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leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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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

dokoñczenie na str. 4

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 5

� 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

STOMATOLOGIA

DLA DZIECI
Dinu

œ

specj
alny

 fo
tel

dla dzie
ci

ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• 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

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

ROZLICZAMY PITY - 30 z³

W zwi¹zku z artyku³em pn. „Wirtualnie i pieszo po Z¹bkow-

skiej”, który zosta³ opublikowany w Nowej Gazecie Praskiej

nr 4/2014 r., uprzejmie informujê, i¿ artyku³ ten zawiera

nieprawdziwe informacje. Z Pañstwa artyku³u wynika, ¿e cyt..:

„Twórc¹ Wirtualnego spaceru po Pradze jest bowiem

przewodnik praski Pan Janusz Owsiany. Program Wirtualnego

spaceru ma byæ wzbogacany o kolejne, wczeœniej ustalone z

urzêdem trasy tematyczne”. Tymczasem „Wirtualny spacer po

Pradze” to projekt, który zosta³ zainicjowany i opracowany

przez Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy. Projekt

ten prezentuje dzia³ania rewitalizacyjne wykonane w ramach

Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Pó³noc (w tym

rewitalizacjê ulicy Z¹bkowskiej), a jego inauguracji dokona³a

Pani Alicja D¹browska - Pose³ na Sejm RP podczas tegorocz-

nych obchodów 366 rocznicy nadania praw miejskich Pradze

i Miêdzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

Sprostowanie

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Tym razem jeden z miesz-

kañców skradzionej i sprze-

danej deweloperowi kamieni-

cy, mieszkaniec któremu gro-

zi³a eksmisja za niep³acenie

horrendalnego czynszu, od-

mówi³ zap³aty, powo³uj¹c siê

na nabycie przez dewelope-

ra nieruchomoœci w z³ej wie-

rze, ze œwiadomoœci¹, ¿e zo-

sta³a ona wczeœniej – mówi¹c

bez pos³ugiwania siê okr¹g³y-

mi formu³kami prawnymi –

ukradziona przez Miros³awa

K. i przekazana jego córce

El¿biecie Z. S¹d I instancji

przychyli³ siê do konstatacji

mieszkañca skradzionego

budynku przy Tykociñskiej.

Deweloper odwo³a³ siê od

decyzji s¹du I instancji. IV

Wydzia³ Cywilny – Odwo³aw-

czy S¹du Okrêgowego War-

szawa Praga nie uzna³

wszak¿e odwo³ania, przyzna-

j¹c racjê s¹dowi I instancji, a

tym samym mieszkañcowi

walcz¹cemu z nieuczciwymi

nabywcami budynku.

W uzasadnieniu wyroku z

mo¿na odnaleŸæ – wreszcie!

– wiele buduj¹cych stwier-

dzeñ. Oto niektóre z nich. (...)

Pos³u¿enie siê podrobionym

testamentem by³o zachowa-

niem ra¿¹cym nie tylko z tej

przyczyny, ¿e do dziedzicze-

nia mia³a dojœæ osoba nie-

uprawniona, lecz ponadto –

¿e osoba rzeczywiœcie

uprawniona mia³a byæ w ten

sposób pozbawiona przys³u-

Dwa testamenty

- sprawiedliwy wyrok
To bodaj pierwszy sprawiedliwy wyrok w tej niechlubnej

sprawie. Co prawda ten pierwszy, lata temu skazuj¹cy

Miros³awa K. na karê wiêzienia za pos³ugiwanie siê

sfa³szowanym testamentem, mo¿na by³oby uznaæ za

sprawiedliwy, gdyby nie niski wymiar kary i brak jej

nieuchronnoœci – kara w zawieszeniu.

Spotkanie 5 marca w ca-

³oœci dotyczy³o hierarchizacji

projektów tworzonych w ra-

mach konsultacji tematycz-

nych, przeprowadzonych na

Pradze Pó³noc. Zg³oszone

problemy zosta³y pogrupo-

wane w obszary interwencji.

Znalaz³y siê wœród nich: pod-

noszenie jakoœci przestrze-

ni publicznej i standardów

technicznych budynków,

tworzenie infrastruktury dla

komunikacji rowerowej, re-

Dialog

o rewitalizacji Pragi
Marcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego Pragi Pó³noc odby³o siê tym razem

w Urzêdzie Miasta st. Warszawy na Placu Bankowym.

Trzy kolejne dni poœwiêcono tam podsumowaniu

spotkañ warsztatowych na Targówku, Pradze Pó³noc

i Pradze Po³udnie. Te trzy dzielnice maj¹ uczestniczyæ w

Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy

na lata 2014-2020.

Batalia o Patrona

W uzasadnieniu przypo-

mniano ¿yciorys i zas³ugi ks.

Golêdzinowskiego. Urodzi³

siê w 1877 roku, w 1895 roz-

pocz¹³ studia w Seminarium

Duchownym w Sandomierzu,

w 1902 za³o¿y³ tajn¹ szko³ê

œredni¹, w której uczy³ dzieci

historii Polski, historii literatu-

ry polskiej i geografii Polski.

Szko³ê zlikwidowano, ksi¹dz

zosta³ przeniesiony do Kos-

sowa, gdzie tak¿e za³o¿y³

szko³ê. Za agitacjê na rzecz

Legionów Polskich zosta³

aresztowany i przeniesiony

do Peterhofu pod Petersbur-

giem. Tu organizowa³ domy

opieki, sierociñce, bursy i

szko³y dla emigrantów. Po

trzech latach tu³aczki wróci³

W³aœnie mija rok od rozpoczêcia starañ o upamiêtnienie

na Targówku ks. Jana Golêdzinowskiego. Dzia³ania podj¹³

w marcu 2013 roku ks. Marcin Wójtowicz, proboszcz

parafii Chrystusa Króla przy ul. Tykociñskiej, wspierany

przez grupê inicjatywn¹ z udzia³em radnych Targówka.

1750 parafian podpisa³o siê pod wnioskiem o nazwanie

skweru pomiêdzy koœcio³em a ul. Wêgrowsk¹ lub odcin-

ka ulicy Pratuliñskiej imieniem ks. Golêdzinowskiego.

28 paŸdziernika Rada Dzielnicy Targówek jednomyœlnie

podjê³a skierowan¹ do Rady m.st. Warszawy uchwa³ê z

wnioskiem o zmianê nazwy ulicy Pratuliñskiej na odcinku

od ul. Tykociñskiej do ul.

Radzymiñskiej – na ulicê

ks. Jana Golêdzinowskiego.

Autobus ulic¹ Myœliborsk¹

- zbieramy podpisy!
Wspólna akcja Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki i wspólnot mieszkaniowych z

ul. Portowej, Myœliborskiej i Modliñskiej trwa w najlepsze! Wszystkich, którzy popieraj¹

pomys³ uruchomienia autobusu ulic¹ Myœliborsk¹, zachêcamy do z³o¿enia podpisu

pod wnioskiem.
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kreacyjno-sportowej, kultu-

ralnej i edukacyjnej, wspie-

ranie rozwoju spo³ecznego,

przeciwdzia³anie wyklucze-

niu spo³ecznemu, integrowa-

nie spo³ecznoœci lokalnej,

dzia³ania regulacyjne w poli-

tyce czynszowej, czy promo-

cja przedsiêbiorczoœci.

Pewne trudnoœci napotka-

no ju¿ na pocz¹tku, próbu-

j¹c rozszyfrowaæ postulaty

uczestników poprzednich

warsztatów, czêsto wyra¿o-

ne tylko zdawkowo, w posta-

ci pojedynczych hase³. Do-

precyzowanie ich po kilku

miesi¹cach nie by³o zada-

niem ³atwym. W poszczegól-

nych obszarach wyodrêbnio-

no problemy i propozycje ich

rozwi¹zañ, zarówno bardzo

lokalne, jak i charaktery-

styczne dla dwóch lub

wszystkich trzech dzielnic.

Wszêdzie uznano za wa¿ne

np. uruchomienie kursów

zawodowych, buduj¹cych

przysz³e kompetencje

mieszkañców, stworzenie

programu zak³adaj¹cego

pomoc rodzicom, czy two-

rzenie ³adu w zakresie prze-

strzeni reklamowej oraz in-

formacji miejskiej. Do naj-

wa¿niejszych zadañ, bo zi-

dentyfikowanych we wszyst-

kich dzielnicach, nale¿¹ te¿

np. opieka, edukacja i inspi-

racja dzieci i m³odzie¿y po-

zbawionych wystarczaj¹cej

troski rodzicielskiej, aktywi-

zacja osób starszych oraz

stworzenie partnerstwa mia-

sta z uczelniami warszawski-

mi, które dysponuj¹ wiedz¹

potrzebn¹ urzêdnikom.

Typowo praskie projekty

zak³adaj¹ poprawê estetyki i

funkcjonalnoœci podwórek,

zwiêkszenie atrakcyjnoœci

Parku Praskiego i terenów

nadwiœlanych, z jednocze-

snym naciskiem na ochronê

ich walorów przyrodniczych

czy rewitalizacjê ulicy Jagiel-

loñskiej. G³osami uczestni-

ków spotkania stworzono

hierarchiê wa¿noœci przed-

stawionych zadañ. Naj-

wiêksz¹ popularnoœæ zyska³

pomys³ uspokojenia ruchu

na ulicy Targowej, wysoko

oceniono te¿ atrakcyjnoœæ

propozycji stworzenia mode-

lowych zielonych podwórek,

wraz z instrukcj¹ ich powie-

lania w kolejnych miejscach.

Zebrani zg³aszali wiele obaw

co do przebiegu konsultacji.

Wykorzystanie ich wyników

w obecnej, bardzo chaotycz-

nej formie do stworzenia Zin-

tegrowanego Programu Re-

witalizacji uznano za przed-

wczesne. Przewodnicz¹cy

DKDS Tomasz Peszke pod-

kreœla³ piln¹ koniecznoœæ

stworzenia rzetelnej diagno-

zy spo³ecznej, która przede

wszystkim powinna lec u

podstaw przygotowywanej

strategii. Strona spo³eczna

zastrzega³a te¿, ¿e nie po-

winien byæ to finalny etap

zbierania uwag i wniosków.

Z pewnoœci¹ wyniki tego

warsztatu DKDS Praga

Pó³noc bêdzie chcia³ prze-

analizowaæ i zg³osiæ swoj¹

opiniê do nich.

Tymczasem harmonogram

prac nad Zintegrowanym Pro-

gramem Rewitalizacji m.st.

Warszawy na lata 2014-2020

jest bardzo napiêty. Miêdzy

10 a 28 marca trwaj¹ spotka-

nia z biurami miejskimi w

sprawie realnoœci realizacji

zaproponowanych projektów

i zadañ. Strategia urbani-

styczno-gospodarcza, m.in.

dla ulicy Targowej, zostanie

opracowana przy wspó³u-

dziale architektów z SARP-u.

Wiceprezydent Olszewski

zdradzi³, ¿e miasto zamierza

te¿ wreszcie rozwi¹zaæ pro-

blemy Bazaru Ró¿yckiego, w

którego rewitalizacji pomo¿e

Muzeum Historyczne War-

szawy, odpowiadaj¹ce za

maj¹ce siedzibê po s¹siedz-

ku Muzeum Warszawskiej

Pragi. Uspokaja³ te¿, ¿e

wszelkie ustalenia bêd¹ we-

ryfikowane przez komitet

monitoruj¹cy, a nastêpnie

poddane ocenie spo³ecznej.

W kwietniu przewidziano ko-

lejne warsztaty, tym razem

skierowane do wszystkich

mieszkañców, po których w

maju, po zebraniu wszystkich

materia³ów nast¹pi redakcja

projektu programu. Konferen-

cja podsumowuj¹ca realiza-

cjê Lokalnego Programu Re-

witalizacji m.st. Warszawy na

lata 2005-2013 oraz prezen-

tacja projektu Zintegrowane-

go Programu Rewitalizacji

m.st. Warszawy na lata 2014-

2020 odbêdzie siê w czerw-

cu, zaœ w lipcu i sierpniu jego

konsultacje. Rada Warszawy

bêdzie mog³a projekt prze-

g³osowaæ we wrzeœniu, za-

pewne jeszcze przed wybo-

rami samorz¹dowymi...

Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Na wniosek Micha³a Ja-

miñskiego, zg³oszony w imie-

niu w³asnym i klubu radnych

PO – do porz¹dku dzienne-

go wprowadzono informacje

na temat zakupu i eksploata-

cji tabletów.

Po przyjêciu protoko³u z

poprzedniej sesji radni zajêli

siê uchwa³ami. Projekty 6

uchwa³ zosta³y wczeœniej

pozytywnie zaopiniowane

przez komisje merytoryczne.

Projekt pierwszej uchwa³y

dotyczy³ sprawozdania z dzia-

³alnoœci Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej za rok 2013. Dy-

rektor OPS Alicja Witoszyñska

udziela³a informacji i wyja-

œnieñ m.in. na temat form

pomocy osobom bezrobotnym

i rodzinom wielodzietnym.

Uchwa³ê o pozytywnym zaopi-

niowaniu sprawozdania popa-

r³o w g³osowaniu 19 radnych,

2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Równie¿ sprawozdanie z

dzia³alnoœci Zak³adu Gospo-

darowania Nieruchomoœcia-

mi za rok 2013 zosta³o zaopi-

niowane pozytywnie (18 – za,

3 – wstrz.), po wyjaœnieniach

dyrektora Stefana £akome-

go, m.in. w sprawie lokalu,

wynajêtego PZERiI.

Bez dyskusji, jednomyœl-

nie, 22 g³osami radni pozy-

tywnie zaopiniowali projekt

uchwa³y Rady Warszawy,

porz¹dkuj¹cej przebieg i za-

siêg ulicy Niesulickiej, przez

dostosowanie stanu prawne-

go do stanu technicznego w

terenie.

Pozytywn¹ opiniê zyska³ tak-

¿e drugi projekt uchwa³y Rady

Warszawy, zgodnie z któr¹ do

nowo wybudowanego przed-

szkola przy ul. Sternhela 40

przeniesione zostanie 2-oddzia-

³owe przedszkole z ulicy Na-

uczycielskiej 14. Nowa placów-

ka rozpocznie dzia³alnoœæ 1

wrzeœnia 2014 roku. W 6-od-

dzia³owym przedszkolu znaj-

dzie miejsce 150 dzieci. Za

uchwa³¹ g³osowa³o 21 radnych,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.

G³osami 20 radnych, przy

2 wstrzymuj¹cych siê, podjê-

to uchwa³ê, w której za bez-

zasadn¹ uznana zosta³a

skarga pañstwa S. i A. O. na

dzia³anie zarz¹du dzielnicy

Targówek – z przyczyn fak-

tycznych i prawnych. Skarga

dotyczy³a odmowy zakwalifi-

kowania i umieszczenia skar-

¿¹cych na liœcie osób ocze-

kuj¹cych na najem lokalu

mieszkalnego z zasobów

miasta Warszawy – z powo-

du niespe³nienia wymagane-

go kryterium metra¿owego.

W ostatniej uchwale, przy-

jêtej 18 g³osami przy 2 prze-

ciwnych, zmieniono sk³ad

komisji bud¿etu i finansów,

powo³uj¹c do niej Krzysztofa

Sirkê, na jego wniosek.

Drug¹ czêœæ sesji zdomi-

nowa³a sprawa tabletów.

Informacji udzieli³ burmistrz

S³awomir Antonik. Przypo-

mnia³, ze sprawa by³a dwu-

krotnie przedstawiana na se-

sji i nie budzi³a sprzeciwu.

Zakupiono system e-sesja do

obs³ugi rady, nie tylko do g³o-

sowania; oprogramowanie

pozwala zaoszczêdziæ czas i

pieni¹dze. Kupiono 30 table-

tów po 648 z³; wraz z syste-

mem Windows, roczn¹ li-

cencj¹, szkoleniem i wdro¿e-

niem aplikacji – ³¹czny

koszt to 33 704 z³ netto.

Micha³ Jamiñski wyrazi³

oburzenie i sprzeciw wobec

zakupu „gad¿etów”. Omówi³

Stanowisko radnych klubu PO

z 10 marca, w którym klub „wy-

ra¿a stanowczy sprzeciw wo-

bec decyzji o zakupie zbêd-

nych gad¿etów dla radnych

dzielnicy Targówek”, apeluje o

„faktyczne i niezw³oczne prze-

kazanie tabletów dla uczniów”,

stawia 11 pytañ dotycz¹cych

zakupu tabletów oraz wzywa

burmistrza do ust¹pienia z

pe³nionej funkcji.

Krytyczn¹ opiniê wyrazi³

równie¿ Jêdrzej Kunowski.

Burmistrzowi gratulowa³ Jacek

Rybak z Klubu Mieszkañców

Targówka, Bródna i Zacisza,

który system e-sesja oceni³

jako korzystny z wielu wzglê-

dów. W dyskusji analizie pod-

dano wypowiedŸ rzecznika

prasowego Rafa³a Lasoty, roz-

wa¿ano sprawê udzia³u prze-

wodnicz¹cego rady w posie-

dzeniach zarz¹du Targówka.

Burmistrz S³awomir Anto-

nik zachêca³ do sk³adania pi-

semnych interpelacji. To

szansa na wyjaœnienie wielu

w¹tpliwoœci i nieporozumieñ,

zaistnia³ych w dyskusji.      K.

LIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Tablety czy gad¿ety?
11 marca radni Targówka po raz pierwszy mogli g³oso-

waæ na dwa sposoby: tradycyjnie, przez podniesienie rêki

oraz nowoczeœnie, za pomoc¹ tabletów, zakupionych

przez urz¹d dzielnicy. 6 z 22 obecnych na sesji radnych

nie pobra³o jednak tych urz¹dzeñ.

Dwa testamenty

- sprawiedliwy wyrok
guj¹cych jej praw. Zarówno to

dzia³anie M. Krzeszewskie-

go, jak i zawarcie umowy o

ustanowienie u¿ytkowania

wieczystego, stanowi¹cej

zwieñczenie starañ o uzyska-

nie praw do nieruchomoœci,

by³o motywowane niskimi, fi-

nansowymi pobudkami. (...)

Miros³aw Krzeszewski d¹¿y³

bowiem do wzbogacenia siê

cudzym kosztem: zarówno

rzeczywistej spadkobierczy-

ni, jak i ca³ej spo³ecznoœci, a

kieruj¹c siê chêci¹ zysku

podj¹³ próbê wyzyskania me-

chanizmów prawnych (...) Z

kolei nieistniej¹cego prawa

u¿ytkowania wieczystego nie

mog³a nabyæ od M. Krze-

szewskiego jego córka, El¿-

bieta Zakrzewska. (...) Na-

bywczyniê ³¹czy³y ze zbywc¹

bliskie wiêzy rodzinne. (...)

trzeba zatem przyj¹æ, ¿e El¿-

bieta Zakrzewska wiedzia³a,

¿e wpis jej ojca jako nabyw-

cy u¿ytkowania wieczystego

jest niezgodny z rzeczywi-

stym stanem prawnym. (...)

Niezale¿nie od konstatacji

S¹d Okrêgowy za trafne

uznaje stanowisko S¹du I

dokoñczenie ze str. 1

Dialog o rewitalizacji Pragi

Pani Ewa urodzi³a siê w

1908 roku w Rad³owicach w

obwodzie lwowskim. Jako

córka Juliana Smulikowskie-

go, jednego z twórców Zwi¹z-

ku Nauczycielstwa Polskiego,

nauczyciela i pos³a na Sejm

II Rzeczypospolitej, nauczy-

cielstwo mia³a „wkodowane”

w system wartoœci. Wierna

idea³om ojca, dla którego upo-

wszechnienie oœwiaty i spra-

wy zawodu nauczycielskiego

by³y priorytetem, posz³a t¹

sam¹ drog¹. We Lwowie

skoñczy³a 2-letni pañstwowy

kurs pedagogiczny, a w War-

szawie - wy¿szy kurs nauczy-

cielski z grupy przyrodniczo-

geograficznej. „Ponadto dwu-

letni kurs chemii i fizyki, rocz-

ny kurs wychowania fizyczne-

go, kursy PCK I Ligi Obrony

Kraju. Takie by³y potrzeby

pedagoga przedwojennego, a

i d³ugo po wojnie” – czytamy

w jej wspomnieniach.

W latach trzydziestych, po

3-letniej pracy nauczycielskiej

na Kurpiach, Ewa Smulikow-

ska wraz z mê¿em Marianem

Cichym, równie¿ nauczycie-

lem, przenios³a siê do War-

szawy. W czasie okupacji hi-

tlerowskiej Ewa i Marian byli

zaanga¿owani w tajne na-

uczanie. Komplety odbywa³y

siê w ich mieszkaniu przy ul.

Wileñskiej. Oboje dzia³ali

równie¿ w konspiracji.

Po wojnie Ewa Smulikowska-

Cichy przez wiele lat uczy³a na

Pradze Pó³noc w szko³ach nr:

136, 30, 127, 73. Za³o¿y³a

spó³dzielniê pracy nauczycieli

pn. „Ekran” (póŸniej – Spó-

³dzielnia Pracy Plastyków,

Pedagogów i Redaktorów „Pi-

nokio”). Na emeryturê odesz³a

w 1970 roku, ale nie rozsta³a

siê z prac¹ spo³eczn¹ w Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego, do

którego wst¹pi³a w 1927 roku.

Jej pasj¹ by³o taternictwo, które

uprawia³a najpierw z rodzicami i

braæmi, a potem z przyjació³mi.

Do II wojny œwiatowej zdoby³a

wszystkie szczyty Karpat.

Ewa Smulikowska-Cichy

zosta³a odznaczona Meda-

lem Tajnej Organizacji Na-

uczycielskiej, Z³ot¹ Odznak¹

ZNP, Medalem Komisji Edu-

kacji Narodowej, odznak¹ „Za

zas³ugi dla Warszawy”’

(Na podstawie artyku³u

Haliny Drachnal w „G³osie

Nauczycielskim” oprac. K.)

instancji, akcentuj¹ce, ¿e

przestêpca nie mo¿e czerpaæ

korzyœci z pope³nionego

przestêpstwa”.

Ma³y sukces cieszy, ale

mieszkañcy Tykociñskiej,

od 12 lat walcz¹cy o spra-

wiedliwoœæ, chcieliby bar-

dziej spektakularnego zwy-

ciêstwa. Ich pragnieniem

jest, by obie skradzione ka-

mienice przy Tykociñskiej

powróci³y do prawowitych

w³aœcicieli. Chc¹ te¿ ade-

kwatnych op³at czynszo-

wych, nie zaœ kosmicznych

kwot, 1600 z³ miesiêcznie

za 40-metrowe mieszkania.

W tej skomplikowanej spra-

wie zaczêli ju¿ dzia³aæ se-

nator Grzegorz Wojcie-

chowski i europose³ Janusz

Wojciechowski. Czekamy

na efekty ich dzia³añ.

(egu)

Po¿egnanie Nauczycielki
5 marca Rodzina, Bliscy i Przyjaciele ze Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego po¿egnali na Cmentarzu

Pow¹zkowskim Ewê Smulikowsk¹-Cichy – nauczycielkê,

dzia³aczkê spo³eczn¹. Odesz³a 22 lutego, maj¹c 106

lat. Nale¿a³a do ludzi, którzy promieniej¹ ciep³em.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

21 III (sobota) godz. 18.30 - Warsztaty florystyczne: Czas

na wiosnê, czas na florystykê. Tworzenie kompozycji na

motywach ikebany poczynaj¹c od prostych fio³ków po

ekskluzywne storczyki. Op³ata: 55 z³.

22 III (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Akademia

„Dotknij sztuki”.

23 III (niedziela) godz. 18.00 - „Jeszcze nieznani” koncert w

wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora.

26 III (œroda) godz. 14.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.

26 III (œroda) godz. 17.45 - XXVII Gie³da Inicjatyw Artystycznych:

Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru w DK Zacisze. Goœcie: Janusz

R. Kowalczyk z Piwnicy pod Baranami; dr Tomasz Mi³kowski,

wiceprezydent Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków

Teatralnych oraz prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska,

prezes Stowarzyszenia Historyków Teatru. Wstêp wolny.

28 III (sobota) godz. 18.30 - Warsztaty florystyczne: Kwiaty

i ¿ycie towarzyskie - kwiatowe gesty, kwiatowe prezenty.

Upraszczanie, geometryzacja, lekkoœæ wzorów, dobór

materia³u. Op³ata: 55 z³.

29-30 III (sobota-niedziela) - XIII Festiwal Chórów,

Kabaretów i Zespo³ów Seniora. Wstêp wolny.

31 III godz. 11.00 - „Zabójstwo w teatrze (Abraham Lincoln)”

z cyklu „Historie zamachów na prezydentów USA” - Wyk³ad

prof. Longina Pastusiaka, polityka, historyka. Bilet: 10 z³.
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Zespó³ Szkó³ nr 12

im. Olimpijczyków Polskich

tel. 22 810-79-61; 22 810-13-50

www.zs12.edupage.org

zaprasza na

SPOTKANIE

INFORMACYJNE

dla kandydatów do:

Gimnazjum Sportowego

1 kwietnia o godz. 1700

XCVII LO (kl. sportowe)

1 kwietnia i 8 maja o godz. 1830

Technikum nr 12

1 kwietnia i 8 maja o godz. 1830

Zapraszamy

To widaæ go³ym okiem, ¿e przez lata PRL-u, ale i potem

zaniedbywana i zacofana dzielnica zmienia siê. Od 2007

roku w zauwa¿alny sposób, coœ siê ruszy³o. Niedofinan-

sowana od lat Praga Pó³noc zaczê³a zmieniaæ swoje

oblicze. Na naszych oczach powstaj¹ nowe inwestycje.

Aktualnie najbardziej widoczna z nich, to rzecz jasna

koñczona w roku bie¿¹cym II Linia Centralnego Odcinka

Warszawskiego Metra.

Ale mieszkañców ciesz¹ równie¿ wyremontowane ulice,

nowe nawierzchnie, odœwie¿one elewacje niektórych budynków.

Ukoñczono równie¿ budowê kilku budynków komunalnych,

w których dzielnica zyska³a dla swoich mieszkañców 372

jedno-, dwu- i trzypokojowe lokale mieszkalne. Nadal jest to

kropla w morzu potrzeb. Ale kolejne projekty bêd¹ realizowane

niebawem. Oczywiœcie, wci¹¿ jeszcze wiele jest do zrobienia,

choæ wygl¹da na to, ¿e okres regresu mamy ju¿ za sob¹.

BUDOWNICTWO KOMUNALNE

Lata 2007-2014

• Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagielloñskiej

• Koszt bêdzie znany po zakoñczeniu zadania.

Wykonawca:

1. KONTRAPUNKT V-Projekt, ul. Zab³ocie 39, 30-701 Kraków.

Wartoœæ prac projektowych (koncepcja programowo-

przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy):

2 191 120,00 PLN brutto.

2. MA£MAR umowa zawarta w dniu: 19.10.2010r. Prace

zosta³y zakoñczone i odebrane. Koszt wykonania prac:

473 266,85 z³ brutto.

3. MOSTOSTAL Warszawa S.A. umowê zawarta w dniu

30.12.2010r. Koszt wykonania prac: 16 131 364,38 z³ brutto.

4. DORBUD S.A. umowa zawarta w dniu 11.10.2011r. Koszt

wykonania prac: 7 748 000,01 z³ brutto.

5. UNIBEP S.A. umowa zawarta w dniu 28.12.2012r. Prze-

widywany koszt wykonania prac: 42 115 263,76 z³ brutto.

ETAP 1 obejmowa³ budowê:

5 budynków mieszkalnych 4-kondygnacyjnych – Punkt 1,

2, 3, 4, 5, gara¿ wielostanowiskowy otwarty, zabudowa

techniczna towarzysz¹ca, œmietniki, drogi dojazdowe, parkingi

naziemne, chodniki, place itp.

ETAP 2 bêdzie obejmowa³ budowê:

4 budynków mieszkalnych 7-kondygnacyjnych – BASTION,

REDAN, BARKAN, LUNETA, zabudowa techniczna

towarzysz¹ca, œmietniki, drogi dojazdowe, parkingi naziemne,

chodniki, place itp.

Liczba lokali: 303 (jednopokojowe, dwupokojowe,

trzypokojowe). Metra¿ lokali: od 30,70 m2 do 85,30 m2.

Rok 2009-2011

• Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bia³ostockiej 51

w Warszawie „Dom nad Rozchodnikiem”

Poniesione wydatki: 14 136 461,62 PLN

W ramach tego zadania wykonano:

Dwa budynki 5-kondygnacyjne z poddaszem, po³¹czone

gara¿em podziemnym. Iloœæ mieszkañ: 69 szt., iloœæ miejsc

parkingowych 54 w gara¿u podziemnym, 4 miejsca na terenie

dzia³ki, 11 miejsc na parterze budynku. Budynki wyposa¿one

w media: woda – z miejskiej sieci, gaz – z miejskich sieci

gazowniczej. Budynki wyposa¿one w windy s¹ dostêpne dla

osób niepe³nosprawnych.

REWITALIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Lata 2007-2011

• Rewitalizacja budynków zabytkowych czêœci Pragi: ul.

Bia³ostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzymiñska 2

Poniesione wydatki: 8 289 522 PLN

W ramach zadania wykonano ekspertyzê okreœlaj¹c¹ stan

techniczny i koncepcjê programow¹ zabytkowego pa³acyku

Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13. W kamienicach przy

ul. Bia³ostockiej 6 i 8 i Markowskiej 12 i 14 przeprowadzono

kompleksowy remont tj: termomodernizacjê budynków (docie-

plenie, nowa elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

doposa¿enie w c.o. c.c.w) modernizacjê instalacji elektrycz-

nych, wykonanie wêz³ów cieplnych, wzmocnienie stropów,

wymianê pokrycia dachu. W kamienicy przy ul. Radzymiñskiej

2 wykonano: doposa¿enie budynku w instalacjê c.o, c.c.w w

tym wêze³ cieplny, roboty budowlano instalacyjne obejmuj¹ce

oczyszczenie piwnic, remont schodów do piwnicy, wykonanie

posadzek w piwnicach, malowanie klatki schodowej i roboty

poinstalacyjne, budowê œmietnika, utwardzenie podwórka.

W latach 2010 i 2011 r. wykonano roboty budowlane i

instalacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Radzymiñskiej 2 w Warszawie. Zakres robót obejmowa³:

• roboty budowlane i instalacyjne, w tym przebudowê piwnic,

wzmocnienie stropu nad piwnic¹, osuszanie fundamentów,

malowanie klatki schodowej, doposa¿enie budynku w instala-

cjê CO, CCWu i instalacjê przywo³awcz¹, wykonanie wêz³a

cieplnego, budowê œmietnika oraz wymianê nawierzchni

podwórka i odwodnienia.

• budowê przy³¹cza sieci cieplnej.

Koszt wykonanych robót - 1 516 389,05 PLN

W 2013 r. opracowano dwie wersje koncepcji architektonicznej

modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 16 (koszt: 34 000 PLN)

PORADY PRAWNE I KONSULTACJE

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy mieszcz¹cym siê przy ul. Jagielloñskiej 60

lok. 90., udzielane s¹ m.in. porady prawne (realizowane w ramach

zadañ Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Zdrowia) dla mieszkañców

m.st. Warszawy, w szczególnoœci mieszkañców Dzielnicy Praga-Pó³noc.

W roku 2014 - a dok³adniej w terminach: od 20.01.2014 r.

do 28.11.2014 r. (z wy³¹czeniem okresu wakacji, w którym

obowi¹zuje harmonogram wakacyjny) konsultacje prawne

udzielane s¹ przez Pana Marcina Skibê – adwokata, w

poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 16:00-20:00 i w œrody w godz.

10:00-14:00 oraz przez Pani¹ Ewê Klimkiewicz – radcê

prawnego, we wtorki i czwartki w godz. 16:30-20:00.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane s¹

konsultacje/porady prawne w szczególnoœci z zakresu Kodeksu

Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego, Kodeksu Pracy i innych, a

tak¿e w sprawach zwi¹zanych z problemami wynikaj¹cymi z

nadu¿ywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

oraz zwi¹zan¹ z tym przemoc¹ w rodzinie.

Z konsultacji prawnych mog¹ korzystaæ mieszkañcy m.st.

Warszawy, w szczególnoœci mieszkañcy Dzielnicy Praga-

Pó³noc zagro¿eni wykluczeniem spo³ecznym (oni lub ich rodziny)

z powodu uzale¿nieñ i przemocy w rodzinie - na podstawie

ustnego oœwiadczenia, ¿e nale¿¹ do zagro¿onej grupy miesz-

kañców, co równie¿ wynika z przedstawionej do konsultacji

sprawy. Z porad/konsultacji udzielanych w Punkcie Informa-

cyjno-Konsultacyjnym mieszkañcy korzystaj¹ anonimowo,

tzn. nie s¹ zobowi¹zani do podania danych osobowych.

Praga Pó³noc wci¹¿ siê zmienia

Konsultacji i porad udzielaj¹:

Danuta Kubiak - koordynator Instruktor profilaktyki uzale¿nieñ - pon., wt., œr., czw., pt. w godz. 10.00-14.00

Dorota Krzemiñska - konsultacje psychologiczne - pon., œr., pt. w godz. 16.00-20.00

Agnieszka Moroz - konsultacje psychologiczne - pon., pt. w godz. 10.00-14.00, czw. w godz. 16.00-20.00

Lucyna Szczerba - konsultacje psychologiczne - wt., czw. w godz. 10.00-14.00

Marcin Skiba - konsultacje prawne - pon., pt. w godz. 16.00-20.00, œr. w godz. 10.00-14.00

Ewa Klimkiewicz - konsultacje prawne - wt., czw. w godz. 16.30-20.00

Joanna Filipiuk - konsultacje w zakresie przemocy w rodzinie - wt., œr. w godz. 16.00-20.00

Krzysztof Rusiniak - grupa wsparcia dla ofiar przemocy - pon. w godz. 17.00-20.00

Krzysztof Rusiniak - konsultacje indywidualne  dla ofiar przemocy - œr. w godz. 17.00-20.00

FESTIWAL CHLEBÓW ŒWIATA

21- 23 marca 2014 r.

gmach Zespo³u Szkó³ im. W³. Grabskiego ul. Ratuszowa 13

blisko dworca PKP Warszawa Wileñska

Dojazd z Placu Bankowego tramwajami: 18, 20, 23, 26

i autobusami: 160, 190, 226, 460, 512, 527, 718, 738.

Szczegó³owy program: http://festiwalchlebow.pl

https://www.facebook.com/chlebyswiata

Godziny otwarcia: pi¹tek, 21 marca - 9.00 do 17.00; sobota,

22 marca - 10.00 do 18.00; niedziela, 23 marca - 10.00 do 16.00.

WSTÊP WOLNY

Informacja telefoniczna: 22 22 45 804, 22 22 45 805

e-mail: sekretariat@festiwalchlebow.pl

Cogodzinne prezentacje: piada, pita, rogal œwiêtomarciñski,

bio pieczywo, ziarna i starodawne m¹ki, chleby z Australii

i Oceanii, Chin, Bu³garii, Francji, Indonezji, Palestyny, Syrii,

Serbii, W³och i innych stron œwiata.Wystawa chlebów

œwiata, chleb kosmonautów.
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By³ bohaterem cichym i na

pozór ma³o efektownym. Nie

walczy³ z broni¹ w rêku, a jed-

nak mia³ ogromne zas³ugi w

walce o m³ode umys³y, tak z

niemieckim okupantem pod-

czas II wojny œwiatowej, jak i z

komunistycznymi w³adzami po

wyzwoleniu. Zmaga³ siê nie

tylko z wrogiem, ale i z w³asn¹

s³aboœci¹ – w¹t³ym zdrowiem.

Jego wielkoœæ polega³a

przede wszystkim na tym, ¿e

by³ cz³owiekiem prawym, nie-

zale¿nie od okolicznoœci wier-

nym niemodnym dziœ religijnym

i patriotycznym wartoœciom,

zamykaj¹cym siê w haœle „Bóg,

honor, Ojczyzna”. W pracy pe-

dagogicznej najwiêkszym jego

marzeniem by³o wychowaæ

swoich uczniów na porz¹dnych

ludzi i dobrych Polaków.

- I to mu siê uda³o – zapew-

nia³ 3 marca 2014 roku, pod-

czas obchodów 100. rocznicy

urodzin Wojciecha Zawadzkie-

go w Gimnazjum nr 121 przy

ul. P³u¿nickiej 4, jeden z jego

uczniów, Wies³aw Bukowski.

Obchody rozpoczê³y siê z³o-

¿eniem kwiatów na grobie Woj-

ciecha Zawadzkiego na Cmen-

tarzu Pow¹zkowskim oraz

msz¹ œwiêt¹ w koœciele Naro-

dzenia Najœwiêtszej Maryi Pan-

ny w P³udach. Nastêpnie uro-

czystoœci przenios³y siê do

Gimnazjum nr 121 przy ulicy

P³u¿nickiej 4, które nosi jego

imiê. Witaj¹c przedstawicieli

samorz¹du i bia³o³êckich placó-

wek oœwiatowych, jak równie¿

uczniów Wojciecha Zawadzkie-

go, dyrektor szko³y Wanda

Walkowiak, pos³uguj¹c siê

fragmentami wywiadów z ostat-

ni¹ ¿yj¹c¹ nauczycielk¹ tajnych

kompletów w Wiœniewie, Mari¹

Wujtewicz, przedstawi³a syl-

wetkê patrona w szerszym

kontekœcie lokalnej historii.

Urodzi³ siê 3 marca 1914 r.

Wczeœnie straci³ ojca. Ju¿ jako

15-latek, w 1929 r., podczas

wakacji, które spêdza³ jak co

roku w domu wuja Lipiñskiego

w Wiœniewie przy ul. Wetera-

nów, zorganizowa³ bibliotekê

dla miejscowej m³odzie¿y, a w

1935 r. za³o¿y³ Ko³o M³odych

Polskiej Macierzy Szkolnej.

Po wybuchu wojny, w paŸ-

dzierniku 1939, kiedy bomba

uszkodzi³a kamienicê na Nie-

ca³ej, Zawadzcy na sta³e za-

mieszkali w Wiœniewie. Woj-

ciech dalej, teraz ju¿ nielegal-

nie, prowadzi³ bibliotekê oraz

kierowa³ Punktem Do¿ywiania

Polskiego Komitetu Opieki

(póŸniejszej Rady G³ównej

Opiekuñczej) w Piekie³ku.

W roku 1941 wraz z bratem

Antonim i przyjació³mi ze stu-

diów zorganizowa³ jedne z

pierwszych w okupowanym kra-

ju tajne gimnazjalne komplety

nauczania, a dla m³odzie¿y

m³odszej - nauczanie historii i

geografii w zakresie programu

6 i 7 klasy szko³y powszechnej.

Przez tajne komplety prze-

winê³o siê oko³o 200 uczniów

z Wiœniewa, Piekie³ka, Tarcho-

mina, D¹brówki, Marcelina,

Bia³o³êki i P³ud. Przy komple-

tach powsta³y te¿ mêska i ¿eñ-

ska dru¿yna harcerstwa kon-

spiracyjnego - „Szarych Sze-

regów”. Jesieni¹ 1944 roku

Zawadzcy, jak wiêkszoœæ

mieszkañców tych terenów,

zostali wysiedleni w okolice

Skierniewic. Po powrocie w

1945 r. Wojciech Zawadzki

ponownie skupi³ wokó³ siebie

konspiracyjn¹ m³odzie¿ i zor-

ganizowa³ pierwsze na tych

terenach prywatne gimnazjum

ogólnokszta³c¹ce im. Romual-

da Traugutta z siedzib¹ w bu-

dynku szko³y powszechnej w

Piekie³ku. Wyk³ada³ w nim jê-

zyk polski i historiê, staraj¹c

siê, mimo panuj¹cego stalini-

zmu, wychowywaæ m³odzie¿ w

patriotyczno-katolickim duchu.

To nie mog³o siê spodobaæ

ludowej w³adzy. W 1949 r.

Gimnazjum im. Traugutta zo-

sta³o zamkniête. Wojciech

Zawadzki podj¹³ pracê w

Technikum i Gimnazjum Che-

miczno-Farmaceutycznym

przy Tarchomiñskich Zak³a-

dach Farmaceutycznych „Po-

lfa”. Od tego czasu, a¿ do

przejœcia na emeryturê w

1975 roku, uczy³ jêzyka pol-

skiego i historii w ró¿nych

szko³ach, od Pomiechówka

poprzez Henryków, Wiœniewo,

Bródno i Pragê.

Za swoj¹ d³ugoletni¹ dzia-

³alnoœæ pedagogiczn¹ 24

czerwca 1974 r. otrzyma³

Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Na-

uczycielstwa Polskiego, a 18

wrzeœnia tego roku odznaczo-

ny zosta³ Z³otym Krzy¿em

Zas³ugi. Zmar³ 26 maja 1976 r.

W godzinnym programie po-

etycko-muzycznym, jaki nast¹-

pi³ po czêœci wspomnieniowej,

trudno jest pokazaæ pracowite

¿ycie Wojciecha Zawadzkiego.

A jednak uczniom Gimnazjum

nr 121, pod kierunkiem nauczy-

cielki jêzyka polskiego, Marii

Dzik, w pe³ni siê to uda³o. Od-

tworzono pomieszczenie biblio-

teczne, gdzie m³odzie¿ garnê-

³a siê do swojego profesora,

¿¹dna porad i ukierunkowania

w lekturach. Uczestniczyliœmy

te¿ w zainscenizowanych kom-

pletach tajnego nauczania –

by³a to lekcja jêzyka polskiego,

podczas której profesor obja-

œnia³ swoim wychowankom

idee epoki Oœwiecenia. M³o-

dzie¿ œwietnie odda³a okupacyj-

ne realia i atmosferê zagro¿e-

nia, w jakiej przysz³o pracowaæ

Wojciechowi Zawadzkiemu.

Te dramatyczne sceny

przeplatane by³y œwietnie do-

branymi piosenkami, nios¹cy-

mi humanistyczne przes³anie,

podobne do zasad ¿yciowych

profesora Zawadzkiego.

„Pieœñ gruziñsk¹” Bu³ata Oku-

d¿awy zaœpiewa³a Marysia

Sinkiewicz z klasy IIIa, a pio-

senkê Edyty Geppert ze s³o-

wami Magdy Czapiñskiej „Za-

miast” wspaniale wykona³a z

towarzyszeniem gitary Eweli-

na Szczotka z klasy IIIa. Uro-

czystoœæ zakoñczy³a piosenka

Andrzeja Rosiewicza „Mo¿e to

W poszukiwaniu w³asnej to¿samoœci, m³oda spo-

³ecznoœæ, jak¹ stanowi¹ mieszkañcy Bia³o³êki, potrzebuje

bohaterów, ludzi godnych naœladowania, zas³u¿onych w

lokalnej historii. Takim wzorem, szczególnie dla m³odych

mieszkañców dzielnicy pozostaje nauczyciel i spo³ecznik,

patron Gimnazjum nr 121, Wojciech Zawadzki, którego 100.

rocznicê urodzin obchodziliœmy 3 marca 2014 r.

Programy dla zdrowia
17 marca ruszy³y dwa programy sportowe: I – dla seniorów

z Pragi Pó³noc, II – dla wszystkich grup wiekowych. Pierwsza

edycja dla seniorów potrwa do 18 czerwca, druga od 1 wrzeœnia

do 30 listopada. Drugi program – „Sportowa Praga Pó³noc”

realizowany bêdzie od 17 marca do 30 czerwca oraz od

1 wrzeœnia do 30 listopada. Zajêcia s¹ bezp³atne.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale

Sportu i Rekreacji Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc,

tel. 22 590 01 35.

Batalia o Patrona

do Ojczyzny i zosta³ inkardy-

nowany do Diecezji Warszaw-

skiej. W sierpniu 1920 roku

wst¹pi³ ochotniczo do wojska,

by³ kapelanem szpitala woj-

skowego. W 1924 roku zosta³

proboszczem parafii w Wo³o-

minie. By³ te¿ prezesem Ko-

mitetu Pomocy Bezrobotnym,

prezesem Kasy Spó³dzielczej,

która funkcjonuje do dziœ; ka-

pelanem Zwi¹zku Strzeleckie-

go, radnym miejskim. W 1931

roku rozpocz¹³ tworzenie pa-

rafii Chrystusa Króla przy ul.

Tykociñskiej na Targówku.

Zbiera³ fundusze na budowê

koœcio³a. Prace postêpowa³y

wolno, z powodu podmok³ego

gruntu. Do sierpnia uda³o siê

po³o¿yæ fundamenty i wznieœæ

mury œwi¹tyni do wysokoœci

chóru koœcielnego. Prace

przerwa³ wybuch II wojny

œwiatowej. 30 marca 1940

roku na plebaniê koœcio³a

wkroczy³o gestapo. Pro-

boszcz zosta³ aresztowany, a

nastêpnie osadzony w wiêzie-

niu œledczym na Pawiaku; we

wrzeœniu 1940 roku wywiezio-

ny do obozu koncentracyjne-

go w Oœwiêcimiu, zim¹ – ode-

dokoñczenie ze str. 1 s³any do Dachau. 6 maja 1942

roku w tzw. transporcie inwa-

lidów wywieziony do kremato-

rium w Alkoven k. Linzu. Pro-

chy wrzucono do Dunaju.

Zawarty w uchwale Rady

Dzielnicy Targówek wniosek

zosta³ negatywnie zaopinio-

wany przez Zespó³ Nazewnic-

twa Miejskiego 3 listopada

oraz komisjê ds. Nazewnictwa

Miejskiego w Radzie Warsza-

wy 4 grudnia. Cz³onkowie tych

gremiów byli przeciwni dziele-

niu ulicy Pratuliñskiej; uznali

te¿, ¿e skoro w Warszawie jest

ulica Golêdzinowska, to „po-

jawienie siê ulicy o bardzo

podobnej nazwie mo¿e siê

staæ przyczyn¹ nieporozu-

mieñ”. Za najlepsz¹ formê

upamiêtnienia ks. Golêdzi-

nowskiego uznali tablicê

pami¹tkow¹.

Po otrzymaniu tej informa-

cji radna Danuta Winnicka z³o-

¿y³a interpelacjê, w której wy-

jaœni³a, ¿e ulica Pratuliñska

jest ju¿ w naturalny sposób

podzielona przez biegn¹c¹

doko³a Targówka Mieszkanio-

wego du¿¹ arteriê – ulicê Mi-

cha³a Ossowskiego. Zmiana

nazwy dotyczy bezadresowej

czêœci ulicy. Radna przytoczy-

³a równie¿ 12 przypadków

zbie¿noœci w nazwach war-

szawskich ulic, np. M³ynarska

i Emila M³ynarskiego.

Z proœb¹ o ponowne rozpa-

trzenie wniosku dzielnicy Sto-

warzyszenie „Nasz Targówek”

16 stycznia zwróci³o siê do

Ma³gorzaty Naimskiej, za-

stêpcy dyrektora Biura Kultu-

ry Urzêdu m.st. Warszawy

oraz zarz¹d dzielnicy Targó-

wek 22 stycznia - do przewod-

nicz¹cej komisji nazewnictwa

Anny Nehrebeckiej-Byczew-

skiej. Na posiedzeniu tej ko-

misji 12 lutego, do zasadno-

œci wniosku przekonywali: wi-

ceburmistrz Targówka An-

drzej Bittel, radna Danuta

Winnicka i Grzegorz Zawi-

stowski - przedstawiciel Sto-

warzyszenia „Nasz Targó-

wek”. W g³osowaniu popar³o

wniosek 2 cz³onków komisji,

3 by³o przeciw, 4 wstrzyma³o

siê od g³osu.

Na wniosek mniejszoœci,

sprawa ma zostaæ rozpatrzo-

na na sesji Rady Warszawy,

nie wiadomo jednak kiedy.

Ten punkt nie znalaz³ siê w

porz¹dku dziennym sesji

marcowej.

„Œledz¹c dotychczasow¹

bataliê o uhonorowanie ks.

Jana Golêdzinowskiego w

nazwie ulicy czy placu przy

koœciele na Targówku, jestem

nieco zbulwersowany i ubole-

wam nad tym, ¿e taka postaæ,

która tyle dobrego dla Ojczy-

zny zrobi³a; ksi¹dz, który za-

k³ada³ szko³y, uczy³ jêzyka

polskiego i historii, za co by³

szykanowany; w latach 20. –

30. prze¿y³ katorgê Pawiaka i

Oœwiêcimia, ostatni¹ drogê,

czyli Dachau, gdzie zosta³ za-

mordowany… nie ma grobu,

a jego prochy s¹ wrzucone do

Dunaju. Taki cz³owiek nie

znajdzie upamiêtnienia, cho-

cia¿by skromnie? Sugerowa-

no, by w koœciele wmontowaæ

tablicê; taka tablica od dawna

jest w koœciele. Dziêkujemy za

podpowiedŸ tym, którzy w ten

sposób chcieli spointowaæ tê

sprawê. Ale chodzi o coœ wiê-

cej: ¿eby ludzie, przechodz¹-

cy t¹ ulic¹, zw³aszcza m³o-

dzie¿, która przechodzi t¹

ulic¹, która by pewnie siê za-

interesowa³a - mieli œwiado-

moœæ, kim by³ ten cz³owiek.

Je¿eli chcemy uczyæ patrioty-

zmu; je¿eli chcemy szukaæ

autorytetów; chcemy mieæ

osoby przejrzyste, które ko-

cha³y Pana Boga i Ojczyznê

– by by³y one dowartoœciowa-

ne. Przykro mi. Nie widzê

dobrej woli, aby to by³o reali-

zowane przez decydentów” –

tak sprawê skomentowa³ ks.

Marcin Wójtowicz.

K.

przeznaczenie”. Cytuj¹c jej

tekst, mo¿na powiedzieæ, ¿e

Wojciech Zawadzki, wpajaj¹c

m³odym wartoœci i idea³y

popadaj¹ce w zapomnienie,

zawsze szed³ „pod pr¹d”, ale

w³aœnie dlatego pozosta³ w

pamiêci swoich uczniów jako

ktoœ zupe³nie wyj¹tkowy,

wspania³y nauczyciel i ¿yczli-

wy, niez³omny cz³owiek.

Joanna Kiwilszo

W 100-lecie urodzin

Wojciecha Zawadzkiego

Pod topór poszed³ stary,

zdrowy d¹b rosn¹cy jeszcze

do pi¹tku przy ulicy Œwiatowi-

da, mniej wiêcej na wysoko-

œci Lidla, kilka dêbów znacz-

nie bardziej oddalonych od

jezdni, miêdzy Lidlem a Car-

refourem, oraz kilka drzew na

skrzy¿owaniu ulic Œwiatowida

i Myœliborskiej, przy czym jed-

no z tej grupy zostawiono.

O informacjê, kto jest odpo-

wiedzialny za wycinkê i jaki by³

jej powód zwróciliœmy siê do

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka. Z

Wydzia³u Ochrony Œrodowi-

ska Dzielnicy Bia³o³êka uzy-

skaliœmy informacjê, ¿e

wszystkie wy¿ej wymienione

drzewa zosta³y wyciête w try-

bie specustawy, w celu przy-

gotowania terenu pod budo-

wê trasy linii tramwajowej na

Tarchomin. S¹ to drzewa znaj-

duj¹ce siê blisko pasa drogi,

która bêdzie poszerzana.

Takie t³umaczenie nie do

koñca nas satysfakcjonuje. Po

pierwsze, dlaczego z grupy

drzew na rogu Œwiatowida i

Myœliborskiej usuniêto piêæ, a

jedno, najbli¿ej jezdni, zosta-

wiono? Po drugie, ludzi niepo-

koi równie¿ inna sprawa. Wo-

bec niewykupionych terenów

i protestów mieszkañców, linia

tramwajowa nieprêdko pew-

nie powstanie, a ulica Œwiato-

Wyciête drzewa na Tarchominie
Naszych czytelników zaniepokoi³ w pi¹tek 14 marca widok

powalonych du¿ych drzew, le¿¹cych przy ulicy Œwiatowida.

wida i tak zostanie poszerzo-

na do trzech pasów ruchu w

ka¿d¹ stronê, zdaniem wielu

mieszkañców - niepotrzebnie.

Ludzie boj¹ siê ha³asu i nie

chc¹ „osiedlowej autostrady”.

Budowa linii tramwajowej na

Tarchomin jest inwestycj¹

miejsk¹, dlatego po wiêcej infor-

macji zwrócimy siê bezpoœred-

nio do Urzêdu m.st. Warszawy i

wrócimy do tematu.             J.K.
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„Moje podró¿e” to tytu³ no-

wej, 18. ju¿ p³yty nagranej

przez Micha³a Bajora. Piosen-

ki z tej p³yty artysta zaprezen-

towa³ 15 marca na scenie Bia-

³o³êckiego Oœrodka Kultury.

Jak dosz³o do nagrania „Mo-

ich podró¿y”, Micha³ Bajor

opowiedzia³ na wstêpie reci-

talu. Od kiedy pamiêta, zwie-

dza³ œwiat. Zapragn¹³ o tym

zaœpiewaæ. Wkrótce powsta-

³o 13 autorskich tekstów, któ-

re napisa³ specjalnie dla nie-

go mistrz Wojciech M³ynarski.

To p³yta bardzo osobista, bo

nie chodzi tylko o podró¿e po

œwiecie, ale i podro¿ przez

¿ycie. W utworze rozpoczyna-

j¹cym recital artysta wyznaje,

¿e mapa drogowa jego ¿ycia

jest wype³niona w po³owie i ¿e

czêsto pomaga mu j¹ wype³niaæ

Pan Przypadek. Dalej œpiewa o

swojej ma³ej ojczyŸnie, Opolu,

w którym spêdzi³ dzieciñstwo,

o debiucie w Teatrze Ateneum,

bêd¹cym jaœniejszym punktem

w ówczesnej, szarej Warsza-

wie, o wra¿eniach z ró¿nych

krajów œwiata, a  w piosence „Ja

jestem BliŸniak” charakteryzu-

je nawet swój znak zodiaku.

Muzykê do prezentowanych

piosenek napisali tak uznani

twórcy, jak W³odzimierz Korcz,

Janusz Sent, Jerzy Derfel i

Wojciech Borkowski, a tak¿e

œwietni muzycy, graj¹cy w ze-

spole Micha³a Bajora: Pawe³

Stankiewicz, Maciej Szczyciñ-

ski, Tomasz Krezymon i Mar-

cin Olak. Utwory s¹, jak zawsze

u Micha³a Bajora, bardzo ró¿-

norodne: od nostalgicznych i

Micha³ Bajor: Moje podró¿e
Muzyczny zapis podró¿y – tak mo¿na okreœliæ recital Micha³a Bajora, na który z³o¿y³o

siê kilkanaœcie piosenek ze wspania³ymi tekstami Wojciecha M³ynarskiego - sta³ siê

niew¹tpliwie wydarzeniem artystycznym Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.

dramatycznych, po zabawne, a

nawet ¿artobliwe. Piêkne i m¹-

dre teksty Wojciecha M³ynar-

skiego, zarówno te powa¿ne,

jak i te pogodne, mówi¹ wiele

o kondycji naszego ¿ycia, w

którym jest miejsce i na nostal-

giê i na wariackie pomys³y.

Micha³ Bajor zaœpiewa³

równie¿ kilka piosenek fran-

cuskich, naturalnie w przek³a-

dzie Wojciecha M³ynarskie-

go, miêdzy innymi „Nie

opuszczaj mnie” z repertuaru

Jacquesa Brela i „¯ycie na

ró¿owo” z repertuaru Edith

Piaf. Nie zabrak³o te¿ zna-

nych ju¿ piosenek z jego re-

pertuaru, jak „Wszystkie ko-

lory Argentyny” czy „Moja

mi³oœæ najwiêksza”. Artysta

sam zapowiada³ swoje pio-

senki, przeplataj¹c je aneg-

dotami z w³asnego ¿ycia. Po

koncercie chêtnie rozdawa³

autografy; przekaza³ pozdro-

wienia równie¿ dla czytelni-

ków Nowej Gazety Praskiej.

Micha³ Bajor jest absolwen-

tem PWST w Warszawie. Za-

debiutowa³ w wieku 13 lat

podczas Krajowego Festiwa-

lu Piosenki Polskiej Opole’70.

Jako szesnastolatek wzi¹³

udzia³, poza konkursem, w

Miêdzynarodowym Festiwalu

Piosenki Sopot’73. W tym sa-

mym roku zdoby³ IV nagrodê

i nagrodê dziennikarzy na Fe-

stiwalu Piosenki Radzieckiej w

Zielonej Górze. W latach

1973-75 koncertowa³ i nagry-

wa³ z orkiestrami Stefana Ra-

chonia i Henryka Debicha. W

1979 rozpocz¹³ pracê w war-

szawskim Teatrze Ateneum.

Na Przegl¹dzie Piosenki Ak-

torskiej we Wroc³awiu w 1985

otrzyma³ nagrodê TVP. W

1986 wyst¹pi³ na MFP w So-

pocie z w³asnym recitalem.

Dziennikarze uznali go za naj-

lepszego wykonawcê festiwa-

lu i uhonorowali swoj¹ na-

grod¹. Na IMF Sopot’93 Pro-

gram 2 TVP przyzna³ mu na-

grodê specjaln¹ za 20 lat pra-

cy artystycznej. Recitale z pio-

senkami w jêzyku polskim i

angielskim prezentowa³ w kra-

ju („Bajor w Buffo”, w re¿. Ja-

Jak ju¿ pisa³ na ³amach

Nowej Gazety Praskiej Mar-

cin Adamkiewicz, koordyna-

tor akcji z ramienia IMB,

mieszkañcy ulicy Myœlibor-

skiej, Portowej i okolic maj¹

problemy z komunikacj¹

miejsk¹ od lat. Co z tego, ¿e

na Bia³o³êce mamy ju¿ Most

Pó³nocy, skoro nie sposób siê

do niego dostaæ? Dodatko-

wym argumentem przema-

wiaj¹cym za koniecznoœci¹

uruchomienia autobusu jest

zbli¿aj¹ca siê zmiana rejoni-

zacji szkó³, zgodnie z któr¹

dzieci, zamieszkuj¹ce okoli-

ce nawet po³udniowych krañ-

ców ulicy Myœliborskiej bêd¹

przypisane do Szko³y Pod-

stawowej nr 314 przy ul. Po-

rajów. Jak maj¹ siê tam do-

staæ bez autobusu?

Pod wnioskiem o urucho-

mienie komunikacji miejskiej

ulic¹ Myœliborsk¹ (np. poprzez

modyfikacjê linii autobusowej

211 lub utworzenie nowej) i

ustanowienie nowych przy-

stanków podpisa³o siê ju¿ kil-

kaset osób. Tych z Pañstwa,

którzy jeszcze tego nie zrobili,

gor¹co zachêcam do z³o¿enia

podpisu. Mo¿na to zrobiæ œci¹-

gaj¹c formularz ze strony Inicja-

tywy Mieszkañców Bia³o³êki

(www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl),

odwiedzaj¹c sklep spo¿ywczy

przy ul. Portowej, gdzie do-

stêpne s¹ nasze formularze

lub zg³aszaj¹c siê do przewod-

nicz¹cych lokalnych wspólnot

mieszkaniowych.

Tylko zorganizowana akcja

mieszkañców jest w stanie

wymusiæ na Zarz¹dzie Trans-

portu Miejskiego dzia³ania

zmierzaj¹ce do poprawy ko-

munikacji zaniedbanych pod

tym wzglêdem rejonów. Mo¿e

te¿ zmotywowaæ w³adze

dzielnicy do bardziej ener-

gicznych starañ o interesy

mieszkañców w rozmowach

z ZTM. Dlatego zjednoczmy

siê w tej sprawie i poka¿my

si³ê wspólnego dzia³ania.

Razem zmieñmy Bia³o³êkê!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

piotr.basinski@imb.waw.pl

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

www.bialoleka.waw.pl

www.facebook.com/Inicjatywa-

MieszkancowBialoleki

dokoñczenie ze str. 1

Autobus ulic¹ Myœliborsk¹

- zbieramy podpisy!

nusza Józefowicza) i za gra-

nic¹, m.in. w NRD, RFN, Au-

strii, Francji, ZSRR, Holandii i

Hiszpanii oraz w oœrodkach

polonijnych USA i Kanady.

Zagra³ ponad 70 ról w telewi-

zji, teatrze i filmie, m.in. Nero-

na w filmie Jerzego Kawale-

rowicza „Quo vadis” (2001).

Joanna Kiwilszo

Uroczysta gala odby³a siê

6 marca w sali widowisko-

wej Bia³o³êckiego Oœrodka

Kultury. Dla najlepszych

m³odych sportowców wyst¹-

pili ich równie m³odzi kole-

dzy, artyœci z BOK. Uczest-

nicy gali z zapartym tchem

œledzili pokaz karate kyoku-

shin w wykonaniu mistrzów

– ma³¿eñstwa Moczyd³ow-

skich. Katarzyna, ubieg³o-

roczna mistrzyni Europy i

mistrzyni Polski w swojej

kategorii wagowej i Piotr -

czterokrotny mistrz Europy

i ubieg³oroczny wicemistrz

œwiata. Naprawdê by³o co

ogl¹daæ!

M³odzi sportowcy Bia³o-

³êki otrzymali nagrody z r¹k

m.in.: Marcina Kierwiñskie-

go - pos³a na Sejm RP, Pio-

tra Jaworskiego - burmi-

strza dzielnicy Bia³o³êka,

Adama Bonieckiego - dy-

rektor Bia³o³êckiego Oœrod-

ka Sportu, Romana Sta-

churskiego - naczelnika

wydzia³u sportu i rekreacji i

Andrzeja Suprona - pol-

skiego zapaœnika, mistrza

œwiata i Europy, wicemi-

strza olimpijskiego, trenera

i sêdziego zapaœniczego.

A oto nagrodzeni i wyró¿-

nieni m³odzi sportowcy. Na

pocz¹tek laureaci:

1. £ukasz Kurek - judo

2. Julia Œwi¹tkiewicz - judo

3. Hanna Gliwa - p³ywanie,

lekkoatletyka

4. Jan Kapla - zapasy

5. Sebastian O³dak - judo

6. Olivier Sanza - zapasy

7. Bartek Siekierzyñski - judo

8. Jan Dziadek - p³ywanie

9. Patryk Ryñski - lekkoatletyka

10. Micha³ Wilk - lekkoatletyka

10. Rafa³ S³owik - p³ywanie

(ex aequo)

Wyró¿nieni:

1. Anna Szymañska - lekko-

atletyka

2. Aleksandra Siennicka -

squash

3. Jakub Rybicki - zapasy

4. Krzysztof Czerwiñski -

zapasy

5. Mateusz Cichawa - lekko-

atletyka

6. Pawe³ Gos - lekkoatletyka

7. Juliusz Wilk - lekko-

atletyka

8. Rafa³ Olejnik - judo

9. Kacper Paklepa - judo

10. Piotr Szatkowski - judo

M³ode talenty:

1. Juliusz Herok - tenis ziemny

(rocznik 2003)

Najlepsi z najlepszych w bia³o³êckim sporcie m³odych
Czas biegnie bardzo szybko. To ju¿ XI edycja Plebiscytu

na 10 Najlepszych M³odych Sportowców Bia³o³êki.

2. B³a¿ej Czajkowski - biegi

prze³ajowe, pi³ka no¿na,

koszykówka (rocznik 2001)

3. Jan Karolczak – p³ywanie

(rocznik 2001)

Jak widaæ, obrodzi³o nam

talentów w judo i w zapasach.

Czy¿by te dyscypliny stawa-

³y siê powoli bia³o³êck¹ spe-

cjalnoœci¹? Zobaczymy, jak

bêdzie w przysz³ym roku.

Wszystkim m³odym sportow-

com i ich trenerom nale¿¹ siê

serdeczne gratulacje i ¿ycze-

nia wytrwa³oœci w pielêgno-

waniu talentów. Tak trzymaæ

Panie i Panowie!          (egu)
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, 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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PO¯YCZKI gotówkowe

506-550-042

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,

komunie, konsolacje, tel.

603-956-654

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA na 100 osób,

www.restauracjaneptun.pl

WYKOÑCZENIA, remonty,

niedrogo, 882-836-741

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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

SPRZEDAM

TECZKÊ z czarnej skóry, 50 z³,

38cmx28cmx10cm, 508-563-470

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

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 or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w

czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach

kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³

bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z

prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ

jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 marca

1, 2, 3 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

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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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

Proszê Szanownych

Pañstwa, chcia³em wierzyæ

Piusowi XII, Paw³owi VI,

Janowi Paw³owi I, Janowi

Paw³owi II. Ale siê nie da³o.

Moim papie¿em mo¿e bêdzie

Franciszek. Mo¿e w tym

pontyfikacie przestêpcy

przestan¹ wygl¹daæ spod

dywanu zwanego tajemnic¹

spowiedzi. Mo¿e normalnoœæ

zapyta o normalnoœæ w Pol-

sce, w islamie i Putina.

A póki co, w przyrodzie

mamy niezale¿ne cykle bio-

logiczne. Mamy wiosnê, a

przed tegoroczn¹ dawno po-

jawi³y siê kleszcze i pch³y. Jak

bardzo oszukuje przywi¹za-

nie do kalendarza, przekonali

siê ci w³aœciciele psów, któ-

rzy nagle stwierdzili apatiê,

gor¹czkê, posmutnienie, brak

apetytu i krwiomocz. Przed-

stawione objawy to sympto-

my babeszjozy. Pierwotnia-

czej, œmiertelnej  choroby roz-

noszonej przez kleszcze.

Równolegle rozpanoszy³y siê

pch³y. Zmiany klimatyczne

przesta³y hamowaæ rozplem

owadów. Od 15 stycznia

mamy temperatury dodatnie.

Druga przyczyna tkwi w za-

nikaniu area³u upraw. Miasta

otaczaj¹ nieu¿ytki, czekaj¹ce

na odrolnienie. Po trzecie,

dop³aty do rolnictwa nie prze-

k³adaj¹ siê na rozwój wsi i

spadek cen. Nied³ugo w pa-

sie nadwiœlañskim zaczn¹

pojawiaæ siê komary. Ka¿dy

z wymienionych gatunków

owadów stanowi powa¿ne

zagro¿enie dla zdrowia i

¿ycia zwierz¹t i ludzi. W od-

w³okach pajêczaków kryj¹ siê

pierwotniaki, jaja  tasiemczyc,

glisty, wirusy  i  bakterie. Psy

zagro¿one s¹ babeszjoz¹,

borelioz¹, dirofilarioz¹, ta-

siemcami. Koty borelioz¹, di-

rofilarioz¹, tasiemczyc¹. Lu-

dzie wirusowym zapaleniem

opon mózgowych, borelioz¹,

mikrofilarioz¹. Co wiêcej do-

trze do nas z tropików? Póki

co, mo¿emy jedynie profilak-

tycznie chroniæ nasze zwie-

rzaki i opryskiwaæ nasze

ubrania i dzia³ki. Ci, którzy

maj¹ zwierzaki bezpoœrednio

w mieszkaniach, niech roz-

wa¿¹ zamianê obro¿y na tzw

spot-on-y. W obro¿ach za-

warte s¹ doœæ silne toksyny,

które wdychamy. Tzw. kropel-

ki nie s¹ toksyczne dla cz³o-

wieka. Ze wzglêdu na powa¿-

ne zagro¿enie serdecznie

polecam ka¿d¹ formê profi-

laktyki przed owadami.

Kleszcze, pch³y, komary

Jest te¿ zwyczajny, domo-

wy. Trudno wyobraziæ sobie

miejskie podwórko bez wró-

bli - przez okr¹g³y rok docie-

ra do nas zza okien ich za-

wadiackie æwierkanie. Lubi-

my je podgl¹daæ: jak poru-

szaj¹ siê w œmiesznych pod-

skokach, jak chlapi¹ siê w

ka³u¿y, jak w stadku przeko-

marzaj¹ siê i czupurz¹.

20 marca na ca³ym œwiecie
obchodzimy jego œwiêto!

Ma³y, zaledwie 3 dkg. Choæ

nie jest to ptasi rekord, bo

np. mysikrólik wa¿y 3-krotnie

mniej.

Niepozorny, szaro-br¹zowy.

To ca³kiem dobra strategia

obrony przed drapie¿nikami.

Kiedy ca³e stadko zapada

pomiêdzy drobne ga³¹zki gê-

stego krzewu, sroce mo¿e

byæ trudniej wypatrzyæ i wy-

braæ tego jednego, na które-

go zechce zapolowaæ.

S³aby lotnik. Nie lata nigdy

d³u¿ej ni¿ kilka minut i zwy-

kle nie oddala siê od miejsca

zamieszkania wiêcej ni¿ kil-

kaset metrów.

Niezbyt utalentowany wo-

kalnie, co jednak nie prze-

szkadza jego ¿yciowej part-

nerce. Ma przecie¿ wiele in-

nych zalet. Chocia¿by tak¹,

¿e jest troskliwym mê¿em i

ojcem. Ju¿ w po³owie stycz-

nia obserwowa³am po s¹-

siedzku panów wróbli przy ich

gniazdach (u mnie w szczeli-

nach pod dachem i w stropo-

dachu), æwierkaj¹cych na

ca³e podwórko: „Uwaga, ten

lokal jest zajêty!” Teraz widu-

jê, jak krêc¹ siê przy swoich

mieszkankach przygotowuj¹c

je na przyjêcie rodziny. PóŸ-

niej bêd¹ gorliwie polowaæ na

owady, którymi karmi¹ swoje

potomstwo.

Wróbel to tak¿e fantastycz-

ny kochanek, znany w ptasim

œwiecie z gor¹cego tempera-

mentu i wielkiej potencji: po-

trafi podejmowaæ mi³osny akt

nawet kilkadziesi¹t razy

dziennie. Z tego powodu po-

dobno podawano je niegdyœ

na stó³ jako afrodyzjaki. Po-

dobno te¿ koœció³ kaza³ je

przeœladowaæ jako uosobie-

nie grzesznej rozwi¹z³oœci. Ta

mi³osna gorliwoœæ sprawia,

¿e wróbel mo¿e siê doczekaæ

nawet do trzech lêgów w jed-

nym sezonie.

Dziêki sukcesom rozrod-

czym i ³atwemu dostêpowi do

po¿ywienia w bliskim s¹-

siedztwie cz³owieka, jeszcze

do niedawna nale¿a³ do ga-

tunków najpowszechniej wy-

stêpuj¹cych na terenie Pol-

ski. By³ te¿ bardzo popularny

w innych rejonach, praktycz-

nie na ca³ym œwiecie. Pier-

wotnie ptak stepów i obsza-

rów pó³pustynnych (prawdo-

podobnie pochodzi z Pó³wy-

spu Arabskiego i Azji Mniej-

szej) skolonizowa³ ludzkie

osiedla wraz z rozwojem rol-

nictwa, kilka tysiêcy lat temu.

Niestety, wydaje siê, ¿e

dobra passa dla wróbla mi-

nê³a. Jego liczebnoœæ spada

w ca³ej Europie, np. w Ho-

landii i Wlk. Brytanii od lat 80.

XX w. populacja zmniejszy-

³a siê dwukrotnie i gatunek

uznawany jest tam za zagro-

¿ony. W Polsce w 2004 r.

zosta³ objêty œcis³¹ ochron¹

gatunkow¹.

Dlaczego wróble gin¹?

Przyczyn mo¿e byæ kilka. Na

przyk³ad spadek iloœci owa-

dów wskutek ska¿enia che-

micznego gleby oraz zbyt in-

tensywnych zabiegów, jakim

poddawana jest zieleñ. Tak-

¿e  sta³e, szybkie malenie tra-

dycyjnych miejsc lêgowych,

niszczonych podczas remon-

tów i modernizacji budynków.

Czy mo¿emy ten proces

odwróciæ?

Dawno temu Konstanty

Ildefons Ga³czyñski pisa³:

(…) wróbelek istota niewiel-

ka, on brzydk¹ stonogê po-

ch³ania, lecz nikt nie popiera

wróbelka.

Proponujê: poprzyjmy wró-

belka! Powieœmy budki lêgo-

we, by mia³y gdzie gniazdo-

waæ. Pozwólmy rosn¹æ trawie

i ¿ywop³otom. Od jesieni do

zimy nie ¿a³ujmy ziaren s³o-

necznika. Niech nam æwier-

kaj¹, skacz¹, strosz¹ piór-

ka, znosz¹ i wysiaduj¹ ja-

jeczka, chowaj¹ pisklêta,

³api¹ muchy i komary...

Niech nam ¿yj¹! Wszystkie-

go najlepszego!

P.S. Niedawno odwiedzi-

³am na Pradze miejsce, gdzie

wróble maj¹ siê bardzo do-

brze. W starej, ceglanej ka-

mienicy s¹siaduj¹cej z bloka-

mi przy Jagielloñskiej naliczy-

³am a¿ 40 dziur ze œladami ich

gniazdowania. Przynajmniej

czêœæ z nich wci¹¿ jest przez

ptaki u¿ywana.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

Œwiatowy Dzieñ Wróbla
Jest bohaterem ksi¹¿ek i filmów. Pamiêtacie wierszo-

wane historyjki Hanny £ochockiej o wróbelku Elemelku?

A dobranockowy serial o przygodach wróbla Æwirka?

Æwirkowi wystawiono nawet pomnik. Poniewa¿ serial

nakrêcono w ³ódzkim Se-ma-forze, pomnik mo¿emy

ogl¹daæ te¿ w £odzi w Parku Zródliska.

Wielkie wios³owanie na Pradze!
Kolejna szansa dla gimnazjalistów na zdobycie tytu³u Wioœlarskiego Tytana Warszawy

2014. 19 marca o godz. 10:00 w hali Oœrodka Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc Prawy

Brzeg przy ul. Jagielloñskiej 7, odbêd¹ siê drugie eliminacje programu.

Ponad 150 uczniów z wolskich gimnazjów wziê³o udzia³ w pierwszych zawodach rozegranych

w Oœrodku Sportu i Rekreacji Wola. M³odzie¿ mia³a za zadanie pokonaæ 500 metrów na ergome-

trze wioœlarskim w jak najkrótszym czasie. – M³odzie¿ osi¹gnê³a naprawdê fantastyczne wyniki!

– mówi Agnieszka Renc, mistrzyni œwiata w wioœlarstwie. – Ciesz¹ tym bardziej, ¿e zawodnicy

nie trenuj¹ wyczynowo wioœlarstwa. Uzyskane rezultaty daj¹ nadzieje, ¿e znajdziemy wiele

m³odych talentów. Z takim samym dystansem zmierz¹ siê równie¿ prascy gimnazjaliœci. Spoœród

dziewcz¹t i ch³opców z poszczególnych klas wy³onionych zostanie po piêciu uczniów z

najlepszymi czasami. Ca³a trzydziestka awansuje do fina³u programu, w którym spoœród szóstki

zwyciêzców wylosowany zostanie ergometr wioœlarski dla szko³y. Wszystkich chêtnych do udzia³u

w rywalizacji zapraszamy wraz z opiekunami.

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

Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

10 marca zakoñczy³ siê ko-

lejny etap prac nad bud¿etem

partycypacyjnym w Warszawie,

a tym samym na Pradze. Na

dok³adniejsze podsumowania

bêdzie jeszcze czas. Dziœ ju¿

mo¿na powiedzieæ, ¿e nowa

idea spodoba³a siê tak pra¿a-

nom, jak i warszawiakom. Ogó-

³em wp³ynê³o ponad 2000 pro-

jektów w tym na Pradze Pó³noc

mam potwierdzone 97. Mo¿e

byæ ich jeszcze wiêcej, bowiem

regulamin dopuszcza³ przesy-

³anie projektów poczt¹. Przy-

znam siê Pañstwu, ¿e takiej ilo-

œci siê nie spodziewa³em. Te-

raz, do 4 maja, projekty weryfi-

kowane bêd¹ pod wzglêdem

formalnym przez merytoryczne

wydzia³y urzêdu dzielnicy. Na-

stêpnie trafi¹ pod obrady ze-

spo³u ds. bud¿etu w dzielnicy.

Tu czeka nas najtrudniejsza

czêœæ pracy. Musimy zweryfi-

kowaæ ocenione formalnie

wnioski przekazane przez

urz¹d dzielnicy i przygotowaæ

ostateczn¹ listê projektów, któ-

re trafi¹ na zebrania preselek-

cyjne, o ile ostanie siê ich wiê-

cej ni¿ 50. Mamy na to czas do

11 maja. Dlaczego 50? W ubie-

g³ym roku zespó³ postanowi³,

¿e pod ostateczne g³osowanie

trafi nie wiêcej ni¿ 50 wniosków,

wybranych na zebraniach pre-

selekcyjnych, w których wezm¹

udzia³ autorzy projektów. Ze-

brania te zakoñczyæ siê musz¹

do 25 maja. Po tej dacie do 20

czerwca odbêd¹ siê publiczne

prezentacje projektów. Ca³y

proces zakoñczy siê g³osowa-

niem. Odbêdzie siê ono po-

przez: wype³nienie interaktyw-

nej karty do g³osowania na spe-

cjalnie do tego przygotowanej

stronie internetowej urzêdu w

terminie od 20 do 30 czerwca

lub w formie papierowej – po-

przez wrzucenie karty do g³o-

sowania do skrzynki znajduj¹-

cej siê w urzêdzie w dniach od

23 do 27 czerwca. Na podsta-

wie wyników g³osowania stwo-

rzy siê listê rekomendowanych

projektów do realizacji na Pra-

dze Pó³noc w 2015 roku. Za-

pewne wszystkich interesuje,

czego dotyczy³y zg³aszane pro-

jekty. Pe³na ich lista zamiesz-

czona zastanie na stronie inter-

netowej urzêdu najpóŸniej 11

maja. Dominuj¹ projekty infra-

strukturalne: remonty dróg, ulic

wewnêtrznych, chodników,

ustawienie ³awek, rewitalizacja

podwórek, budowa œcie¿ek ro-

werowych i placów zabaw.

Odezwali siê mi³oœnicy spêdza-

nia zdrowo wolnego czasu,

propaguj¹cy tenis ziemny, do-

magaj¹cy siê budowy skate-

parku i nowych stacji Veturilo.

Pojawili siê fani ogrodu zoolo-

gicznego, biblioteki publicznej,

domu kultury, ptaków i owadów,

mi³oœnicy zieleni i pla¿ na

Wis³¹. S¹ projekty kierowane

do dzieci i seniorów, przed-

szkolaków i gimnazjalistów.

Bêdziemy mieli w czym

wybieraæ.

PS. Z przyjemnoœci¹ pragnê

Pañstwa poinformowaæ, ¿e ju¿

wkrótce kolejne praskie ulice

(Œrodkowa, Kowelska i Strze-

lecka) zmieni¹ swój wygl¹d,

realizowany te¿ wkrótce bê-

dzie remont jezdni wewnêtrz-

nej i chodników zlokalizowa-

nych przy budynkach Darwina

9a i 11 czego od dawna doma-

gaj¹ siê prê¿nie dzia³aj¹ce tam

wspólnoty mieszkaniowe.

PS 2.To jeszcze nie koniec

prac drogowych na Pradze w

roku bie¿¹cym.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl
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Dok³adnie przed miesi¹cem

na kijowskim Majdanie rozegra-

³y siê krwawe i tragiczne sceny.

Od kul Berkutu, czyli zbrojnego

ramienia odsuniêtego ju¿ od w³a-

dzy tyrana, zginê³o 105 osób,

setki innych zosta³y ranne, po-

nad 300 aresztowano, a ponad

100 uznaje siê za zaginione.

Okaza³o siê, ¿e dla utrzymania

siê przy w³adzy sprawowanej w

ociekaj¹cych z³otem wnêtrzach,

nawet w XXI wieku ludzie lu-

dziom s¹ zdolni zgotowaæ taki

los, a brat mo¿e strzelaæ do bra-

ta. Polski rz¹d, polska dyploma-

cja i zwykli ludzie nie przygl¹dali

siê biernie skutkom zajœæ w Kijo-

wie. Minister Sikorski by³ jednym

z g³ównych twórców porozumie-

nia, dziêki któremu przerwany

zosta³ rozlew krwi. Dalszy rozwój

wypadków z aneksj¹ Krymu

przez Rosjê i bêd¹ce fars¹ refe-

rendum pokazuj¹, ¿e gdybyœmy

nie byli w NATO, moglibyœmy siê

czuæ zagro¿eni tak jak Ukraina.

Tak¿e warszawiacy nie pogodzili

siê z represjami, jakie dotknê³y

spo³eczeñstwo ukraiñskie za to,

¿e pragnê³o bliskiej wspó³pracy

z Uni¹ Europejsk¹. W ostatnich

dniach goœci³ w Warszawie zna-

ny ukraiñski zespó³ folkowo-roc-

kowy Kozak System. Na zapro-

szenie i z inicjatywy fundacji

Otwarty Dialog odby³ siê w Bia-

³o³êckim Oœrodku Kultury znako-

mity koncert pt. „Bia³o³êka soli-

darna z Ukrain¹” poprzedzony

godzinn¹ dyskusj¹ z cz³onkami

zespo³u. Dyskusjê prowadzi³a

Aleksandra Gajewska, przedsta-

wicielka fundacji i radna m.st.

Warszawy. Muzycy opowiadali o

kulisach wydarzeñ na Majdanie,

poniewa¿ byli obecni podczas

zamieszek i sw¹ ¿yw¹ muzyk¹

ze sceny dodawali demonstruj¹-

cym otuchy. Mimo i¿ dziêki  prze-

kazom medialnym wiemy prawie

wszystko, to nic tak nie dzia³a na

wyobraŸniê, jak relacja bezpo-

œrednich œwiadków tamtych wy-

darzeñ. Mo¿na by³o pos³uchaæ o

szczegó³ach bohaterskiej posta-

wy m³odych ludzi, którzy oddali

¿ycie za ojczyznê. Us³yszeliœmy

o kulisach zak³amanej propagan-

dy przekazywanej do rosyjskich

mediów, jakoby na Majdanie za-

k³ócali porz¹dek tylko faszyœci i

banderowcy. Po koncercie odby-

³a siê zbiórka pieniêdzy dla ro-

dzin ofiar i poszkodowanych. Po-

dobny koncert odby³ siê w sali wi-

dowiskowej przy urzêdzie dziel-

nicy Bielany, a tak¿e w klubie

Proxima, gdzie Kozak System

wyst¹pi³ z grup¹ Enej. Œrodki na

bie¿¹c¹ pomoc zbierane s¹ na

bie¿¹co. Fundacja przekaza³a

ju¿ m.in. 10 tys. dolarów na pro-

tezê rêki dla rannego aktywisty

Majdanu oraz uzbiera³a ponad

11000 opakowañ leków i œrodków

opatrunkowych. Kto nie móg³ byæ

na koncertach, nadal mo¿e

udzieliæ wsparcia; szczegó³y z

numerem konta s¹ na stronie

www.pomocukrainie.pl/support.

W ubieg³y pi¹tek, równie¿ w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

odby³ siê koncert, a w³aœciwie

widowisko s³owno-muzyczne

pt. „Motylem jestem, czyli wie-

czór wspomnieñ o Irenie Jaroc-

kiej” zorganizowane przez To-

warzystwo Przyjació³ Warsza-

wy Oddzia³ Bia³o³êka. Zapew-

ne ma³o kto wie, ¿e ostatnie lata

swojego ¿ycia Irena Jarocka,

zmar³a w 2012 r. piosenkarka,

aktorka, artystka œwiatowego

formatu spêdzi³a na Bia³o³êce.

Jako mieszkanka osiedla Win-

nica, bardzo czêsto oddawa³a

siê relaksowi w pobliskim uro-

kliwym lasku przy ul. Leœnej

Polanki. Przed wype³nion¹

sympatykami i przyjació³mi ar-

tystki widowni¹ wyst¹pi³ m¹¿

Ireny Jarockiej, prof. Micha³ So-

bolewski. We wzruszaj¹cym

opowiadaniu przybli¿y³ szcze-

gó³y z ¿ycia piosenkarki i histo-

riê wspólnej znajomoœci. Na-

stêpnie najwiêksze przeboje

swej przyjació³ki zaœpiewa³a

Danuta B³a¿ejczyk. Dziêki ta-

kim nieœmiertelnym przebojom

jak „Odp³ywaj¹ kawiarenki”,

„Wymyœli³am Ciê”, czy „Moty-

lem jestem” publicznoœæ zosta-

³a wprowadzona w bardzo sen-

tymentalny nastrój. Zarówno

przed, jak i po koncercie mo¿-

na by³o obejrzeæ wystawê foto-

grafii Ireny Jarockiej, dzie³a Ju-

styny Steczkowskiej. Koncert

prowadzi³a Mariola Rabczon,

prezes TPW Oddzia³ Bia³o³êka

i radna m.st. Warszawy. Pod-

czas uroczystoœci pad³y zapew-

nienia, ¿e samorz¹d miasta i

Bia³o³êki do³o¿¹ wszelkich sta-

rañ, aby tak szybko, jak to mo¿-

liwe, lasek na Winnicy nazwaæ

imieniem Ireny Jarockiej, a jego

alejki nazwami jej piosenek.

Nie po raz pierwszy okaza³o

siê, ¿e muzyka, kultura, rozryw-

ka to lekarstwa dobre na wszyst-

ko. Nie sam¹ polityk¹, codzienn¹

prac¹ i nie samym chlebem cz³o-

wiek ¿yje. Nawet w trudnych

chwilach jest coœ, co choæby na

chwilê pozwala codziennej, sza-

rej rzeczywistoœci nabraæ piêk-

nych i kolorowych barw…

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Muzyka dobra na wszystko

Wreszcie jakaœ dobra wia-

domoœæ dla mieszkañców

stolicy nêkanych nieustanny-

mi podwy¿kami - przynaj-

mniej czêœci. Dziêki SLD

przywrócone zosta³o prawo

do 50% zni¿ki w przejazdach

komunikacj¹ miejsk¹ dla

wszystkich emerytów i renci-

stów przed 70. rokiem ¿ycia.

W zesz³ym roku maj¹cy wiêk-

szoœæ w Radzie Warszawy

radni Platformy Obywatel-

skiej zadecydowali, ¿e od 1

kwietnia 2014 r. ulga ta zo-

stanie zlikwidowana. Uderza-

³o to w du¿¹ grupê osób, któ-

re na emeryturê przesz³y

przed ukoñczeniem 65. roku

¿ycia: przede wszystkim by-

³ych wojskowych, funkcjona-

riuszy policji i innych s³u¿b,

a tak¿e nauczycieli. Platfor-

ma Obywatelska i w³adze

miasta pozosta³y g³uche na

nasze sprzeciwy i argumen-

ty, i zni¿kê zlikwidowa³y. Ale

my nie odpuœciliœmy. Przy

okazji referendum SLD

przedstawi³ walcz¹cej o prze-

trwanie Hannie Gronkiewicz-

Waltz dwanaœcie postulatów,

do realizacji których pani pre-

zydent siê zobowi¹za³a. Jed-

nym z nich by³o w³aœnie przy-

wrócenie 50% zni¿ki na bile-

ty dla emerytów przed 70. ro-

kiem ¿ycia. Na ostatniej se-

sji Rady Miasta  powrót do ulg

zosta³ przeg³osowany i by³ to

ostatni dzwonek przed plano-

wanymi na 1 kwietnia pod-

wy¿kami. Jeden zero dla nas.

A w³aœciwie dla wszystkich

tych, którzy uniknêli kolejne-

go nadszarpywania domo-

wego bud¿etu, w czym obec-

na ekipa w³adz miasta jest

niezast¹piona.

W tym miejscu warto przy-

pomnieæ, ¿e choæ wspomnia-

na 50% zni¿ka przys³uguje

emerytom do 70. roku ¿ycia

(bo potem mog¹ jeŸdziæ ko-

munikacj¹ miejsk¹ bezp³at-

nie), to ju¿ po 65. roku ¿ycia

mog¹ oni jeŸdziæ praktycznie

za darmo.  A dok³adnie za 50

z³otych rocznie, bo tyle kosz-

tuje przeforsowany w po-

przedniej kadencji przez SLD

tzw. Bilet Seniora.

Niestety gorsze wieœci

czekaj¹ doktorantów. Ci do lat

trzydziestu ulgi w przejazdach

zachowaj¹ - o co równie¿

Emeryci

zachowaj¹ zni¿ki

jako SLD wnioskowaliœmy. Ci

starsi od 1 kwietnia zap³ac¹

za bilet 100%. Naprawdê, nie

rozumiem dlaczego. Dla paru

dodatkowych groszy do bu-

d¿etu obecne w³adze War-

szawy zniechêcaj¹ do nauki i

doskonalenia siê tych, którzy

mogliby stanowiæ si³ê napê-

dow¹ rozwoju naszego mia-

sta. To kolejna rzecz, któr¹

zapisujê w swoim katalogu

spraw do zmiany po jesien-

nych wyborach. Mam nadzie-

jê, ¿e ten jeden semestr dok-

toranci wytrzymaj¹.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Kilka dni temu wypowiada³am

siê dla Warszawskiej Wspólno-

ty Samorz¹dowej o planach bu-

dowy kolejnego wie¿owca przy

ul. Emilii Plater, tym razem za

hotelem Marriott, na miejscu

ogólniaka im. Klementyny Hoff-

manowej. Na udostêpnionych

wizualizacjach widzimy fanta-

zyjn¹ bry³ê po³¹czonych dwóch

wie¿ o wysokoœci ponad 200 m,

nawet ³adn¹, ale kompletnie nie

pasuj¹c¹ do otoczenia – ani do

staromodnego w porównaniu z

ni¹ Marriotta, ani do koœcio³a œw.

Barbary, ani do kamienic przy

Nowogrodzkiej czy Wspólnej.

Przed wojn¹ w miejscu Hof-

fmanowej znajdowa³ siê park,

jeden z niewielu w tej czêœci

Œródmieœcia. Dziœ ta okolica

cierpi na niedomiar zabudowy

wielkomiejskiej i a¿ prosi siê o

wybudowanie tam porz¹dnego

kawa³ka miasta, z rzêdem

kamienic tworz¹cych pierzejê

ulicy, z kawiarniami i sklepami na

parterze. Postawienie kolejnego

drapacza chmur jest urbani-

stycznym chuligañstwem.

To kolejny przyk³ad du¿ej inwe-

stycji realizowanej bez miejsco-

wego planu zagospodarowania

przestrzennego. Procedura

uchwalania planu s³u¿y wypraco-

waniu ³adu przestrzennego, opty-

malnego zarówno pod wzglêdem

estetycznym, jak i spo³ecznym.

Tylko w ¿mudnej procedurze

uzgadniania i uchwalania planu

mo¿na uwzglêdniæ sprzeczne

czêstokroæ interesy i wnioski

mieszkañców. Chyba siê nie mylê,

¿e wszystkie wie¿owce wybudo-

wane ostatnio w Warszawie po-

wsta³y w miejscach, gdzie nie ma

uchwalonego planu, po prostu na

wniosek zainteresowanego inwe-

stora. W miejscach, gdzie plan

obowi¹zuje, gdzie lokalizacja bu-

dynków zosta³a starannie obmy-

œlana i wydyskutowana, jak na

przyk³ad na Placu Defilad – nie

dzieje siê nic. Dlatego sylweta ho-

ryzontalna Warszawy, mimo wie-

lu imponuj¹cych drapaczy chmur,

nie wygl¹da jak Manhattan, lecz

jak zbiór rozrzuconych klocków z

niepasuj¹cych do siebie zestawów.

To niestety w Warszawie ty-

powe. Po kilku latach drgnê³o w

temacie odbudowy Pa³acu Sa-

skiego. Powinien on byæ sztan-

darow¹ inwestycj¹ stolicy, po-

przedzon¹ nawet nie miejsk¹,

ale narodow¹ debat¹. Mowa jest

wszak o Placu Pi³sudskiego, na

którym od niemal stu lat odby-

waj¹ siê najwa¿niejsze uroczy-

stoœci pañstwowe i koœcielne,

na którym stoi krzy¿ papieski i

Grób Nieznanego ¯o³nierza.

Zaczê³o siê nieŸle: w paŸ-

dzierniku 2013 r. rada miasta

podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu

do sporz¹dzania planu zago-

spodarowania Placu. Przy od-

powiedniej mobilizacji urzêdni-

ków, mo¿liwe by³oby ukoñcze-

nie Pa³acu do 2018 r., na stule-

cie niepodleg³oœci. Dziœ jednak

dowiadujemy siê, ¿e jedna z firm

deweloperskich, sk¹din¹d spon-

sor komercyjnej konferencji, na

której Hanna Gronkiewicz-Waltz

wystêpuje z wyk³adem, zg³o-

si³a siê do ratusza z w³asn¹

koncepcj¹ odbudowy (?) Pa³acu.

I - coœ czujê, ¿e plan zagospo-

darowania Placu powstanie

po zakoñczeniu budowy...

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Miasto bez planu
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Znamienn¹ cech¹ wspó³cze-

snej sztuki jest przenikanie siê

gatunków. W Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury mamy w³aœnie

okazjê ogl¹daæ prace artysty

eksperymentuj¹cego, dzia³a-

j¹cego na granicy malarstwa

i rysunku. 15 marca w Galerii

przy Van Gogha otwarta zo-

sta³a wystawa Damiana Pietr-

ka pt. „Poszukiwanie utraco-

nej to¿samoœci”.

Damian Pietrek (ur. w 1975

r.), absolwent Liceum Sztuk

Plastycznych w Opolu, ukoñ-

czy³ w 2000 r. Akademiê

Sztuk Piêknych w Krakowie -

Filiê w Katowicach, gdzie

obecnie wyk³ada w pracow-

niach rysunku i sztuk wizual-

nych. W roku 2010 uzyska³

stopieñ doktora sztuki. Jest

cz³onkiem Zarz¹du Katowic-

kiego Okrêgu Zwi¹zku Pol-

skich Artystów Plastyków. Kil-

kakrotnie pe³ni³ funkcjê komi-

sarza Miêdzynarodowych

Plenerów Malarskich w Kato-

wicach i Kêpnie oraz by³

wspó³twórc¹ i komisarzem

pleneru w Górze œw. Anny.

Reprezentowa³ te¿ polsk¹

sztukê za granic¹, prowadz¹c

w latach 2010 oraz 2012

warsztaty rysunkowe w Bau-

haus Universität Weimar,

oraz bior¹c udzia³ w tym sa-

mym 2012 roku w miêdzyna-

rodowym sympozjum „Via

Reggia Sculptura”.

W Galerii przy Van Gogha

zaprezentowa³ dwa znacz¹-

ce w jego twórczoœci cykle

prac z pogranicza malarstwa

i rysunku. Pierwszy z nich

nosi tytu³ „Moja droga do

szko³y” i jest rozszerzeniem

szkicownika z dojazdów z

Mys³owic na uczelniê w Ka-

towicach i z powrotów t¹

sam¹ tras¹.

- Od kilkunastu lat je¿d¿ê

poci¹gami i rysujê – mówi

Damian Pietrek. – Szkicujê

postaci podró¿nych, których

zarysy dostrzec mo¿na póŸ-

niej w gotowych pracach.

Obrazy s¹ datowane, a

dodatkowe okreœlenie kierunku

jazdy pozwala na ustalenie

pory dnia, w jakiej szkic po-

wstawa³. W zale¿noœci od

tego zmieniaj¹ siê barwy i

klimat obrazu.

Drugi cykl, który da³ te¿

tytu³ ca³ej wystawie, nazwany

zosta³ „Poszukiwanie utraconej

to¿samoœci”. W powstaniu

tego cyklu kluczow¹ rolê ode-

gra³o szukanie ró¿nic i podo-

bieñstw kulturowych spo³e-

czeñstwa Górnoœl¹skiego

Okrêgu Przemys³owego, a

œciœlej okolic Mys³owic, gdzie

niegdyœ, w Trójk¹cie Trzech

Cesarzy, styka³y siê granice

trzech pañstw zaborczych, a

wiêc trzech odmiennych

œwiadomoœci i kultur. Okaza-

³o siê, ¿e wœród wielu ró¿nic,

rzecz¹ charakterystyczn¹,

która ³¹czy ca³y region, s¹

dworce kolejowe.

Damian Pietrek przedsta-

wia konkretne miejsca: kla-

sycyzuj¹cy budynek dworca

w Sosnowcu, czy te¿ zrujno-

wane zabudowania kolejo-

we w Gliwicach. Wœród tej

dworcowej architektury, ró¿-

nych wiat, semaforów i

ramp, pojawia siê cz³owiek,

przypisany do tej przestrze-

ni publicznej. Prace malar-

skie z cyklu „Poszukiwanie

utraconej to¿samoœci” trze-

W Mys³owicach znajduje siê Trójk¹t Trzech Cesarzy –

punkt, w którym niegdyœ styka³y siê granice trzech

zaborów. Poszukiwanie w³asnej to¿samoœci w tym w³aœnie

miejscu sta³o siê inspiracj¹ twórcz¹ dla Damiana Pietrka,

autora prac malarskich prezentowanych obecnie w

Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

ba jednak rozpatrywaæ w

kilku warstwach.

- Dla mnie to te¿ szukanie

samego siebie i mojej to¿sa-

moœci artystycznej – mówi

Damian Pietrek. – Twórca z

jednej strony nie mo¿e staæ

w miejscu, musi siê rozwijaæ,

a z drugiej strony, musi byæ

czemuœ wierny, jakimœ swo-

im kulturowym korzeniom.

Pytanie, jak daleko mo¿e siê

posun¹æ? Wydaje mi siê, ¿e

ja sam, w du¿ym stopniu

pozna³em siebie w³aœnie w

czasie tworzenia tego cyklu.

Artysta w swoich pracach

stosuje dzia³anie akwarel¹,

po³¹czone z rysunkiem tu-

szem. Trochê eksperymentu-

je - raz idzie bardziej w kie-

runku malarstwa, raz w stro-

nê rysunku. Na wystawie pre-

zentuje te¿ prace jednorodne

gatunkowo: kilka obrazów

akrylowo-olejnych i kilka ry-

sunków. Bardzo interesuj¹ce

s¹ te¿ kompozycje szkiców,

dzie³ rzadko pokazywanych

przez artystów, a przecie¿

zas³uguj¹cych na prezenta-

cjê, œwietnie dope³niaj¹cych

ca³oœci ekspozycji.

Wystawê malarstwa Da-

miana Pietrka „Poszukiwanie

utraconej to¿samoœci” w Ga-

lerii przy Van Gogha w Bia³o-

³êckim Oœrodku Kultury przy

ul. Vincenta Van Gogha 1

mo¿na ogl¹daæ do 5 kwietnia.

Joanna Kiwilszo

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Poszukiwanie utraconej to¿samoœci


