Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
nr 19 (415) 21 paŸdziernika 2009 roku

b

ISSN 1234-6365

e
tni
a
³
www.ngp.pl
ezp

♦Stomatologia

Nak³ad 25 000 egz.
GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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BARC

Wa¿ne decyzje
œrodowiskowe
Pojawi³y siê nowe ustalenia w sprawie projektów inwestycyjnych firmy BARC w Bia³o³êce, na terenie Winnicy
Po³udniowej. O problemach mieszkañców osiedla Winnica
i ich walce z bezwzglêdnym inwestorem, który w bezpoœrednim s¹siedztwie kameralnego osiedla i zalesionej
wydmy z pomnikowymi dêbami zamierza zbudowaæ
kompleks wysokoœciowców, pisaliœmy w Nowej Gazecie
Praskiej wielokrotnie. Poniewa¿ pojawi³y siê w tej sprawie
nowe dokumenty, przypominamy pokrótce tok zdarzeñ.
Chodzi o rejon Winnicy nego (MPZP), firma BARC
Po³udniowej, a dok³adnie o postanowi³a zbudowaæ tam
teren po³o¿ony miêdzy uli- ogromne osiedle z kilkunacami Poetów, Mehoffera, stopiêtrowymi blokami, a naModliñsk¹ i Leœnej Polanki. wet z dwoma wie¿owcami
Wykorzystuj¹c tajemnicze ponad 30-piêtrowymi. Przeznikniêcie zapisu o maksy- ciwko zamiarom inwestora
malnej wysokoœci zabudowy zaprotestowali mieszkañcy
w Miejscowym Planie Zago- s¹siedniego osiedla Winnispodarowania Przestrzen- ca, a tak¿e stowarzyszenia
ekologiczne.
dokoñczenie na str. 3

Patron
praskich Sybiraków
Ko³o Praga Pó³noc Zwi¹zku Sybiraków jest pierwszym,
które bêdzie mia³o swego patrona. 17 wrzeœnia prezes Danuta Kominiak zwróci³a siê w tej sprawie do abp. Henryka
Hosera, biskupa warszawsko-praskiego. OdpowiedŸ przysz³a ju¿ 29 wrzeœnia: „Proœba Waszego Ko³a o zgodê na
nadanie imienia Œw. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego,
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, nape³ni³a mnie
zrozumia³¹ radoœci¹. Odwo³uj¹c siê do Jego osoby nawi¹zujecie do wiernoœci Koœcio³a Polsce, umi³owanej OjczyŸnie. Choæ dziœ czêsto spycha siê tê prawdê na margines niepamiêci, duchowni zapisali wiele jej chlubnych kart,
nawet jeœli pisaæ je trzeba by³o cierpieniem, wygnaniem
czy œwiadectwem krwi. /…/ Udzielaj¹c zgody na nadanie
Waszemu Ko³u imienia Œw. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, obejmujê tê inicjatywê honorowym patronatem, a
wszystkim Cz³onkom Zwi¹zku Sybiraków, Ko³a Terenowego Warszawa Praga Pó³noc z serca b³ogos³awiê.”
dokoñczenie na str. 11

estetyczna
♦Protetyka
♦Chirurgia
♦RTG
PROMOCJA!
- Protetyka
ul. Bia³ostocka 7
tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2
tel. 022 618-40-50

www.demeter.com.pl

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul.dokoñczenie
Mehoffera
53
na str. 7
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
Poni¿ej publikujemy odpowiedŸ burmistrza Jacka
Kaznowskiego na uwagi Jerzego Smoczyñskiego, by³ego burmistrza Bia³o³êki, opublikowane w poprzednim
numerze. Wprawdzie materia³ ten znacznie przekracza
ramy standardowej odpowiedzi, przewidzianej w ustawie
Prawo Prasowe, ze wzglêdu na wagê zawartych w nim
informacji, redakcja nie wprowadzi³a ¿adnych skrótów.

12 lat „eldorado”?
Dobre samopoczucie niektórych nie opuszcza, zw³aszcza gdy ¿ywio³ inwestycyjny
sprzed kilku lat zbiera obecnie swe ¿niwo. Ot, chocia¿by
dopuszczenie do realizacji
wielotysiêcznych osiedli w po³udniowo-wschodniej czêœci
Bia³o³êki, bez dróg, bez komunikacji i niezbêdnej infrastruktury, wywo³uj¹ce dziœ olbrzymie napiêcia spo³eczne,
czy budowa przychodni zdrowia bez niezbêdnych elementów wentylacji, dopuszczenie
do zanieczyszczania i funkcjonowania na terenie dzielnicy nielegalnych kompostowni i sk³adowisk odpadów, ba³agan urbanizacyjny, umo¿li-

Zbadaj
s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 022 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

wiaj¹cy budowê ”stodó³” w
wyeksponowanych rejonach
Bia³o³êki.
Nie przeczê, ¿e w sytuacji
braku wszystkiego, co kojarzy
siê z cywilizacj¹, powstanie
jakiejkolwiek infrastruktury jest
sukcesem, ¿e powsta³y szko³y i przedszkola - próbowano
nawet budowaæ most Pó³nocny i obiecywano wszystko.
Jednak¿e plany miasta od tych
obietnic nie spuch³y, bowiem w
2003 roku Warszawa zaordynowa³a Bia³o³êce 40 000 z³
dotacji na inwestycje strategiczne. Œmieszne? Nie, wrêcz
tragiczne. Gdyby w Bia³o³êce
funkcjonowa³o postrzegane
oczami Pana Jerzego Smoczyñskiego „eldorado”, inaczej
wygl¹da³yby pewnie decyzje
mieszkañców w 2006 roku.
Minê³y ju¿ 3 lata kadencji
koalicji PO-SLD. Œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e obejmuj¹c rz¹dy w dzielnicy mieliœmy
bardzo ambitne plany, aby
wreszcie Bia³o³êka zaczê³a
byæ postrzegana przez
wszystkich jako integralna i
niezwykle wa¿na czêœæ miasta. Dok³adaliœmy w tym czasie wszelkich starañ, aby
przede wszystkim zwiêkszyæ
œrodki inwestycyjne - adekwatne do dynamicznego
rozwoju naszej dzielnicy
(wzrost z 20 do 75 mln z³).
Oprócz kontynuacji rozpoczêtych w poprzednich kadencjach przedsiêwziêæ, realizujemy z powodzeniem
szereg nowych inwestycji. To
tak¿e znak, ¿e mimo spowolnienia gospodarczego mo¿na
realizowaæ coœ nowego.
dokoñczenie na str. 6 i 7

Nie bój siê marzyæ
Przez 5 lat Fundacja spe³ni³a ponad 2 tysi¹ce marzeñ
dzieci, cierpi¹cych na choroby, zagra¿aj¹ce ¿yciu –
powiedzia³a Ewa Stolarska, prezes Fundacji „Mam marzenie”. Jedno dziecko chcia³o dostaæ lalkê, inne –
zobaczyæ morze, spotkaæ siê z kimœ, jechaæ na grób
papie¿a. Marzeniem 14-latka by³o, by w jego szkole
przeprowadzono badania profilaktyczne, dziêki którym
jego koledzy nie bêd¹ cierpieli tak, jak on.
Wiele dzieciêcych marzeñ towa³ wydarzenia z pierwspe³ni siê dziêki koncertowi szych stron gazet, na melocharytatywnemu „Kocham die znanych przebojów. Lidia
Ciê”, który zorganizowa³ Klub Stanis³awska i Jacek FranRotary Warszawa Józefów kowski zachêcali, by poœmiaæ
12 paŸdziernika. Wieczór w siê z gwiazd. O serca publiczTeatrze „Bajka” by³ pe³en noœci rywalizowa³y panie:
atrakcji. Pod powa¿nym tytu- œpiewaj¹ce (Stanis³awa Ce³em „Oratorium historyczne” liñska, Ada Biedrzyñska,
Kabaret OTTO ca³kiem nie- Marta Kuszakiewicz, El¿biepowa¿nie, dowcipnie, komendokoñczenie na str. 2
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Czajka bêdzie jak nowa
Modernizacja oczyszczalni œcieków Czajka pozostaje
w cieniu budowy Stadionu Narodowego, choæ rozmachem jej dorównuje. To z pewnoœci¹ jedna z wiêkszych
budów w kraju – ponad oœmiuset pracowników, ogromna iloœæ sprzêtu. Powstaj¹ nowoczesne ci¹gi technologiczne oczyszczaj¹ce œcieki i spalarnia osadów, która
choæ wywo³ywa³a wiele kontrowersji wœród mieszkañców
Bia³o³êki i stowarzyszeñ ekologicznych, wydaje siê byæ
nieodzowna.
Oczyszczalnia Œcieków St¹d rozbudowa i modernizaCzajka, po³o¿ona w zielonej cja. Powstaj¹ nowoczesne
czêœci Bia³o³êki by³a utrapie- ci¹gi technologiczne oczyszniem jej mieszkañców, którzy czania œcieków. Przestarza³e
– s³usznie – narzekali na nie- urz¹dzenia i procesy technoznoœny fetor. Jest jedn¹ z logiczne zostan¹ zast¹pione
wiêkszych oczyszczalni w nowymi, bardziej wydajnymi i
Polsce - zajmuje obszar 52,7 spe³niaj¹cymi obecne stanha. Zaprojektowana na po- dardy gospodarowania œciecz¹tku 70. lat ubieg³ego stu- kami. Przepustowoœæ Czajki
lecia, oddana do eksploata- zwiêkszy siê z 240 tys. do
cji w 1991, ju¿ na wstêpie – 435,3 tys. metrów szeœcienze wzglêdu na d³ugotrwa³y nych na dobê. Docelowo bêd¹
proces inwestycyjny – by³a tu równie¿ trafiaæ œcieki z cenprzestarza³a i nieustannie j¹ tralnej i pó³nocnej czêœci lewomodernizowano. Oczyszcza brze¿nej Warszawy.
œcieki komunalne dostarczaPierwszym etapem oczyszne z prawobrze¿nej czêœci czania œcieków bêdzie
stolicy za poœrednictwem oczyszczanie mechaniczne –
pompowni ¯erañ, Nowodwo- œcieki bêd¹ podawane na krary i Legionowo. Trafiaj¹ do ty, nastêpnie do piaskowniniej równie¿ osady powsta³e ków i stamt¹d do osadników
w procesie uzdatniania wody wstêpnych. Wszystkie obiekw Wodoci¹gu Pó³nocnym w ty oczyszczania wstêpnego, a
Wieliszewie.
nawet ³¹cz¹ce je kana³y, bêd¹
Cztery ci¹gi technologicz- ca³kowicie zabudowane,
ne, z których ka¿dy sk³ada siê zhermetyzowane i obs³ugiwaz osadników wstêpnych, ba- ne przez systemy wyci¹gu posenów osadu czynnego z na- wietrza pod³¹czone do systepowietrzaniem œcieków i mów dezodoryzacji. Drugi
osadników wtórnych, oczysz- etap to oczyszczanie bioloczaj¹ œcieki komunalne. Po- giczne œcieków. Proces
wstaj¹cy osad jest poddawa- oczyszczania biologicznego
ny procesom fermentacji, a polega na wykorzystaniu osaprodukt uboczny w postaci du czynnego, którym s¹ mibiogazu s³u¿y do celów kroorganizmy i bakterie, wygrzewczych. Technologia stêpuj¹ce w naturalnym œrosprzed blisko trzydziestu lat dowisku wodnym, ¿yj¹ce w
przewidywa³a jedynie reduk- komorach. Tlen, niezbêdny
cjê zwi¹zków wêgla organicz- do rozmna¿ania, bakterie
nego, wy³¹czaj¹c redukcjê otrzymaj¹ z powietrza, które
zwi¹zków biogennych – azo- bêdzie wt³aczane do komór,
tu i fosforu. Uda³o siê czêœcio- zaœ ¿ywiæ siê bêd¹ zaniewo zredukowaæ emisjê zwi¹z- czyszczeniami ze œcieków. W
ków biogennych po moderni- tych biologicznych reaktorach
zacjach Czajki. Nowe standar- bêd¹ usuwane azot i fosfor. W
dy i normy dla œcieków oczysz- osadnikach wtórnych nast¹pi
czonych, obowi¹zuj¹ce dziœ w oddzielenie osadu i sklarowaPolsce i innych krajach UE, nych œcieków, zaœ w urz¹dzestawiaj¹ jednak wiêksze wy- niach gospodarki osadowej,
magania w tym wzglêdzie. grawitacyjne zagêszczanie

osadów wstêpnych i mechaniczne zagêszczanie osadów
wtórnych, polegaj¹ce na ich
stabilizacji i odwodnieniu.
Równie¿ te obiekty bêd¹ ca³kowicie zhermetyzowane i
obs³ugiwane przez systemy
wyci¹gu powietrza. Powstaj¹cy w tych procesach biogaz,
odpowiednio przetworzony,
pos³u¿y do uzyskania energii
elektrycznej i cieplnej.
Odory znikn¹ niemal ca³kowicie z powietrza wokó³ Czajki. Dezodoryzacja zwi¹zków
z³owonnych, bez wdawania
siê w szczegó³y skomplikowanych procesów technologicznych, z których jeden polega na u¿yciu p³uczek gazów, w których zanieczyszczenia z powietrza s¹ usuwane za pomoc¹ wodnego roztworu reagentów utleniaj¹cych i neutralizuj¹cych, sprawi, ¿e redukcja zanieczyszczeñ w oczyszczanym powietrzu wyniesie powy¿ej 95%.
Wspomniany na wstêpie
trzeci etap modernizacji to
budowa spalarni osadów
œciekowych, wywo³uj¹ca bodaj najwiêcej emocji. Mieszkañcy Bia³o³êki i stowarzyszenia ekologów protestowali
przeciwko temu rozwi¹zaniu,
sugeruj¹c spalanie w ZUSOK
czy EC ¯erañ. Oba rozwi¹zania okaza³y siê nierealistyczne i nieekonomiczne. O przewadze rozwi¹zania zak³adaj¹cego budowê spalarni na
terenie oczyszczalni Czajka
zadecydowa³o kilka argumentów – m.in. niezale¿noœæ
od zewnêtrznych odbiorców
odpadów, ich unieszkodliwianie w miejscu powstawania,
a wiêc unikniêcie kosztownego i niewygodnego transportu, technologia najbardziej
ekonomiczna z rozwa¿anych
sposobów termicznego przetwarzania, mo¿liwoœæ dostosowania technologii spalania
i urz¹dzeñ ochrony œrodowiska do wytwarzanych osadów. Równie wa¿nym argumentem dla inwestora,
MPWiK, by³ równie¿ fakt, i¿
œrodki unijne mo¿na by³o uzyskaæ jedynie na kompleksow¹ modernizacjê, po³¹czon¹ z wybudowaniem spalarni. Inwestycjê pod nazw¹
Stacja Termicznej Utylizacji
Osadów Œciekowych, o œredniej wydajnoœci 23,6 Mg/h,
wraz z instalacj¹ zestalania
popio³ów realizuje na zlecenie MPWiK konsorcjum firm
– Veolia Water Systems Sp.
z o.o. jako lider i partnerzy Warbud SA, Krüger A/S, OTV
SA, Atlas-Stord Deutschland
GmbH. Nowoczesna technologia spalania, oparta na piecach fluidalnych i systemach
filtrów, niweluj¹cych wszelkie
zanieczyszczenia jest - wedle
zapewnieñ przedstawicieli
MPWiK - przyjazna dla œrodowiska. Z kominów spalarni
do atmosfery bêdzie trafiaæ
jedynie para wodna i dwutlenek wêgla i to w iloœciach œciœle limitowanych. Popio³y i
py³y powstaj¹ce w procesie
spalania bêd¹ zestalane przy

u¿yciu cementu i granulowane. Pos³u¿¹ potem jako kruszywo budowlane lub podsypka pod budowê dróg.
Budowa idzie pe³n¹ par¹ i
jest wreszcie pewnoœæ, ¿e
Czajka zostanie kompleksowo zmodernizowana i przestanie byæ utrapieniem dla
mieszkañców Bia³o³êki.
El¿bieta Gutowska

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Nie bój siê marzyæ

dokoñczenie ze str. 1

ta Marciniak, Katarzyna Roœciñska) i tañcz¹ce (Grupa
VOLT Augustyna Egurroli)
oraz m³odziutka para w tañcu towarzyskim: Ewelina D¹browska i Piotr Firl¹g (razem
maj¹ 26 lat). Wzruszaj¹co zabrzmia³o wezwanie w piosence, napisanej przez Olê:
„Marz – nie bój siê!”.
Emocji nie zabrak³o podczas licytacji statuetki „Orze³
2007”, któr¹ Marek Koterski
otrzyma³ za film „Wszyscy jesteœmy Chrystusami” i przekaza³ na szlachetny cel. „To jest
bezcenne, piêkne; dostaje siê
raz w ¿yciu” – rekomendowa³
gospodarz wieczoru, prezydent elekt Klubu Rotary Warszawa Józefów, Robert Tondera. Liczenie zacz¹³ od 1 z³otego, potem stawkê wielokrotnie
podwaja³ i zwiêksza³. Po „500
z³otych”, z sali pad³a kwota

„600 z³otych”; potem wzros³a
do 1 tysi¹ca, kolejno: 4 tysiêcy, 5 tysiêcy. Po „7 tysiêcy po
raz drugi” kwota wzros³a do 8
tysiêcy. Za 10 tysiêcy z³otych
statuetka sta³a siê w³asnoœci¹
pana Paw³a. Od m³odych wolontariuszek sala dowiedzia³a
siê, ¿e to sta³y sponsor Fundacji „Mam marzenie”.

By³o wiele podziêkowañ dla
tych, którzy pomagaj¹ spe³niaæ dzieciêce marzenia. Odznak¹ „Przyjaciel dziecka”
TPD na Mokotowie uhonorowa³o rotarianki: Ma³gorzatê
Kwiatkowsk¹ i Halinê Rajsk¹.
Dyplom dla Klubu Rotary Warszawa Józefów przyj¹³ prezydent Bogus³aw Mackiewicz.
Pami¹tk¹ bêdzie wspólne
zdjêcie rotarian, przyby³ych na
uroczystoœæ z kilku klubów.
Fina³ow¹ piosenkê, ze s³owami „Kocham Ciê”, zaœpiewa³
rodzinny duet: Natalia i Kuba.
W 2010 roku Klub Rotary
Warszawa Józefów bêdzie
obchodzi³ 20-lecie. O jakim
miejscu na ten jubileusz
marz¹ organizatorzy?
K.

Wa¿ne dla przedsiêbiorców
31 grudnia 2009 roku up³ywa termin uzupe³nienia przedmiotu dzia³alnoœci o Polsk¹
Klasyfikacjê Dzia³alnoœci z 2007 r. (PKD 2007 r.), wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci. W
zwi¹zku z tym przypominamy, ¿e wszystkie dotychczas nieuzupe³nione wpisy do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, dokonane przed 1 stycznia 2008 r. nale¿y uzupe³niæ, najpóŸniej do dnia 31 grudnia 2009 r., o PKD z 2007 r.
Uzupe³nienia wpisu dokonaæ mo¿na w dzielnicowych Wydzia³ach Obs³ugi Mieszkañców,
w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00, na formularzu EDG-1, dostêpnych na miejscu lub
na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl.

Wa¿ne decyzje œrodowiskowe
dokoñczenie ze str. 1

30 paŸdziernika 2007 r. dosz³o do spotkania przedstawicieli firmy BARC z reprezentantami mieszkañców osiedla
Winnica w siedzibie Urzêdu
Miasta, na którym inwestor
zgodzi³ siê na obni¿enie zabudowy do 4 kondygnacji w
czêœci inwestycji bezpoœrednio przylegaj¹cej do osiedla
Winnica. W efekcie otrzyma³
pozwolenie na budowê 2, 4,
6 i 8 etapu inwestycji. Jeœli
chodzi o pozosta³e etapy,
Urz¹d wezwa³ inwestora do
uzupe³nienia dokumentacji i
zmiany wniosków w zwi¹zku
z obni¿eniem zabudowy. Poniewa¿ tego nie uczyni³, w
grudniu 2007 r. prezydent odmówi³ mu zgody na budowê.
Wobec tego firma BARC odwo³a³a siê do Wojewody, a
ponadto pozwa³a Ratusz do
s¹du za opiesza³oœæ i za¿¹da³a od miasta ogromnego
odszkodowania.

W czerwcu 2008 r. Wojewoda Mazowiecki uchyli³ decyzjê Prezydenta, dotycz¹c¹
odmowy pozwolenia na budowê 1 etapu inwestycji (18kondygnacyjnego budynku) i
przekaza³ j¹ do ponownego
rozpatrzenia. Mieszkañcy
osiedla Winnica z³o¿yli skargê na decyzjê Wojewody do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego oraz, wraz ze
Stowarzyszeniem „Mieszkañcy ul. Mehoffera w obronie
miru domowego”, zaskar¿yli
MPZP Winnicy Po³udniowej.
W miêdzyczasie BARC
wyst¹pi³a o wydanie decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie dwóch budynków wysokoœciowych (ponad
30-piêtrowych) o funkcji
mieszkalno - us³ugowo - gara¿owej. Tzw. decyzja œrodowiskowa jest jednym z pod-

Zapraszamy
do nowego

Fitness Clubu
na Pradze
PILATES • TBC • ABT • STRECHING
POWER FIT • BODY BALL
REHA-FIT • Fat Burning
ROLLMASA¯

- poprawa samopoczucia,
redukcja wagi, zmniejszenie cellulitu. Oferta
równie¿ dla osób z problemami zdrowotnymi.

SAUNA
Zapisy w Fitness Clubie przed zajêciami.

INFORMACJE pod tel. 0-723 071 234
Fitness Club GOfit, ul. Szanajcy 17/19

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 póz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne;
na wniosek firmy „Dom Development” S.A., z³o¿ony
w dniu 25.09.2009 r. w sprawie ustalenia warunków
zabudowy polegaj¹cej na budowie sieci: kanalizacji
sanitarnej, wodoci¹gowej gazowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej obs³uguj¹cych projektowane
osiedle „Derby 14” sytuowanych w planowanym
przed³u¿eniu ul. Skarbka z Gór na dzia³kach ewid nr
23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1,
35, 37/1 w obrêbie 4-16-36, po³o¿onych na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego
og³oszenia).

stawowych dokumentów, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowê.
19 stycznia 2009 r. Biuro
Ochrony Œrodowiska wyda³o
decyzjê uwarunkowañ œrodowiskowych nr 48/OŒ/2009, z której wynika³o, ¿e nie widzi przeszkód, aby w tej czêœci Bia³o³êki, na obrze¿ach miasta, niedaleko starego drzewostanu stanê³y dwie wie¿e. Na szczêœcie
decyzja nie by³a ostateczna.
W lutym mieszkañcy osiedla
Winnica, Stowarzyszenie
„Mieszkañcy ul. Mehoffera w
obronie miru domowego” oraz
Stowarzyszenie Œwiatowid
wnieœli odwo³anie do II instancji, czyli do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego
(SKO). 10 wrzeœnia SKO uniewa¿ni³o decyzjê nr 48/OŒ/
2009 i przekaza³o sprawê do
ponownego rozpatrzenia przez
organ pierwszej instancji.
W uzasadnieniu swojego
wyroku kolegium stwierdzi³o,
¿e „skar¿ona decyzja w istocie
wydana zosta³a dla odmiennego przedsiêwziêcia ni¿ wskaza³ we wniosku inwestor, a
zatem niezgodnie z wnioskiem”. Aby zrozumieæ te zawi³oœci nale¿y przypomnieæ, o
co wystêpowa³ inwestor. Wystêpowa³ on o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
„przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie budynków wysokoœciowych o funkcji mieszkalno – us³ugowo – gara¿owej”. Dla takiego te¿ przedsiêwziêcia zosta³o wszczête postêpowanie. Ale ju¿ sam¹ decyzjê Biuro Ochrony Œrodowiska wyda³o dla „przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie
parkingów dla nie mniej ni¿
300 samochodów osobowych
w ramach budowy budynków
wysokoœciowych o funkcji
mieszkalnej i us³ugowej”.
Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze zauwa¿y³o, i¿
„skar¿ona decyzja zosta³a
wydana z wydzieleniem jej
czêœci, tj. parkingów”, a przecie¿ decyzja œrodowiskowa
powinna dotyczyæ ca³ego
przedsiêwziêcia i jego potencjalnego wp³ywu na œrodowisko. Pokrêtne dzia³ania widaæ
te¿ w okreœleniu liczby miejsc
parkingowych „dla nie mniej
ni¿ 300 samochodów”, podczas gdy wczeœniej inwestor
okreœla³ tê liczbê na 716.
Oczywiœcie, nale¿y siê cieszyæ z uniewa¿nienia decyzji
œrodowiskowej wydanej przez
BOŒ. Niepokoj¹cy jest jednak
fakt, ¿e SKO uniewa¿ni³o tê
decyzjê z powodów formalnych, tj. nieœcis³oœci zapisów,
nie zajmuj¹c siê zupe³nie
kwestiami merytorycznymi,
czyli zagro¿eniami, jakie ta inwestycja rzeczywiœcie niesie
dla œrodowiska naturalnego.
Skar¿¹cy tê decyzjê mieszkañcy Winnicy, Stowarzyszenie „Mieszkañcy ul. Mehoffera w obronie miru domowego”
oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Œwiatowid w uzasadnieniu zaskar¿enia mówili, ¿e
chodzi nie tylko o parkingi samochodowe. Zwracali uwagê,
¿e tak du¿a inwestycja bêdzie
wymaga³a doprowadzenia
wielu mediów, w zwi¹zku z

tym konieczna bêdzie budowa
infrastruktury komunalnej o
znacznych przekrojach, z czym
zwi¹zane s¹ zak³ócenia poziomu wód gruntowych. Obni¿enie poziomu wód gruntowych
spowoduje zniszczenie starodrzewu i nowych nasadzeñ na
posesjach przy ul. Poetów i
Modliñskiej. Podniesiono równie¿ problem ruchu samochodowego i zwiêkszonej emisji
spalin oraz zwiêkszenia ha³asu. Nie bez znaczenia dla
obecnych mieszkañców jest
te¿ ograniczenie przez dwie
wie¿e o wysokoœci 118 m œwiat³a s³onecznego od strony po³udniowo-wschodniej.
Istnieje jak widaæ wiele kwestii merytorycznych, którymi
powinno zaj¹æ siê kolegium.
Kwestie te stanowi¹ chyba
wa¿niejszy powód do uniewa¿nienia decyzji wydanej przez
BOŒ, ni¿ sprawy formalne.
Czytaj¹cemu te urzêdowe
pisma, kr¹¿¹ce skargi i odwo³ania nasuwa siê nieweso³y
wniosek: czêsto próbuj¹c
omin¹æ przepisy, interpretuj¹c
je w ró¿ny sposób, spieraj¹c
siê o jakieœ sformu³owania, ludzie zatracaj¹ œwiadomoœæ,
co jest naprawdê wa¿ne.
Ma³o kto docenia wagê problemu postêpuj¹cej degradacji œrodowiska, choæ jest to
problem, który powinien obchodziæ nas wszystkich. Niekontrolowane rozszerzanie
siê miasta na okoliczne pola i
lasy pogarsza standard ¿ycia
wszystkich mieszkañców, i
tych, którzy mieszkaj¹ w centrum, i tych, którzy siê wynieœli na przedmieœcia.
Na razie, w tej akurat sprawie, chodzi o pogorszenie
warunków ¿ycia ludzi mieszkaj¹cych obok planowanej
przez firmê BARC inwestycji.
W ostatecznym rozrachunku
jednak stracimy wszyscy, równie¿ ten pragn¹cy za wszelk¹
cenê zarobiæ inwestor. Ta
cena dla wszystkich oka¿e siê
za wysoka.
J.
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
XLVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bêdzie statut?
Przed gor¹c¹ dyskusj¹
nad Statutem Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy radni
stwierdzili wygaœniêcie mandatu El¿biety Gêsiny z PO, w
zwi¹zku z wykonywaniem
przez ni¹ funkcji kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej. Ustawa o samorz¹dzie gminnym zabrania
³¹czenia mandatu radnej z t¹
funkcj¹. A El¿bieta Gêsina od
1 wrzeœnia jest zatrudniona

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI
OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!
0,5 godz. wykonanie
OPTOKAN to

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
w Warszawie badanie wzroku
Lekarze

NR

1

Warszawa
ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29
022 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

jako dyrektor Zespo³u Szkó³
nr 106 przy ulicy Van Gogha
1. Radni pozytywnie zaopiniowali nazwê Cytrusowa,
wnioskowan¹ przez mieszkañców, dla drogi wewnêtrznej po³o¿onej w pobli¿u ulicy
Kobia³ka. Filia Szko³y Podstawowej nr 31 im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
powstanie przy Olesin 129. O
jej powo³anie wnioskowano
w kolejnej uchwale, ze wzglêdu na uzasadnion¹ koniecznoœæ spowodowan¹ rozbudow¹ szko³y przy Kobia³ki.
Na czas rozbudowy, w wynajêtym budynku przy Olesin,
znajduj¹cym siê w odleg³oœci
800 metrów od macierzystej
szko³y, bêd¹ siê uczyæ maluchy z zerówek i pierwszoklasiœci. I wreszcie gor¹co dyskutowana uchwa³a – opinia
na temat projektowanego
statutu dzielnicy. Radni wprowadzili doñ sporo poprawek.
M.in. zaproponowano dodanie ustêpu, ¿e dzielnica Bia³o³êka posiada w³asny herb i
¿e mo¿e go u¿ywaæ oprócz
herbu Warszawy oraz inny
ustêp, ¿e organy miasta przekazuj¹c zadania dzielnicy zapewniaj¹ niezbêdne œrodki finansowe na ich realizacjê.
Zaproponowano równie¿
nowe brzmienie dla kilku paragrafów i ustêpów dokumentu m.in., ¿e klub mo¿e
byæ utworzony przez co najmniej trzech radnych dzielnicy i ¿e w sesjach rady powinien uczestniczyæ zarz¹d w
pe³nym sk³adzie, zaœ w uzasadnionych sytuacjach burmistrz lub jego zastêpca.
(egu)

XLIV
sesja Rady
Dzielnicy
Praga Pó³noc
4 nowa
gazeta
praska

Sesja czterdziesta czwarta - wszyscy za
Pó³nocnopraska rada zbiera
siê ostatnio regularnie, co dwa
tygodnie. Na ostatnim posiedzeniu, 15 paŸdziernika, tematem przewodnim by³ bud¿et.
Pierwotnie w porz¹dku obrad radni na wniosek prezydenta Warszawy mieli wyraziæ
opiniê na temat dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2010.
Jednak¿e na wniosek zarz¹du rozszerzono porz¹dek obrad o kolejn¹ korektê bud¿etu
roku 2009.
Radni tak¿e po raz kolejny
pochylili siê nad losem kamienicy przy Targowej 76, wnosz¹c ponownie o przekazanie
jej w gestiê dzielnicy na potrzeby mieszkaniowe.

Lecz wróæmy do spraw bud¿etu - w pierwszej kolejnoœci
roku obecnego. Rada praktycznie jednog³oœnie wyrazi³a
zgodê na zwiêkszenie nak³adów bie¿¹cych o kwotê 2,7 miliona z³otych w celu pokrycia
wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Zarz¹du Nieruchomoœci Komunalnych i realizowanymi przez nich zadaniami,
jak wywóz nieczystoœci, sprz¹tanie czy realizacja zaliczek A
i B na rzecz wspólnot mieszkaniowych, na które Zak³ad
ju¿ praktycznie nie mia³ pieniêdzy. Kwotê na ten cel w trybie awaryjnym wziêto z niezrealizowanych zadañ inwestycyjnych i oszczêdnoœci na p³acach urzêdników. Jednak¿e

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na;
• rozbudowie budynku Szko³y Podstawowej nr 231
przy ul. Juranda ze Spychowa, na dzia³kach nr ew. 4
i 5 w obrêbu 4-07-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy na wniosek Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka, z³o¿onego
w dniu 14.10.2009 r.
• budowie teletechnicznej kanalizacji kablowej przeznaczonej do zapewnienia ³¹cznoœci publicznej na
dzia³kach nr ew. 1/3, 115, 90/1, 91 w obrêbie 4-07-03,
na dzia³ce nr ew. 54/3 z obrêbu 4-07-06 oraz na dzia³kach nr ew. 15, 16, 79 i 27 z obrêbu 4-07-05 w ul.
Bia³o³êcklej i Szlacheckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek firmy POLSKA
TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
z³o¿onego w dniu 06.10.2009 r.
• budowie przewodu wodoci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Szlacheckiej na dzia³kach nr ew. 79,
44/19, 42/4, 43/4 w obrêbie 4-07-05 oraz w drodze
dojazdowej bez nazwy dzia³ka nr ew. 44/12 z obrêbu
4-07-05 wraz z przy³¹czami na dzia³ce nr ew. 128 w
obrêbie 4-07-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy na wniosek firmy IMMO-INVEST Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿onego w dniu
12.10.2009 r.
• budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego
ciœnienia w ul. Poœredniej w³¹czonej do ul. Zbyszka
z Bogdañca na dzia³ce nr ew. 35/9 w obrêbie 4-07-06
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿onego w dniu
07.10.2009 r.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 22 510 32 25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

najwa¿niejszy by³ bud¿et na
rok przysz³y. Propozycje, które przysz³y z Ratusza, mimo
g³êbokich uzasadnieñ z przywo³aniem kryzysu w³¹cznie,
nie przekona³y nikogo. W rezultacie doœæ d³ugiej debaty,
która by³a jednym wielkim
koncertem ¿yczeñ, radni Pragi, pozytywnie opiniuj¹c
przedstawiony im pierwotny
projekt wydatków na poziomie
267 milionów wyst¹pili o kolejne 40 milionów. Ponad po³owê tych œrodków chcieliby
przeznaczyæ na dzia³ Gospodarka komunalna, a w tym na
niezbêdne remonty kamienic,
utrzymanie czystoœci, dop³aty

do wspólnot itp. Zauwa¿ono
tak¿e powa¿ne braki w dziale
Oœwiata na poziomie ok. 7
milionów z³otych na op³acenie
kosztów sta³ych, jak woda,
œcieki czy energia, a tak¿e p³ace pracowników oœwiaty. Upomniano siê o prawie 5 milionów z³otych na sprawy zwi¹zane ze sportem i kultur¹ fizyczn¹ i ponad milion na sprawy kultury.
Wespó³ w zespó³, jednym
ruchem, przewodnicz¹ca rady
wszystkie te uwagi zebrawszy
podda³a je pod g³osowanie.
Wynik by³ z góry mo¿liwy do
przewidzenia. Wszyscy za.
DCH

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne, na wniosek Przedsiêbiorstwa Budowlanego
Konstanty Strus w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. ew. nr 7, 3/2, 3/5, 6/4,
obrêb 4-06-34 dz. ew. nr 82/2, 26/3, 81/14, 81/6, 27 obrêb
4-06-09 dz. ew. nr 3/3, 2, 1 obrêb 4-06-12, polegaj¹cej na
budowie drogi publicznej - ul. Zab³ockiej wraz z jej
oœwietleniem, odwodnieniem, miejscami postojowymi,
chodnikami, trawnikami i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (dz.
ew. nr 7, 3/2, obrêb 4-06-34 dz. ew. nr 27 obrêb 4-06-09,
dz. ew. nr 2, 1 obrêb 4-06-12) z w³¹czeniem w ul. Myœliborsk¹ (dz. ew. nr 3/5, 6/4 obrêb 4-06-34 dz. ew. nr 82/2,
26/3, 81/14, 81/6 obrêb 4-06-09 dz. ew. nr 3/3 obrêb
4-06-12) na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
Pouczenie
w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y prawo zapoznania siê z dokumentacj¹, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy, w dniach przyjêæ, w terminie 14 dni od daty
zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, oraz sk³adania wniosków i za¿aleñ za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane
z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji
inwestycji objêtej przedmiotowa decyzj¹.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego
og³oszenia).

Dzieñ Edukacji Narodowej
w Katedrze Praskiej
Nauczyciele szkó³ praskich: SP 50, SP 73, Gimnazjum
31, Gimnazjum i LO im. W³adys³awa IV pragn¹ wyraziæ
podziêkowanie proboszczowi Katedry Praskiej ks. dr.
Markowi Solarczykowi za zaproszenie do wspólnego
œwiêtowania Dnia Edukacji Narodowej.
14 listopada odby³a siê w Katedrze msza œw. dla by³ych i
obecnych pracowników wymienionych szkó³ (mieszcz¹ siê one
na terenie parafii œw. Floriana). Okolicznoœciow¹ homiliê wyg³osi³ ks. proboszcz. Podkreœli³ w niej rolê wysi³ku wychowawczego w kszta³towaniu m³odego cz³owieka, towarzyszenia mu
w rozwijaniu jego darów oraz odkrywaniu sensu ¿ycia.
Po mszy œw. duszpasterze oraz uczniowie z³o¿yli na rêce
dyrektorów szkó³ ¿yczenia oraz kwiaty. Nastêpnie wszyscy udali
siê do przepiêknych podziemi Katedry, gdzie w ¿yczliwej, radosnej atmosferze, przy kawie, herbacie oraz pysznych dro¿d¿ówkach dalej trwa³o œwiêtowanie Dnia Edukacji Narodowej.
To wspólne spotkanie uœwiadomi³o chyba wszystkim, ¿e w
wychowaniu cz³owieka nie mo¿na pomin¹æ ¿adnej ze sfer jego
¿ycia, ¿e kszta³tuje siê ono na wszystkich p³aszczyznach:
intelektualnej, psychicznej, fizycznej, spo³ecznej i przede
wszystkim duchowej.
MD

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
decyzji nr 70/CP/2009 z dnia 14 paŸdziernika 2009 r. na
wniosek Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na polegaj¹cej
na rozbudowie przedszkola nr 64 przy ul. Porajów 3 wraz
z placem zabaw i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. ew.
nr 97, 116, 117, 118, 119, 121, 122/1, 122/2, 129, 130,
131/1, 131/2, 132/1,132/2 obrêb 4-03-05 na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
POUCZENIE
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 pz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania o wydaniu:
- decyzji nr 63/CP/2009 z dnia 24 wrzeœnia 2009 r., na
wniosek Dom Development S.A. z siedzib¹ w Warszawie,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napiêcia oraz sygnalizacji œwietlnej, na czêœciach dzia³ek ew. nr: 70/5 w obrêbie 4-01-04, 1/12 i 42 w obrêbie
4-01-08, 1/1, 28/3, 46/1, i 46/3 w obrêbie 4-01-09, 1 w
obrêbie 4-02-31, 1, 2/5 i 2/6 w obrêbie 4-01-15, 1 w
obrêbie 4-02-34, 20/1 i 88 w obrêbie 4-01-28 oraz 1/1 i
7/3 w obrêbie 4-03-19, w ulicy Modliñskiej, na terenie
Dzielnicy Blato³êka w Warszawie;
- decyzji nr 66/CP/2009 z dnia 29 wrzeœnia 2009 r., na
wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Warszawie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40 mm, na dzia³kach ew. nr: 27/14,
27/13, 27/12 i 28 w obrêbie 4-01-07 oraz 1 i 2/3 w obrêbie
4-01-13, w drodze dojazdowej do ulicy Grzymalitów, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
- decyzji nr 67/CP/2009 z dnia 29 wrzeœnia 2009 r., na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego DN 100 mm, na dzia³kach ew. nr 26/3,
27/12 i 27/13 w obrêbie 4-01-07, w dojeŸdzie do ulicy
Grzymalitów, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul.
Modliñska 197, 03-122 Warszawa, za poœrednictwem
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka lub za poœrednictwem poczty.
Stosownie do art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego
og³oszenia.

Ratownicy na start
Ju¿ po raz kolejny Praga Pó³noc goœci³a ratowników wodnych - sportowe dru¿yny ratownicze z ca³ego Mazowsza.
Dru¿ynowe Zawody Zespo- zosta³y trzy konkurencje: szta³ów Ratowniczych rozegrane feta 4x50 metrów wg przepisów
na p³ywalni DOSiR Praga Pó- Polskiego Zwi¹zku P³ywackie³noc jako pierwsze tego typu go i FINA, rzut rêkawow¹
na Mazowszu, mia³y charakter rzutk¹ ratownicz¹ do celu przez
sportowo-rekreacyjny, s³u¿¹cy okres 1 minuty i ratownik na
poznaniu siê ratowników pra- dystansie 50 metrów, po³¹czocuj¹cych na ró¿nych p³ywal- ny z holowaniem manekina.
niach, podpatrzeniu dobrych
W zawodach wziêli udzia³
praktyk ratowniczych i samo- ratownicy z ca³ego Mazowdoskonaleniu siê zespo³ów.
sza, byli i obecni p³ywacy, a
Organizatorem zawodów tak¿e ratownicy bez przesz³oby³o Œrodowiskowe Warszaw- œci sportowo- p³ywackiej, któskie Wodne Ochotnicze Pogo- rzy na co dzieñ pracuj¹ na p³ytowie Ratownicze i Dzielnico- walniach.
wy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacjê generaln¹ i
Praga Pó³noc, przy wsparciu ca³e zawody wygra³a, zajmuMarsza³ka Województwa Ma- j¹c I miejsce, dru¿yna „Prawy
zowieckiego.
Brzeg I” z Pragi Pó³noc repre26 wrzeœnia I Basenowe Za- zentuj¹ca DOSiR w sk³adzie:
wody Zespo³ów Ratowniczych Dominik Kuchowicz, Marcin
Województwa Mazowieckiego Tomczak, Wojciech £êcki i
uroczyœcie otworzy³ dyrektor Szymon Bogacki; II miejsce
Dzielnicowego Oœrodka Spor- zajê³a dru¿yna „Bemowo II” z
tu i Rekreacji Zbigniew Korcz. Bemowa; a trzecie miejsce
Podczas zawodów rozegrane dru¿yna „Nowa Fala” z Woli.

738 - nowa linia podmiejska do Radzymina
Od 17 paŸdziernika uruchomiona jest nowa linia autobusowa ³¹cz¹ca Radzymin oraz Marki z Warszaw¹. Linia 738 jest
pierwsz¹ lini¹, która dotrze bezpoœrednio do samego Radzymina. Gminê obs³uguj¹ wprawdzie dwie linie: 734 oraz 740,
ale pierwsza z nich doje¿d¿a tylko do Nowych Za³ubic, a druga obs³uguje Nadmê. Trasa nowej linii bêdzie nastêpuj¹ca:
Os. VICTORIA – S³owackiego – Korczaka – Konstytucji 3
maja – Al. Jana Paw³a II – Al. Pi³sudskiego – Radzymiñska
– Al. Solidarnoœci – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI
W godzinach szczytu autobusy bêd¹ odje¿d¿a³y z przystanku co pó³ godziny, w œwiêta oraz poza nimi – co 40 minut. W dzieñ powszedni bêd¹ 34 kursy, a w dni œwi¹teczne –
o piêæ mniej. Pierwszy odjazd autobusu w stronê Warszawy
zaplanowany jest na godzinê 4:29, ostatni na godzinê 23:46.
Ze stolicy w kierunku Radzymina w pierwszy kurs autobus wyruszy o godzinie 3:44 (z przystanku Piotra Skargi –
zajezdnia), natomiast ostatni bus wyjedzie o godzinie 22:55
(z Dw. Wschodniego).

Podczas zawodów rozegrano jeszcze jedn¹ konkurencjê
tzw. sztafetê australijsk¹. Nie
by³a ona ujêta w regulaminie
zawodów, w zwi¹zku z tym nie
by³a konkurencj¹ punktowan¹, ale organizatorzy potraktowali j¹ jako niespodziankê i element zaskoczenia.
Wszyscy startuj¹cy zdali go
na szóstkê z plusem.
Sztafeta australijska jest
konkurencj¹ wymagaj¹c¹ od
ratownika perfekcyjnego przygotowania fizycznego. Wszyscy ratownicy ustawiaj¹ siê na
d³ugim boku p³ywalni, jeden
przy drugim, na sygna³ sêdziego wskakuj¹ do wody,
przep³ywaj¹c basen pod
wod¹, a nastêpnie wychodz¹
jak najszybciej z wody i staj¹
na bacznoœæ. Ostatni, który
wyjdzie z wody odpada, konkurencja koñczy siê wówczas,
gdy zostanie jeden zawodnik
- zwyciêzca.
Zwyciêzc¹ sztafety australijskiej zosta³ zawodnik z dru¿yny „Prawy Brzeg I”- Praga
Pó³noc, mistrz Polski w p³ywaniu na 50 metrów stylem
grzbietowym – Marcin Tomczyk (musia³ przep³yn¹æ 32
baseny pod wod¹!).
Nagrodê specjaln¹ dla najm³odszego uczestnika zawodów
im. „Grzegorza” ufundowa³ Sta-

nis³aw Zduñczyk, reprezentuj¹cy Stowarzyszenie Bezpieczna
M³odoœæ im. „Grzegorza”.
Nagrodê specjaln¹ dla najm³odszego uczestnika zawodów odebra³ ratownik z dru¿yny „Nowa Fala” z Woli –
Wiktor Pêkul, lat 13.
Organizatorzy sk³adaj¹
wielkie podziêkowania ponad
20 wolontariuszom, którzy pomagali podczas organizacji
zawodów. S¹ oni wszyscy ratownikami WOPR, którzy
swoje uprawnienia zawodowe
zdobyli w³aœnie na p³ywalni
Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji. Ich zapa³, zaanga¿owanie i bezinteresownoœæ mo¿e byæ wzorem dla
wielu m³odych ludzi.
I Basenowe Zawody Zespo³ów Ratowniczych Województwa Mazowieckiego okaza³y
siê imprez¹ bardzo udan¹ i
zarazem potrzebn¹ w kalendarzu imprez dzielnicowych i
ratowniczych. Pozostaje mi
tylko podziêkowaæ wszystkim
osobom i instytucjom, które
przyczyni³y siê do zorganizowania tej imprezy, dziêkujê
tak¿e zawodnikom i kibicom.
Do zobaczenia za rok.
Z ratowniczym pozdrowieniem,
Dominik Kuchowicz
(autor tekstu i zdjêcia)
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Warszawa, ul. Radzymiñska 82, tel. 670 17 07
www.e-carservice.pl
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy ul. Chodecka 2, tel. 022 674-20-14,
022 811-16-57, poszukuje ³ó¿ka piêtrowego, które
bêdzie nieodp³atnie przekazane podopiecznym.

nowoczesne video. Pozwala
widzom na nagrywanie i odtwarzanie programów. Dodatkowo, np. gdy dzwoni do nas
telefon w trakcie wci¹gaj¹cego filmu, mo¿emy spokojnie
zatrzymaæ go na czas rozmowy i wznowiæ od tego samego momentu, na którym zatrzymaliœmy ogl¹danie. W
przysz³ym roku nasz¹ ofertê
wzbogaci równie¿ us³uga
VoD, czyli wirtualna wypo¿yczalnia filmów i programów
bez wychodzenia z domu.
- W tak szerokiej gamie
dostêpnych programów na
pewno znajd¹ siê te¿ i takie, których nie powinny
ogl¹daæ nasze dzieci.
- W takim wypadku mo¿emy w bardzo prosty sposób
zabezpieczyæ okreœlone ka-

dekoder sam prze³¹czy siê na
zaprogramowany kana³ dok³adnie w momencie jego

startu. Ju¿ w listopadzie
wprowadzimy dekodery z
funkcj¹ PVR, która dzia³a jak

SEAT

Mechanika pojazdowa - serwis opon
Blacharstwo - Lakiernictwo
tu
Sprzeda¿ czêœci
ba !
ra ³ugi
wszystkie marki
5% us
na
Stacja Kontroli Pojazdów

Telewizja cyfrowa bez tajemnic
EPG, HDMI, HD, PVR – to tylko niewielka czêœæ technicznych skrótów, które nieroz³¹cznie zwi¹zane s¹ ze
wspó³czesnym obliczem telewizji cyfrowej. Dla wielu z
nas s¹ niezrozumia³e, a tak naprawdê oznaczaj¹ nowe,
unikalne mo¿liwoœci dla telewidza. O obliczu wspó³czesnej telewizji rozmawiamy z Agnieszk¹ Górsk¹, dyrektorem marketingu Vectry.
- Czym tak naprawdê ró¿- naleŸæ swoje ulubione
ni siê telewizja analogowa programy?
od cyfrowej?
- Jest to du¿o ³atwiejsze ni¿
- Najwa¿niejsze zmiany wi- w telewizji analogowej! W ordoczne dla widza to nieporów- ganizacji kana³ów pomagaj¹
nywalnie lepsza jakoœæ dŸwiê- nam bowiem dodatkowe funkku i obrazu. Praktycznie dziê- cje dekodera cyfrowego.
ki tym ró¿nicom telewidzowie Mamy do dyspozycji tzw.
odczuwaj¹ znaczn¹ poprawê EPG, czyli elektroniczny przejakoœci wizji w cyfrowym prze- wodnik po programach, który
kazie, m.in. wystêpuje mniej pozwala nam po naciœniêciu
zak³óceñ, obraz jest ostrzej- jednego klawisza na pilocie
szy, a dŸwiêk bardziej wyrazi- sprawdziæ, co w danej chwili
sty. Oprócz tego cyfrowy prze- pokazuj¹ wszystkie stacje.
kaz oferuje du¿o niedostêp- Znajdziemy tam te¿ szczegónych w zwyk³ej telewizji funk- ³owe opisy programów,
cjonalnoœci, które znakomicie streszczenia filmów, czy te¿
podnosz¹ atrakcyjnoœæ ogl¹- informacje o obsadzie. Dodatdanych programów. Dodatko- kowo, w dekoderze Vectry
wo, telewizja cyfrowa pozwa- mo¿emy te¿ stworzyæ swoj¹
la na nadawanie znacznie listê ulubionych, najczêœciej
wiêkszej liczby kana³ów. W tej ogl¹danych kana³ów.
chwili w ofercie mamy 140
- A co mo¿emy zrobiæ
kana³ów cyfrowych, w tym 12 ¿eby nie zapomnieæ o oczenadawanych w technologii kiwanym programie?
High Definition, co czyni nas
- Rolê takiego „telewizyjneliderem na rynku.
go budzika” pe³ni u nas funk- Czy maj¹c tyle kana- cja „Nie przegap!”. Po jej w³¹³ów nie jest trudno od- czeniu na okreœlony program,

SKODA

na³y has³em. Dziêki tej funkcji rodzice mog¹ w pe³ni kontrolowaæ to, co ogl¹daj¹ ich
dzieci. Ka¿dy rodzic mo¿e
sam wybieraæ i dowolnie
zmieniaæ listê zabezpieczanych has³em kana³ów.
- Wiedz¹c to wszystko, jeœli chcia³bym skorzystaæ z
us³ug Vectry, to na jaki okres
mogê podpisaæ umowê?
- Umowy promocyjne zawieramy na okres 12 lub 24
miesiêcy. Po tym czasie nie
zmieniaj¹ siê ceny us³ug i
Klient w dalszym ci¹gu mo¿e
korzystaæ z oferty promocyjnej. Ponadto, gdy nasz klient
nie ze swojej winy straci³ pracê, mo¿e swobodnie, bez
¿adnych konsekwencji finansowych i prawnych zakoñczyæ z nami umowê. My nie
chcemy walczyæ z klientem
albo o klienta! Chcemy zapewniaæ widzom jak najlepsz¹ rozrywkê!
TS

Warto zmieniæ na Vectrê. Zadzwoñ:
0 801 08 08 80,
0 58 742 67 00 (z telefonu komórkowego)
www.dajemywiecej.pl
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12 lat „eldorado”?
dokoñczenie ze str. 1

Niech zatem liczby i przytoczone – jakkolwiek w ograniczonym stopniu z uwagi na
zrozumia³e ograniczenia edytorskie – przyk³ady, przemówi¹ si³¹ argumentów. Niech
obiektywnie uœwiadomi¹ zarówno niedowiarkom, jak te¿
czytelnikom, a zw³aszcza tym
wszystkim nie¿yczliwym,
malkontentom i ludziom nie
mog¹cym z ró¿nych przyczyn
pogodziæ siê z faktem wyraŸnych osi¹gniêæ bia³o³êckich
w³odarzy w minionych 36
miesi¹cach, jak wiele dobrego uda³o siê dokonaæ w tym
czasie.
Poza zadaniami, jakie
obecne w³adze skutecznie
dokoñczy³y po swoich poprzednikach (co wcale nie
œwiadczy o przemyœlanej i
m¹drej polityce realizowanej
w przesz³oœci przez naszych
obecnych adwersarzy) faktycznie dopiero teraz mo¿emy mówiæ o zrównowa¿onym
rozwoju dzielnicy – traktowanej przez wielu jako peryferyjna i zaniedbana czêœæ miasta. W¹tpliwe, aby powodem
do chluby dla by³ego burmistrza Jerzego Smoczyñskiego i ówczesnego zarz¹du
by³a jak¿e œmia³a i wyj¹tkowa (chyba nie tylko w skali
stolicy) koncepcja, aby w centralnym punkcie Tarchomina,
na wyj¹tkowo cennym – dos³ownie i w przenoœni – terenie, posadowiæ luksusowy
budynek komunalny. Doprawdy, rêce same sk³adaj¹
siê do oklasków (!) nad przenikliwoœci¹ i pomys³owoœci¹
poprzednich w³adz. To samo
mo¿na odnieœæ do nietrafionych projektów inwestycyjnych, przez co obecne w³adze musz¹ ju¿ remontowaæ
ca³kiem nowe obiekty (przychodnia przy ul. Majolikowej)
lub czyniæ starania o ich rozbudowê (szko³a przy ul. Kobia³ka), gdy¿ na etapie projektowania po prostu „zapomniano” o wielu istotnych elementach przysz³ych inwestycji publicznych. Owszem, poprzednicy „przygotowali” np.

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297

inwestycjê polegaj¹c¹ na budowie nowej szko³y i przedszkola przy ul. Ostródzkiej,
ale jakoœ po drodze zapomnieli doprowadziæ do koñca
sprawy dotycz¹ce w³asnoœci
gruntów, na których realizowano inwestycjê. Tamte b³êdy naprawi³ dopiero obecny
zarz¹d i doprowadzi³ w zawrotnym tempie do tego, ¿e
1 wrzeœnia br. oddano obiekty do u¿ytku. WeŸmy tu chocia¿by pod uwagê niedokoñczon¹ przychodniê przy ul.
Majolikowej, której czêœæ, pozbawiona elementów klimatyzacyjnych, wy³¹czona by³a z
normalnej eksploatacji.
Poprzednie w³adze dzielnicy przez wiele lat nie dostrzega³y potrzeby budowy domów z lokalami socjalnymi i
dlatego dotychczas w Bia³o³êce nie powsta³ ¿aden nowy
lokal socjalny, a problemy niskouposa¿onej czêœci spo³eczeñstwa narasta³y. Obecny
zarz¹d zainicjowa³ umieszczenie w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym budowy kolejnych domów komunalnych
przy ul. Marywilskiej 44 oraz
lokali socjalnych przy ul. Czajki i Skierdowskiej. Po wielu
latach borykania siê przez
m.st. Warszawa z pal¹cym i
donios³ym spo³ecznie problemem, jakim jest realizacja zadañ dotycz¹cych walki z bezdomnoœci¹ i wykluczeniem
spo³ecznym, dopiero nam
uda³o siê zapocz¹tkowaæ
dzia³ania zmierzaj¹ce do jego
ostatecznego uregulowania.
To my wziêliœmy na siebie ciê¿ar wykonania nowych, spe³niaj¹cych wymogi i standardy budynków socjalnych, w
których miasto bêdzie mog³o
umieœciæ osoby, do tej pory
zasiedlaj¹ce prowizoryczne
oœrodki MONAR-u i samotnej
matki.
Znacz¹cy problem naszej
dzielnicy zawsze stanowi³a
niedostateczna infrastruktura
drogowa oraz oœwiatowa.
Bia³o³êka boryka siê z brakiem miejsc w przedszkolach,
z przepe³nionymi szko³ami
podstawowymi, pracuj¹cymi
na dwie zmiany. Podjêliœmy
kroki zmierzaj¹ce do poprawy tej sytuacji. Tylko w ostatnim czasie powsta³ pilota¿owo obiekt modu³owy, który
znacznie poprawi³ warunki
funkcjonowania Szko³y Podstawowej nr 112, przeprowadzono modernizacjê kuchni i
sto³ówki w SP nr 314. Dokonaliœmy rzeczy niemo¿liwej
do osi¹gniêcia przez poprzednie 3 kadencje. Mianowicie, w celu odzyskania dodatkowych powierzchni w
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bu dynkach oœwiatowych,
uda³o nam siê przeprowadziæ
do innych budynków dotychczasowych, wieloletnich lokatorów tych obiektów. Pomimo
spowodowanego kryzysem
zmniejszenia œrodków bud¿etowych na lata 2009-14 rozpoczêliœmy modernizacjê SP
Nr 112 przy ul. Berensona 31,
rozbudowê Zespo³u Szkó³ Nr
43 przy ul. Kobia³ka 49. Chcemy równie¿ powiêkszyæ
przedszkole przy ul. Porajów
o 4 oddzia³y, zaœ przedszkole przy ul. Strumykowej o 6
oddzia³ów, modernizujemy
szko³ê nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa. Budowa
nowych dróg i remonty istniej¹cych odbywaj¹ siê zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem i przyznanymi przez
miasto œrodkami, a niektóre
z nich zostan¹ wykonane
wczeœniej ni¿ zak³adano.
Spadek bud¿etów na najbli¿sze lata dotyczy nie tylko
Bia³o³êki, ale wszystkich 18
dzielnic Warszawy. Obecny
zarz¹d, dostosowuj¹c bud¿et
do wytycznych otrzymanych
z miasta, zrobi³ wszystko, aby
utrzymaæ wszystkie wczeœniej zaplanowane inwestycje
i st¹d decyzje o wyd³u¿eniach
ich o rok lub rozpoczêciu o
rok póŸniej, by³ to bowiem jedyny sposób, aby nie usuwaæ
ich z Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego.
Wa¿nym osi¹gniêciem jest
boom inwestycji miejskich na
terenie dzielnicy. To coœ, czego wczeœniej w Bia³o³êce nie
by³o. Przekonaliœmy w³adze
Warszawy, ¿e d³u¿ej z inwestycjami strategicznymi nie
mo¿na czekaæ. W po³owie
obecnej kadencji, czyli w roku
2008 r., wydatki inwestycyjne
ogólnomiejskie kszta³towa³y
siê na poziomie 98 370 000
z³, podczas gdy odpowiednio
w po³owie poprzedniej kadencji, czyli w roku 2004, wynosi³y zaledwie 10 130 000 z³.
Efekty widaæ nie tylko po
s³upkach z cyframi. Priorytetowo traktowana jest przede
wszystkim kwestia stworzenia nowoczesnego systemu
komunikacyjnego dzielnicy.
Od marca br. trwa modernizacja ulicy Modliñskiej. Rozpoczê³a siê d³ugo wyczekiwana przez mieszkañców budowa Mostu Pó³nocnego. Wróciliœmy równie¿ do koncepcji
poszerzenia ulicy Marywilskiej. Modernizowana jest
równie¿ oczyszczalnia œcieków Czajka, która dziêki
ogromnym nak³adom finansowym (ok.1,5 mld z³) bêdzie
jednym z najnowoczeœniejszych tego typu obiektów w
Polsce i wreszcie znikn¹
wszechobecne smrody. Po
wielu latach starañ uda³o siê
wreszcie podpisaæ porozumienie z Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji na dotacjê na inwestycje kanalizacyjne i wodoci¹gowe w kwocie oko³o 130
milionów z³otych. Jest to
pierwsza tego rodzaju umowa w historii stolicy. I choæ jest
wiele problemów z realizacj¹

tego programu, ze wzglêdu na
w³asnoœci gruntów, to jest on
wdro¿ony. W tym wzglêdzie
korzystamy tak¿e ze wspó³pracy z prywatnym sektorem.
Zintensyfikowaliœmy dzia³ania na rzecz rozwoju kultury. Nasze propozycje przygotowujemy tak, aby by³y atrakcyjne i ciekawe dla uczestników wydarzeñ oraz sk³ania³y
do samodzielnych poszukiwañ. Wszystkie projekty s¹
realizowane przez zawodowych artystów i wybitne osobowoœci œwiata kultury i sztuki. Staramy siê dbaæ o publicznoœæ w ró¿nych przedzia³ach wiekowych i o ró¿nych zainteresowaniach.
Ró¿ne formy kulturalne realizowane s¹ przez Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury, biblioteki i
Wydzia³ Kultury. Zarz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka postawi³
przed sob¹ ambitne zadanie.
Zaprasza do wystêpów w naszej dzielnicy takie zespo³y
jak: Mazowsze, Œl¹sk, orkiestry symfoniczne, znanych
artystów scen polskich i zagranicznych czy utworzon¹
lokaln¹ filharmoniê pn. Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”.
Dzia³alnoœæ kulturalna skierowana do mieszkañców dzielnicy Bia³o³êka stwarza mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ sfer¹ kultury i sztuki.
Spotykamy siê na koncertach, prelekcjach, wystawach, przedstawieniach teatralnych, festynach i innych
imprezach okolicznoœciowych. Udzia³ w takich spotkaniach ma na celu skupienie
wiêkszej liczby uczestników
w celu rozbudzenia ich zainteresowañ, wymiany doœwiadczeñ, pog³êbiania zbiorowych prze¿yæ, zachêcania
do wspólnego dzia³ania. Organizuj¹c koncerty mamy
wiern¹ grupê melomanów,
która chêtnie korzysta z oferty koncertowej przygotowanej
przez dzielnicê. G³ównym
walorem uczestnictwa w ró¿nych formach kulturalnych
jest „wzrastanie poprzez kulturê” poprzez przyjmowanie
okreœlonych norm spo³ecznych, kszta³towanie osobowoœci cz³owieka i sprzyjanie
indywidualnemu rozwojowi.
W pocz¹tkach 2007 roku,
po ciê¿kich negocjacjach w
mieœcie, doprowadziliœmy do
zwiêkszenia dotacji na dzia³alnoœæ kulturaln¹. Od roku
2006, w którym dotacja na
kulturê wynosi³a 3 361 800 z³,
obecny zarz¹d systematycznie czyni³ starania w celu
zwiêkszania wydatków na kulturê. Na dzia³alnoœæ Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Wydzia³u Kultury na rok 2009 przyznano
dotacjê w kwocie 7 900 000
z³. Dziêki tej inicjatywie dorównaliœmy do poziomu dotacji innych instytucji kultury w
mieœcie. W stosunku do 2005
roku BOK zwiêkszy³ o 25%
iloœæ imprez organizowanych
w ci¹gu roku z udzia³em znanych artystów zawodowych i
amatorów. Staramy siê równie¿ dbaæ o publicznoœæ w
ró¿nych przedzia³ach wiekowych i o ró¿nych zainteresowaniach. Do kalendarza imprez kulturalnych na sta³e

wpisa³ siê Sylwester Bia³o³êcki oraz imprezy masowe na
powitanie i po¿egnanie lata,
pikniki i festyny rodzinne po
raz pierwszy organizowane
dla mieszkañców wschodniej
czêœci Bia³o³êki. Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury rozpocz¹³
kwartalne wydawanie biuletynu-gazety ArtBOK (nak³ad od
10 000-15 000 egz.) w której
poruszane s¹ najwa¿niejsze
sprawy dotycz¹ce spraw spo³eczno–kulturalnych. Zwiêkszy³ równie¿ iloœæ sekcji i iloœæ
uczestników we wszystkich
formach artystycznych, profiluj¹c oœrodek w kierunku teatralnym (obecnie w oœrodku
dzia³a 8 grup teatralnych z
160 aktorami amatorami w
wieku od 4-80 lat). £¹cznie we
wszystkich sekcjach BOK w
2008 uczestniczy³o ponad
1100 osób.
Do koñca 2005 roku Biblioteka Publiczna w Bia³o³êce
posiada³a 6 placówek.
Wszystkie by³y zaniedbane,
zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i wygl¹du. W
¿adnej z placówek nie by³o
pe³nych katalogów, czyli brakowa³o informacji o zasobach, co zarówno dla czytelników, jak i pracowników by³o
ogromnym utrudnieniem w
poszukiwaniu potrzebnych
pozycji. Jako jedyna w Warszawie nie by³a skomputeryzowana, a zdezaktualizowane
zbiory zalega³y na pó³kach. W
¿adnej z placówek nie prowadzono jakiejkolwiek dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej.
By³y to wy³¹cznie wypo¿yczalnie ksi¹¿ek. Wszystkie te
czynniki sk³ada³y siê na to, ¿e
biblioteka plasowa³a siê na
ostatnich miejscach, 16-18 w
rankingach warszawskich bibliotek pod wzglêdem zakupu nowoœci, wypo¿yczeñ
oraz czytelnictwa. Wszystko
to zaczê³o siê zmieniaæ od
czasu objêcia w³adzy przez
nowy zarz¹d. Obecnie w
sk³ad Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Bia³o³êka wchodzi
9 placówek, w tym 4 oddzia³y i 5 filii.
Ogromnym wyzwaniem,
przede wszystkim finansowym, by³o uczynienie z biblioteki takiego miejsca, które
rzeczywiœcie odpowiada³oby
potrzebom lokalnej spo³ecznoœci. W tworzeniu nowych
placówek, standardów, zmiany wizerunku oraz przeœwiadczeniu, ¿e warto inwestowaæ
w kulturê i edukacjê, nieoceniony jest wk³ad obecnych
w³adz dzielnicy. To za tej kadencji powsta³y 2 piêkne placówki: w 2007 roku „NAUTILUS” – Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y
oraz w 2008 roku Interaktywne Centrum Nauczania –
MULTICENTRUM. S¹ to dwa
obiekty, wizytówki dzielnicy, a
w³aœciwie i stolicy, którymi
zachwycaj¹ siê goœcie zarówno z bibliotek warszawskich,
jak i krajowych oraz zagranicznych. To w „Nautilusie”
ju¿ dwukrotnie odbywa³y siê
3-dniowe, jedyne w Polsce,
miêdzynarodowe warsztaty
zorganizowane przy wspó³pracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Instytutu Goethego pt. „Niekonwencjonal-

ne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla
dzieci i m³odzie¿y”. By³y to
praktyczne zajêcia dla pracowników bibliotek, prowadzone przez Claudiê Rouvel
z Berliñskiego Centrum Literatury Dzieciêcej i M³odzie¿owej LesArt. Uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z
kreatywnymi formami pracy z
ksi¹¿k¹, tak¿e obrazkow¹,
które szczególnie nadaj¹ siê
do inicjowania procesów komunikacyjnych, rozwijania
wyobraŸni, formu³owania wypowiedzi i kszta³towania
sprawnoœci jêzykowej m³odego czytelnika. Poprzez te
dzia³ania staliœmy siê znani
nie tylko w Warszawie. Niema³¹ rolê odegra³y tu media
lokalne i telewizja. Kilkakrotnie przeprowadzano z nami
wywiady dla sto³ecznych gazet oraz nakrêcano migawki
dla TVN Warszawa. Dostajemy zaproszenia na ogólnokrajowe konferencje i sympozja z propozycj¹ zaprezentowania naszych placówek.
W ci¹gu ostatnich trzech lat
przeprowadzono modernizacjê wszystkich placówek. Zosta³y odnowione, wymieniono
instalacje elektryczne i oœwietlenie, wyposa¿one w nowe
meble, sprzêt audiowizualny,
komputery i akcesoria, specjalistyczne oprogramowanie
itp. Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e
nie tylko dogoniliœmy, ale nawet przegoniliœmy inne dzielnice w niektórych procesach
komputeryzacji. Jako w jednej z pierwszych bibliotek
dzielnicowych, obok Bemowa, wprowadziliœmy pe³n¹
obs³ugê
czytelników,
uwzglêdniaj¹c rezerwacje i
zamówienia ksi¹¿ek i multimediów przez Internet (system automatycznie poprzez
wys³anie SMS-a lub e-maila
zawiadamia o oczekiwaniu
na odbiór zarezerwowanej
pozycji), czy sprawdzeniu
stanu w³asnego konta bez
wychodzenia z domu. Z naszych baz danych korzystaj¹
biblioteki z innych dzielnic
Warszawy, a nawet innych
miast (np. przejmuj¹c do swoich katalogów opisy bibliograficzne sporz¹dzane w naszych filiach).
W skomputeryzowanych
placówkach czytelnicy maj¹
dostêp do Internetu oraz
mo¿liwoœæ samodzielnego
korzystania z katalogów komputerowych. Wszystkie
skomputeryzowane placówki
biblioteczne Bia³o³êki uczestnicz¹ w budowie katalogu
centralnego bibliotek publicznych Warszawy i województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Bibliotekê
Publiczn¹ m.st. Warszawy.
Na bie¿¹co przekazywane s¹
tam informacje o nowych
ksi¹¿kach zakupionych do
wszystkich bibliotek dzielnicy.
Dziêki zwiêkszonym nak³adom finansowym na dzia³alnoœæ bibliotek w ostatnich 3
latach, w wypo¿yczalniach dla
dzieci i m³odzie¿y oraz Czytelni Naukowej dla wielu zorganizowanych grup przedszkolnych, szkolnych oraz indywidualnych prowadzone s¹
zajêcia kulturalno-edukacyjne.

Corocznie w ramach popularyzacji ksi¹¿ki oraz upowszechniania czytelnictwa
zwiêkszamy liczbê zajêæ, imprez, spotkañ, seansów filmowych i teatralnych, konkursów czy warsztatów tematycznych. I tak np. w roku
2005 – ³¹cznie we wszystkich
zajêciach wziê³o udzia³ 2 159
uczestników, w 2006 r. –
4542, w 2007 r. – 4 741, a w
2008 r. – 5 620. W samym
Multicentrum przez 9 miesiêcy 2009 roku uczestniczy³o w
zajêciach edukacyjnych 7 979
dzieci i m³odzie¿y. W placówce tej nadal trwaj¹ zapisy na
ró¿ne zajêcia na rok szkolny
2009/2010. Nie by³oby to
mo¿liwe, gdyby nie finanse,
które pozwalaj¹ na organizowanie takich imprez dla dzieci i m³odzie¿y z bia³o³êckich,
a ostatnio i warszawskich
przedszkoli i szkó³.
W wyniku podnoszonej corocznie dotacji na dzia³alnoœæ
biblioteki, zwiêkszono zatrudnienie, zmieniono strukturê
zatrudnienia oraz wyd³u¿ono
godziny otwarcia placówek.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ,
¿e w okresie minionych
trzech lat znacz¹co wzros³o
finansowanie przedsiêwziêæ
w zakresie sportu i rekreacji.
Dla obecnego zarz¹du dzielnicy, w przeciwieñstwie do
poprzedników, którzy, nie da
siê ukryæ, traktowali sport
wiêcej ni¿ po macoszemu, to
tak¿e jeden z priorytetowych
obszarów spo³ecznej aktywnoœci, w który warto inwestowaæ i rozwijaæ.
WyraŸnie widaæ poprawê
w zakresie rozbudowy bazy
sportowo – rekreacyjnej. W
grudniu 2007 r. Bia³o³êka jako
pierwsza z wszystkich dzielnic (i w dodatku z w³asnych
œrodków) uruchomi³a drugie
co do wielkoœci w Warszawie
sztuczne lodowisko o pow.
900 m2. Tylko w trwaj¹cym
praktycznie 10 tygodni „sezonie lodowiskowym 2007/
2008” zanotowano blisko 25
tys. osobowejœæ na ten
obiekt. W pierwszych szeœciu
miesi¹cach 2008 roku Bia³o³êcki Oœrodek Sportu zmodernizowa³ le¿¹ce od wielu lat
od³ogiem i nie nadaj¹ce siê
do gry boisko pi³karskie na
swoim obiekcie przy ul. Œwiatowida 56. W roku bie¿¹cym
bia³o³êckie kluby i stowarzyszenia sportowe z wielk¹ radoœci¹ uczestniczy³y w otwarciu pe³nowymiarowego boiska w Parku Picassa. M³odzi
pi³karze maj¹ wreszcie znakomite warunki do treningu i
rozgrywania zawodów, a dos³ownie kilka dni temu rozstrzygniêto przetarg na budowê u zbiegu ulic Kowalczyka
i Krzy¿ówki kompleksu sportowego typu „Moje Boisko –
Orlik 2012”. Przybywa boisk i
hal sportowych przy bia³o³êckich szko³ach, jak chocia¿by
przy SP Nr 344 czy Gimnazjum Nr 121. Pojawi³y siê w
dzielnicy nowe place zabaw,
w ubieg³ym roku uruchomiono oblegany przez rolkarzy,
wrotkarzy i rowerowych akrobatów pierwszy w dzielnicy
skatepark. Uporz¹dkowano,
zmodernizowano i wyposa¿ono w szereg nowocze-

snych urz¹dzeñ do zabawy i
rekreacji Park Henrykowski,
w którym zaroi³o siê od spacerowiczów
Znacz¹co zwiêkszy³a siê
iloœæ organizowanych imprez
sportowo-rekreacyjnych, festynów dla dzieci i m³odzie¿y, zawodów, turniejów i cyklicznych rozgrywek w grach
zespo³owych. Na turnieje
streetballowe przyje¿d¿a
m³odzie¿ spoza Warszawy,
podobnie na turnieje w siatkówce pla¿owej. Na obiektach sportowych Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu organizuje siê w ci¹gu roku kilkadziesi¹t du¿ych imprez sportowo
– rekreacyjnych oraz szereg
wystêpów artystycznych i
koncertów tak znanych wykonawców, jak zespo³y „Œl¹sk”,
„Mazowsze” czy Orkiestra
Reprezentacyjna Wojska Polskiego – za ka¿dym razem
gromadz¹cych ogromn¹ widowniê. Od jesieni 2007 r. w
pod patronatem burmistrza w
ramach Bia³o³êckich Rozgrywek Sportowych funkcjonuje
najwiêksza w Warszawie
amatorska liga pi³ki siatkowej
(ponad 40 dru¿yn podzielonych na trzy ligi) oraz halowa liga pi³ki no¿nej. Po raz
pierwszy w historii w naszej
dzielnicy zagoœci³ sport wyczynowy z prawdziwego
zdarzenia. W II lidze rozgrywek siatkówki mê¿czyzn naszych barw broni Klub Sportowy „AS BIA£O£ÊKA”.
O coraz lepszej kondycji
dzielnicowego sportu szczególnie œwiadcz¹ nieustannie
zwiêkszaj¹ce siê (ale dopiero w tej kadencji) œrodki bud¿etowe bêd¹ce w dyspozycji Wydzia³u Sportu i Rekreacji oraz Bia³o³êckiego
Oœrodka Sportu. W stosunku
do lat 2005 – 2006 BOS jedynie na wydatki bie¿¹ce (nie
licz¹c inwestycji, na które w
roku 2006 mia³ zaledwie 190
tys. z³) zwiêkszy³ swój bud¿et
o ponad milion z³ (z 3,5 mln
z³ w 2006 r. do kwoty ponad
4,6 mln w roku 2008 oraz
2009 – przy tej samej iloœci
etatów pracowniczych). Z kolei bud¿et wydzia³u, oscyluj¹cy w latach 2005-2006 na poziomie niewiele powy¿ej 300
tys. z³, w roku 2008 zwiêkszony zosta³ do blisko 1 mln z³, a
obecnie przekroczy³ kwotê
1,1 mln z³. Tak¿e dotacje
przekazywane organizacjom
pozarz¹dowym w ramach dorocznych konkursów ofert na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu tak¿e uleg³y
wielokrotnemu zwiêkszeniu.
Przyk³adowo, w latach 2005
– 2006 od piêciu do oœmiu
podmiotów otrzymywa³o w
ramach dotacji kwotê 130 tys.
z³. W roku 2008 by³o to ju¿
410 tys. z³, a w roku bie¿¹cym dzielnica przekaza³a organizacjom pozarz¹dowym
na realizacjê zadañ kwotê
422,5 tys. z³, a wiêc sumê o
ponad 100 tys. wy¿sz¹ ni¿
ca³e roczne bud¿ety dzielnicowego sportu w latach 2005
i 2006 (!). Przytoczone cyfry
chyba wyraŸnie obrazuj¹, jak
dalece, w œlad za zmian¹ filozofii myœlenia o sporcie, zasz³y w ostatnich trzech latach
zmiany w tej dziedzinie.

Coraz lepsze warunki do
intensywnego dzia³ania posiada obecnie sport szkolny.
To z inicjatywy obecnych
w³adz od 2008 roku we
wszystkich bia³o³êckich szko³ach blisko trzydziestu nauczycieli wf prowadzi obecnie
w roku szkolnym ponad 8000
godzin dodatkowych, pozalekcyjnych zajêæ sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci i
m³odzie¿y. Roczny koszt
przedsiêwziêcia przekracza
kwotê 120 tys. z³. To fakty
bezsporne, które obrazuj¹
efekty wspierania przez
obecne w³adze rozwoju sportu i rekreacji w dzielnicy jedynie w ostatnich dwóch latach.
Stale te¿ unowoczeœniamy
komunikacjê z mieszkañcami. Jako jedni z pierwszych
w Warszawie zmodernizowaliœmy stronê internetow¹, która dziêki temu sta³a siê bardziej czytelna, czego o dotychczasowej nie mo¿na by³o
powiedzieæ. Widaæ to chocia¿by po liczbie odwiedzin
strony (585168 wejœæ na stronê od 20 grudnia 2007 r.).
Nowa, profesjonalna strona
internetowa dzielnicy zyska³a równie¿ nowe funkcjonalnoœci. Powsta³ formularz, za
pomoc¹ którego mo¿na wysy³aæ pytania do burmistrzów.
Wprowadzenie takiego rozwi¹zania ponad 2 lata temu
by³o nowoœci¹ w warszawskich dzielnicach, w których
do tej pory mo¿na by³o spotkaæ siê z w³adzami dzielnicy
tylko podczas cotygodniowych dy¿urów. Na stronie
mo¿na równie¿ sprawdziæ,
który aktualnie numer w kolejce jest obs³ugiwany w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców
oraz korzystaæ z internetowej
mapy dzielnicy.
Od roku wydajemy miesiêcznik informacyjny urzêdu
dzielnicy „Czas Bia³o³êki” w
nak³adzie 10 000 sztuk. Dostêpna jest ona równie¿ w wersji elektronicznej na oficjalnej
stronie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka www.bialoleka.waw.pl.
Stale te¿ rozwijamy sieæ punktów dystrybucji tak, aby informacje o tym, co dzieje siê w
dzielnicy dociera³y do wszystkich naszych mieszkañców.
Niezmiernie cieszy nas fakt,
¿e redakcja otrzymuje wiele listów od mieszkañców z pomys³ami tematów, o których
chcieliby przeczytaæ na
³amach gazety.
Poniewa¿ Bia³o³êka jest
prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê dzielnic¹, wydawane s¹ równie¿
publikacje dotycz¹ce rozwoju inwestycyjnego dzielnicy.
Pierwszy raz urz¹d wyda³ informator o inwestycjach w
dzielnicy w roku 2007 w iloœci 5 tys. sztuk. W bie¿¹cym
roku trwaj¹ prace nad trzecim
ju¿ wydaniem.
Wspó³organizujemy i
uczestniczymy w wielu imprezach promocyjnych, organizowanych nie tylko na terenie dzielnicy. Podczas imprez
dzielnicowych zainicjowaliœmy mo¿liwoœæ bezpoœredniego spotkania siê z przedstawicielami zarz¹du.
Ponadto anga¿ujemy
mieszkañców w promowanie
dzielnicy. Ju¿ po raz drugi zo-

sta³ zorganizowany konkurs
fotograficzny. W ubieg³ym
roku nades³ano ponad 160
zdjêæ. Najlepsze z nich pokazaliœmy mieszkañcom Warszawy na wystawie pokonkursowej, która przez 3 miesi¹ce goœci³a na stacji Metra
Centrum. Pokazaliœmy w ten
sposób, ¿e nasza dzielnica
jest naprawdê wyj¹tkowa.
W WOM-ie pojawi³ siê równie¿ system informacji multimedialnej, a przed budynkiem
urzêdu tablica LED. Pozwala
to na informowanie zainteresowanych mieszkañców o najciekawszych wydarzeniach w
dzielnicy. W latach 2007-2009
zasz³y zmiany w sali bezpoœredniej obs³ugi interesantów
w WOM-ie. Uruchomiony zosta³ punkt informacyjny oraz
dodatkowe stanowiska do obs³ugi spraw z zakresu architektury, geodezji i gospodarki
nieruchomoœciami. Z myœl¹ o
rodzicach z ma³ymi dzieæmi
stworzony zosta³ k¹cik. Teraz,
gdy rodzice za³atwiaj¹ sprawy
urzêdowe, dzieci mog¹ przyjemnie spêdziæ czas.
Nie zapominamy równie¿ o
naszych seniorach. W grudniu 2009 roku OPS otrzyma³
pomieszczenia w nowym budynku przy ul. Porajów 14.
Sta³y siê one siedzib¹ Centrum Aktywnoœci Seniora. W
ramach centrum realizowane
s¹ liczne inicjatywy, spotkania oraz ko³a zainteresowañ
w tym: zajêcia grupy plastycznej, kursy obs³ugi komputera, nauka jêzyków obcych i
wiele innych. Planujemy realizacjê tych projektów równie¿
w nowym obiekcie przy ul.
Marywilskiej 44, który bêdzie
s³u¿y³ mieszkañcom wschodniej czêœci dzielnicy. Obecne
w³adze wspiera³y utworzenie
pierwszego na terenie dzielnicy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który swoj¹ dzia³alnoœci¹ oraz tematyk¹ zajêæ i wyk³adów zainteresowa³ szerok¹ rzeszê s³uchaczy. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e to
dziêki staraniom i pomocy
obecnego zarz¹du, po 10 latach wspólnego funkcjonowania z dzia³aczami z Targówka, zawi¹zana z reprezentantów bia³o³êckich kó³
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
grupa inicjatywna dokona³a
wyboru swojego dzielnicowego zarz¹du tego zwi¹zku.
Ponadto, dziêki staraniom
w³adz powsta³a w 2009 roku
nowa placówka dla osób doros³ych z zaburzeniami psychicznymi, której g³ównym
zadaniem jest udzielanie pomocy osobom chorym i ich
rodzinom.
W okresie dwóch ostatnich
lat zasz³o wiele zmian dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. Przyk³adowo we
wrzeœniu 2008 roku wprowadzono mo¿liwoœæ czasowego
zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej, co zdecydowanie
zwiêkszy³o nap³yw przedsiêbiorców do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Z koñcem
marca 2009 r. wprowadzono
„jedno okienko” dla przedsiêbiorców, umo¿liwiaj¹ce za³atwienie wszystkich spraw w
tym okienku, tj. wpis do ewi-
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dencji dzia³alnoœci gospodarczej, dokonanie zmian, itp.
Zmiany te spowodowa³y koniecznoœæ poœredniczenia
Wydzia³u Dzia³alnoœci Gospodarczej i Zezwoleñ pomiêdzy
instytucjami takimi jak: Urz¹d
Skarbowy, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz Urz¹d
Statystyczny. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom naszych
mieszkañców doprowadziliœmy do powstania przy ul. Myœliborskiej filii Urzêdu Skarbowego, co jest kolejnym ewenementem w skali Warszawy.
Przytoczone jedynie w czêœci osi¹gniêcia ostatnich
trzech lat wyraŸnie œwiadcz¹
o dynamice, z jak¹ realizuj¹
ambitne plany i zamierzenia
obecne w³adze dzielnicy. Nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ,
¿e ostatnie trzy lata absolutnie nie zosta³y zmarnowane.
Co wiêcej, dzisiaj w Bia³o³êce nasta³ sprzyjaj¹cy klimat
dla rozbudowy dzielnicy, a
zw³aszcza dla rozwoju przedsiêbiorczoœci. W³aœnie ostatnie trzy lata s¹ tego najlepszym przyk³adem: systematycznie wzrasta liczba rejestrowanych podmiotów gospodarczych, których obecnie jest ju¿ w Bia³o³êce ponad
8000. To równie¿ obecna ekipa spowodowa³a, ¿e Bia³o³êka przestaje byæ postrzegana jako z³omowisko po wielu
peerelowskich zak³adach
przemys³owych i siedlisko
szczurów, a coraz bardziej
staje miejscem, gdzie chêtnie
osiedlaj¹ siê ludzie wykszta³ceni, ambitni, pracowici i zaradni
¿yciowo. Dla tych ludzi, dla
wielu nowych rodzin i ca³kiem
„œwie¿ych” bia³o³êczan to
miejsce powinno staæ siê
prawdziw¹ ma³¹ ojczyzn¹. To
jest wielkie wyzwanie dla nas
wszystkich, bez wzglêdu na
polityczne sympatie i zapatrywania. Dla uzmys³owienia sobie efektów ostatnich trzech
lat wymieñmy chocia¿by takie przedsiêwziêcia jak: modernizacja szko³y przy ul. Leœnej Polanki, budowa szko³y
przy ul. Ostródzkiej, rozpoczêcie budowy szko³y przy ul.
Berensona, rozpoczêcie modernizacji szko³y przy ul. Kobia³ka, budowa przedszkola
przy ul. Ostródzkiej, budowa
¿³obka przy ul. Ksi¹¿kowej,
rozpoczêcie budowy przedszkola przy ul. Strumykowej,
rozpoczêcie modernizacji
szko³y przy ul. Juranda ze
Spychowa, budowa obiektów
sportowych i dydaktycznych
gimnazjum przy ulicy P³u¿nickiej, realizacja boiska „Syrenka” przy ul. Picassa, przygotowanie modernizacji kortów
tenisowych przy ul. Picassa,
rozpoczêcie budowy boiska
do pi³ki no¿nej przy ul. Kowalczyka, budowa skateparku i

placów zabaw dla dzieci, modernizacja parku w Henrykowie, przygotowanie planów
realizacji zaplecza rekreacyjno-sportowego w Porcie
¯erañskim, uruchomienia
¿eglugi po tym akwenie, budowa sztucznego lodowiska
i boisk do pi³ki siatkowej pla¿owej, modernizacja obiektów Bia³o³êckiego Oœrodka
Sportu przy ul. Œwiatowida,
budowa boisk dla szko³y nr
344, rozpoczêcie modernizacji wêz³a G³êbocka-Toruñska,
rozpoczêcie modernizacji ul.
Nowodworskiej, rozpoczêcie
budowy Mostu Pó³nocnego,
rozpoczêcie modernizacji ul.
Modliñskiej, przygotowanie
modernizacji ul. Marywilskiej,
wspó³praca przy rozpoczêciu
modernizacji Trasy Armii Krajowej, dokoñczenie przychodni zdrowia przy ul. Majolikowej, rozpoczêcie modernizacji przychodni przy ul. Majorki, przebudowa we wspó³pracy z deweloperem systemu
komunikacyjnego w rejonie
osiedla Derby i doprowadzenie komunikacji publicznej,
budowa we wspó³pracy z deweloperem 6-kilometrowej
magistrali kanalizacyjnej z
P³ud na Kobia³kê, przygotowanie planów budowy szpitala, domu kultury, obiektów rekreacyjno-sportowych, utworzenie Centrum Aktywnoœci
Seniora, Centrum Wspierania
Osób z chorobami psychicznymi, modernizacja bia³o³êckich bibliotek, w tym utworzenie Centrum Multimedialnego
i czytelni „Nautilus” itd.itp.
Jako burmistrz i zarazem
gospodarz dzielnicy, nie zwa¿aj¹c na nieuprawnione, dalece krzywdz¹ce i k³amliwe
opinie Pana Radnego Jerzego Smoczyñskiego, pragnê
zaapelowaæ na ³amach prasy do wszystkich, którym dobro naszych mieszkañców
jest szczególnie bliskie, aby
aktywnie zechcieli uczestniczyæ w tworzeniu nowoczesnej Bia³o³êki. Aby z determinacj¹ i zaanga¿owaniem pomagali w budowaniu dzielnicy na miarê wspó³czesnych
czasów i oczekiwañ tych, co
przyjd¹ po nas. Zróbmy to dla
przysz³ych pokoleñ.
Jacek Kaznowski

Warszawa,
3 paŸdziernika 2009 r.
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Do Rady Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka
Przewodnicz¹cego Rady, radnych i klubów radnych

List otwarty
W dniu 1 paŸdziernika 2009
r. odby³a siê XLVIII sesja Rady
Dzielnicy. G³ównym punktem
obrad, dla którego zosta³a zwo³ana, by³o wyra¿enie przez Radê
opinii na temat projektowanego
Statutu Dzielnicy. W opinii Stowarzyszenia Statut jest dla
Dzielnicy bardzo wa¿nym dokumentem prawnym - konstytucj¹
w skali lokalnej, która odpowiada na podstawowe pytania - o
roli radnego, kompetencjach i
zadaniach Rady Dzielnicy.
Przed sesj¹, zgodnie z wymogami ustawowymi, og³oszono konsultacje spo³eczne
w sprawie Statutu. Do Urzêdu
uwagi zg³osi³o jedynie Stowarzyszenie Partnerstwa Ulic
Zielonej Bia³o³êki „Moja Bia³o³êka”, którego propozycje
zmian zosta³y w ca³oœci opublikowane w sprawozdaniu na
stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Dzielnicy.
Komisja statutowa opiniuj¹ca uwagi mieszkañców przed
sesj¹ - odrzuci³a wszystkie
uwagi zg³oszone przez Stowarzyszenie nie podaj¹c uzasadnienia, nie pozwalaj¹c przedstawiæ stronie spo³ecznej argumentów oraz nie przekazuj¹c
uwag pozosta³ym radnym. Informacja o posiedzeniu komisji statutowej nie zosta³a
umieszczona na stronach
urzêdu oraz nie zosta³o skierowane zaproszenie naszej
organizacji w sprawie omówienia g³osów mieszkañców.
Przedstawiciele „Mojej Bia³o³êki”, Przewodnicz¹ca Agnieszka Borowska i Robert Kamionowski, przybyli na sesjê Rady,
aby wzi¹æ udzia³ w dyskusji,
jaka - nie w¹tpiliœmy - rozwinie
siê nad propozycjami konkretnych przepisów. Poniewa¿ radni nie dysponowali tekstem propozycji zg³oszonych przez
„Moj¹ Bia³o³êkê”, zosta³y one

powielone dla wszystkich radnych obecnych na sali.
Po pocz¹tkowej burzliwej
dyskusji dotycz¹cej sposobu
prowadzenia dyskusji, przewodnicz¹cy zaproponowa³,
aby dyskusjê przeprowadziæ w
kolejnoœci takiej, i¿by najpierw
omówiæ poprawki zg³oszone
przez komisjê statutow¹, nastêpnie radnych, a na koñcu
przez Stowarzyszenie mieszkañców. Wierz¹c w dobre intencje radnych, uczestnicz¹cy
w sesji przedstawiciele „Mojej
Bia³o³êki” nie protestowali
przeciwko temu. Jak siê okaza³o, post¹pili nierozwa¿nie,
by nie powiedzieæ - naiwnie.
Przez kolejne godziny radni
dyskutowali, czy dyskutowaæ
nad uwagami mieszkañców i czy
udzieliæ im w ogóle g³osu. A
mieszkañcy coraz bardziej zniecierpliwieni i zdenerwowani, czekali cierpliwie. Wreszcie, pad³
wniosek formalny o zamkniêcie
dyskusji. Dyskusja zosta³a zamkniêta. Zapytaliœmy wobec
tego Przewodnicz¹cego Rady,
co z g³osem dla uczestnicz¹cych
w obradach mieszkañców, ale
odpowiedŸ by³a krótka. Dyskusja zosta³a zamkniêta i ¿aden
g³os mieszkañcom nie zostanie
wobec tego ju¿ udzielony.
I tak przedstawiciele jedynego podmiotu, który w toku „szerokich” konsultacji spo³ecznych
wniós³ uwagi do projektu Statutu Dzielnicy, stali siê jedynie niemymi obserwatorami farsy, jaka
siê na ich oczach rozegra³a.
Panie i panowie radni. Tak
postêpowaæ siê nie godzi. Gdy
zaprasza siê goœci, a sesje
Rady s¹ publiczne i otwarte dla
wszystkich, gdy prosi siê kogoœ
o opiniê, to elementarna uprzejmoœæ, dobre wychowanie, legendarna polska goœcinnoœæ,
nakazuj¹ tego goœcia chocia¿by krótko wys³uchaæ. I wcale

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne:
na wniosek Osiedle £abêdzia Sp. z o.o., ul. Warszawska 92,
05-092 £omianki, z³o¿ony w dniu 04.05.2009 r. oraz
uzupe³niony w dniach 21.05.2009 r. oraz 05.06.2009 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej, gazoci¹gu
œredniego ciœnienia oraz sieci elektroenergetycznej, na
dzia³kach ew. nr: 75/2, 76/1, 77/3, 78, 79/3 w obrêbie
4-16-35, przy ul. Ostródzkiej, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

nie chodzi o to, ¿e niepotrzebnie przez 3 godziny mieszkañcy czekali na choæby najkrótszy g³os, którego im nie udzielono. G³osu cichego, rzeczowego, kulturalnego nikt nie s³ucha.
I taka nauka p³ynie tak¿e z tej
smutnej sesji Rady Dzielnicy.
Ale jest sprawa znacznie
powa¿niejsza, ni¿ samo potraktowanie uczestnicz¹cych w
sesji mieszkañców. To pytanie
o rolê radnego, jego miejsce i
funkcje w ¿yciu Dzielnicy, a
przede wszystkich jej mieszkañców. I tu dotykamy kwestii,
czego dotyczy³y przygotowane
przez nas uwagi.
Poza wnioskami typowo legislacyjnymi, poprawiaj¹cymi
fatalny i nieudolny miejscami
jêzyk prawny tego Statutu
(czego, dziwnym trafem, komisja statutowa nie zauwa¿y³a...), uwagi koncentrowa³y siê
w najwiêkszym skrócie na
okreœleniu, czy Dzielnica jest
dla mieszkañców, czy te¿
mieszkañcy dla Dzielnicy. Tego
radni, niestety, nie umieli albo
nie chcieli zrozumieæ. To przykre, gdy us³yszeliœmy, ¿e oni
wcale naszych uwag - jedynych zg³oszonych w trakcie
konsultacji spo³ecznych! - nawet wczeœniej nie przeczytali.
Niektórzy radni powiedzieli nawet, ¿e nie czytali w ogóle
uchwalanego statutu!
Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym, radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem
wspólnoty samorz¹dowej gminy, utrzymywaæ sta³¹ wiêŸ z
mieszkañcami i ich organizacjami, a w szczególnoœci przyjmowaæ i przedstawiaæ zg³aszane
przez mieszkañców postulaty.
Radni jednak woleli dyskutowaæ nad liczebnoœci¹ klubów
radnych, czy aby na pewno
okreœlona proporcja umo¿liwi
partii i liœcie wyborczej utworzenie klubu, a nie nad tym, czy
decydujemy siê na tworzenie
obywatelskiej jednostki samo-

rz¹dowej. Z wielk¹ przykroœci¹
zauwa¿amy, ¿e upolitycznienie
i upartyjnienie samorz¹dów i
ich w³adz na najni¿szym poziomie, gmin i dzielnic, prowadzi
do ca³kowitego oderwania siê
w³adzy od wyborców - mieszkañców. Nie na darmo najwiêkszym zaufaniem w kolejnych
wyborach ciesz¹ siê bezpartyjni kandydaci na wójtów i prezydentów. Przyk³ady naszych
s¹siednich samorz¹dów „zza
miedzy” tak¿e tego dowodz¹....
Panie i panowie radni. Za
rok kolejne wybory - œwiadomoœæ mieszkañców jest coraz
wiêksza, a wasza bezczynnoœæ w dzia³aniu na naszym
terenie jest widoczna dla wielu mieszkañców. Jeœli bêdziecie kandydowaæ w kolejnych
wyborach samorz¹dowych Partnerstwo Ulic Zielonej Bia³o³êki oczekuje pisemnej odpowiedzi na pytanie - czy, Pañstwa zdaniem, na podstawie
uchwalonego statutu - radny
reprezentuje interesy mieszkañców zmierzaj¹c do podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców oraz czy radny Bia³o³êki
jest odpowiedzialny za wizjê
Dzielnicy Bia³o³êka.
Agnieszka Borowska
Robert Kamionowski
Przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwo Ulic Zielonej
Bia³o³êki „Moja Bia³o³êka”
uczestnicz¹cy w Sesji Rady
Dzielnicy

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne:
na wniosek osoby fizycznej, z³o¿ony w dniu 09.04.2009 r.
oraz uzupe³niony w dniach 01.06.2009 r. i 04.06.2009 r. w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia,
wodoci¹gu PN 100 oraz sieci energetycznej na dzia³kach
ew. nr: 14/1, 15/4, 23/5, 23/8, 15/9, 15/10, 15/19, 15/20,
15/11, 48/2 w obrêbie 4-16-37, oraz 51 i 50/18 w obrêbie
4-16-35 przy ul. Staropolskiej oraz Piasta Ko³odzieja, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego
og³oszenia).

Dziwny dialog Piotra J.
Nie wiem, do kogo Piotr Jaworski odnosi tytu³ swojego artyku³u „Œmieszno i straszno”
oraz zdanie: „Du¿e zaskoczenie stanowi szczególnie dla
mnie postawa radnych, którzy
s¹ jednoczeœnie cz³onkami komisji dialogu spo³ecznego.”

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 §1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
oraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.
nr 154, pz. 958)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne,
po uchyleniu przez Wojewodê Mazowieckiego decyzji nr
410/ZRID/2009 z dnia 17 wrzeœnia 2009 r. i przekazaniu
sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji,
oraz po korekcie wniosku inwestora w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
ulicy Srebrnogórskiej na odcinku od ulicy ¯ywicznej
do ulicy 15-go Sierpnia (z wy³¹czeniem odcinka od
ulicy Wiklinowej do ulicy Sza³wiowej) wraz z budow¹
chodników dwustronnych, przykanalików odwodnieniowych, wpustów ulicznych, przebudow¹ sieci
teletechnicznej, energetycznej i modernizacj¹ oœwietlenia ulicy na dzia³kach nr ew. 1/3, 1/4, 46/4, 46/5, 47/3,
48/3, 50, 51/2, 53, 63, 66/2. 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5,
67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/15, 67/16, 67/17 i 67/18
z obrêbu 4-04-11; dz. nr ew. 1/1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3,
5/1, 5/2, 6/3, 6/9, 6/10 i 9/1 z obrêbu 4-04-14; dz. nr
ew. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3; 10/1 i 12 z obrêbu 4-04-15
oraz dz. nr ew. 36/1 i 37/3 z obrêbu 4-04-12 w Warszawie
Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,
w terminie 7 dni od daty ukazania siê og³oszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel. 22 510 31 92, fax. 22 510 32 10.

Pewne jest natomiast, ¿e radny manipuluje opini¹ publiczn¹.
Jako przewodnicz¹cy Dzielnicowej KDS na Bia³o³êce z
przykroœci¹ muszê stwierdziæ,
¿e przedstawiona relacja z sesji rady dzielnicy nie jest rzetelna. Apel radnego Jaworskiego o spo³eczny dialog, jak¿e
potrzebny na Bia³o³êce, brzmi
nieco dziwnie. Wszak to partyjni koledzy z PO (a nie opozycja, jak wynika³o z tekstu) nie
wykazywali chêci do dyskusji
nad sk¹din¹d godnymi uwagi
postulatami Stowarzyszenia
„Moja Bia³o³êka”.
Przedstawiciele organizacji
w trakcie sesji rozdali radnym
swoje postulaty zmian do statutu dzielnicy Bia³o³êka. Propozycji by³o wiele, a pobie¿na lektura wskazywa³a, ¿e wiele kwestii wymaga dyskusji i szczegó³owych wyjaœnieñ prawników.
W trakcie dyskusji pojawi³ siê
pomys³, aby jeden z radnych
przyj¹³ poprawki jako swoje i
wówczas rada dzielnicy bêdzie
zobligowana, aby je rozpatrzeæ.
Niemal od razu uczyni³ do radny Jaworski. W miêdzyczasie
okaza³o siê, ¿e dokument
wp³yn¹³ do biura rady znacznie
wczeœniej i szczegó³owo omawia³a go Komisja Statutowa
(tak wynika z deklaracji jej przewodnicz¹cego Marka Sztorca).
Radni z tej komisji nie uwzglêdnili ¿adnej z poprawek „Mojej
Bia³o³êki”. Nagle radny Jaworski wycofa³ swoj¹ wolê przyjêcia jako swoje propozycji stowarzyszenia „Moja Bia³o³êka”,
którego notabene jest cz³onkiem. Kiedy zupe³nie zdezorientowany spyta³em o powody, zamiast odpowiedzi us³ysza³em wniosek formalny o zamkniêcie dyskusji. ¯arty?
Owszem. I to z wyborców.
Wygl¹da na to, ¿e radnemu Jaworskiemu nie chodzi³o wcale
o podjêcie rzeczowej dyskusji
nad propozycjami stowarzyszenia, ale o wywo³anie burzy
w szklance wody i wykazanie

(a priori), ¿e tylko on jeden chce
i potrafi prowadziæ dialog spo³eczny. A ten przecie¿ trwa, podobnie jak i dzia³alnoœæ organizacji III sektora. I choæ mam
wiele zarzutów do zarz¹du
dzielnicy w zakresie wspó³pracy ze œrodowiskami organizacji pozarz¹dowych i wielokrotnie wskazywa³em na kiepskie
przygotowanie merytoryczne w
tym zakresie, jestem zwolennikiem porz¹dku w dialogu.
Po pierwsze, postulaty rozpatrzy³a merytoryczna komisja
rady dzielnicy, w opublikowanym na stronach urzêdu dzielnicy projekcie uchwa³y nie zapisano propozycji stowarzyszenia. Mo¿e propozycje „Mojej Bia³o³êki” nale¿a³o najpierw
przeanalizowaæ na forum
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego? A mo¿e wystarczy³oby, ¿eby radny Jaworski
omówi³ te sprawê w swoim klubie, który si³¹ swoich g³osów
formalnie decyduje o tym, co
dzieje siê na sesji i które z
uchwa³ zostaj¹ przyjête. Szkoda te¿, ¿e „Moja Bia³o³êka” nie
poinformowa³a pozosta³ych
radnych przed sesj¹ o swoim
problemie tak, aby by³ dostateczny czas na wypracowanie
racjonalnego stanowiska. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e pad³
postulat, aby prze³o¿yæ debatê
nad tym punktem o jeden dzieñ,
ale nie zyska³ poparcia…
Wychodzi na to, ¿e politycznie lepiej op³aca³o siê zrobiæ
awanturê, ani¿eli merytorycznie
popracowaæ. I to jest i œmieszne, i straszne. Jako cz³owiek III
sektora, sercem i dusz¹ oddany sprawie dialogu spo³ecznego, mówiê veto, panie radny. III
sektor nie potrzebuje zbawiciela ani szamana. Tylko ludzi rzetelnej, systematycznej roboty.
Bart³omiej W³odkowski
Przewodnicz¹cy Dzielnicowej
KDS w Dzielnicy Bia³o³êka
Radny dzielnicy („Gospodarnoœæ”)
Prezes Fundacji AVE

Rada wielu

Lewa strona medalu

Lula, lula, Panowie!

Ad vocem

„Lula, lula!” wo³a moja córka, kiedy chce wejœæ do rury na placu zabaw,
albo gdy widzi wylot kana³u deszczowego. „Lula” czyli rura. Tak powinno
siê te¿ wo³aæ za wiceprezydentami
Warszawy: Wojciechowiczem odpowiedzialnym za budowê Mostu Pó³nocnego oraz za Kochaniakiem nadzoruj¹cym MPWiK.
Obaj zastêpcy Hanny Gronkiewicz–
Waltz maj¹ trudne zadanie. Musz¹ podejmowaæ decyzje zamiast Pani Prezydent, któr¹ czêœciej spotkaæ mo¿na
w rzymskich butikach ni¿ na obradach
Rady Warszawy. Trudno wiêc wymagaæ, by orientowa³a siê chocia¿ ogólnie, co dzieje siê w rz¹dzonym przez

ni¹ mieœcie. HGW nawet specjalnie nie
ukrywa, ¿e byæ prezydentem stolicy
„nie chce, ale musi”.
Skutkiem braku rzeczywistego Prezydenta Warszawy jest powo³ywanie coraz to nowych pe³nomocników HGW i
koordynatorów. W normalnym mieœcie
pe³nomocnictwa ma wskazany przez
wyborców prezydent i to on koordynuje pracê miejskich jednostek. W stolicy
ani koordynator inwestycji miejskich,
ani wspomniani wiceprezydenci nie skoordynowali nawet budowy rury doprowadzaj¹cej œcieki do oczyszczalni „Czajka” z budow¹ Mostu Pó³nocnego.
Most Pó³nocny opóŸniony jest o dwa
lata w stosunku do obietnic rz¹dz¹cej

POzytywnie

Kilka faktów
Zastanawia³em siê, czy nie przemilczeæ, z uwagi na jego poziom, listu Jerzego Smoczyñskiego opublikowanego w ostatnim numerze Nowej Gazety
Praskiej, który zosta³ skierowany bezpoœrednio do mojej skromnej osoby.
Pan Jerzy Smoczyñski, obecny radny
oraz burmistrz Dzielnicy i Gminy Bia³o³êka w latach 1994-2006 powinien
zdawaæ sobie najlepiej sprawê z problemów inwestycyjnych Bia³o³êki.
W liœcie tym uderzy³o mnie jednak
stwierdzenie, ¿e Panu Jerzemu Smoczyñskiemu, w zmianach do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie podoba³o siê szczególnie, ¿e na sesji 14 wrzeœnia 2009 r., na wniosek Zarz¹du Dzielnicy, zdjêto z rozbudowy szko³y przy
ul. Kobia³ka 3,29 mln z³, i przed³u¿ono
czas realizacji o rok – tj. do 2011 r.
Dla osób, które nie znaj¹ historii tej
inwestycji przypomnê, ¿e rozbudowa tej
szko³y jest g³ównie spowodowana budow¹ przy ul. Kobia³ka potê¿nego osiedla mieszkaniowego Regaty na które pozwolenie na budowê wydano w³aœnie za
kadencji Pana Jerzego Smoczyñskiego.
Jest tak¿e spowodowana uchwaleniem
w 2001 r. z wniosku Zarz¹du Dzielnicy,
którym Pan Jerzy Smoczyñski kierowa³,
planu zagospodarowania o powierzchni
640 ha (orientacyjna wielkoœæ ¯oliborza)
zezwalaj¹cego na budowê potê¿nych osiedli mieszkaniowych w bezpoœredniej bliskoœci domów jednorodzinnych (dla internautów polecam www.tvnwarszawa.pl/
28415,1624351,0,1,na_bialolece_powstaje_nowe_miasteczko_wilanow,wiadomosc.html) Po co taki plan? - chyba tylko
w celu podniesienia wartoœci gruntów.
Nie przypominam sobie, aby w
2006 r., a wiêc w ostatnim roku burmistrzowania Pana Jerzego Smoczyñskiego, rozbudowa tej szko³y widnia³a
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Znaczna rozbudowa tej szko³y jest
wynikiem podjêcia w 2007 r. przez Platformê Obywatelsk¹ decyzji o przeznaczeniu jak najwiêkszych œrodków na rozbudowê bazy oœwiatowej na Bia³o³êce.
Pierwotnie podjêliœmy w 2007 r. decyzjê, o co sam zabiega³em, aby szko³a na
Kobia³ce zosta³a rozbudowana do 2011
r. Nastêpnie przyspieszyliœmy w 2008 r.
plany jej realizacji do 2010 r. Niestety,
wszystkich zaskoczy³ kryzys ekonomiczny i koniecznoœæ ciêæ bud¿etowych. St¹d
w³aœnie trudna decyzja o ponownym
przesuniêciu zakoñczenia realizacji tej
inwestycji na 2011 r.
To, ¿e jako element rzekomej mojej manipulacji uznaje Pan tê zmianê,
mogê zrozumieæ tylko w kontekœcie

faktu, ¿e jako d³ugoletni mieszkaniec
Zielonej Bia³o³êki robi Pan obecnie
wszystko, aby naprawiæ Pana szkodliwe decyzje, odbijaj¹ce siê negatywnie
na codziennym ¿yciu mieszkañców tej
czêœci dzielnicy. Mam wra¿enie, ¿e w
pewnym momencie sprawowania
funkcji Burmistrza zapomnia³ Pan, ¿e
jest Pan przedstawicielem tak¿e tych
coraz liczniejszych mieszkañców Bia³o³êki, którzy na przeci¹gu ostatnich
kilkunastu lat wybrali tê dzielnicê jako
miejsce swojego zamieszkania.
Je¿eli uwa¿a Pan, ¿e moim felietonem czuje siê obra¿ony, Pan Jacek Kaznowski (obecny Burmistrz) i Przewodnicz¹cy Porozumienie Samorz¹dowe
„Gospodarnoœæ” w okresie kiedy by³ Pan
Burmistrzem Gminy, to niech Pan przeczyta w³aœnie w tym wydaniu NGP, felieton cz³owieka, który od lat naprawdê rozumie, co to jest praca w samorz¹dzie –
czyli w³aœnie Jacka Kaznowskiego.
Z szacunku dla Pana doœwiadczenia samorz¹dowego nie odniosê do
Pana pozosta³ych pytañ.
Trudno spokojnie odnieœæ siê do tak
wspaniale przygotowanych inwestycji jak
budynek komunalny w centrum dzielnicy przy ul. Porajów z okr¹g³ymi œcianami; liceum i gimnazjum przy ul. Van Gogha z dzieæmi mdlej¹cymi z powodu
b³êdnie zaprojektowanej wentylacji czy
próbie przedwyborczego rozpisania
przetargu na budowê szko³y i przedszkola przy ul. Ostródzkiej na gruncie nie
bêd¹cym w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.
Przedstawiê tylko suche liczby obrazuj¹ce poziom samych tylko inwestycji
dzielnicowych wynikaj¹cych z za³¹cznika inwestycyjnego dla dzielnicy Bia³o³êka. 2006 r. – 28,8 mln z³; 2007 – 44,4
mln z³; 2008 – 60,4 mln z³; 2009 – 53,6
mln z³ (w trakcie roku poziom ten wzrós³
do 74 mln z³, by po „jesiennych” korektach zejœæ do poziomu 65 mln z³).
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl
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Mojego s¹siada z tej samej strony
Nowej Gazety Praskiej w ostatnim numerze trochê ponios³o. I nie chodzi tym
razem o felietonistê z Prawa i Sprawiedliwoœci, ale z… Platformy Obywatelskiej – na dodatek szefa klubu
radnych tej partii na Bia³o³êce. Zarzuci³ on moim kolegom, radnym SLD,
zawarcie koalicji z PiS na szczeblu
dzielnicowym, co wed³ug niego jest
prostym prze³o¿eniem istnienia takiej
koalicji na szczeblu krajowym. Nie
wiem, sk¹d Piotr czerpie tak¹ wiedzê
o polityce, zw³aszcza, ¿e w przeciwieñstwie do niego ja zasiadam we w³adzach krajowych swojej partii i o ¿adnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ mi nie wiadomo. Ma³o tego: mimo
¿e w polityce nigdy nie mówi siê „nigdy”, to w tym wypadku z czystym sumieniem mogê zapewniæ, ¿e Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej
na taki maria¿ zgody na pewno nie
da. Podobnie niedorzeczna jest teza
szefa radnych Platformy o rzekomej
koalicji dzielnicowej pomiêdzy SLD, PiS
i Gospodarnoœci¹, na co dowodem ma
ponoæ byæ wspólne g³osowanie tych
trzech ugrupowañ w jednej ze spraw
dotycz¹cych dzielnicy.
Drogi Piotrze! Wiem, ¿e polityki dopiero siê uczysz, ale ju¿ po trzech latach obecnoœci w niej, chocia¿by na
szczeblu lokalnym, pewnych b³êdów
powinieneœ siê wystrzegaæ. Pierwszym,
i wed³ug mnie najwiêkszym dla sa-

morz¹dowca, jest mieszanie wielkiej
polityki w sprawy lokalne. Ulice nie s¹
ani czarne, ani czerwone, czyli mówi¹c
wprost prawicowe czy lewicowe. Nie s¹
takie szko³y, parki czy autobusy. A radnym jest siê po to, ¿eby zajmowaæ siê
w³aœnie nimi. W zwi¹zku z tym radzê
wystrzegaæ siê kolejnego b³êdu, a mianowicie przekonania o w³asnej nieomylnoœci. To nie jest tak, ¿e Twoje
ugrupowanie, czyli Platforma Obywatelska jest najm¹drzejsze i najlepiej
wie, jak rozwi¹zaæ wszystkie problemy mieszkañców Bia³o³êki, tylko dlatego, ¿e ma 40% poparcia i praktycznie wiêkszoœæ w radzie dzielnicy. W innych klubach jest wielu doœwiadczonych samorz¹dowców i oni bol¹czki
dzielnicy znaj¹ na pewno nie gorzej
od Was. Dlatego czasem warto wznieœæ
siê poza polityczne podzia³y, odstawiæ
na bok emocje i wys³uchaæ opinii radnych z innych opcji, a nie negowaæ coœ
tylko z powodu ich szyldu. Tak robi¹
radni SLD i nie mo¿esz im mieæ tego
za z³e, tak samo jak nie mo¿esz odebraæ im prawa krytyki zarz¹du dzielnicy. Radni s¹ w³aœnie po to, aby pracê burmistrzów kontrolowaæ, i jak trzeba to krytykowaæ, bo nawet najlepszym samorz¹dowcom - a za jednego
z takich uwa¿am burmistrza Kaznowskiego - zdarza siê pope³niaæ b³êdy.

Ot, tak siê zrobi³o

Niedawno, dni temu kilka przemieszczaj¹c siê po Pradze, mimochodem us³ysza³em dialog dwóch „d¿entelmenów”, który niezbyt wiernie - pomijaj¹c ozdobniki, przecinki i wykropkowuj¹c niecenzuralne rzeczowniki pozwolê sobie przytoczyæ.
Pan 1 Ty..... s³ysza³eœ Miller..... do rz¹du wróci³.
Pan 2 Jako.... kto?.
Pan 1 No... jako minister.
Pan 2 Od .... czego?.
Pan 1 Od ... policji.
Pan 2 O.... .
Niestety, nie ten Miller, choæ ta sama
policja. Ten dialog uœwiadomi³ mi jednak, i¿ „naród” zauwa¿y³, ¿e w rz¹dzie zmiany. Prawdê mówi¹c, pisz¹c
poprzedni felieton nie podejrzewa³em,
¿e dojdzie do takiego t¹pniêcia. Komisja - tak, ale dymisje konstytucyjnych ministrów? Ho, ho, to ju¿ sprawa
powa¿na. Nie wiem na ile to, co stanowczo twierdzi by³y ju¿ szef CBA jest
prawd¹, oby jak najmniej. Im wiêcej
jego s³ów bêdzie znajdowa³o potwierdzenie, tym wiêcej bêdzie œwiadczy³o
o kompletnej degrengoladzie klasy politycznej. Ale jeœli, jeœli oka¿e siê, ¿e
szefostwo CBA zaanga¿owa³o siê w bie¿¹c¹ walkê polityczn¹, ¿e „afery” zosta³y „utkane” na zamówienie polityczne, to nikt nie powinien siê wahaæ
przed postawieniem tych ludzi przed
Trybuna³em Stanu i likwidacj¹ struktury, któr¹ kierowali. Ka¿da partia
„id¹ca” do w³adzy czy ju¿ j¹ sprawuj¹ca przyci¹ga ró¿nych ludzi. Przerobi³ to SLD, przerobi³o PiS, teraz przerabia Platforma. Nie mnie os¹dzaæ pos³ankê Sawick¹, pos³a Chlebowskiego,
ministra Drzewieckiego, czy wicepremiera Schetynê - z informacji medialnych wynika, ¿e wszyscy maj¹ wspólny mianownik – „z³ych” znajomych,
którzy próbowali ich wykorzystaæ dos³ownie i w przenoœni. Czy mo¿na wytworzyæ mechanizmy obronne przed

stolic¹ koalicji PO/SLD. W stosunku do
przetargu rozpoczêtego w poprzedniej
kadencji i uniewa¿nionego jedn¹ z
pierwszych decyzji HGW, o trzy lata.
Teraz okaza³o siê, ¿e przed budow¹
mostu trzeba najpierw wybudowaæ
rurê. Na jej budowê nie ma jeszcze
nawet niezbêdnej dokumentacji.
Brak rury oznacza utratê unijnego
dofinansowania do rozbudowy „Czajki” i ogromne kary za zrzucanie nieoczyszczonych œcieków do Wis³y. Kary
te powa¿nie obci¹¿¹ bud¿et Warszawy.
Czekanie na budowê rury oznacza
opóŸnienie budowy Mostu Pó³nocnego.
Sytuacja jest bardzo trudna. Ca³a
odpowiedzialnoœæ polityczna spoczywa
na Hannie Gronkiewicz-Waltz. Je¿eli
nawet podejmowanie decyzji zrzuca
siê na podw³adnych, wyborcy rozlicz¹
i tak szefa. Czyli w tym przypadku szefow¹. A co teraz powinni zrobiæ panowie Wojciechowicz i Kochaniak? Lula,
Lula, Panowie!
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Prosto z mostu

Od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) na komunikacjê miejsk¹ w Warszawie bêd¹
kodowane wy³¹cznie na spersonalizowanych kartach miejskich - ze zdjêciem w³aœciciela oraz wydrukowanym
imieniem i nazwiskiem. W zwi¹zku z
tym kilka miesiêcy temu ratusz uruchomi³ kampaniê promocyjn¹, której
twarz¹ jest sympatyczna pani Wiola,
maj¹ca zachêciæ mieszkañców do wymiany starych kart miejskich na spersonalizowane. Biletów miesiêcznych
u¿ywa 430 tysiêcy warszawiaków,
przy czym oko³o 200 tysiêcy biletów
jest zakodowane nie na kartach, ale
na elektronicznych legitymacjach studenckich, nie wymagaj¹cych wymiany. Sprawa jest zatem powa¿na, dotyczy æwierci miliona osób.
Oprócz kampanii w³adze miasta
uruchomi³y wiêc punkty, w których
karty mo¿na wymieniæ. Jest tych punktów w ca³ym mieœcie 7 (siedem): na stacjach metra Centrum, Œwiêtokrzyska,
Ratusz Arsena³, Plac Wilsona, Marymont i M³ociny oraz - tylko do 29 paŸdziernika - na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia. Ani jednego punktu
na mokotowsko-ursynowskim odcinku
metra; o dzielnicach, przez które metro nie przechodzi, nie wspominaj¹c.
Nic dziwnego, ¿e w punktach wymiany
kart ustawi³y siê po wakacjach olbrzymie kolejki. Biada te¿ temu, kto liczy³
na zamówienie karty przez internet.
Trwa to równie¿ oko³o trzech tygodni.
Zgrubne obliczenie, nie bior¹ce pod
uwagê tych, którzy zachêceni kampani¹ reklamow¹ postanowili po raz
pierwszy wyrobiæ sobie bilet okresowy, wskazuje, i¿ ka¿dy z punktów musia³by wydawaæ czternaœcie nowych
kart na godzinê, non stop od 7.00 do
20.00. Jest to absolutnie niemo¿liwe.

Symbolem tego, ¿e wymiana kart jest
kiepsko, a nawet chaotycznie przygotowana, jest sam wygl¹d nowej karty. Jedna strona pozosta³a taka sama, jak w
starej karcie, ca³kiem bez sensu: jest na
niej miejsce na umieszczenie imienia i
nazwiska oraz podpisu, mimo i¿ po drugiej stronie imiê i nazwisko s¹ ju¿ wydrukowane. Urzêdniczka w okienku poucza odbieraj¹cych nowe karty, ¿e podpisu na karcie te¿ nie trzeba umieszczaæ.
Ot, tak siê wydrukowa³o.
Dla uspokojenia nerwów przypomnê, ¿e 1 stycznia 2010 r. nie jest dat¹,
po której stare karty miejskie przestan¹
byæ uznawane przez kontrolerów. Nie
bêdzie mo¿na na nich tylko zakodowaæ nowych biletów. To oznacza, ¿e
u¿ytkownicy biletów 30-dniowych maj¹
na wymianê karty dodatkowo do 30
dni, a biletów 90-dniowych do 90 dni
nastêpnego roku. Nawiasem mówi¹c,
nienajlepiej o umiejêtnoœci myœlenia
naszych radnych œwiadczy zapis w
uchwale Rady Warszawy, dopuszczaj¹cy u¿ytkowanie starych kart do 30
czerwca 2010 r. W jaki sposób??? W
Warszawie nie ma przecie¿ biletów pó³rocznych. Ot, tak siê uchwali³o...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Tym bardziej, ¿e swoboda dzia³alnoœci
samorz¹dów dzielnicowych jest mocno ograniczona i nawet najlepsze pomys³y czêsto nie znajduj¹ poparcia
w³adz miasta. Fakt, ¿e radni SLD nie
obawiaj¹ siê krytykowaæ zarz¹du
dzielnicy, mimo ¿e zasiada w nim nasz
przedstawiciel, najlepiej œwiadczy o
tym, ¿e w swej dzia³alnoœci lokalnej nie
kierujemy siê polityk¹, tylko merytoryk¹. Rozumiem frustracjê radnych
PO, bo oni nie mog¹ sobie na to pozwoliæ i czêsto musz¹ g³osowaæ wbrew
sobie zgodnie z partyjnymi instrukcjami. Ale wiemy wszyscy, ¿e tak byæ nie
powinno, bo w samorz¹dzie naprawdê o co innego chodzi.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Siê narobi³o

takimi praktykami? Z pewnoœci¹ nie,
chyba ze zgodzimy siê na pe³n¹ inwigilacjê wszystkich, pocz¹wszy od deputowanych, a skoñczywszy na zwyk³ych obywatelach. To marzenie niektórych i tylko jeden krok do spo³eczeñstwa powszechnej „szczêœliwoœci”
opisanych przez George Orwella w
jego s³ynnej powieœci „Rok 1984”. Ca³e
szczêœcie, ¿e obywatele ci s¹ na niskim
szczeblu zaawansowania technologicznego i nie wiedz¹, jak siê obs³uguje
nawet niezbyt wyrafinowane sprzêty
techniczne typu, laptop czy dyktafon.
Na pewno nie nale¿y traktowaæ ich
m³otkiem i u¿ywaæ jako gwoŸdzi.
* Klasa polityczna powinna mieæ
klasê.
* Mamona nie mo¿e byæ motywacj¹
do s³u¿by publicznej.
* Istnieje minimum przyzwoitoœci.
Mo¿e warto sformu³owaæ dekalog
dla polityków, uczyæ go i wdra¿aæ. Tak
na marginesie, mo¿e to dobry pomys³
na biznes. Zamiast czegoœ takiego, jak
przedwojenne szko³y dla panien z dobrych domów mo¿e warto poprowadziæ kursy. Jak siê nie daæ uwieœæ Tomaszowi z CBA? Sztuka konwersacji
przez telefon na pods³uchu. Co wolno
wicepremierowi, a co wojewodzie itp.,
itd. Siê narobi³o.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 22
889-73-54, 606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy 606744-724
BEZSTRESOWO! podstawy
obs³ugi komputera tel.
503-765-560
CHEMIA, matematyka, nauczycielka przygotuje do
poprawki 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
JÊZYK polski, nauczycielka
z doœwiadczeniem, gimnazjum, liceum, matura, tel.
507-122-368
KOREPETYCJE: przedmioty
szkolne, solidnie i tanio tel.
601-440-130
KURSY jêzyków obcych,
profesjonalnie i tanio tel.
503-765-560
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 511-486-484
MALARSTWO - rysunek, egzaminy: gimnazjum, liceum,
teczki na ASP, 608-769-376
SZKOLENIA kadrowe tel.
601-440-130

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ZAJÊCIA grupowe Nordic
Walking, lasek Bródnowski
500-475-403, www.aktivita.pl
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
CYKLINOWNIE, solidnie
22 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
22 619-40-13, 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA od A do Z
504-944-852
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 22 499-20-62

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomodernizacyjne 603-514-783
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 22
677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA domek (58m2)
+ budynek gospodarczy (20m2)
z placem (1300m2) na Zaciszu,
tel. 604-351-014

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N tel./fax 022 679-23-41,
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

¯o³¹dek i muzyka
Proszê Szanownych Pañstwa, w sferze pi³karskiej
¿ycia naszego narodu same
pora¿ki. Kibice na forach internetowych organizuj¹ bojkoty, z³orzecz¹ na pi³karzy i
dzia³aczy.
W sferze ¿ycia politycznego - tak samo Ÿle. Klasa polityczna obna¿a swoje oblicze.
Z t¹ klas¹ ta klasa moim
skromnym zdaniem mo¿e
wyl¹dowaæ na „naszej klasie”. Ja nie wytrzyma³em nerwowo i w zesz³ym tygodniu
poszed³em pos³uchaæ w Sali
Kongresowej Basi Trzetrzelewskiej. By³o wspaniale. W
poprzednim rzêdzie siedzia³y panie Alicja Majewska i Halina Fr¹ckowiak, których nazwiska chcia³bym Pañstwu
przypomnieæ, a artystki pozdrowiæ. Muzyka jest najlepsza na wszystko i mam nadziejê, ¿e w tym jednym
wszyscy siê zgodzimy.
Ostatnio zajmowa³em siê
mechanicznymi chorobami
¿o³¹dka. Poniewa¿ zbli¿aj¹
siê zimne dni, warto poœwiêciæ kilka s³ów przewlek³emu
zapaleniu ¿o³¹dka, okreœlanemu tak¿e jako przewlek³y
nie¿yt. Najczêstsze przyczyny PZ¯ to zjadanie zimnych
b¹dŸ zmro¿onych pokarmów. Zjadanie pokarmów
zgni³ych lub po terminie wa¿noœci. Helibobacter pylori, ta
sama bakteria, która u nas,
ludzi, prowadzi do wrzodów
¿o³¹dka. PZ¯ mo¿e wynikaæ
z autoagresji, czyli stanu, w
Tanio sprzedam
biurko drewniane d³. 160 cm
i ³ó¿ko 160x200 cm
z materacem.
Tel. 0 602 228 113

zgodnie
z § 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

og³asza
na dzieñ 27 listopada 2009 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do przetargu
wywieszone bêd¹ od dnia 28.10.2009 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2,
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul.
K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach obs³ugi
mieszkañców; na stronie internetowej: m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach wyznaczonych
do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ
u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. I0 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek osoby fizycznej,
z³o¿ony w dniu 08.07.2009 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla Inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku biurowo - us³ugowo - magazynowego us³ugi nieuci¹¿liwe (punkty rzemieœlnicze, zak³ad fryzjerski, centrum fitness, krawiec, szewc, poczta, bank,
ma³a gastronomia) wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
i zagospodarowaniem terenu, na dzia³ce ewid nr 4
w obrêbie 4-07-04, po³o¿onej przy ul. Warzelniczej,
na terenie Dzielnicy Bla³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

którym uk³ad odpornoœciowy
chorego traktuje œluzówkê
¿o³¹dka jak wroga. Czêst¹
przyczyn¹ tej choroby jest
gluten, zawarty we wszystkich produktach zawieraj¹cych pszenicê. Zbo¿e to jest
zawarte niemal we wszystkich suchych karmach, nawet w produktach okreœlanych jako lamb and rice, czyli
jagniêcina z ry¿em. Dlatego
po zakupie nale¿y bardzo
uwa¿nie przeczytaæ sk³ad
po¿ywienia.
Oczywist¹ przyczyn¹
mog¹ byæ wirusy, a w szczególnoœci parwowiroza i koronawiroza. U starszych zwie-

rz¹t przyczyn¹ przewlek³ego
zapalenia ¿o³¹dka mo¿e byæ
ostra lub przewlek³a niewydolnoœæ nerek, czyli mocznica. U m³odszych zwierz¹t, u
których wystêpuj¹ dolegliwoœci kostno-stawowe, a w kuracjach stosowane i zalecane s¹ sterydowe lub niesterydowe leki przeciwzapalne,
równie¿ mo¿e dochodziæ do
zapalenia œluzówki ¿o³¹dka.

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 28/CP/2009 z dnia 01.06.2009 r. na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. Kruczkowsklego 2,
00-412 Warszawa, z³o¿onego 19.02.2009 r., ustalaj¹cej
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
dn 90 PE o d³ugoœci ok. 50,0 m w pasie drogowym
ulicy Fletniowej na czêœci dzia³ki nr ew. 7/3, 11 w obrêbie
4-04-01 na terenia Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 29/CP/2009 z dnia 01.06.2009 r. na wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa,
z³o¿onego 13.08.2008 r., ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci gazowej PE40 o d³ugoœci 90,0 m
w pasie drogowym ul. Dêbinki w celu zaopatrzenia
budynków mieszkalnych w paliwo gazowe na dzia³ce
nr ew. 43/45 w obrêbie 4-02-26 w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od
daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹
zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w
przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y
sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na parterze
w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od
8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 305 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz, 08.00-do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00- do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 022 51-03-196.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Zasiedzenie udzia³u nieruchomoœci

Patron praskich Sybiraków
dokoñczenie ze str. 1

Praskie Ko³o Sybiraków
dzia³a na Zaciszu, przy parafii p.w. Œwiêtej Rodziny. W porozumieniu z proboszczem,
ks. Andrzejem Mazañskim,
ustalono, ¿e nadanie Ko³u
imienia Œw. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego odbêdzie
siê podczas uroczystej mszy
œwiêtej w tym koœciele 22 listopada o godz. 13.00.
11 paŸdziernika b.r. Zygmunt Szczêsny Feliñski, Arcybiskup Warszawski w
okresie Powstania Styczniowego, zosta³ kanonizowany
przez papie¿a Benedykta XVI
w Bazylice Œwiêtego Piotra w
Rzymie.
W specjalnym liœcie z okazji tej uroczystoœci biskupi
polscy nazwali Zygmunta

Szczêsnego Feliñskiego „patronem na czasy trudne”. Urodzi³ siê 1 listopada 1822 roku
na Wo³yniu. Zdoby³ wy¿sze
wykszta³cenie matematyczne
na Uniwersytecie w Moskwie.
W 1851 roku wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w
¯ytomierzu; studia kontynuowa³ w Akademii Duchownej
w Petersburgu, gdzie w 1855
roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. By³ wyk³adowc¹ tej
Akademii i za³o¿ycielem
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
6 stycznia 1862 roku papie¿ Pius IX mianowa³ go Arcybiskupem Warszawskim.
Po wybuchu Powstania
Styczniowego Zygmunt
Szczêsny Feliñski stan¹³ w
obronie represjonowanych

Polaków. Zosta³ za to skazany przez cara na wygnanie do
Jaros³awia nad Wo³g¹, gdzie
spêdzi³ 20 lat. W ostatnich
latach ¿ycia by³ wiejskim
duszpasterzem w DŸwiniaczce w diecezji lwowskiej.
Zmar³ w 1895 roku w Krakowie i tu zosta³ pochowany.
Wkrótce szcz¹tki arcybiskupa przewieziono do DŸwiniaczki. Po 25 latach wróci³y
do Polski i spoczê³y w podziemiach warszawskiej Archikatedry œw. Jana Chrzciciela.17 wrzeœnia 2003 roku
zosta³y uroczyœcie przeniesione do Kaplicy Literackiej
tej bazyliki.
W 2002 roku papie¿ Jan
Pawe³ II og³osi³ Zygmunta
szczêsnego Feliñskiego b³ogos³awionym.
K.

Pomnik Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego przed Domem Generalnym Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie przy u. ¯elaznej 97. Autorem pomnika
jest rzeŸbiarz Jan Kuraciñski.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
25 paŸdziernika godz. 16.00 - „Koncert dla ma³ych i du¿ych” – „Poznajemy instrumenty orkiestrowe – PERKUSJA”.
Wykonawcy: Piort Iwicki – instrumenty perkusyjne oraz zespó³ instrumentalny pod dyr. Paw³a Kosa-Nowickiego, prowadzenie: Agnieszka Wachnik.
26 paŸdziernika godz. 17.30 - Spotkanie z pisark¹ Joann¹
Siedleck¹ - eseistk¹, reporta¿ystk¹ i wyk³adowc¹ w Wy¿szej
Szkole Dziennikarskiej im. M. Wañkowicza w Warszawie.
27 paŸdziernika godz. 18.00 - W 160.rocznicê œmierci Fryderyka Chopina - „Chopin i jego uczeñ Napoleon Orda” - Recital fortepianowy Katarzyny Glensk. W programie utwory Fryderyka
Chopina oraz Napoleona Ordy – rysownika, malarza, kompozytora, serdecznego przyjaciela i jednoczeœnie ucznia Chopina.
29 i 30 paŸdziernika godz. 19.00 – Kropka Theatre w DK
PRAGA. „Judyta, jak¹ by³a” - spektakl oparty na motywach
apokryficznej historii z Ksiêgi Judyty w po³¹czeniu z fragmentami „Niewolnika’ wg I. B. Singera oraz Pieœni nad Pieœniami,
Hagada, Martin Buber. Re¿yseria – Anatoly Frusin/Jolanta
Juszkiewicz; Obsada/Adaptacja – Jolanta Juszkiewicz; Muzyka – Trio Kroke. Spektakl wystawiany w ramach konkursu
„Literatura Dawna” powo³anego przez Ministerstwo Kultury,
organizowanego przez Instytut Teatru im. Z. Raszewskiego
4 listopada godz. 17.30 - Pokaz slajdów: „Chiny po raz
trzeci: Szanghaj, Kanton, Hongkong, wyspa Hainan”. Prowadzenie: Bo¿ena Ostrowska

Sprostowanie
Niemcy weszli do Warszawy 28 wrzeœnia 1939
roku. Na b³êdne podanie tej
daty w poprzednim numerze NGP zwróci³ nam uwagê jeden z Czytelników.
Dziêkujê, przepraszam.
Zofia Kochan

Mo¿liwoœæ zasiedzenia ca³oœci nieruchomoœci, przy
spe³nieniu okreœlonych warunków jest oczywista. W¹tpliwoœci natomiast przysparza mo¿liwoœæ zasiedzenia
jedynie udzia³u we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci. Zagadnienie to rozstrzygn¹³
S¹d Najwy¿szy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2007
r. ( sygn. akt II CSK 416/06),
w którym stwierdzi³, i¿ istnieje mo¿liwoœæ nabycia przez
zasiedzenie udzia³ów nale¿¹cych do drugiego wspó³w³aœciciela czy innych wspó³w³aœcicieli. Warunkiem zasiedzenia czêœci nieruchomoœci nale¿¹cej do wspó³w³aœciciela
jest istnienie wystarczaj¹co
d³ugiego okresu posiadania
samoistnego.
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomoœci niebêd¹cy jej
w³aœcicielem nabywa w³asnoœæ, je¿eli posiada nieruchomoœæ nieprzerwanie od
lat dwudziestu jako posiadacz
samoistny, chyba ¿e uzyska³
posiadanie w z³ej wierze. Po
up³ywie lat trzydziestu posiadacz nieruchomoœci nabywa
jej w³asnoœæ, choæby uzyska³
posiadanie w z³ej wierze.
Dobra wiara posiadacza istnieje wtedy, gdy posiadacz
jest przekonany, ¿e posiada
rzecz zgodnie z przys³uguj¹cym mu prawem, a to jego
przekonanie uzasadnione
jest okolicznoœciami danego
przypadku, przy czym dobr¹
wiarê wy³¹cza nie tylko pozytywna wiadomoœæ o braku
uprawnienia, ale i brak wiadomoœci spowodowany niedbalstwem.
Przypadki dobrej wiary
zdarzaj¹ siê zdecydowanie
rzadziej, np. gdy notariusz
b³êdnie sporz¹dzi³ umowê
sprzeda¿y i by³a ona niewa¿na. Je¿eli podczas biegu zasiedzenia nast¹pi³o przeniesienie posiadania, obecny
posiadacz mo¿e doliczyæ do
czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Je¿eli jednak poprzedni posiadacz
uzyska³ posiadanie nieruchomoœci w z³ej wierze, czas
jego posiadania mo¿e byæ
doliczony tylko wtedy, gdy
³¹cznie z czasem posiadania
obecnego posiadacza wyno-

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Dni otwarte u mediatorów!
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Mediacji, który w tym roku
przypada³ 15 paŸdziernika, serdecznie zapraszamy osoby
znajduj¹ce siê w konflikcie rodzinnym (równie¿ w sytuacji
rozwodowej) na bezp³atne konsultacje i spotkania z mediatorami i psychologami. Dni otwarte odbêd¹ siê w Centrum
Mediacji Partners Polska przy ul. Górnickiego 3 lok.10A
w dn. 27-28 paŸdziernika (spotkania po wczeœniejszym
umówieniu). Przeznaczone s¹ zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla ma³¿eñstw, par nieformalnych i rodzin. Prosimy dzwoniæ w godz. 10-18 na nr (22) 825 40 83 lub wysy³aæ
maile na adres: mediator@mediacja.org.

si przynajmniej lat trzydzieœci. Rozwi¹zanie to stosuje
siê odpowiednio w wypadku,
gdy obecny posiadacz jest
spadkobierc¹ poprzedniego
posiadacza. Zasada, ¿e
spadkobierca mo¿e doliczyæ
okres, w jakim rzecz znajdowa³a siê w samoistnym posiadaniu jego spadkodawcy,
ma zastosowanie tak do
dziedziczenia ustawowego,
jak i testamentowego.
Wymagane dla zasiedzenia posiadanie samoistne
musi trwaæ „nieprzerwanie”
przez wymagany ustaw¹
okres. Obowi¹zuj¹ przy tym
wszelkie okreœlone przepisami o posiadaniu regu³y dotycz¹ce ci¹g³oœci posiadania.
Znajduje wiêc tu zastosowanie domniemanie ci¹g³oœci
posiadania. Posiadanie przywrócone poczytuje siê za nieprzerwane. Zatem nawet fakt
przejœcia nieruchomoœci w
zarz¹d pañstwa na okres kliku lat nie powinien stanowiæ
przeszkody w zasiedzeniu

udzia³u w prawie w³asnoœci
nieruchomoœci.
Podstawa prawna: Kodeks
Cywilny (Dz.U.64.16.93)
Joanna Nowacka
prawnik
Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel./fax 22 698 22 19
tel. 22 215 69 84
tel. kom. 515 134 071
500 020 048
kancelaria@leximus.pl

Kino „Œwit” zaprasza
Kino Œwit (ul. Wysockiego 11) zaprasza emerytów
i rencistów do Kina Z³otego Wieku. Poniedzia³ki i
œrody o godz. 13:45. Cena biletu: 8 z³.
Uwaga! Dla czytelników Nowej Gazety Praskiej, którzy
przyjd¹ z tym wydaniem gazety, na seans filmu „Jeszcze
nie wieczór” Jacka B³awuta w dniu 26 paŸdziernika (poniedzia³ek) w ramach Kina Z³otego Wieku wstêp wolny.
„Jeszcze nie wieczór” to historia o mi³oœci, przemijaniu i
aktorach - ich dziwactwach i marzeniach by zagraæ jeszcze
raz, byæ mo¿e ostatni¹ wielk¹ rolê.
Dwoje m³odych ludzi oraz aktor po przejœciach pojawiaj¹
siê niespodziewanie w spokojnym ¿yciu znudzonych pensjonariuszy Domu Aktora Weterana, których najwiêkszym marzeniem jest po raz ostatni w ¿yciu wyjœæ na scenê. Wspólnie
postanawiaj¹ wystawiæ „Fausta” Goethego.
Kino Œwit - najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu i najni¿sze
ceny biletów w Warszawie (kino nale¿y do sieci kin studyjnych i lokalnych).
www.kinoswit.pl

12 nowa gazeta praska

Œwietlica „Akwarium”
Po kilku latach przerwy, 14 paŸdziernika wznowi³a dzia³alnoœæ œwietlica œrodowiskowa „Akwarium”, mieszcz¹ca siê przy parafii Œw. Jakuba Aposto³a w Tarchominie,
przy ul. Mehoffera 4.

fera zapewniona, o czym przekona³a siê Joanna Kiwilszo.
Œrodowiskowa Œwietlica
„Akwarium” zaprasza
wszystkie dzieci w wieku
od 7 do 14 lat, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
15.00–19.00.

Panu Paw³owi Elszteinowi
serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci Ma³¿onki
sk³ada
zespó³ Nowej Gazety Praskiej

Historia muzyk¹ malowana
Œwietlica zapewnia opiekê nad dzieæmi w wieku 7 –
14 lat w czasie pozaszkolnym, od poniedzia³ku do
pi¹tku, w godzinach 15 – 17.
Pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, oferuje
pomoc w odrabianiu lekcji,
zajêcia z logoped¹ i reedukatorem, zajêcia plastyczne,
sportowe oraz zajêcia rozwijaj¹ce ogólne zdolnoœci
dzieci.
„Akwarium” dzia³a pod auspicjami fundacji „Œwiat³o
¯ycia”, która wywodzi siê z
ruchu oazowego. Utrzymuje siê ze œrodków samorz¹dowych. Na otwarcie œwietlicy zosta³y te¿ przeznaczone fundusze zebrane podczas parafialnego pikniku
„Karuzela”, który odby³ siê
pod koniec maja z okazji
Dnia Dziecka.
Parafia odda³a na u¿ytek
„Akwarium” dwa du¿e pomieszczenia w parafialnym
budynku, nad kaplic¹. Uda³o siê urz¹dziæ kolorow¹
salê zabaw i pokój do cichej
nauki. Na dzieci czekaj¹
ksi¹¿ki, zabawki i gry planszowe. S¹ te¿ komputery z
programami edukacyjnymi
i dostêpem do Internetu.
Ka¿de dziecko przebywaj¹-

ce w œwietlicy otrzymuje
podwieczorek.
Kierowniczka œrodowiskowej Œwietlicy „Akwarium”, Monika Seremak doœwiadczenie pedagogiczne
zdobywa³a jako pedagog
ulicy w pracy z dzieæmi na
Bielanach. Wychowawczynie Monika Wojda i Katarzyna Wojciechowska maj¹
du¿o planów. Poza sta³ym
elementem, jakim jest odrabianie lekcji, chc¹ prowadziæ œpiewanie przy akompaniamencie gitary, zajêcia
z elementami socjoterapii
oraz przygotowywanie okolicznoœciowych przedstawieñ, takich jak jase³ka. W
³adn¹ pogodê przewidziane
s¹ zajêcia sportowe na
œwie¿ym powietrzu.
Poza wychowawcami w
„Akwarium” pracuj¹ te¿ wolontariusze, ksi¹dz Zbigniew
Rajski i licealistka Karolina
Jarosz, wychowanka tej œwietlicy. Monika Seremak zaprasza wszystkie osoby chêtne
do wspó³pracy, jako wolontariuszy. Warunkiem jest ukoñczone 18 lat. Mile widziane
bêdzie te¿ ofiarowanie ksi¹¿ek czy zabawek.
Zajêcia w œwietlicy s¹ bezp³atne, domowa, ciep³a atmos-
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17 paŸdziernika w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu odby³
siê koncert Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego
Wojska Polskiego.
Reprezentacyjny Zespó³ okienko”, „O, mój rozmaryArtystyczny Wojska Polskie- nie”, „Jeszcze jeden mazur
go œpiewa i tañczy ju¿ od po- dzisiaj”, „Rozkwita³y p¹ki bianad 60 lat. Pocz¹tki jego dzia- ³ych ró¿”, „Tam na b³oniu
³alnoœci siêgaj¹ tradycji teatru b³yszczy kwiecie”, „Hej, hej,
frontowego, bowiem wywodzi u³ani, malowane dzieci” czy
siê on z Teatru ¯o³nierza 2. „Jak to na wojence ³adnie”.
Dywizji Piechoty im. Henryka
£zy wzruszenia wywo³a³o u
D¹browskiego.
wielu widzów wykonanie
W latach 1945-1950 wy- sztandarowych pieœni Legiostêpowa³ pod nazw¹ Teatr nów: „Pierwszej Kadrowej”,
Wojska Polskiego, w latach „Marsza Pierwszej Brygady”
1950-1958 jako Zespó³ Pie- i „Maków”.
œni i Tañca Wojska PolskiePiosenka nie opuszcza³a
go, a w latach 1958-1989 – ¿o³nierzy w czasie II wojny
Centralny Zespó³ Artystycz- œwiatowej. Towarzyszy³a im
ny Wojska Polskiego. Z Ze- na wszystkich frontach i staspo³em wspó³pracowali nowi³a swoisty orê¿ w walce
m.in. Ryszarda Hanin, Lu- z wrogiem. W wykonaniu chódwik Sempoliñski, Bernard ru i solistów Reprezentacyjne£adysz, Andrzej Hiolski czy go Zespo³u Artystycznego
Konrad Drzewiecki.
Wojska Polskiego us³yszeliDziœ Reprezentacyjny Ze- œmy takie piosenki, jak: „Któspó³ Artystyczny Wojska Pol- ry to ju¿ wrzesieñ”, „Niebieska
skiego, w sk³ad którego chusteczka”, „Rozszumia³y
wchodzi chór z solistami, ba- siê wierzby p³acz¹ce”, „Czerlet i orkiestra, jest wykonawc¹
widowisk historyczno-patriotycznych, musicali i rewii muzycznych. Chór ma w swoim
dorobku imponuj¹cy repertuar. Œpiewa zarówno pieœni
historyczne, wspó³czesne
piosenki wojskowe, partie
operowe i operetkowe, jak i
pieœni religijne czy chora³ gregoriañski. Stale jest obecny w
artystycznej oprawie liturgii
uroczystych Mszy Œwiêtych,
g³ównie w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego i w koœciele Œw. Krzy¿a w Warszawie.
W ostatni¹ sobotê w Bia³o³êce wojskowi artyœci zaprezentowali barwne widowisko muzyczne, sk³adaj¹ce
siê z pieœni patriotycznych i
powstañczych, tañców narodowych oraz popularnych
piosenek ¿o³nierskich. Program obejmowa³ najnowsz¹
historiê Polski, od uzyskania
niepodleg³oœci w 1918 roku,
poprzez II wojnê œwiatow¹ a¿
po czasy wspó³czesne.
Okres walk o niepodleg³oœæ i pierwsze lata II Rzeczypospolitej to czas, w którym powsta³o chyba najwiêcej ¿o³nierskich piosenek. Ich
autorami czêsto byli anonimowi ¿o³nierze-legioniœci. Po
rozpoczynaj¹cym koncert
uroczystym polonezie, artyœci
zaprezentowali wi¹zankê pieœni legionowych. Z³o¿y³y siê
na ni¹ takie utwory, jak: „Mia³a matula trzy córy”, „Wojenko, wojenko, có¿eœ to za
pani”, „Przybyli u³ani pod

wone maki na Monte Cassino”, czy niezwykle popularne
„Serce w plecaku”. Wiele
piêknych piosenek wi¹¿e siê
z Powstaniem Warszawskim.
„Marsz Mokotowa”, „Hej
ch³opcy, bagnet na broñ!” – to
tylko niektóre z nich. W piosence „Pa³acyk Michla, ¯ytnia, Wola” wspomniany jest
„Miecio, w kó³ko golony”. To
autentyczna postaæ – powstaniec, dowódca s³ynnego batalionu „Parasol”. Trzeba mu
by³o ogoliæ g³owê, aby za³o¿yæ opatrunek. W ten sposób
piosenka sta³a siê kronik¹
wydarzeñ powstañczych.
Wreszcie dotarliœmy do
czasów wspó³czesnych. Artyœci zaœpiewali przebój „Niech
nam kto mówi, co chce, a my
wiemy ¿e, w wojsku nie jest
Ÿle” z towarzyszeniem baletu bardzo wspó³czesnych
¿o³nierek.
Balet, ale ju¿ w historycznych strojach mogliœmy te¿
podziwiaæ w brawurowym

wykonaniu mazura z opery
„Halka” Stanis³awa Moniuszki. Na zakoñczenie programu
zespó³ wykona³ piosenkê pt.
„Jak bia³e or³y”, której s³owa
nawi¹zuj¹ do niemodnych
dzisiaj wartoœci, jak wiernoœæ
i patriotyzm:
„Warto pomyœleæ sk¹d
przychodzimy
Nie zapominaæ, dok¹d
idziemy”.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
by³o motto ca³ego historycznego programu, zaprezentowanego w Bia³o³êce przez Reprezentacyjny Zespó³ Artystyczny
Wojska Polskiego. Chór, balet,
barwne stroje, piêkne melodie,
patriotyczna treœæ – wszystko
to z³o¿y³o siê na imponuj¹ce
widowisko. Szkoda tylko, ¿e na
widowni prawie wcale nie by³o
widaæ m³odzie¿y. Wiêkszoœæ
publicznoœci stanowili ludzie
starsi, dla których koncert by³
niew¹tpliwie wzruszaj¹cym
prze¿yciem.
Joanna Kiwilszo

