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� 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

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 8

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy nylonowe

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

Jak pisaliœmy w poprzednim

wydaniu NGP, plany budowy

mostu zosta³y zarzucone deka-

dê temu, ze wzglêdu na brak

œrodków. Budowa Mostu Krasiñ-

skiego, jako przeprawy ³¹cz¹cej

Targówek z ̄ oliborzem, jest zaœ

rozwa¿ana od kilkudziesiêciu lat.

I tak w³aœnie powrót do tej kon-

cepcji t³umacz¹ w³adze stolicy.

Trasa mostu ma przebiegaæ do-

celowo od Placu Wilsona do ulicy

Matki Teresy z Kalkuty, zaœ w

pierwszym etapie do Jagielloñskiej.

W przebiegu trasy mostowej

przewidziany jest tramwaj.

Aktualizacja projektu

Mostu Krasiñskiego

Do aktualizacji projektu

budowy mostu zg³osi³o swój

akces kilkanaœcie firm. Roz-

piêtoœæ cen jest spora – od

18,7 mln z³ do 2,88 mln z³.

W³adze Warszawy byæ mo¿e

ugn¹ siê przed sugestiami

¿oliborskich stowarzyszeñ,

które protestowa³y przeciwko

dwóm pasom ruchu w ka¿dym

kierunku, optuj¹c za jednym

pasem dla samochodów i jednym

dla rowerów. Pas dla rowerów

mo¿na by³oby udostêpniæ dla

ruchu samochodów jedynie w

sytuacjach awaryjnych, kiedy

np. zosta³by unieruchomiony

któryœ ze sto³ecznych mostów.

Miasto Jest Nasze i inne

tego typu organizacje zarzu-

caj¹ projektowi równie¿ inn¹

Sto³eczne inwestycje

infrastrukturalne
W³adze Warszawy stanowczo odpieraj¹ zarzuty

Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które sugeruje, ¿e

budowa Mostu Krasiñskiego ma coœ wspólnego z ¿erañsk¹

inwestycj¹ mieszkaniow¹ znanego miliardera. ¯oliborskie

i pó³nocnopraskie organizacje spo³eczne i mieszkañcy

obu dzielnic ¿¹daj¹ konsultacji w sprawie budowy. W³adze

miasta obiecuj¹ konsultacje jeszcze w tym roku.

Historia praskich rodów

Nie od razu Elsnerowie

zamieszkali pod Warszaw¹.

Pochodzili ze Œl¹ska. Rodzinnym

miastem Józefa Elsnera by³

Grodków, którego historia

siêga czasów piastowskich.

Ju¿ w XIII wieku ksi¹¿ê wro-

c³awski, Henryk IV Probus

sprowadzi³ doñ pierwszych

osadników niemieckich. Wzra-

staj¹ca w ci¹gu nastêpnych

wieków kolonizacja niemiecka

powodowa³a stopniowe niem-

czenie siê nazwy miasta, tak

¿e w wieku XVIII osada nosi

ju¿ nazwê Grottkau. Moment

najsilniejszej germanizacji

ziem œl¹skich przypad³ na rz¹-

dy króla pruskiego, Fryderyka II

zwanego Wielkim (1740-

1786). W tym to czasie na

Œl¹sku istnieje kilka linii rodziny

Elsnerów, z których czêœæ

nale¿y do stanu szlacheckiego,

a wœród nich jedni powo³uj¹ siê

na pochodzenie czeskie, inni

austriackie, a jeszcze inni na

pó³nocnoniemieckie.

Pewne jest, ¿e mieszkaj¹cy

w Grodkowie w XVIII wieku

Jan Piotr Elsner, z zawodu

stolarz, nie by³ szlachcicem.

Jego nazwisko w metrykach

Rodzina Elsnerów
Dziœ nie ma ju¿ œladu po dworku, w którym mieszka³ z

rodzin¹ wybitny kompozytor, nauczyciel Fryderyka Chopina,

Józef Elsner. Pamiêæ o nim przetrwa³a w jego utworach oraz

w nazwie granicz¹cego z Zaciszem osiedla na warszawskim

Targówku - Elsnerowa.

Organizatorzy przygotowali

mnóstwo atrakcji: zaprezentuj¹

siê s³u¿by mundurowe i po raz

pierwszy - ko³a naukowe z

warszawskich uczelni. A o

13.00 czeka nas znakomity

pokaz musztry paradnej w

wykonaniu ¿o³nierzy Kompanii

Reprezentacyjnej Garnizonu

Warszawa.

Na najm³odszych czeka

Policyjne Miasteczko Bez-

pieczeñstwa, zamki dmu-

chane, malowanie buziek,

gry i zabawy podwórkowe,

stoiska z wat¹ cukrow¹ oraz

zabawkami.

Podczas pikniku po raz

pierwszy zorganizowany

bêdzie „Antykwariat pod

chmurk¹”, czyli mo¿liwoœæ

zakupu u¿ywanych ksi¹¿ek

oraz podrêczników za symbo-

liczn¹ z³otówkê. Dochód z akcji

zasili konto rady rodziców.

Goœcie pikniku obejrz¹ po-

kazy stra¿ackie, ekspozycje

uzbrojenia i umundurowania

wojskowego z ró¿nych okresów

historycznych, bêd¹ mogli

podziwiaæ na scenie wystêpy

artystów, popróbowaæ pysznoœci

„Kuchni Czerwony Rower”

oraz s³odkich wypieków przy-

gotowanych przez mamy z

rady rodziców. Nie zabraknie

te¿ konkursów z nagrodami.

V Piknik u Marsza³ka
LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Józefa

Pi³sudskiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkañców

Pragi, a szczególnie Czytelników Nowej Gazety Praskiej

na „V PIKNIK u MARSZA£KA”. Impreza odbêdzie siê 3

paŸdziernika, w godzinach od 10.00 do 16.00, na terenie boiska

oraz placu szkolnego przy ul. Kowelskiej 1. Patronat prasowy

nad imprez¹ tradycyjnie ju¿ objê³a Nowa Gazeta Praska.

Has³o tegorocznego pikniku  to „Bezpieczeñstwo i wiedza”.

Wspó³partnerami pikniku s¹:

Garnizon Warszawa i Komenda

Sto³eczna Policji, PLL LOT,

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej.

Do zobaczenia 3 paŸdziernika

na Kowelskiej 1.

Wstêp wolny.

Ze sceny serdecznie powita³a

wszystkich Marzena Adamczyk.

„Komu zimno – zapraszam!

Zrobimy rozgrzewkê.” Po tych

Œwiêtowanie przy „KuŸni”
W sobotê 12 wrzeœnia Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Praga” zaprosi³a na

podwójne œwiêtowanie: „Po¿egnanie lata” i jubileusz Spó³dzielni pod has³em „45 lat –

budujemy, mieszkamy i bawimy siê razem”. Na placu przy klubie „KuŸnia” stanê³a scena i

wiele urz¹dzeñ do zabaw dla dzieci: du¿a dmuchana zje¿d¿alnia, trampolina, eurobange.

Chêtni mogli przejechaæ siê quadem lub na koniku ze stajni „Mata³y”, zajrzeæ do wnêtrza

wozu Stra¿y Po¿arnej, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w ró¿nych konkursach.

s³owach pani Marzeny na

scenê wst¹pi³o kilkanaœcioro dzieci

w ró¿nym wieku; najm³odsza

z nich, Ania, mia³a 3 lata.

Zaczê³o siê od spokojnego

tañca ram-tam-tam; potem

rytmy by³y coraz ¿ywsze: cia-

palaga, boogie woogie, taniec

arabski, ³aka-³aka. Dzieci stara³y

siê jak najwierniej naœladowaæ

ruchy i gesty pani Marzeny.

Potem przed scen¹ dwie

dru¿yny rywalizowa³y w

ustawianiu wie¿y z klocków,

pos³uguj¹c siê sznurkami.

Gdy pogoda nieco siê poprawi³a,

przyby³o uczestników; tak¿e

tych o zainteresowaniach arty-

stycznych. Mogli wzi¹æ udzia³  na

przyk³ad w konkursie rysunkowo-

plastycznym „Tu mieszkam”. W

grupie 3 – 5-latków najlepsze

prace wykonali: I miejsce –

Karolina Sikora, II – Lena Sztuk,

III – Franciszek Zarzycki; w

grupie 6 – 8-latków: I – Julia

Mat³ach, II – Maja Klos, III –

Zuzia Smoleñ; w grupie 9 –

12-latków: I – Kamil Kwiatkowski,

II – Zofia Koch, III – Diana Neu-

horn; w grupie 13 – 16-latków:

I – Dominik Serafin, II – Jakub

Cackowski, III – Nina Abramov.

dokoñczenie na str. 3
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wadê w postaci enigmatycznego

drugiego etapu budowy trasy

Mostu Krasiñskiego od Jagiel-

loñskiej do Matki Teresy z Kal-

kuty, o którym miasto niewiele

mówi. Przypomnijmy – pierw-

szy odcinek d³ugoœci dwóch

kilometrów wraz z mostem

d³ugoœci 720 metrów jest ujêty

w obecnym projekcie. Budowa

tego odcinka mog³aby ruszyæ

w 2017, gdyby w przysz³ym

roku uzyskano pozwolenie

na budowê i rozstrzygniêto

przetargi. W projekcie brak

kolejnego, kilometrowego od-

cinka komunikuj¹cego trasê

z osiedlem Bródno, a wiêc

fragmentu od Jagielloñskiej do

Matki Teresy z Kalkuty wraz z

830-metrowym wiaduktem nad

torami kolejowymi. W³adze miasta

niekonkretnie odpowiadaj¹

na ten zarzut – jeœli kondycja

finansowa Warszawy nie zmieni

siê na gorsze, byæ mo¿e i

ten odcinek zostanie ujêty w

projekcie tak, by inwestycja

zosta³a zakoñczona w ca³oœci.

II linia metra

Do 10 wrzeœnia mieszkañcy

Marek, Z¹bek, Zielonki, Koby³ki

i Radzymina mogli podpisywaæ

siê pod petycj¹ dotycz¹c¹

wsparcia inicjatywy budowy

ostatniej stacji II linii metra w

Zielonej Bia³o³êce. W istniej¹cym

projekcie ostatni przystanek

tego etapu bêdzie siê znaj-

dowaæ na Targówku. Dziêki

zmianie lokalizacji przystanku

na Zielon¹ Bia³o³êkê, a kon-

kretnie na osiedle Grodzisk i

wybudowaniu przy nim parkingu

„Parkuj i jedŸ” uda³oby siê roz-

³adowaæ korki na Radzymiñskiej,

zbieraj¹cej ruch z kierunku na

Radzymin i korki na Œw. Win-

centego, czêœciowo zbieraj¹cej

ruch z pó³nocnych powiatów

oko³owarszawskich. W petycji

mieszkañców skierowanej do

prezydent Warszawy czytamy

m.in.: „(…) zwracamy siê z

uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie

dzia³añ zmierzaj¹cych do wy-

budowania na terenie wschod-

niej Bia³o³êki stacji metra Gro-

dzisk. Stacja ta powinna zostaæ

wybudowana do 2022 roku

przy udziale œrodków unijnych.

Rozwi¹zanie to pozwoli unikn¹æ

wielu problemów komunikacyj-

nych w tej czêœci Warszawy.

Teren tzw. Zielonej Bia³o³êki

zamieszkuje obecnie ponad

50 tys. osób i jest to najbardziej

dynamicznie rozwijaj¹cy siê

obszar Warszawy. Do 2035

roku tereny te bêdzie zamiesz-

kiwa³o 95 tys. osób (dane

statystyczne GUS). S¹ to w

przewa¿aj¹cej wiêkszoœci

osoby m³ode, bêd¹ce w wieku

produkcyjnym, wœród nich

wiele rodzin z ma³ymi dzieæmi,

a ich potrzeby na udogodnienia

komunikacyjne bêd¹ rosn¹æ.

Obecny kszta³t drugiej linii

metra i zakoñczenie jej budowy

stacj¹ u zbiegu ulic Kondratowicza

i Rembieliñskiej uniemo¿liwi

w przysz³oœci stworzenie du-

¿ego wêz³a przesiadkowego,

budowy parkingu P+R i pêtli

autobusowej. Powstanie stacji

metra wy³¹cznie na Bródnie

nie tylko spowoduje parali¿

komunikacyjny, ale korki two-

rz¹ce siê obecnie na ulicach

Radzymiñskiej i Œw. Wincentego

przybior¹ na sile. Ponadto w

obecnej chwili mieszkañcy

Bródna posiadaj¹ dogodne

po³¹czenie z centrum miasta.

Linie tramwajowe oraz autobusowe

umo¿liwiaj¹ szybki dojazd w

godzinach szczytu w praktycznie

ka¿de miejsce w Warszawie.

Komunikacja miejska na terenie

Zielonej Bia³o³êki opiera siê

wy³¹cznie na po³¹czeniach

autobusowych, co nie zaspokaja

rosn¹cych potrzeb mieszkañ-

ców tej czêœci stolicy. Podró¿

do centrum w godzinach

szczytu zajmuje ponad piêæ-

dziesi¹t minut. Zarówno auto-

busy linii E7 i 527, jak równie¿

autobusy kursuj¹ce Tras¹

Toruñsk¹ stoj¹ w korkach. Nie

bez znaczenia jest fakt, i¿

stacja metra pozwoli³aby

równie¿ rozwin¹æ inwestycje

w tej czêœci miasta. Oprócz

zabudowy mieszkaniowej

mog³yby powstaæ równie¿

biura oraz centra us³ugowe i

handlowe. Stanowi³oby to du¿y

krok w celu zapewnienia zrów-

nowa¿onego rozwoju tej czêœci

Bia³o³êki poprzez stworzenie

warunków do tworzenia w ra-

mach dzielnicy nowych miejsc

pracy. Nale¿a³oby w tym celu

dokonaæ niezbêdnych zmian w

Studium uwarunkowañ i kie-

runków zagospodarowania

przestrzennego m.st. Warszawy

oraz miejscowych planach

zagospodarowania prze-

strzennego. Dziêki postulowa-

nej przez nas budowie stacji

metra na Bia³o³êce, uda siê z

pewnoœci¹ zapobiec parali¿owi

Bródna i stworzyæ dogodny

wêze³ przesiadkowy, s³u¿¹cy

nie tylko naszej dzielnicy, ale

równie¿ osobom doje¿d¿aj¹-

cym do Warszawy z Marek,

Z¹bek, Zielonki i innych okolicznych

miejscowoœci. W odczuwalny

sposób ograniczy³oby to liczbê

samochodów, które codziennie

poruszaj¹ siê po ulicach War-

szawy. Ponadto zlokalizowanie

koñcowej stacji metra przy Trasie

Toruñskiej da mo¿liwoœæ wyd³u-

¿enia jej w przysz³oœci. (…)”

O efektach owej petycji z

pewnoœci¹ poinformujemy

naszych czytelników.

Trasa Armii Krajowej

Zrewitalizowana arteria wraz

z Mostem Grota-Roweckiego

ju¿ otwarta. Koszt inwestycji to

796,3 mln z³. Kierowcy na po-

cz¹tek otrzymali do dyspozycji

dwa do trzech pasów ruchu na

g³ównej jezdni i po trzy pasy na

tzw. jezdni zbiorczo-rozprowa-

dzaj¹cej, która docelowo jest

przewidziana dla ruchu lokalne-

go. Najprawdopodobniej w dniu

ukazania siê naszej gazety do

ruchu w³¹czone zostan¹ cztery

wewnêtrzne pasy ruchu na

moœcie, po dwa w ka¿dym kie-

runku. Zostan¹ udostêpnione po

przywróceniu wysp oddzielaj¹-

cych jezdniê trasy S8 od jezdni

zbiorczo-rozprowadzaj¹cych.

Dziêki remontowi most Grota-

Roweckiego sta³ siê najszersz¹

przepraw¹ w naszym kraju.

Dodane 10 metrów sprawi³o,

¿e ma obecnie 46 metrów sze-

rokoœci i po piêæ pasów ruchu

w ka¿dym kierunku. Remont

5-kilometrowego odcinka trasy

AK od Modliñskiej do Pow¹z-

kowskiej i dostosowanie jej do

parametrów drogi ekspresowej

trwa³o dwa lata. Uk³ad komu-

nikacyjny zosta³ zreorganizo-

wany, wybudowano œcie¿ki

rowerowe i pieszo-rowerowe,

zdemontowano i wybudowano

od podstaw 33 estakady i

wiadukty, zaœ kolejnych 27

wymaga³o remontów kapitalnych.

Tu¿ po oddaniu trasy w pi¹tek

11 wrzeœnia, w poniedzia³ek 14

i we wtorek 15, korki na moœcie

Grota by³y gigantyczne. Przeje-

chanie trzech kilometrów od

£abiszyñskiej do mostu trwa³o

50 minut! Niewybredne komen-

tarze kierowców ³atwo mo¿na

sobie wyobraziæ. Takich korków

dawno na Trasie AK nie widziano.

Wszystkiemu winne by³y liczne

zwê¿enia na moœcie Grota,

gdzie jechaæ mo¿na by³o trzema

z piêciu pasów. W minion¹

niedzielê w³¹czono do ruchu

wszystkie pasy, poza wspomnianymi

czterema wewnêtrznymi.

Pe³n¹ przejezdnoœæ Trasa

AK osi¹gnie w pierwszych

dniach paŸdziernika.

El¿bieta Gutowska

Sto³eczne inwestycje infrastrukturalne
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Gwarantujemy:

• Bezpieczn¹ i legaln¹ pracê

• Transport, mieszkanie, wy¿ywienie

• Ca³odobowe wsparcie opiekuna kontraktu

Zapraszamy do naszego oddzia³u w Warszawie,

ul. Brzeska 2

501 356 229

506 289 039

dokoñczenie ze str. 1

Œwiêtowanie przy „KuŸni”

W³odzimierz Michalczyk po-

prowadzi³ konkurs „Co wiem o

Robotniczej Spó³dzielni Mieszka-

niowej „Praga” dla dzieci w wieku

8 – 13 lat. Spoœród 9 uczestników

I miejsce zdoby³ Jakub Cackowski,

II – Dominika Nagadowska, III –

Gabriela KuŸnicka.

Dziêki licznej grupie sponsorów

(firm i darczyñców indywi-

dualnych) wszyscy laureaci

konkursów otrzymali nagrody.

O godzinie 15.00 oficjalnego

otwarcia festynu dokona³ prezes

zarz¹du  RSM „Praga” Andrzej

Pó³rolniczak. Burmistrz Pragi

Pó³noc Pawe³ Lisiecki wrêczy³

prezesowi list gratulacyjny.

Na urodzinowym torcie zab³ys³y

œwieczki. Przed sto³em ustawi³a

siê kolejka. Wszyscy chêtni

zostali poczêstowani tortem.

Na scenie wyst¹pi³y tañcz¹ce

dzieci z Klubu „KuŸnia”, potem

dzieci z formacji tanecznej i

fitness Klubu „Forma”.

W plenerze pod namiotami

prezentowa³y siê kluby osiedlo-

we RSM „Praga”: „Arkona”,

„Ko³atka”, „Nasz Klub” i „Pino-

kio”. W plenerowej modelarni

instruktor ZHP Krzysztof Naj-

berg zaprasza³ do sk³adania

modeli lataj¹cych z ekologicznego

drewna. Policjanci znakowali

rowery uczestnikom festynu.

Pod namiotem Spó³dzielni Le-

karskiej „Medica” prowadzono

badania spirometrii. Program

zdrowotny dla dzieci realizo-

wa³a Policealna Warszawska

Szko³a Medyczna – filia przy

ul. Z¹bkowskiej 42.

Organizatorzy zadbali o

przyjemnoœci nie tylko dla ducha.

Dla uczestników festynu przygoto-

wano ciasta, owoce i grochówkê

oraz cukierki krówki z logo RSM

„Praga” na opakowaniu.

W festynie udzia³ wziê³o

150-200 osób.

Pana Andrzeja Pó³rolniczaka,

pe³ni¹cego funkcjê prezesa za-

rz¹du RSM „Praga” od listopada

1994 roku, zapytaliœmy o najwa¿-

niejsze dla Spó³dzielni sprawy.

Oto jego odpowiedŸ: „Od po-

wstania w 1970 roku Robotni-

cza Spó³dzielnia Mieszkaniowa

„Praga” dzia³a w tym samym

kszta³cie, rozwija siê, buduje

nowe domy, dbamy o nasze

budynki, prowadzimy remonty

oraz kompleksow¹ termomo-

dernizacjê, urz¹dzamy place

zabaw, si³ownie plenerowe, bo-

iska. Dbamy równie¿ o wspóln¹

przestrzeñ osiedlow¹. Wykonu-

jemy najwa¿niejsze remonty,

dziêki którym stan techniczny

budynków jest bardzo dobry.

Od 5 lat praktycznie nie podno-

simy op³at czynszowych – tych,

które s¹ zale¿ne od Spó³dzielni.

Mimo ¿e op³aty za ciep³o rosn¹,

w RSM „Praga” – malej¹, bo

dziêki pracom termoizolacyj-

nym uzyskujemy bardzo du¿e

oszczêdnoœci w zu¿yciu ciep³a.

Po przeprowadzeniu prac

dociepleniowych oraz wymian

instalacji, coraz wiêcej œrodków

finansowych kierujemy na re-

monty klatek schodowych oraz

wejœæ do klatek schodowych, aby

nasze budynki wygl¹da³y na

miarê XXI wieku. Du¿e znacze-

nie ma dzia³alnoœæ spo³eczno-

oœwiatowa naszej Spó³dzielni.

Kluby osiedlowe ciesz¹ siê

du¿¹ popularnoœci¹ zarówno

wœród dzieci, m³odzie¿y jak i

osób w starszym wieku. Dla

mieszkañców organizujemy

festyny, np. z okazji Dnia

Dziecka, Po¿egnania lata, w tym

roku po³¹czone z jubileuszem

Spó³dzielni, czy festyny z okazji

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

W ostatnich latach nasza

Spó³dzielnia otrzyma³a wiele

nagród w ogólnopolskich

rankingach zajmuj¹c pierw-

sze miejsca, w tym m.in. w

kategoriach: zarz¹dzanie,

Spó³dzielnie du¿e inwestuj¹ce

oraz Spó³dzielnie najwiêksze

z przychodem z inwestycji.

Stan gospodarczy i finansowy

RSM „Praga” jest bardzo

dobry, co potwierdzi³y badanie

finansowe przeprowadzone

przez bieg³ych rewidentów

oraz lustracja Zwi¹zku Rewi-

zyjnego. Przez ca³y czas bu-

dujemy nowe domy – tanio i

dobrze, np. na Pradze Pó³noc

(przy ul. Namys³owskiej 6c), na

Targówku (przy ul. Remiszew-

skiej 17). W budynkach RSM

Praga zamieszkuje co czwarty

mieszkaniec Pragi.”             K.

Pra¿anie zd¹¿yli siê przy-

zwyczaiæ do niebieskich

anio³ków, które w 2010 roku

pojawi³y siê, pocz¹tkowo na

skwerku u zbiegu ulic Z¹bkowskiej

i Targowej, a póŸniej w kilku

innych miejscach na Pradze.

- Przez te prawie 6 lat

ró¿nie z Anio³kami bywa³o:

by³y kradzione, niszczone,

zdarzy³o siê, ¿e ktoœ pomalowa³

je na zielono – wspomina twórca

Anio³ków, Marek Su³ek, którego

sylwetkê przedstawialiœmy

kilka lat temu na ³amach

Nowej Gazety Praskiej w cyklu

„Artyœci z prawego brzegu”. –

Modne Praskie Anio³ki
Diabe³ ubiera siê u Prady, a Anio³ek Praski – w Galerii

Wileñskiej – tak mo¿na skomentowaæ akcjê ubrania

Praskich Anio³ków, której patronuje Galeria Wileñska.

W koñcu wros³y w praski kra-

jobraz i nikogo ju¿ nie dziwi¹.

Galeria Wileñska postanowi³a

nadaæ Praskim Anio³kom nowe

¿ycie i we wspó³pracy z Wy¿sz¹

Szko³¹ VIAMODA przygotowa³a

dla nich kolekcjê odzie¿y wed³ug

najnowszych trendów sezonu

jesieñ-zima 2015/2016. Akcja

ubrania Praskich Anio³ków

odby³a siê 10 wrzeœnia.

Stroje Anio³ków bêd¹ce za-

powiedzi¹ najnowszych modo-

wych trendów, maj¹ te¿ podkre-

œlaæ twórcze zaanga¿owanie

Galerii Wileñskiej w kreowanie

stylu m³odych, dynamicznych

mieszkañców i wielbicieli Pragi.

Ka¿de unikalne ubranko dla

Anio³ka zosta³o zaprojektowane

pod wymiar, a oryginalne dodatki

stworzone przez studentów

Wy¿szej Szko³y VIAMODA

stanowi¹ ciekawe uzupe³nienie

komercyjnej oferty Galerii.

- Tworz¹c akcjê inspirowali-

œmy siê œwiatow¹ tendencj¹

ubierania ma³ych i du¿ych form

miejskich - mówi Magdalena

Wieczorek z agencji Moma

Creativ, odpowiedzialnej za

koncepcjê akcji. - Bruksela bawi

siê wyszukiwaniem coraz to

nowych strojów dla Manneken

Pis’a, Sztokholm ubiera ¯ela-

znego Ch³opca, a Nowy Jork –

byka przed budynkiem gie³dy.

W £odzi wystylizowaliœmy Misia

Uszatka. Teraz w ten popularny

nurt street artu chcemy wpisaæ

tak¿e Pragê, najbardziej klima-

tyczn¹ ze sto³ecznych dzielnic.

Galeria Wileñska, która od

lat czynnie uczestniczy w ¿yciu

Pragi, anga¿uj¹c siê w dzia-

³ania spo³eczne i wspieraj¹c

inicjatywy kulturalne, akcj¹

ubrania Praskich Anio³ków

po raz kolejny zaznaczy³a

swoje szczególne miejsce na

warszawskiej Pradze.

Joanna Kiwilszo

Karmelka szuka domku 

Karmelka jest cudownym pieskiem, który w ¿yciu, niestety, nie zazna³ niczego

dobrego ze strony cz³owieka. Karmelka potrzebuje spokojnego domu, czasem

potrafi siê czegoœ wystraszyæ, sp³oszyæ. Nie jest psem bardzo aktywnym (jeœli

chodzi o bieganie przy rowerze itp), jednak spacery po ogrodzie uwielbia! Po-

trzebuje troszkê czasu, aby zaufaæ. Nie ma w niej ani grama agresji, jest bardzo

spokojn¹ suni¹, potrzebuje jedynie troszkê czasu, aby zaufaæ i nabraæ pewnoœci siebie. 

Wiek: ok 6 lat (choæ z¹bki ma ³adniejsze, na jakieœ 4 lata); waga: 12,5 kg;

stosunek do dzieci: OK, choæ wolê aby nie zamieszka³a z dzieæmi, gdy¿ jest zbyt

wylêkniona; stosunek do psów: w wiêkszoœci OK, Karmelka nie jest zaczepliwa

ani agresywna; inne zwierzaki obserwuje, ale nie atakuje; szczepienia: tak;

sterylizacja: tak. DANE KONTAKTOWE: Dorota - 507 735 732.
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Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Blokowa 1 serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2015/2016.

Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 21-25 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub w trybie indywidualnym, po wczeœniejszym

ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 wew. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl,

www.zacisze.waw.pl, Skype: utw.zacisze, facebook: UTW Zacisze.

OFERTA PROGRAMOWA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

JAK ZOSTAÆ STUDENTEM UTW?

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e

zostaæ osoba doros³a, która zapozna siê z

regulaminem, wype³ni i z³o¿y deklaracjê

cz³onkowsk¹, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Zapisy: W trybie indywidualnym po wczeœniejszym

ustaleniu terminu z koordynatorem UTW.

OP£ATY:

* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr,

150 z³ - op³ata jednorazowa za dwa semestry

(uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kulturalnych

organizowanych dla Studentów, w tym we

wszystkich wyk³adach). Z op³aty tej zwolnieni

s¹ cz³onkowie zespo³u wokalno-estradowego

„Zaciszañska Nuta”, Mêskiego Zespo³u Wokalnego

„¯urawie”, zespo³u teatralno-kabaretowego.

* sk³adkowe op³aty za spotkania i wyjazdy integracyjne,

* warsztaty, sekcje, kluby s¹ dodatkowo p³atne

(zni¿ka dla Studentów).

Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne. Pierwszeñstwo

maj¹ Studenci kontynuuj¹cy naukê.

W PROGRAMIE:

* wyk³ady, spotkania odbywaj¹ siê zawsze w

poniedzia³ki o godz. 11.00.

* warsztaty, sekcje, kluby, wspólne wyjœcia kul-

turalno-integracyjne, zgodnie z rozk³adem zajêæ.

ARTYSTYCZNE PLOTECZKI NA KANAPIE

Spotkania z ciekawymi goœæmi i ich historiami.

Spotkania odbywaj¹ siê we wtorki w godz.

12.00-13.00. Spotkania bezp³atne.

TANIEC INTEGRACYJNY

Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego

œwiata: klasycznych, ludowych, towarzyskich.

Zajêcia (1 h) odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz.

14.00-15.00. Instruktor: Ewa Karasiñska - Gajo.

Op³ata: 20 z³/4 x m-c, pozostali 40 z³/4 x m-c.

REKREACJA RUCHOWA

Æwiczenia aerobowe i relaksacyjne przy muzyce

specjalnie dobrane do wieku i predyspozycji,

polepszaj¹ce sprawnoœæ psychofizyczn¹.

Zajêcia (45’) odbywaj¹ siê w œrody w godz.

11.30-12.15. Grupa min. 10 osób. Instruktor:

Andrzej Nowaczuk. Op³ata: 20 z³/4 x m-c,

pozostali 40 z³/4 x m-c.

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

„ZACISZAÑSKA NUTA”

Próby odbywaj¹ siê w czwartki w godz. 11.40-13.40.

Instruktor: Jan Czerwiñski. Op³ata: 50 z³/semestr.

MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY „¯URAWIE”

Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 13.00-15.00.

Instruktor: Jan Czerwiñski. Op³ata: 50 z³/semestr.

ZESPÓ£ TEATRALNO-KABARETOWY

Spotkania z ¿artem, œmiechem i piosenk¹ dla

mi³oœników teatru i kabaretu. Æwiczenia i

zabawy z tekstem. Przygotowanie autorskich

przedstawieñ kabaretowych. Praca z mikrofonem.

Spotkania odbywaj¹ siê w czwartki w godz.

13.50-15.00. Instruktor: Czes³awa Abramczyk.

Op³ata: 50 z³/ I semestr. W II semestrze zajêcia

bezp³atne realizowane w ramach bud¿etu

partycypacyjnego 2016.

WARSZTATY SOLISTÓW

Warsztaty indywidualne œpiewu z zakresu

interpretacji piosenki i emisji g³osu, praca z

mikrofonem. Zajêcia (40’) indywidualne, termin

do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor:

Jan Czerwiñski. Op³ata: 66 z³/4 x m-c, pozostali

90 z³/4 x m-c.

WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty indywidualne œpiewu z zakresu

interpretacji piosenki i emisji g³osu, praca z

mikrofonem. Zajêcia (30’) indywidualne, termin

do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor: Julia

Greke-Patej. Op³ata: 66 z³/4 x m-c, pozostali

90 z³/4 x m-c.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Nauka poszczególnych technik malarskich od

podstaw: od malarstwa olejnego przez pastele,

akwarele, wêgiel i o³ówek. Indywidualny program

nauczania dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.

Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody: w godz. 9.30-11.00,

w godz. 12.00-14.00. Instruktor: Bogus³awa

O³owska. Op³ata: 34 z³/4 x m-c (1,5 h), 45 z³/m-c

(2 h), pozostali 68 z³/4 x m-c, 80 z³/4 x m-c.

WARSZTATY FILMOWE

Warsztaty dla zainteresowanych sztuk¹

filmow¹, podczas których poznamy tajniki

filmowania i stworzymy film na przez nas

wymyœlony temat. Zajêcia (3 h) odbywaj¹ siê

w pi¹tki w godz. 11.00-14.00. Grupa min. 10

osób. Instruktor: £ukasz Szewczyk. Spotkania

bezp³atne. Czas trwania projektu: paŸdziernik-

grudzieñ 2015. Warsztaty realizowane s¹

przez Stowarzyszenie COTOPAXI ze œrodków

Dzielnicy Targówek.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Warsztaty dla wszystkich pasjonuj¹cych siê

fotografi¹, podczas których poznamy podstawy

fotografii,  funkcje aparatu, zasady kompozycji

i ekspozycji. Wspólne sesje fotograficzne w

plenerze. Po³¹czenie teorii (podstawy fotografii)

z praktyk¹ (æwiczenia z w³asnym aparatem).

Zajêcia (1,5 h) odbywaj¹ siê we wtorki w godz.

9.30-11.00. Grupa min. 10 osób. Instruktor: Andrzej

Seta. Op³ata: 50 z³/2 x m-c, pozostali 100 z³/2 x m-c.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE:

EMOCJE A PAMIÊÆ

Warsztaty adresowane do mi³oœników psychologii

i osób pragn¹cych poprawiæ komfort ¿ycia i relacje

z najbli¿szymi poprzez umiejêtnoœæ radzenia sobie

z emocjami i stresem, co wi¹¿e siê tak¿e z popraw¹

pamiêci. Zajêcia wzbogacone s¹ o gry i zadania

rozwijaj¹ce kreatywne myœlenie. Zajêcia (1 h)

odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz. 10.00-11.00. Grupa

min. 6 osób. Instruktor: Hanna Kalinowska.

Op³ata: 60 z³/4 x m-c, pozostali 120 z³/4 x m-c.

JÊZYK ANGIELSKI

W programie: gramatyka, s³ownictwo, odpowiednia

wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ komunikowania

siê. Angielski w sytuacjach codziennych. Zajêcia

(1 h) odbywaj¹ siê: w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki

w godz. 9.00-14.00. Grupy max 13 osób. Lektor:

Ma³gorzata Ga³êcka. Op³ata: 50 z³/4 x m-c dla

grupy do 5 osób, 40 z³/4 x m-c dla grup powy¿ej

5 osób, pozostali 100 z³/4 x m-c, 80 z³/4 x m-c.

JÊZYK FRANCUSKI

W programie: gramatyka, s³ownictwo, od-

powiednia wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ

komunikowania siê. Zajêcia (1,5 h) odbywaj¹

siê: we wtorki w godz. 10.00-11.30 - grupa

œredniozaawansowana, w czwartki w godz.

8.30-9.30 - grupa pocz¹tkuj¹ca. Grupa max

13 osób. Lektor: Ludmi³a Suchocka. Op³ata:

60 z³/4 x m-c, pozostali 120 z³/4 x m-c.

GIMNASTYKA

Zajêcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniaj¹ce.

Zajêcia (45’) odbywaj¹ siê: we wtorki w

godz. 12.00-12.45, w pi¹tki w godz. 13.00-13.45.

Grupa min. 15 osób. Instruktor: Ewa Liniewicz.

Op³ata: 34 z³/4 x m-c, pozostali 44 z³/4 x m-c.

KLUB P£YWACKI

Gimnastyka w wodzie z instruktorem. Zajêcia

odbywaj¹ siê na P³ywalni „Polonez”, Warszawa

ul. £abiszyñska 20, w czwartki w godz. 8.00-8.30.

Opiekun: Zofia Bohusz. Op³ata: Pojedyncze

zajêcia 5,50 z³ (P³ywalnia „Polonez”).

KLUB PODRÓ¯NIKA

Wyjœcia i wyjazdy kulturalno-integracyjne.

Odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w czwartki od

godz. 12.00, zgodnie z planem miesiêcznym.

Opiekun: Taida Za³uska. Wstêpy i us³ugi

przewodników dodatkowo p³atne.

KLUB TENISA STO£OWEGO

Wspólne czynne spêdzanie czasu na rozgrywkach

meczowych. Spotkania odbywaj¹ siê w Klubie

Pinokio, Warszawa ul. Go³awicka 1. Zajêcia

odbywaj¹ siê w czwartki i pi¹tki w godz. 12.00-13.30.

Opiekun: Bogdan Szpak. Spotkania bezp³atne.

WYSTAWY, KONCERTY, WYJAZDY,

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

5 X (poniedzia³ek) Warszawska Gie³da Autorów

- Marek Majewski, satyryk, felietonista i jego goœcie.

24 X (sobota) 10-lecie zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta”.

12 XI (czwartek) Koncert patriotyczny w wyko-

naniu Mêskiego Zespo³u Wokalnego  „¯urawie”

i zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, miejsce:

Filia Centrum Kultury Wilanów w Powsinie,

ul. Przyczó³kowa 27 a.

15 XI (niedziela) „Kolorowe Ptaki” recital Danuty

B³a¿ejczyk oraz koncert solistów DK „Zacisze”.

15 XI (niedziela) „Mój malowany œwiat” wystawa

El¿biety Sitarskiej, studentki UTW DK „Zacisze”.

19 XI (czwartek) Z artystyczn¹ wizyt¹ w

Miejskim Domu Kultury w Wo³ominie. „¯ó³ty,

czerwony, niebieski - pejza¿e” wystawa pra-

cowni malarstwa UTW DK Zacisze i koncert

zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i

„¯urawie” w Galerii Miejskiego Domu Kultury,

miejsce: Wo³omin, ul. Mariañska 7. Spotkanie

z Wo³omiñskim UTW.

25 XI (œroda) Spotkanie patriotyczno-muzyczne

dla Sybiraków. Wystêp Mêskiego Zespo³u

Wokalnego „¯urawie” i zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta”.

16 XII (œroda) Bo¿onarodzeniowe spotkanie

Sybiraków. Wystêp solistów UTW DK „Zacisze”.

21 XII (poniedzia³ek) Op³atkowe spotkanie

studentów UTW DK „Zacisze”.

14 II (niedziela) „Mi³oœæ ci wszystko wybaczy”

recital Alicji Miesza³o i jej goœci.

27 II (sobota) Benefis Jana Czerwiñskiego -

Dyrygenta i kierownika Mêskiego Zespo³u

Wokalnego „¯urawie” i zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta”.

21 IV (czwartek) „Œladami Henryka Sienkiewicza”

(Ziemia £ukowska) wyjazd kulturalno-integracyjny

dla studentów UTW i przyjació³ DK „Zacisze” z

okazji og³oszenia roku 2016 Rokiem Henryka

Sienkiewicza.

7-8 V (sobota-niedziela) XIV Festiwal Chórów,

Kabaretów i Zespo³ów Seniora. Gospodarze:

zespó³ wokalno-estradowy „Zaciszañska Nuta”

i Mêski Zespó³ Wokalny „¯urawie”.

16 V (poniedzia³ek) Z artystyczn¹ wizyt¹ w

Powsinie. „W œwiecie barw ” wystawa pracowni

malarstwa UTW DK Zacisze i  koncert zespo³ów

wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”,

miejsce: Dom Pracy Twórczej - Stara Plebania,

Warszawa Powsin, ul. Ptysiowa 3. Spotkanie

integracyjne z Wilanowskim UTW.

30 V (poniedzia³ek) Og³oszenie wyników i

rozdanie nagród XIV Festiwalu Chórów,

Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

8-13 VI (œroda-poniedzia³ek) „Kresy - Ziemia

nowogródzka” wyjazd integracyjno-kulturalny

dla studentów UTW i Przyjació³ DK „Zacisze”.

W I semestrze w roku akademickim

2015/2016 planowane s¹ m.in. nastêpuj¹ce

wyk³ady i wspólne wyjœcia kulturalno-

integracyjne:

28 IX (poniedzia³ek) godz. 11.00 Inauguracja

roku akademickiego 2015/2016 UTW DK

„Zacisze”. Wyk³ad „Muzyka ¿ycia” - Joanna

Rawik - piosenkarka, aktorka, dziennikarka.

12 X (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Seniorzy i film. O ukazywaniu staroœci i

samodzielnym krêceniu filmów” - £ukasz

Szewczyk – prezes Stowarzyszenia Pracownia

Filmowa „Cotopaxi”, twórca filmowy, scenarzysta,

producent.

19 X (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Spory wokó³ utworzenia POLIN – Muzeum

Historii ¯ydów Polskich”- Jerzy Halbersztadt -

prezes Fundacji Partnerstwo w Kulturze.

22 X (czwartek) godz. 12.00 POLIN Muzeum

Historii ̄ ydów. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

26 X (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Islam” z cyklu „Religie œwiata” - Greta Tyszka -

podró¿niczka, dziennikarka „Polish Business

Magazine” w Warszawie.

2 XI (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Himalaje” z cyklu „Podró¿ w nieznane. O mocy

marzeñ” - Monika Rogoziñska - dziennikarka,

wspó³za³o¿ycielka Oddzia³u Polskiego The

Explorers Club.

5 XI (czwartek) godz. 12.00 Wyjœcie kulturalno-

integracyjne.

9 XI (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Œwiêto

zmar³ych w religiach œwiata” z cyklu „Religie œwiata”

- Greta Tyszka – podró¿niczka, dziennikarka

„Polish Business Magazine” w Warszawie.

16 XI (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Henryk

Sienkiewicz” - Maria Bokszczanin - filolog,

profesor nauk humanistycznych, historyk

literatury polskiej, autorka piêciotomowego

opracowania epistolografii Henryka Sienkiewicza. 

23 XI (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Tolerancja: cnota czy koniecznoœæ”- prof.

dr hab. filozofii Robert Pi³at.

30 XI (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Mediacje - pomoc w rozwijaniu konfliktów” –

Alicja Krata – wybitna mediatorka rodzinna.

7 XII (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Gor¹czka

Dalekiego Wschodu” - prof. zw. Waldemar Dziak

- politolog, dziennikarz, pisarz, specjalista w

zakresie stosunków miêdzynarodowych.

10 XII (czwartek) godz. 12.00 Wyjœcie kulturalno-

integracyjne.

14 XII (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad

„Czekaj kochana wrócê” z cyklu „Podró¿ w

nieznane. O mocy marzeñ” - Monika Rogoziñska

– dziennikarka, wspó³za³o¿ycielka Oddzia³u

Polskiego The Explorers Club.

21 XII (poniedzia³ek) godz. 11.00 Op³atkowe

spotkanie studentów UTW  DK „Zacisze”.

Szczegó³owy program UTW DK „Zacisze” na

stronie www.zacisze.waw.pl zak³adka UTW,

w planach miesiêcznych i ulotkach.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

imienia Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego

Feliñskiego. Prezes Ko³a: Danuta Kominiak.

Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê, zgodnie z ni¿ej

podanym harmonogramem, raz w miesi¹cu w

œrody w godz. 14.00-15.30.

Terminy spotkañ:

23 IX Dzieñ Sybiraka - Pi¹ta rocznica nadania

imienia Ko³u Œw. Arcybiskupa Zygmunta

Szczêsnego Feliñskiego.

21 X Spotkanie z m³odzie¿¹.

25 XI Spotkanie patriotyczno-muzyczne. Wystêp

zespo³ów „¯urawie” i „Zaciszañska Nuta”.

16 XII Bo¿onarodzeniowe spotkanie.

23 III Wielkanocne spotkanie.

20 IV Spotkanie wspomnieniowe.

25 V Dzieñ Matki Sybiraczki.

STREFA INICJATYW

KLUB MÊSKI

Spotkania dla aktywnych i twórczych mê¿czyzn

i kobiet, którzy chc¹ wspó³tworzyæ otaczaj¹cy

œwiat. Program Klubu Mêskiego obejmuje

zagadnienia z szeroko pojêtego œwiata

sztuki, kultury, ¿ycia spo³ecznego. To przestrzeñ

na debaty o najwa¿niejszych problemach

kulturalnych i spo³ecznych z udzia³em znako-

mitych goœci. Spotkania uœwietni¹ artyœci ze

œwiata muzyki i sztuki.

Kameralne spotkania odbywaj¹ siê raz w

miesi¹cu w œrody, godz. 18.00-21.00. Terminy

w sezonie 2015/16: 23 wrzeœnia, 14 paŸdziernika,

18 listopada, 9 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego,

9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca.

Wstêp wolny.

KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem

w ¿yciu artystycznym i kulturalnym, nowymi

zjawiskami, publikacjami, poznaniem twórców,

animatorów i realizatorów wa¿nych inicjatyw

artystycznych w Warszawie i ca³ej Polsce.

Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki, godz.

11.00-13.00.

Terminy w sezonie 2015/16: 25 wrzeœnia, 9 i

23 paŸdziernika, 6 i 27 listopada, 4 i 18 grudnia,

8 i 29 stycznia, 12 i 26 lutego, 4 i 18 marca,

8 i 22 kwietnia, 13 i 20 maja, 3 i 10 czerwca.

Wstêp wolny.

WIECZORKI TANECZNE DLA DOROS£YCH

Wieczorki w Domu Kultury „Zacisze” ciesz¹ siê

ogromn¹ popularnoœci¹. Dziêki wspania³ej

muzyce, któr¹ gwarantuje dj Piotr Oprzalak, i

kulturalnym, sympatycznym uczestnikom na

parkiecie panuje radosna atmosfera.

Wieczorki odbywaj¹ siê w wybrane soboty w

godz. 16.00-20.00.

Terminy w 2015 r: 26 wrzeœnia, 3 paŸdziernika,

7, 14 listopada.

Bilet wstêpu: 15 z³, studenci UTW 13 z³.
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Licznie zgromadzonych

mieszkañców powita³ burmistrz

Pragi Pó³noc Pawe³ Lisiecki,

który podziêkowa³ praskim

spo³ecznikom, artystom i m³o-

dzie¿y. Jako pierwszym podziê-

kowania z³o¿y³ praskim przed-

szkolom, które zaanga¿owa³y

siê w akcjê „Nakrêtka”, zorga-

nizowan¹ przez Stowarzysze-

nie Dom Rodzina Cz³owiek.

Dzieci uzbiera³y kilka ton na-

krêtek o wartoœci 12 tysiêcy

z³otych. Za tê kwotê zosta³a

zakupiona pompa insulinowa dla

chorej na cukrzycê Agnieszki.

Zaproszone na scenê z pod-

opiecznymi dyrektorki Przed-

szkoli nr: 173, 184, 185 i 217

oraz Szko³y Podstawowej nr 73

- otrzyma³y upominki.

Przed scen¹ uczniowie

Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.

Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

(cztery pary mêskie i jedna

¿eñsko-mêska) zaprezentowali

pokaz musztry paradnej.

Czêœæ artystyczn¹ otworzy³

zespó³ Czessband piosenkami

„na prask¹ nutê i tekst”, m.in.

„Pa³acyk Michla”, „Jesteœmy po

tamtej stronie Wis³y”, „Nalot,

nalot – w to mi graj”, Felka

Zdankiewicza. Ze sceny pad³a

zachêta do wspólnego œpiewania.

Bez zachêty grupa m³odzie¿y

porusza³a siê przed scen¹ w

rytm muzyki.

Nastêpny artysta na scenie,

Jan Pietrzak, rozpocz¹³ wystêp

pieœni¹ „Niech ¿yje Polska”.

Opowiedzia³, ¿e mieszka³ na

ulicy Stalowej, ma wykszta³cenie

elektronika, jest magistrem

socjologii, ma piêcioro dzieci.

Zachêca³ do wspierania akcji

„Zbudujmy £uk Triumfalny

Bitwy Warszawskiej”. Po stwier-

dzeniu, ¿e „Nasze w³adze

sobie nie ¿ycz¹, aby Polska

by³a Polsk¹”, zakoñczy³ wystêp

w³aœnie tymi s³owami.

W romantyczne nastroje wpra-

wi³a publicznoœæ Kapela Staœka

Wielanka. Piosenki: „Graj, piêkny

Cyganie”, „Tango notturno”, „Tango

milonga”, „Pamiêtasz Capri” –

zachêci³y pary do tañca.

Przed nastêpnym koncertem

na Z¹bkowsk¹ dotar³ Korowód

Praski, w którym maszerowa³y:

tancerki z szarfami Varsovia

Orient, dzieci ze œwietlicy Ma³y

Ksi¹¿ê, trójka bêbniarzy Brave

Kids, tancerze z Fundacji Twoja

Pasja i HOpe4STreet, TPD

Zumba – Studio Wokalne, Karan,

QZmianom, Mierz Wysoko,

Serduszko dla dzieci, dru¿yna

pi³karska „Orze³”, Stowarzyszenie

dla Rodzin, Stowarzyszenie „Otwarte

Drzwi”, Armia Zbawienia”, „Ukulele

I Gitarrra” oraz HOpe4STreet.

Gdy korowód przeszed³ na ulicê

Brzesk¹, na tê grupê spad³o tysi¹c

baloników z logo Nocy Pragi.

Tymczasem na scenie g³ównej

wyst¹pi³a Kapela z Chmielnej.

Piosenkami: „Ta ostatnia nie-

dziela”, „Zimny drañ”, „Odrobinê

szczêœcia w mi³oœci” zespó³

pobudzi³ do tañca tak¿e pary

na ulicy Brzeskiej. Do tañca i

wspólnego klaskania, a potem

tak¿e skakania - skutecznie

Atrakcji moc
Po czterech latach przerwy z powodu budowy drugiej

linii metra, 19 wrzeœnia na Pragê wróci³o Œwiêto Ulicy

Z¹bkowskiej, po³¹czone w tym roku z Noc¹ Pragi. Ulica

Z¹bkowska zosta³a zamkniêta dla ruchu ko³owego; przy

skrzy¿owaniu z ul. Brzesk¹ stanê³a wielka scena, we wnêce

ulicy Brzeskiej – scena m³odzie¿owa.

zachêci³ tak¿e zespó³ MIG, m.in.

piosenkami: „Nie ma mocnych

na Mariolê” i „Ciebie tylko chcê”.

Koncerty przeplatane by³y

konkursami. Ch³opcy robili

pompki (zwyciêzca - 30), panie

skaka³y na skakance (najlepszy

wynik - 18 skoków). By³a te¿

rywalizacja na szybkie rozpo-

znanie znaczenia s³ów, m.in.:

asior, piter, parzygnat, klipa.

Zachêcamy do udzia³u naszych

Czytelników; prawid³owe odpowie-

dzi – na koñcu niniejszej relacji.

Zanim na scenie pojawi³a siê

Kasia Popowska z zespo³em

i ostatni zespó³ „Oddzia³ za-

mkniêty” – piosenkê „Miasto

moje, a w nim” zaœpiewa³ kwartet

w sk³adzie: burmistrz Pawe³

Lisiecki, wiceburmistrzowie:

Dariusz Wolke i Dariusz Kac-

przak oraz Adriana Jara.

Równoczeœnie, na scenie

m³odzie¿owej odbywa³y siê

prezentacje artystyczne, rów-

nie¿ z udzia³em najm³odszych.

Wyst¹pi³y: Studio Wokalne Praga,

grupa tañca „Zumba” TPD,

Teatr Osób Niepe³nosprawnych

Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”,

zespó³ wokalny Stowarzyszenia

dla Rodzin” i Œwietlica „Ma³y

Ksi¹¿ê”. „Wystêpy to dla nich

forma terapii” – mówi Jacek

Schmidt z pracowni „Praga

del arte”. Wyst¹pi³y równie¿

zespo³y: Varsovia Orient, HO-

pe4STreet, MEFO i Przyjaciele,

Wieczny, Arkadio, Przemek

Nicewicz i Grupa Porozumienie.

We wnêce na Brzeskiej

mo¿na by³o zobaczyæ malowanie

graffiti na murze: jeden artysta

malowa³ wed³ug wczeœniej

opracowanego projektu, drugi

– improwizowa³.

Przechodz¹cych ulic¹ Brzesk¹

Radio Kolor 103 FM czêstowa³o

jab³kami. Przy stoisku „Zaczy-

tana Warszawa” mo¿na by³o

Szczêœliwym zrz¹dzeniem losu odziedzi-

czyliœmy dzia³kê po zamo¿nym wuju, nabyliœmy

grunt okazyjnie od nielubianego s¹siada i

myœlimy o jego odsprzeda¿y za wy¿sz¹ cenê

lub po prostu planujemy budowê domu na

wsi b¹dŸ w mieœcie? Jedno mo¿e nam

spêdziæ sen powiek – nasza nieruchomoœæ to

dzia³ka rolna. Ale czy w ka¿dym przypadku

czeka nas dodatkowy wysi³ek? I co nas

dok³adnie czeka? W niniejszym artykule

radzimy pokrótce, jak przekszta³ciæ dzia³kê

roln¹ w budowlan¹ i kiedy jest to konieczne.

Prawo otacza szczególn¹ ochron¹ lasy, grunty

rolne dobrej jakoœci, do których nale¿¹ dzia³ki,

okreœlone w ewidencji gruntów jako u¿ytki rolne

oraz, miêdzy innymi, ogródki dzia³kowe (rodzinne

ogrody dzia³kowe). Ochrona s³u¿y zachowaniu

naturalnego krajobrazu i ukszta³towania po-

wierzchni. Dziêki temu mieszczuchy podziwiaj¹

piêkno przyrody, a rolnicy nie musz¹ siê obawiaæ

pojawiania siê w ich s¹siedztwie w sposób nie-

kontrolowany inwestycji, które przeszkadzaj¹ im

w pracy, niszcz¹c glebê i œrodowisko (fabryk czy

ha³aœliwych letników). Z drugiej jednak strony,

w³aœciciele i osoby planuj¹ce nabycie dzia³ki

mog¹ stan¹æ przed koniecznoœci¹ wy³¹czenia

dzia³ki spod produkcji rolnej, je¿eli maj¹ zamiar

u¿ywaæ jej na cele nierolnicze, zw³aszcza zbudowaæ

sobie domek. Problem ten dotyczy zarówno

nieruchomoœci po³o¿onych na wsi, jak i, w dalszym

ci¹gu, w mieœcie. Co z tym fantem zrobiæ?

W pierwszej kolejnoœci udajmy siê do starostwa

powiatowego (lub urzêdu miasta w przypadku

Warszawy) z wnioskiem o wydanie wypisu z

rejestru gruntów (wniosek dostêpny w internecie).

Na tym etapie mamy szansê zakoñczyæ nasz¹

bataliê albo rozpocz¹æ j¹ na nowo, wszystko

bowiem zale¿y od jakoœci gleby na naszej dzia³ce.

Zgodnie z zasad¹ „im gorzej, tym lepiej”, je¿eli

gleba ma pochodzenie mineralne (wiêkszoœæ

gleb w Polsce) i nale¿y do klasy IV, IVa, IVb, V i

VI, to jako gleba s³abej jakoœci, nie podlega

szczególnej ochronie. Wobec takiej dzia³ki nie

jest wymagane uzyskanie decyzji o wy³¹czeniu

spod produkcji rolnej (UWAGA, chyba, ¿e coœ

innego wynika z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego), dlatego mo¿emy

Prawnik radzi

Pszenica albo pa³ac
– czyli jak dzia³kê roln¹ przekszta³ciæ na dzia³kê budowlan¹

spokojnie dzia³aæ dalej. Gorzej jest w przypadku

gleb zaliczonych do klasy I, II, III, IIIa, IIIb oraz

wszystkich gleb pochodzenia organicznego

(np. torf), a tak¿e lasów.

Dla ich nierolniczego i nieleœnego u¿ytkowania

(budowy domu czy drogi dojazdowej do tego

domu) konieczne bêdzie uzyskanie zgody odpo-

wiedniego ministra albo marsza³ka województwa.

Dlatego zalecamy rozwa¿enie, czy zmiana prze-

znaczenia takiej dzia³ki w ogóle nam siê op³aca.

Jednoczeœnie powinniœmy zwróciæ siê do

urzêdu gminy o wydanie wypisu z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego i

poznaæ jego postanowienia odnoœnie naszej dzia³ki.

Najlepiej, je¿eli w planie tym dzia³ka zosta³a

przeznaczona na cele nierolnicze (zabudowa

jednorodzinna, us³ugi i inne). W przeciwnym razie,

konieczne jest zwrócenie siê do rady gminy z

wnioskiem o zmianê planu, a do czasu jej dokonania

mamy de facto zwi¹zane rêce. Je¿eli natomiast

oka¿e siê, ¿e gmina nie uchwali³a miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, co nie

nale¿y do rzadkoœci, musimy z kolei wyst¹piæ o

wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero

z planem zagospodarowania przestrzennego,

okreœlaj¹cym nasz¹ dzia³kê jako nierolnicz¹

albo korzystn¹ dla nas decyzj¹ o warunkach

zabudowy w kieszeni mo¿emy dzia³aæ dalej,

to znaczy wyst¹piæ o pozwolenie na budowê

(je¿eli jest przez prawo wymagane) lub zg³osiæ

budowê do starosty.

Pamiêtajmy zatem, by kupowaæ i budowaæ

siê z g³ow¹, a w przysz³oœci nie spotka nas

przykra niespodzianka. W razie potrzeby wy-

st¹pienia z wnioskiem do organu administracji

(rady gminy b¹dŸ starosty) warto uzbroiæ siê w

cierpliwoœæ, dlatego dobrze rozplanujmy sobie

czas na uzyskanie ewentualnych zgód i pozwoleñ.

Zw³aszcza, je¿eli staramy siê o pozyskanie

kredytu bankowego na finansowanie prac

budowlanych. A my ze swojej strony ¿yczymy

powodzenia i wytrwa³oœci w realizacji marzeñ!

Kancelaria Prawna Ma³gorzata Partyka

ul. Szara 14 lok. 38, 00-420 Warszawa

tel: 535-341-818, www.mp-kancelaria.pl

e-mail: kancelaria@mp-kancelaria.pl

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

obejrzeæ i nabyæ archiwalne i

aktualne numery miesiêcznika

„Stolica”, obok – poznaæ nowo-

czesn¹ inwestycjê Port Praski

oraz plon projekcji Fundacji

Animacja pt. „Praga Gada”, w

którym zebrane wspomnienia

seniorów z Pragi zosta³y za-

adaptowane na komiksy. Wy-

dano ju¿ tomy: „Praga gada o

wojnie”, „Praga gada o pokoju”

i „Praga gada o miêdzywojniu”.

Przy namiocie Stowarzyszenia

„Otwarte Drzwi” uwagê zwraca³,

wykonany z kartonu, „urodzinowy”

tort z „20” na górze. By³a wysta-

wa prac ze wszystkich oœrodków

Stowarzyszenia. Dzieci bawi³y

siê i rysowa³y. Na tablicy, zachê-

caj¹cej do wpisów pod has³em

„Za 20 lat bêdê”... znalaz³y

siê m.in. zapowiedzi: malark¹,

tancerk¹, nauczycielk¹, hipsterem,

bogat¹ lask¹, trupem. Kuchnia

„Czerwony Rower” oferowa³a

zupê i bigos. Elwira WlaŸniak

prowadzi³a taniec integracyjny;

w grupach tañcz¹cych by³y

osoby w ró¿nym wieku i o ró¿nej

sprawnoœci.

N a podwórku kamienicy na

Brzeskiej 18 mo¿na by³o poznaæ

ofertê Wy¿szej Szko³y Turystyki

i Jêzyków Obcych; prowadzone

by³y zabawy zrêcznoœciowe dla

dzieci, a o godzinie 20.00 pokaz

filmu „Rezerwat”.

Czy zdarzy³o siê coœ nie-

pokoj¹cego? Ratownicy z

ambulansu Falck Medycyna

Sp. z o.o. opowiedzieli nam

o dwóch przypadkach: mê¿-

czyzna zach³ysn¹³ siê wat¹

cukrow¹ – pomogli mu przez

ucisk ratowniczy. Zas³ab³a

65-letnia kobieta, z cukrzyc¹

i nadciœnieniem – wezwane

Pogotowie Miejskie odwioz³o

j¹ do szpitala.

O tym, ¿e festyn by³ udany,

najlepiej œwiadczy frekwencja –

ok. 10 tysiêcy osób, w tym bardzo

wiele rodzin, równie¿ z ma³ymi

dzieæmi. Tañczy³y nie tylko pary,

ale tak¿e du¿o osób z dzieæmi

na rêkach. Zapytani o wra¿enia

m³odzi uczestnicy, mówili: fajna

zabawa, atmosfera, muzyka.

Jako najlepsz¹ wymienili Kapelê

Czerniakowsk¹, jeden z panów

chcia³, by g³oœniej grali. Na pani

z Sulejówka najwiêksze wra¿enie

zrobi³y stare szlagiery, piosenki

warszawskie.

Warto wiedzieæ, ¿e „asior” to

„zuch”, „piter” to „portfel”, „parzy-

gnat” to „kucharz”, „klipa” to „nos”.

K.
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

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

ANGIELSKI, gimnazjum,

matura, tel. 22 670-39-78,

501-752-111

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

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

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³. Tel.

668 681 916

ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,

serwis, tel. 534 10 20 10

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

WYKOÑCZENIA, remonty,

profesjonalnie, niedrogo,

692-352-356

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

789-090-573

PRACA

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

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

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,

ju¿ po pierwszej wizycie u niego

ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów 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:

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 wrzeœnia

1, 2, 3 paŸdziernika

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 GUILLERMO TAVARES

Szko³a dla mnie opiera siê

na 4 fundamentach. Wolnoœæ,

brak krytyki, dobry przyk³ad i

zero religii. Przys³owiow¹ krew

w ¿y³ach zmrozi³a mi rewolu-

cja w szkolnych sto³ówkach,

zw³aszcza po batalii w barach

mlecznych. Pomys³odawcom

zalecam otworzenie wyobraŸni

na nastêpuj¹ce zadania. Poniewa¿

Sejm, Senat i kolejne rz¹dy

traktuj¹ obywateli jak wo³y

robocze przez ca³¹ dobê, to

w³aœnie na szko³ê spada obo-

wi¹zek diagnozowania patolo-

gii wœród dzieci i studentów. To

w szkole w³aœnie ma byæ waga

i internista z wykszta³ceniem

pedagogicznym, zatrudniony

na miejscu. Ma nie siedzieæ w

swoim gabineciku, tylko w klasach

edukowaæ m³ode pokolenie

przez jedn¹ godzinê w tygo-

dniu, jak utrzymywaæ zdrowie.

Psycholog szkolny ma braæ

udzia³ w lekcjach, a potem z

ka¿dym uczniem odbyæ naj-

¿yczliwsz¹ rozmowê, daj¹c¹

dziecku podstawê, jak ujawniæ

i pozbyæ siê patologii w domu.

Szko³a ma byæ sprawiedliwym

sitem, w którego okach da siê

przesiaæ dobro od z³a. Z³o aliœci

mo¿na uœwiadomiæ i przekszta³ciæ

w dobro. Nie zrobimy tego za

pomoc¹ zupy do dupy.

Opiszê teraz Szanownym

Pañstwu cykl rozwojowi osy, z

proœb¹ o dodatkow¹ interpre-

tacjê zjawisk migracyjnych.

Osy i osowate, w tym szer-

szenie, s¹ wszystko¿ernymi

drapie¿nikami. S¹ obecne ju¿

na wszystkich kontynentach.

S¹ charakterystycznie ubarwio-

ne w kolory ostrzegawcze, a

d³ugoœæ ich dochodzi do 5 cm.

Oczy s¹ z³o¿one, a ¿¹d³o ma

nik³e z¹bki, dziêki czemu mog¹

¿¹dliæ wiele razy. Wiêkszoœæ os

to samotnicy, ale zdarzaj¹ siê

osobniki wytwarzaj¹ce grupy

spo³ecznoœciowe. Buduj¹

gniazda w leœnych dziuplach,

bardzo lubi¹ miasta i oœrodki

wypoczynkowe. Tam, w elewa-

cjach domów, buduj¹ gniazda,

a w nich wytwarzaj¹ plastry

podobne do plastrów pszczó³.

Jednak nie znajdziemy tam

miodu, jedynie jajeczka przy-

klejone do klasterków. Aby

populacja os ros³a w si³ê, wy-

korzystuj¹ inne owady. Ofiary

s¹ dostarczane larwom na

bie¿¹co. Osy nie robi¹ zapasów.

Wykorzystuj¹ te¿ nektary kwiatów

i nagryzaj¹ owoce. Ich aparat

gêbowy ro¿ni siê od pszczelego,

bo jest obliczony na agresjê.

Biologicznie zjadaj¹ inne groŸne dla

ludzi owady: komary, meszki,

muchy, g¹sienice. Pe³ni¹ te¿

statystycznie istotn¹ rolê w

zapylaniu owoców i warzyw.

Jako gatunek jest ulokowany

w zrównowa¿onym ekosystemie.

Szkodnikami zaczynaj¹ byæ w

drugiej po³owie lata, kiedy

ich iloœæ przekracza normê

krytyczn¹. Mog¹ byæ groŸne

tak¿e dla Lisów…

Szariat w sto³ówce

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Wystawa podzielona zosta³a na piêæ czêœci,

prezentuj¹cych najwa¿niejsze zagadnienia w

rozwoju i  historii dzielnicy oraz ¿yciu jej miesz-

kañców. Na niemal 800 m2 znajduj¹ siê cztery

strefy tematyczne opowiadaj¹ce historiê Pragi,

instalacje artystyczne, archiwum historii mówionej,

makieta przedstawiaj¹ca XVIII-wieczn¹ Pragê,

odrestaurowane piwnice zabytkowych kamienic

oraz polichromowane znaki zodiaku w dawnej

modlitewni ¿ydowskiej. Integraln¹ czêœci¹

ekspozycji jest tak¿e dziedziniec ³¹cz¹cy historiê

Pragi z jej wspó³czesnoœci¹.

Z okazji otwarcia wystawy sta³ej w weekend

19-20 wrzeœnia goœcie mogli tak¿e zwiedziæ

wystawê czasow¹ „Podarowaæ rzecz do muzeum”,

z³o¿on¹ z darów, jakie muzeum otrzyma³o w

trakcie swojej dotychczasowej dzia³alnoœci.

Na 100 m2 zaprezentowano dary przekazywane

przez mieszkañców stolicy do Muzeum

Warszawskiej Pragi od listopada 2007 roku. W

wiêkszoœci s¹ to pami¹tki rodzinne i przedmioty

codziennego u¿ytku z ostatnich stu piêædzie-

siêciu lat. Dziêki ofiarnoœci i zaanga¿owaniu

darczyñców, muzeum powiêkszy³o swoje zbiory

o oko³o pó³tora tysi¹ca eksponatów.

Pracownikom Muzeum Warszawskiej Pragi

uda³a siê rzecz niezwyk³a - zaanga¿owali

mieszkañców prawobrze¿nych dzielnic i osoby

z nimi zwi¹zane w budowanie wspólnoty i

to¿samoœci lokalnej. Misj¹ muzeum jest bowiem

nie tylko zapoznawanie z Prag¹, jej histori¹ i

dziedzictwem kulturowym, ale tak¿e nawi¹zywanie

i wspieranie relacji pomiêdzy mieszkañcami,

przedsiêbiorcami, rzemieœlnikami, ³¹czenie

pokoleñ, dokumentacja zmian zachodz¹cych na

Pradze i prezentacja tego co lokalne, ciekawe,

unikatowe, daj¹ce powód do dumy. Odzwiercie-

dleniem tej misji jest program muzeum, w tym

m.in. spotkania poœwiêcone postaciom zwi¹zanym

z Prag¹, których dzia³alnoœæ i znaczenie wykra-

czaj¹ poza granice prawobrze¿nych dzielnic

(np. spotkania z potomkami Zygmunta Nissen-

bauma, praskiego filantropa i przedsiêbiorcy),

okolicznym rzemieœlnikom (np. w pracowni

gorseciarskiej, krawieckiej czy pracowni lamp)

oraz prezentacje filmów dokumentalnych

obrazuj¹cych specyfikê dzielnicy. Muzeum

wspó³pracuje tak¿e z wieloma instytucjami,

m.in. z Akademi¹ Sztuk Piêknych, ³¹cz¹c

Otwarcie wystawy sta³ej

w Muzeum Warszawskiej Pragi

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

Po dziewiêciu latach od rozpoczêcia dzia³alnoœci, najpierw w lokalach tymczasowych,

póŸniej w wyremontowanych budynkach przy Targowej 50/52, w minion¹ sobotê i niedzielê

Muzeum Warszawskiej Pragi po raz pierwszy udostêpni³o zwiedzaj¹cym d³ugo wyczekiwan¹

wystawê sta³¹. Jest ona w ca³oœci poœwiêcon¹ prawobrze¿nej Warszawie. Zwiedzaj¹cy

poznaj¹ historiê dzielnicy, jej tradycje rzemieœlnicze i przemys³owe. Muzeum Warszawskiej

Pragi jest pierwszym w historii Warszawy publicznym muzeum zlokalizowanym na prawym

brzegu Wis³y, fili¹ Muzeum Warszawy.

m³odych projektantów z praskimi rzemieœlnikami

(projekt dyplomantki ASP wykonania obuwia w

Spó³dzielni Obuwia Stopa), czy Programem

Pierwszym Polskiego Radia (projekt Polskie

Radio znów na Pradze).

- To dla nas bardzo wa¿na wystawa. W ten

sposób chcemy podziêkowaæ wszystkim tym,

którzy w ci¹gu kilku lat dzia³alnoœci muzeum w

organizacji odpowiedzieli na apel i przynieœli do

nas swoje pami¹tki, a z nimi rodzinne i osobi-

ste historie. Poœród rzeczy, które w ten sposób

znalaz³y siê w zbiorze muzealnym, s¹ zarówno

przedmioty codziennego u¿ytku, np. elementy

zastawy sto³owej, jak i wyroby praskich firm

czy dokumenty zlokalizowanych tu zak³adów

rzemieœlniczych. Za czasem niepozornymi

przedmiotami czêsto stoi szczególna historia,

jak w przypadku znajduj¹cej siê na wystawie

lalki. Podczas okupacji s³u¿y³a ona do æwiczeñ

swej w³aœcicielce - przysz³ej lekarce - czego

œwiadectwem s¹ œlady cerowania na kolanach.

Wystawa, oprócz prezentacji wybranych

obiektów ze zbioru darów, ma sk³aniaæ te¿ do

zadawania pytañ o status rzeczy, ich miejsce

w ¿yciu codziennym oraz proces, jakiemu

podlegaj¹ staj¹c siê eksponatem muzealnym

– mówi kierowniczka Muzeum Warszawskiej

Pragi Katarzyna Kuzko-Zwierz.

Wystawa czasowa bêdzie czynna do 15

listopada.

Niedzielnemu zwiedzaniu, w którym uczest-

niczy³a Dyrektor Muzeum Warszawy Ewa

Nekanda-Trepka, przed wejœciem do muzeum

towarzyszy³ cichy protest przeciwników obecnej

dyrekcji, a zw³aszcza wyrazistego wicedyrektora

Jaros³awa Trybusia, który zas³yn¹³ wypowiedziami

dla warszawiaków trudnymi do zaakceptowania,

m.in. kwestionuj¹c celowoœæ odbudowy Zamku

Królewskiego czy chwal¹c tzw. dekret Bieruta.

Za nowej dyrekcji z nazwy Muzeum Historycz-

nego m.st. Warszawy znikn¹³ te¿ przymiotnik

„historyczne”, co ma oznaczaæ wiêksze koncen-

trowanie siê na teraŸniejszoœci. Co to do koñca

oznacza dla Muzeum Warszawskiej Pragi -

trudno przewidzieæ. Wydaje siê, ¿e i tak g³ównym

oczekiwaniem mieszkañców jest obecnie pe³ne

uruchomienie jego dzia³alnoœci, jakkolwiek by

ona mia³a wygl¹daæ. Czekali na to bardzo d³ugo.

                                 Kr.

Czipowanie oraz sterylizacja lub kastracja psów i kotów

W³aœciciele psów i kotów, którzy mieszkaj¹ w Warszawie, mog¹ skorzystaæ z

mo¿liwoœci zaczipowania psa lub kota oraz z zabiegów sterylizacji i kastracji. Us³ugi

te finansowane s¹ przez Urz¹d m.st. Warszawy. Wykazy zak³adów, bior¹cych udzia³

w akcjach, znajduje siê na stronie internetowej Biura Ochrony Œrodowiska pod

adresem www.bip.warszawa.pl/bos (zwierzêta w mieœcie).

Warunki bezp³atnego oznakowania psa lub kota: wype³nienie przez w³aœciciela zwierzêcia - w

dwóch egzemplarzach - wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota;

okazanie dowodu to¿samoœci; okazanie ksi¹¿eczki szczepieñ psa/kota, rodowodu lub innego

dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do zwierzêcia; ukoñczenie przez zwierzê 12 tygodnia ¿ycia;

w przypadku psów wymagane jest okazanie aktualnego szczepienia przeciwko wœciekliŸnie.

Dane dotycz¹ce zwierzêcia i jego w³aœciciela s¹ wprowadzane do Miêdzynarodowej Bazy

Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu

Warunki skorzystania z zabiegu sterylizacji/kastracji (akcja dotyczy zwierz¹t powy¿ej 6

miesi¹ca ¿ycia oraz kwalifikuj¹cych siê do znieczulenia ogólnego): wype³nienie przez w³aœciciela

zwierzêcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Wniosek w³aœciciela o wykonanie

zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w 2015 roku” (formularze dostêpne s¹ w zak³adach

leczniczych); okazanie dowodu to¿samoœci; okazanie ksi¹¿eczki zdrowia psa/kota, rodowodu

lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego prawa do zwierzêcia; pies i kot musi byæ oznakowany

elektronicznie (zaczipowany); w przypadku psów wymagane jest okazanie aktualnego szczepienia

przeciwko wœciekliŸnie.

Czas trwania: do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania œrodków finansowych.
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Spo³eczny obserwator

Powoli zaczynam oswajaæ siê

z myœl¹, ¿e ciê¿ka praca, któr¹

wykonaliœmy w poprzedniej ka-

dencji samorz¹dowej powoli za-

czyna siê materializowaæ. Ubieg³y

tydzieñ przyniós³ dwie wa¿ne

informacje, dotycz¹ce ca³oœci

Pragi. Jako pierwsz¹ wymieniê,

choæ chronologicznie by³a o dzieñ

póŸniej, otwarcie pierwszej sta³ej

wystawy w Muzeum Pragi. Mu-

zeum, które formalnie zosta³o

otwarte przed wyborami samo-

rz¹dowymi, lecz - jak twierdzili

z³oœliwi - by³o muzeum praskie-

go powietrza. Idea muzeum po-

wsta³a prawie dwadzieœcia lat

temu, gdy œwiêtowaliœmy na Pradze

350 lat nadania jej praw miej-

skich. Od dziœ ta placówka, mam

nadziejê, ¿yæ zacznie. Powstawa³a

w bólach, ale jest. S¹ tam ciekawe

podziemia, dziedziniec, dobudo-

wana oficyna, sale z wystawami

sta³ymi i czasowymi, a tak¿e ka-

wiarnia. To tylko jeden budynek,

ale jak¿e wa¿ny w tej czêœci Pragi

i Warszawy. Jego równowa¿nik

po drugiej stronie Bazaru Ró¿yc-

kiego, czyli Centrum Kreatywnoœci

przy Targowej 56, tak¿e z oporami,

ale buduje siê. Na swoj¹ kolej

czeka Centrum II przy Targowej 80.

Nic na Pradze nie idzie ³atwo.

Druga wa¿na informacja to decy-

zja Rady Warszawy o przyjêciu

programu rewitalizacji prawo-

brze¿nej Warszawy do 2022 r. Co

siê za tym kryje? Kryj¹ siê wypra-

cowane w poprzedniej kadencji

za rz¹dów na Pradze PO i SLD

pomys³y odbudowy zniszczonych

budynków, ale te¿ zapobiegania

wykluczeniu spo³ecznemu, rozwój

aktywnoœci lokalnej i kulturalnej.

Przeznaczone na ten cel s¹

ogromne pieni¹dze 1,5 miliarda

z³otych, wielokrotnie przewy¿sza-

j¹ce roczny bud¿et Pragi Pó³noc,

Po³udnie i Targówka, bowiem te

trzy dzielnice program ma obej-

mowaæ. Jako ciekawostkê trzeba

podaæ fakt, ¿e nikt w Radzie War-

szawy nie by³ temu przeciwny.

Co wiêc wydarzy siê na

Pradze Pó³noc do 2022?

Powstan¹ nowe mieszkania

zarówno budowane od zera,

jak na Golêdzinowie, a tak¿e w

remontowanych od podstaw

kamienicach. Czêœæ z nich

przejm¹ miejskie Towarzystwa

Budownictwa Spo³ecznego

(pierwsz¹ przekazano kamieni-

cê przy Stalowej 29) gdzie po

remoncie powstan¹ czynszówki,

jak przy Strzeleckiej, Zaokopo-

wej czy Otwockiej. Wiele starych

kamienic (5000 mieszkañ)

zostanie pod³¹czonych do

centralnego ogrzewania (ten

program trwa na Pradze od

kilku lat) kolejne 3000 mieszkañ

przejdzie gruntowne remonty.

Remont Pa³acyku Konopackie-

go ma poch³on¹æ 23 mln z³.

Planowane jest tam utworzenie

Centrum Kultury, podobna

inwestycja ma powstaæ za 10

milionów przy Markowskiej 16.

W Teatrze Baj po modernizacji,

która mo¿e poch³on¹æ ponad

40 mln z³, ma dzia³aæ jak dziœ

przedszkole, muzeum lalek

oraz powstaæ nowa przestrzeñ

edukacyjna. Planowana jest

tak¿e modernizacja p³ywalni

przy Namys³owskiej. Mocno

bêdê namawia³ w³adze miasta

i tak¿e Pañstwa do tego za-

chêcam, by lobbowaæ za

utworzeniem przy Namys³ow-

skiej wysokiej klasy nowocze-

snego k¹pieliska termalnego.

Takiego w Warszawie nie ma,

a warunki geologiczne s¹.

Na koniec Bazar Ró¿yckiego,

w który miasto chce zainwesto-

waæ ponad 10 mln z³, tworz¹c

tam przestrzeñ nawi¹zuj¹c¹

do historii miejsca, lecz przy-

jazn¹ i nowoczesn¹. Oby siê

uda³o. Nic na Pradze nie

idzie ³atwo.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Nie ma ³atwo

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny,

a na Bia³o³êce mamy do czynienia

z przepe³nionymi salami, klasami

literowanymi od A do R (tak jest

np. w szkole podstawowej przy

ul. G³êbockiej), zajêciami na dwie

zmiany. Pozytywne przejœcie re-

krutacji do przedszkola graniczy

z cudem, panuje poczucie chaosu

i dezorganizacji.

Jak na to wszystko reaguje bur-

mistrz Piotr Jaworski i jego partia

rz¹dz¹ca na Bia³o³êce? Ano w

sposób bardzo ciekawy – politycy

PO odwo³uj¹ sesjê rady dzielnicy

zaplanowan¹ na 23 wrzeœnia uza-

sadniaj¹c, ¿e … brakuje tematów

na sesjê. Widocznie problemy

dzieci i ich rodziców nie s¹ tema-

tem wystarczaj¹co wa¿nym.

W zwi¹zku z tym grupa rad-

nych opozycyjnych, w tym ni¿ej

podpisany, postanowi³a zwo³aæ

sesjê nadzwyczajn¹ w sprawie

sytuacji w szko³ach i przedszko-

lach na Bia³o³êce. Ma na niej

zostaæ przedstawiona informacja

o przebiegu i wynikach tegorocz-

nej rekrutacji do szkó³ oraz

przedszkoli, a tak¿e zapropono-

wany ma byæ plan poprawy

obecnej sytuacji. W momencie

czytania tego artyku³u sesja bêdzie

ju¿ zakoñczona. Jej termin zosta³

wyznaczony przez przewodni-

cz¹c¹ rady Annê Majchrzak, po

dwukrotnych zmianach, na 22

wrzeœnia o godz. 12. Ju¿ sam

fakt doboru godziny du¿o mówi

– Platformie zale¿y na jak najni¿-

szej frekwencji (wnioskodawcy

proponowali godzinê 19, a o tak

nietypowej godzinie jak 12 nie

odby³a siê w latach 2010-2015

ani jedna sesja).

Sprawa szkó³ i przedszkoli na

Bia³o³êce to ju¿ kolejny temat, przy

którym mieszkañcy musz¹ wyrêczaæ

w³adze dzielnicy. Tak by³o z metrem

na Bia³o³êkê, tak by³o ze szpitalem.

Bior¹c pod uwagê niejasne – opi-

sywane ju¿ przeze mnie na ³amach

Nowej Gazety Praskiej – wydatki

burmistrza Bia³o³êki (w tym finanso-

wanie w³asnej kampanii wyborczej

z publicznych pieniêdzy), lekcewa-

¿enie oddolnych inicjatyw oraz

wiele innych spraw sygnalizowa-

nych przez mieszkañców, mam

g³êbokie przekonanie, ¿e dla dobra

Bia³o³êki obecne w³adze musz¹

jak najszybciej siê zmieniæ.

Piotr Basiñski

Radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki”

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/Inicjatywa-

MieszkancowBialoleki

Bia³o³êka zas³uguje na lepsze rz¹dzenie

Historia wydania zgody na

wrzeœniow¹ demonstracjê

przeciw imigrantom pokazuje,

jak dzia³a nasze miasto. Hanna

Gronkiewicz-Waltz wyda³a zakaz

demonstracji, nie tylko wed³ug

mnie bez podstaw prawnych. Takie

podstawy mog¹ byæ dok³adnie

trzy: je¿eli organizatorzy nie spe-

³ni¹ wymogów formalnych prawa

o zgromadzeniach, je¿eli „cel lub

odbycie” demonstracji narusz¹

przepisy ustaw karnych, b¹dŸ te¿

je¿eli demonstracja mo¿e zagro-

ziæ ¿yciu lub zdrowiu albo mieniu

w znacznych rozmiarach.

Pani prezydent podejrzewa³a,

¿e uczestnicy demonstracji bêd¹

nawo³ywaæ do nienawiœci na tle

narodowoœciowym, rasowym, wy-

znaniowym albo i etnicznym. To

bardzo s³aba podstawa prawna

do wydania zakazu - nie by³o ¿ad-

nych dowodów na to, i¿ podczas

demonstracji do takich ekscesów

dojdzie. Przypomina to star¹

anegdotê o bacy, którego nale¿a-

³o przymkn¹æ, gdy¿ nosi³ z sob¹

narzêdzie gwa³tu. Wojewoda po-

dzieli³ tê opiniê i zakaz uchyli³.

Teraz zaczê³o siê najciekaw-

sze. Okaza³o siê, ¿e sto³eczni

dzia³acze rz¹dz¹cej partii nie

s¹ w ogóle zainteresowani

podstawami prawnymi zakazu.

Dla nich ca³a ta historia to

nie kwestia prawa i swobód

obywatelskich, lecz partyjnej

strategii przedwyborczej.

„Gazeta Wyborcza” zebra³a

g³osy zbulwersowanych dzia³aczy

Platformy. „Kwestia imigrantów to

g³ówny temat trwaj¹cej kampanii

wyborczej. St¹d ekipa ratusza i

wojewoda jako reprezentanci tej

samej partii powinni wczeœniej

ustaliæ strategiê” - mówi jeden

z nich. Najbardziej zadziwiaj¹ca

w szczeroœci by³a wypowiedŸ Ja-

ros³awa Szostakowskiego, prze-

wodnicz¹cego klubu radnych PO:

„Jestem z obozu pani prezydent;

skoro zakaza³a manifestacji,

musia³a mieæ mocne powody”.

Proszê zwróciæ uwagê: prze-

wodnicz¹cy klubu radnych maj¹-

cego bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ w

Radzie Warszawy to osoba, która

powinna przyk³adaæ najwiêksz¹

wagê do funkcji kontrolnych rady.

Zamiast wyraziæ zaniepokojenie,

¿e prezydent miasta wyda³a

decyzjê, któr¹ musia³ uchyliæ w

trybie administracyjnym organ

wy¿szej instancji (i to zwi¹zany z

t¹ sam¹ parti¹!), bezrefleksyjnie

popar³ z³¹ decyzjê. To pokazuje,

jak upartyjnione s¹ dzia³ania

Rady Warszawy. W rzeczy samej,

nie zdarzy³o siê dot¹d, by rada

zaingerowa³a w decyzje pani

prezydent, choæ ma takie prawo,

a nawet czasem obowi¹zek - nikt

nie jest wszak nieomylny.

Tymczasem stosowanie prawa o

zgromadzeniach, jak ma³o której

ustawy, powinno byæ chronione

przed naciskami politycznymi.

Ci, którzy dziœ zakazuj¹, jutro

bêd¹ chcieli demonstrowaæ. I

bêd¹ siê dziwiæ, ¿e bacê mo¿na

przymkn¹æ za takie coœ.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Za co mo¿na przymkn¹æ bacê

Ostatnia œroda, 16 wrzeœnia,

skwer im. p³k. Antoniego ¯urow-

skiego u zbiegu Ratuszowej, In-

¿ynierskiej i 11 Listopada – spora

grupa sk³adaj¹ca siê z radnych,

urzêdników, kombatantów i m³o-

dzie¿y z praskich szkó³ przygoto-

wuje siê do uczczenia pamiêci

patrona skweru - powstañca war-

szawskiego, bohatera walk z nie-

mieckim i sowieckim okupantem,

komendanta AK na Pradze. W tym

samym czasie, na tym samym

skwerze, tylko nieco bli¿ej skrzy-

¿owania In¿ynierskiej i Ratuszowej

promienie s³oñca witaj¹ „bezimien-

nego” (na potrzeby tego felietonu)

mê¿czyznê, „zamieszkuj¹cego”

zieleniec od jesieni ubieg³ego

roku. On równie¿ jest na swój

sposób „bohaterem” - uprzykrzaj¹cym

¿ycie okolicznym mieszkañcom i

sprawiaj¹cym nie lada wyzwanie

praskim urzêdnikom, funkcjonariu-

szom stra¿y miejskiej, pracownikom

firm sprz¹taj¹cych skwer. Wyzwa-

nie, z którym od wielu miesiêcy

nie potrafi¹ sobie poradziæ mimo

wielokrotnego sprz¹tania, na-

k³adania mandatów, poleceñ i

pouczeñ (sic!).

Nasz „bohater” pojawi³ siê

na skwerze w okolicach listo-

Kosztowny „lokator”
pada ubieg³ego roku, jeszcze

w poprzedniej kadencji samo-

rz¹du. Mimo zmiany w³adz

problem pozostaje nie rozwi¹-

zany, a na skwerze (w pobli¿u

placu zabaw, domu kultury i

dwóch placówek oœwiatowych)

raz po raz walaj¹ siê sterty

œmieci, zakrwawione i zaro-

pia³e banda¿e, a tak¿e butelki

po alkoholu, którymi „lokator”

zieleñca znaczy swój teren.

Pobyt bezdomnego na Pradze,

poza problemem dla dzielnico-

wych urzêdników, w pewnym

sensie drenuje równie¿ portfele

ka¿dego z nas, mieszkañców i

podatników z Pragi. Z pisma

Witolda Kryñskiego, dyrektora

Zarz¹du Praskich Terenów Pu-

blicznych, czyli jednostki odpo-

wiedzialnej m.in. za utrzymanie

czystoœci na Pradze, które otrzyma³

autor, wynika, ¿e pobyt naszego

„bohatera” wymaga podejmowa-

nia miesiêcznie od dziewiêciu do

jedenastu interwencji na rzecz

usuniêcia znoszonych na skwer

z ca³ej Pragi (a pewnie i s¹siednich

dzielnic) œmieci. Koszt takich

dodatkowych akcji porz¹dkowych

to miesiêcznie kwoty rzêdu od

1,5 tys. do 2 tys. z³ brutto. £atwo

policzyæ, ¿e „dziki” lokator skweru

¯urowskiego kosztowa³ do tej

pory praskich podatników ok. 16

tys. z³ (nie liczê stycznia i lutego,

najsro¿szych miesiêcy zimo-

wych). Gdyby nie te dodatkowe

sprz¹tania (ZPTP i tak czêœæ swo-

jego bud¿etu przeznacza co roku

na us³ugi porz¹dkowe), za 16 tys.

z³ mo¿na by³oby zamontowaæ na

skwerach w naszej dzielnicy 16

nowych ³awek, zakupiæ prawie 30

nowych koszy na œmieci (jak¿e

potrzebnych na naszych ulicach)

czy zasadziæ dodatkowo ok. 30

nowych drzew. Ju¿ nie wspomnê,

¿e mo¿na by³oby za te œrodki wy-

remontowaæ kilkaset metrów

dziurawych chodników.

Jeœli do tego doliczymy koszty

zaanga¿owania kilkudziesiêciu

urzêdników, pracowników oœrodka

pomocy spo³ecznej, czy funkcjo-

nariuszy policji i stra¿y miejskiej,

spoœród których ka¿dy zamiast

n-ty raz wizytowaæ skwer ̄ urow-

skiego, móg³ w tym samym

czasie realizowaæ inne czynno-

œci s³u¿bowe, pobyt „dzikiego”

lokatora do tej pory kosztowa³

pra¿an nawet kilkadziesi¹t

tysiêcy z³otych. Nie wspomnê o

dedykowanych tej sprawie po-

siedzeniach komisji Rady Dziel-

nicy, rozmowach z burmistrzem

czy jego zastêpcami. Nikomu nie

uda³o siê rozwi¹zaæ problemu i

pomóc temu cz³owiekowi.

Dla postronnego obserwatora

ca³a sytuacja wygl¹da przy tym

nieco komicznie. Kilkudziesiêciu

urzêdników chce pomóc, ale tak

naprawdê przez rok nie pojawi³

siê pomys³, jak sprawê skutecznie

rozwi¹zaæ. Pytanie, ile jeszcze

taka sytuacja potrwa.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

kpsm@interia.pl

Wreszcie koniec remontu

trasy Mostu Grota-Roweckiego.

I to na miesi¹c przed termi-

nem! To zas³uga nie tylko

³agodnej zimy, ale równie¿

czeskiej firmy Metrostav, bêd¹cej

wykonawc¹ projektu. Przyznam,

¿e by³em pod ogromnym wra-

¿eniem ich organizacji pracy

na budowie, bo robota sz³a

tam pe³n¹ par¹ – równie¿ w

nocy. Panów opieraj¹cych siê

o szpadel nie mo¿na tam by³o

uœwiadczyæ, co by³o pewnym

novum dla wszystkich przy-

zwyczajonych do standardo-

wego widoku polskiej budowy.

To pewnie dlatego kierowcy z

pokor¹ znosili utrudnienia

zwi¹zane z przebudow¹, choæ

wykonawca naprawdê zrobi³

wszystko, aby ograniczyæ je do

niezbêdnego minimum. Dlatego

ogromne brawa dla Czechów

– od teraz nie tylko za dobre

piwa i bajkê o Kreciku.

Otwarcie mostu i ca³ej trasy

powinno udro¿niæ przejazd

przez Wis³ê, aczkolwiek ca³y

czas przepraw jest zdecydo-

wanie za ma³o. Dlatego bardzo

dobrze, ¿e wraca temat budowy

Mostu Krasiñskiego, który ma

po³¹czyæ ¯oliborz z Targów-

kiem i docelowo byæ czêœci¹

tzw. trasy Krasiñskiego - odcin-

ka od pl. Wilsona do ul. Matki

Teresy z Kalkuty (dawnej

Budowlanej). Zarz¹d Dróg

Miejskich og³osi³ w³aœnie prze-

targ na aktualizacjê istniej¹cej

dokumentacji trasy. Inwestycja

podzielona zosta³a na dwa

etapy: 2-kilometrowy odcinek od

pl. Wilsona do ul. Jagielloñskiej

(wraz z mostem o d³ugoœci 720

metrów) oraz 1-kilometrowy

odcinek od ul. Jagielloñskiej

do ul. Matki Teresy z Kalkuty

(wraz z wiaduktem nad torami

kolejowymi - 830 metrów).

Mosty

Drogowcy chc¹ uzyskaæ doku-

ment do paŸdziernika 2016

roku i deklaruj¹, ¿e s¹ w sta-

nie rozpocz¹æ prace ju¿ w

2017 roku. Oczywiœcie, o ile

znajd¹ siê pieni¹dze – 600

milionów z³otych. Wprawdzie

œrodki na pierwszy etap zare-

zerwowane s¹ w wieloletniej

prognozie finansowej miasta,

ale na drugi ju¿, niestety, nie. I

to trzeba zmieniæ, bo inwestycja

ma sens wtedy, gdy zostanie

zrealizowana w ca³oœci.

Innym problemem s¹ miesz-

kañcy ̄ oliborza, którzy boj¹ siê,

¿e budowa mostu sparali¿uje

ich dzielnicê. Bez w¹tpienia

ruch bêdzie wiêkszy, ale s¹dzê,

¿e wiêkszoœæ pojazdów z Pragi

i Targówka zje¿d¿aæ bêdzie z

nowego mostu na Wis³ostradê,

a nie pchaæ siê miêdzy domy.

Wszystko zale¿y od w³aœciwego

projektu bezkolizyjnych i nie-

uci¹¿liwych zjazdów i w tej

sprawie musz¹ zapaœæ kluczo-

we decyzje. To, ¿e kolejny most

jest niezbêdny, wiedz¹ chyba

wszyscy mieszkaj¹cy po prawej

stronie Wis³y i od jego budowy

nie uciekniemy. II linia metra nie

wyczerpuje bowiem potrzeb

transportowych tej czêœci

Warszawy tym bardziej, ¿e

wiele inwestycji w tej materii

zarzucono ju¿ wczeœniej. Dobrze,

¿e nareszcie siê do nich wraca.

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

Lewa strona medalu
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Rodzina Elsnerów

Historia praskich rodów

nie jest bowiem poprzedzone

s³owem „pan”, które zawsze

umieszczano przed nazwiskami

szlacheckimi, a tylko przyna-

le¿nym mieszczanom okreœle-

niem „obywatel”. Jan Piotr

Elsner musia³ byæ jednak do-

brym i cenionym obywatelem

- rzemieœlnikiem, skoro to jemu

w³aœnie powierzono prace sto-

larskie przy budowie wielkiego

o³tarza w miejscowym koœciele

parafialnym pod wezwaniem

œw. Micha³a, istniej¹cego

zreszt¹ do dziœ. W koœciele

tym, w latach 1721-1743,

Jan Piotr Elsner i jego ¿ona

Barbara z domu Paltzin chrzcili

wszystkie swoje dziesiêcioro

dzieci, z których dziewi¹tym z

kolei, urodzonym i ochrzczo-

nym w 1739 roku, by³ Jan

Franciszek Micha³, ojciec

s³ynnego kompozytora.

Jan Franciszek Micha³,

dorastaj¹cy w czasie silnej

germanizacji Œl¹ska, podobnie

jak ojciec, z zawodu by³ stola-

rzem. ̄ eni³ siê dwukrotnie, po

raz pierwszy w 1765 roku. Po

roku straci³ ¿onê, a dwa lata

póŸniej, córeczkê z tego ma-

³¿eñstwa. W 1768 roku o¿eni³

siê ponownie z pochodz¹c¹

z K³odzka Ann¹ Barbar¹

Matzkin, córk¹ wytwórcy

instrumentów muzycznych, lutni

i skrzypiec. Mo¿e ju¿ przed

œlubem, uzdolniony muzycznie

Jan Franciszek nauczy³ siê od

przysz³ego teœcia lutniczego

rzemios³a? W ka¿dym razie

póŸniej kontynuowa³ tradycje

rodziny ¿ony i w swoim warsz-

tacie stolarskim robi³ nie tylko

skrzypce, ale równie¿, jak

wspomina jego syn Józef,

próbowa³ swoich si³ przy bu-

dowie harf i fortepianów.

W takim to w³aœnie œl¹skim

domu rzemieœlnika - muzyka,

1 czerwca 1769 roku urodzi³

siê pierwszy syn Elsnerów,

Józef Antoni Franciszek. W

zachowanej i przechowywanej

w Archiwum Diecezjalnym we

Wroc³awiu metryce chrztu,

jako chrzestni figuruj¹: obywatel

Grodkowa i tkacz Jan Somber

oraz ¿ona obywatela i piekarza

grodkowskiego, Maria Joanna

Vogt. PóŸniej na œwiat przysz³o

jeszcze troje dzieci, z których

doros³ego wieku do¿y³o dwoje:

Anna Barbara Corona (ur. w

1772 r.) i Jan Nepomucen

Franciszek (ur. w 1782 r.).

Józef Antoni Franciszek

wzrasta³ w typowej dla rodzin

rzemieœlniczych atmosferze

szacunku dla pracy, skrzêtnoœci

i zapobiegliwoœci. Codziennie

styka³ siê równie¿ z muzyk¹.

W „Sumariuszu dzie³ moich”

wspomina ze wzruszeniem

muzykowanie ojca, który œpie-

wa³, akompaniuj¹c sobie na

harfie. Ma³y Józef, od 1774

roku uczeñ miejscowej szko³y,

œpiewa³ w chórze parafialnym,

a w domu próbowa³ gry na

skrzypcach oraz odwa¿a³ siê,

jak pisze Wojciech Bogus³awski

„sk³adaæ bez ¿adnej znajomoœci

kompozycji piosneczki i ma³e

muzyki [...] ledwie cokolwiek

umiej¹c zagraæ”.

Oprócz zdolnoœci muzycznych

ch³opiec musia³ ju¿ wówczas

zdradzaæ wiêksze od przeciêt-

nych zdolnoœci ogólne, skoro

jego ojciec, zamiast zgodnie

z tradycj¹ przygotowywaæ

najstarszego syna do przejê-

cia warsztatu stolarskiego,

zdecydowa³ siê przerwaæ jego

naukê w szkole grodkowskiej

i pos³aæ go do szkó³ wro-

c³awskich, zapewne z myœl¹

o karierze koœcielnej. Tak

wiêc w 1780 roku jedenastoletni

Józef Elsner wyje¿d¿a do

Wroc³awia, zamo¿nej stolicy

Œl¹ska, 42-tysiêcznego miasta,

pe³nego ucz¹cej siê m³odzie¿y,

s³yn¹cego z uniwersytetu,

zwanego Leopoldinum.

We Wroc³awiu spêdzi³ Józef

Elsner 9 lat. Pocz¹tkowo

uczêszcza³ do szko³y przy-

klasztornej oo. dominikanów,

przy koœciele œw. Wojciecha,

nastêpnie do gimnazjum œw.

Macieja, gdzie uczy³ siê miêdzy

innymi gry na skrzypcach,

œpiewu i teorii muzyki, a

wreszcie, dziêki stypendium

ufundowanemu przez miasto

Grodków, na uniwersytet,

pocz¹tkowo na wydzia³ teolo-

giczny, a póŸniej medyczny.

Nauka nie przeszkadza³a mu

rozszerzaæ swych zaintereso-

wañ muzycznych. Œpiewa³ w

chórze, gra³ na skrzypcach

w kapeli oo. dominikanów i

komponowa³ ju¿ ró¿ne formy

muzyki koœcielnej.

Pod koniec 1786 roku, za-

nim jeszcze Elsner ukoñczy³

naukê w gimnazjum, spad³ na

niego dotkliwy cios: zmar³ na

gruŸlicê jego ojciec. Wobec

tego, ¿e Józef nie zamierza³

zaj¹æ siê stolarstwem, a jego

jedyny brat Jan mia³ wówczas

zaledwie 4 lata, warsztat

dosta³ siê w rêce stryjecznej

rodziny Elsnerów.

Z pozosta³ych ksi¹g para-

fialnych Grodkowa nie mo¿na

siê dowiedzieæ, jakie by³y

dalsze koleje ¿ycia matki i

rodzeñstwa Józefa Elsnera.

Brak œwiadectwa zgonu zdaje

siê wskazywaæ, ¿e matka

opuœci³a Grodków i zamieszka³a

gdzie indziej. Sam Elsner ni-

gdzie nie wspomina ani o swej

matce, ani o bracie, czy sio-

strze. Na pozosta³ej w parafii

liœcie dzieci przystêpuj¹cych

w 1789 roku do pierwszej

komunii figuruje 7-letni Jan

Elsner. Jest to ostatnia wiado-

moœæ o najbli¿szej rodzinie

Józefa Elsnera.

W 1789 roku Józef Elsner

wyjecha³ do Wiednia z zamia-

rem kontynuowania studiów

lekarskich, lecz wkrótce musia³

z nich zrezygnowaæ z powodu

przed³u¿aj¹cej siê ciê¿kiej

choroby. Mo¿liwe, ¿e to w³a-

œnie wtedy w Wiedniu, mieœcie

w którym ¿yli i dzia³ali Haydn i

Mozart, utwierdzi³ siê w przeko-

naniu, ¿e jego powo³aniem jest

muzyka i postanowi³ poœwiêciæ

siê karierze muzycznej.

Jesieni¹ 1791 roku zdecy-

dowa³ siê wyjechaæ do Brna

(Berna Morawskiego), gdzie

otrzyma³ posadê skrzypka w

tamtejszej orkiestrze teatral-

nej. W bardzo krótkim czasie

da³ siê poznaæ jako zdolny

muzyk, a tak¿e zdoby³ now¹

umiejêtnoœæ - dyrygowania,

zastêpuj¹c czêsto w tej czyn-

noœci kapelmistrza Bohumira

Riegera. Nie zaniedbywa³ przy

tym komponowania i pracy nad

sob¹. Pomimo uznania, jakim

cieszy³ siê w Brnie, wiosn¹

1792 r. trafi³ do Lwowa, stolicy

tzw. Wschodniej Galicji, pozo-

staj¹cej od 1772 roku pod rz¹-

dami austriackimi, gdzie obj¹³

stanowisko kapelmistrza przy

cesarsko-królewskim uprzywi-

lejowanym teatrze (Kaiserlich-

Königlichen Privilegierten

Theater in Lemberg).

Lwów liczy³ wówczas ok. 35

tysiêcy mieszkañców. Ludnoœæ

ta by³a silnie zró¿nicowana

pod wzglêdem narodowoœcio-

wym. Trzon stanowili Polacy,

Rusini i Ormianie. Mniej liczn¹,

ale uprzywilejowan¹ warstw¹,

byli urzêdnicy i wojskowi au-

striaccy. Dla nich to przede

wszystkim organizowano

wszelkie rozrywki w mieœcie,

dla nich prowadzony by³ teatr

niemiecki. Obok sta³ego teatru

niemieckiego, borykaj¹c siê z

licznymi trudnoœciami, dzia³a³

dorywczo teatr polski.

We Lwowie, dwudziestotrzy-

letni Elsner, swym zapa³em i

pracowitoœci¹ pozyska³ sobie

ogóln¹ sympatiê tak publiczno-

œci, jak i cz³onków teatralnej

orkiestry. W teatrze, w prze-

rwach miêdzy aktami przed-

stawieñ wykonywano jego

kompozycje. Dzia³alnoœæ kom-

pozytorska Elsnera nie ogra-

nicza³a siê zreszt¹ tylko do

prac zwi¹zanych z teatrem.

Jeszcze w roku 1792 napisa³

„Marsz” dla Gwardii Obywatel-

skiej Lwowa, a w nastêpnym

roku krótkie „Requiem” dla

korpusu strzelców. Wkrótce

zosta³a wystawiona jego

pierwsza opera, któr¹ ujrza³

przyby³y do Lwowa w styczniu

1795 roku, twórca teatru pol-

skiego, Wojciech Bogus³awski.

Znajomoœæ i przyjaŸñ z tym

uznanym ju¿ w œwiecie teatru

autorytetem, oka¿e siê nie-

zwykle wa¿na dla przysz³ej

dzia³alnoœci Elsnera.

Trzeba sobie zdaæ sprawê,

w jakich czasach to wszystko

siê dzia³o. Parê miesiêcy

wczeœniej, w listopadzie,

upad³o Powstanie Koœciusz-

kowskie. Szukaj¹c schronienia

przed Rosjanami, we Lwowie

znalaz³o siê „pó³ Warszawy”.

Wykorzystuj¹c sprzyjaj¹ce

warunki, Bogus³awski posta-

nawia zorganizowaæ we

Lwowie sta³y polski teatr.

Nie maj¹c odpowiedniego

dyrygenta, który by poprowa-

dzi³ operê Salariego „Axur,

król Ormusu”, zwróci³ siê o

to do Elsnera. Ten zgodzi³ siê

chêtnie, choæ straci³ przez to

posadê w teatrze niemieckim.

Elsner pozosta³ we Lwowie

7 lat. Mia³ ju¿ w tym mieœcie

szerokie znajomoœci nie tylko

wœród kolonii austriackiej,

ale i wœród Polaków. Udziela³

prywatnych lekcji muzyki

oraz zaj¹³ siê organizowaniem

akademii muzycznej, instytu-

cji typu filharmonii, a tak¿e

komponowa³. W tym czasie,

zapewne pod wp³ywem

wspó³pracy z Bogus³awskim

oraz w wyniku ma³¿eñstwa

z Polk¹, Klar¹ Abt w 1796 r.,

zacz¹³ uczyæ siê jêzyka pol-

skiego. Niestety, niebawem

¿ona mu zmar³a, pozostawiaj¹c

córeczkê Karolinê.

W maju 1799 roku Woj-

ciech Bogus³awski wróci³ do

Warszawy, gdzie obj¹³ kierow-

nictwo Teatru Narodowego.

Wkrótce zaproponowa³ El-

snerowi rozpoczêcie pracy w

stolicy. Nie nale¿y siê dziwiæ,

¿e m³ody wdowiec z dwuletni¹

córeczk¹ chêtnie przyby³ na

wezwanie Bogus³awskiego,

aby zacz¹æ nowy etap swo-

jego ¿ycia. Bogus³awski u³a-

twi³ mu zainstalowanie siê w

nieznanym mieœcie. Przygoto-

wa³ dla nich obu mieszkania

w domu zakontraktowanym

³¹cznie z gmachem teatral-

nym, przy ulicy Œwiêtojerskiej

nr 1790.

C.d.n.

Joanna Kiwilszo

Jak d³uga jest historia wy-

twarzania wódki na polskich

ziemiach? Z czego jest pro-

dukowana i co stanowi o jej

unikalnoœci na œwiatow¹

skalê? Jak powsta³y i co do-

k³adnie oznaczaj¹ takie sfor-

mu³owania, jak: „dla kura¿u”,

czy „wypiæ strzemiennego”?

To tylko niektóre pytania, na

jakie odpowie wystawa „Czy

wiesz, ¿e…”, poœwiêcona

polskiej wódce.

Licz¹ca ponad 600 lat historia

polskiej wódki to tak¿e kopalnia

wiedzy spo³eczno-kulturowej

o obyczajach, tradycjach i

mentalnoœci Polaków. Julian

Tuwim pisz¹c „Polskie kwiaty”

na obczyŸnie, wspomina³ o

polskiej wódce, têskni¹c za

tym, co dobre i z rodzimego

O polskiej wódce
18 wrzeœnia rozpoczê³a siê edukacyjna, plenerowa

wystawa poœwiêcona polskiej wódce. Na warszawskiej

Pradze, na ogrodzeniu Centrum Praskiego Koneser, gdzie

mieœci³a siê s³ynna wytwórnia wódek, zawis³o 16 tablic,

które pokazuj¹ ciekawostki zwi¹zane z narodowym

trunkiem Polaków. To pierwsza wystawa zorganizowana

przez Muzeum Polskiej Wódki. Organizatorem ekspozycji,

któr¹ bêdzie mo¿na bezp³atnie ogl¹daæ do 30 listopada

2015 roku, jest Stowarzyszenie Polska Wódka, patron

powstaj¹cego w tym samym miejscu Muzeum.

kraju. Natomiast u Edwarda

Stachury na stronach jego po-

etycko-filozoficznej opowieœci

„Ca³a jaskrawoœæ” pojawia siê

w s³owach: „Wódka to jest

cz³owiek, z którym mo¿na

porozmawiaæ”. Polska wódka

by³a i jest ceniona nie tylko

przez rodaków. Od lat to tak¿e

wiod¹cy polski produkt ekspor-

towy. Nieprzypadkowo polska

wódka znalaz³a siê na pok³a-

dzie podczas pierwszego lotu

ponaddŸwiêkowego samolotu

Concorde w 1969 roku.

– Polska Wódka obecna jest

na naszych sto³ach od stuleci,

stanowi nieod³¹czny element

naszej kultury i tradycji, a ca³y

czas, niestety, wiemy o niej

niewiele. Organizuj¹c tê mini

wystawê chcemy uchyliæ r¹bka

tajemnicy i pokazaæ ciekawostki

zwi¹zane z jej histori¹. Na 16

tablicach pokazujemy wybrane

informacje w nowoczesny i

ciekawy sposób. Mamy siê

bowiem czym chwaliæ! - mówi

El¿bieta Kwieciñska - Prys³opska

reprezentuj¹ca Stowarzyszenie

Polska Wódka.

Œladem muzeów narodowych

alkoholi, które od lat funkcjonuj¹

na œwiecie, w 2017 roku, na

warszawskiej Pradze, na terenie

dawnej Warszawskiej Wytwórni

Wódek „Koneser” powstanie

pierwsze w Polsce Muzeum Polskiej

Wódki. Wielowiekowa tradycja

produkcji wódki na polskich zie-

miach zostanie opowiedziana w

piêciu galeriach za pomoc¹

nowoczesnych i interaktywnych

form przekazu. Odwiedzaj¹cy

bêd¹ mogli zrozumieæ tajniki

procesu produkcji wódki, poznaæ

jej sk³adniki czy uœwiadomiæ

sobie jej zwi¹zki z polsk¹

tradycj¹, kultur¹ i sztuk¹.

Wystawa „Czy wiesz, ¿e” –

ogrodzenie Centrum Praskiego

Koneser (od strony ulicy Z¹bkowskiej)

od 18 wrzeœnia do 30 listopada

2015 roku. Wstêp wolny.


