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Oferuje produkty i us³ugi:

•  drzwi suwane i sk³adane

•  ramki i fronty kuchenne

•  profile aluminiowe Sevroll

•  drzwi wewnêtrzne PORTA

•  lustra ³azienkowe (du¿y wybór)

•  ciêcia i oklejanie p³yty

•  fronty akrylowe
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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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 7

ul. Kobia³ka 48

tel. 22 741 71 37

500 187 522

www.szkutnia.waw.pl

Najlepsza pizza!

Najmilsza atmosfera!

Najlepsze

PRZYJÊCIA KOMUNIJNE

- wolne terminy!

 Zapraszamy!

Obrady jury by³y d³ugie i
burzliwe: najwiêksze wra¿enie
zrobi³o 6  filmów, zmienia³a siê
grupa faworytów, proponowa-

no przyznaæ dwie II nagrody
ex aequo, ale nie przewidywa³
tego regulamin. Wyniki og³o-
si³ Micha³ Olszañski.

Z³ot¹ Prask¹ Kliszê otrzy-

ma³a „Moja babcia Kleopa-

tra”, zrealizowana przez Ka-

milê Dró¿d¿ - dokumentalny

film o grupie chórzystów,

„znakomicie opowiadany ob-

razem, ujêciami”.

Srebrna Praska Klisza

przypad³a równie¿ filmowi do-

kumentalnemu. „exMisja”,

zrealizowana przez Paulinê

Adamczuk i Izabelê G³o-

Serduszko z kamer¹
To by³a ju¿ V edycja Praskiego Festiwalu Filmów M³odzie-

¿owych, organizowanego przez Stowarzyszenie Serduszko

dla Dzieci. Z nades³anych 46 filmów jury pod przewodnic-

twem Roberta Stando wy³oni³o 14, które 28 marca pokazane

zosta³y na konkursowym przegl¹dzie w Novym Kinie Praha.

W jury zasiedli tak¿e: Kasia Nosowska - piosenkarka; Ma-

³gorzata Lewiñska, Ewa i Marek Bukowscy - aktorzy; Kamil

D¹browa - dziennikarz oraz Micha³ Olszañski - pedagog,

dziennikarz prowadz¹cy Magazyn Ekspresu Reporterów.

Wydaje siê, ¿e na Pradze
Pó³noc znaleziono rozwi¹za-
nie tego problemu. I jest ono
przedsiêwziêciem prekursor-
skim w sto³ecznej skali, co tym
bardziej cieszy. Jest bowiem
nadzieja, ¿e w œlady Pragi
pójd¹ inne dzielnice. Przed-
stawiciele Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc i Robotniczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Praga” podpisali porozumie-
nie, w myœl którego dzielnica
bêdzie wskazywaæ lokale z
przeznaczeniem na socjalne,
zaœ spó³dzielnia bêdzie wyko-
nywa³a ich remonty w stopniu
podstawowym tak, by nada-
wa³y siê do zamieszkania. W
owych lokalach zamieszkaj¹
osoby eksmitowane z miesz-
kañ pozostaj¹cych w zaso-
bach RSM „Praga”. Korzyœci
s¹ obopólne. Uwalniaj¹ siê
lokale spó³dzielcze, dzielnica

Sposób na eksmisje
Permanentny brak jest lokali gotowych na przyjêcie

osób eksmitowanych z ich dawnych mieszkañ. Z ró¿nych

powodów – socjopatologii, niemo¿noœci p³acenia czyn-

szów  lub obu tych powodów na raz. Oto problem War-

szawy. I nie tylko – w ca³ym kraju mamy z nim do czynie-

nia, w mniejszej lub wiêkszej skali. Brakuje wyremonto-

wanych mieszkañ z przeznaczeniem na lokale socjalne.

uniknie roszczeñ z tytu³u nie-
dostarczenia lokali socjalnych,
zagospodarowane zostan¹
pustostany przyprawiaj¹ce
w³adze dzielnicy o ból g³owy.

- Droga Krzy¿owa nie przy-

pomina typowego nabo¿eñ-

stwa, odprawianego przy

o³tarzu. Czym wobec tego

jest i jaka by³a jej geneza?

- Mówi¹c o Drodze Krzy¿o-

wej warto sobie uœwiadomiæ,

¿e kult religijny nie ogranicza

siê wy³¹cznie do form œciœle

religijnych. Oprócz oficjalnej

modlitwy Koœcio³a jest miej-

sce dla szeregu praktyk, któ-

re sytuuj¹ siê gdzieœ na krañ-

cach religii i ludowej pobo¿-

noœci. Do nich w³aœnie nale-

¿y Droga Krzy¿owa, nabo-

¿eñstwo o charakterze ado-

racyjnym, polegaj¹ce na

przechodzeniu od stacji do

stacji, symbolizuj¹cych po-

szczególne momenty Mêki

Pañskiej. Zrodzi³a siê ona z

autentycznego pragnienia,

aby ogarn¹æ, utrwaliæ i prze-

¿yæ najbardziej dramatyczne

wydarzenia zwi¹zane z ostat-

nimi ziemskimi chwilami

Pana Jezusa.

To pragnienie znalaz³o kon-
kretny wyraz w religijnoœci

Droga Krzy¿owa
W okresie poprzedzaj¹cym Wielkanoc, najwa¿niejsze

œwiêto chrzeœcijan, wspominamy wydarzenia z ostatnich

dni ¿ycia Chrystusa. Z tym czasem refleksji wi¹¿e siê Dro-

ga Krzy¿owa, nabo¿eñstwo odtwarzaj¹ce drogê Jezusa

na œmieræ.

O sensie tej pobo¿nej praktyki, jej genezie i historii oraz

obecnym przebiegu w Jerozolimie rozmawiamy z ks. dr

Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi

Panny Matki Piêknej Mi³oœci w Tarchominie przy ul.

Myœliborskiej 100.

póŸnego Œredniowiecza.
Chciano w ten sposób przy-
bli¿yæ siê do tajemnicy Boga,

dokoñczenie na str. 5

Pomnik zdemontowano pod

koniec listopada 2011 r. z po-

wodu prac przy budowie drugiej

linii metra. Obecnie jest podda-

wany konserwacji. Komitet Spo-

³ecznego Sprzeciwu „Nie dla

Czterech Œpi¹cych!” zainicjowa³

ogólnopolsk¹ akcjê, a pod ich

petycj¹ w internecie podpisa³o

siê ju¿ ponad 4 tysi¹ce osób.

W dyskusji star³y siê racje

zwolenników i przeciwników

powrotu pomnika.

Powo³uj¹c siê na informacje

zawarte w internecie, zg³asza-

Pomnik i protesty
W sali Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc 23 marca odby-

³o siê spotkanie mieszkañców, poœwiêcone ostatnim pro-

testom spo³ecznym na Pradze. G³ównym tematem deba-

ty by³y kontrowersje wokó³ powrotu pomnika „Czterech

œpi¹cych” na Plac Wileñski po ukoñczeniu budowy me-

tra, ale omówiono te¿ sprawê zagospodarowania Portu

Praskiego oraz obrony NovegoKina Praha.NoveKino Praha

Naprawdê

nic siê nie sta³o?

Czy¿by naprawdê nic siê
nie sta³o? Zanim zaczêto siê
wycofywaæ z decyzji o za-
mkniêciu kina, nie mog¹c do-
czekaæ siê spotkania z zarz¹-
dem województwa, Komitet

Kolejne pikiety pod kinem i publikacje w mediach przy-

nios³y efekt. Odtr¹biono zwyciêstwo – kino zostaje na

kolejne dwa miesi¹ce. Gdyby nie zarejestrowane przez

media wypowiedzi prezesa Max-Filmu, mo¿na by s¹dziæ,

¿e ca³e zamieszanie by³o tylko kaczk¹ dziennikarsk¹, a

kino wcale nie mia³o zostaæ z koñcem marca zamkniête.

Wypowiedzenia umów o pracê za³odze kina te¿ zapewne

wrêczono przez przypadek. Jeœli w obecnej sytuacji po-

twierdz¹ siê nasze informacje o nieprzed³u¿eniu umów z

osobami najaktywniej broni¹cymi kina, powstanie smut-

ny obraz prawdziwych intencji spó³ki rozporz¹dzaj¹cej

spo³ecznym maj¹tkiem.

Obrony Kina Praha wspólnie
ze Zwi¹zkiem Stowarzyszeñ
Praskich z³o¿y³ petycjê do
marsza³ka Województwa Ma-
zowieckiego Adama Struzika,

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

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

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

W kwietniu specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!
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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

wack¹. W ocenie jury to film

dojrza³y, wywo³uj¹cy emocje,

z piêknymi ujêciami i przes³a-

niem; interwencyjny, w obro-

nie Oœrodka w Szczypiornie

k. Pomiechówka.

Br¹zow¹ Prask¹ Klisz¹ na-

grodzony zosta³ film Agniesz-

ki B³aszczak „Kilka s³ów o

czasie”, ³¹cz¹cy animacjê z

dokumentem.

Wyró¿nienia jury przyzna-

³o 2 filmom fabularnym: „Ka-

meleon” Micha³a Miodka i

„Piknik” Oliwii Siemieñczuk

oraz filmowi dokumentalne-

mu „Poeci prawdy”, zrealizo-

wanemu przez Wojtka Bobi-

ka i Bartosza Wrembla.

Pod wzglêdem iloœci na-

gród zwyciêzc¹ zosta³a „exMi-

sja”. Oprócz Srebrnej Kliszy

ten film zdoby³ nagrodê pu-

blicznoœci (70% oddanych

g³osów) oraz nagrodê spe-

cjaln¹ - bêdzie emitowany w

Magazynie Ekspresu Repor-

dokoñczenie ze str. 1 terów w TVP2. Za profesjona-

lizm I nagrodê przyzna³a mu

te¿ Warszawska Szko³a Re-

klamy, która wyró¿ni³a ponad-

to: dokumentalny film ”PL”

Marcina Fr¹ca i Jakuba Du-

nala (II nagroda) i fabularny

„Piknik” Oliwii Siemieñczuk,

g³ównie za monta¿.

Zdobywcy Praskich Klisz

otrzymali nagrody pieniê¿ne,

ufundowane przez Polski In-

stytut Sztuki Filmowej. Nagro-

dê publicznoœci, w formie cze-

koladowej rzeŸby, przedsta-

wiaj¹cej kamerê, ufundowa³a

firma Wedel, która jurorom

podziêkowa³a za pracê firmo-

wymi torcikami, a publicznoœci

zapewni³a s³odki poczêstunek.

Oprócz wymienionych sponso-

rów, partnerami Festiwalu by³y:

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc,

Warszawska Szko³a Reklamy,

Filmowe Wydawnictwo Ma-

rzec i Nove Kino Praha.

Na nominacjê, choæ bez

nagród, zas³u¿y³y filmy fabu-

larne: „Chodz¹cy po œcianie”

Wojtka Bobika” „Ma³e wojny”

Marcina Fr¹ca i Jakuba Du-

nala i „Nie zniese” Miko³aja

Sika³y oraz dokumentalne:

„Druga szansa” Natalii Ja-

cheæ, „Katyñ” P. Broniszew-

skiej, A. Niedziu³ki i K. Trza-

skowskiej oraz „Stolyca” Ma-

teusza Gi¿yñskiego, a tak¿e

animowany „Ul nr 4” Luizy

Maliborskiej i Ma³gorzaty

Winniczuk.

Rosn¹ce zainteresowanie

Praskim Festiwalem Filmów

M³odzie¿owych to powód do

satysfakcji, dzia³aj¹cego od

17 lat Stowarzyszenia Ser-

duszko dla Dzieci. Festiwal

zachêca m³odych do twór-

czych prób, szukania pomy-

s³ów i tematów. Do udzia³u w

konkursie organizatorzy za-

chêcaj¹ wszystkich autorów

filmów fabularnych i doku-

mentalnych, którzy w mo-

mencie zakoñczenia produk-

cji filmu nie ukoñczyli 18 lat.

W tym roku wa¿n¹ form¹

zachêty by³y, zorganizowane

bezpoœrednio przed przegl¹-

dem konkursowym, prowadzo-

ne przez profesjonalistów

warsztaty: dziennikarskie

(Marcin Marczuk, Adam Nyc-

kowski), operatorskie (Arka-

diusz ŒledŸ, Bartosz Piotrkow-

ski), scenariuszowy (Pawe³

Sala), re¿yserski (Micha³ Stan-

do) i warsztat „Jak siê robi kino

3D” (Agnieszka Kowalczyk,

Mi³osz Hermanowicz). Udzia³

w warsztatach by³ bezp³atny i

dostêpny dla wszystkich.

W organizacjê imprezy w

Novym Kinie Praha w³¹czy³o

siê kilkunastu wolontariuszy,

studenci-ochotnicy, wycho-

wawcy œwietlic prowadzo-

nych przez stowarzyszenie.

Nad sprawnym przebiegiem

Serduszko z kamer¹

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych

dyrektor oraz pracownicy

Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

sk³adaj¹ najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna - ul. Rembieliñska 8, tel. 22 519 13 10

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna - ul. £ojewska 6, tel. 22 811 42 91

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna - ul. Poborzañska 6, tel. 22 519 85 00

Przychodnia Internistyczno-Pediatryczna - ul. Tykociñska 32/34, tel. 22 518 26 65

Poradnia dla Dzieci i M³odzie¿y - ul. Majowa 4, tel. 22 811 15 05

Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i M³odzie¿y - ul. Balkonowa 4, tel. 22 744 00 53

Oœrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny - ul. Remiszewska 14, tel. 22 679 01 47

Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka” - ul. Balkonowa 2, tel. 22 674 10 68

www.zoztargowek.waw.pl

czuwali: projekt manager

Olga Maria Banach i prezes

Jaros³aw Adamczuk.

Czy Praski Festiwal Filmów

M³odzie¿owych stanie siê fe-

stiwalem filmów dokumental-

nych? Ten pomys³ jako bardzo

dobry ocenia³ Robert Stando.

Mo¿e decyzja zapadnie przed

VI Praskim Festiwalem Fil-

mów M³odzie¿owych, który or-

ganizatorzy zapowiadaj¹ na

27 marca 2013 roku, w tym sa-

mym miejscu. Maj¹ nadziejê,

¿e sprzeciw spo³eczny rozwie-

je czarne chmury, zbieraj¹ce

siê nad Novym Kinem Praha.

Stowarzyszenie Serdusz-

ko dla Dzieci ma siedzibê

przy ul. Stalowej 18 lok. 25,

biuro przy ul. Je¿ynowej 9A,

biuro@serduszko.org.pl,

tel. 504 30 30 80.

K.

Fot. Arni Mierzykowski z WSR

Czas biegnie bardzo szybko. Za nami ju¿ ósma

edycja dzielnicowego konkursu „Jesteœmy tacy

sami”. Niepe³nosprawnoœæ i integracja spo³eczna –

oto temat konkursu.

Jesteœmy tacy sami

Wspó³organizatorzy to Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. War-

szawy, Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 275

i Biblioteka Publiczna nr 98. W³aœciwie nale¿a³oby w sposób

szczególny uhonorowaæ Urszulê Wyganowsk¹ i Annê Sikorsk¹.

Obie panie s¹ pedagogami ze szko³y nr 275 i to w ich g³owach,

osiem lat temu, narodzi³ siê pomys³ konkursu i uroczystoœci go

wieñcz¹cej. W tym roku wspiera³a je Anna Trzcianowska. Œwiet-

nym miejscem na tak¹ uroczystoœæ okaza³y siê goœcinne po-

dwoje macierzystej szko³y trzech pañ. I tak trwa to od lat.

Wymiar konkursu to prace plastyczne, fotograficzne i literackie.

Nap³ynê³o ich – jak zwykle – mnóstwo, wybór wiêc by³ bardzo

trudny, zw³aszcza, ¿e inwencja dzieci i m³odzie¿y jest nieograni-

czona. Prace zosta³y wystawione w sali gimnastycznej, w której

odbywa³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca konkurs. A sala na tê

okolicznoœæ w niczym nie przypomina³a gimnastycznej. Niebie-

sko-¿ó³te draperie, na nich ogromnych rozmiarów serce, mnóstwo

papierowych kwiatów i motyli. Na tym tle, odziani w piêkne stroje

niepe³nosprawni tancerze na wózkach, z klubu „Swing Duet”, pre-

zentowali siê jak egzotyczne ptaki. Pokaz taneczny by³ na naj-

wy¿szym poziomie, jako ¿e tancerze to reprezentanci kadry naro-

dowej – para mistrzowska i wicemistrzowska.

Uczniowie SP 275 odwdziêczyli siê goœciom doskonale przy-

gotowanym programem artystycznym – by³y wzruszaj¹ce pio-

senki i wiersze nagrodzonych w tegorocznym konkursie m³odych

poetów. Tematyka – oczywiœcie niepe³nosprawnoœæ i integracja.

Liczymy na podobne wzruszenia w przysz³ym roku, na ko-

lejnej, IX edycji konkursu.                                                 (egu)

A oto lista nagrodzonych w konkursie m³odych artystów,

we wszystkich kategoriach wiekowych (do 3 miejsca):

Konkurs plastyczny:

Klasy I – III

1. miejsce Albert Wróblewski II c, SP 114

1. miejsce Julia Sikorska III c, SP 275

2. miejsce Maja Cerbst II d, SP 42

2. miejsce Ola Czy¿ III d, SP 275

3. miejsce Ma³gorzata Durowicz I c, SP 114

3. miejsce Matylda Kaczkan III a, SP 114

Klasy IV – VI

1. miejsce Julia Oderkiewicz IV d, SP 114

2. miejsce Magdalena Królikiewicz V c, SP 114

3. miejsce Maja Tkaczyk IV d, SP 114

Gimnazjum:

1. miejsce Ewa Klimek II f, G 145

2. miejsce Aleksandra Sikora II, G 145

wyró¿nienie Paulina Pielak II b, G 145

Konkurs literacki:

Klasy I - III

1. miejsce Aniela Kirszling II c, SP 275

2. miejsce Iga Przyby³o II c, SP 275

wyró¿nienie Klaudia Burza II c, SP 275

Klasy IV - VI

1. miejsce Natalia Górnicka V a, SP 277

2. miejsce Zuzanna Nowaczyk V a, SP 277

3. miejsce Agata Nowaczyk V a, SP 277

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników, nie tyl-

ko dla wygranych!

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



nowa gazeta praska  3

STOMATOLOGIA

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

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

no postulat zwrotu przedwojen-

nego postumentu, przygotowa-

nego dla pomnika ksiêdza Sko-

rupki. Proponowano umiesz-

czenie na nim pomnika bitwy

warszawskiej 1920 roku, po-

wraca³ równie¿ motyw przenie-

sienia pomnika na cmentarz

¿o³nierzy radzieckich.

Choæ wiêkszoœæ œrodowi-

ska kombatantów stoi na sta-

nowisku, ¿e pomnik jest ho-

³dem dla zwyk³ych ¿o³nierzy,

dla przelanej przez nich krwi,

to nawet oni dostrzegali fa³sz

treœci napisu na cokole po-

mnika: „Chwa³a bohaterom

Armii Radzieckiej, towarzy-

szom broni, którzy oddali swe

¿ycie za wolnoœæ i niepodle-

g³oœæ narodu polskiego.”

Niedobrze, ¿e dyskusja w

tej sprawie toczy siê wy³¹cz-

nie na p³aszczyŸnie ideolo-

gicznej, choæ trudno zaprze-

czyæ, ¿e to w³adze pañstwo-

we da³y siê wmieszaæ w ide-

ologiê, zawieraj¹c w 1994 r.

miêdzynarodow¹ umowê po-

miêdzy rz¹dami Polski i Fede-

racji Rosyjskiej, dotycz¹c¹

wzajemnoœci w poszanowaniu

grobów i miejsc pamiêci ofiar

wojen i represji. Choæ to po-

rozumienie odnosi siê do

miejsc, w których ¿o³nierze

zginêli lub zostali pochowani,

objêto nim dodatkowo cztery

pomniki upamiêtniaj¹ce

¿o³nierzy radzieckich, w tym

dwa usytuowane w Warsza-

wie: Pomnik „Czterech œpi¹-

cych” oraz wci¹¿ dewastowa-

ny obelisk w Parku Skary-

szewskim. Problem w tym, ¿e

pomnik nie upamiêtnia miej-

sca egzekucji czy spoczynku

¿o³nierzy radzieckich, lecz jest

poœwiêcony idei polsko-ra-

dzieckiego braterstwa broni.

Braterstwa, którego nie by³o.

Tych zawi³oœci zderzaj¹-

cych siê racji na poziomie ide-

ologicznym nie da siê rozwi¹-

zaæ. Tymczasem, wykracza-

j¹c poza ideologiê, odwo³uj¹c

np. do kategorii przestrzen-

nych, trzeba przede wszyst-

kim zauwa¿yæ, ¿e Plac Wileñ-

ski jest zbyt ma³y na ponow-

ne bezkolizyjne ustawienie

tam pomnika. Przypomnijmy,

¿e na wniosek mieszkañców

Pragi ma siê tam znaleŸæ fon-

tanna, a przestrzeñ placu ma

w wiêkszym stopniu plac

przypominaæ. Postument nie

wróci na swe dawne miejsce,

poniewa¿ bêdzie tam zlokali-

zowany przystanek tramwa-

jowy. Dziêki temu tak¿e tory

zostan¹ wyprostowane – do-

tychczas tramwaje musia³y w

okolicy pomnika lawirowaæ.

dokoñczenie ze str. 1 Zgodnie z przygotowanym

planem zagospodarowania i

uchwa³¹ Rady Warszawy, po-

mnik ma zostaæ przesuniêty

pod budynek przy Targowej 81.

Trudno siê jednak dziwiæ prote-

stom mieszkañców, którym wi-

dok na zadbany skwer z wyso-

kimi drzewami  miasto chce za-

st¹piæ kamiennym postumen-

tem z postaciami z br¹zu, dzier-

¿¹cymi karabiny w d³oniach...

Podobno trwaj¹ dalsze

analizy lokalizacyjne, ale pro-

blemy mog¹ wynikn¹æ tak¿e

przy próbie przesuniêcia po-

mnika w kierunku cerkwi. Tu

zaprotestowaæ mo¿e z kolei

konserwator zabytków.

A wiêc co dalej z pomni-

kiem? To w du¿ej mierze za-

le¿y od skutecznoœci prób

uwolnienia go spod miêdzyna-

rodowych zale¿noœci. Wiele

bêdzie zale¿a³o od opinii Rady

Ochrony Pamiêci Walk i Mê-

czeñstwa. Tymczasem spra-

wa pozostaje nadal otwarta.

Kolejnym z omawianych te-

matów by³ protest przeciwko

projektowi planu zagospoda-

rowania terenu Portu Praskie-

go. Do projektu planu wp³ynê-

³o kilkaset wniosków miesz-

kañców oraz organizacji ogól-

nowarszawskich. Po ich z³o-

¿eniu zapad³a cisza, a usta-

wowy termin ustosunkowania

siê do nich dawno min¹³. Pro-

jektowi wytkniêto tak wiele

braków i nieœcis³oœci, ¿e praw-

dopodobnie nie bêdzie za-

twierdzony. Tymczasem w³a-

œciciel terenu przygotowa³

now¹ wersjê koncepcji zago-

spodarowania portu, po czê-

œci uwzglêdniaj¹c¹ zg³aszane

uwagi. Wziêto np. pod uwa-

gê istniej¹ce na tym terenie

zabytki. Dziêki interwencji se-

natora Marka Borowskiego

jest tak¿e szansa na ocalenie

budynku przy Sierakowskie-

go, zwi¹zanego z Januszem

Korczakiem. Elektrim nie chce

jednak czekaæ na plan zago-

spodarowania, a inwestycje

prawdopodobnie zamierza

prowadziæ na podstawie wa-

runków zabudowy. Tymcza-

sem w Porcie Praskim rozsza-

la³y siê tajemnicze po¿ary.

Najpierw sp³on¹³ niezwykle

cenny budynek dworca wod-

nego, którego remont dziêki

staraniom Fundacji Ja Wis³a

mia³ siê rozpocz¹æ lada dzieñ,

a nastêpnie znajduj¹ce siê na

terenie portu altany. Czy to

zwyk³y zbieg okolicznoœci?

Omówiono te¿ protest w

obronie Novego Kina Praha,

który zmobilizowa³ bardzo

wiele osób.

Tu g³ówne zarzuty s¹

skierowane do Marsza³ka

Województwa, który wykaza³

ca³kowitym brakiem nadzoru

nad podleg³ymi mu spó³ka-

mi samorz¹dowymi.

Ostatnie protesty na Pradze

wykaza³y ogromn¹ ludzk¹ ak-

tywnoœæ. Jak podkreœlali ich or-

ganizatorzy, najwa¿niejsze jest

jak najszersze wspó³dzia³anie i

jasne formu³owanie celów.

Praskie protesty - w sprawie

„Czterech œpi¹cych”, Portu Pra-

skiego czy obrony Novego Kina

Praha s¹ oddolnymi inicjatywa-

mi mieszkañców, zazwyczaj

nies³uchanych i zwyczajnie

ignorowanych przez w³adze.

Trudno te¿ zaprzeczyæ

s³usznoœci podnoszonej w

dyskusji potrzeby jasnych ure-

gulowañ prawnych zwiêksza-

j¹cych wymagany udzia³ spo-

³ecznoœci lokalnej w podejmo-

waniu decyzji, zw³aszcza tych

dotycz¹cych jej bezpoœred-

nio. Na tym wszak polega

spo³eczeñstwo obywatelskie.

Kr.

Naprawdê nic siê nie sta³o?

daj¹c wyraz zaniepokojeniu i

obywatelskiej trosce o losy

kina. Czytamy w nim m.in. „W

kontekœcie zaistnia³ej sytuacji

dostrzegamy powa¿ne nie-

prawid³owoœci w polityce Sej-

miku Mazowieckiego w zakre-

sie promowania kultury oraz

zarz¹dzania powierzon¹ mu

spo³eczn¹ w³asnoœci¹. (...)

¯¹damy od Pana, jako przed-

stawiciela w³aœciciela oraz

organu nadzorczego wymie-

nionej spó³ki odwo³ania decy-

zji o zamkniêciu kina. Pra-

gniemy tak¿e, aby nale¿ycie

doceni³ Pan wysi³ek pracow-

ników Novego Kina Praha,

którzy z du¿ym samozapar-

ciem wyprowadzali je na fi-

nansow¹ prost¹, buduj¹c jed-

noczeœnie kulturotwórczy po-

tencja³ tego miejsca. Uwa¿a-

my, ¿e ten kierunek powinien

byæ kontynuowany w dalszej

dzia³alnoœci kina.”

Do pisma do³¹czono szcze-

gó³owe pytania zadawane

przez mieszkañców, nie potra-

fi¹cych zrozumieæ, jak kino

wybudowane niespe³na piêæ lat

temu za spo³eczne pieni¹dze

mo¿na tak po prostu zamkn¹æ.

Przeciêtnego warszawiaka nie

interesuj¹ podzia³y na spó³ki i

ich wzajemne zale¿noœci, do-

póki interes publiczny jest przez

organy samorz¹dowe nale¿y-

cie chroniony.

Na zwo³anym specjalnie w

sprawie Novego Kina Praha

posiedzeniu Komisji Kultury i

Dziedzictwa Narodowego

Sejmiku Mazowieckiego za-

równo Wies³aw Raboszuk -

cz³onek zarz¹du Wojewódz-

twa Mazowieckiego odpowie-

dzialny za nadzór nad samo-

rz¹dowymi spó³kami, jak i

Pawe³ Doktór - prezes spó³ki

Max-Film wielokrotnie pod-

kreœlali, ¿e kino bêdzie dalej

prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ.

Informacje prasowe o

przed³u¿eniu pracy kina tylko

o dwa miesi¹ce by³y - ich zda-

niem - nieœcis³oœci¹.

Radni opozycji, doceniaj¹c

dotychczasow¹ dzia³alnoœæ kul-

turaln¹ kina, z³o¿yli wniosek for-

malny o przedstawienie przez

Max-Film i zarz¹d wojewódz-

twa, pisemnej informacji doty-

cz¹cej ich dalszych planów w

zwi¹zku z Novym Kinem Praha.

Nadal wiêc nie do koñca

wiadomo, jaka przysz³oœæ

czeka kino. Wycofywanie siê

niejako tylnymi drzwiami z

decyzji o zamkniêciu kina bu-

dzi sporo w¹tpliwoœci. Po-

wstaj¹ te¿ nowe pytania. Pra-

wie dwa miesi¹ce niepewno-

œci losów kina to realny spa-

dek jego dochodów. Czy pre-

zes Doktór za szkodz¹ce fir-

mie decyzje poniesie jakiekol-

wiek konsekwencje? Czy

Max-Film, który ca³kowicie

zawiód³ zaufanie spo³eczne,

powinien nadal zarz¹dzaæ ki-

nem? Czy zarz¹d Wojewódz-

twa Mazowieckiego wreszcie

uporz¹dkuje sytuacjê, poczu-

waj¹c siê do swych w³aœciciel-

skich obowi¹zków? Przypo-

minamy, ¿e to funkcje kinowe

s¹ w tym budynku najwa¿niej-

sze. Dochody z najmu innych

lokali maj¹ kino wspomagaæ.

Mieszkañcy wykazali siê

du¿¹ aktywnoœci¹ i determi-

nacj¹. Podczas pikiet pod ki-

nem zebrano znacznie ponad

tysi¹c podpisów, tak¿e do ak-

cji Ratujmy NoveKino Praha

na facebooku przy³¹czy³o siê

blisko 1800 osób. Protestuj¹-

cy jednoznacznie wskazywa-

li na marsza³ka Adama Stru-

zika i spó³kê Max-Film jako na

g³ównych odpowiedzialnych

za zaistnia³¹ sytuacjê, daj¹c

temu przekonaniu wyraz w

has³ach „Temu panu ju¿ dziê-

kujemy” czy w bardziej dosad-

nym „Kino ma paso¿yta”.

Có¿, z przeszklonej windy,

czy piêknie po³o¿onego gabi-

netu pana marsza³ka kina nie

widaæ...

Mo¿e dziêki spo³ecznej

presji to podejœcie wreszcie

siê zmieni.                        Kr.

Z okazji Dnia gniewu spo³ecznego 31 mar-

ca demonstracje z kryzysem w tle odby³y siê

w wielu miastach europejskich. W Warszawie

manifestacjê pod has³em „Przeciw antyspo-

³ecznej polityce rz¹du” zorganizowali dzia³a-

cze Komitetu Obrony Lokatorów i Zwi¹zku

Syndykalistów Polskich. Spod kolumny Zyg-

munta w silnej asyœcie policji wyruszy³ marsz

oko³o stu osób z czarnymi flagami, maj¹cymi

zwróciæ uwagê warszawiaków na sytuacjê, w

której znalaz³o siê spo³eczeñstwo. Demonstra-

cja by³a skierowana przeciw rozwarstwieniu

oraz przejawom spychania coraz szerszych

grup spo³eczeñstwa w ubóstwo, pozbawiaj¹-

ce ich perspektyw rozwoju. Wystêpowano

przeciw pozbawianiu bezrobotnych ubezpie-

czenia zdrowotnego oraz podwy¿szaniu wie-

ku emerytalnego powy¿ej spodziewanej d³u-

goœci ¿ycia. Ostro krytykowano przejawy aro-

gancji w³adz Warszawy. Dzia³acze ostrzegali,

Dzieñ gniewu spo³ecznego

ul. Œw. Wincentego 25

telefon: 503-322-595, 512-544-204

www.garbus.sklep.pl/  e-mail: info@garbus.sklep.pl

¿e polityka miasta prowadzi do zwiêkszenia

problemu bezdomnoœci. Tak¿e na poziomie

rz¹dowym brak zrozumienia dla potrzeb co-

raz wiêkszej liczby rodzin, których nie staæ na

zakup mieszkania czy wynajêcie go po cenach

komercyjnych. Broniono budownictwa komu-

nalnego, likwidowanych szkó³ publicznych i

szkolnych sto³ówek, wzywano do niezgody na

postêpuj¹c¹ komercjalizacjê coraz wiêkszej

czêœci ¿ycia spo³ecznego. Do obywatelskie-

go niepos³uszeñstwa wzywano odwo³uj¹c siê

do idea³ów Rewolucji francuskiej: „Naszymi

has³ami s¹ - wolnoœæ, równoœæ i pomoc wza-

jemna - konieczne sk³adniki zorganizowane-

go oporu przeciw bezdusznej i aroganckiej

polityce „partii w³adzy” konsekwentnie ogra-

biaj¹cej nas – pracowników, bezrobotnych, lo-

katorów, emerytów ze wszystkich zdobyczy ru-

chu pracowniczego wywalczonych w ci¹gu

ostatnich 100 lat”.                                       Kr.

Pomnik i protesty

NoveKino Praha
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Monika Grajewska jest ab-

solwentk¹ Pañstwowej Szko-

³y Muzycznej w Lublinie oraz

Zawodowego Studium Pio-

senkarskiego w Poznaniu.

Swoj¹ dzia³alnoœæ arty-

styczn¹ rozpoczê³a w Zespo-

le Pieœni i Tañca „Mazowsze”.

Wystêpowa³a równie¿ w ka-

barecie „Pod Egid¹” Jana

Pietrzaka. Niejednokrotnie

pojawia³a siê na estradzie u

boku takich artystów, jak An-

drzej Rosiewicz, Krystyna Gi-

¿owska i Krzysztof Krawczyk.

Solow¹ i ju¿ zupe³nie samo-

dzieln¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹

rozpoczê³a w roku 1996. Od

tego czasu doœæ regularnie

ukazuj¹ siê jej p³yty: Zaœnij

Dziecino, Abyœmy byli jedno,

Spotkania, Mi³ujmy siê, Ca³y

Twój. Czêsto wystêpuje w

Niemczech i Szwecji, a w roku

2002 wyjecha³a na tournée do

Kanady. Podczas Œwiatowych

Dni M³odzie¿y w Toronto, kon-

certowa³a dla Polonii. W roku

2003 ju¿ w Polsce, rozpoczê³a

cykl Koncertów Papieskich:

„Tryptyk Rzymski” z udzia³em

Tomasza Stockingera, „Kwiat-

ki JP II” oraz „Ca³y Twój” z Ra-

fa³em Królikowskim.

Do cyklu Koncertów Papie-

skich nale¿y równie¿ projekt

„Subito Santo”, jaki artystka

zaprezentowa³a w ostatni¹

niedzielê w bia³o³êckim ko-

œciele przy ulicy Myœliborskiej.

W programie koncertu znala-

z³y siê pieœni zwi¹zane z

Subito Santo
1 kwietnia, w niedzielê, po Mszy œw. Wieczornej, w ko-

œciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej

100 odby³ siê Koncert Papieski pt. „Subito Santo” w wy-

konaniu Moniki Grajewskiej, Rafa³a Królikowskiego oraz

Dariusza Janusa z zespo³em.

„Tristis Est anima mea” to

pocz¹tek dialogu Chrystusa z

uczniami w ogrodzie Getse-

mani (Ogrodzie Oliwnym) i

bardzo popularny motyw mu-

zyczny. Wielu kompozytorów

pisa³o muzykê do tego frag-

mentu Pisma Œwiêtego, m.in.

Orlando di Lasso, Montever-

di oraz Johann Michael

Haydn. Podczas niedzielne-

go koncertu pieœni pasyjnych

w wykonaniu Warszawskiego

Chóru Miêdzyuczelnianego

pod dyrekcj¹ El¿biety Siczek

us³yszeliœmy ten piêkny tekst

z muzyk¹ w³aœnie tego trze-

ciego kompozytora.

Koncert pieœni pasyjnych
„Tristis est anima mea” J. M. Haydna i kilkanaœcie

innych utworów pasyjnych w wykonaniu Warszawskiego

Chóru Miêdzyuczelnianego zabrzmia³o w niedzielê 25

marca w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej

Mi³oœci na Tarchominie.

Austriacki kompozytor Jo-

hann Michael Haydn (1737-

1806) by³ m³odszym bratem

s³ynnego Josepha Haydna.

By³ kapelmistrzem kapeli ar-

cybiskupiej w Salzburgu i or-

ganist¹ tamtejszej katedry.

„Tristis est anima mea usque

ad mortem” – smutna jest

moja dusza a¿ do œmierci –

mówi o smutku Jezusa, który

wie, ¿e czeka go œmieræ na

krzy¿u i ¿e wszyscy go

opuszcz¹.

W pasyjnym repertuarze

Warszawskiego Chóru  Miê-

dzyuczelnianego znalaz³y siê

jeszcze utwory takich kompo-

zytorów jak Wac³aw z Szamo-

tu³, Jan Sebastian Bach, An-

tonio Lotti, Piotr Czajkowski

czy Stefan Stuligrosz. Szcze-

gólnie piêknie akademiccy

chórzyœci wykonali „Legendê”

Piotra Czajkowskiego.

Jednak bogaty repertuar

zespo³u nie ogranicza siê tyl-

ko do pieœni pasyjnych. Obej-

muje on kompozycje religijne

i œwieckie ró¿nych epok: od

XV wieku po wspó³czesnoœæ.

Warszawski Chór Miêdzy-

uczelniany dzia³a przy Ko-

œciele Akademickim Œw. Anny

w Warszawie od 1964 roku.

Œpiewaj¹ w nim studenci i ab-

solwenci wszystkich wy-

¿szych uczelni stolicy. Swoje

istnienie chór zawdziêcza ks.

Zbigniewowi Piaseckiemu,

który by³ równie¿ pierwszym

dyrygentem zespo³u. WChM

wystêpowa³ na festiwalach

muzycznych w kraju i poza

jego granicami, wszêdzie

spotykaj¹c siê z uznaniem

krytyków i ciep³ym przyjêciem

ze strony publicznoœci.

Tak by³o równie¿ w bia³o-

³êckim koœciele NMP Matki

Piêknej Mi³oœci, gdzie mi-

strzowskie wykonanie pasyj-

nych pieœni publicznoœæ na-

grodzi³a rzêsistymi brawami.

Joanna Kiwilszo

Fot. Marcin Kowalik

osob¹ Jana Paw³a II, mi.in.

jego ulubiona „Barka”, „Paste-

rzem moim jest Pan”, „Jezu

ufam tobie”, „Abyœmy byli jed-

no”, czy „Subito Santo”.

Muzyka przeplatana by³a

fragmentami poezji b³ogos³a-

wionego Jana Paw³a II oraz

wspomnieniami i anegdotami

z jego ¿ycia, czytanymi przez

Rafa³a Królikowskiego. W

programie wykorzystano po-

ematy „Tryptyk Rzymski”,

„Pieœñ o Bogu ukrytym” i

„Matka” oraz fragmenty na-

grañ homilii wyg³oszonych w

czasie pielgrzymek Ojca œw.

do ojczyzny.

Joanna Kiwilszo

Dzie³o „Najwa¿niejsza jest

Mi³oœæ” wykona³ Klasyczny

Kwintet Dêty „Favori” w sk³a-

dzie: Sylwia Lorenc - flet, Ka-

tarzyna Soja - obój, Micha³

Szubarga - klarnet, Pawe³

Borzym - fagot, Emilian Boñ-

kowski - waltornia, Mariusz

Kowal - instrumenty perkusyj-

ne, solistka: Agnieszka Piass

- sopran, Grzegorz Soja - nar-

rator, Tomasz Labuñ -  dyry-

gent oraz Chór Warszawskie-

go Towarzystwa Sceniczne-

go pod kierownictwem Lilia-

ny Krych.

Nowatorskie podejœcie do

utworu poprzez nietypowe

instrumentarium i wykorzy-

stanie chóru, czyni ten utwór

bardzo interesuj¹cym i orygi-

nalnym. Ta niespotykana u

innych kompozytorów instru-

mentacja przyci¹ga³a uwagê

s³uchacza poprzez ró¿norod-

ne barwy brzmieniowe, wzbu-

dzaj¹c ciekawoœæ nawet u

wytrawnego melomana. Ró¿-

norodnoœæ muzyki doskona-

le odzwierciedla³a bogactwo

duchowe naszego Papie¿a i

intensywnoœæ jego ¿ycia.

W narracji, oprócz przemy-

œleñ autora tekstu, wykorzy-

stana by³a poezja Papie¿a

oraz wiersz J. S³owackiego.

Tekst opracowa³a Katarzyna

Soja.

Muzykê napisa³ m³ody uta-

lentowany kompozytor, aran-

¿er i dyrygent Tomasz Labuñ,

który wspó³pracuje z wieloma

orkiestrami i solistami w kra-

ju. W swoim dorobku kompo-

zytorskim ma wiele dzie³ mu-

zycznych, w tym tak¿e kom-

W ho³dzie papie¿owi
1 kwietnia o godz. 19.00 w Koœciele œw. Mateusza

Aposto³a i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172 odby³

siê koncert - oratorium pt. „Najwa¿niejsza jest mi³oœæ”

w ho³dzie B³ogos³awionemu Ojcu Œwiêtemu, Janowi

Paw³owi II.

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33
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ka¿d¹ grza³kê

pozycje sakralne. Jest czyn-

nym dyrygentem, przygoto-

wuj¹cym i prowadz¹cym ta-

kie przedstawienia jak: „Tra-

viata”, „Skrzypek na dachu”,

„Weso³a wdówka” i „Ksiê¿-

niczka czardasza”.

Organizatorem koncertu

by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o-

³êka, Jacek Kaznowski wraz

z Rad¹ i Zarz¹dem, ks. pro-

boszcz Parafii Œw. Mateusza

Ap. i Ew., o. Mariusz Rataj-

czyk oraz Wydzia³ Kultury.

Abp Henryk Hoser SAC

Biskup Warszawsko-Praski

Wielkanoc AD 2012

„Bóg okazuje nam swoj¹ mi³oœæ w³aœnie przez to, ¿e Chrystus

umar³ za nas, gdyœmy byli jeszcze grzesznikami. .... teraz przez krew

Jego zostaliœmy usprawiedliwieni.” (Rz 5, 8-9)

Mêka, Œmieræ i Zmartwychwstanie Chrystusa zmieni³y ludzk¹

kondycjê - w Adamie i Ewie wygnañcy z raju, staliœmy siê w Duchu

Œwiêtym dziedzicami Boga i wspó³dziedzicami Chrystusa. (por. Rz 8,15ns)

Zmartwychwstanie Chrystusa sformu³owa³o na nowo samoœwiadomoœæ

cz³owieka. Zadanie jej g³oszenia otrzymali Aposto³owie i ich nastêpcy,

powierzono je Koœcio³owi. I tak, jak od rodziców dziecko uczy siê swego

imienia, poznaje otaczaj¹c¹ je najbli¿sz¹ rzeczywistoœæ, tak w Koœciele

- domu rodzinnym wiary i ³aski, poznajemy prawdy wskazuj¹ce drogi

wiod¹ce ku Bogu, ku bliŸniemu, ku samemu sobie. Bo Zmartwychwsta³y

jest kluczem do zrozumienia cz³owieka, jego dnia dzisiejszego i jego

historii, (b³. Jan Pawe³ II)

W obecnym roku duszpasterskim rozwa¿amy prawdê: Koœció³

naszym domem. Radoœæ Zmartwychwstania, jednocz¹ca nasze wspólnoty

rodzinne i œrodowiskowe, niech zaowocuje tak¿e zacieœnieniem wiêzi

z Chrystusem i zrodzonym z Jego przebitego boku Koœcio³em.

Wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” ¿yczê, by Œwiêta

Paschalne by³y czasem przenikniêtym mi³oœci¹; niech przynios¹ pokój

strapionym, radoœæ smutnym, nadziejê poprawy codziennego losu tym,

których prze¿ywane trudnoœci napawaj¹ lêkiem o przysz³oœæ.

To, co w Wielki Pi¹tek wydawa³o siê byæ klêsk¹, w Poranek

Wielkanocny okaza³o siê zwyciêstwem - niech w sercu ka¿dego zagoœci

ufnoœæ, ¿e dobro i wzajemna ¿yczliwoœæ s¹ si³¹ nadaj¹c¹ sens ka¿demu

doœwiadczeniu.

Z pasterskim b³ogos³awieñstwem



nowa gazeta praska  5

Droga Krzy¿owa
który z mi³oœci do ludzi odda³

swoje ¿ycie. Sta³o siê to w

konkretnym miejscu i konkret-

nym czasie. Wobec tego

chciano utrwaliæ i zachowaæ

te wszystkie miejsca, w któ-

rych dramat zbawienia siê od-

bywa³. U pocz¹tków nabo¿eñ-

stwa Drogi Krzy¿owej by³o

wiêc pragnienie ¿ywej pobo¿-

noœci, aby w³asnymi oczami

zobaczyæ i w³asnym sercem

prze¿yæ to wszystko, co by³o

udzia³em Pana Jezusa id¹ce-

go z krzy¿em na Golgotê.

- Je¿eli to nabo¿eñstwo

wyros³o z pragnienia ludo-

wej pobo¿noœci, to czy mo-

¿emy doszukaæ siê w nim

g³êbszego sensu?

- Nabo¿eñstwo to sk³ada

siê jakby z dwóch czêœci: z

tego, co jest tylko zewnêtrzn¹

opraw¹ i z wewnêtrznej re-

fleksji. S¹ to obrazy dotycz¹-

ce konkretnych wydarzeñ, ale

te¿ i towarzysz¹ca im g³êbsza

myœl. Z jednej strony mamy

zatem historyczn¹ prawdê, z

drugiej zaœ religijn¹ intuicjê,

próbuj¹c¹ zebraæ w pobo¿nej

praktyce najg³êbsze chrzeœci-

jañskie przeœwiadczenie o

wartoœci cierpienia.

Mówi¹c o sensie Drogi

Krzy¿owej nale¿y zwróciæ

uwagê na dwa fakty: fakt cier-

pienia i fakt odkupienia, któ-

re przemawiaj¹ do ka¿dego

cz³owieka. Pan Jezus prze-

cie¿ uni¿y³ samego siebie,

staj¹c siê pos³usznym Bogu

a¿ do œmierci i to œmierci na

krzy¿u. Ogrom mi³oœci i wiel-

koœci tej ofiary przypominaj¹

wszystkie stacje Drogi Krzy-

¿owej. Przechodz¹c od jed-

nej stacji do drugiej wracamy

myœlami do najwspanialsze-

go wydarzenia w dziejach

ludzkoœci i uœwiadamiamy so-

bie dobroæ Boga wobec ludzi.

Z drugiej strony mamy oka-

zjê poznaæ tragediê grzechu,

za któr¹ Pan Jezus zap³aci³

najwy¿sz¹ cenê w³asnego

¿ycia. Wreszcie stajemy wobec

tajemnicy prawdziwej mi³oœci,

która zawsze zak³ada ofiarê,

wyrzeczenie siê samego sie-

bie, s³u¿bê Bogu i ludziom.

Mo¿na równie¿ powiedzieæ,

¿e spotkanie przy ka¿dej stacji

z cierpi¹cym Panem Jezusem

uwra¿liwia nas na drugiego

cz³owieka, otwiera nasze oczy

na tych wszystkich, którzy

wokó³ nas cierpi¹ i umieraj¹.

Ponadto uczestnicz¹c w

Drodze Krzy¿owej mo¿na od-

naleŸæ analogiê do w³asnego

¿ycia, tzn. poznaæ na czym

polega dramat naszej egzy-

stencji, w której co raz poja-

wiaj¹ siê potkniêcia, upadki,

gdzie zmagamy siê ze z³em,

cierpieniem, gdzie musimy

siê trudziæ nios¹c swój krzy¿.

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e

krzy¿, który niesiemy z Pa-

nem Jezusem rodzi nowe

¿ycie; nie jest zatem kresem,

ale jest punktem przejœcia ku

zmartwychwstaniu.

- Droga Krzy¿owa odtwa-

rza drogê, jak¹ przyby³ Chry-

stus skazany na œmieræ. Czy

znajdujemy w Ewangeliach

opisy tej drogi?

- Droga Krzy¿owa jest na-

bo¿eñstwem upamiêtniaj¹-

cym przejœcie Pana Jezusa z

krzy¿em ulicami Jerozolimy z

pretorium Pi³ata, czyli z miej-

sca, w którym zosta³ wydany

wyrok, na Golgotê, czyli na

wzgórze za murami miasta,

gdzie wyrok zosta³ wykona-

ny. Rozwa¿amy zatem mêkê

Pana Jezusa przechodz¹c

symboliczn¹ trasê licz¹c¹

wspó³czeœnie 14 stacji.

Œwiadectwa biblijne nie za-

wieraj¹ informacji o samej tra-

sie. Trudno jest nawet okre-

œliæ miejsce pocz¹tku Drogi

Krzy¿owej – móg³ to byæ za-

równo pa³ac Heroda, jak i, co

bardziej prawdopodobne,

twierdza Antonia, w której Pi-

³at w czasie pobytu w Jero-

zolimie rezydowa³. Wiadomo,

ale to ju¿ ze Ÿróde³ pozabi-

blijnych, ¿e droga skazanych

na ukrzy¿owanie przebiega-

³a najruchliwszymi ulicami

miasta i trwa³a mniej wiêcej

pó³ godziny, przy czym czas

by³ ró¿ny, w zale¿noœci od

stopnia wyczerpania skazañ-

ca. Celem by³o niewielkie

wzniesienie poza murami Je-

rozolimy, zwane Golgot¹,

czyli Kalwari¹, co znaczy

Miejsce Czaszki.

Spoœród 14 stacji, które

dziœ obchodzimy, 9 ma swo-

je uzasadnienie w Ewange-

liach: stacja 1. – Jezus na

œmieræ skazany, stacja 2 –

Jezus bierze krzy¿ na ramio-

na, stacja 5. – Szymon z Cy-

reny pomaga dŸwigaæ krzy¿

Chrystusowi, stacja 8. – Je-

zus spotyka p³acz¹ce niewia-

sty, stacja 10. – Jezus z szat

obna¿ony, stacja 11. – Jezus

do krzy¿a przybity, stacja 12.

– Jezus na krzy¿u umiera,

stacja 13. – Jezus z krzy¿a

zdjêty oraz stacja 14. – z³o-

¿enie do grobu.

Pozosta³e stacje, 3., 4., 6.,

7. i 9. (spotkanie z matk¹,

upadki i spotkanie z Weronik¹)

oparte s¹ b¹dŸ na innych tek-

stach biblijnych, b¹dŸ na prze-

kazach pozabiblijnych. Jeœli

chodzi o spotkanie z Wero-

nik¹, to pojawia siê ono dopie-

ro w XIV wieku. Jeden z piel-

grzymów do Jerozolimy wspo-

mina miejsce, gdzie Chrystus

da³ Weronice swoje oblicze.

Jest to tradycja ludowa. Imiê

Veronica oznacza „prawdziwe

oblicze” - „veraicon”.

- W jaki sposób ukszta³to-

wa³o siê obecne nabo¿eñ-

stwo Drogi Krzy¿owej?

- Droga Krzy¿owa nie od

razu otrzyma³a tê formê, jak¹

ma dzisiaj. Podlega³a w ci¹-

gu wieków ró¿nego rodzaju

przeobra¿eniom. Pierwszych

chrzeœcijan nie interesowa³y

miejsca ¿ycia i dzia³alnoœci

Chrystusa. Bardziej ni¿ na sa-

mych wydarzeniach koncen-

trowali siê oni na zg³êbianiu

tajemnicy Zbawienia.

Prze³om nast¹pi³ w IV w.,

kiedy za spraw¹ cesarza

rzymskiego Konstantyna

Wielkiego chrzeœcijanie uzy-

skali prawo do swobodnego

wyznawania swojej religii. W

IV wieku równie¿ œw. Helena,

matka Konstantyna, odkry³a

relikwie Krzy¿a œwiêtego.

W³aœnie w tym czasie odnaj-

dujemy dowody czci œwiêtych

miejsc œmierci i zmartwych-

wstania Chrystusa. Konstan-

tyn wznosi œwi¹tynie – Mar-

tyrium w miejscu ukrzy¿owa-

nia i Anastasis – bazylikê

Zmartwychwstania nad Gro-

bem Pañskim.

W tym czasie datuje siê

równie¿ o¿ywienie pielgrzy-

mek do Ziemi Œwiêtej i pierw-

sze nabo¿eñstwa Wielkiego

Tygodnia. Jedna z pielgrzy-

mek ok. roku 380 wspomina

procesjê w Niedzielê Pal-

mow¹ ze szczytu Góry Oliw-

nej do Jerozolimy oraz ob-

chód sanktuariów z modli-

twami i œpiewem w nocy z

Wielkiego Czwartku na Wiel-

ki Pi¹tek. Jednak w relacjach

pielgrzymów a¿ do X wieku

nie ma wzmianki o Drodze

Krzy¿owej.

Dopiero zdobycie Jerozo-

limy przez krzy¿owców w

1099 roku spowodowa³o

nowe zainteresowanie siê

miejscami zwi¹zanymi z

¿yciem i œmierci¹ Jezusa.

Zarówno krzy¿owcy, jak i

przybywaj¹cy do Jerozolimy

pielgrzymi usi³owali zlokalizo-

waæ miejsca, o których czy-

tali w Piœmie œwiêtym i pobo¿-

nej literaturze.

Pierwsza wzmianka o Dro-

dze Krzy¿owej pojawia dopie-

ro siê pod koniec XIII wieku.

Jest to czas, kiedy opiekê nad

sanktuariami jerozolimskimi

objêli franciszkanie. Pod ich

przewodnictwem odbywa³o

siê zwiedzanie miasta. Mo¿e-

my wiêc mówiæ o pierwszych

przejœciach drogi, któr¹ szed³

Pan Jezus. Wtedy tak¿e po-

jawia siê nowe spojrzenie na

Mêkê Pañsk¹ jako zadoœæ-

uczynienie za grzechy i zmia-

na obrazu Boga – ujrzenie

jego ludzkiej natury, a co za

tym idzie, chêæ upamiêtnienia

miejsc jego cierpienia.

Jednak pierwszym nabo-

¿eñstwem obejmuj¹cym wy-

darzenia z bolesnej drogi

Chrystusa by³a praktyka uka-

zania jego upadków. PóŸniej,

w XV wieku, pojawia siê kult

dróg, czyli przejœæ, które od-

bywa³ Chrystus podczas

mêki. Wreszcie na pocz¹tku

XVI w. rozpowszechnia siê

zwyczaj odwiedzania dzie-

wiêciu koœcio³ów w Wielki

Pi¹tek. Dopiero póŸniej poja-

wia siê Droga Krzy¿owa,

maj¹ca pocz¹tkowo ró¿n¹

liczbê stacji.

Decyduj¹c¹ rolê w ustale-

niu w XVII w. obecnej liczby

14 stacji mia³y pielgrzymki

duchowe do Ziemi Œwiêtej.

Prawdziwe pielgrzymki do-

stêpne by³y tylko dla nielicz-

nych. Nie ka¿dy móg³ przejœæ

drog¹, któr¹ przeby³ Chry-

stus, tworzono wiêc opisy

œwiêtych miejsc, rodzaj du-

chowej pielgrzymki, któr¹

ka¿dy móg³ odbyæ.

- Wiem, ¿e ksi¹dz niedaw-

no wróci³ z Ziemi Œwiêtej,

wobec tego mo¿e i my

spróbujmy odbyæ tak¹ du-

chow¹ Drogê Krzy¿ow¹ w

Jerozolimie.

- Kolejnoœæ stacji i ich roz-

mieszczenie to dzie³o ostat-

nich trzech stuleci. Ustalenie

autentycznej drogi, któr¹

przeby³ Chrystus z pretorium,

czyli z miejsca, w którym zo-

sta³ wydany wyrok przez Pi-

³ata, jest dziœ praktycznie nie-

mo¿liwe dlatego, ¿e Jerozo-

lima wielokrotnie by³a burzo-

na i odbudowywana. To za-

tarcie œladów nie ma wiêksze-

go znaczenia, gdy¿ fenomen

Jezusa z Nazaretu nie da siê

przecie¿ zamkn¹æ w jednym

miejscu na ziemi. Niemniej

jednak chrzeœcijanin udaj¹cy

siê do Jerozolimy nie mo¿e

oprzeæ siê g³êbokiemu wzru-

szeniu, gdy sobie uœwiadomi,

¿e st¹pa po œladach Chrystu-

sa. Zw³aszcza to uczucie na-

sila siê u wiernych, którzy w

ka¿dy pi¹tek o godz. 15. gro-

madz¹ siê, aby pod prze-

wodnictwem franciszkanów

przejœæ Drogê Krzy¿ow¹.

Tradycyjna Droga Krzy¿o-

wa rozpoczyna siê w dawnej

twierdzy Antonia. Budowla ta,

wzniesiona przez Heroda

Wielkiego w pó³nocno-za-

chodnim naro¿niku œwi¹tyni

jerozolimskiej, znajdowa³a

siê prawdopodobnie na tere-

nie dzisiejszego klasztoru

Sióstr Syjoñskich. Wskazuje

na to kamienna posadzka.

Ogl¹daj¹c pola do gier wyry-

te na kamiennych p³ytach

mo¿na sobie wyobraziæ

¿o³nierzy z kohorty rzymskiej,

którzy zabijali czas na prze-

suwaniu pionków lub rzuca-

niu koœci. Tu w³aœnie odby³

siê g³ówny proces Chrystusa

oraz tu wydano wyrok skazu-

j¹cy go na œmieræ krzy¿ow¹.

Droga Krzy¿owa, która siê

tutaj rozpoczyna, nie jest zbyt

d³uga, ale mêcz¹ca. Ca³oœæ

od pretorium do Golgoty wy-

nosi³a ok. 600-700 m. Po-

szczególne stacje Drogi Krzy-

¿owej oznaczone s¹ w Jero-

zolimie w ró¿ny sposób, b¹dŸ

to prost¹ tablic¹, b¹dŸ ka-

plic¹, wzniesion¹, aby upa-

miêtniæ dane wydarzenie.

1. stacja – Jezus zostaje

skazany na œmieræ- umiejsco-

wiona jest na dziedziñcu

arabskiej szko³y, naprzeciw

Kaplicy Skazania.

2. stacja – Jezus bierze na

ramiona krzy¿ -znajduje siê

kilka kroków dalej i jest ozna-

czona wmurowan¹ tablic¹.

Przy tej stacji wznosi siê ko-

œció³ „Ecce homo” – „Oto

cz³owiek”, którego fundato-

rem i za³o¿ycielem zgroma-

dzenia Sióstr Syjoñskich by³

¯yd Alfons Ratisbonne. Sta-

cja ta ma polski akcent, bo-

wiem w niszy pod ³ukiem

znajduje siê figura Zbawicie-

la z bia³ego marmuru, dzie³o

polskiego artysty, Oskara

Sosnowskiego.

3. stacja – Jezus upada po

raz pierwszy - zbudowana

jest przez polskich ¿o³nierzy,

którzy w czasie II wojny œwia-

towej znaleŸli siê w Jerozoli-

mie. Inicjatorem wzniesionej

w latach 1949-54 kaplicy by³

polski duszpasterz ks. Stefan

Jab³onowski-Pietruszka. We-

wn¹trz znajduje siê marmu-

rowa p³askorzeŸba Chrystu-

sa upadaj¹cego pod krzy-

¿em, wykonana przez Tade-

usza Zieliñskiego. Nad wej-

dokoñczenie ze str. 1

œciem przedstawiona jest

Droga Krzy¿owa Polaków. Po

lewej zaœ stronie umieszczo-

no krzy¿, który nieœli polscy

wygnañcy podczas Drogi

Krzy¿owej w Wielki Pi¹tek

1941 roku.

4. stacja – Jezus spotyka

Matkê- oznaczona jest ka-

pliczk¹ ufundowan¹ przez

polskich emigrantów. W o³ta-

rzu wspartym na dwóch po-

tê¿nych or³ach,  umieszczo-

no rzeŸbê przedstawiaj¹c¹

spotkanie Jezusa z Matk¹.

5. stacja – Szymon Cyre-

nejczyk pomaga nieœæ krzy¿

- to ma³a kaplica franciszkañ-

ska, miejsce stacji 6. – We-

ronika ociera twarz Jezusowi-

wskazuje kaplica grecko-ka-

tolicka. Pocz¹wszy od stacji

7. – Jezus upada po raz dru-

gi, gdzie znajduje siê nastêp-

na kapliczka franciszkañska,

Droga Krzy¿owa pnie siê

stromo pod górê. Po 30 m

dochodzimy do stacji 8. – Je-

zus rozmawia z niewiastami

jerozolimskimi. Stacja 9. -

Jezus upada po raz trzeci-

oznaczona jest kolumn¹

wmurowan¹ ko³o wejœcia do

klasztoru koptyjskiego.

Ostatnie 5 stacji znajduje

siê w obrêbie Bazyliki Grobu

Pañskiego. Œwi¹tynia podzie-

lona jest filarami na dwie czê-

œci: czêœæ po³udniowa nale-

¿y do katolików, czêœæ pó-

³nocna – do Greków prawo-

s³awnych. W miejscu ukrzy-

¿owania nie ma ju¿ dziœ ska³

Golgoty. Zosta³ tylko jeden

blok kamienny. Ta niewidocz-

na dziœ ska³a, obudowana

licznymi elementami, stano-

wi w Bazylice tzw. Golgotê.

Na miejscu krzy¿a znajduje

siê o³tarz spoczywaj¹cy na

czterech marmurowych ko-

lumnach. Za o³tarzem wzno-

si siê wielki krzy¿ z wizerun-

kiem Ukrzy¿owanego i figu-

rami Matki Boskiej i œw. Jana.

Obok o³tarza dwie czarne p³y-

ty wskazuj¹ miejsca krzy¿y

dwóch ³otrów.

Kaplica Grobu Pañskiego

znajduje siê w tej samej œwi¹-

tyni, oddalona 30 m od Gol-

goty. Autentycznoœæ tego

miejsca nie mo¿e byæ kwe-

stionowana. Grób Pana Jezu-

sa sta³ siê s³awny w ca³ym

œwiecie, choæ pozosta³y z nie-

go dwa nik³e szcz¹tki skalne.

W niewielkim stopniu przypo-

mina on typowo ¿ydowski gro-

bowiec w niszy skalnej, jaki

Józef z Arymatei ofiarowa³ dla

z³o¿enia cia³a Jezusa.

Dzisiejsze mauzoleum gro-

bowe sk³ada siê z przedsion-

ka, zw. kaplic¹ Anio³a i z w³a-

œciwej krypty. Do pielgrzyma,

który wchodzi tutaj przez

³ukowato sklepiony, wysoki

na 1,30 m portal przemawia

raczej wielkoœæ tajemnicy,

która siê tu dokona³a, ani¿eli

sam bezcenny zabytek.

- Czy naœladowaniem Jero-

zolimskiej Drogi Krzy¿owej

s¹ nasze rodzime  kalwarie?

- Mianem Kalwarii okreœla

siê miejsca, w których dziêki

ukszta³towaniu terenu starano

siê obrazowo i plastycznie

przedstawiæ zdarzenia Mêki

Pañskiej. Zak³adano je na te-

renach górzystych, przypomi-

naj¹cych tereny Jerozolimy.

Najbardziej popularna w Pol-

sce jest Kalwaria Zebrzydow-

ska. Ale i historia miasta Góra

Kalwaria (zwanego te¿ przez

jej fundatora, biskupa poznañ-

skiego Stefana Wierzbowskie-

go, Now¹ Jerozolim¹) ³¹czy siê

równie¿ nierozdzielnie z dzie-

jami sanktuarium pasyjnego.

- Czym jest dla nas dzi-

siaj Droga Krzy¿owa?

- Chocia¿ przebieg stacji

Drogi Krzy¿owej jest ustalony,

wspó³czeœnie pojawi³y siê

propozycje zmian. Rezygnu-

je siê niekiedy ze stacji, które

nie maj¹ potwierdzenia w

Ewangeliach, na rzecz tych,

które zwi¹zane s¹ z Pismem

Œwiêtym. Mo¿na ju¿ zaczynaæ

Drogê Krzy¿ow¹ np. od usta-

nowienia Eucharystii, a za-

koñczyæ na Wniebowst¹pie-

niu Pana Jezusa. Zawsze jed-

nak liczba stacji równa jest 14.

Tak czy inaczej w nabo¿eñ-

stwie tym chodzi o zrozumie-

nie sensu owej tragicznej dro-

gi, jak¹ przemierzy³ Chrystus,

aby przynieœæ œwiatu zbawie-

nie. Droga Krzy¿owa powsta-

³a z pragnienia postêpowania

œladami Chrystusa. Œwiado-

mie prze¿ywana mo¿e ode-

graæ wa¿n¹ rolê w kszta³to-

waniu autentycznych postaw

chrzeœcijañskich. Nabo¿eñ-

stwo to s³u¿y stworzeniu go-

towoœci do nawracania siê,

pokuty i rewizji ¿ycia, co tak

wa¿ne jest w okresie poprze-

dzaj¹cym Wielkanoc.

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
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Aleksander Fredro (1793-

1876) na ogó³ nie jest uwa-

¿any za romantyka. Unika³

bowiem najwa¿niejszych te-

matów epoki lub podejmowa³

je na swój w³asny, komedio-

wy sposób. Z natury melan-

cholik, bacznie i bez z³udzeñ

przygl¹da³ siê ludzkim cha-

rakterom. Stworzy³ wiele

scen komicznych i galeriê

malowniczych postaci. Jego

sztuki by³y wystawiane z po-

wodzeniem w teatrach Lwo-

wa, Warszawy i Krakowa.

Dzisiaj równie¿ ciesz¹ siê nie-

s³abn¹c¹ popularnoœci¹.

Kompania Teatralna Mam-

ro wziê³a na warsztat „Mê¿a i

¯onê”, któr¹ Fredro napisa³

jeszcze przed trzydziestk¹.

Sztuka ukoñczona prawdo-

podobnie w 1821 roku, do

dziœ uchodzi za jedn¹ z naj-

lepszych i najfrywolniejszych

w dorobku pisarza. Jan Le-

choñ podziwia³ j¹ za b³ysko-

tliw¹ ironiê, szyk, wdziêk i

giêtkoœæ wiersza. Tadeusz

Boy-¯eleñski w „Obrachun-

kach fredrowskich” równie¿

nie kry³ zachwytu dla „najwy-

tworniejszej komedii” autora

„Zemsty”. Konserwatywny li-

teraturoznawca, hrabia Stani-

s³aw Tarnowski, by³ ju¿ nieco

surowszy. Nie móg³ wpraw-

dzie zaprzeczyæ, ¿e utwór

Fredry to rzecz „pod wzglê-

dem artystycznym prawie

doskona³a”, lecz z drugiej

strony „wstrêtna i oburzaj¹ca

przez stêpiony zmys³ moral-

ny swoich figur”.

A figurami owymi, czy mó-

wi¹c bardziej wspó³czeœnie

bohaterami, s¹: hrabia Wa-

c³aw, jego ¿ona Elwira, przy-

jaciel domu Alfred i rezolutna

pokojówka Justysia. Stosun-

ki, które ³¹cz¹ tê czwórkê to

typowy „czworok¹t ma³¿eñ-

ski”. Hrabia Wac³aw, amator

wizyt, plotek i kart, ma ser-

decznie dosyæ sentymental-

nej ¿ony, rzekomo bez prze-

rwy œlêcz¹cej nad robótkami

w domu. Nie wie, ¿e jego

przyjaciel Alfred, cyniczny

casanova, od roku namiêtnie

romansuje z Elwir¹. Hrabia,

ju¿ dawno machn¹wszy rêk¹

na ma³¿eñskie igraszki w al-

kowie, flirtuje z pokojówk¹

Justysi¹, która nie gardzi te¿

awansami Alfreda, przy czym

¿aden z panów nie wie, ¿e ma

rywala. Justysia, uosobienie

sprytu i pe³nego wdziêku ze-

psucia, dochodzi do wniosku,

¿e nale¿y jednak coœ zrobiæ,

by ta zagmatwana sytuacja

nie wymknê³a siê spod kon-

troli. Na ofiarê wybiera Alfre-

da. Zwierza siê wiêc swej

pani ze swojego romansu z

jej kochankiem. Elwira, do-

tkniêta do ¿ywego, robi Alfre-

dowi scenê zazdroœci i za-

brawszy wszystkie jego listy

opuszcza dom. Wac³aw jest

wniebowziêty - wreszcie bê-

dzie móg³ siê do woli nasyciæ

wdziêkami pokojówki. Zaœle-

piony po¿¹daniem zapomina,

¿e ¿ony maj¹ k³opotliwy talent

do otwierania drzwi w najmniej

odpowiednim momencie.

W „Mê¿u i ¿onie” pró¿no

szukaæ klasycznego pozytyw-

nego bohatera. Wac³aw, Al-

fred, Elwira i Justysia z upodo-

baniem uprawiaj¹ erotyczn¹

grê pozorów, zasady religii i

moralnoœci maj¹c za nic. Nie

przeszkadza³o to wszak¿e licz-

nym re¿yserom rozmaicie in-

terpretowaæ tekst komedii, raz

bardziej, raz mniej dos³ownie.

Piotr Wawer z Kompanii

Mamro potraktowa³ komediê

dosyæ nowatorsko. Ca³a

rzecz dzieje siê w jednym

wielkim ³ó¿ku, a postacie za-

miast zza kulis, wy³aniaj¹ siê

spod ko³dry. W igraszkach

tych niemal uczestnicz¹ wi-

dzowie, zgromadzeni w kilku

rzêdach wokó³ ³ó¿ka na sce-

nie. Re¿yser bardzo trafnie,

bez specjalnych dekoracji ani

strojów skoncentrowa³ siê na

czterech postaciach, bo one

s¹ g³ównym atutem sztuki. To

z ich obserwacji rodzi siê hu-

mor i komiczna si³a fredrow-

skiej opowiastki, co w tym

przedstawieniu uda³o siê w

pe³ni wydobyæ, nie przekra-

czaj¹c granic dobrego sma-

ku. Wielka w tym zas³uga ak-

torów: Iwony Wy¿gi w roli El-

wiry, Eweliny Napory w roli

Justysi, Tomasza Mitrowskie-

go wcielaj¹cego siê w postaæ

hrabiego Wac³awa oraz Mar-

cina Turka w roli Alfreda.

Najbli¿sze spektakle

„Mê¿a i ¿ony” Aleksandra

Fredry, KT Mamro, re¿. Piotr

Wawer, w Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury odbêd¹ siê 20

maja o godz. 18.00 i 20.00.

Wstêp wolny, obowi¹zuje re-

zerwacja miejsc.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Premiera „Mê¿a i ¿ony”
31 marca w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³a siê

premiera „Mê¿a i ¿ony” Aleksandra Fredry w wykonaniu

Kompanii Teatralnej Mamro.

GRA MIEJSKA ZWALCZNUDE.PL NA BIA£O£ÊCE
Wraz z Urzêdem Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawa

zapraszamy wszystkich ¿¹dnych przygód warszawiaków

na archeologiczn¹ grê miejsk¹, której celem bêdzie roz-

wik³anie zagadki detektywistycznej i odnalezienie skar-

bu zaginionej Atlantydy.

21 kwietnia, godz. 11:00, osiedle Derby, Bia³o³êka

Przenosimy siê w œwiat staro¿ytnych cywilizacji!

Wartka akcja, legendy, które okazuj¹ siê prawd¹, przyjaciele,

na których zawsze mo¿na liczyæ i mnóstwo humoru – tak wygl¹-

daj¹ przygody rodzeñstwa Gardenów i Ostrowskich, i tak bê-

dzie wygl¹daæ gra miejska na Bia³o³êce! Wraz z bohaterami pa-

sjonuj¹cej serii wydawniczej „Kroniki Archeo” odwiedzimy Bia-

³o³êkê w poszukiwaniu skarbu staro¿ytnej cywilizacji Atlantów.

Podczas tej gry zawodnicy bêd¹ musieli rozwik³aæ co naj-

mniej parê staro¿ytnych zagadek, wykazaæ siê historyczn¹

erudycj¹, przechytrzyæ przeciwników oraz wykazaæ siê zwin-

noœci¹, sprytem i odwag¹ w konkurencjach sportowych.

Chcesz prze¿yæ przygody rodem z Indiana Jones?

Czy odnajdziesz zaginiony skarb Atlantydy?

Zarejestruj siê do gry!

Do wygrania nagrody o wartoœci ok. 1500 z³!

Proponujemy równie¿ alternatywn¹ wersjê gry dla w³aœcicieli

smartfonów! Do wygrania iPod! Wiêcej o rejestracji i wydarzeniu na:

http://zwalcznude.pl/gra_miejska_zwalcznude_bialoleka_2012.html

Nieco inaczej jest w przy-

padku ulicy Dzikiej Kaczki. Tu

wniosek o zmniejszenie kwo-

ty (w tym roku) o 65 tys. z³

zosta³ uzupe³niony zapisem

o zwiêkszenie œrodków w

roku 2013 o 380 tys. z³. Przy-

gotowana jest ju¿ dokumen-

tacja na realizacjê inwestycji,

zaœ œrodki jakimi dysponuje

dzielnica nie pozwol¹ na re-

alizacjê pe³nego zakresu za-

dania w tym roku. Podobnie

jest w przypadku ulicy Œcie¿-

ka, gdzie wnosi siê o zmniej-

szenie w tym roku kwoty na

inwestycjê o 314 tys. z³ i

zwiêkszenie w przysz³ym o

kwotê 689 tys. z³. Dopiero po

zwiêkszeniu wartoœci zadañ

i przed³u¿eniu czasu ich re-

alizacji, mo¿na bêdzie do nich

przyst¹piæ. Na tych przyk³a-

dach dobrze widaæ, ¿e wa-

runki dyktuje przede wszyst-

kim poziom œrodków. Nastêp-

ne w kolejnoœci s¹ zakres i

postêp prac.

Kolejne zmniejszenia œrod-

ków dotycz¹ budowy ulic Po-

³¹czonej, Pu³askiego i Mañ-

kowskiej, a tak¿e oœwietlenia

w ulicach Po³oniny, £¹kowej

i Ma³ego Rycerza. W tych

ostatnich trzech przypadkach

problem jest powa¿ny. Inwe-

stycje zostaj¹ zawieszone, ze

wzglêdu na brak mo¿liwoœci

uregulowania w³asnoœci

gruntów, na których oœwietle-

nie mia³o byæ instalowane.

I jeszcze jedna interesuj¹-

ca kategoria bud¿etowa –

przesuniêcie œrodków miêdzy

latami. Tym razem poprawka

dotyczy budowy szkó³ pod-

stawowych przy G³êbockiej i

Hanki Ordonówny. W tym

ostatnim przypadku proponu-

je siê zwiêkszenie œrodków w

2012 o kwotê 2,8 mln z³, w

2013 o 2,2 mln z³, zaœ w 2014

zmniejszenie œrodków o kwo-

tê 5 mln z³. W przypadku

szko³y przy G³êbockiej po-

prawka dotyczy zwiêkszenia

œrodków w 2012 o kwotê 2

mln z³ i ich zmniejszenia, o tê

sam¹ kwotê, w roku nastêp-

nym. Oba przesuniêcia po-

zwol¹ na bardziej zrównowa-

¿one roz³o¿enie w latach re-

alizacji tych inwestycji.

Potrzebne bêd¹ œrodki na

budowê zatok parkingowych

przy Strumykowej – 250 tys. z³,

na instalacjê windy dla osób

niepe³nosprawnych w Zespo-

le Szkó³ przy Van Gogha – 200

tys. z³, na modernizacjê rowu

Brzeziñskiego – 257 tys. z³, na

budowê placu zabaw przy Por-

towej – 300 tys. z³ i wie¿y dla

jerzyków – 65 tys. z³.

Radni pozytywnie zaopinio-

wali sprawozdanie z dzia³alno-

œci Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w dzielni-

cy Bia³o³êka i wyst¹pili z wnio-

skiem o wykonanie studium z

analiz¹ porównawcz¹, dwóch

wariantów przebiegu trasy

XXVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Tajniki bud¿etu
Dyskusja nad bud¿etem to tradycyjny punkt niemal ka¿dej

sesji. Tak by³o i tym razem. Rzadkoœci¹ jest wnioskowanie

radnych o zmniejszenie œrodków na okreœlone zadanie, ale

bywa i tak. Budowa ulicy Wilkowieckiej bêdzie wymaga³a,

w tym roku, 1,2 mln z³ mniej, co nie oznacza oczywiœcie, ¿e

w przysz³ym roku nie trzeba bêdzie zwiêkszyæ puli.

koñcowego odcinka II linii me-

tra, w dzielnicach Targówek i

Bia³o³êka, by rzetelnie i bez-

stronnie oceniæ zasadnoœæ

propozycji odmiennego po-

prowadzenia tej trasy.

Co nale¿y porównaæ? We-

dle I wariantu - poprowadze-

nie trasy metra od stacji „Kon-

dratowicza”, przy skrzy¿owa-

niu ulicy Kondratowicza i Œw.

Wincentego, do koñcowej

stacji „Grodzisk” (nazwa ro-

bocza), zlokalizowanej po

pó³nocnej stronie Trasy To-

ruñskiej (S8), na obszarze

wêz³a drogowego Trasy To-

ruñskiej, Trasy Olszynki Gro-

chowskiej i G³êbockiej. Wedle

II wariantu - poprowadzenie

trasy metra od stacji „Kondra-

towicza”, przy skrzy¿owaniu

ulicy Kondratowicza i Œw.

Wincentego, do koñcowej

stacji „Bródno”, na skrzy¿o-

waniu Kondratowicza i Rem-

bieliñskiej, zgodnie z obecn¹

koncepcj¹ przebiegu trasy II

linii metra.

Podczas analizowania wa-

riantu I, sugeruje siê w

uchwale równoczesne rozwa-

¿enie mo¿liwoœci znacz¹ce-

go odsuniêcia w czasie budo-

wy linii tramwajowej wzd³u¿

ulic Matki Teresy z Kalkuty,

Œw. Wincentego, G³êbockiej

i Trasy Olszynki Grochow-

skiej, planowanej w Studium

Uwarunkowañ i Kierunków

Zagospodarowania Prze-

strzennego, a tak¿e – dodat-

kowo - przeanalizowanie

mo¿liwoœci docelowego (w

przysz³oœci) wyd³u¿enia II li-

nii metra w kierunku pó³noc-

nym, w celu zapewnienia od-

powiedniej obs³ugi komunika-

cyjnej bardzo intensywnie

rozbudowuj¹cej siê wschod-

niej czêœci dzielnicy, tzw. Zie-

lonej Bia³o³êki.                 (egu)

Otwarcie roz³o¿ono na dwa
dni. Od sobotniego poranka
na most ruszy³y t³umy pie-
szych i rowerzystów. Symbo-
liczne spotkanie mieszkañ-
ców Bielan i Bia³o³êki, ods³o-
niêcie tablicy poœwiêconej
Marii Sk³odowskiej-Curie, pa-
tronce mostu, pokaz tanecz-
ny i pokaz sztucznych ogni –
to wieczorem. W niedzielne
po³udnie parada zabytko-
wych pojazdów i motocykli
poprowadzona przez nowo-
czesny, hybrydowy autobus.

No i siê zaczê³o – na Mo-
dliñskiej pojawi³y siê w sobo-
tê gigantyczne korki, siêgaj¹-
ce kilometra od miejsc skrêtu
na nowy most, w obu kierun-
kach. Korki by³y równie¿ w
niedzielê do póŸnych godzin
wieczornych – To na pewno
w zwi¹zku z tym otwarciem,
ca³a Warszawa tu przyjecha-
³a, na sto procent póŸniej bê-
dzie lepiej – mówili zwiedza-
j¹cy most. Przyszed³ ponie-
dzia³ek i wcale nie by³o lepiej.

Korki po otwarciu?
Uroczyste otwarcie Mostu Pó³nocnego ju¿ za nami. By³o

sympatycznie, pogoda dopisa³a, koszt otwarcia stosunko-

wo niedu¿y. Nie wszystkim most siê podoba³. Jedni narzeka-

li, ¿e p³aski i zwyczajny, inni, ¿e zbyt wiele na nim ekranów

dŸwiêkoch³onnych. No có¿ ... o gustach siê nie dyskutuje.

We wtorek kierowcy zaczê-
li narzekaæ – Czekaliœmy na
ten most jak na wybawienie,
a jest gorzej ni¿ by³o, czy¿by
tak mia³o ju¿ zostaæ? Spraw-
dziliœmy, rzeczywiœcie kilka-
set metrów przed skrêtem na
most, gdy jedzie siê z cen-
trum stolicy w kierunku Legio-
nowa, samochody utykaj¹.
Ewidentnie jest du¿o gorzej
ni¿ by³o przed otwarciem no-
wej przeprawy.

O organizacjê ruchu na
Modliñskiej, przed skrêtem
na most, zapytaliœmy Barto-
sza Milczarczyka, rzecznika
prasowego Urzêdu m.st.
Warszawy – Dotar³y do nas
oczywiœcie sygna³y o utrud-
nieniach w ruchu na Modliñ-
skiej, przed skrêtem na Most
Marii Sk³odowskiej-Curie i od
razu poprosiliœmy o interwen-
cjê Janusza Galasa, In¿ynie-
ra Ruchu m.st. Warszawy.
Interwa³ sygnalizacji œwietlnej
– zielone œwiat³o do skrêtu –
zosta³ zmieniony z 50 na 67

sekund, to jest maksymalna

wartoœæ czasu, o jak¹ mo¿na

wyd³u¿yæ œwiat³a. Zmiana na-

st¹pi³a 29 marca, bêdziemy

obserwowaæ to miejsce.

Mamy nadziejê, ¿e wyd³u¿e-

nie czasu poprawi przepusto-

woœæ Modliñskiej. Gdyby tak

siê nie sta³o, wykorzystamy

jeszcze wariant zmiany po-

ziomego oznakowania jezd-

ni, dopuszczaj¹c - na jednym

z pasów – wariant ³¹czony,

tzn. skrêt w lewo i jazdê pro-

sto. Wszystko to s¹ rozwi¹-

zania tymczasowe. Przypo-

minam, ¿e problem z przepu-

stowoœci¹ arterii na wysoko-

œci skrêtu na most jest przej-

œciowy, zniknie, kiedy pojawi

siê wiadukt nad Modliñsk¹.

Prace budowlane trwaj¹ tam

niemal non stop, trochê cier-

pliwoœci i mo¿na bêdzie jeŸ-

dziæ Modliñsk¹ komfortowo.

Cierpliwoœæ to cnota, któr¹

mieszkañcy Bia³o³êki maj¹

opanowan¹ do perfekcji.

Miejmy nadziejê, ¿e wytrzy-

maj¹ jeszcze trochê. Wiadukt

ma byæ ukoñczony w czerw-

cu. Tak wiêc, oby do lata ...

(egu)
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W Warszawie, pomimo

mo¿liwoœci pozyskania jed-

norazowo 200-800 tys. z³o-

tych na pó³tora roku, zainte-

resowanie gmin by³o bardzo

skromne. Dopiero po dodat-

kowych rozmowach cztery

dzielnice: Praga Pó³noc, Pra-

ga Po³udnie, Wola i Ursus

zg³osi³y swe oferty udzia³u w

projekcie. W pierwszym eta-

pie ogólnopolskiego otwarte-

go konkursu ofert wszystkie

z nich zosta³y pozytywnie

ocenione, jednak do etapu

drugiego przyst¹pi³y tylko

dwie ze zg³oszonych dzielnic:

Ursus i Praga Po³udnie.

Liderem projektu na Pradze

Pó³noc by³ Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej, który przygotowa³

odpowiedni wniosek. Mia³ byæ

tu wypracowany model wy-

chodzenia z bezdomnoœci,

który zamierzano nastêpnie

przetestowaæ w dzielnicy.

Problemy zaczê³y siê na

drugim etapie konkursu, do

którego wniosek napisano du-

¿ym nak³adem si³  pracowni-

ków OPS, ale w ostatniej

chwili zrezygnowano z jego

z³o¿enia. Zawa¿y³a obawa

przed koniecznoœci¹ zwrotu

uzyskanych œrodków. Jednak

organizacje spo³eczne – part-

nerzy projektu – zosta³y o tym

powiadomione dopiero ostat-

niego dnia sk³adania wnio-

Dialog o straconych szansach
Marcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc

zdominowa³a dyskusja na temat wycofania siê dzielnicy z „Programu wspieraj¹cego

powrót osób bezdomnych do spo³ecznoœci”, w ramach którego na Pradze Pó³noc mia-

no opracowaæ i przetestowaæ „gminny standard wychodzenia z bezdomnoœci”. „Pro-

gram wspieraj¹cy powrót osób bezdomnych do spo³ecznoœci” to ogólnopolski pro-

jekt, którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, zaœ partnerem pro-

wadz¹cym Biuro Porad Obywatelskich. Jest to konkurs adresowany do partnerstw

organizacji pozarz¹dowych z oœrodkami pomocy spo³ecznej gmin w ca³ej Polsce.

sków. Zawodu z takiego ob-

rotu spraw nie kry³ Miko³aj

Czerny z Armii Zbawienia,

która mia³a byæ jednym z

uczestników programu. Przy-

zna³, ¿e nie maj¹ doœwiadcze-

nia w takich projektach, ale

zaistnia³a sytuacja mocno

zniechêca do podejmowania

prób wspó³pracy z OPS-em w

przysz³oœci. Rozczarowanie

strony spo³ecznej okaza³o siê

tym wiêksze, ¿e prawdopodo-

bieñstwo pozyskania œrodków

by³o du¿e (ostatecznie za-

kwalifikowano 20 z 40 zg³o-

szonych projektów). Zaprze-

paszczono przede wszystkim

szansê 50 osób zad³u¿onych,

zagro¿onych bezdomnoœci¹

na otrzymanie mo¿liwoœci

pracy i wsparcia w postaci za-

si³ków celowych.

Na pytania o przyczyny

odst¹pienia od udzia³u w pro-

jekcie odpowiada³ dyrektor

pó³nocnopraskiego OPS

Wojciech Gajewski. T³uma-

czy³ siê zbyt krótkimi termina-

mi, opóŸnieniami w realizacji

projektu ogólnopolskiego z

winy Centrum Rozwoju Zaso-

bów Ludzkich, niejasnymi wy-

tycznymi, brakiem wsparcia

merytorycznego ze strony

partnerów projektu oraz cza-

su na przyjrzenie siê ich do-

tychczasowym dokonaniom.

Inne by³y te¿ oczekiwania

OPS co do uczestnictwa w

tym projekcie. Nie odpowia-

da³a mu rola lidera.

Jednym z koordynatorów

„Programu wspieraj¹cego po-

wrót osób bezdomnych do

spo³ecznoœci” jest dzia³aj¹ce

na Pradze Pó³noc Stowarzy-

szenie „Otwarte drzwi”, które

zajmuje siê zatrudnianiem i

edukacj¹ bezdomnych. Maria

Pokój odpiera³a zarzuty, do-

wodz¹c, ¿e formularz zg³o-

szeniowy do drugiego etapu

programu by³ prostszy ni¿ w

innych projektach unijnych.

Faza konsultacji by³a rzeczy-

wiœcie skrócona przez CRZL,

ale wci¹¿ dawa³a szansê na

dope³nienie procedur. Zarzut

strony spo³ecznej dotyczy o

tyle samego faktu rezygnacji

z udzia³u w projekcie - lider

ma do tego prawo - o ile spo-

sobu, w jaki to zrobiono. Wola

tak¿e zrezygnowa³a z uczest-

nictwa w drugim etapie, ale

poinformowa³a o tym wszyst-

kich zainteresowanych dwa

tygodnie przed terminem. To-

masz Peszke z prezydium

komisji podkreœli³, ¿e dla oso-

by nie znaj¹cej bli¿ej tematu,

wyjaœnienia przedstawione

przez OPS nie s¹ do koñca

zrozumia³e. Jasne jest nato-

miast, ¿e partnerzy projektu

nie mog¹ byæ zaskakiwani ta-

kimi nag³ymi decyzjami.

W dalszej dyskusji próbowa-

no okreœliæ wskazania na przy-

sz³oœæ, aby móc unikn¹æ po-

dobnych sytuacji i poprawiæ ja-

koœæ tego rodzaju partnerstw.

Znalaz³o to swoje odzwier-

ciedlenie w kolejnym punkcie

posiedzenia komisji w po-

staci uwag do tworzonego

na kolejny rok „Programu

wspó³pracy m.st. Warszawy

z organizacjami pozarz¹do-

wymi”. Tym razem program

powstaje ca³kiem od pod-

staw, ale - niestety - termin

zg³aszania uwag jest równie

krótki, jak w latach ubieg³ych.

Zg³oszono do niego potrzebê

uregulowania zasad realiza-

cji projektów partnerskich jed-

nostek miejskich z organiza-

cjami spo³ecznymi – stworze-

nia wzorca procedury,

uwzglêdniaj¹cego konsulta-

cje lidera partnerstwa z orga-

nizacjami, zasady komunika-

cji wewnêtrznej i wymiany or-

ganizacji w przypadku niewy-

wi¹zywania siê z zadañ. W

dotychczasowym programie

zabrak³o konkretnych wytycz-

nych, dotycz¹cych zasad za-

wi¹zywania partnerstw.

„Praktyka przynosi konkretne

przyk³ady partnerstw, które

pomimo zaanga¿owania po-

tencja³u spo³ecznego, pracy

osób z organizacji spo³ecz-

nych oraz pracowników jed-

nostek miejskich zakoñczy³y

siê niepowodzeniem. Brak

regu³ wspó³pracy utrudnia

nawet ustalenie przyczyny

takiego niepowodzenia, co

skutkuje obni¿eniem zaufania

i trwonieniem energii ludzkiej

oraz utrat¹ konkretnych mo¿-

liwoœci pozyskania zewnêtrz-

nego finansowania potrzeb-

nych w dzielnicy projektów.”

- zapisano w projekcie zmian

do programu wspó³pracy.

Zaproponowano te¿ m.in.

wprowadzenie zapisów dyscy-

plinuj¹cych, dotycz¹cych ter-

minów le¿¹cych po stronie jed-

nostek miejskich. Zwrócono

te¿ uwagê, ¿e na poziomie

dzielnicy nie ma osoby o ko-

niecznych kompetencjach, co

utrudnia aplikowanie, a na-

stêpnie rozliczanie projektów

przez organizacje. Powo³ywa-

nie KDS i DKDS nie powinno

byæ zale¿ne od woli kieruj¹ce-

go dan¹ jednostk¹, lecz w

przypadku powstania inicjaty-

wy ze strony wymaganej licz-

by organizacji powo³anie komi-

sji powinno byæ obligatoryjne.

Wyst¹piono te¿ z inicjatyw¹

wprowadzenia narzêdzia dia-

gnozowania jakoœci wspó³pra-

cy organizacji z konkretnymi

pracownikami biur i jednostek

organizacyjnych miasta w po-

staci ankiet. Maj¹ one pomóc

w³adzom miasta w stworzeniu

rzeczywistego obrazu wspó-

³pracy z organizacjami, umo¿-

liwiaj¹c wskazywanie zarów-

no wzorcowych obszarów

wspó³dzia³ania, jak i tych, któ-

re nie dzia³aj¹ dobrze. Postu-

lowano te¿ wprowadzenie

standardów publikowania wy-

ników prac dzielnicowych i

miejskich komisji dialogu spo-

³ecznego w internecie, aby

by³y ³atwiej dostêpne dla ka¿-

dego mieszkañca. Zwrócono

tez uwagê na koniecznoœæ

uregulowania zasad postêpo-

wania z zabezpieczeniami do-

starczanymi przez organizacje

w postaci weksli „in blanco”.

W tej chwili orygina³y weksli s¹

czêsto przechowywane bez

zabezpieczenia w segregato-

rach, podpiête do umów z or-

ganizacjami w miejscach, do

których dostêp nie jest dosta-

tecznie kontrolowany.

Janusz Owsiany krótko

przedstawi³ projekt, w którym

uczestniczy po stronie spo-

³ecznej: „Blok, podwórko, ka-

mienice - o¿ywi³y siê dzielni-

ce”. Jest to kontynuacja dzia-

³añ prowadzonych wczeœniej

na kilku podwórkach Pragi

Pó³noc oraz Targówka.

Celem ogólnym programu

jest rewitalizacja spo³eczna

poprzez integracjê i przeciw-

dzia³anie wykluczeniu spo-

³ecznemu mieszkañców z ob-

szarów kryzysowych trzech

prawobrze¿nych dzielnic

Warszawy: Targówka, Pragi

Pó³noc i Pragi Po³udnie. Pro-

gram jest realizowany przez

miasto Warszawa do koñca

tego roku, a wspó³finansowa-

ny ze œrodków Unii Europej-

skiej z Europejskiego Fundu-

szu Spo³ecznego w ramach

Programu Operacyjnego Ka-

pita³ Ludzki.

Sposób na eksmisje
W sytuacji, gdy lokator z wyrokiem eksmisyjnym zak³óca³

spokój s¹siadom – bo i tak siê zdarza – ci odetchn¹ z ulg¹.

Porozumienie, ze strony Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc,

zosta³o podpisane przez burmistrza Piotra Zalewskiego i jego

zastêpcê Katarzynê £êgiewicz, zaœ ze strony Robotniczej

Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga” przez reprezentuj¹cych za-

rz¹d RSM - prezesa Andrzeja Pó³rolniczaka i wiceprezesa

Tomasza Jankojcia. Notabene Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc

– znów jako jedyny w Warszawie – podpisa³ ju¿ podobne po-

rozumienie z prywatnym w³aœcicielem nieruchomoœci i nie za-

mierza na tym poprzestaæ. Prowadzone s¹ rozmowy z kilko-

ma innymi prywatnymi spó³kami administruj¹cymi lokalami.

Dzielnica liczy na ich pozytywny fina³, skutkuj¹cy ostatecznie

pozyskaniem kolejnych lokali socjalnych.

O opiniê na temat zawartego porozumienia poprosiliœmy

Andrzeja Pó³rolniczaka, prezesa Zarz¹du RSM „Praga”:

Korzyœæ jest obustronna i oczywista. Dzielnica nie musi nam

p³aciæ odszkodowañ z tytu³u roszczeñ o niedostarczenie lo-

kali socjalnych dla osób z prawomocnie orzeczonymi wyro-

kami o eksmisjê. My, jako spó³dzielnia, odzyskujemy pe³no-

wartoœciowe mieszkania. Nasza rola sprowadza siê do tego,

by wskazane przez dzielnicê lokale wyremontowaæ, bowiem

dzielnica – dysponuj¹c pustostanami – czêsto nie ma œrod-

ków na ich remonty. Bêd¹ to remonty w zakresie podstawo-

wym, a wiêc malowanie, uzupe³nianie – jeœli bêdzie taka po-

trzeba – drzwi i okien, naprawianie pod³óg, a nawet wyposa-

¿anie lokali w sanitariaty. W tym momencie mamy 11 lokali z

prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi w naszych dwóch pó-

³nocnopraskich osiedlach – Kijowska i Jagielloñska. Liczy-

my, ¿e z tej liczby uda siê jeszcze komuœ sp³aciæ zad³u¿enie

i pozostaæ w lokalu, jako ¿e eksmisjê traktujemy jako osta-

tecznoœæ. Liczymy, ¿e wspó³praca z w³adzami dzielnicy bê-

dzie siê uk³ada³a dobrze, ku obopólnemu zadowoleniu.

                               (egu)

dokoñczenie ze str. 1

Program jest bardzo wy-

magaj¹cy. Do tej pory odby³o

siê 60 spotkañ z mieszkañ-

cami i ponad 180 sesji zdjê-

ciowych do dokumentacji 28

podwórek. Projekty wykonuj¹

wy³onieni przez miasto spe-

cjaliœci, niestety, g³ównie spo-

za Warszawy.

Praga zawsze musia³a so-

bie dawaæ radê sama, nie ina-

czej jest ze spraw¹ Euro 2012.

Dla pozostawionych sa-

mym sobie rosyjskojêzycz-

nych kibiców powstaje –

g³ównie spo³ecznie – aplika-

cja na smartfony oraz projekt

ulotek (do rozdania w poci¹-

gach, samolotach, autoka-

rach). Do kosztów w wysoko-

œci ok. 16 tys. z³ trochê do³o-

¿y siê dzielnica. W aplikacji

poza map¹ Pragi i lokalizato-

rem GPS, znajd¹ siê podsta-

wowe informacje o dzielnicy,

najwa¿niejsze numery telefo-

nów i elektroniczny t³umacz.

Znajdzie siê w niej te¿ ilustro-

wana zdjêciami trasa tury-

styczna po Pradze z infor-

macj¹ o ok. 20 obiektach.

Na zakoñczenie obrad po-

zytywnie zaopiniowano pro-

jekt utworzenia zebry przez

ul. Jagielloñsk¹ na wysoko-

œci osiedla Œliwice. Zajêto

równie¿ stanowisko w spra-

wie koniecznoœci ratowania

Novego Kina Praha.

Nastêpne posiedzenie Ko-

misji Dialogu Spo³ecznego 18

kwietnia ma byæ poœwiêcone

przygotowywanym przez w³a-

dze dzielnicy elementom

Strategii dla Pragi.

           Kr.
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO

UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA

tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl

Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,

by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,

w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

NISKIE CZESNE!   SZKO£A Z TRADYCJAMI!   100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie

sk³ada

w imieniu Ko³a Platformy Obywatelskiej

na Pradze Pó³noc

i w³asnym

Alicja D¹browska

Pose³ na Sejm RP

Dla Rafa³a Jab³oñskiego

historia prawego brzegu Wi-

s³y jest enigm¹, wyraŸnie

gubi siê pomiêdzy Bródnem

a Kamionkiem. A to przecie¿

tu pojawi³y siê pierwsze osa-

dy na d³ugo zanim na lewym

brzegu pomyœlano o za³o¿e-

niu miasta. Gdyby autor wie-

dzia³ o tym, nie da³by œród-

tytu³u „w¹tpliwy urok ba-

gien”, bo kamionkowskie

pola by³y scen¹ pierwszych

wolnych elekcji, dlatego w³a-

œnie, ¿e by³y... suche. To, ¿e

wzd³u¿ Wis³y zdarza³y siê

powodzie, nie powinno niko-

go dziwiæ. Dziwiæ natomiast

musz¹ s³owa, ¿e mieszkañ-

cy Warszawy: ”siedzieli na

skarpie, machaj¹c nogami i

mówi¹c, ¿e „tam siê nie

mieszka””. Czy¿by tak¿e ci

z Powiœla i Mariensztatu, z

ulicy Tamka i Topiel?

Mo¿e gdyby Rafa³ Jab³oñ-

ski robi³ to, czego – jak napi-

sa³ – nie chcia³ robiæ, czyli

„zajmowa³ siê histori¹”, to nie

pope³nia³by takich lapsusów.

Nie sugerowa³by, ¿e nazwa

dzielnicy pochodzi od rodzi-

ny Prackich (raczej od s³owa

„pra¿yæ”, czyli wypalaæ, kar-

czowaæ), ani tego, ¿e pierw-

szym koœcio³em by³ ten pod

wezwaniem MB Loretañskiej

(by³ nim koœció³ kamionkow-

ski, istniej¹cy od XIII wieku).

Nie ekscytowa³by siê nada-

niem Pradze – w 1648 roku –

praw miejskich, pisz¹c „A

wiêc dwa miasta!”. Bynaj-

mniej. Miast – tylko na obsza-

rze pomiêdzy Zielenieck¹ i

Starzyñskiego – by³o trzy: Ka-

mion, Praga, Golêdzinów.

Kamion dosta³ zreszt¹ prawa

miejskie w 1641 roku. Po dru-

giej stronie Wis³y takich miast

by³o... ponad dwa tuziny.

Trzeba o tym przypominaæ,

¿eby nie czytaæ rewelacji w

rodzaju tej, ¿e „w 1791 roku

zniesiono administracyjn¹

odrêbnoœæ Pragi”. Nie, nie

zniesiono odrêbnoœci Pragi!

Na terenie dzisiejszej stolicy

uchwalono likwidacjê 28

miast – do tej pory odrêbnych

– i stworzenie jednego du¿e-

go. Dzieñ 21 kwietnia – rocz-

nica tego wydarzenia – by³

swego czasu celebrowany

jako œwiêto stolicy. Z tym, ¿e

nie œwiêtowano zjednocze-

nia. Uchwalona w 1791 roku

„Ustawa o miastach” wesz³a

w ¿ycie dopiero po rozbiorach

Polski. W 1795 roku.

Rozwodzenie siê, nad tym,

¿e Praga „nie po³¹czy³a siê

w jeden organizm z War-

szaw¹, jak Buda z Pesztem”

jest i nie trafione, i meryto-

rycznie niew³aœciwe. W 1794

roku Praga zosta³a spalona

przez Rosjan, a na jej ruinach

zbudowano za Ksiêstwa War-

szawskiego twierdzê (która

odda³a wielkie us³ugi w woj-

nie 1809 roku). Zanim te nie-

szczêœcia na Pragê spad³y,

wiod³o jej siê ca³kiem dobrze.

Myli siê Rafa³ Jab³oñski pi-

sz¹c, ¿e „atrakcyjnoœæ prawe-

go brzegu by³a iluzoryczna”,

¿e „ziemia niewydajna, gdy¿

piaszczysta albo bagnista”.

Nie chodzi o to, ¿e ziemia

by³a taka sama, jak wszêdzie

na Mazowszu, ale o to, ¿e si³a

miasta nie le¿y w rolnictwie,

tylko w handlu, rzemioœle i

us³ugach. A Praga by³a ulu-

bion¹ dzielnic¹ urzêdników

królewskich. To w³aœnie tu

mieszka³a XVIII-wieczna kla-

sa œrednia, nie mog¹ca po-

zwoliæ sobie na rezydencje

przy Krakowskim Przedmie-

œciu, a nie chc¹ca gnieŸdziæ

siê w zaduchu Starej Warsza-

wy czy obok lupanarów No-

wej Warszawy (to te¿ by³y od-

rêbne miasta!). O tym, ¿e

„atrakcyjnoœæ prawego brze-

gu by³a iluzoryczna” nie wie-

dzia³ Stanis³aw August, za-

k³adaj¹c w 1764 roku miasto

Golêdzinów. To w³aœnie na

Pradze osiedlali siê kupcy.

Zapyta³ siê Rafa³ Jab³oñski

„kto dziœ pamiêta, ¿e w pew-

nym okresie nie wolno im

[¯ydom - T.P.] by³o mieszkaæ

w Warszawie przy g³ównych

ulicach?” Chyba nikt nie pa-

miêta, bo nigdy nic takiego

nie mia³o miejsca. Stara War-

szawa uzyska³a bowiem

przywilej „De non tolerandis

judei” zakazuj¹cy osiedlania

siê ̄ ydów w mieœcie. Na ka¿-

dej z ulic. Mieszkali wiêc w

osadach dooko³a Starej War-

szawy, a siedziba gminy by³a

na Pradze dlatego, ¿e by³a

ona najpowa¿niejsz¹ z nich.

Dziêki obecnoœci kupców

¿ydowskich bardzo dobrze

prosperuj¹c¹. A¿ do rzezi w

1794 roku.

Praga zaczê³a podnosiæ

siê z gruzów dopiero po bli-

sko 70 latach. Dlatego z

prawdziwym rozbawianiem

przeczyta³em, ¿e wed³ug

Rafa³a Jab³oñskiego, przed

t¹ dat¹, „ludzi z Pragi do 1864

roku nie staæ by³o na przejazd

czy te¿ przep³yniêcie ³odzi¹

na s¹siedni¹ stronê”. To niby

by³ powód, ¿e gwara praska

ró¿ni³a siê od gwar warszaw-

skich. W 1864 roku zbudowa-

no most, przejazd by³ rzeczy-

wiœcie utrudniony, ale koszto-

wa³ on porównywalnie z prze-

ja¿d¿k¹ doro¿k¹. Przede

wszystkim jednak nie by³o

zbyt du¿o pra¿an. Mo¿e kil-

ka tysiêcy, z których du¿¹

czêœæ stanowili zreszt¹ Ro-

sjanie – tu¿ obok by³y kosza-

ry. Doœæ powiedzieæ, ¿e przez

wiêkszoœæ XIX wieku Praga

by³a na tyle s³abo zamiesz-

ka³a, ¿e do pos³ugi duchowej

wystarcza³a tu jedna parafia.

Sytuacja zmieni³a siê oko-

³o 1864 roku. W tym czasie

wybudowano most. Mia³ on

byæ przed³u¿eniem linii kole-

jowej, na ca³e szczêœcie od

pomys³u odst¹piono i poci¹-

gi doje¿d¿a³y tylko do dzisiej-

szego Dworca Wileñskiego.

Zbudowanie kolei oznacza³o

jednak mo¿liwoœæ rozwoju

przemys³u. Do dziœ widaæ to

w nazwach praskich ulic:

Szwedzkiej, Stalowej, In¿y-

nierskiej... Wówczas to na-

st¹pi³ ponowny rozwój Pragi.

Bardzo gwa³towny, wkrótce

mieszka³o tu 100 000 ludzi.

Sporo by³o kolejarzy, urzêd-

ników, wiêkszoœæ z miesz-

kañców by³a robotnikami

przemys³owymi. Drugim sku-

piskiem warszawskiego prze-

mys³u by³a Wola. Byæ mo¿e

wówczas pojawi³y siê odrêb-

noœci pomiêdzy warszawski-

mi gwarami: Praga to dziel-

nica z kanalizacj¹, bie¿¹c¹

wod¹, oœwietleniem, gazem,

telefonami, komunikacj¹

miejsk¹. Wola tymczasem –

le¿¹ca poza granicami mia-

sta – by³a zindustrializowan¹

wsi¹, bez kanalizacji, bez pr¹-

du, bez kultury. Nic dziwne-

go, ¿e s³ownictwo mieszkañ-

ców Woli by³o pod koniec XIX

wieku bardziej ubogie.

Nieporozumieniem jest te¿

pisanie o roli mostu Ponia-

towskiego w integracji War-

szawy z Prag¹. Ten most nie

mia³ z tym nic wspólnego. By³

pomyœlany przez Rosjan jako

najkrótsze po³¹czenie War-

szawy z drog¹ wojskow¹ do

Brzeœcia Litewskiego. Po³¹-

czenie omijaj¹ce zat³oczone

ulice Pragi. Dopiero po II woj-

nie Poniatoszczak sta³ siê

mostem wa¿nym dla pra¿an.

Rafa³ Jab³oñski wyznaje,

¿e „do napisania tych varsa-

vianów sk³oni³a go wizyta w

jednym z wolskich warszta-

tów rzemieœlniczych”. Lepiej

by by³o, ¿eby teksty o Pradze

powstawa³y po wizycie –

choæby jednej – na Pradze.

W powa¿nej gazecie czytel-

nik spodziewa siê przeczytaæ

powa¿ny tekst informacyjny,

ale zamiast artyku³u jest

paszkwil wymierzony prze-

ciwko Pradze i – co gorsza –

jej mieszkañcom.

Rafa³ Jab³oñski zacz¹³

swój tekst o Pradze opini¹, ¿e

„tam siê nie mieszka”, a koñ-

czy tym, ¿e nawet „tam siê nie

jeŸdzi”. Z lekcewa¿eniem pa-

rokroæ wspomina o „sk³adzie

socjalnym”, manipuluje infor-

macjami, mija siê z prawd¹.

¯eby przekonaæ siê o jego

stosunku do mieszkañców le-

wobrze¿nej Warszawy warto

wymieniæ wszystkie okreœle-

nia przez niego u¿yte, a do-

tycz¹ce pra¿an: niezamo¿ni,

nieciekawi, „przestrzeganie

prawa sprawia du¿o k³opo-

tów”, „nies³awni przemytnicy

i handlarze”, ¯ydzi, „liweran-

ci i prostytutki”, ubodzy, izo-

lowani, „trzês¹cy siê ze z³o-

œci”. Zdziwienie budzi powie-

lanie rasowych stereotypów i

wymienianie przez Rafa³a Ja-

b³oñskiego ¯ydów pomiêdzy

„przemytnikami i handlarza-

mi”, a „liwerantami i prostytut-

kami”. W tym kontekœcie jego

s³owa o tym, ¿e przed wojn¹

by³ tam „nie najlepszy „sk³ad

socjalny”” – a „sk³ad socjal-

ny” zosta³ przez autora wziê-

ty w cudzys³owie – brzmi¹ co-

kolwiek dwuznacznie.

O mieszkañcach Pragi

Rafa³ Jab³oñski nie napisa³

ani jednego dobrego s³owa!

A Praga, to przecie¿ te¿

Warszawa! Jeœli „¯ycie

Warszawy:” tak traktuje

mieszkañców miasta, które

ma w tytule, nic dziwnego,

¿e straci³o czytelników i

przesta³o byæ samodzieln¹

gazet¹. Od koñca 2011 wy-

dawane jest jedynie jako

dodatek do „Rzeczpospoli-

tej”. Nic dziwnego.

Tymoteusz Paw³owski

dr historii, obywatel miasta

Pragi, warszawiak

Praga w oczach „varsavianisty”
Mia³em ostatnio okazjê przeczytaæ tekst Rafa³a Jab³oñ-

skiego pt. „Dwa miasta, czyli rzecz o Pradze”, opubliko-

wany w ¯yciu Warszawy z 10/11 marca 2012 roku. Moty-

wem przewodnim artyku³u jest to, ¿e Praga by³a niegdyœ

oddzielnym od Warszawy miastem. Rafa³ Jab³oñski sta-

ra siê zrobiæ z tego wielk¹ sensacjê, i wykazaæ, ¿e z tego

powodu Praga jest gorsza od reszty dzielnic: „tam siê

nie mieszka”, co wiêcej: „tam siê nie jeŸdzi”. Jak autor,

zw¹cy siê varsavianist¹, mo¿e wiedzieæ tak ma³o na te-

mat Pragi? Jak mo¿liwe, ¿eby artyku³ w powa¿nej gaze-

cie by³ tak pe³en niechêci?

W przedsiêwziêciu wziê-

³o udzia³ 46 klas gimnazjal-

nych,  nauczyciele i ucznio-

wie techników warszaw-

skich prezentowali 14 zawo-

dów. Gimnazjaliœci zapo-

znali siê ze specyfik¹ zawo-

dów, na które jest du¿e za-

potrzebowanie na rynku pra-

cy. Jak co roku najwiêkszym

zainteresowaniem cieszy³y

siê zawody: technik analityk,

technik technologii ¿ywno-

œci, technik us³ug fryzjer-

skich, technik architektury

krajobrazu i technik pojaz-

dów samochodowych. Po

obejrzeniu wszystkich pre-

III Turniej Zawodów

Miasta Sto³ecznego Warszawy
W Zespole Szkó³ nr 21 przy ul. Saskiej 78 kolejny raz

odby³ siê Turniej Zawodów przeznaczony dla uczniów

gimnazjów z  Warszawy i okolic.

zentacji gimnazjaliœci przy-

st¹pili do konkursu wiedzy o

zawodach i wskazywali za-

wód, który podoba³ im siê

najbardziej. Turniej Zawo-

dów objêty jest patronatem

Burmistrza Dzielnicy Praga

Po³udnie i Warszawskiego

Centrum Innowacji Eduka-

cyjno-Spo³ecznych i Szko-

leñ. Inicjatywa ta pomaga

m³odzie¿y dokonaæ œwiado-

mych i trafnych wyborów

dalszej drogi edukacyjno-

zawodowej. Cieszy siê ona

du¿ym zainteresowaniem

wœród uczniów i nauczycieli

gimnazjów.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

4 IV (œroda) - Wielkanocne spotkanie emerytów z PZERiI Ko³o

nr 15. godz. 10.00 -Wielkanocne spotkanie Sybiraków z Ko³a

Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga Pó³noc.

godz. 16.00.

11 IV (œroda) - Wieczorek taneczny dla seniorów. Godz. 16.00.

Wstêp 12 z³.

14 IV (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych” - WYSTAWA:

Otwarcie wystawy gobelinów Pracowni Tkactwa Artystycznego

DK Zacisze w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pod-

kowa Leœna), Godz. 17.00. Efektem 24 lat istnienia pracowni

tkactwa artystycznego w DK „Zacisze” jest oko³o 280 gobeli-

nów o bardzo ró¿nej tematyce i formie. By³y one nagradzane i

wyró¿niane w wielu przegl¹dach, wystawach i konkursach. Pra-

cownia ma na swoim koncie m.in. wystawê zorganizowan¹ przez

Instytut Polski i Zwi¹zek Artystów Plastyków na Bia³orusi (Miñsk,

2010). Tkanie gobelinów jest twórczoœci¹ ogromnie wymaga-

j¹c¹, niezbêdna jest dobrze rozwiniêta wyobraŸnia oraz cierpli-

woœæ. Bywa, ¿e 1m2 gobelinu jest tkany oko³o dwóch lat. Pra-

cowniê zainicjowa³a i prowadzi Teresa Szczepañska. Podczas

wernisa¿u odbêdzie siê koncert hiszpañskiej muzyki gitarowej

w wykonaniu Jana Kasprzyka (solo) oraz muzyki po³udniowo-

amerykañskiej kwartetu gitarowego „Gitarerra”.

WARSZTATY: „Spotkania na piêciolinii” dla dzieci w wieku 4-7

lat wraz z rodzicami. Godz.: 10.00-11.00. Wstêp: 20 z³.

Celem zajêæ jest rozbudzanie oraz rozwijanie u dzieci potrzeby

kontaktu ze sztuk¹, a w szczególnoœci z muzyk¹. Dzieci po-

znaj¹ nazwy ró¿nych instrumentów, s³uchaj¹ ich barwy, bawi¹

siê w muzyka-instrumentalistê, œpiewaka, a nawet dyrygenta.

Mog¹ rozwin¹æ siê twórczo, odtwórczo, nabyæ cenn¹ umiejêt-

noœæ s³uchania, wzbogaciæ swój repertuar o nowe piosenki oraz

mi³o spêdziæ czas. Rodzice zaœ otrzymaj¹ wskazówki jak dbaæ

o wra¿liwoœæ estetyczn¹ dzieci w warunkach domowych oraz

doœwiadcz¹ wielu ciekawych prze¿yæ dla samych siebie.

WARSZTATY: Akademia „Dotknij sztuki” dla dzieci w wieku

2,5-5,5 roku i ich rodziców. Wstêp: 25 z³.

Spotkanie obejmuje trzy rodzaje zajêæ –  plastyczne „Paleta

cudów”, muzyczno-ruchowe „Taneczne trele-morele” i eduka-

cyjno-rozwojowe warsztaty psychologiczne. Zajêcia s¹ przede

wszystkim szans¹ na rozwijanie zainteresowañ dziecka – to

okazja, ¿eby wspieraæ kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które

w nim drzemi¹, wzmacniaæ w nim wiarê we w³asne mo¿liwo-

œci. Zajêcia pomagaj¹ rozwijaæ w dzieciach kreatywnoœæ i wy-

trwa³oœæ w realizacji zadania, s¹ jednoczeœnie form¹ wspól-

nego spêdzania czasu z rodzicami.

18 IV (œroda) - Wieczorek taneczny dla seniorów. godz. 16.00.

Wstêp 12 z³.

19 IV (czwartek) - TEATR/EDUKACJA: Interaktywne przesta-

wienie „Ostatni dzwonek“ oraz mini warsztaty. Przedstawienie

stworzone w oparciu o prawdziwe przypadki konfliktów i prze-

mocy znane z polskich szkó³ oraz doœwiadczenia pedagogów

i nauczycieli, jest czêœci¹ programu realizowanego przez Sto-

warzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA przy wspó³u-

dziale Biura Edukacji Miasta Sto³ecznego Warszawy. Program

ma na celu kszta³towanie wœród m³odzie¿y umiejêtnoœci roz-

wi¹zywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemoc¹ rówie-

œnicz¹, a tym samym ograniczenie rozmiaru zachowañ pro-

blemowych na terenie szkó³ gimnazjalnych.

21 IV (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych” - WARSZTATY:

„Bi¿uteria z filcu” warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Godz.

10.00-13.00. Wstêp 30 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

WARSZTATY:  Decoupage 3D z wykorzystaniem masy das.

Godz. 10.00-15.00. Wstêp 65 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

WARSZTATY: Akademia „Dotknij sztuki” dla dzieci w wieku

2,5-5,5 roku i ich rodziców. OPIS – jak wy¿ej.

23 IV (poniedzia³ek) - KONCERT:  „Wiosna, ach to ty” w wy-

konaniu zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”.

Miejsce: Urz¹d Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20,

godz. 18.00 Wstêp wolny.

25 IV (œroda) - SPOTKANIE: VIII Gie³da Inicjatyw Artystycz-

nych „W zaciszu s³awy”, Godz.: 18.45. Wstêp wolny. Za³o¿e-

niem comiesiêcznych spotkañ jest popularyzacja ma³o zna-

nych jeszcze dokonañ i osobowoœci. Ka¿dorazowo prezento-

wane s¹ zjawiska z ró¿nych dziedzin sztuki, zapraszanych jest

kilku ciekawych goœci. Zawsze jest te¿ miejsce na dyskusjê i

refleksjê. Scenariusz i prowadzenie: Bogus³aw Falicki.

Wieczorek taneczny dla seniorów. Godz. 16.00. Wstêp 12 z³.

27 IV (pi¹tek) - WYSTAWA:  Zamkniêcie wystawy „Œwiat³o -

cieñ”. Wystawa ukazuje dorobek artystyczny laureatów I Prze-

gl¹du Twórczoœci Artystycznej „Paleta”, który DK „Zacisze” zor-

ganizowa³ w 2011 r. Wówczas spoœród 118 prac zg³oszonych

do konkursu przyznano 8 nagród oraz 42 wyró¿nienia. Wysta-

wa prezentuje szerszy dorobek laureatów. Katalog ³¹czy na-

zwiska artystów profesjonalnych i amatorów. Marcowy werni-

sa¿ wystawy uœwietni³ spektakl muzyczny „Pamiêtaæ sztetl” w

wykonaniu Mendy’ego Cahana (Izrael - œpiew, taniec) i Olgi

Mieleszczuk (œpiew, akordeon).

ZAPISY: sekretariat@zacisze.waw.pl lub tel.: 22 679 84 69

Wiêcej informacji: www.zacisze.waw.pl

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:

Miasta Sto³ecznego Warszawy, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra

Smoczyñskiego - Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka, z³o¿ony dnia 8 marca 2012 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kablowej

linii oœwietleniowej 230/400V wraz z latarniami

oœwietleniowymi na dz. nr ew. 2/6, 13/6, 13/5, 14

z obrêbu 4-01-07 w ul. Grzymalitów 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.

„W okresie powojennym,

do kopalni wêgla w ZSRR

deportowano 18 000 górni-

ków ze œl¹skich kopalñ. Po-

wsta³ deficyt r¹k do pracy,

który pog³êbi³ siê w 1949 roku

poprzez zwolnienie z kopalñ

jeñców niemieckich – po

utworzeniu Niemieckiej Re-

publiki Demokratycznej.

MON postanowi³ przyjœæ z

pomoc¹ przemys³owi wydo-

bywczemu. W Sztabie Gene-

ralnym trwa³y przygotowania

do zorganizowania batalio-

nów roboczych, sk³adaj¹cych

siê z poborowych, którzy ze

wzglêdów politycznych – wro-

giego nastawienia do ówcze-

snej rzeczywistoœci – nie byli

godni s³u¿yæ w szeregach

Ludowego Wojska Polskiego.

5 sierpnia 1945 r. Szef

G³ównego Zarz¹du Politycz-

nego Wojska wyda³ w rozka-

zie nr 036 – dyrektywê powo-

³ania batalionów pracy. 15

paŸdziernika 1949 r. powsta-

³y cztery bataliony. Ta data

stanowi pocz¹tek ponurych

losów ponad 200 000 m³o-

dych Polaków, którzy za poli-

tyczne pogl¹dy, pochodzenie

spo³eczne i przesz³oœæ rodzi-

ców odbywali s³u¿bê woj-

skow¹ w kopalniach wêgla, w

kamienio³omach i w kopal-

niach uranu w Sudetach. Uro-

bek rud uranu w ca³oœci wy-

wo¿ono do ZSRR. Zatrudnia-

no tam 3 000 ¿o³nierzy-gór-

ników. W czasie pe³nienia

niewolniczej s³u¿by zginê³o

ok. 1 000 ¿o³nierzy, kilka ty-

siêcy zosta³o kalekami, a

dziesi¹tki tysiêcy przedwcze-

œnie utraci³o ¿ycie i zdrowie.

Tê „wojskow¹ drogê przez

mêkê” zakoñczono we wrze-

œniu 1959 r., rozwi¹zuj¹c

ostatni – 6. Wojskowy Bata-

lion Górniczy. Tak w olbrzy-

mim skrócie  przedstawia siê

rys historyczny Zastêpczej

S³u¿by Wojskowej w latach

1949-1959. Wiedzê o tej s³u¿-

bie by³a skutecznie cenzuro-

wana i przemilczana a¿ do

koñca istnienia PRL.

Prawdê o ¿o³nierzach-gór-

nikach, o tragicznych losach

setek tysiêcy Polaków, spo-

³eczeñstwo us³ysza³o oficjal-

nie po raz pierwszy z trybuny

sejmowej 25 stycznia 1991

roku od pos³a ziemi ciecha-

nowskiej – Witolda Chrza-

nowskiego. Byli ¿o³nierze

postanowili utworzyæ swój

zwi¹zek. W 35 wojewódz-

twach odby³y siê zebrania,

wybrano w³adze i delegatów

na I Krajowy Zjazd, który

odby³ siê w Warszawie 15

grudnia 1991 roku.”

„Aktualnie Zwi¹zek skupia

w swoich szeregach ok. 20

tys. cz³onków, zorganizowa-

nych w 48 okrêgach” – poda-

je cytowany wy¿ej Informator,

wydany na X-lecie Zwi¹zku

Represjonowanych Politycz-

nie ¯o³nierzy-Górników. We-

d³ug informacji Kazimierza

Potockiego, obecnie ¿yje ok.

14 tysiêcy b. ¿o³nierzy-górni-

ków. Warszawski Okrêg

Zwi¹zku skupia ok. 400

cz³onków oraz 50 cz³onków

z kó³ w Grójcu i Klembowie.

Utworzony w 1991 roku

Zwi¹zek w³¹czy³ siê w prace

nad uchwaleniem przez Sejm

ustawy o ¿o³nierzach-górni-

kach. Nie powiod³y siê jednak

starania, by zostali oni objêci

ustaw¹ kombatanck¹. 2

wrzeœnia 1994 roku uchwalo-

na zosta³a odrêbna ustawa o

¿o³nierzach-górnikach, zno-

welizowana 10 wrzeœnia

1999 roku. Byli ¿o³nierze-gór-

nicy uzyskali status represjo-

nowanych politycznie, ponad-

Pamiêæ o ¿o³nierzach-górnikach
Zwi¹zek Represjonowanych Politycznie ¯o³nierzy-Górników zosta³ zarejestrowany

przez S¹d Wojewódzki w Warszawie 10 kwietnia 1992 roku. Zgodnie ze statutem, inte-

gruje b. ¿o³nierzy-górników, pomaga im i ich rodzinom. Ma³o znane, tragiczne losy

¿o³nierzy, którzy w ramach Zastêpczej S³u¿by Wojskowej w latach 1949 – 1959 wyko-

nywali przymusowa prace w kopalniach wêgla kamiennego, uranu, w kamienio³omach

i batalionach budowlanych – mo¿emy przybli¿yæ naszym Czytelnikom dziêki  informacjom

i materia³om, udostêpnionym przez mgr Kazimierza Potockiego – prezesa Zarz¹du

Okrêgu Warszawa tego Zwi¹zku.

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

to: dodatek pieniê¿ny do ren-

ty lub emerytury, prawo do

œwiadczeñ dla roczników

1956-59, jednorazowe od-

szkodowanie dla b. „¿o³nierzy

uranu”, sta³y dodatek energe-

tyczny dla wszystkich ¿o³nie-

rzy-górników i wdów po

¿o³nierzach-górnikach

W ramach obchodów 50.

rocznicy powo³ania Zastêp-

czej S³u¿by Wojskowej wybu-

dowano i 5 wrzeœnia uroczy-

œcie ods³oniêto symboliczny

Pomnik ¯o³nierzy-Górników

na Cmentarzu Wojskowym na

Pow¹zkach; 11 sierpnia  2010

roku – tablicê pami¹tkow¹ na

murach jednostki wojskowej w

Oœwiêcimiu, poœwiêcon¹ I

Batalionowi Górniczemu.

Zdaniem prezesa Kazimie-

rza Potockiego, ten tragiczny

rozdzia³ Polski powojennej, w

którym zapisany jest dramat

by³ych ¿o³nierzy-górników,

zas³uguje na wiêksze zainte-

resowanie badaczy dziejów.

W ten nurt wpisuj¹ siê ksi¹¿-

ki, wydane staraniem Krajo-

wego Zarz¹du Zwi¹zku, m.in.:

„Skazani bez wyroku”, „Kilof i

³opata zamiast karabinu”,

„Reporta¿e i wspomnienia z

lat 1949-59 ¿o³nierzy-górni-

ków” oraz referaty: dra Zbi-

gniewa Moszumañskiego z

Wojskowego Biura Badañ Hi-

storycznych MON o genezie,

formowaniu i warunkach za-

trudnienia w Batalionach Gór-

niczych i Józefa W¹sacza,

wiceprezesa Krajowego Za-

rz¹du ZRP¯-G – o formowa-

niu i strukturze organizacyjnej

Batalionów Górniczych.

Z tymi materia³ami mo¿na

zapoznaæ siê w siedzibie Za-

rz¹du Okrêgu Warszawskie-

go ZRP¯-G przy ul. 11 Listo-

pada 17/19 w budynku nr 1,

pokój 112 podczas dy¿urów

we œrody i pi¹tki w godz.

10-14, Tel. 22 435 28 37 lub

22 687 24 28.

K.
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Pisze Pani w³aœciwie tylko

o go³êbiach, uwa¿aj¹c wi-

docznie, ¿e s¹ to nasi jedyni

skrzydlaci s¹siedzi. Skupia

siê Pani na ich odchodach i

drobiazgowo opisuje wszyst-

kie straszliwe choroby, który-

mi mo¿emy siê od nich zara-

ziæ. Przyznam siê jednak, ¿e

te opisy nie przejê³y mnie

groz¹. Go³êbie brudz¹, ow-

szem, ale przecie¿ nie cho-

dzimy na czworaka po ulicach

i nie zlizujemy z ziemi ich eks-

krementów. A te przywo³ywa-

ne choroby? Ile zna Pani

osób, które zarazi³y siê

czymœ od go³êbi? Bo ja ani

jednej, za to mnóstwo takich,

które na okr¹g³o choruj¹ z

przyczyn nie maj¹cych nic

wspólnego z ptakami. Wy-

starczy zachowywaæ podsta-

wowe zasady higieny i nie ma

¿adnych podstaw, by siê oba-

wiaæ jakiegokolwiek zagro¿e-

nia z tej strony. GroŸne dla

ptaków i ludzi infekcje zda-

rzaj¹ siê na du¿ych farmach

(np. kurzych), gdzie ptaki ¿yj¹

w ciasnocie i nieprawdopo-

dobnie z³ych warunkach, bez

zachowania dostatecznych

warunków higienicznych. Ale

to ludzie, którzy tworz¹ te

warunki, s¹ za to odpowie-

dzialni. Ja dokarmiam ptaki,

wchodzê na stropodachy,

gdzie gniazduj¹, zbieram z

ulicy s³abe i noszê do leczni-

cy, gdzie je lecz¹… i nigdy do-

t¹d nie chorowa³am na ¿adn¹

ptasi¹ „zarazê”.

To prawda, ¿e go³êbie

brudz¹. Ale nie zastanawia³a

siê Pani nigdy, jak strasznie

brudz¹ ludzie? I nie mówiê tu

tylko o monstrualnych wysypi-

skach i tonach œmieci, nie-

ustannie produkowanych

przez ka¿dego cz³owieka.

Bezmyœlnie i bezczelnie zatru-

wamy ziemiê, wodê i powie-

trze. Niszczymy lasy i degra-

dujemy wszystkie inne natural-

ne krajobrazy, powoduj¹c tra-

giczne w skutkach zak³ócenia

ca³ego ekosystemu. Prowadzi

to do giniêcia w coraz szyb-

szym tempie kolejnych popu-

lacji i gatunków roœlin i zwie-

rz¹t. Nie zdajemy sobie spra-

wy, ¿e podcinamy ga³¹Ÿ, na

której siedzimy? To my sami

jesteœmy najstraszniejszym

zagro¿eniem nie tylko dla in-

nych stworzeñ, ale i dla siebie.

A go³êbie? Nie bez powo-

du sta³y siê symbolem poko-

ju i przyjaŸni: piêkne, ³agod-

ne, maj¹ niedu¿e wymagania

¿yciowe i ³atwoœæ przystoso-

wania siê do panuj¹cych wa-

runków. Polubi³y nasze mia-

sta i trudno dziœ je sobie wy-

obraziæ bez ich gruchania i

szarych sylwetek przytulo-

nych do murów domów.

Ale przecie¿ go³êbie to tyl-

ko niektórzy nasi skrzydlaci

s¹siedzi. W Œródmieœciu

Warszawy ¿yje ich a¿ 17 (!)

gatunków, na obrze¿ach

znacznie wiêcej. Pod wspól-

nym dachem z nami miesz-

kaj¹ najczêœciej wróble, kaw-

ki, jerzyki, szpaki i jaskó³ki

oknówki. Wiêkszoœæ z nich

pierwotnie gnieŸdzi³a siê w

dziuplach drzewnych i ni-

szach skalnych. W krajobra-

zie zmienionym (czytaj: znisz-

czonym) przez cz³owieka na-

uczy³y siê wykorzystywaæ „lo-

kale zastêpcze” w budyn-

kach. Nauczy³y siê szukaæ

po¿ywienia w naszych œmie-

ciach, radziæ sobie z zatrutym

powietrzem, ulicznym ru-

chem i ha³asem. Te ptaki w

odró¿nieniu od go³êbi s¹

praktycznie nie brudz¹ce, a

przestrzeñ, jak¹ zajmuj¹, w

¿aden sposób nie pomniejsza

naszej ¿yciowej przestrzeni.

Skrzydlaci lokatorzy budyn-

ków stanowi¹ znaczn¹ czêœæ

ptaków w naszych miastach.

Szacuje siê, ¿e ich ³¹czna

liczebnoœæ wynosi ok. 80%

ca³ej ptasiej populacji. Ich

„eksmisja” oznacza³aby wiêc

pozbawienie naszych miast

ogromnej wiêkszoœci ptaków.

Zreszt¹ nie maj¹ dok¹d siê

wynieœæ. Mówi Pani, ¿eby po-

sz³y do lasu, kiedy tego lasu

ju¿ prawie nie ma, a to, co zo-

sta³o, jest tak zmienione

przez cz³owieka, ¿e nie stwa-

rza warunków umo¿liwiaj¹-

cych im prze¿ycie. To ludzie

zabrali i nadal zabieraj¹ zwie-

rzêtom przestrzeñ ¿yciow¹.

Wycinaj¹ lasy, wysuszaj¹ ba-

gna i rozlewiska, naturalne

³¹ki przekszta³caj¹ na rolni-

cze monokultury. Krajobrazy

stworzone przez przyrodê

zmieniaj¹ w betonowe pusty-

nie. Bezwzglêdnie i brutalnie

wypieraj¹ zwierzêta z ich sie-

dlisk. Gdzie te wypêdzone

maj¹ siê podziaæ? Doprawdy

trzeba nie mieæ sumienia i

podstawowego poczucia

sprawiedliwoœci, by sk¹piæ im

skrawka muru za rur¹ spu-

stow¹ czy miejsca w niedo-

stêpnym i nie wykorzystywa-

nym przez ludzi stropodachu.

Swoj¹ ekspansywn¹ dzia³al-

noœci¹ zrobiliœmy im krzywdê

i teraz mamy moralny obo-

wi¹zek je chroniæ.

Wbrew twemu, co Pani

uwa¿a, ptaki w mieœcie s¹ po-

trzebne i pe³ni¹ bardzo

wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu

ekosystemu. Miêdzy innymi

efektywnie redukuj¹ liczeb-

noœæ owadów, tak¿e szkod-

ników roœlin. Jeœli ich zabrak-

nie, szybko odbije siê to tra-

gicznie na dobrostanie miej-

skiej zieleni, a nas zjedz¹ ko-

mary i meszki. Niechaj za

przestrogê pos³u¿y prawdzi-

wa historia, jaka wydarzy³a

siê 50 lat temu w Chinach. W

1959 r. ich przywódca Mao

Zedong obwini³ wróble o wy-

¿eranie plonów. I rozkaza³ je

wytêpiæ. Miliony Chiñczyków

dniami i nocami sta³o na po-

lach i p³oszy³o ptaki, by nie

mog³y ani na chwilê usi¹œæ i

odpocz¹æ. W koñcu pada³y

martwe z wyczerpania. W ten

sposób w ci¹gu kilku dni wy-

têpiono prawie wszystkie

wróble w Chinach. Rok póŸ-

niej straszna, jak nigdy dot¹d,

plaga owadów doprowadzi³a

do trzyletniej klêski g³odu, w

której zmar³o 45 mln ludzi.

Rola ptaków jest te¿ nieza-

przeczalnie wa¿na w aspek-

cie psychologiczno-spo³ecz-

nym. Ich gwarna obecnoœæ

o¿ywia betonowe œrodowisko

naszych osiedli. Ciesz¹ na-

sze oczy i uszy, spe³niaj¹ na-

turaln¹ potrzebê obcowania z

dzik¹ przyrod¹. Bez nich nie-

bo nad nami bêdzie smutne,

puste i martwe. WyraŸnie od-

czuwa siê to na osiedlach,

gdzie ju¿ wyremontowano

wszystkie domy zaklejaj¹c

szpary i kratuj¹c otwory w

stropodachach.

Wszystkie gatunki ptaków

gniazduj¹cych w budynkach

pozostaj¹ pod œcis³¹

ochron¹. Tak¿e znienawidzo-

ny przez Pani¹ go³¹b. A to

oznacza, ¿e pod groŸb¹ kary

nie wolno ich chwytaæ, zabi-

jaæ, p³oszyæ w czasie lêgów,

niszczyæ ich gniazd, jajeczek

i m³odych. Tak¿e w czasie

prac remontowych i ociepla-

j¹cych budynki musz¹ byæ

zachowane procedury, które

pozwol¹ zachowaæ bezpie-

czeñstwo gniazduj¹cych w

nich ptaków. Jeœli budynek

jest ich siedliskiem, które

podczas remontu ulegnie

trwa³emu zniszczeniu, inwe-

stor ma obowi¹zek kompen-

sacji czyli odtworzenia. Nie-

stety, wci¹¿ jeszcze œwiado-

moœæ spo³eczna tego proble-

mu jest niska, przepisy s¹

³amane i ptaki masowo gin¹.

Jednoczeœnie b³yskawicznie

maleje liczba siedlisk, wobec

czego nie maj¹ gdzie odbyæ

udanych lêgów.

Popatrzmy znów na wró-

bla. Jeszcze do niedawna by³

jednym z najbardziej popular-

nych ptaków w Polsce. Tym-

czasem w samej tylko War-

szawie w ostatnich 30 latach

znikn¹³ co trzeci ptak tego

gatunku. Przede wszystkim

dziêki dzia³alnoœci cz³owieka.

W miastach, a nawet na wsi,

na potêgê wycina siê krzewy

i zaroœla, pozbawiaj¹c ptaki

bezpiecznego schronienia.

Bez kryjówek staj¹ siê ofia-

rami drapie¿ników (kawek,

srok, gawronów, wron). Kru-

kowate wy¿eraj¹ te¿ z gniazd

wróble pisklêta. To jeszcze

nie koniec k³opotów. Wróbel

jest z natury domatorem,

przez ca³e ¿ycie nie odlatuje

dalej ni¿ 1 km od miejsca,

gdzie przyszed³ na œwiat. I

tylko w tej okolicy bêdzie szu-

ka³ po¿ywienia i miejsca na

gniazdo.

Tymczasem w wyremonto-

wanych budynkach nie ma

miejsc na gniazda, a œmieci

s¹ pakowane w szczelne pla-

stikowe worki. Wróblom nie

sprzyja tak¿e rolnictwo, w któ-

rym na potêgê u¿ywa siê che-

micznych œrodków owado- i

chwastobójczych. Elemelko-

wi grozi wyginiêcie i nie s¹ to

¿arty! Doœwiadczenie poka-

za³o, ¿e kiedy jakiœ gatunek

staje siê zagro¿ony, rzadko

kiedy udaje siê go uratowaæ.

A mo¿e nie warto? Propo-

nujê wytêpiæ do koñca

wszystkie ptaki (oraz inne

zwierzêta) i wyci¹æ wszystkie

drzewa i krzewy. Na to miej-

sce powstawiajmy plastiko-

we, sterylne atrapy fauny i flo-

ry. Kiedy siê znudz¹ lub

zniszcz¹, ³atwo je zast¹pimy

nowymi egzemplarzami.

Brrr! Perspektywa, jak dla

mnie, okropna, ale coraz bli¿sza

spe³nienia w rzeczywistoœci.

Na koniec przypomnê Pañ-

stwu piêkn¹ i wielce poucza-

j¹c¹ baœñ H.C.Andersena pt.

S³owik.

Cesarz najpierw uwiêzi³, a

potem wygna³ z kraju s³owi-

ka. Wydawa³o mu siê, ze

sztuczny ptak powtarzaj¹cy w

kó³ko te same mechaniczne

trele, zast¹pi mu prawdziwe-

go. Ale kiedy œmiertelnie za-

chorowa³, to w³aœnie ¿ywy

s³owik przywróci³ go swoim

œpiewem do ¿ycia.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

Cesarz i s³owik
Po moim ostatnim tekœcie „TAK DLA ÆWIERKAJ¥-

CYCH WIOSEN” dosta³am list od Czytelniczki, która w³a-

œnie jest na NIE. Emanuje z niego taki atawistyczny strach

(mo¿e nawet nienawiœæ?) przed przyrod¹, ¿e mia³am za-

miar spuœciæ na niego zas³onê milczenia, ale zmieni³am

zamiar. Dosz³am do wniosku, ¿e nie czyta³a Pani moich

poprzednich tekstów o ptakach gniazduj¹cych w budyn-

kach i st¹d Pani ignorancja w tym temacie.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

11 kwietnia godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popular-

nonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. „Czas Wielkiego

Postu i Œwi¹t Wielkanocnych w obrz¹dku prawos³awnym”,

prowadzenie: Nadzieja Dejneka. Wyk³ad po³¹czony z pokazem

zdjêæ. Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

13 kwietnia godz. 11.00-15.00 - Eliminacje dzielnicowe 57.

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkó³

œrednich i doros³ych. Sala koncertowa DK TuPraga.

13-15 kwietnia, 27-29 kwietnia - Potêga Obrazu. Szkolenia z con-

cept artu, ilustracji i design dla rysowników, grafików, animatorów,

projektantów ilustratorów, dyrektorów artystycznych i wszystkich

zainteresowanych. Szczegó³y na stronie www.potegaobrazu.pl

15 kwietnia godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych -

„Muzyczne kontrasty: g³oœno - cicho”, Agnieszka Cypryk -

skrzypce, Nadia Bojad¿ijew - wiolonczela, Katarzyna Glensk

- fortepian. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.

17 kwietnia godz. 12.00 - Spotkanie literacko- dyskusyjne

dla seniorów. Spotkanie prowadzi: Marek £awrynowicz. Sala

konferencyjna DK TuPraga, wstêp wolny.

17 kwietnia godz. 13.00 - Ulubione ksi¹¿eczki z dzieciêcej

pó³eczki! Spotkanie z Paw³em Berêsewiczem. Pawe³ Berêsewicz

to bardzo popularny i lubiany autor ksi¹¿ek dla dzieci. Pisze

wiersze, opowiadania, bajki i powieœci. Do jego najbardziej znanych

ksi¹¿ek nale¿¹: Co tam u Ciumków? Tajemnica cz³owieka z

blizn¹, A niech to czykolada, Jak zakocha³em Kaœkê Kwiatek,

Czy wojna jest dla dziewczyn? Pan Mamutko i zwierzêta. Spotkanie

prowadzi Helena Œpiewak. Sala koncertowa DK TuPraga,

wstêp wolny.

17 kwietnia godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹ -

Goœciem DK Praga bêdzie Ewa Szykulska. Spotkanie prowadzi

gospodarz wieczoru Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa DK TuPraga,

wstêp wolny.

24 kwietnia godz. 17.30 - „Zaj¹c Wiercipiêta”- spektakl

teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Kuffer. Weso³a i

ekologiczna bajka o perypetiach leœnych zwierz¹t posiadaj¹cych

zabawne ludzkie cechy. O przyjaŸni, porach roku. Ciep³o i

wiosennie. Sala koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.

24 kwietnia godz. 18.30 - Klub Motywacji - Nie bój siê baæ -

czyli jak dzia³aæ pomimo lêku. Ka¿dy cz³owiek odczuwa mniejsze

lub wiêksze obawy w swoim ¿yciu. Na tych zajêciach dowiesz

siê jak radziæ sobie z lêkiem i dzia³aæ mimo lêku. Klub Motywacji

to cykliczne spotkania, podczas których wyg³aszany jest

inspiruj¹cy wyk³ad, maj¹cy za zadanie zmotywowaæ i na³adowaæ

Ciê pozytywn¹ energi¹. To spotkania organizowane dla ludzi

chc¹cych rozwijaæ siê w takich sferach jak zwi¹zki i relacje,

przedsiêbiorczoœæ, kreatywnoœæ i rozwój osobisty. DK TuPraga

- sala nr 6. Koszt udzia³u w zajêciach: 20 z³

25 kwietnia godz. 17.30 - „Meksyk” - pokaz slajdów po³¹czony

z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej. Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

26 kwietnia godz. 17.30 - Przygoda z Czes³awem Mi³oszem

– wieczór literacki. Spotkanie prowadzi Marek £awrynowicz.

Galeria DK TuPraga, wstêp wolny.

27 kwietnia godz. 16-19; 28 kwietnia godz. 12-15;

29 kwietnia godz. 12-15 - Wielokulturowe Warsztaty Filmu

Animowanego. Odcinek Pierwszy - Sri Lanka. Polsko-lankijskie

warsztaty filmowe przeznaczone s¹ dzieci w wieku 9-13 lat

pochodz¹cych z rodzin polskich i lankijskich. Warsztaty ucz¹

prostych technik filmowych, zapoznaj¹ z tradycj¹ i kultur¹ Polski

i Sri-Lanki, pobudzaj¹ kreatywnoœæ, ucz¹ otwartoœci, wra¿liwoœci

i tolerancji Dzieci wspólnie stworz¹ film w technice poklatkowej,

nawi¹zuj¹cy do kultury obu krajów. Zajêcia poprowadzi absolwentka

ASP, Natalia Nguyen. Wstêp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: sekretariat@tupraga.pl, tel. 665 411 889

Joga!!!  Joga!!!  Joga!!!  Joga!!!  Joga!!!

Zapraszamy na zajêcia jogi dla dzieci i doros³ych

Joga dla dzieci - œrody: 17.30-18.15; cena: 80 z³/miesi¹c

Joga dla doros³ych - poniedzia³ki i œrody: 18.30-20; cena:

90 z³/zajêcia raz w tygodniu; 140 z³/ zajêcia 2 razy w tygodniu

3. Festiwal Nowa Muzyka ¯ydowska 19-22 kwietnia

19 kwietnia godz. 20.30 - Œpiew Ziemi - VDM Trio (Rosja/

Izrael/Polska) Synagoga im. No¿yków ul. Twarda 6

20 kwietnia godz. 19.00 - Perry Robinson, Michael Zerang,

Raphael Rogiñski, Wac³aw Zimpel (USA/Polska)

godz. 21.00 - Muzyka ¯ydów z Jemenu - Kabbalah (Francja)

Nove Kino Praha ul. Jagielloñska 26

21 kwietnia godz. 14.00 - The Klezmatics on Holy Ground –

film dokumentalny re¿. Erick Greenberg Anjou, prod. USA  2010

godz. 19.00 - Melas chole - Nor Cold Quartet (Polska/Izrael/Belgia)

godz. 20.20 - Taniec po zachodzie s³oñca - projekt przygotowany

przez The American Jewish Joint Committee

godz. 21.00 - The Sway Machinery (USA) Nove Kino Praha

ul. Jagielloñska 26

22 kwietnia godz. 14.00 - The SoColled Movie - film doku-

mentalny re¿. Garry Betel, prod. USA 2009

godz. 19.00 - Ko³ysanki na wieczny sen - Lena Piêkniewska

& Soudcheck (Polska)

godz. 21.00 - Projekt Gebirtig - Bester Quartet & Tomasz Ziêtek

(Polska), Nove Kino Praha ul. Jagielloñska 26

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 23.03.2012 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr 2/2012 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na

rzecz ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 06.03.2012 r.

zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do

publicznej wiadomoœci wykaz nr WGN/1/2012

nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Radzymiñskiej 118a

przeznaczonej do wydzier¿awienia.



12  nowa gazeta praska Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U.

Nr 5, poz. 24 z póŸn. zm.) uprzejmie proszê o dokonanie sprostowania niepraw-

dziwych informacji zawartych w artykule „¯a³obny dzwon”, który ukaza³ siê w No-

wej Gazecie Praskiej” z dnia 7 marca b.r. na stronach 1 i 6.

Pragnê wskazaæ, i¿ informacja o odwo³aniu Pana Paw³a Obermeyera - by³ego Dyrektora

Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pañskiego SPZOZ nie jest prawdziwa. Wyjaœniam, ¿e

w lipcu 2011 r. Pan Pawe³ Obermeyer z³o¿y³ proœbê o przyjêcie jego rezygnacji z dotychczas

zajmowanego stanowiska i proœba ta zosta³a, w paŸdzierniku 2011 r., przyjêta. Warto wska-

zaæ, i¿ g³ównym powodem przyjêcia dymisji by³o kilkudziesiêciu milionowe, stale narastaj¹ce

zad³u¿enie Szpitala. Podczas gdy w grudniu 2007 r., kiedy to kierowanie Szpitalem Praskim

powierzono Panu Paw³owi Obermeyerowi, d³ug szpitala rozumiany jako zobowi¹zania wyma-

galne i kredyty kszta³towa³ siê na poziomie 43,48 min z³ (w tym kredyty w kwocie 35,54 min z³

i zobowi¹zania wymagalne - 7,94 min z³) to w okresie czterech lat zarz¹dzania szpitalem Pan

Pawe³ Obermeyer podwoi³ d³ug do poziomu 88,69 min z³, zaœ zobowi¹zania wobec dostaw-

ców us³ug i towarów uleg³y drastycznemu wzrostowi z poziomu 7,94 min z³ do 57,18 min z³.

Obecnie wartoœæ d³ugu Szpitala przekracza wartoœæ mo¿liwych do uzyskania rocznych przy-

chodów, a koszty dzia³alnoœci operacyjnej permanentnie znacz¹co przekraczaj¹ wartoœæ przy-

chodów z dzia³alnoœci podstawowej. W przypadku braku podjêcia zdecydowanych dzia³añ

naprawczych i natychmiastowego zbilansowania bie¿¹cej dzia³alnoœci istnieje ryzyko ca³kowi-

tej utraty p³ynnoœci finansowej oraz zagro¿enie kontynuacji dzia³alnoœci statutowej Szpitala.

Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e komisja konkursowa powo³ana do przeprowadzenia konkursu

na stanowisko dyrektora Szpitala zosta³a, jak to okreœlono w artykule, „dobrana tak, by ¿aden

z kandydatów nie uzyska³ wymaganych 50% + 1”. Sk³ad komisji zosta³ wy³oniony w oparciu

o przepisy obowi¹zuj¹cego wówczas rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z

dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad przeprowadzania konkursu na nie-

które stanowiska kierownicze w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, sk³adu komisji

konkursowej  oraz  ramowego  regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz.

749 z póŸn. zm.). Jedynie 6 z 14 cz³onków komisji, a wiêc mniej ni¿ po³owa, zosta³o wy³onio-

nych przez m.st. Warszawa, pozosta³ych zaœ wskaza³y inne podmioty okreœlone w § 9 cyt.

rozporz¹dzenia.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, i¿ powtórna procedura wy³onienia nowego dyrektora Szpi-

tala rozpoczê³a siê w przewidzianym terminie. Pierwszym elementem tej procedury by³o zg³o-

szenie przez cz³onków komisji konkursowej uwag do treœci regulaminu przeprowadzania kon-

kursu oraz og³oszenia o konkursie. Poniewa¿ takie uwagi zosta³y zg³oszone, niezbêdne oka-

za³o siê uzyskanie opinii prawnej czy mog¹ one zostaæ uwzglêdnione przez komisjê konkur-

sow¹. W tzw. miêdzyczasie zmieni³ siê równie¿ sk³ad Rady Spo³ecznej, której przedstawiciel

równie¿ wchodzi³ w sk³ad komisji. W chwili obecnej zawieszenie procedury zwi¹zane jest z

chorob¹ przewodnicz¹cego komisji konkursowej, bez którego nie mo¿e ona prowadziæ prac.

Przewidywany termin wznowienia procedury konkursowej to po³owa kwietnia b.r.

Informacje dotycz¹ce restrukturyzacji Szpitala zosta³y w artykule przedstawione w sposób

jednostronny. Nikt z Pañstwa gazety nie pokusi³ siê o zasiêgniêcie informacji w Urzêdzie

m.st. Warszawy, ograniczaj¹c siê do cytowania subiektywnych stwierdzeñ pracowników Szpi-

tala, ¿e „w Biurze Polityki Zdrowotnej ka¿dy ma swoj¹ „wizjê” i s¹ to nad „wyraz skrajne wizje”

oraz ¿e „w mieœcie nie istnieje ¿adna polityka zdrowotna”. Otó¿ informujê, ¿e dzia³ania na

rzecz restrukturyzacji Szpitala Praskiego dobitnie wskazuj¹ na istnienie takiej polityki. Pani

Halina Depcik, pe³ni¹ca obecnie obowi¹zki dyrektora szpitala, realizuje plan naprawczy opra-

cowany przez niezale¿nych ekspertów, zgodnie z wymogami kredytuj¹cego szpital, Banku

Gospodarstwa Krajowego. Restrukturyzacja, której koncepcja zosta³a zaprezentowana za-

k³adowym œrodowiskom opiniotwórczym, m.in. zwi¹zkom zawodowym i Ordynatorom, wy-

maga zastosowania tak¿e niepopularnych dzia³añ, których celem jest redukcja kosztów i

zwiêkszenie przychodów. Przyjêta strategia dzia³ania bêdzie równie¿ dotyczy³a ka¿dej innej

osoby zajmuj¹cej stanowisko dyrektora szpitala.

Bartosz Milczarczyk - Centrum Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy

Ka¿de s³owo, napisane w tekœcie ¯a³obny

dzwon? jest prawdziwe, ale zale¿y w³aœnie

od optyki. Zad³u¿enie szpitala (tak jak wszyst-

kich innych), zwi¹zane jest z inwestycj¹ –

budow¹ pawilonu A2, której szpital sam so-

bie nie wymyœli³. A z inwestycjami ju¿ tak jest,

¿e najpierw trzeba wydaæ, by potem przynio-

s³o to dochód, a i tak nigdy nie od razu.

Zreszt¹ wraz z t¹ inwestycj¹ szpitalowi po-

dwojono kontrakt. Dla porz¹dku przypomnê

tak¿e, ¿e ostatnio szpital wygra³ sprawê ze

swoim organem za³o¿ycielskim (czyli w³aœnie

m.st. Warszawa) o zaleg³e odsetki od nieza-

p³aconych, a wykonanych prac… Dla funk-

cjonowania szpitala mia³a te¿ wielkie znacze-

nie karuzela dyrektorów, którzy przeciêtnie

sprawowali funkcje nie d³u¿ej ni¿ rok, poza

wspomnianym ostatnim – Paw³em Obermey-

erem. Gdy ten ostatni zosta³ odwo³any (po-

miñmy niuanse, ¿e jakoby sam z³o¿y³ wymó-

wienie), powo³ana na to stanowisko p. Dep-

cik nie mia³a pojêcia o funkcjonowaniu szpi-

tala – nie wiedzia³a nawet, ¿e czas pracy le-

karze to 7,5 godziny, a nie 8, i na samym po-

cz¹tku obrazi³a pielêgniarki, nazywaj¹c je

„s³u¿ebnicami lekarzy”! Restrukturyzacja

sprowadzi³a siê do zwalniania lekarzy, którzy

weszli w wiek emerytalny. Mo¿e s³usznie, ale

liczy siê metoda. To wywo³a³o protest m³od-

szych, czyli tzw. asystentów, którzy te¿ za-

czêli siê zwalniaæ. A konkurs? Mo¿na u¿ywaæ

rozmaitych argumentów formalnych, ale je-

¿eli w sk³adzie komisji jest 14 osób (wybra-

nych zgodnie z wszelkimi zasadami), z cze-

go po jednej osobie to przedstawiciele szpi-

talnych zwi¹zków zawodowych, a jedna – to

szef Spo³ecznej Rady Szpitala, to dlaczego

a¿ szeœæ osób reprezentuje miasto i na do-

datek nie mo¿e dojœæ do ³adu tak, by konkurs

rozstrzygn¹æ?  W ten sposób konkurs mo¿e

byæ powtarzany w nieskoñczonoœæ, a¿ wresz-

cie ktoœ zostanie odgórnie mianowany. Argu-

ment o zmianach w regulaminie te¿ nie jest

trafiony, bo regulamin opracowa³o to samo

miasto, które teraz go nagle konsultuje. Po-

przednio by³ dobry, a teraz jest z³y? Choroba

przewodnicz¹cego chyba nie jest chronicz-

na, bo je¿eli tak, to mo¿e nale¿y go zmieniæ,

aby konkurs wreszcie ruszy³.

Ró¿ne wizje: byæ mo¿e niewiele osób pa-

miêta, jak ewoluowa³y wizje szpitala. Kiedyœ

– i to wcale nie tak dawno – mówi³o siê o li-

kwidacji ginekologii i po³o¿nictwa, jedna z eks-

dyrektorów chcia³a nawet przeznaczyæ budy-

nek B, gdzie te oddzia³y siê znajduj¹, pod dom

dla przewlekle chorych. To ta sama dyrektor,

która z b³ogos³awieñstwem miasta zlikwido-

wa³a laboratorium szpitalne, zafascynowana

tzw. outsourcingiem, czyli kupowaniem us³ug

na zewn¹trz. Gdy by³o potrzebne pilne bada-

nie œródoperacyjne, kurier jecha³ na drugi ko-

niec miasta! Na szczêœcie, ostatni dyrektor

to wszystko odbudowa³. Równie¿ za zgod¹

miasta zosta³a oddana zewnêtrznej firmie tzw.

sztuczna nerka – oddzia³ hemodializ, przy-

nosz¹cy przedtem szpitalowi bezdyskusyjny

zysk. To równie¿ uda³o siê odkrêciæ. I jaka to

„jednolita wizja”?

Szpital Praski, po³o¿ony w strategicznym

punkcie dla ca³ej prawobrze¿nej Warszawy, w

ci¹gu ostatnich 4 lat zyska³ nowe oddzia³y, nowe

poradnie specjalistyczne, o dostêpie do których

pra¿anie mogli przedtem tylko pomarzyæ. Mo¿-

na tylko mieæ nadziejê, ¿e planowana restruk-

turyzacja nie doprowadzi do jego upadku, bo

bardzo ³atwo wylaæ dziecko z k¹piel¹, a reani-

macja jest trudna i rzadko skuteczna.

Ewa Tucholska

Punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia

Dwunasta wystawa prac artystów – ama-

torów odby³a siê w bródnowskim klubie

„Junona” w marcu 2012 r. To cykliczna

impreza, której Nowa Gazeta Praska towa-

rzyszy niemal od samego pocz¹tku.

Przez te dwanaœcie lat klub zgromadzi³

spor¹ liczbê osób zainteresowanych sztuk¹.

Wiele z nich udzia³ w pokazie oœmieli³ do zor-

ganizowania indywidualnych wystaw. Dla nie-

których sta³ siê pocz¹tkiem nowych przyjaŸ-

ni czy powrotem do hobby sprzed lat, a tak¿e

mo¿liwoœci¹ doskonalenia warsztatu pod

okiem ¿yczliwych kolegów.

Z pewnoœci¹ impreza, która na dobre

wpisa³a siê w kalendarz „Junony”, sta³a siê

inspiracj¹ do nowego sposobu spêdzenia

12 razy „Junona”
wolnego czasu. A inicjatywa organizatorów

zas³uguje na szacunek i pochwa³ê.

W tym roku w wystawie uczestniczy³o 61

artystów – amatorów, autorów prac olejnych,

haftów, gobelinów czy frywolitek.

Ludmi³a Milc

S¹siedzki piknik, pomys³

na ciekawe wydarzenia kul-

turalne, a mo¿e warsztaty

dla dzieci? Warszawiacy

mog¹ zg³aszaæ najlepsze ich

zdaniem dzia³ania organiza-

cji pozarz¹dowych do kon-

kursu na najlepsz¹ war-

szawsk¹ inicjatywê pozarz¹-

dow¹ 2011 roku S3KTOR.

Miasto po raz drugi orga-

nizuje konkurs na najlepsz¹

inicjatywê pozarz¹dow¹ S3K-

TOR. Do 20 kwietnia ka¿dy

mieszkaniec Warszawy mo¿e

zg³osiæ do konkursu tê inicja-

tywê, która jego zdaniem by³a

najciekawsza.

Nowoœci¹ w tej edycji jest

dodatkowa kategoria, w któ-

rej oceniane bêd¹ dzia³ania

lokalne, warto wiêc przypo-

mnieæ sobie, co dzia³o siê na-

szej najbli¿szej okolicy - w

dzielnicy czy na osiedlu.

Ide¹ konkursu S3KTOR

jest wy³onienie tych dzia³añ

organizacji pozarz¹dowych,

które mieszkañcy uwa¿aj¹

za najbardziej wartoœciowe.

- Chcemy, aby zabrali g³os

bezpoœredni uczestnicy wy-

darzeñ i odbiorcy dzia³añ or-

ganizacji pozarz¹dowych.

Konkurs ma  promowaæ dzia-

³ania na rzecz naszego mia-

sta oraz zachêcaæ warszawia-

ków do w³¹czania siê w te

przedsiêwziêcia, które dziej¹

siê wokó³ nich i dla nich. -

Konkurs S3KTOR
- wybieramy najlepsz¹ warszawsk¹ inicjatywê pozarz¹dow¹ 2011 roku

mówi Marcin Wojdat, Pe³no-

mocnik Prezydenta m.st. War-

szawy ds. wspó³pracy z orga-

nizacjami pozarz¹dowymi.

W tym roku mo¿na zg³aszaæ

inicjatywy w 10 kategoriach:

• edukacja,

• ekologia i œrodowisko przy-

rodnicze,

• kultura,

• pomoc spo³eczna,

• projekty interdyscyplinarne,

• przestrzeñ miejska,

• spo³eczeñstwo obywatel-

skie i prawa cz³owieka,

• spo³ecznoœæ lokalna,

• sport i rekreacja,

• zdrowie.

Nagrody w poszczegól-

nych kategoriach i Grand Prix

przyzna Kapitu³a Konkurso-

wa, ale to warszawiacy

musz¹ najpierw wskazaæ

wa¿ne dla nich dzia³ania.

Ka¿dy, kto wie, s³ysza³ lub

uczestniczy³ w ciekawej ini-

cjatywie pozarz¹dowej w

2011 roku i chcia³by, aby o

niej dowiedzieli siê inni, a tak-

¿e, aby organizatorzy tej ini-

cjatywy zostali wyró¿nieni,

mo¿e j¹ zg³osiæ do konkursu

S3KTOR. Warszawiacy spo-

œród zg³oszonych dzia³añ

wybior¹ tak¿e zwyciêzcê spe-

cjalnej Nagrody Mieszkañ-

ców. Wyniki konkursu pozna-

my we wrzeœniu.

Szczegó³y konkursu i karta

zg³oszenia dostêpne s¹ na stro-

nie www.ngo.um.warszawa.pl

w zak³adce S3KTOR.

S3KTOR 2010

W zesz³ym roku w plebi-

scycie na najlepsz¹ inicjaty-

wê pozarzadow¹ warszawia-

cy oddali ponad 4,5 tys. g³o-

sów. Spoœród ponad 100

zg³oszonych inicjatyw nie³a-

two by³o wybraæ te najlepsze.

Grand Prix trafi³o do Stowa-

rzyszenia Mieszkañców Ulicy

Smolnej za „Najd³u¿sze Urodzi-

ny”, które wyprawiono Frydery-

kowi Chopinowi. W 200 lat od

jego narodzin, przez 171 go-

dzin, 312  pianistów gra³o mu-

zykê jubilata. Inicjatywa zreali-

zowana dziêki rzeszy wolonta-

riuszy wyzwoli³a ogromny ka-

pita³ spo³eczny i w³aœnie ten

aspekt zwróci³ du¿¹ uwagê

cz³onków Kapitu³y.

Mieszkañcy swoj¹ nagrodê

oddali Fundacji Dzieciom

„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” za projekt

„Poza Cisz¹ i Ciemnoœci¹”.

Jego ide¹ jest udostêpnianie

kultury i sztuki osobom z nie-

pe³nosprawnoœciami senso-

rycznymi. W ramach tego

dzia³ania powsta³y opraco-

wania i audiodeskrypcje

umo¿liwiaj¹ce niepe³no-

sprawnym udzia³ w spekta-

klach teatralnych, pokazach

filmowych oraz zwiedzanie

wybranych wystaw.
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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 24/CP/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej

œredniego ciœnienia (max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa)

na dz. nr ew. 60/2, 79 z obrêbu 4-02-26; 1/2 z obrêbu

4-02-35; 2/16, 1, 11/2, 11/1 z obrêbu 4-02-06; 1/1, 3/3,

3/1, 3/2, 2/1, 4/7, 4/8, 7/1, 11/10, 2/2, 13/1, 13/2, 13/3,

13/4, 13/5, 13/6, 11/11, 12/2, 64/2, 64/7, 12/12, 64/3 z

obrêbu 4-02-07; 57 z obrêbu 4-17-01 przy ul. Chlubnej,

ul. Chlebowej, ul. Pstrej, ul. Zawiœlañskiej 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. Grzegorza

Miakotê, z³o¿ony dnia 22 listopada 2011 r., zmieniony

dnia 1 grudnia 2011 r. oraz 20 stycznia 2012.

- decyzji nr 25/CP/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

zmieniaj¹cej ostateczn¹ decyzjê nr 38/CP/2011 z

dnia 12 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u

œciekowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹

techniczn¹ w ul. Karnickiej na czêœci dz. ew. nr 44

z obrêbu 4-04-22 oraz czêœci dz. ew. nr 2 z obrêbu

4-04-23, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st.

Warszawie, w zakresie zmiany zakresu za³¹cznika

graficznego nr 1, na wniosek inwestora – Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.

Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 24 stycznia 2012 r.

- decyzji nr 26/CP/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na przebudowie sieci ciep³owniczej osiedlowej

od komory MD-21/L-10/L-3 do budynku przy ul. Antalla

na dz. nr ew.  75/3, 75/2, 85/3, 85/4, 94, 95, 96, 97, 123,

124, 125, 126, 129, 133 z ob. 4-03-05 przy ul. Antalla

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek inwestora –

Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa reprezento-

wanego przez p. Katarzynê Jab³oñsk¹, z³o¿ony dnia 16

stycznia 2012 r. i zmieniony dnia 26 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 zagospo-

darowaniu 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).

Mam na imiê Ewa. Mój pro-

blem z alkoholem zacz¹³ siê

5 lat temu, gdy w wieku 55 lat

przesz³am na emeryturê. Za-

czê³am piæ w samotnoœci. Kie-

dy zauwa¿y³am, ¿e coraz bar-

dziej popadam w alkoholizm i

chorobê psychiczn¹, zg³osi-

³am siê do lekarza psychiatry.

W pierwszej fazie leczenia nie

pi³am. PóŸniej zaczê³am po-

pijaæ, mimo brania leków. Nie

widzia³am specjalnej reakcji

Kobietom bardziej szkodzi
na ³¹czenie alkoholu i leków,

wiêc pi³am. Czeka³am na mo-

ment, gdy zostanê sama w

domu; wypija³am coraz wiêk-

sze iloœci. Znów zaczê³y siê

problemy: bóle, lêki. W pew-

nym momencie podda³am siê:

napisa³am kartkê do mê¿a, by

udzieli³ mi pomocy, bo sama

sobie nie poradzê. Gdy zosta-

³am umówiona na wizytê u

psychiatry, poprosi³am córkê,

by posz³a ze mn¹. Byæ mo¿e,

nie powiedzia³abym pani dok-

tor, ¿e pijê i biorê leki. Córka

opowiedzia³a, jak siê zacho-

wujê. Lekarka zapyta³a, czy

decydujê siê na terapiê. Po-

wiedzia³am: „tak”! Mia³am ju¿

za sob¹ terapiê (2 razy tygo-

dniu), ale nic z niej nie wynio-

s³am i przerwa³am po 2 – 3

miesi¹cach. Teraz zgodzi³am

siê na terapiê w Oddziale

Dziennym Terapii Uzale¿nieñ

od Alkoholu w Szpitalu Bród-

nowskim. Zosta³am przyjêta.

Terapiê ukoñczy³am, mimo

wielu momentów zw¹tpienia.

Najtrudniejsze by³y pocz¹tki:

wydawa³o mi siê, ¿e my, alko-

holicy, powinniœmy mieæ jakieœ

taryfy ulgowe. Na terapii  oka-

za³o siê, ¿e my potrzebujemy

rygoru. Po tygodniu dostoso-

wa³am siê do grupy, do tera-

peutów. Pogodzi³am siê, choæ

by³o mi ciê¿ko (wstyd!) wypo-

wiedzieæ s³owa „ja, alkoholicz-

ka” - matka, ¿ona. Ale chodzi-

³am na terapiê, pisa³am pra-

ce, p³aka³am. PóŸniej do-

sz³am do wniosku, ¿e jednak

coœ to daje. Mog³am rozma-

wiaæ z terapeutami. Powoli lêki

zaczê³y ustêpowaæ…

Du¿o pomog³o mi pisanie

prac. Ze ³zami w oczach sie-

dzia³am wieczorem i pisa³am

– czasem po 5 godzin. Pierw-

sza praca by³a bardzo wyczer-

puj¹ca: „jak musimy byæ cho-

rzy, skoro nie potrafimy kiero-

waæ sob¹, bo alkohol wzi¹³

górê”. Tematem nastêpnych

prac by³y krzywdy, jakie wy-

rz¹dziliœmy sobie, rodzinie,

pracy. Ja podupad³am na

zdrowiu, zaczê³y siê problemy

z ¿o³¹dkiem, jelitami, psy-

chik¹. Du¿o osób pisa³o, ¿e

straci³o pracê, mieszkanie,

rodzinê. Ja do takiego krañ-

cowego stanu nie dosz³am,

nigdy nie pi³am ci¹gami. To

mnie ratowa³o, mimo ¿e bar-

dzo chorowa³am. Stosowa³am

siê do rad terapeutów, uczêsz-

cza³am na mityngi. Czasem

by³o ciê¿ko, bo przez ca³y

czas prowadzê dom.

Jestem bardzo wdziêczna

moim terapeutom: Milenie,

Joannie, Ewie i Wojtkowi. Na

pewno du¿o pomog³a mi te¿

rodzina. Szczególnie córka

mnie dopingowa³a, bym nie

opuszcza³a zajêæ. Przyrze-

k³am rodzinie, ¿e siê ju¿ nie

napijê. Pojecha³am nawet do

Czêstochowy i tam te¿ to

przysiêg³am.

Z grupy, w której zaczyna-

³am, ukoñczy³a terapiê nie-

wielka garstka. Ja pokona³am

przeszkody i do dziœ jestem z

tego bardzo zadowolona. Na-

dal chodzê do Szpitala Bród-

nowskiego na mityngi. Patrz¹c

na tych, którzy wracaj¹ z de-

toksu, widzê, do czego dopro-

wadza choroba alkoholowa.

Mityngi s¹ dla mnie bardzo

pomocne: próbujê powiedzieæ

o tym, co mnie mêczy. To jest

miejsce, z którego nie wyjdzie

¿adna tajemnica. Alkoholik al-

koholika szybciej zrozumie ni¿

rodzina (przy rodzinie nie

wszystko mo¿na powiedzieæ).

Terapiê w Szpitalu Bród-

nowskim polecam wszystkim

paniom, które borykaj¹ siê z

chorob¹ alkoholow¹. Musz¹

byæ czujne, bo to choroba

podstêpna jak nowotwór. Za-

chêcam te¿ panie do przyjœcia

na mityngi w koœciele przy ul.

Przyrynek w niedziele o godz.

11 (mityngi tylko dla kobiet).

Ka¿dy mo¿e przyjœæ na mityng

w koœciele p.w. Matki Bo¿ej z

Lourdes przy ul. Szwedzkiej

we czwartek o godz. 17 oraz

na mityng otwarty „Jutrznia”

do koœcio³a przy ul. Rozwa-

dowskiej na Zaciszu w nie-

dziele o godz. 8.30.

Do dziœ jest mi ciê¿ko. Przy-

chodzi  g³ód alkoholowy. Wte-

dy myœlê, kim jestem; wyci¹-

gam swoje prace; przypomi-

nam sobie, ile wysi³ku mnie

kosztowa³o, by nie siêgn¹æ po

alkohol (on jest ca³y czas, kr¹-

¿y gdzieœ wko³o, jest bardziej

czujny ni¿ ja).

Chcia³abym wytrwaæ w

trzeŸwoœci do koñca ¿ycia.

Statystyki mówi¹, ¿e blisko

31% Polaków i 6% Polek pije

alkohol szkodliwie lub jest

uzale¿niona od alkoholu. Kie-

ruj¹ca Oddzia³em Dziennym

Terapii Uzale¿nieñ od Alkoho-

lu Joanna Miku³a zwraca uwa-

gê, ¿e po wypiciu tej samej ilo-

œci alkoholu jego stê¿enie u

kobiety jest wy¿sze ni¿ u mê¿-

czyzny, poniewa¿ w organi-

zmie mê¿czyzn wystêpuje

wiêksza iloœæ p³ynów fizjolo-

gicznych. Drugi powód: kobie-

ta ma mniej enzymu rozk³ada-

j¹cego alkohol. Stereotypy

spo³eczne znajduj¹ potwier-

dzenie w nauce: ze wzglêdu

na konstrukcjê biologiczn¹ –

kobiety mog¹ piæ mniej alko-

holu, szybciej osi¹gaj¹ wyso-

kie stê¿enie  alkoholu w orga-

nizmie i szybciej siê te¿ uza-

le¿niaj¹. Ponadto, alkohol bar-

dzo wyraŸnie wp³ywa na grê

hormonaln¹: kobiety, które re-

gularnie u¿ywaj¹ alkoholu,

szybciej trac¹ miesi¹czkowa-

nie, maj¹ zak³ócenie cyklów

miesi¹czkowych (np. cykle

bezowulacyjne, podczas któ-

rych kobieta nie mo¿e zajœæ w

ci¹¿ê). Dodatkowy powód to

negatywny wp³yw alkoholu na

rozwijaj¹cy siê w ³onie matki

p³ód. We wczesnym okresie,

gdy tworzy siê oœrodkowy

uk³ad nerwowy, formowane s¹

zarysy czaszki – u kobiet pij¹-

cych alkohol mo¿e dojœæ do

zmian p³odu, tzw. syndromu

FAS, który charakteryzuje siê

zmianami w wygl¹dzie twarzy:

szeroko rozstawionymi ocza-

mi, p³ask¹ œrodkow¹ czêœci¹

nosa, brakiem rynienki na gór-

nej wardze, a tak¿e zak³óce-

niem zachowania psychiczne-

go i upoœledzeniem umys³o-

wym. Do czêœci tych zmian

mo¿e dojœæ ju¿ w pierwszym

miesi¹cu ci¹¿y, gdy nie ka¿da

kobieta wie, ¿e jest w powa¿-

nym stanie.

Nie znaczy to, ¿e ka¿dy wy-

pity kieliszek wina wywo³a ta-

kie uszkodzenia p³odu. Jest

jednak ryzyko; dotychczas na-

uka nie zna bezpiecznych da-

wek alkoholu, które mo¿e spo-

¿ywaæ kobieta w ci¹¿y, cza-

sem mog¹ to byæ niewielkie

iloœci. Generalnie uwa¿a siê,

¿e dawka bezpieczna dla ko-

biety (ale nie w ci¹¿y!) to jest

nie wiêcej ni¿ 20 g czystego

alkoholu na dobê: „piêædzie-

si¹tka” wódki (góra!) lub 2

lampki wina lub butelka piwa.

Na Oddzia³ Dzienny Terapii

Uzale¿nieñ od Alkoholu zg³a-

szaj¹ siê kobiety w dwóch ka-

tegoriach wiekowych: ok. 30.

roku ¿ycia i po 50. roku ¿ycia.

Te m³odsze trafiaj¹ najczê-

œciej, gdy obawiaj¹ siê, ¿e ich

dzieci mog¹ trafiæ do domu

dziecka lub do rodziny zastêp-

czej, b¹dŸ chc¹ odzyskaæ

odebrane im dzieci. W drugiej

grupie wiekowej czêsto powo-

dem zg³oszenia siê s¹ dole-

Zmiany w systemie ulg

Do którego roku ¿ycia dzieci mog¹ podró¿owaæ bezp³at-

nie komunikacj¹ miejsk¹? Czy to prawda, ¿e 22 wrzeœnia

mo¿na bezp³atnie korzystaæ ze œrodków lokalnego trans-

portu zbiorowego? Jakie dokumenty potwierdzaj¹ upraw-

nienia do ulg? 3 kwietnia zmieni³a siê czêœæ przepisów obo-

wi¹zuj¹cych w warszawskiej komunikacji miejskiej. Zachê-

camy do zapoznania siê z nowymi regulacjami dotycz¹cymi

uprawnieñ do ulg oraz poœwiadczaj¹cych je dokumentów.

23 lutego br. zosta³y uchwalone zmiany wybranych przepi-

sów dotycz¹cych zasad korzystania z komunikacji miejskiej. Naj-

istotniejsze z nich dotycz¹ uprawnieñ do ulg oraz dokumentów,

na podstawie których mo¿na korzystaæ z ulgowych przejazdów.

Zmiany w ulgach

Jedna ze zmian dotyczy bezp³atnych przejazdów komuni-

kacj¹ miejsk¹ przys³uguj¹cych dzieciom. Od 3 kwietnia dzieci

mog¹ bezp³atnie podró¿owaæ komunikacj¹ miejsk¹ od momen-

tu urodzenia do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym

koñcz¹ 7 lat. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dotychczas przepisa-

mi, dzieci mog³y korzystaæ z komunikacji miejskiej bez op³at

do koñca roku szkolnego, w którym koñczy³y 7 lat.

Od tego roku z bezp³atnych przejazdów podczas Europejskie-

go Dnia Bez Samochodu, przypadaj¹cego 22 wrzeœnia, bêd¹ mogli

korzystaæ wszyscy pasa¿erowie. Dotychczas 22 wrzeœnia z ulgi

korzystali tylko w³aœciciele lub wspó³w³aœciciele samochodu oso-

bowego posiadaj¹cy przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu.

Dokumenty potwierdzaj¹ce prawo do ulgi

Jednoczeœnie wprowadzono zmiany dotycz¹ce dokumentów

potwierdzaj¹cych prawo do ulgi. Od 3 kwietnia, osoby korzy-

staj¹ce z ulgowych przejazdów powinny posiadaæ podczas

podró¿y nastêpuj¹ce dokumenty:

- honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezp³atnie: 18 litrów

pe³nej krwi (mê¿czyŸni), 15 litrów pe³niej krwi (kobiety) lub od-

powiadaj¹c¹ tej objêtoœci iloœæ innych jej sk³adników – nowoœæ

– legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej „Zas³u¿ony Ho-

norowy Dawca Krwi” lub odpowiedni wpis w legitymacji Hono-

rowego Dawcy Krwi wraz z dowodem to¿samoœci

- uczestnicy studiów doktoranckich – wa¿na legitymacja okre-

œlona w Rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

z dnia – nowoœæ – 5 paŸdziernika 2011 r. w sprawie studiów

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 r.

Nr 225, poz. 1351). Legitymacje doktorantów wydane na blan-

kietach wed³ug dotychczasowych wzorów zachowuj¹ wa¿noœæ

do 30 wrzeœnia 2012 roku.

Zachêcamy do szczegó³owego zapoznania siê Uchwa³¹ nr

XXXII/769/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012

roku. Szczegó³y na www.ztm.waw.pl.

ZTM informuje

gliwoœci zdrowotne, obni¿ony

nastrój, b¹dŸ uœwiadomienie

sobie, ¿e „coœ nie tak z tym

piciem”. W obu kategoriach

wiekowych bardzo znacz¹-

cym elementem mo¿e byæ  in-

terwencja rodziny (mê¿a, part-

nera), mniej lub bardziej deli-

katnie wyra¿ana presja.

W oddziale realizowany jest

8-tygodniowy program terapii.

W ci¹gu 2-3 tygodni, obok chê-

ci leczenia, obserwuje siê u

pacjentek bunt, upór, niezgo-

dê. Kobiety same musz¹ dojœæ

do tego, ¿e leczenie jest im

potrzebne. Po zakoñczeniu

tego programu pacjentki kiero-

wane s¹ na terapiê podtrzymu-

j¹c¹: przez ok. rok indywidual-

ny terapeuta pomaga rozwi¹-

zaæ bie¿¹ce kryzysy. Potem

oœrodek zachêca do korzysta-

nia z sieci wsparcia, jak¹ sta-

nowi¹ mityngi, w tym mityngi

wy³¹cznie dla kobiet.

Na jakie trudnoœci napoty-

ka kobieta, która chce zerwaæ

z alkoholem? Jedn¹ z pierw-

szych jest zawstydzenie fak-

tem, ¿e jest siê osob¹ uzale¿-

nion¹. Kolejna to bardzo ne-

gatywny stereotyp alkoholicz-

ki: menelara, meliniara, bru-

das. Czêsto trudno jest pogo-

dziæ leczenie z obowi¹zkami

domowymi. Nie zawsze jest

tak, ¿e rodzina rozumie, ¿e

kobieta lecz¹ca siê musi mieæ

czas, by odpocz¹æ, napisaæ

pracê. Utrudnieniem, a cza-

sem wrêcz gehenn¹, jest

przemoc domowa wobec pij¹-

cych kobiet.

Co pomaga? Tak jak w

przypadku mê¿czyzn - silna

motywacja. Czêsto motywacja

s¹ dzieci – obawa przed ich

utrat¹ lub chêæ odzyskania.

Terapia umacnia w pacjent-

kach poczucie w³asnej warto-

œci: mog¹ zobaczyæ swoje

kompetencje, wzmocniæ do-

bre strony. Motywacje kobiety

do leczenia mo¿e podtrzymaæ

wsparcie rodziny.

Picie kobiece to bardzo czê-

sto picie samotne, zw³aszcza

u osób w póŸniejszym wieku,

oko³o menopauzy. To drugi

wzorzec uzale¿nienia: syn-

drom pustego dnia (doros³e

dzieci); czêsto – rozpad rodzi-

ny, rozwód lub och³odzone re-

lacje z mê¿em; kryzys poczu-

cia w³asnej wartoœci, zwi¹za-

ny ze zmieniaj¹cym siê wygl¹-

dem fizycznym. Osoby, które

uzale¿niaj¹ siê w œrednim wie-

ku, s¹ nadœwiadome faktu, ¿e

to wstyd, ¿e nie wypada piæ al-

koholu; dlatego kryj¹ picie lub

minimalizuj¹: „to tylko kielisze-

czek, na sen; to tylko nale-

weczka, to tylko winko – nic

siê nie dzieje”.

Zasada „nie ma trzeŸwienia

w samotnoœci” odnosi siê tak-

¿e do kobiet. Znalezienie siê

wœród innych kobiet (mityng,

grupa AA) daje bardzo du¿e

wsparcie, du¿e wzmocnienie.

Panie, które chc¹ porozma-

wiaæ o swoim problemie z al-

koholem, podj¹æ leczenie, Od-

dzia³ Dzienny Terapii Uzale¿-

nieñ od Alkoholu zaprasza we

wtorki i pi¹tki w godz. 9-14 do

budynku G Szpitala Bródnow-

skiego przy ul. Kondratowicza.

W ka¿d¹ œrodê o godz. 10.45

odbywaj¹ siê mityngi. Kontakt

telefoniczny 22 326 59 40.

K.
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Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

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, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

A-Z remonty, wykoñczenia

602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa, monta¿,

konserwacja, 691-878-437

ELEKTROINSTALACJE,

nowe, remonty, konserwacja,

pomiary 502-148-467

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. 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 manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu 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 wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu 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:

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

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, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

REMONTY, wykoñczenia,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

18-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Miasto Sto³eczne Warszawa Dzielnica Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, og³asza

przetarg nieograniczony na sprzeda¿ samochodu s³u¿bowego wycofanego z eksploatacji.

Przetarg przeprowadzony zostanie w Warszawie przy ul. Modliñskiej 197 pok. 121 w dniu

13.04.2012 r. o godz. 13.00. Pod wskazanym adresem do dnia otwarcia ofert przetargowych,

mo¿liwe jest obejrzenie przedmiotowego pojazdu.

Pakiety z regulaminem przetargu mo¿na otrzymaæ w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym dla

Dzielnicy Bia³o³êka, pok. nr 137 (I piêtro, klatka C) lub pobraæ ze strony internetowej www.bialoleka.waw.pl.

Wadium nale¿y wnieœæ najpóŸniej do dnia 11.04.2012 r., gotówk¹ w kasie Urzêdu m.st. Warszawy

Dzielnica Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 127 (godziny otwarcia pon.: 8.00-18.00, wt.-pt.: 8.00-16.00),

lub przelewem na rachunek bankowy: CitiBank 02 1030 1508 0000 0005 5000 3031.

Wadium wp³acone przez osobê wy³onion¹ w drodze przetargu b¹dŸ licytacji nie ulega zaliczeniu

na poczet ceny nabycia i zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zawarcia z umowy cywilno-

prawnej sprzeda¿y zbywanego pojazdu. Wadium wp³acone przez innych uczestników przetargu

podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.

Podpisane oferty, które powinny zawieraæ: imiê, nazwisko i adres lub nazwê (firmê), NIP, telefon

kontaktowy i siedzibê oferenta; oferowan¹ cenê i warunki jej zap³aty (gotówka, przelew); oœwiadczenie

oferenta, ¿e zapozna³ siê ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub ¿e ponosi odpowiedzialnoœæ

za skutki wynikaj¹ce z rezygnacji z oglêdzin; kserokopiê dowodu wp³aty wadium oraz okreœliæ

sposób jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie, kasa organizatora przetargu),

nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w Urzêdzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy pok. 137 do godz. 12.00 w dniu 13.04.2012 r.

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do rozwi¹zania przetargu

bez podania przyczyn.

Marka

i typ pojazdu

Nr

rejestracyjny

Rok

produkcji

Wartoœæ

szacunkowa (z³)

Wadium

(z³)

Cena

wywo³awcza (z³)

DAEWOO - FSO

Leganza 2.0
WW 6380L 1998 2.000,00 200,00 2.000,00

Palikot atakuje Leszka Mil-

lera za wiêzienie Si Aj Ej (CIA)

bo od tego zale¿y bezpieczne

Euro 2012. Panie Januszu,

spokojnie, by³y premier te¿ nie

jest moim liderem ale: primo

voto, terroryzm nawet islamski

nie zna litoœci i ¿adnych zasad.

¯eby z nim walczyæ trzeba wy-

kazaæ siê te¿ ich brakiem.

Przyk³adem Rosja i Niemcy w

czasie wojen, a dziœ kumple. I

kto podpisuje kontrakty poza

Polsk¹?

Secundo voto, tajnoœæ w³a-

snych s³u¿b specjalnych dlate-

go jest tajna, bo tak ma byæ.

Tertio voto, ani Rumuni ani

Wêgrzy nie pisnêli w sprawie

swoich aj i ej, ani Mru, Mru, a

nie chodzi o popularny kaba-

ret. I nie pisn¹ - zasada druga.

Quattro voto, polityk mo¿e

mieæ niewyparzon¹ gêbê, ale

musi mieæ wyparzone rêce,

zw³aszcza gdy nimi manipulu-

je. Gdakania sejmowe maj¹

s³u¿yæ dobru Polski.

Pilnuj Pan, abyœmy nie

sprzedawali siê wiêcej pozor-

nym aliantom, bo co by³o to ju¿

by³o. Leszek Miller jest naszym

rodakiem, a elastyczny Obama

ze sztywnym Putinem i Frau

Merkel - nie. A trzeba iœæ do

przodu bez czadu marihuany,

socjotechnik i trzymaæ ze sob¹,

a nie udostêpniaæ naszego te-

rytoriom do niecnych celów w

przysz³oœci. Tych, co sprzedali,

odsuwaæ po cichu. Polska

Podziemna, wiedzia³a co robiæ

z kapusiami. Rozdzielaj Pan

nadal szanowne pañstwo od

kleru. Usprawniaj gospodarkê

i usuwaj urzêdnicze bagno.

Polityka to coœ, czego Pan

sam chcia³ i wiele niechcia-

nych ma³¿eñstw jeszcze przed

Panem. Dlatego wy¿ej by³o

voto. B¹dŸmy jak Izraelczycy

- gdziekolwiek - zawsze ra-

zem. Nie sprzedawajmy siê

obcym.

W przyrodzie, jak co roku,

afera kleszczowa.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, bardzo proszê nie cze-

kaæ, a¿ rozwin¹ siê objawy

apatii, wymiotów, biegunki,

chwiejnego chodzenia, tempe-

ratury powy¿ej 39oC, mierzo-

nej w odbycie, braku apetytu,

krwiomoczu. W apteczce po-

winien zawsze czekaæ prywat-

ny termometr pupila.

Wszystkie te objawy zwykle

zbiegaj¹ siê nagle. Krew mnie

zalewa, jak póŸn¹ noc¹ lub

wczesnym rankiem s³yszê nie-

odmiennie zdenerwowany

g³os, ¿e: bardzo przepraszam,

¿e w nietypowych godzinach

(czwarta rano, dwudziesta dru-

ga, trzecia, czwarta itd.), mój

pies od tygodnia zachowuje

siê jakoœ dziwnie. Jaka tempe-

ratura? Nie wiem. Ma pan/pani

termometr w domu? Nie. Jak

w czasie przeznaczonym  tak-

¿e na mój sen, bêd¹c obok

zdenerwowanej kobiety mam

zmierzyæ podstawowy para-

metr pacjenta?

Wiêkszoœæ lekarzy wetery-

narii pracuje jednoosobowo

lub w nielicznych zespo³ach w

okreœlonych godzinach. S¹ to

przedzia³y czasowe od 8 do

20. Mój 12-19.

Wykonujemy zawód s³u¿eb-

ny, dlatego nasze komórki s¹

w³¹czone praktycznie przez

ca³¹ dobê. S¹ w³¹czone dla-

tego, aby postawiæ diagnozê

bez badania pacjenta i skiero-

waæ do punktów ca³odobo-

wych w naprawdê wyj¹tkowo

ciê¿kich i nag³ych przypad-

kach. Opieramy siê na suge-

stiach w³aœcicieli. Niestety, pro-

szê Szanownych Pañstwa

czêsto k³amliwych, z powodu

wstydu z zaniedbania. Dlate-

go proszê w imieniu przedsta-

wicieli naszej profesji o niena-

du¿ywanie naszej prywatnoœci

i miru domowego. Je¿eli ju¿, to

o mówienie prawdy od pocz¹t-

ku do koñca. Najchêtniej po-

magamy w godzinach prze-

znaczonych na pracê. Babe-

szjoza nie ju¿ chorob¹ tajem-

nicz¹. Wiêkszoœæ nocnych le-

karzy wie, jak j¹ diagnozowaæ

i poprowadziæ pierwsze zabie-

gi. Jest to standard. Ca³odobo-

we marmury i sekretariat w

d³u¿szej kuracji kosztuj¹. W

zaufaniu do lekarza weteryna-

rii musi byæ wzajemnoœæ. Ja

przynajmniej liczê na to, ¿e

w³aœciciel mojego pacjenta nie

jest kretynem ani chamem i nie

bêdê mia³ w nocy 10 nieode-

branych po³¹czeñ z jednego

numeru.

Proszê zadaæ sobie pytanie,

czy ktoœ z Was dzwoni do ludz-

kiego lekarza pierwszego kon-

taktu przez ca³¹ dobê? Praw-

da, ¿e nie. Bo jest œwiadomoœæ

istnienia pogotowia. Weteryna-

ryjnym pogotowiem s¹ przy-

chodnie ca³odobowe i proszê

o tym pamiêtaæ.

Ale do meritum. Mamy co-

roczny wysyp kleszczy. Roz-

nosz¹ wiele chorób, g³ównie u

psów. Borelioza i babeszjoza

to klasyka gatunku co najmniej

od 15 lat. Je¿eli po s³onecz-

nych dniach nowego roku

stwierdzicie, ¿e z Waszym pu-

pilem nie jest dobrze, proszê

o zmierzenie temperatury i jak

najszybszy kontakt z lekarzem

- przypominam weterynarii -

który jest do dyspozycji.

Pozdrawiam Was wszyst-

kich i przypominam o zabez-

pieczaniu przed atakiem klesz-

czy. Tak bêdzie najproœciej.

Nie wszystko jest na sprzeda¿ przez ca³¹ dobê
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

Szef klubu Platformy Obywa-

telskiej przerwa³ przemówienie

mieszkañca Warszawy w spra-

wie likwidacji szkó³. Nakrzycza³

na niego i za¿¹da³ odebrania

g³osu, co te¿ pos³uszna prze-

wodnicz¹ca Rady Warszawy

natychmiast uczyni³a. Po czym

og³osi³a przerwê w obradach na

wielkanocne „jajeczko”…

To najbardziej charaktery-

styczny obraz z ostatniej sesji.

Skutki buty i ignorancji rz¹dz¹-

cej partii to kilka kolejnych zli-

kwidowanych szkó³, a tak¿e

s³ynnego ju¿ przedszkola

„Wiatraczek”. W³adze dzielni-

cy ani miasta nie by³y w stanie

przedstawiæ ¿adnych rzeczo-

wych argumentów, uzasadnia-

j¹cych takie decyzje.

Nie tak dawno radni Platfor-

my zakazali sprzeda¿y miesz-

kañ komunalnych. Do koñca

tego roku mo¿na sfinalizowaæ

rozpoczête procedury. W budyn-

kach stanowi¹cych 100% w³a-

snoœæ miasta, zakaz sprzeda¿y

lokali ju¿ obowi¹zuje. Tymcza-

sem w ubieg³y czwartek Klub

Platformy przeforsowa³ kurio-

zaln¹ uchwa³ê pozwalaj¹c¹ na

sprzeda¿ mieszkañ w dwóch bu-

dynkach w Wawrze oraz bodaj-

¿e po jednym na Woli i Ochocie.

Radni PO umo¿liwili wykupienie

lokali za 10% wartoœci kilkudzie-

siêciu osobom spoœród tysiêcy

warszawiaków, którym odebrali

tak¹ mo¿liwoœæ. Odmówili poda-

nia do publicznej wiadomoœci

nazwisk beneficjentów.

Nastêpnie odrzucili projekt

uchwa³y w sprawie zlecenia

Komisji Rewizyjnej niedawne-

go przetargu na dzier¿awê wiat

przystankowych. O przepro-

wadzenie kontroli jednog³oœnie

wnioskowa³a komisja infra-

struktury, zaniepokojona fakta-

mi odkrytymi przez szefa Klu-

bu PiS Macieja W¹sika.

Na koniec, pod os³on¹ nocy,

ujawniono nagrody przyznawa-

ne przez Pani¹ Hannê Gronkie-

wicz-Waltz sto³ecznym burmi-

strzom. Potwierdzaj¹ one wszel-

kie zarzuty, które wielokrotnie

podnosi³em w imieniu opozycji.

Ale to temat na kolejny felieton…

Tymczasem ¿yczê Pañstwu

radosnych Œwi¹t Wielkiej

Nocy. Weso³ego Alleluja!

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

O sesji krótko

Gor¹ce dni przed œwiêtami

staj¹ siê chyba elementem pol-

skiej tradycji. Po zimowym za-

stoju, wraz z pierwszymi gorêt-

szymi promieniami s³oñca,

budz¹ siê zwi¹zkowcy. Solidar-

noœæ, podobnie jak SLD, zbie-

ra³a podpisy za przeprowadze-

niem referendum w sprawie

rz¹dowej propozycji wyd³u¿e-

nia czasu pracy. Projekt usta-

wy trafi³ do Sejmu wsparty 15

tysi¹cami zwi¹zkowców na uli-

cach Warszawy i zaczê³o siê.

W Sejmie zrobi³o siê gor¹co i

to nie tylko za spraw¹ nadcho-

dz¹cej wiosny. Od czasu Lep-

pera wiadomym siê sta³o, ¿e

parlament to nie Wersal. Po-

jecha³ zatem premier po zwi¹z-

kowcach i pozwoli³ sobie na

nazwanie szefa „Solidarnoœci”

pêtakiem, zwi¹zkowcy nie po-

zostali mu d³u¿ni. Donald Tusk

jak chce niech pracuje do 100

lat - niekoniecznie  jako pre-

mier. Tak¿e pos³owie Ruchu

Palikota przeszli sami siebie.

W brutalny sposób zak³ócali

przemówienie Leszka Millera.

Nie pomog³y próby przywo³a-

nia pos³ów do porz¹dku podej-

mowane przez marsza³ek

Wandê Nowick¹, notabene z

ich klubu. Dopiero gdy prze-

mawiaj¹cy Miller nazwa³

awanturuj¹cych siê pos³ów

naæpan¹ ho³ot¹, trochê towa-

rzystwem trz¹chnê³o. Pos³o-

wie Ruchu Palikota schodz¹

na psy. Pokaza³o to ostatnie

g³osowanie w Sejmie. Powoli

zaczyna opadaæ cienka lewi-

cowa woalka i ukazuje siê po-

nura twarz libera³ów. £atwo

jest wyg³aszaæ protesty prze-

ciwko przywilejom koœcio³ów i

zg³aszaæ drugoplanowe postu-

laty, jak choæby w sprawie le-

galizacji narkotyków. Dotyczy

to sfery kulturowej, œwiatopo-

gl¹dowej i obyczajowej, gdzie

ka¿dy niezale¿nie od sympatii

politycznych mo¿e mieæ swo-

je zdanie. Trudniej jest - jak siê

okaza³o - pos³om Ruchu Pali-

kota zaj¹æ stanowisko w spra-

wie wa¿nej dla milionów ludzi

pracy. Pos³owie Ruchu Paliko-

ta wstrzymali siê w g³osowa-

niu nad przeprowadzeniem re-

ferendum w sprawie wyd³u¿e-

nia czasu pracy. Pos³owie Ru-

chu Palikota wspieraj¹ tym

samym premiera w negocja-

cjach z ich koalicjantem - PSL,

który nie garnie siê do podwy¿-

szania wieku emerytalnego.

Pos³owie Ruchu Palikota wy-

s³ali premierowi Tuskowi wy-

raŸny sygna³: jesteœmy w sta-

nie zast¹piæ PSL w koalicji, je-

steœmy w stanie poprzeæ pro-

jekt wyd³u¿enia czasu pracy lub

w ostatecznoœci wstrzymaæ siê

przy g³osowaniu, co tym przy-

padku tak¿e bêdzie znaczy³o

wspieranie rz¹du. Coraz bar-

dziej zaczynaj¹ przekonywaæ

mnie opinie by³ych ju¿ dzia³a-

czy Ruchu Palikota, przecho-

dz¹cych do SLD, ¿e ca³y pro-

jekt ruchu powsta³ w gabine-

tach PO i ma stanowiæ zakuli-

sowe wsparcie Platformy. Po

œwiêtach swój projekt ustawy w

sprawie referendum wsparty

podpisami mieszkañców ca³e-

go kraju z³o¿y Sojusz Lewicy

Demokratycznej. Temat jesz-

cze nie jest zamkniêty. Debata

trwa. Pos³owie Ruchu Palikota

maj¹ szansê wyjœæ z transu i

siê zrehabilitowaæ.

PS. Wszystkim czytelnikom

NGP, a w szczególnoœci mi³o-

œnikom moich felietonów,

wszystkiego najlepszego na

nadchodz¹ce Œwiêta.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Emerytalna awantura

Most Pó³nocny wreszcie

oddany do u¿ytku. Nadzór bu-

dowlany upora³ siê w koñcu z

odbiorami technicznymi i 24

marca przeprawa zosta³a uro-

czyœcie otwarta. Na ceremonii

bawi³o siê kilkadziesi¹t tysiê-

cy warszawiaków - g³ównie z

Bielan i Bia³o³êki, choæ sama

uroczystoœæ jako taka z pew-

noœci¹ na kolana nie rzuca³a.

I to mimo ¿e kosztowa³a nie-

ma³o, bo a¿ 250 tys. z³otych.

Nowy most odci¹¿y z pewno-

œci¹ wiecznie zakorkowan¹ Bia-

³o³êkê, choæ na pewno nie od

razu i - niestety - nie na d³ugo.

Nie od razu dlatego, ¿e ca³y czas

trwa jeszcze budowa wiaduktu

nad skrzy¿owaniem trasy mostu

z ul. Modliñsk¹. Ta inwestycja na

kilka miesiêcy zosta³a wstrzyma-

na, bo urzêdnicy nie potrafili roz-

wi¹zaæ problemu linii wysokiego

napiêcia, która tamtêdy przecho-

dzi³a. Budowa wiaduktu ma siê

ponoæ zakoñczyæ w lipcu i dopie-

ro wtedy mo¿na spodziewaæ siê,

¿e korki na Modliñskiej przy wjeŸ-

dzie na most znikn¹. Aczkolwiek

pe³en efekt zostanie osi¹gniêty i

tak dopiero za kilka lat, gdy tra-

sa mostu zostanie przed³u¿ona

od Modliñskiej do ul. P³ochociñ-

skiej. Póki co, z budowy tego od-

cinka w³adze miasta - mimo

sprzeciwu radnych SLD – zrezy-

gnowa³y, podobnie zreszt¹ jak z

wielu innych niezbêdnych inwe-

stycji drogowych na Targówku,

Pradze Pó³noc i Bia³o³êce.

Niestety, niezbyt d³ugo nacie-

szymy siê  brakiem korków przy

wyjeŸdzie z Bia³o³êki. Jeszcze w

tym roku ma bowiem rozpocz¹æ

siê remont Mostu Grota-Rowec-

kiego, co oznacza, ¿e na co naj-

mniej dwa lata stracimy tê prze-

prawê. Ca³y ruch przeniesie siê

na Most Pó³nocny i wtedy dopie-

ro bêdzie tu niez³y „kocio³”.

Zw³aszcza, ¿e nieprêdko pojawi

siê te¿ linia tramwajowa na Tar-

chomin, bo z powodu protestów

mieszkañców Winnicy ca³a pro-

cedura uzyskania stosownych

pozwoleñ musi byæ przeprowa-

dzona od nowa. Rozwi¹zaniem

Pó³nocny otwarty

tymczasowym maj¹ byæ szyno-

busy je¿d¿¹ce Mostem Pó³noc-

nym, ale nawet na to przyjdzie

poczekaæ minimum rok, bo na

moœcie nie wybudowano nawet

jeszcze trakcji elektrycznej!

Obserwuj¹c to wszystko,

trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e

po raz kolejny znów ktoœ cze-

goœ nie dopilnowa³. Ale co siê

dziwiæ, skoro w przypadku mo-

stu dla w³adz miasta problemem

numer jeden by³a jego nazwa. I

akurat z tym Platforma Obywa-

telska szybko sobie poradzi³a,

choæ zupe³nie inaczej ni¿ ocze-

kiwali tego mieszkañcy. Wbrew

nim radni PO przeg³osowali, ¿e

Most ma przestaæ byæ Pó³noc-

nym i staæ siê Mostem Sk³odow-

skiej-Curie. Ale nawet jeœli dla

nich siê sta³, to dla nas miesz-

kañców i tak pozostanie Mo-

stem Pó³nocnym.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Chcia³bym serdecznie powi-

taæ czytelników NGP i zachê-

ciæ do lektury moich spostrze-

¿eñ, komentarzy i opinii, zbie-

ranych w krótkie, cykliczne fe-

lietony, które bêd¹ ukazywaæ

siê na ³amach gazety w towa-

rzystwie tekstów kreœlonych

ju¿ od kilku lat przez moich

szanownych kolegów - felieto-

nistów, reprezentuj¹cych ró¿-

ne opcje polityczne.

Niew¹tpliwie wydarzeniem nr

1 ostatnich dni w stolicy by³o

oddanie do u¿ytku Mostu Marii

Sk³odowskiej-Curie, zwanego

nie tak dawno Pó³nocnym. Pod-

czas imprezy na inauguracjê

przeprawy postanowi³em wmie-

szaæ siê w t³um przyby³ych w

liczbie ok. 50 tys. mieszkañców.

By³em ciekaw wra¿eñ, komen-

tarzy przysz³ych u¿ytkowników

tej d³ugo oczekiwanej inwesty-

cji. Owszem, da³o siê s³yszeæ

pewne utyskiwania. A to ¿e ter-

min nie dotrzymany, a to ¿e nie

ma tramwaju, œcie¿ki rowerowej

i zjazdu wiaduktem na Mo-

dliñsk¹, wreszcie ¿e nazwa w

ostatniej chwili zmieniona. Jed-

nak by³y to g³osy zdecydowa-

nej mniejszoœci, a przewa¿a³y

liczne g³osy uznania i zwyk³e-

go zadowolenia. Wszak wiêk-

szoœæ mieszkañców po³¹czo-

nych mostem dzielnic wie, ¿e

warunki pogodowe i ostre zimy

nie by³y sprzymierzeñcem bu-

downiczych, œcie¿ka rowerowa

i bezkolizyjny zjazd bêd¹ nieba-

wem, a na tramwaj poczekamy

jeszcze raptem kilka miesiêcy.

Co do zmiany nazwy, przyzna-

jê, ¿e sam by³em swego czasu

sceptycznie nastawiony do tego

pomys³u. Nie dlatego, ¿e mia³bym

coœ przeciw naszej s³ynnej

uczonej, ale z powodu utrwale-

nia siê roboczej i widniej¹cej w

dokumentach nazwy „Pó³noc-

ny”. Gdy jednak Rada Warsza-

wy postanowi³a uczciæ w ten

sposób noblistkê, uwa¿am, ¿e

powinny ucichn¹æ ju¿ dyskusje

i niepotrzebne podsycanie

emocji, a akcja zbierania pod-

pisów przez jednego z radnych

pod petycj¹ o zmianê nazwy to

ju¿ gruba przesada i dzia³anie

potrzebne jak przys³owiowa

dziura w moœcie. Byæ mo¿e,

du¿o wody up³ynie pod nowym

mostem, nim nazwa przyjmie

siê na dobre. Teraz zamiast

z³oœliwie (jak siê da³o s³yszeæ)

psioczyæ, ¿e patronk¹ mostu

mog³aby byæ nawet byæ przed-

stawicielka rodziny Mostowia-

ków, po prostu cieszmy siê i

Obiektywny POdrêcznik

M jak MOST, S jak SUKCES

bez obaw korzystajmy z Mo-

stu M.S-C, ekrany wyciszaj¹-

ce nie s¹ z kartonów, ale z so-

lidnego tworzywa, co osobiœcie

sprawdzi³em.

Podsumowuj¹c krótko i

zwiêŸle: wielu obiecywa³o, a

s³owa dotrzyma³a i inwestycjê

zrealizowa³a ekipa Pani Prezy-

dent H. Gronkiewicz-Waltz. I

co by nie mówiæ, to sukces

przez du¿e S.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

W mieœcie £ódŸ planowano

prywatyzacjê Zak³adu Wodo-

ci¹gów i Kanalizacji. To histo-

ria podobna do prywatyzacji

warszawskiego SPEC, nie tyl-

ko dlatego, ¿e prezydent £odzi

ma na imiê Hanna i jest z Plat-

formy Obywatelskiej. Sto³ecz-

ne Przedsiêbiorstwo Energety-

ki Cieplnej, podobnie jak ³ódz-

ki ZWiK, jest naturalnym mo-

nopolist¹ us³ug publicznych.

Prywatyzacja takiej firmy nie-

koniecznie prowadzi do popra-

wy jakoœci us³ug oraz do ob-

ni¿ki cen dla konsumentów, a

to wszak powinny byæ dwa

g³ówne powody prywatyzacji.

W obu miastach panie pre-

zydent przyznawa³y, ¿e powo-

dem prywatyzacji jest chêæ za-

³atania deficytu bud¿etowego.

Warszawa, zad³u¿ona ponad

miarê przez Lecha Kaczyñskie-

go i Hannê Gronkiewicz-Waltz,

po prostu potrzebowa³a gotów-

ki. W £odzi podobnie: prezydent

Hanna Zdanowska zapowiada-

³a, ¿e bez prywatyzacji ZWiK

nie bêdzie robiæ remontów

szkó³ i dróg. I w Warszawie, i w

£odzi, zamiar prywatyzacji wy-

wo³a³ protesty mieszkañców.

Ale tu zaczynaj¹ siê ró¿nice.

W Warszawie zebrano 151

tysiêcy podpisów pod wnio-

skiem o przeprowadzenie re-

ferendum. Urzêdnicy PO do³o-

¿yli wszystkich starañ, by

udowodniæ, ¿e podpisy s¹ nie-

wa¿ne, niekompletne, a nawet

fa³szywe, po czym SPEC sprze-

dano, a okolicznoœci sprzeda-

¿y utajniono nawet przed rad-

nymi. W £odzi zebrano 47 ty-

siêcy podpisów przeciwko pry-

watyzacji ZWiK, po czym pre-

zydent Hanna Zdanowska zre-

zygnowa³a z zamiaru sprzeda-

¿y spó³ki. Zanim podjê³a decy-

zjê o rezygnacji, organizowa³a

konsultacje z ekspertami i z

mieszkañcami miasta. W War-

szawie - niewyobra¿alne.

Jest jedno miasto maj¹ce cen-

trum bardziej rozkopane, ni¿

Warszawa. To Katowice.

Sprawc¹ tamtejszego zamiesza-

nia jest przebudowa dworca ko-

lejowego na przeciêciu g³ównych

szlaków komunikacyjnych mia-

sta. W tej chwili w miejscu dwor-

ca zieje wielka dziura, a œród-

miejskie ulice poprzegradzano

p³otami. Wygl¹da to ca³kiem tak,

jak w Warszawie rozkopanej

przez budowniczych metra. Ale

tu zaczynaj¹ siê ró¿nice.

Przez œrodek placu budowy

w Katowicach wytyczono liniê

tramwajow¹ i wygrodzono

przejœcia dla pieszych, by

mieszkañcy w jak najmniej-

szym stopniu odczuli utrudnie-

nia. Podró¿ tramwajem bezpo-

œrednio przez plac budowy jest

nawet atrakcj¹, przypomina

safari. Dziêki temu przez mia-

sto da siê przejœæ i przejechaæ.

Jak natomiast zablokowana

jest Warszawa - wiadomo.

Okazuje siê, ¿e w innych mia-

stach mo¿na. Zarówno w tych,

którymi rz¹dzi Platforma, jak i

w tych maj¹cych prezydenta

niezale¿nego od partii politycz-

nych (jak Piotr Uszok w Kato-

wicach). ¯yczê Pañstwu œwi¹t

Wielkiej Nocy pe³nych nadziei.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

W Warszawie i gdzie indziej
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Kolejny koncert z cyklu

„Bia³o³êcka Scena Mistrzów”

rozpocz¹³ siê bardzo „po-

prawnie” – „Marszem entu-

zjastów” Izaaka Dunajew-

skiego z filmu „Œwiat siê

œmieje” w wykonaniu ubranej

jak dru¿yna pionierów Bia³o-

³êckiej Orkiestry „Romantica”.

M³odzie¿ pewnie nie bardzo

wie, o co chodzi, ale starsze

pokolenie, które mia³o w lek-

turze ksi¹¿eczkê „Timur i jego

dru¿yna” na pewno zrozumie,

co mam na myœli.

Koncert zatytu³owany „Mi-

strzowska pieœñ filmu rosyj-

skiego” musia³ zacz¹æ siê od

wielkiego przeboju radzieckie-

go kina lat 30., komedii  „Œwiat

siê œmieje” (w oryginale „Wie-

sio³yje riebiata”) w re¿yserii

Grigorija Aleksandrowa z nie-

œmiertelnymi rolami Lubow

Or³owej i Leonida Utiosowa,

poniewa¿ muzyka Dunajew-

skiego podbi³a ca³y œwiat. Po

„Marszu entuzjastów” us³y-

szeliœmy jeszcze jeden prze-

bój z tego filmu, piosenkê

„Serce”. W roli solisty wyst¹-

pi³ pochodz¹cy z Syberii pie-

œniarz oraz aktor filmowy i te-

atralny Evgen Malinowski.

Mistrzowska pieœñ filmu rosyjskiego
Przeboje z takich filmów, jak „Lec¹ ¿urawie”, „Œwiat

siê œmieje” czy „Siedemnaœcie mgnieñ wiosny” przypo-

mnia³ 24 marca na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

syberyjski bard Evgen Malinowski.

Husaria doje¿d¿aj¹ca na

plan filmowy na rowerach,

pierwsza dama polskiego fil-

mu, Beata Tyszkiewicz ze

swoim pieskiem Roco w ele-

ganckiej restauracji jedz¹cy

homary, Wiktor Zborowski

przebity strza³ami czy Hanka

Bielicka szalej¹ca na Harleyu

– to tylko niektóre z fotografii

Zenona ̄ yburtowicza, zapre-

zentowane na otwartej 24

marca wystawie pt. „Kulisy fil-

mu na weso³o” w galerii Bia-

³o³êckiego Oœrodka Kultury.

Zenon ¯yburtowicz, œwiato-

wej s³awy artysta - fotograf, re-

porter i podró¿nik - jest cz³on-

kiem Académie Internationale

de Lutece w Pary¿u, Zwi¹zku

Polskich Artystów Fotografi-

ków, Stowarzyszenia Dzienni-

karzy Podró¿ników Globtrotter

oraz Stowarzyszenia Polskich

Artystów Karykatury. Autor al-

bumów fotograficznych ma w

dorobku zdjêcia na potrzeby

kampanii reklamuj¹cych filmy

fabularne i wiele zdjêæ prezen-

tuj¹cych sytuacje humory-

styczne. Swoje prace pokazy-

Kulisy filmu na weso³o
Zdjêcia znanych i lubianych aktorów w zabawnych sytu-

acjach autorstwa Zenona ¯yburtowicza mo¿na ogl¹daæ w

galerii Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury przy ul. Van Gogha 1.

Maj¹cy polskie korzenie ar-

tysta od 20 lat mieszka w Pol-

sce. Ukoñczy³ studia na Wy-

dziale Aktorskim Wy¿szej

Szko³y Komunikowania i Me-

diów Spo³ecznych im. J. Gie-

droycia w Warszawie. Studio-

wa³ tak¿e na Wydziale Aktor-

skim w Northeastern Illinois

University w Chicago. Wyst¹-

pi³ w wielu polskich filmach,

m.in. w „Opowieœciach week-

endowych” Krzysztofa Za-

nussiego i „Bitwie Warszaw-

skiej 1920” Jerzego Hoffma-

na oraz serialach „Na Wspól-

nej” i „Ojciec Mateusz”. W

cyklu „Syberyjski bard zapra-

sza” nagra³ 3 p³yty: „Prolog”,

„Tropami Wysockiego” i „Œla-

dem  Okud¿awy”.

Na „Bia³o³êckiej Scenie

Mistrzów” zaprezentowa³

wskrzeszone w nowych aran-

¿acjach Miko³aja G¹siorka

piosenki i pieœni klasyki ra-

dzieckiego i rosyjskiego kina.

Piosenka „¯urawli”, z mu-

zyk¹ Jana Frenkiela do s³ów

Rasula Gamzatova z filmu

„Lec¹ Ÿurawie” w re¿. Micha-

i³a Ka³atozova przypomnia³a

nam wspania³e role Tatiany

Samoj³owej i Aleksego Bata-

³owa. Ballada „Mgnowienia”

oraz „Pieœñ o dalekiej ojczyŸ-

nie”, obie z muz. Michai³a Ta-

riverdieva i  s³owami Roberta

Rozdestwenskiego, pocho-

dzi³y z serialu „Siedemnaœcie

mgnieñ wiosny” w re¿. Tatja-

ny Lioznovej. Nastrojowa pio-

senka „Tiomnaja nocz’” z

opowiadaj¹cego historiê wo-

jennej przyjaŸni filmu „Dwa

bojca” zapocz¹tkowa³a nie-

gdyœ karierê Marka Berrnesa.

My us³yszeliœmy j¹ w równie

mistrzowskim wykonaniu

Evgena Malinowskiego.

Akompaniuj¹c sobie na gi-

tarze artysta zaprezentowa³

te¿ kilka utworów mistrzów ro-

syjskiej poezji œpiewanej, W³a-

dimira Wysockiego i Bu³ata

Okud¿awy, których twórczoœæ

zawsze by³a w Polsce bardzo

popularna. Ballada Okud¿awy

„Wybaczcie piechocie” nie-

odmiennie nas wzrusza. Po-

dobnie zreszt¹ jak ca³y kon-

cert „Mistrzowska pieœñ filmu

rosyjskiego” by³ dla starszego

pokolenia sentymentaln¹ pod-

ró¿¹ w przesz³oœæ. Œwietnym

pomys³em okaza³y siê towa-

rzysz¹ce muzyce projekcje

fragmentów filmów, obecnie

prawie nieobecnych w pol-

skich mediach.

Po krótkiej przerwie odby-

³o siê z spotkanie z mistrzem,

w którym artysta odpowiada³

na pytania widzów i prowa-

dz¹cego koncert Andrzeja

Krusiewicza oraz wyrazi³

swoje pogl¹dy na temat zbli-

¿ania kultur i zacieœniania

s³owiañskiej wspólnoty. Kon-

cert „Mistrzowska pieœñ filmu

rosyjskiego”, jak ka¿dy spek-

takl „Bia³o³êckiej Sceny Mi-

strzów”, by³ niezwykle udany.

Mam nadziejê, ¿e nie zni-

wecz¹ tej tradycji absurdalne

zarzuty, publikowane w jed-

nej z lokalnych gazet.

Joanna Kiwilszo

wa³ na wystawach zbiorowych

i indywidualnych na ca³ym

œwiecie, publikowa³ w prasie

polskiej i zagranicznej. Jego

fotografie znajduj¹ siê w zbio-

rach Muzeum Kinematografii w

£odzi oraz warszawskiego Mu-

zeum Karykatury.

W Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury zaprezentowa³ sze-

reg zdjêæ zrobionych na pla-

nie filmów Jerzego Hoffmana

„Ogniem i mieczem” oraz

„Stara baœñ”. Na pracê akto-

rów i re¿ysera stara³ siê spoj-

rzeæ z przymru¿eniem oka.

Uda³o mu siê uchwyciæ nie-

zamierzony komizm niektó-

rych sytuacji, jak husarzy ja-

d¹cych na rowerach, inne

prowokowa³. Pozowali mu w

historycznych kostiumach

m.in. Daniel Olbrychski, Wik-

tor Zborowski i Zbigniew Za-

machowski. Nawet piêkna

Izabella Scorupco zrobi³a dla

niego okropnego zeza.

Wystawa zdjêæ Zenona

¯yburtowicza  „Kulisy filmu na

weso³o” w BOK  potrwa do 14

kwietnia.

Joanna Kiwilszo

W Œwiêta Wielkanocne

i ka¿dego dnia

wszystkim naszym Czytelnikom

i Og³oszeniodawcom,

wiele zdrowia, szczêœcia,

pieni¹¿ków, pogody ducha

i zadowolenia
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