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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady protetyka s³uchu w gabinecie firmy FONIKON,
który mieœci siê przy ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A
(tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu
i konsultacja protetyka gratis!
W maju i czerwcu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Œmieciowa rewolucja
- œmieciowy ba³agan

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Modna energia
odnawialna
Zapewne trudno dziœ znaleŸæ Polaka, który nie wiedzia³by,
czym jest energia odnawialna. Wielu z nas, szczególnie
tych mieszkaj¹cych poza du¿ymi miastami, decyduje siê
na kolektory s³oneczne czy te¿ pompy ciep³a. Energia
odnawialna potrzebna jest jak powietrze w du¿ych miastach, najwiêkszych emitentach gazów cieplarnianych do
atmosfery. St¹d Dzieñ Energii Odnawialnej w Warszawie,
który zagoœci³ w Bia³o³êce 9 maja.
Panel dyskusyjny, przygo- go celem jest ograniczenie
towany z rozmachem przez przez Warszawê emisji gaw³adze dzielnicy, odby³ siê z zów cieplarnianych, stworzeinicjatywy Agnieszki Borow- nie z niej wyspy zielonej enerskiej, radnej klubu PO.
gii, ale przede wszystkim
Na pocz¹tek samorz¹dow- wskazanie jak u³atwiæ mieszcy i eksperci dynamicznie roz- kañcom zak³adanie instalacji
wijaj¹cej siê bran¿y energii energetyki odnawialnej, ze
odnawialnej omawiali przygo- szczególnym uwzglêdnietowany przez warszawski ra- niem sposobów pozyskiwania
tusz plan dzia³añ w obrêbie na nie œrodków finansowych.
dokoñczenie na str. 2
energetyki odnawialnej, które-

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

UWAGA
Firma FONEM - APARATY S£UCHOWE
gabinet przeniesiony do Przychodni VITAMED

ul. Wileñska 19
(wejœcie od Alei Solidarnoœci, róg ul. Szwedzkiej)
Telefon: 503 708 617

Florian w zieleni

Im bli¿ej terminu rozpoczêcia zapowiadanej przez miasto „œmieciowej rewolucji”, tym wiêcej niewiadomych.
W Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc odby³o siê drugie w
tym miesi¹cu spotkanie na temat planowanych zmian, z
udzia³em Piotra Karczewskiego, dyrektora miejskiego
Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
T³umnie zgromadzonym z podmiotami, które rozliczaj¹
zarz¹dcom i w³aœcicielom wszystkie op³aty w oparciu o
nieruchomoœci ponownie metr kwadratowy i nie maj¹
przedstawiono szczegó³y no- ¿adnej wiedzy o iloœci mieszwego systemu. W¹tpliwoœci kañców? K³opot pojawia siê
by³o bardzo wiele. Zarz¹dcy tak¿e przy zmiennej iloœci
wspólnot i przedstawiciele œmieci, z którym boryka siê
spó³dzielni podnosili problem np. Dzielnicowy Oœrodek
braku mo¿liwoœci uzyskania Sportu i Rekreacji (DOSiR).
rzetelnych danych o iloœci Tam o iloœci i rodzaju powstamieszkañców. Biuro Gospo- j¹cych odpadów decyduje
darki Odpadami zachêca ich charakter prowadzonych zado zbierania od lokatorów jêæ lub organizowanej impredeklaracji w tej sprawie na zy. W takim przypadku kopiœmie. Jednak w przypadku nieczne bêdzie sporz¹dzenie
odmowy wype³nienia takiego co kwarta³ odpowiedniej kooœwiadczenia, które jest rekty deklaracji.
W wyniku licznych nacica³kiem dobrowolne, brak
jakichkolwiek sankcji. To b³¹d sków mieszkañców podczas
ustawy, równie¿ uchwalanej spotkañ informacyjnych prow wielkim poœpiechu. Na spo- wadzonych w kilkunastu
tkaniu zachêcano administra- dzielnicach Warszawy zadetorów do osobistego odwie- klarowano, ¿e od maja do lidzania ka¿dego mieszkania... stopada raz w miesi¹cu bêd¹
Mo¿na te¿ za³¹czyæ do dekla- odbierane odpady zielone.
racji informacjê, z ilu lokali Wed³ug poprzednich zapidokoñczenie na str. 3
dane nie sp³ynê³y. Co jednak

Przeniesienie Jarmarku Floriañskiego do Parku
Praskiego to by³ strza³ w dziesi¹tkê – powiedzia³a
wiceburmistrz Pragi Pó³noc Edyta Federowicz,
witaj¹c uczestników i goœci VIII edycji tej imprezy
12 maja. Ta opinia potwierdzi³a siê w rozmowach
z uczestnikami.
Przez 10 godzin, zarówno ga¿owa³a siê te¿ w liczne akw muszli koncertowej, jak w cje profilaktyki i edukacji prozalejkach Parku Praskiego, nie drowotnej kobiet.
brakowa³o atrakcji. Program
Towarzystwo Przyjació³
artystyczny otworzy³a orkie- Dzieci od 20 lat prowadzi na
stra dêta Ochotniczej Stra¿y Pradze Pó³noc 4 placówki
Po¿arnej z Nadarzyna pod opiekuñczo-wychowawcze
dyrekcj¹ Miros³awa Kowal- wsparcia dziennego dla
dokoñczenie na str. 5
czyka, która zaprezentowa³a
ró¿norodny repertuar i nowe
instrumenty – tacki z papierem œciernym. By³ te¿ konkurs z nagrodami dla osób,
które rozpozna³y, z jakich filmów pochodz¹ zagrane melodie. Utwory z cyklu „Polska
biesiada” zachêci³y do tañca
pani¹ Wies³awê; za jej przyk³adem posz³y inne osoby.
Potem na scenie zagoœci³
chór dzieci z klas I – III SP nr
50, wizjonerka Aida z dzieæmi z Lublina, grupy taneczne
z Zespo³u szkó³ nr 45, Teatr
Akt, Kapela Praska pod batut¹ Czes³awa Jakubika.
O godz. 16.20 rozpoczê³a
Majowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³eczsiê ceremonia wrêczania Flo- nego poœwiêcono tematowi, który nie jest szerzej znany.
rianów – statuetek dla osób i Czym s¹ klauzule spo³eczne, jak mo¿na je stosowaæ i
instytucji, zas³u¿onych dla jakie bariery pozostaj¹ do pokonania? Na te i inne pytania
Pragi. W tym roku zarz¹d odpowiada³ zaproszony na spotkanie ekspert z Instytutu
dzielnicy Praga Pó³noc przy- Spraw Publicznych, Tomasz Schimanek. ¯al, ¿e na spotkazna³ tylko 2 statuetki: dr Alicji nie nie dotarli zaproszeni urzêdnicy ani pani Wiceburmistrz
D¹browskiej i Towarzystwu Edyta Federowicz, która nominalnie uczestniczy w pracach
Przyjació³ Dzieci. Uzasadnie- Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego.
nie wyboru zawieraj¹ przytoJak wskazuj¹ liczne przy- pracy. S¹ wyj¹tkiem od regu³
czone poni¿ej laudacje.
k³ady z ró¿nych stron Polski i zamówieñ publicznych, zapiLekarz medycyny Alicja dobre wzorce z za granicy, sanych w ustawie.
Istniej¹ dwie dyrektywy
D¹browska od 32 lat pracuje klauzule spo³eczne w zamóna Pradze jako lekarz rodzin- wieniach publicznych stano- unijne do stosowania klauzul,
ny, drug¹ kadencjê pe³ni obo- wi¹ skuteczny instrument implementowane do polskiewi¹zki poselskie. Jest rzecz- wspierania dzia³añ, wp³ywa- go Prawa zamówieñ publiczniczk¹ wielu inicjatyw, podej- j¹cych pozytywnie na spo³e- nych w 2009 roku, pozwalamowanych na rzecz spo³ecz- czeñstwo i lokalne wspólno- j¹ce na szczególne traktowanoœci Pragi. Wspiera³a rozbu- ty poprzez wyrównywanie nie podmiotów szeroko rozudowê szpitala Praskiego, an- szans w dostêpie do rynku mianej ekonomii spo³ecznej.

Dialog o klauzulach spo³ecznych
Pierwsza w art.22, ust.2
umo¿liwia zamawiaj¹cemu
wskazanie jako wykonawców
zamówienia zak³adów pracy
chronionej (wymóg zatrudniania przez podmiot co najmniej
50% osób niepe³nosprawnych) oraz uwzglêdnianie
spo³ecznej wartoœci dodanej,
a nie tylko oferowanej ceny.
Druga klauzula, okreœlona w
art. 29, ust. 4 (w powi¹zaniu
z art. 36 ust. 2 pkt. 9), umo¿liwia zamawiaj¹cemu uzale¿nienie wykonania zamówienia od zatrudnienia przy realizacji zamówienia wskazanych w Prawie zamówieñ
publicznych kategorii osób,
dokoñczenie na str. 2
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Dialog o klauzulach spo³ecznych
dokoñczenie ze str. 1

utworzenia funduszu szkoleniowego lub zwiêkszenia
wp³at pracodawcy na fundusz
szkoleniowy. Druga klauzula
ma wiêc charakter prozatrudnieniowy i oprócz bezrobotnych i d³ugotrwale bezrobotnych dotyczy np. tak¿e: przygotowania zawodowego m³odocianych, rehabilitacji zawodowej niepe³nosprawnych
oraz bezdomnych realizuj¹cych indywidualny program
wychodzenia z bezdomnoœci,
uzale¿nionych od narkotyków
lub innych œrodków odurzaj¹cych po zakoñczeniu programu terapeutycznego, chorych psychicznie, zwalnianych z zak³adów karnych,
maj¹cych trudnoœci w integracji ze œrodowiskiem, b¹dŸ
uchodŸców. Prawo zamówieñ publicznych nie okreœla
jednak wymaganego udzia³u
osób z wy¿ej wymienionych
grup w ogólnej liczbie zatrudnionych przy realizacji zamówienia, wskazuj¹c jedynie, ¿e
powinien zrobiæ to zamawiaj¹cy. Obie wymienione klauzule mo¿na tak¿e stosowaæ
jednoczeœnie.

Klauzule spo³eczne dotycz¹ tylko zamówieñ publicznych, a wiêc zamawiaj¹cym,
który mo¿e z nich korzystaæ,
s¹ g³ównie samorz¹dy. Do
2011 roku a¿ 45% samorz¹dów lokalnych uwzglêdni³o
klauzule spo³eczne w zamówieniach publicznych. By³o to
14 000 zamawiaj¹cych i 83 000
wykonawców zadañ na
ogóln¹ kwotê 144 mld z³.
Praktycznie ka¿dy samorz¹d,
który skorzysta³ z tej formy
wsparcia rynku pracy, czyni³
to ponownie przy kolejnych
zamówieniach publicznych.
Dla strony spo³ecznej cenne
s¹ zw³aszcza takie zamówienia, które mo¿na zleciæ bezprzetargowo, ze wzglêdu na
niski koszt zadania (do 14 tysiêcy euro). W tym trybie równie¿ mo¿na stosowaæ klauzule spo³eczne.
W Warszawie, w przeciwieñstwie do innych du¿ych
miast, na przyk³ad Gdyni,
Gdañska, Wroc³awia, £odzi,
Czêstochowy, Szczecina czy
Bydgoszczy, dot¹d temat by³
ca³kiem nieznany - w ¿adnym
przetargu nie stosowano
klauzul spo³ecznych. To ma

Leximus radzi

Odpowiedzialnoœæ
rodziców za szkodê

siê wkrótce zmieniæ na mocy
rozporz¹dzenia przygotowywanego w Ratuszu. Ale tak¿e urzêdy centralne stroni³y
od klauzul spo³ecznych. Dobry przyk³ad da³o Ministerstwo Zdrowia, które og³osi³o
trzy postêpowania z klauzul¹
prozatrudnieniow¹. W ka¿dym z nich wykonawca musi
zatrudniæ przy realizacji zamówienia jedn¹ osobê bezrobotn¹. To niewiele, ale pocz¹tki zawsze s¹ trudne.
Tymczasem urzêdnicy nie
chc¹ stosowaæ klauzul z braku wiedzy i œwiadomoœci korzyœci, obawy przed nowoœci¹ i zwiêkszeniem kosztów
zamówienia, co wi¹¿e siê z
fetyszyzacj¹ ceny, która stajê siê jedynym czynnikiem
weryfikacyjnym ofert. Czêsto
urzêdnicy nie maj¹ tak¿e rozpoznania lokalnego rynku
potencjalnych wykonawców
lub iloœæ przedsiêbiorstw spo³ecznych na danym terenie
jest niedostateczna. Przedsiêbiorstwa takie to czêsto
spó³dzielnie socjalne, które
zajmuj¹ siê sprz¹taniem, cateringiem, opiek¹ nad osobami starszymi, ochron¹ mienia, regionalnym rzemios³em
itd. Klazule spo³eczne siê
sprawdzaj¹. Czy sprawdzi siê
w Warszawie ich centralnie
sterowane stosowanie? Czas
poka¿e.
W dalszej czêœci spotkania
cz³onkowie prezydium DKDS
przedstawili swoje spostrze¿enia z udzia³u w komisjach

konkursowych opiniuj¹cych
projekty zg³aszane w ramach
konkursów organizowanych
przez poszczególne wydzia³y urzêdu dzielnicy. Zwracano uwagê na brak projektów
atrakcyjnych, z pomys³em, a
nadmiar wydumanych. Autorzy
wniosków czêsto pope³niaj¹
b³êdy formalne, które grzebi¹
szanse na dofinansowanie
nawet ciekawych pomys³ów.
Pracownicy urzêdu zachêcaj¹ do wczeœniejszego zg³oszenia siê i wspólnego przejrzenia dokumentów. Zaskakuj¹co potrafi¹ te¿ zachowaæ
siê w³adze dzielnicy. Strona
spo³eczna ze zdziwieniem i
niedowierzaniem przyjê³a na
przyk³ad decyzjê Burmistrza
Piotra Zalewskiego o odrzuceniu rekomendowanego
przez komisjê konkursow¹
projektu Stowarzyszenia
„Serduszko dla dzieci” kolejnej ods³ony uznanego ju¿
Festiwalu Filmów M³odzie¿owych. Dofinansowania odmówiono, poniewa¿ jest to festiwal... miêdzynarodowy, a nie
dzielnicowy.
Na kolejnym posiedzeniu
bêdzie poruszony temat tzw.
twardej rewitalizacji, czyli remontów infrastruktury, w tym
niepokoj¹cy mieszkañców i
szkodliwy dla Pragi projekt
poszerzenia Wybrze¿a Helskiego i wprowadzenia jeszcze wiêkszego ruchu ko³owego w w¹skie uliczki Pragi K³opotowskiego, Panieñsk¹,
Okrzei.
Kr.

Mieszkamy na terenie doœæ du¿ej wspólnoty mieszkaXLIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
niowej. Ostatnio pojawia siê coraz wiêcej szkód, które
prawdopodobnie s¹ „dzie³em” dzieci i m³odzie¿y. Czy
je¿eli nasz 11-letni syn wybije np. szybê podczas gry w
pi³kê, to bêdzie musia³ za to zap³aciæ?
Anna Z.
Zasad¹ jest, ¿e odpowie- mimo starannego nadzoru
dzialnoœæ za szkody wyrz¹- rodziców. Nie mo¿na nie
dzone przez dzieci (do ukoñ- wspomnieæ, o tym, ¿e rodziczenia 13 r.¿.) ponosz¹ ich ce (opiekunowie) unikn¹ odrodzice. Wynika to z brzemie- powiedzialnoœci, gdy dziecko
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmian w Statucie
nia ustawy, która stanowi, i¿ wyrz¹dza szkodê dzia³aj¹c w m.st. Warszawy. Zmiany dotycz¹ rozdzia³u Dzielnice
ten kto z mocy ustawy lub obronie koniecznej, stanie miasta i sprowadzaj¹ siê do propozycji pozostawienia w
umowy jest zobowi¹zany do wy¿szej koniecznoœci, czy kompetencjach dzielnic ¿³obków, geodezji i kartografii,
nadzoru nad osob¹, której z innych sytuacjach, wyklucza- ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych, praw jazdy
powodu wieku albo stanu j¹cych uznanie jego zacho- i rejestracji pojazdów.
psychicznego lub cielesnego wania za bezprawne.
Drug¹ g³osowan¹ uchwa³¹ podstawowej przy Ceramiczwiny poczytaæ nie mo¿na,
Podstawa prawna: Ustawa by³a propozycja zwiêkszenia nej i o blisko 1,2 mln z³ na buodpowiada za szkodê przez z 23 kwietnia 1964 r. – Koœrodków dla dzielnicy, w bu- dowê szko³y podstawowej
ni¹ wyrz¹dzon¹. Je¿eli wiêc deks cywilny (Dz.U. z 1964 r.
d¿ecie na ten rok. Proponuje przy ulicy Hanki Ordonówny.
Pañstwa syn podczas gry w nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).
siê zwiêkszenie o 5,8 mln z³ Dla przeciwwagi zaoszczêpi³kê wybi³by szybê w czyimœ
Kalina Kisiel-Bartoszewicz œrodków na budowê szko³y dzono 98 tys. z³ na budowie
oknie, to Pañstwo bêdziecie
ulicy Brzeziny, ale œrodki te
prawnik
obowi¹zani do naprawienia
radni proponuj¹ przeznaczyæ
TANIE
OKNA
szkody. Wspólnota mieszka- Kancelaria Prawna Leximus
na stworzenie terenu sporto(z tym og³oszeniem
ul. Francuska 26 lok. 11
niowa, je¿eli jest ubezpieczowo-rekreacyjnego (wraz z dorolety wew. gratis)
na, w pierwszej kolejnoœci
Warszawa
jazdem do obiektu) w rejonie
powinna zawiadomiæ swojetel. (22) 225-26-97 ul. Radzymiñska 116 ulicy Magicznej.
go ubezpieczyciela, który w
tel. 600-925-147
kom. 500-020-048
(egu)
ramach przyjêtej na siebie
22 679-23-41
odpowiedzialnoœci mo¿e wyp³aciæ odszkodowanie. Pañstwo z kolei bêdziecie zobowi¹zani do rozliczenia siê z
ubezpieczycielem wspólnoty.
Je¿eli wspólnota nie by³a
Nie tylko piechurzy mog¹ zwiedzaæ Bia³o³êkê z przeZg³oszenia bêd¹ przyjmoubezpieczona, to ewentualne wodnikiem. Od 19 maja, tak¹ mo¿liwoœæ maj¹ równie¿ wane tydzieñ przed kolejn¹
roszczenie zostanie skiero- rowerzyœci. Spotkali siê przed bia³o³êckim ratuszem i wypraw¹, na adres mailowy
bialoleka@skarbywarszawy.pl.
wane przez wspólnotê bez- wyruszyli ...
poœrednio do Pañstwa. NaleW programie, poza prac¹ nu Kamedu³ów, Pa³acu Warto siê pospieszyæ, bo¿y mieæ na uwadze, ¿e rodzi- nad kondycj¹ fizyczn¹, wie- Bruhla i koœcio³a œw. Jakuba. wiem decyduje kolejnoœæ
ce (lub opiekunowie) mog¹ le interesuj¹cych i zaskaku- A na zakoñczenie test z za- zg³oszeñ, a liczba miejsc
siê uwolniæ od odpowiedzial- j¹cych informacji o dzielnicy, pamiêtanych informacji - jest ograniczona.
noœci, gdy szkoda powsta³a ogl¹danie zabudowañ zako- quiz z nagrodami.
(egu)

Statut Warszawy
i bud¿et

Coœ dla bia³o³êckich cyklistów

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
♦Wykonamy ka¿d¹ grza³kê ♦
♦¯arówki
♦Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
♦Gniazda i wy³¹czniki ♦
♦Baterie
♦Przed³u¿acze ♦
♦Rury PCV i puszki
♦Torebki strunowe ♦
♦Oprawa prac
♦Artyku³y papiernicze
♦Druki akcydensowe
♦Zdjêcia do dokumentów
♦Piecz¹tki ♦
♦Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Modna energia
odnawialna
dokoñczenie ze str. 1

W drugiej czêœci panelu
zaprezentowano mieszkañcom Bia³o³êki rozliczne zalety systemów tzw. zielonej
energii – pomp ciep³a, kolektorów s³onecznych, paneli
fotowoltaicznych wraz z informacjami, jak pozyskaæ na nie
œrodki.
Czy wiemy, ¿e z odnawialnych Ÿróde³ energii korzysta
ju¿ szko³a podstawowa 112 i
¿³obek 36? Czy wiemy, ¿e
bêd¹ z nich korzystaæ szko³y
przy G³êbockiej, Ordonówny
i Ceramicznej? Bia³o³êka po-

winna byæ szczególnie zainteresowana zielonymi technologiami z racji dynamicznie
rozwijaj¹cego siê budownictwa mieszkaniowego i czêsto
nie nad¹¿aj¹cego za nim rozwoju infrastruktury. Powszechnie znane s¹ choæby
problemy z dostêpem do sieci ciep³owniczej. W tej sytuacji stawianie na energiê odnawialn¹ wydaje siê byæ
s³usznym rozwi¹zaniem. Niebagatelne jest równie¿ znacz¹ce obni¿enie rachunków
za energiê w tych gospodarstwach domowych, które zdecyduj¹ siê na systemy energii odnawialnej. Og³aszamy
wiêc w Bia³o³êce modê na
odnawialne Ÿród³a energii.
Przydatne informacje na ten
temat czytelnicy znajd¹ tutaj:
www.citiesonpower.eu/pl/
finansowanie-oze
www.nfosigw.gov.pl
www.wfosigw.pl
www.bosbank.pl
(egu)

Bia³o³êcki sport m³odych
– zwyciêzcy zapaœnicy
Kolejny sukces m³odych, bia³o³êckich sportowców.
Przyzwyczaili nas do zwyciêstw, s¹ naprawdê bardzo
dobrzy.
12 maja Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy w zapasach dzieci
zgromadzi³y w hali BOS przy Strumykowej a¿ 60 zawodników.
Patronat burmistrza Adama Grzegrzó³ki doda³ splendoru
imprezie, zorganizowanej wspólnie przez BOS, Szko³ê Podstawow¹ nr 342 i Uczniowski Klub Sportowy Talent Bia³o³êka.
Wœród m³odych zapaœników byli nie tylko bia³o³êczanie,
na zawody przybyli sportowcy z oœmiu warszawskich i mazowieckich klubów. Najwy¿szy stopieñ podium nale¿a³ do dru¿yny gospodarzy, czyli UKS Talent Bia³o³êka. Drugie miejsce
przypad³o UKS Zdrowy Targówek, zaœ trzecie UKS Niska Warszawa. Puchar w imieniu swoich podopiecznych odebra³ Przemys³aw Malinowski, trener bia³o³êckich zapaœników, którzy
okazali wielki aplauz, d³ugo bij¹c brawo swojemu trenerowi.
(egu)

Œmieciowa rewolucja - œmieciowy ba³agan
dokoñczenie ze str. 1

sów, odbiór takich odpadów
mia³ siê odbywaæ tylko cztery razy w roku: dwa wiosn¹ i
dwa jesieni¹. Raz w miesi¹cu, ale i doraŸnie, w miarê
potrzeb, maj¹ byæ te¿ zabierane odpady wielkogabarytowe, bowiem zastrze¿ono, ¿e
nie mog¹ one zalegaæ d³u¿ej
ni¿ 7 dni.
Poniewa¿ dopuszcza siê
do 40% zanieczyszczeñ w
pojemnikach na odpady segregowane, pytano kto i na
jakiej podstawie bêdzie okreœla³ stopieñ tych zanieczyszczeñ. Na poprzednim spotkaniu dyrektor Piotr Karczewski
twierdzi³, ¿e nie bêdzie tego
robi³ pracownik wywo¿¹cy
œmieci; tym razem okaza³o
siê, ¿e to jednak on ma oceniæ stopieñ zanieczyszczenia
pojemnika, „na oko”. Gdy
wyda mu siê, ¿e owe 40%
zosta³o przekroczone, mo¿e
odmówiæ odbioru i wezwaæ
samochód wywo¿¹cy œmieci
zmieszane. Znajdzie to swoje odbicie na fakturze za dany
miesi¹c. Jeœli sytuacja bêdzie
siê powtarzaæ, zostanie uruchomiona procedura administracyjna, maj¹ca doprowadziæ do podniesienia op³aty
za wywóz œmieci z danej posesji o 40%, jak za œmieci
zmieszane. Docelowo ma
powstaæ nawet mobilne laboratorium, badaj¹ce próbki w
takich spornych sytuacjach.
Kiedy? Nie wiadomo. Na razie nie ma pieniêdzy na nowe
pojemniki. Prawie wszystkie
bêd¹ zielone, co najwy¿ej z
nalepk¹ w odpowiednim kolorze, bowiem miasto chce
najpierw wykorzystaæ w³asne

zapasy. Do domów jednorodzinnych trafi¹ jedynie pojemniki na odpady zmieszane, na
pozosta³e w³aœciciele otrzymaj¹ worki.
Tymczasem powa¿nym
problemem jest brak miejsca
na sytuowanie nowych altan
œmietnikowych – zamiast
dwóch musz¹ siê w nich
zmieœciæ trzy œmietniki, a
przedsiêbiorcy powinni mieæ
w³asne. Pomimo deklarowanej na ostatnim spotkaniu
pomocy ze strony Biura Gospodarki Odpadami, nie uruchomiono szybkiej œcie¿ki
za³atwiania tego rodzaju
spraw. Krytykowano te¿ niespójnoœæ systemu, który z
jednej strony nalicza op³aty
od iloœci mieszkañców, a z
drugiej od œmietnika (tak maj¹
p³aciæ przedsiêbiorcy).
Ju¿ wiadomo, ¿e na dotrzymanie terminu 1 lipca, któr¹
wyznaczono na wprowadzenie systemu, szanse s¹ raczej niewielkie.
Zaskar¿ono zarówno ustawê, jak i poszczególne zapisy uchwa³ Rady Warszawy w
sprawie prowadzenia nowego systemu. Zastrze¿enia do
przyjêtych rozwi¹zañ zg³osi³a Regionalna Izba Obrachunkowa, bêd¹ca organem
kontrolnym samorz¹du.
Powa¿ne w¹tpliwoœci, nawet w samej partii rz¹dz¹cej,
budzi jednolita op³ata za odbiór
œmieci z domów jednorodzinnych, niezale¿nie od liczby
osób zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ. Ma ona wynosiæ a¿
89 z³ (za œmieci segregowane).
St¹d przygotowane autopoprawki wysokoœci stawek.

Wed³ug najnowszej propozycji, jeœli w domu mieszka jedna osoba, zap³aci 44,5 z³, dwie
- 68 z³, a przy trzech op³ata
osi¹gnie poziom 89 z³. Bêdzie
siê to jednak wi¹za³o z rzadszym opró¿nianiem œmietników – nie cztery, ale dwa razy
w miesi¹cu. Opozycja chcia³aby, aby te obni¿ki podwy¿ek
by³y jeszcze wiêksze. Wed³ug
nich w blokach jedna osoba za
segregowane œmieci mog³aby
p³aciæ 12 z³ (w uchwale jest
19,5 z³) a w domach, w zale¿noœci od liczby mieszkañców,
od 18 z³ do 53 z³.
Radni Warszawy musz¹
poprawiæ uchwa³y dotycz¹ce
metody naliczania op³aty za
odbiór œmieci i wzorów deklaracji wype³nianych przez
mieszkañców. Maj¹ to zrobiæ
na sesji zwo³anej na 23
maja. Wtedy te¿ ma zapaœæ
decyzja o przesuniêciu terminu sk³adania deklaracji do
19 lipca.
Tymczasem to nie koniec
problemów. Przetarg na odbiór odpadów, który wygra³o
MPO i firma Lekaro, zaskar¿y³y pozosta³e firmy, zarzucaj¹c miastu nieuczciw¹ grê.

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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Gdyby przetarg zosta³ uniewa¿niony, opóŸnienia we
wdro¿eniu systemu jeszcze
siê powiêksz¹. St¹d zapowiadana mo¿liwoœæ zawarcia
umowy czasowej, do momentu rozstrzygniêcia przetargu.
Kr.

XLI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Majowa sesja
Porz¹dek obrad 41. sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
zwo³anej z inicjatywy zarz¹du Dzielnicy obejmowa³ tym
razem trzy merytoryczne punkty. Zaopiniowanie zmian w
za³¹czniku Dzielnicy Praga Pó³noc Miasta Sto³ecznego
Warszawy do Uchwa³y nr XLVIII/1302/2012 Rady Miasta
Sto³ecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie bud¿etu Miasta Sto³ecznego Warszawy na 2013 rok z
póŸniejszymi zmianami. Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian do mikroprogramu rewitalizacji
dzielnicy Praga Pó³noc i sprawozdanie z dzia³alnoœci OPS
za 2012 rok. Ju¿ na sesji poszerzono prz¹dek obrad o
uchwa³ê w sprawie aktualnej sytuacji finansowej Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy i opiniê w sprawie
zmian w statucie m.st. Warszawy.
Korekty bud¿etu mia³y cha- przewodnicz¹cy Ireneusz
rakter kosmetyczny. Naj- Tondera; jej konkluzja to
wiêksz¹ by³ wniesiony auto- „stwierdza siê, ¿e niedobór
poprawk¹ zamiar doposa¿e- œrodków finansowych w zania, WOM czyli Wydzia³u Ob- ³¹czniku bud¿etowym dzielnis³ugi Mieszkañców w nowy cy Praga Pó³noc m.st. Warsprzêt o wartoœci 70 000 z³o- szawy, wynosi, co najmniej
tych. Ten punkt oraz dwa ko- 29 922 347 z³.” Rada Dzielnilejne (mikroprogram rewitali- cy Praga Pó³noc m.st. Warzacji dzielnicy Praga Pó³noc i szawy zobowi¹za³a zarz¹d
sprawozdanie z dzia³alnoœci Dzielnicy do wyst¹pienia do
OPS za 2012 rok) przechodzi- Rady m.st. Warszawy i Pre³y jednog³oœnie bez dyskusji. zydenta m.st. Warszawy z
Nie wywo³a³ te¿ debaty pro- wnioskiem o przyznanie œrodjekt uchwa³y sprawie aktual- ków finansowych w celu zanej sytuacji finansowej Dziel- spokojenia potrzeb finansonicy Praga Pó³noc m.st. War- wych dzielnicy.
szawy. Rada jednog³oœnie
Wszystko to wydarzy³o siê
przyjê³a ocenê Komisji Bu- w 30 minut. Kolejne pó³torej
d¿etu, któr¹ prezentowa³ jej godziny radni spêdzili na opi-

niowaniu zmian w statucie
m.st. Warszawy. Merytorycznie do dyskusji przygotowa³ siê
PiS prezentuj¹c 25 poprawek
do omawianego dokumentu.
Projekt zmian statutu z racji
krótkiego czasu który mia³a
Rada na jego zaopiniowanie,
nie doczeka³ siê nawet opinii
merytorycznej komisji rady.
Radni PiS przyznali ze szczeroœci¹, ¿e wszystkie uwagi
przygotowa³a im centrala i prezentuj¹ je na sesjach wszystkich rad dzielnic. Maj¹ one
charakter polityczny i ma³o
wspólnego z logik¹ i aktami
prawnymi RP. S¹ to pobo¿ne
¿yczenia opozycji wobec uk³adu rz¹dz¹cego - tak oceni³ je
radny Tondera sygnalizuj¹c
jednoczeœnie, i¿ klub SLD nie
poprze poprawek PiS i nie bêdzie g³osowa³ tak¿e za pozytywn¹ opini¹ wobec zmian proponowanych przez Platformê,
bowiem w ich ocenie ingeruj¹
one w rozwi¹zania ustawowe.
G³osowanie odby³o siê pod
nieobecnoœæ radnych Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej,
którzy zapewne udali siê na
wczeœniejsz¹ majówkê. W rezultacie g³osowañ przepad³y
poprawki PiS, a uchwa³a w
sprawie zmian w statucie m.st.
Warszawy wnoszona przez
PO nie uzyska³a wiêkszoœci.
By³ to tym samym koniec maDCH
jowej sesji.
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Z „Trybikiem” do „Wrzosu”
Najm³odsza by³a 7-letnia Klaudia Cudny, najstarszy – 76-letni W³adys³aw Majorkiewicz.
11 maja 80-osobowa grupa rowerzystów w kamizelkach odblaskowych z logo Klubu
Rowerowego „Trybik”, pod eskort¹ policjantów z Wydzia³u Ruchu Drogowego i asyst¹
stra¿ników Stra¿y Miejskiej wyruszy³a sprzed siedziby Zespo³u Szkó³ nr 45 przy
ul. Jagielloñskiej. Jechali ulicami: ks. K³opotowskiego, Sierakowskiego, mostem Œl¹skoD¹browskim, przez plac Bankowy, ul. Elektoraln¹ i Jana Paw³a II, al. Jerozolimskimi,
mostem Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, ulicami: Francusk¹, Parysk¹ i
Wersalsk¹, na Wa³ Miedzeszyñski.

prez, np. 25 maja wycieczkê
rowerow¹ „Prom na Wiœle.
Tarchomin”; 8 czerwca - rajd
Kampinoski; 16 czerwca - rajd
do miejscowoœci Górki; 21
czerwca – rajd nad Zegrze; 11
– 14 sierpnia – rowerowa pielgrzymka do Czêstochowy.
Klub Rowerowy „Trybik”
jako pierwszy w Polsce prowadzi doszkalaj¹c¹ szko³ê rowerow¹ dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej. W niedziele w Parku
Praskim odbywaj¹ siê zajêcia
z bezpieczeñstwa poruszania
siê rowerem po ulicach, po
drogach rowerowych i polnych.
Uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ
zdania egzaminu na kartê rowerow¹ lub motorowerow¹.
Wiêcej mo¿na siê dowiedzieæ na www.klubtrybik.cba.pl
i na FB „Trybika”; kontakt teleK.
foniczny 604 051 843.

XLVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Po ok. pó³torej godziny korowód dotar³ do Centrum
Ogrodniczego „Wrzos”, gdzie
odby³ siê piknik na rozpoczêcie sezonu rowerowego. Prezes „Trybika”, Pawe³ Paczek
serdecznie powita³ cz³onków
Klubu, wychowanków Œrodowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, uczniów ZS
nr 45 i goœci. Podziêkowa³
w³aœcicielowi „Wrzosa” Markowi Markowskiemu. Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ Marcina Paczka i Romana Tarajdy.
Uczestnicy rajdu ochoczo
zabrali siê do poczêstunku:
kie³basek i kaszanki z grilla,
potem s³odyczy i napojów. Po
tej dawce energii mo¿na by³o
rozpocz¹æ program sportowo-rekreacyjny. Tomasz Ciszewski poprowadzi³ zawody
w grze, zwanej baccio. Zawodnicy wrzucali na boisko
bile o ró¿nych kolorach, staraj¹c siê umieœciæ je jak najbli¿ej bia³ej bili. Po 4 rundach
najlepsi okazali siê: Micha³
Krystman, Grzegorz Grzesiak
i Alicja Orlikowska. Obok
trwa³a rywalizacja w rzutach
ko³em ratunkowym.
Na zainteresowanych
wczuciem siê w rolê kierowcy
czeka³ samochód policyjny z
migaj¹cymi œwiat³ami i sygna³em dŸwiêkowym. Mo¿na by³o
tak¿e pobawiæ siê z Wagatem
– psem policyjnym i porozmawiaæ z jego opiekunem m³.
asp. Andrzejem Koskiem. Ze
wzglêdu na pogodê nie uda³o siê zrealizowaæ zaplanowanego malowania i rysowania
„Bezpiecznego rowerzysty”.
Na zakoñczenie zwyciêzcy
konkurencji otrzymali kaski i
oœwietlenie rowerowe, pozostali – deski do p³ywania.
Fundatorami nagród byli: firma rowerowa Wheeler, Wojewódzki Oœrodek Ruchu
Drogowego oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Mazowieckiego – Wydzia³
Kultury, Promocji i Turystyki.
Poczêstunek ufundowa³ Carrefour Wileñska.
„Zmieniaj¹c miejsce spotkania osi¹gnêliœmy sukces,
choæ ze wzglêdu na pogodê

nie odby³y siê konkurencje
edukacyjne i przyrodnicze” –
oceni³ Pawe³ Paczek. W organizacji pikniku du¿¹ pomoc
okaza³a Anna Zieliñska, w
pracach przygotowawczych i
zamykaj¹cych imprezê –
Ma³gorzata Paczek.
Brak konkurencji przyrodniczych rekompensowa³o ogl¹danie piêknych kwiatów, roœlin
iglastych i liœciastych na terenie Centrum Ogrodniczego
oraz upominki od tej firmy.
Wszyscy otrzymali doniczki z
kwitn¹cymi tulipanami oraz
„Ogrodniczy Elementarz 2013”.
Z wk³adki „Ogrodnicze inspiracje” mo¿na siê dowiedzieæ na

przyk³ad, ¿e roœliny sadzone
lub siane tu¿ przed pe³ni¹ ksiê¿yca (najlepiej na 2 dni) daj¹
wiêksze i lepsze plony.
Centrum Ogrodnicze przy
ul. Wa³ Miedzeszyñski 590
dzia³a od 1996 roku. Na pytanie, dlaczego nazywa siê
„Wrzos”, Marek Markowski
odpowiada: „Ten kwiat siê
podoba!”. Dlaczego tu ci¹gle
gra muzyka? „Bo to dobrze
wp³ywa na rozwój roœlin”.
Wszystko wskazuje na to,
¿e otwarcie sezonu rowerowego 2014 „Trybik” zorganizuje w tym samym miejscu.
W kalendarzu na rok bie¿¹cy ma wiele ciekawych im-

Zmiany w statucie miasta

7 maja radni opiniowali zmiany w statucie m.st.
Wprowadziliœmy kilka drobWarszawy. Po przeanalizowaniu projektu uchwa³y Rady nych poprawek (5). Pozosta³e
Warszawy zaopiniowali zmiany pozytywnie, pod warun- 13 naszych uwag to zmiany (z
kiem uwzglêdnienia 18 uwag, zawartych w uchwale Rady 23 zg³oszonych kilka godzin
Dzielnicy Targówek. O ich przedstawienie poprosiliœmy przed sesj¹), zaproponowane
przez radnych obecnej koaliprzewodnicz¹cego Rady Zbigniewa Poczesnego.
„Pierwsza czêœæ uchwa³y czterech kategorii: dostosowa- cji, w imieniu których wystêpoRady Warszawy dotyczy form nia brzmienia statutu do obec- wa³a Agnieszka Kaczmarska
uhonorowania zas³u¿onych nie obowi¹zuj¹cych przepisów (PiS). Niektóre przyjêto bardzo
dla Warszawy osób fizycznych prawa; zmiany koncepcji po- niewielk¹ iloœci¹ g³osów. Wiêki prawnych, druga czêœæ – po- dzia³u zadañ miêdzy organy szoœæ zmian, zaproponowaprawek do statutu miasta, w na szczeblu ogólnomiejskim i nych przez radnych klubu PiS
których po kilku latach dok³ad- dzielnicowym; usprawnienia dotyczy dzia³alnoœci, zwi¹zanego czytania i interpretowa- pracy organów m.st. Warsza- nej z pe³nieniem funkcji przez
nia wykryto m.in. nieœcis³oœci i wy oraz zmian o charakterze Pani¹ Prezydent, które mog¹
jej utrudniæ pracê: koniecznoœæ
niepoprawne sformu³owania. legislacyjno-redakcyjnym i poprzedstawiania sprawozdañ,
rz¹dkowym.
Jako
Rada
DzielWprowadzone zmiany dotycz¹
nicy przeanalizowaliœmy za- wnoszenia pewnych spraw na
proponowane zmiany. Jako or- posiedzenia Rady Miasta. Jak
ganowi ni¿szego szczebla do tego odniesie siê Rada
trudno nam by³o negowaæ m.st. Warszawy, trudno powiezmiany, przedstawione przez dzieæ. Powinniœmy byæ dobrej
Radê Miasta. Dodaliœmy swo- myœli. Nasz¹ uchwa³ê publikuKolejna edycja konkursu „Jesteœmy tacy sami” ju¿ za nami. Konkurs zyska³ wysok¹ je uwagi. Miasto powinno je za- jemy w Biuletynie Informacji
rangê, staj¹c siê I Warszawskim Konkursem Literacko-Plastyczno-Fotograficznym akceptowaæ lub odrzuciæ. Je- Publicznej. Uwagi wnosz¹ te¿
pt. „Jesteœmy tacy sami”.
œli zostan¹ zaakceptowane, pozosta³e dzielnice. Arbitrem
w wyniku obra¿eñ doznanych póŸniej bêd¹ mia³y odzwiercie- bêdzie Rada m.st. Warszawy.”
w wypadku samochodowym dlenie w statutach dzielnic.
K.
ma sparali¿owane dolne partie cia³a i porusza siê na wózku. Pomimo swoich ograniczeñ ma udane ¿ycie rodzinne i odnosi sukcesy zawodowe, wystêpuj¹c na scenie i
Wybrani 4 i 25 kwietnia przez Radê Dzielnicy Targónagrywaj¹c p³yty.
wek: burmistrz i cz³onkowie zarz¹du Dzielnicy, do 17
Nie sposób wymieniæ
maja nie otrzymali pe³nomocnictw i upowa¿nieñ, które
wszystkich goœci; naprawdê
umo¿liwi³yby normalne funkcjonowanie Urzêdu Dzielnicy
by³o ich mnóstwo, co œwiadTargówek. Nie zosta³y równie¿ zawarte umowy o pracê
czy dobitnie o randze konkurze wszystkimi cz³onkami zarz¹du.
su. Szczególnie mile widziaO komentarz poprosiliœmy Andrzeja Bittela, wybranego na
nymi goœæmi byli m³odzi lauwiceburmistrza:
Uroczystoœæ podsumowa- na rzecz szeroko pojêtej in- reaci konkursu we wszystkich
Wszyscy cz³onkowie zarz¹du, zobowi¹zani do tego przenia konkursu, po³¹czona z tegracji osób niepe³nospraw- kategoriach wiekowych, któwrêczeniem nagród i wystê- nych z pe³nosprawnymi, na rzy pojawili siê na uroczysto- pisami prawa, prawid³owo z³o¿yli oœwiadczenia lustracyjne.
Maja potwierdzenie z³o¿enia tego dokumentu.
pami artystycznymi, odby³a rzecz tolerancji i promowania œci i odbierali nagrody.
Nie s¹ znane oficjalne przyczyny braku dzia³ania ze strony
siê w Szkole Podstawowej z nowych postaw dotycz¹cych
Warto dodaæ, ¿e dzia³ania
Oddzia³ami Integracyjnymi nr niepe³nosprawnoœci. St¹d na rzecz integracji s¹ w szko- Pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz lub osób przez
275 przy Hieronima, na Tar- m.in. dobór goœci – w³adze le przy Hieronima codzienno- ni¹ upowa¿nionych. Rzecznik Pani prezydent stwierdzi³,
gówku; w tej szkole, w której dzielnicy Targówek, urzêdni- œci¹, tak jak zreszt¹ w wielu ¿e ratusz w tej chwili oczekuje na odpowiedŸ Wojewody
narodzi³a siê idea owego kon- cy odpowiedzialni za dzia³a- szko³ach integracyjnych i nie Mazowieckiego w sprawie prawid³owoœci sposobu z³o¿enia
kursu. Pomys³odawczyni, nia na rzecz osób niepe³no- tylko. W Szkole Podstawowej oœwiadczeñ lustracyjnych.
W pi¹tek 17 maja o godz. 14 otrzymaliœmy umowy o pracê
Urszula Wyganowska, kie- sprawnych, przedstawiciele nr 275 wielki udzia³ w promorownik szkolnej œwietlicy, od organizacji osób niepe³no- waniu integracji i tolerancji do podpisu, ale nie wszyscy. Agnieszka Szmulewicz i Janusz
lat wraz ze wspó³pracownika- sprawnych jak choæby Piotr ma Urszula Wyganowska, Marczyk nie otrzymali. Teraz oczekujemy na pe³nomocnictwa
mi, z nauczycielami i ucznia- Paw³owski, prezes Stowarzy- pomys³odawczyni i inicjator- i upowa¿nienia oraz, oczywiœcie, na umowy dla kole¿anki
mi organizuje konkurs. Temat szenia „Integracja”, czy ka konkursu „Jesteœmy tacy i kolegi.
– zawsze ten sam, ujêcie – wreszcie prominentni przed- sami”, który ju¿ sta³ siê konW momencie oddawania tego numeru do druku rówza ka¿dym razem inne, tak stawiciele osób niepe³no- kursem ogólnowarszawskim. nie¿ Janusz Marczyk mia³ umowê o pracê, oczekiwa³a
jak inni s¹ uczniowie bior¹cy sprawnych, jak choæby Moni- Czas teraz ruszyæ z ide¹ w na ni¹ Agnieszka Szmulewicz. W gabinecie prezydent
udzia³ w konkursie. Cel kon- ka Kuszyñska, by³a wokalist- Polskê. Na pewno siê uda ... Warszawy przygotowywane by³y pe³nomocnictwa i
kursu – codzienne dzia³ania ka grupy Varius Manx, która
(egu) upowa¿nienia dla zarz¹du Dzielnicy Targówek.

Jesteœmy tacy sami

Co z zarz¹dem?

Florian w zieleni

dokoñczenie ze str. 1

dzieci i m³odzie¿y, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym: przy ul. Wileñskiej,
Kêpnej i £ochowskiej oraz
na placu Hallera. To najlepsze tego typu placówki w
dzielnicy – azyl dla dziewiêædziesiêciorga praskich dzieci. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu, wysokim kwalifikacjom, zaanga¿owaniu i
znajomoœci œrodowiska lokalnego, wychowawcy placówek TPD wspomagaja
harmonijny rozwój swoich
podopiecznych, kszta³tuj¹
ich osobowoœci oraz w³aœciwe relacje z otoczeniem.
Pracownicy
placówek
wspieraj¹ tez rodziców w
procesie wychowawczym i
pomagaj¹ im w przezwyciê¿aniu ¿yciowych problemów.
Burmistrz Piotr Zalewski, w
towarzystwie przewodnicz¹cej Rady Dzielnicy El¿biety
Kowalskiej-Kobus i pos³a
Marcina Kierwiñskiego wrêczy³ statuetki Floriana: dr
Alicji D¹browskiej i Monice
Jagodziñskiej – prezes Mazowieckiego Oddzia³u TPD.
Po czêœci oficjalnej, na scenie zapanowa³a gor¹ca atmosfera. Antonio Claudio
Daykola poprowadzi³ pokaz
tañca zumba, który zachêci³
do pl¹sów liczn¹ grupê przed
estrad¹. Potem wyst¹pi³ kabaret CHYBA i Czessband.
Fina³ nale¿a³ do kobiet: Aidy
i Ani Rusowicz.
W pobli¿u muszli usytuowane by³y stoiska, w których
mo¿na by³o sprawdziæ swoj¹
wiedzê o Warszawie i Pradze. Dwukrotnie 10-osobowe
grupy uczestników konkursu
Sto³ecznego Biura Turystyki
zapraszano na scenê po odbiór nagród. W konkursie
Warszawskiej Izby Turystyki
trzeba by³o odpowiedzieæ

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

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

m.in. na pytania o najs³awniejsze praskie bazary, osobê z pomnika przed katedr¹
œw. Floriana, patrona najstarszego Liceum i Gimnazjum
na Pradze. Od Wies³awa Piegata dowiedzieliœmy siê, ¿e
wiêkszoœæ uczestników konkursu to rodowici pra¿anie;
po³owê stanowili emeryci,
po³owê 30 – 40-latkowie;
wiêkszoœæ udzieli³a prawid³owych odpowiedzi.
W alejkach Parku Praskiego mo¿na by³o nabyæ specja³y kuchni regionalnych, np.
wêdliny – rarytasy z Podlasia,
miody z Puszczy Bia³owieskiej, góralskie sery i góralsk¹
wódkê oraz wyroby tradycyjnych rzemios³ artystycznych,
bi¿uteriê, ceramiczne talerzyki i fili¿anki.
Prascy harcerze z 17, 206
i 353 WDHiZ zachêcali do
ekomajsterki – tworzenia

form artystycznych z ró¿nych
elementów, np. kartonu i plastiku. Czêstowali w³asnorêcz-

nie zrobionymi ciastami i ciasteczkami, by zebraæ œrodki
na obóz letni.
Do namiotu, przy którym
ratownicy ze Szpitala Praskiego prowadzili pokazy
pierwszej pomocy, przychodzi³o du¿o matek z dzieæmi i
sporo emerytów.
Dla dzieci przygotowano
dmuchane miasteczko, urz¹dzenie do skoków, karuzelê
oraz stoisko, gdzie malowano buzie.
Patronat honorowy nad VIII
Jarmarkiem Floriañskim objêli: arcybiskup Henryk Hoser,
wojewoda mazowiecki Jacek
Koz³owski i marsza³ek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik. Organizatorami byli: Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc, Dom Kultury
„Praga”, Centrum Handlowe
Wileñska, Sto³eczne Biuro
Turystyki, Warszawska Izba
Turystyki.
K.
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ZAPRASZAMY NA PRAKTYKI
Galeria Wypieków zaprasza uczniów
do odbycia praktyk w zawodzie

PIEKARZ, CUKIERNIK
Wielu uczniów odnios³o ju¿ sukces dziêki nam
– czas na Ciebie
Co zyskujesz?
• Naukê dobrego zawodu
• Pracê z najlepszymi
• Szanse na karierê
• Dla najlepszych – mo¿liwoœæ pozostania w firmie
Miejsce praktyk: ul. Szlachecka 45, Warszawa.
Wspó³pracujemy ze szko³ami:

• ZSZ nr 27, ul. Rzymowskiego 38
• ZS Spo¿ywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
W sprawie praktyk prosimy o kontakt:
tel. 22 870 02 98, 22 870 02 99 wew. 129,
e-mail:technolog@lubaszka.pl
Zaprasza Piotr Lubaszka

Artystyczna Tarchomiñska 2013
W Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9 ostatnio du¿o
siê dzieje. W ramach projektu „Artystyczna Tarchomiñska 2013” prezentuj¹ tu swoje prace artyœci z ro¿nych
œrodowisk twórczych. W maju galeria goœci³a dwóch artystów: Wies³awa Sawickiego i Marka Konatkowskiego.
Projekt „Artystyczna Tar- udzia³u w przedsiêwziêciu
chomiñska 2013”, wspó³fi- zaproszono artystów z ró¿nansowany ze œrodków m.st. nych œrodowisk twórczych,
Warszawy, to kolejna inicja- tak akademickich, jak i niezatywa Fundacji Artbarbakan le¿nych.
na rzecz o¿ywienia ¿ycia kulPo kola¿ach Ireny Czy¿eturalnego Pragi Pó³noc. W wicz-Cieœlak, 10 maja w Garamach projektu odbêdzie siê lerii N’69 swoje pastele zaosiem wystaw oraz towarzy- prezentowa³ Wies³aw Sawicsz¹cych im spotkañ z artysta- ki. Wystawa „Z moich mami: cztery przed wakacjami i rzeñ, z moich snów” to ju¿
cztery po wakacjach. Do druga wystawa tego artysty

Wystawa Praski MDM w Muzeum Pragi
Otwarcie wystawy „Praski MDM. ¯ycie osiedla Praga II”
w tymczasowej sali ekspozycyjnej w Koneserze spotka³o
siê z ogromnym zainteresowaniem, zarówno osób zwi¹zanych z t¹ czêœci¹ Pragi, jak i poznaj¹cych jej historiê
od nowa.
W przesz³oœci mniej wiêcej ska Dzielnica Mieszkaniowa
œrodkiem dzisiejszego Placu na lewym brzegu Wis³y. ProHallera przebiega³a granica jektanci Jerzy Gieysztor i Jejurydyki Golêdzinów. W póŸ- rzy Kumelowski najbardziej
niejszym czasie ze wzglêdu reprezentacyjne wykoñczena bliskoœæ fortu Œliwickiego nia zaplanowali na budyntereny te s³u¿y³y wojsku, po- kach przy powstaj¹cym plawsta³y tu koszary, wykorzy- cu, jednak nigdy ich nie zrestywane tak¿e w 20-leciu alizowano w pierwotnej formiêdzywojennym, a podczas mie. Nie wzniesiono te¿
wojny przez okupantów. Do- dwóch zamykaj¹cych plac
piero po wojnie tereny te wie¿owców – Domu Kultury i
przeznaczono pod zabudowê Domu Sportu. Mimo tego, na
mieszkaniow¹. Praga II jest podziw zas³uguje rozmach
najwiêkszym z trzech etapów przedsiêwziêcia i funkcjonalrealizacji za³o¿eñ urbani- ne rozplanowanie bogatych
stycznych powojennej zabu- funkcji spo³ecznych i us³ugodowy pó³nocnej czêœci daw- wych. Powsta³y szko³y,
nej Pragi.
¿³obki, przedszkola, przyNa ogromnym na dzisiej- chodnie lekarskie, poczta, bisze czasy obszarze 50 ha, blioteka czy pralnie. Choæ
zamkniêtym ulicami: Jagiel- budowê rozpoczêto w roku
loñska - Ratuszowa - Namy- 1949 i g³ówne prace wykonas³owska - Szanajcy, w duchu no do roku 1956, to za jej koobowi¹zuj¹cej wówczas niec przyjmuje siê rok 1960,
doktryny socrealizmu zapro- kiedy wykoñczono wszystkie
jektowano 7 kolonii mieszka- budynki. Ró¿nego rodzaju
niowych dla 20 tysiêcy prowizorki, utrwalone na premieszkañców.
zentowanych na wystawie
Praski MDM mia³ rzeczywi- fotografiach, trwa³y wiêc doœæ
œcie wygl¹daæ jak Marsza³kow- d³ugo i nie by³y niczym nie-

zwyk³ym w odbudowuj¹cej
siê Warszawie.
Projektanci w klasycystyczne formy próbowali
tchn¹æ ducha socjalizmu, ale
po latach m¹drze przemyœlana koncepcja urbanistyczna,
pozbawiona ju¿ ideologicznego balastu, nadal siê broni. Powsta³a dzielnica, w której po prostu dobrze siê ¿y³o.
Na wystawie poznamy
wspomnienia jej mieszkañców: o maglu, delikatesach,
dancingach, kawiarniach itd.
Nie wszyscy wiedz¹, ¿e w historiê Placu Leñskiego (dziœ
Hallera) i jego okolic wpisa³a siê tak¿e niewielka spo³ecznoœæ hiszpañska, która
na pocz¹tku lat 50. znalaz³a
w Polsce azyl polityczny
przed przeœladowaniami genera³a Franco. Powsta³ nawet Klub Kultury Hiszpañskiej, w którym odbywa³y siê
spotkania towarzyskie i lekcje polskiego.
Wystawa jest czynna do
28 wrzeœnia w sali ekspozycyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi w d. Wytwórni
Koneser przy Z¹bkowskiej
27/31 (bud. 36b Ip.) od
œrody do soboty, w godz.
11.00-18.00.
Kr.

na Tarchomiñskiej. Pierwsza
mia³a miejsce w listopadzie
ubieg³ego roku. Od tamtej
pory artysta namalowa³ 70
nowych prac, które zadziwiaj¹ intensywnoœci¹ barw i
oryginalnym ujêciem tematu.
Tematem najczêœciej jest
przyroda. Roœliny, nawet te
zwyk³e, znane od dzieciñstwa, na obrazach Wies³awa
Sawickiego sprawiaj¹ wra¿enie rajskich ogrodów, w których odpoczywaj¹ egzotyczne zwierzêta. Œwiat Wies³awa Sawickiego to œwiat niepohamowanej wyobraŸni,
gdzie ptak ma zapasowe pióro, a kot skrzyd³o na wszelki
wypadek.
Wies³aw Sawicki jest w³aœciwie samoukiem. Urodzony
w 1957 r. w Debrznie w woj.
S³upskim, od wielu lat mieszka w Weso³ej. Po skoñczeniu
technikum, uczêszcza³ cztery lata do Ogniska Plastycznego w Domu Kultury Muranów. Od 2007 r. jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Jego prace znajduj¹ siê w
prywatnych kolekcjach m.in.
w Australii, Stanach Zjednoczonych, Francji i Portugalii.
W pastelach Sawickiego
mo¿na odnaleŸæ zarówno fascynacje pracami Paula Gauguina, jak i Celnika Rousseau, ale kolory i pomys³y s¹
zupe³nie wyj¹tkowe. Widaæ tu
pasjê i radoœæ malowania,
bez którego artysta nie wyobra¿a sobie ¿ycia.

18 maja, w czasie Nocy
Muzeów, odby³ siê wernisa¿
kolejnej wystawy w ramach
projektu „Artystyczna Tarchomiñska 2013”. Tym razem
goœciem Galerii N’69 by³ Marek Konatkowski, który zaprezentowa³ swoje „Obrazy bez
komentarza” Ekspozycja obdarzona tym przewrotnym tytu³em jest w istocie zachêt¹
do refleksji nad sztuk¹ jako
form¹ komunikacji myœli i
emocji. Te obrazy nas intryguj¹. Staramy siê odgadn¹æ
ich ukryty sens, odnaleŸæ
jakiœ drobny, istotny szczegó³.
Z ka¿dym obrazem zwi¹zana jest jakaœ historia, czasem
nawet kryminalna...a czêœciej
zwi¹zana z wa¿nymi wydarzeniami, w których artysta
uczestniczy³. On sam twierdzi, ¿e jest tylko obserwatorem, a obrazy lepiej siê ogl¹da ni¿ siê o nich s³ucha.
Dlatego najlepiej po prostu
przyjœæ do Galerii N’69 i zobaczyæ „Obrazy bez komentarza” Marka Konatkowskiego. Jest to mo¿liwe do 31
maja 2013 r. po wczeœniejszym umówieniu telefonicznym, tel.: 501 013 835 lub
508 268 868.
Podczas sobotniej Nocy
Muzeów w Galerii N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej 9 zaprezentowane zosta³y równie¿ obrazy
przeznaczone na aukcjê „Artyœci dla Fundacji Artbarbakan”,
która odbêdzie siê w dniach
15-28 maja 2013 r. Wiêcej informacji o aukcji na stronie
www.artinfo.pl/artbarbakan
Joanna Kiwilszo
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, fizyka, chemia,
dojazd, tel. 518-810-630
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
POLSKI 602-678-811
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351
GLAZURA, regips, g³adzie,
malowanie, tel. 695-092-101
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654

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

OG£OSZENIE

WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
SPRZEDAM dzia³kê 1300 m2,
ogrodzona, Popowo,
parcela, ul. Œrodkowa 1
- 100 m do rzeki, 100 m
do lasu - tel. 22 301-26-29

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

Gigant Wenery
Proszê Szanownych Pañstwa - ci¹gle s³ychaæ, ¿e robimy krzywdê dzieciom. Z
serii patologii by³ noworodek
z 4,5 promila C2H5OH. Nie
rozumiem oburzenia mediów. Nasza Matka czyli
Sejm, Senat i Rz¹d daje nieustanne przyk³ady niez³ego
szmergla. Czêsto kaleczy
nas, niekiedy zabija. Do czego siê nie dotkn¹ od 20 lat
pos³owie i ministrowie, premierzy, to chwieje siê. Co
rodzi moj¹ nadziejê - wielu
polityków chce zrywaæ siê na
przys³owiowy gigant do
Brukseli. Tak, emigrujcie
jako „byli....”! Jak najszybciej
zaproœcie swoich szefów.
Zniknijcie choæ na kilka tygo-

Kto przygarnie Misiê?
Misia marzy o domu. Misia to oko³o 6-letnia, niedu¿a sunia
o poczciwym, ³adnym pyszczku. W schronisku ma nr 482/11.
Trafi³a tu na pocz¹tku 2011 roku razem ze swoimi szczeniaczkami. Prawdopodobnie ktoœ pozby³ siê suczki w ci¹¿y. Jej
dzieci znalaz³y ju¿ domy, tylko Misia ci¹gle jest w schronisku.
Wszyscy j¹ tu bardzo lubi¹, bo jest urocz¹ suczk¹: bardzo
³agodn¹, towarzysk¹ i mi³¹. Na spacerach tañczy z radoœci,
za ka¿dym razem ma nadziejê... Misia jest idealnym psem
do ka¿dego domu, tak¿e z dzieæmi. Sam siê o tym przekonaj
- zadzwoñ do wolontariuszki i umów siê na odwiedziny Misi w
schronisku. Zobaczysz, jak bardzo siê ucieszy!
Kontakt do wolontariuszki Justyny: 511 106 869.

Noc Muzeów w „Omnimodo” i w „Klitce”
Kto chcia³ unikn¹æ t³oku w czasie Nocy Muzeów, a równoczeœnie zobaczyæ coœ ciekawego, powinien wdrapaæ siê
na pi¹te piêtro kamienicy przy ul. Nieporêckiej do pracowni
„Omnimodo” oraz zajrzeæ do „Klitki” przy Z¹bkowskiej.

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3, 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
(z póŸn.zm.)

og³asza
na dzieñ 25 czerwca 2013 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone s¹ od dnia 15.05.2013 r., na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy PragaPó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.
Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach
Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej: m.st.
Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy Praga-Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na lokalach
wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u Pani
Iwony Michalak Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23,
p. 15, tel. 22 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.

dni lub do koñca œwiata.
Wyborczo zróbmy tak, aby
patologiczny wid naszych
Panów ju¿ nie wróci³.
Proszê Szanownych - w
przyrodzie tegoroczna wiosna wczeœniej ni¿ zwykle
usposabia do wielu patologii.
Mi³osny cykl psów skutkuje
ucieczkami, niechcianymi
ci¹¿ami. Nasila siê obecnoœæ
pobudzonych erotycznie piesków przed posesjami w parkach, ma³ych uliczkach, autostradach. Od urodzenia
wiem, ¿e na mi³oœæ nie ma
lekarstwa, ale jako trybun lekarzy weterynarii mam odmienne zdanie. Szaleñstwu
Wenery u zwierz¹t mo¿na
skutecznie i odpowiedzialnie

W 10., jubileuszowej edycji
Nocy Muzeów w Warszawie
wziê³o udzia³ 210 placówek,
wœród których by³y nie tylko
instytucje muzealne. Przed
wieloma z nich ustawia³y siê
d³ugie kolejki. Kto chcia³ ich
unikn¹æ, powinien by³ udaæ
siê na Pragê, chocia¿ i tu by³o
t³umnie, np. do „Wedla” kolejka ci¹gnê³a siê niemal wzd³u¿
ca³ej Zielenieckiej.

Aby poczuæ atmosferê tej
nocy na Starej Pradze, trzeba by³o przejœæ siê Z¹bkowsk¹ i zajrzeæ do odchodz¹cych od niej bocznych uliczek: Tarchomiñskiej, Nieporêckiej czy Brzeskiej. Z bogatej, jak zwykle oferty, przygotowanej przez praskie galerie,
wybra³am dwa miejsca: pracowniê „Omnimodo” przy ul.
Nieporêckiej 10, prowadzon¹

przez Dorotê i Leszka Gêsiorskich oraz galeriê „Klitka”
Julity Delbar.
Nikogo nie powinno odstraszaæ pi¹te piêtro na Nieporêckiej, poniewa¿ schody s¹ tak
wygodne (taka konstrukcja!),
¿e zupe³nie nie czuje siê tej
wysokoœci. A na górze czeka
wspania³a atmosfera i pe³ne
obrazów wnêtrza. W sobotni¹
noc w pracowni „Omnimodo”
mo¿na by³o podziwiaæ równie¿ niezwyk³e kamienie. Po
modernizacji ulicy Z¹bkowskiej, która kiedyœ by³a ca³a
brukowana, niektóre z wymienionych „kocich ³bów”, nikomu nie potrzebne, znalaz³y
siê w pracowni znanych praskich malarzy i grafików, Doroty i Leszka Gêsiorskich.
- Tym oraz innym kamieniom nadaliœmy nieco inn¹
formê – mówi Dorota Gêsiorska. – Pomalowane farbami
akrylowymi, przedstawiaj¹
praskie budowle, np. budynki przy ul. Z¹bkowskiej sprzed
siedmiu lat.
Jest kamieñ z cerkwi¹ i ze
s³oniem z ZOO. S¹ te¿ ma³e
kamyki, pomalowane we

zapobiegaæ. Pierwszym i
podstawowym etapem jest
antykoncepcja. Starajmy siê
u suk i kotek, aby ruja nie wyst¹pi³a. Jest wiele skutecznych odmian progesteronu,
za pomoc¹ którego jesteœmy
w stanie wyciszyæ ka¿d¹
samicê.
Chcia³bym - abyœcie stosowali Pañstwo tê metodê
jak najkrócej. Docelow¹ metod¹ pozbawienia rui i p³odnoœci niech bêdzie sterylizacja chirurgiczna. Zapewniam, ¿e ile by nie kosztowa³a – jest to najskuteczniejsza i wbrew pozorom
najtañsza metoda prewencji. Ka¿dy gabinet weterynaryjny oblepiony jest og³oszeniami o zagubionych i
znalezionych pieskach.
Ka¿dy z nas, lekarzy weterynarii, stara siê pomóc w
odzyskaniu zguby. Zwierzaki zachowuj¹ siê naturalnie
w relacjach zewu natury. Aliœci, ka¿dy taki przypadek to
przyk³ad nieodpowiedzialnoœci cz³owieka – nasz.
W³adze s¹ przeciwko nam,
ale my nie b¹dŸmy przeciwko zwierzêtom. O konsekwencjach niekontrolowania popêdu p³ciowego napiszê w kolejnych wydaniach
NGP.

wspó³czesne wzory, jedno-,
dwu- i wielokolorowe. A
wszystko po to, by nie zapomnieæ o dawnej Z¹bkowskiej.
W czasie Nocy Muzeów
Z¹bkowska nie da³a o sobie
zapomnieæ – kawiarenki i galerie têtni³y ¿yciem. W Galerii Atelier Fotograficznym
„Klitka” przy Z¹bkowskiej 12
mo¿na by³o zwiedziæ wystawê rysunków Mariusza Wolañskiego „Kres K po Kres C”.
Absolwent Wydzia³u Malarstwa i Grafiki £ódzkiej ASP
(dyplom w 1984 r.), Mariusz
Wolañski ma za sob¹ eksperymentalne dzia³ania z pogranicza sztuki wizualnej i muzyki oraz performance. Pracuje
jako grafik i ilustrator. Zwi¹zany jest m.in. z Wydawnictwem
Literackim oraz takimi czasopismami, jak „Dziennik £ódzki”, „Przekrój” i „Le Monde”. I
w³aœnie do œwietnych tradycji
dawnego „Przekroju” nawi¹zuj¹ prezentowane w „Klitce”
rysunki. Przypominaj¹ siê czasy, kiedy w „Przekroju” publikowali swoje rysunkowe, humorystyczne komentarze S³awomir Mro¿ek i Daniel Mróz.
Dodatkow¹ atrakcjê w „Klitce”
stanowi³y T-shirty z rysunkami
eksponowanymi na wystawie.
Joanna Kiwilszo

Obiektywny POradnik

Lewa strona medalu

Problemów od metra,
ale bêdzie dobrze

510 poszed³ pod m³otek

W ubieg³y poniedzia³ek, nomen omen 13-go maja, mieliœmy w Warszawie do czynienia z chwilowymi trudnoœciami
komunikacyjnymi. Na sobotê i
niedzielê poprzedzaj¹ce ten
„feralny” dzieñ zaplanowane
by³y w warszawskim metrze
bardzo powa¿ne i strategiczne
wrêcz prace. Operacja polega³a na wydr¹¿eniu tunelu II linii
metra pod skrzy¿owaniem Marsza³kowskiej ze Œwiêtokrzysk¹
pod przebiegaj¹c¹ I lini¹ podziemnej kolejki. Wykonawca
oszacowa³, ¿e dwie doby wystarcz¹. Dlatego te¿ na weekend dla bezpieczeñstwa wy³¹czono z ruchu stacje Œwiêtokrzyska i Centrum. Tymczasem
okaza³o siê, ¿e ze wzglêdu na
trudne warunki gruntowe, tarcze posuwa³y siê wolniej ni¿
planowano. Decyzja o przed³u¿eniu na poniedzia³ek zamkniêcia tych dwóch stacji zosta³a
podjêta w niedzielê wieczorem,
st¹d ma³o by³o czasu na nag³oœnienie jej w mediach. Co prawda ZTM ratowa³ siê pisemnymi
informacjami w autobusach,
tramwajach i g³osowymi komunikatami na stacjach metra, ale
wiêkszoœæ pasa¿erów dowiadywa³o siê o skróconej trasie
ju¿ w wagonach. Reakcje podró¿nych by³y jednoznaczne.
Zaskoczenie, zdenerwowanie i
komentarze, ¿e coœ takiego
mog³o zdarzyæ siê tylko w Polsce. Nie mog³o byæ inaczej,
skoro ludzie spóŸnili siê do pracy. Jednak kluczow¹ kwesti¹ w
tej sytuacji by³ termin wznowienia normalnego ruchu poci¹gów. Kamieñ z serca spad³
wszystkim, kiedy okaza³o siê
¿e tylko jeden dzieñ bêd¹ trwa³y utrudnienia. ¯e nie jest to
d³u¿sza awaria czy (odpukaæ)
zalanie wod¹, jak w przypadku
prac pod tunelem. Jakoœ ten
trudny poniedzia³ek przetrwaliœmy, œcisnêliœmy siê przez
moment w tramwajach i autobusach zastêpczych, przeszliœmy pieszo nieco wiêcej ni¿
zawsze. Na Pl. Bankowym

przed wejœciem do metra gra³a uliczna cygañska orkiestra
dêta, a¿ uszy puch³y. Trudno
by³o nie skojarzyæ tego faktu z
jedn¹ ze scen kultowego „Misia”, kiedy to podczas awarii
tramwajów urz¹dzono festyn
pod nazw¹ „Dzieñ Pieszego
Pasa¿era” z wystêpami artystycznymi i pokazem sztucznych ogni jako piêkny podarunek od tramwajarzy, który warszawiacy uczcili tañcem i zabaw¹. Jednak ju¿ ca³kiem serio, to chwilowe niepowodzenie
spowodowane przyczynami
obiektywnymi sta³o siê po¿ywk¹ dla przeciwników politycznych Pani Prezydent. Pracy na czas nie wykona³y tarcze
Maria i Anna, a krytykê zebra³a Hanna. Pust¹ krytyk¹ chcia³
zaimponowaæ wyborcom w
wywiadzie radiowym lider Solidarnej Polski, eurodeputowany
Ziobro. Chcia³ wcieliæ siê w ofiarê i z charakterystyczn¹ dla siebie dezynwoltur¹ oœwiadczy³,
¿e bardzo ucierpia³ wskutek poniedzia³kowych trudnoœci i nie
dotar³ gdzieœ tam na czas. Pytany sk¹d dok¹d jecha³, nie potrafi³ podaæ nazwy ulicy i ¿e
utkn¹³ na obrze¿ach Warszawy w okolicach tunelu pod Wis³ostrad¹. Przyciœniêty do muru
i uœwiadomiony przez Monikê
Olejnik, ¿e tunel nie znajduje
siê na obrze¿ach miasta, t³umaczy³ siê, ¿e jest z Krakowa i
nie zna dobrze Warszawy. I w
ten oto sposób upiek³ dwie pieczenie na jednym ogniu, bo
przed Warszawiakami siê
skompromitowa³ a i Krakowowi chluby takimi pseudoargumentami nie przyniós³.
Jednak mieszkañców stolicy bêd¹ jeszcze czeka³y prawdopodobnie 3 miesi¹ce (oby
wakacyjne) wyrzeczeñ, poniewa¿ stacja Centrum mo¿e byæ
zamkniêta w celu zbudowania
zwrotnicy umo¿liwiaj¹cej skrêt
z I linii do ³¹cznika z II lini¹.
Musz¹ powstaæ tak¿e nowe
rozjazdy, które umo¿liwi¹
³atwiejszy przejazd z Kabat w

stronê II linii. Trzeba te¿ przebudowaæ uk³ad zasilania i sterowania ruchem. W razie awarii poci¹gu kursuj¹cego II lini¹
musi byæ mo¿liwoœæ szybkiego przejazdu w tê i z powrotem do stacji techniczno-postojowej na Kabatach w ci¹gu
dnia. W przeciwnym razie
dwukrotne zawracanie sk³adu
sparali¿owa³oby ruch na I linii. Prace te maj¹ byæ zgrane
z budow¹ ostatniej czêœci
³¹cznika dla pieszych przy
przesiadkowej stacji Œwiêtokrzyska. Tam te¿ trzeba jeszcze wstrzymaæ ruch poci¹gów.
Metro nie bêdzie wiêc mog³o
jeŸdziæ miêdzy stacjami Politechnika i Ratusz-Arsena³.
We wrzeœniu ubieg³ego
roku po zalaniu wyrobiska w
okolicach tunelu pisa³em, ¿e
budowa metra czy nawet zwyk³ego wiaduktu to nie jest zakup bu³ki i jogurtu w sklepie
osiedlowym i trudno jest
wszystko bezb³êdnie zaplanowaæ, a wyeliminowaæ wszystkich ryzyk po prostu siê nie da.
Z natur¹ i si³¹ wy¿sz¹, podobnie jak z pust¹ krytyk¹, nikt
jeszcze nie wygra³. W najbli¿szy weekend zaplanowano
drug¹ czêœæ operacji na Œwiêtokrzyskiej. Maria i Anna bêd¹
mia³y okazjê do rehabilitacji i
udowodnienia Zbigniewowi,
¿e by³ to wypadek przy pracy,
a nie pope³nia b³êdów tylko
ten, kto nic nie robi. Musimy
jakoœ przetrwaæ te niedogodnoœci, aby potem bezpiecznie
korzystaæ z dobrodziejstw
metra, bo to najwa¿niejsza
forma komunikacji w stolicy,
dla której nie ma alternatywy.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Prosto z mostu

Urzêdnicy blokuj¹ ulice
Jakby ma³o by³o k³opotów
z budow¹ metra przez pani¹
Hannê Gronkiewicz-Waltz, ulice Warszawy ci¹gle s¹ blokowane w bezmyœlny sposób
rozmaitymi imprezami. Ka¿da
krytyka tego sprowadzana jest
jednak do zarzutu wrogoœci
wobec s³usznej sprawy np.
masowego biegania.
Czas nazwaæ dzia³ania ratusza w tej sprawie po imieniu. To po prostu oszo³omka.
Urzêdnicy, którzy pod pozorem braku jakiegoœ papierka
s¹ w stanie odmówiæ zgody na
nieszkodliwy koncert czy
mecz, bez zmru¿enia oka
zgadzaj¹ siê na imprezy uliczne dezorganizuj¹ce ¿ycie tysi¹com mieszkañców.

Tak¹ imprez¹ jest Maraton
Warszawski, zacna i wartoœciowa inicjatywa. Jego trasa
ma kszta³t pêtli, odcinaj¹cej
ca³e kwarta³y Œródmieœcia i
Mokotowa od reszty miasta.
Wywo³uje to zamieszanie
wœród wje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych z pêtli, wzmocnione nieudolnoœci¹ Zarz¹du
Transportu Miejskiego, z du¿¹
doz¹ niepewnoœci wyznaczaj¹cego objazdy autobusów.
Dodatkowo, trasa Maratonu
jest co rok inna, wiêc mieszkañcy nawet nie maj¹ szansy
przyzwyczaiæ siê do utrudnieñ.
Na Zachodzie tak siê tras
nie wytycza. G³oœny niestety
niedawno maraton w Bostonie
ma trasê niezmienn¹ od bo-

daj dziewiêædziesiêciu lat. Trasa jest mniej wiêcej liniowa i
w wiêkszoœci nie biegnie
przez miasto Boston. Tylko
meta znajduje siê w œródmieœciu, co zasadniczo zmniejsza
komplikacje ruchu miejskiego.
Rekord g³upoty zosta³ pobity przez sto³ecznych urzêdników w maju. Z powodu komercyjnej imprezy promuj¹cej
nowy produkt jednego z koncernów paliwowych zamkniêto
dla ruchu ko³owego i tramwajów ul. Marsza³kowsk¹. Impreza polega³a na defiladzie zagranicznych samochodów wyœcigowych, co kilkuset zgromadzonych entuzjastów gapienia
siê na kolorowy lakier samochodowy wprawi³o w niew¹t-

Hanna Gronkiewicz-Waltz po
raz kolejny „podziêkowa³a” swoim wyborcom z Bia³o³êki za wysokie poparcie, jakiego udzielili
jej w wyborach samorz¹dowych.
Wczeœniej zrobi³a to m.in. rozbudowuj¹c wbrew mieszkañcom
oczyszczalniê œcieków Czajka,
potem sprowadzaj¹c kupców na
Marywilsk¹ bez obiecanego poprawienia infrastruktury drogowej, dalej uszczêœliwiaj¹c nas
nazw¹ mostu imienia Sk³odowskiej-Curie, mimo ¿e chcieliœmy
aby nazywa³ siê Pó³nocnym.
Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ, bo
Hanna Gronkiewicz-Waltz prawej strony Wis³y mi³oœci¹ nie darzy. Najnowszy dowód to likwidacja autobusu linii 510, który
przez lata wozi³ mieszkañców
Bia³o³êki do Dworca Centralnego. JeŸdzi³ nim ka¿dy, kto potrzebowa³ wydostaæ siê z Tarchomina „na œwiat”, czyli na Marymont, do Arkadii, „s¹dów” na
Solidarnoœci, kina Femina, Hali
Mirowskiej, Z³otych Tarasów i
Kinoteki. Korzystali z niego
wszyscy, którzy chcieli opuœciæ
Warszawê kolej¹, a nie uœmiecha³o siê im jeŸdziæ na Pragê do
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Dworca Wschodniego. Autobus
jeŸdzi³ tak ponad dwadzieœcia lat
i jeŸdzi³by dalej, gdyby urzêdnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz ni
st¹d ni zow¹d nie postanowili
tego zmieniæ.
Zaczê³o siê od zmniejszenia
a¿ o 190 milionów z³ wydatków
na komunikacjê miejsk¹ przeg³osowanego w tegorocznym
bud¿ecie przez radnych Platformy Obywatelskiej. W tym momencie by³o ju¿ wiadomo, ¿e
przyniesie to ogromne ciêcia w
komunikacji miejskiej. I to nie
tylko likwidacjê nocnych kursów
metra, z której zreszt¹ Hanna
Gronkiewicz-Waltz szybko siê
wycofa³a przera¿ona protestami
mieszkañców. Zarz¹d Transportu Miejskiego przedstawi³ swój
plan likwidacji kilkudziesiêciu linii, którego skala przerazi³a
wszystkich. W tej sytuacji SLD
za¿¹da³ debaty z udzia³em prezydenta na sesji Rady Miasta, a
warszawiacy zaczêli pisaæ protesty i zbieraæ pod nimi podpisy.
Awantura ci¹gnê³a siê tygodniami, bo dopiero kilka dni temu
radni Warszawy zajêli siê wnioskiem lewicy. T³umaczenia

w³adz miasta jak zwykle odby³y
siê pod os³on¹ nocy, bo informacja prezydenta przedstawiana
by³a ju¿ po pó³nocy. Na sali nie
by³o ju¿ ani mieszkañców, ani
dziennikarzy, tylko wyczerpani
wczeœniejszymi obradami radni
stolicy. Efekt? Zarz¹d Transportu Miejskiego wycofa³ siê z kilku
zmian, które najbardziej oprotestowali radni i mieszkañcy stolicy. 510 siê nie uratowa³o, choæ
to przede wszystkim Platformie
Obywatelskiej powinno zale¿eæ,
aby ¿yczliwych sobie wyborców
na Bia³o³êce broniæ. Tymczasem
nawet nie próbowali – zreszt¹
ju¿ po raz kolejny.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Inwestycje i niedobory
Sam tytu³ tego felietonu wyda
siê wielu z Pañstwa ma³o logiczny i niespójny. Piszê go jednak
celowo œwiadom na umyœle, bowiem jest to jedna ze specyfik
samorz¹du, nieprzystaj¹ca
swoj¹ logik¹ rozumowania do
analiz i porównañ ze zwyk³ym
funkcjonowaniem gospodarstw
domowych, do których to porównañ czêsto siê odwo³ujê. Jak to
jest, ¿e z jednej strony samorz¹d
nie ma pieniêdzy na bie¿¹ce
wydatki, a z drugiej wydaje miliony z³otych na inwestycje? W
normalnym gospodarstwie domowym, gdy brakuje na chleb
nie kupuje siê kolejnej szafy na
ubrania. Ca³a tajemnica wynika
z przepisu prawa ogólnie mówi¹cego, i¿ œrodki pozyskane ze
sprzeda¿y mienia samorz¹dowego mo¿na wydaæ tylko na inwestycje. St¹d m.in. na Pradze i

nie tylko dochodzi do kuriozalnej sytuacji, ¿e z jednej strony
po analizach wykonania bud¿etu I kwarta³u dochodzimy do
wniosku, i¿ brakuje nam na wydatki bie¿¹ce ponad 29 milionów
z³otych. Z drugiej strony mamy
zapisane w dzielnicowym za³¹czniku wydatki inwestycyjne
na poziomie 24 milionów. Gdzie
brakuje najbardziej? Zawsze jest
to ta sama pozycja - edukacja
(ponad 14 milionów), nastêpnie
idzie gospodarowanie nieruchomoœciami (ponad 7 milionów),
na zadania OPS (ponad 4,8 miliona); oczyszczanie ulic, sprawy kultury i sportu a nawet wydatki administracyjne to kolejne
pozycje niedoborów. Kryzys finansów w sto³ecznym samorz¹dzie trwa ju¿ kolejny rok, ciê¿ko
jest jednak przestawiæ siê w
œwiadomoœci myœlenia na ¿ycie

pliw¹ ekstazê. Pozostali mieszkañcy miasta musieli sobie
jakoœ radziæ z objazdami.
Podobna impreza odby³a siê
ca³kiem niedawno, bo w kwietniu, w Londynie. „Shell V-Power
Nitro+ Launch Day” zorganizowano tam na pustym placu przy
stacji benzynowej w podmiejskiej dzielnicy Battersea. Kto
chcia³, dojecha³ kolejk¹.
Niestety, w³adze Warszawy
padaj¹ na kolana przed organizatorami imprez ulicznych, którzy chyba ju¿ w ca³ej Europie
wiedz¹, ¿e w naszym mieœcie
mo¿na sobie pozwoliæ na takie
rzeczy, za które gdzie indziej
zostaliby po prostu wyœmiani.
To zjawisko podobne do ekspansji reklam wielkopowierzchniowych, przy czym w tej drugiej sprawie urzêdnicy przynajmniej deklaruj¹, ¿e s¹ przeciw.
Uzasadniaj¹c zgodê na zamkniêcie Marsza³kowskiej na

potrzeby firmy paliwowej
rzecznik Hanny GronkiewiczWaltz wyzna³: „Chcemy, ¿eby
miasto ¿y³o, ¿eby ludzie mieli
fajne atrakcje”. Ja ju¿ mam
dosyæ atrakcji serwowanych
nam przez pani¹ prezydent.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

w niedoborach. By³y lata kiedy
za³¹cznik inwestycyjny Pragi Pó³noc liczy³ ponad dwadzieœcia
pozycji. Dziœ s¹ trzy, z czego ju¿
dziœ wiadomo, ¿e jedna z pozycji nie bêdzie w zaplanowanym
zakresie realizowana. Najwiêksz¹ pozycj¹ inwestycyjn¹
jest budowa budynków komunalno-socjalnych przy ulicy Jagielloñskiej - ponad 15 milionów
w br. roku i jeszcze kolejne miliony w przysz³ym. Wreszcie
uda³o siê rozpocz¹æ modernizacjê Kawêczyñskiej od Z¹bkowskiej do Otwockiej, po której to
inwestycji wiele sobie w zakresie poprawy estetyki tej czêœci
Pragi obiecujê (4,6 miliona, zakoñczenie - jesieñ br.). Planowana by³a tak¿e rewitalizacja Markowskiej 16 (podobnie jak w latach ubieg³ych kamienic o nr 12
i 14), ale stan tej ostatniej zmusi³ do wykwaterowania wszystkich lokatorów i jeœli bêdzie remontowana, wymaga wiêkszych
nak³adów ni¿ planowane pierwotnie 5 milionów. Czy Praga
sobie poradzi bez wsparcia zewnêtrznego ze strony Pani Prezydent? Na pewno nie. Finanse
Pragi s¹ na skraju zapaœci; st¹d
nasz, jako radych, jednog³oœny
apel do pani Prezydent o spojrzenie przychylniejszym okiem
na tê dzielnicê nawet z okien
rozgrzebanej inwestycji, jak¹
jest Muzeum Pragi.
Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

8 nowa gazeta praska

Bia³o³êckie premiery
- W Bia³o³êce nie ma teatru? - Jest, i to nie jeden! Kilkanaœcie prê¿nie dzia³aj¹cych niezawodowych zespo³ów
teatralnych, wystawiaj¹cych na scenie Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury. To ewenement na skalê ca³ej Warszawy.

Mówi siê o nich Bia³o³êckie
Zag³êbie Teatralne. W jego
sk³ad wchodz¹ takie zespo³y, jak: „Teatr 13”, „Teatr CoMeta”, „Teatr Dzia³añ Twórczych”, „Pora na Seniora”,
„Teatr Tañca Inoj”, „Akt-em”,
„Na PrzeKur” oraz grupy dzieciêce „Kaktusy”, „Stonka” i
„S³oneczka”. W ci¹gu bie¿¹cego sezonu Bia³o³êckie Zag³êbie Teatralne wystawi³o
szeœæ premier. Dwie z nich
odby³y siê w maju.
Teatr „Akt-em” prowadzony
przez wieloletni¹ aktorkê
s³ynnego Moskiewskiego Teatru Stanis³awskiego, ¯annê
Gierasimow¹, wzi¹³ na
warsztat sztukê polskiej dramatopisarki, autorki scenariuszy filmowych i t³umaczki
Rubi Birden, „Siostrzyczki z
piek³a rodem” i wystawi³ pod
tytu³em „Szostry” po raz
pierwszy 11 maja.
„Szostry” to komedia o pomaganiu „na si³ê” osobie, która tej pomocy wcale nie potrzebuje. Cztery siostry zjawiaj¹ siê nieoczekiwanie u
najm³odszej z rodzeñstwa,
aby wyci¹gn¹æ j¹ z na³ogu
alkoholowego, w który jakoby popad³a. Proponuj¹ ro¿ne
metody, pocz¹wszy od medytacji a na egzorcyzmach
skoñczywszy. Dyskutuj¹c
nad sposobami pomocy,

same siê upijaj¹ i wywracaj¹
dom do góry nogami.
Alkoholowy problem i wartka akcja jest pretekstem do
pokazania œwietnie zarysowanych charakterów. Pod
przesadn¹ opiekuñczoœci¹
sióstr kryje siê egoizm, z³oœliwoœæ i chêæ ukrycia w³asnych wad i niepowodzeñ. A
mo¿e to w ogóle alegoria
wspó³czesnych czasów, w
których ³atwiej zajmowaæ siê
cudzymi problemami ni¿ próbowaæ zmieniæ w³asne postêpowanie?
Przedstawienie w re¿yserii ¯anny Gierasimowej to
popis gry piêciu aktorek.
Wœród naprawdê œwietnego
aktorstwa wyró¿ni³abym
Annê Dariê Bojkowsk¹ jako
u¿ywaj¹c¹ ¿ycia, bezpruderyjn¹ Lucy i Annê Stacheck¹
jako bogobojn¹ szar¹ mysz-
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kê Marysiê. Najbli¿sze spektakle komedii „Szostry” odbêd¹ siê 1 czerwca o godz.
18 oraz 20.30.
Tak siê sk³ada, ¿e kolejna
premiera te¿ traktuje o problemie alkoholizmu, tylko ju¿
mniej humorystycznie, a bardziej refleksyjnie. S³ynny
tekst Wieniedikta Jerofiejewa
„Moskwa – Pietuszki” przygotowa³ zespó³ Teatru CoMeta,
od niedawna pod wodz¹ Dominika Wendo³owskiego.
Jerofiejew nazwa³ swój napisany w 1969 r. utwór poematem proz¹. Przez d³ugie
lata by³ on zakazany w Zwi¹zku Radzieckim i kr¹¿y³ w tak
zwanym „samizdacie”, wydawany podobnie jak reszta jego
twórczoœci jedynie za granic¹.
Dopiero pod koniec ¿ycia pisarz doczeka³ siê powszechnej s³awy w swym kraju.
Utwór opowiada o podró¿y inteligenta – alkoholika o
imieniu Wienieczka ze stolicy do odleg³ych o 125 km Pietuszek, podczas której snuje
on swoje przemyœlenia o
¿yciu. Z pijackiego be³kotu
wy³ania siê wra¿liwy i naiwny cz³owiek, zmagaj¹cy siê z
w³asnymi s³aboœciami i beznadziej¹ sowieckiej rzeczywistoœci. Z jednej strony
œmiesz¹ nas absurdy sowieckiej Rosji, gdzie wódka jest
tañsza od ksi¹¿ki, a mimo to,
pijany lud pracuj¹cy rozprawia w poci¹gu o Goethem,
Schillerze i Turgieniewie. Z
drugiej strony, tekst zmusza

do refleksji nad z³amanym
przez system ¿yciem podobnych do Wienieczki ludzi,
którzy „duszê maj¹ jak koñ
trojañski brzuch - wiele mog¹
zmieœciæ”.
„Moskwa-Pietuszki” ma w
Polsce swoj¹ legendê. Wydawa³oby siê, ¿e po kreacji Mariana Opani w telewizyjnym
spektaklu z 1992 roku trudno
bêdzie zmierzyæ siê z t¹ rol¹,
dodaæ coœ oryginalnego. A
jednak Dariusz D³u¿ewski w
roli Wienieczki œwietnie sobie
poradzi³ i stworzy³ w³asn¹,
poruszaj¹c¹ interpretacjê tej
postaci. Poza nim wyst¹pi³y:
Renata Ab³am, Emilia Ksiê¿yk, Magdalena Rejtczak, Kinga Rêbkowska-Gryzek i Anna
Szfrañska. Re¿yseria: Dominik Wendo³owski. Najbli¿sze
przedstawienia: 8.06. godz.
20.00 oraz 9.06. godz. 18.00.
Na oba spektakle wstêp
wolny, obowi¹zuje rezerwacja miejsc.
Joanna Kiwilszo

Malowanie teatru Iwony Ostrowskiej
Teatr ze swoimi maskami i kostiumami od dawna intrygowa³ malarzy. Sta³ siê te¿
inspiracj¹ dla Iwony Ostrowskiej, której cykl obrazów, zatytu³owany „Teatr mój
widzê ogromny” prezentowany jest obecnie w „Galerii przy Van Gogha” w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury.
Za tytu³ wystawy malarstwa Iwony Ostrowskiej,
otwartej 11 maja w „Galerii
przy van Gogha” w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury pos³u¿y³y autorce s³ynne s³owa Stanis³awa Wyspiañskiego dotycz¹ce koncepcji teatru, pochodz¹ce z wiersza „Ci¹gle
widzê ich twarze”. Obrazy
Iwony Ostrowskiej to tak¿e
twarze – portrety kobiet w
maskach i bogatych kostiumach, przywodz¹cych na
myœl wystawny spektakl operowy. Zgodne s¹ wiêc z po- Kopernika w Toruniu, prowa- Jej kobiece postacie z pregl¹dami wielkiego wizjonera, dzi w³asn¹ firmê graficzn¹, zentowanego obecnie w BOK
wed³ug którego artysta powi- zajmuje siê projektowaniem cyklu teatralnego s¹ smuk³e,
nien wykorzystywaæ ró¿ne folderów, plakatów i znaków pe³ne gracji, trochê tajemniœrodki wyrazu i ³¹czyæ ze graficznych. Jednak jej pasj¹ cze, zapewne z powodu masob¹ ró¿ne gatunki sztuki.
jest malarstwo. Uprawia ma- sek, za którymi skrywaj¹ twaIwona Ostrowska, absol- larstwo olejne. Swoje prace rze. Tajemniczoœci dodaj¹ im
wentka Wydzia³u Sztuk Piêk- przedstawia³a wielokrotnie jeszcze niesamowite kapelunych Uniwersytetu Miko³aja na wystawach indywidual- sze, przypominaj¹ce nakrycia
nych i zbiorowych w kraju i g³owy weneckich elegantek,
www.odszkodowanie.pl
za granic¹. Uczestniczy³a w portretowanych przez dawmiêdzynarodowych plene- nych mistrzów.
NAJWY¯SZE
rach malarskich i festiwalach
Iwona Ostrowska przygoODSZKODOWANIA sztuki we W³oszech, Turcji, towuje ju¿ nastêpny cykl, któdla osób poszkodowanych
Belgii, Niemczech i Grecji. ry bêdzie nosi³ tytu³ „Œwiêto
w wypadkach drogowych
Jest dwukrotn¹ laureatk¹ Wiosny”. Cykl teatralny, zatynagród „Vidical” za kalenda- tu³owany „Teatr mój widzê
BEZ ZALICZEK
ogromny” mo¿na ogl¹daæ w
rze ksi¹¿kowe.
Hexa Dochodzenie
Najczêœciej tworzy cykle: „Galerii przy Van Gogha” w
Odszkodowañ Sp. z o.o.
„Domki”, „Kwiatony”, „Zwie- Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
rzêta”. Kiedyœ malowa³a pej- przy ul. Vincenta Van Gogha
tel. 22 460 49 49
za¿e, ale teraz, jak sama 1 do koñca maja 2013.
gsm 600 996 166
mówi, woli portretowaæ ludzi.
Joanna Kiwilszo

