœlonego w paragrafie
pierwszym nast¹pi na cel budowy kina.” Oznacza to, ¿e na
dzia³ce, na której stoi czêœæ
budynku z wejœciem do kina,
do koñca œwiata nie mo¿e
powstaæ nic innego, ni¿ kino.
Uchwa³a Sejmiku nr 176/05
nie mo¿e byæ zmieniona ani
uchylona, gdy¿ dotyczy transakcji pomiêdzy IF „Max-Film”
a „Centrum Praha” w nieistniej¹cej ju¿ formie spó³ki zale¿nej. Mam nadziejê, ¿e prawo
w Polsce jeszcze coœ znaczy.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Co roku jeden z felietonów
poœwiêcam wykonaniu dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu m.st. Warszawy, czyli
mówi¹c normalnie, staram
siê przedstawiæ Pañstwu, jak
samorz¹d na Pradze gospodarowa³ publicznymi, czyli
naszymi pieniêdzmi.
W roku ubieg³ym wydatkowano na Pradze ponad 262
miliony z³otych. Olbrzymia
kwota - prawie 85 milionów
dolarów. Jak co roku wydatki
mo¿na podzieliæ na trzy kategorie. Pierwsza z nich to
wydatki sta³e - konsumpcyjne, druga - to remonty, trzecia - inwestycje. Zgodnie jednak z klasyfikacj¹ bud¿etow¹
wykonanie za³¹cznika ujmuje siê w innych kategoriach i
wyró¿nia wydatki bie¿¹ce, na
które sk³adaj¹ siê wynagrodzenia i pochodne, dotacje i
wydatki rzeczowe oraz wydatki maj¹tkowe. Ubieg³y rok
w liczbach bezwzglêdnych
przedstawia siê to nastêpuj¹co: wykonanie bud¿etu
ogó³em 262 933 294 z³otych,
z czego na wydatki bie¿¹ce
226 798 590 z³ote, a na wydatki maj¹tkowe 36 134 704
z³otych. Wœród wydatków
bie¿¹cych najwiêksze pozycje to wydatki rzeczowe oraz
wynagrodzenia i pochodne.
Ju¿ tradycyjnie, najwiêksze
pozycje w bud¿ecie to oœwiata, na któr¹ w roku ubieg³ym
wydano prawie 89 milionów

z³otych - na Pradze jest bowiem 40 placówek oœwiatowych, pocz¹wszy od przedszkoli i szkó³ podstawowych
do liceów ogólnokszta³c¹cych, uczy siê w nich ponad
13 500 uczniów, a pracuje
prawie 1100 pedagogów.
Kolejne pozycje to wydatki
na gospodarkê mieszkaniow¹
- ponad 94 miliony z³otych. Ze
œrodków tych utrzymuje siê w
eksploatacji technicznej ponad
13 tysiêcy mieszkañ komunalnych i prawie 30 ha towarzysz¹cej im powierzchni (zieleñ,
podwórka, place). Du¿e œrodki na Pradze (prawie 32 miliony z³otych) przeznaczone zosta³y na pomoc spo³eczn¹.
Wielu tysi¹com mieszkañcom
udzielono w roku ubieg³ym
pomocy, zarówno w zakresie
us³ug opiekuñczych, do¿ywiania dzieci, zasi³ków sta³ych i
rodzinnych, dop³at do czynszu
i dodatków mieszkaniowych.
Na co posz³y pozosta³e miliony? Sprz¹tanie i utrzymanie
dróg lokalnych, zieleni, funkcjonowanie bibliotek, domu
kultury, hal sportowych i basenu to tak¿e wydatki bie¿¹ce i dotacje. Warto tak¿e zauwa¿yæ rozpoczête i realizowane inwestycje. W inwestycje sportowe zaanga¿owane
zosta³o ponad 4 miliony. Najwa¿niejsza pozycja z tego
zakresu to remont budynku
p³ywalni przy Jagielloñskiej 7.
Inwestycje w sferê oœwiaty i

edukacji poch³onê³y 7 milionów z³otych (renowacja budynku VIII LO im. W³adys³awa IV i adaptacja budynku
przy Otwockiej 3 na potrzeby
poradni psychologiczno-pedagogicznej). Najwiêksze jednak pozycje to budowa budynków komunalnych przy ulicy Bia³ostockiej i Grodzieñskiej (wkrótce wprowadz¹ siê
tam pierwsi lokatorzy) i ulicy
Jagielloñskiej na Golêdzinowie - 16,6 miliona (pierwsze
zasiedlenia tak¿e w tym roku).
Bud¿et 2011, jak ka¿dy bud¿et czasu kryzysu, by³ niezwykle trudny i napiêty, lecz zarówno po stronie dochodów i wydatków zosta³ zrealizowany
ca³kiem przyzwoicie. Sadzê, ¿e
nie mamy siê czego wstydziæ.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Zygmunt Broniarek 1925-2012
Wiedzieliœmy, ¿e kiedyœ przyjdzie ten dzieñ, kiedy bêdziemy musieli ze zdumieniem
wielkim… stwierdziæ, ¿e Zygmunt Broniarek nie by³ nieœmiertelny, a jednak trudno pogodziæ
siê, ¿e Zyga zosta³ korespondentem w innych ju¿ wymiarze... Jego urok zniewala³, jego
erudycja skraca³a g³owê wszystkim najwiêkszym, jego talent... w³aœciwie do wszystkiego
zadziwia³. By³ ozdob¹ ka¿dego spotkania towarzyskiego, przerzuca³ siê z anegdoty na
anegdotê, z jêzyka na jêzyk, a potem to wszystko leciuteñkim piórem potrafi³ opisaæ.
Flirtowa³ z ¿yciem, mia³ do niego motyli stosunek - kolorowy i radosny a¿ zawêdrowa³
na Olimp dziennikarskich wyzwañ. By³ korespondentem w Waszyngtonie, na tyle godnym
szacunku i wyrazistym, ¿e prezydenci mocarstwa wymieniali go z imienia i nazwiska,
zapraszali do spotkañ przy zastawionym stole, przekazywali poufne wiadomoœci do przepuszczenia dyplomatycznymi kana³ami. Nie inaczej by³o we Francji. I ten wielki dziennikarz
nigdy nie stwarza³ wokó³ siebie aureoli kogoœ wielkiego: nie mia³ oporów przed natychmiastowym przechodzeniem na „Ty” z m³odymi adeptami zawodu - bo przecie¿ dziennikarz
i dziennikarz to to samo... Choæ wszyscy wiedzieli, ¿e dziennikarz, który pije bruderszaft
z najwybitniejszymi postaciami tego œwiata, jednak jest kimœ wyj¹tkowym.
Ech. O Zygmuncie mo¿na bez koñca, bo 87 lat ¿ycia, to tysi¹ce anegdot z jego udzia³em,
bo nie by³ to cz³owiek, wokó³ którego ¿ycie przep³ywa³o. Ono zaczepia³o siê na jego ramionach,
a On wybiera³ co ma pozostaæ i daæ siê przelaæ na papier. Zygmuœ, ¿egnaj. Dawaj teraz
radoœæ innym, bo nie wierzymy, byœ tak po prostu zacz¹³ odpoczywaæ.
(ab)

Koncert Natalii Niemen
Znakomite, poruszaj¹ce teksty, jazzuj¹ca muzyka,
ciep³y g³os to charakterystyczne cechy wystêpu Natalii
Niemen, która w swoich piosenkach opiewa wartoœci
g³êboko chrzeœcijañskie.

18 marca, w czwart¹ niedzielê Wielkiego Postu w
Wieczerniku koœcio³a Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny przy ul. Klasyków 21/23
odby³ siê koncert w wykonaniu Natalii Niemen z akompaniamentem pianisty Paw³a
Zareckiego. Koncert, zorganizowany przy wsparciu Wydzia³u Kultury Dzielnicy Bia³o³êka zainaugurowa³ sezon
artystyczny w Wieczerniku.
Do grudnia tego roku przewi-

duje siê zorganizowanie w
tym miejscu wielu kulturalnych imprez i wydarzeñ.
Piosenkarka, autorka muzyki i tekstów, Natalia Niemen
jest córka wokalisty, kompozytora i muzyka Czes³awa
Niemena i modelki Ma³gorzaty Niemen. Od najm³odszych
lat zajmowa³a siê muzyk¹.
Ukoñczy³a œredni¹ szko³ê
muzyczn¹ im. Karola Szymanowskiego w Warszawie przy
ul. Krasiñskiego 1 w klasie
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altówki. Na zawodowej scenie œpiewaæ zaczê³a w 1997
roku towarzysz¹c w chórkach
Natalii Kukulskiej. W marcu
1998 roku ukaza³a siê jej solowa p³yta Na opak. Pierwsze
sukcesy osi¹gnê³a na komputerowej liœcie przebojów Radia ZET i Twojej Liœcie
Przebojów TVP1. Z powodzeniem wyst¹pi³a na Festiwalu Polskiej Piosenki Opole’98. Nastêpnie, pod koniec
lat 90., zosta³a wokalistk¹
zespo³u chrzeœcijañskiego
New Life’m oraz chórzystk¹ i
solistk¹ zespo³u Trzecia Godzina Dnia. Koncertuje tak¿e
z w³asnym programem wraz
z mê¿em Mateuszem
Otremb¹ (Mate.O).
Natalia Niemen swoje inspiracje czerpie ze œwiata idei
chrzeœcijañskich. Podczas
niedzielnego koncertu zaprezentowa³a kilka utworów w³asnych i innych autorów, promuj¹cych najpiêkniejsze i
najbardziej elementarne wartoœci, takie jak macierzyñstwo, mi³oœæ ma³¿eñska, rodzina. Znakomite, poruszaj¹ce i g³êboko religijne teksty
piosenek wywo³a³y wielkie
wra¿enie na zgromadzonej w
Wieczerniku publicznoœci.
Zw³aszcza ¿ywio³owa reakcja
na piosenkê „Jestem mam¹”,
kiedy artystka zaprosi³a do
wspólnego œpiewania refrenu
najpierw matki, potem ojców
(„jestem tat¹”), dowodzi, ¿e w
obecnych czasach upadku
podstawowych wartoœci ludzie potrzebuj¹ potwierdzenia, ¿e ich ¿ycie wed³ug
chrzeœcijañskich zasad jest
s³uszne i dobre.
Jedn¹ z piosenek, zatytu³owan¹ „Zapl¹tana” Natalia
Niemen zadedykowa³a ludziom szczególnie wra¿liwym, twierdz¹c, ¿e tym nadwra¿liwcom nale¿y siê wsparcie. Ujmuj¹c siê za mniejszoœci¹, która nie pasuje do
wspó³czesnego œwiata, g³osz¹c pochwa³ê wartoœci rodzinnych i innych niemodnych cnót, artystka dobrze
wpisa³a siê w atmosferê Wielkiego Postu.
Joanna Kiwilszo

Kobiety Œwiata
11 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury odby³ siê koncert zatytu³owany „Kobiety Œwiata”. Muzyczne portrety kobiet w znakomitym wykonaniu
solistów scen operowych i operetkowych by³y zarówno
dla pañ, jak i dla panów wyj¹tkowo mi³ym prezentem.

Koncert „Kobiety Œwiata”
zainaugurowa³ nowy cykl
wydarzeñ artystycznych pt.
„Lekka scena operowa”. Jak
sama nazwa wskazuje, chodzi o przybli¿enie szerokiej
publicznoœci repertuaru operowego i operetkowego w
sposób lekki, zabawny i niekiedy komediowy. Takie s¹
za³o¿enia autorskiego projektu œpiewaczki Katarzyny Laskowskiej, „OperaLight”.
W spektaklu „Kobiety Œwiata” zaprezentowano œwiatowe przeboje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej w wersji na dwa soprany
i baryton. Wyst¹pili Katarzyna Laskowska, która by³a te¿
re¿yserem spektaklu i autork¹ scenografii, Jeanette

Bo¿a³ek oraz Robert Szprêgiel z towarzyszeniem kameralnej Bia³o³êckiej Orkiestry
„Romantica”. Przy fortepianie
wyst¹pi³a pianistka i jedno-

czeœnie aran¿erka utworów
Ma³gorzata Piszek.
Artyœci przedstawili muzyczne portrety kobiet z ró¿nych stron œwiata i ró¿nych
epok, pocz¹wszy od strojnych
w krynoliny dam z „Wesela
Figara” W. A. Mozarta i Basi
„dobrej jak baranek” z opery
„Krakowiacy i górale” Wojciecha Bogus³awskiego po
„Dziewczêta z Barcelony” z
operetki „Clivia” Nico Dostala.
Popularne tematy muzyczne podane z du¿¹ dawk¹ humoru przez artystów œpiewaków, którzy s¹ jednoczeœnie
œwietnymi aktorami, piêkne
kostiumy, ciekawa scenografia – wszystkie te elementy
z³o¿y³y siê na niezapomniane show dowodz¹c, ¿e po³¹czenie klasyki i rozrywki jest
jak najbardziej mo¿liwe.
Opiekê artystyczn¹ nad spektaklem obj¹³ wybitny scenarzysta, re¿yser i producent filmowy, Janusz Zaorski.
Joanna Kiwilszo

