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UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury
Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej
serdecznie zapraszaj¹

na „Bia³o³êckie lato filmowe”
- klasyka komedii kinematografii polskiej i œwiatowej.
Projekcje filmów odbywaæ siê bêd¹ w Parku Henrykowskim
przy ul. Klasyków róg ul. Modliñskiej

przez 10 kolejnych pi¹tków
od 2 lipca – do 3 wrzeœnia.
W lipcu projekcje odbywaæ siê bêd¹ o godz. 21.45
w sierpniu i wrzeœniu o godz. 21.15.
Wstêp wolny. Wiêcej informacji na www.bialoleka.waw.pl
Wydzia³ Kultury informuje, ¿e 23 paŸdziernika o godz. 18.00 w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1, odbêdzie siê odwo³any z
uwagi na zagro¿enie przeciwpowodziowe koncert z dnia 23 maja
pn. „Vivaldi Goes Jazz” - Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku.
Zaproszenia wydane na dzieñ 23 maja 2010 roku zachowuj¹ wa¿noœæ.

Umowa podpisana!
W czwartek, 10 czerwca, w obecnoœci prezydent Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz, w tymczasowej siedzibie Muzeum
Warszawskiej Pragi przy ul. Z¹bkowskiej 23/25, dyrektor
Sto³ecznego Zarz¹du Rozbudowy Miasta Pawe³ Barañski
oraz przedstawiciele Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A.,
Acciona Infraestructuras S.A. oraz Wroc³awskiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys³owego „Wrobis” S.A.
podpisali umowê na wykonanie budynku tej placówki.
Podpisanie umowy to nie
- Dotychczas Praga nie by³a
tylko gwarancja szybkiego po- kojarzona z kultur¹. Z wyj¹twstania siedziby Muzeum Pra- kiem Teatru Powszechnego i
gi, ale równie¿ wielki krok w Teatru Rampa, w³aœciwie
stronê rewitalizacji i podniesie- wszystkie wa¿ne instytucje kulnia presti¿u tej czêœci miasta. tury znajduj¹ siê na lewym

brzegu Wis³y. Dziœ proces tworzenia kultury, tu na Pradze, ma
charakter oddolny, jest wynikiem pasji artystów i spo³eczników, którzy maj¹ szczególne
serce dla Pragi. Mam nadziejê, ¿e dziêki trzem nowym inwestycjom kulturalnym Praga
siê szybko zmieni i bêdzie tutaj toczy³o siê dynamiczne
¿ycie kulturalne – powiedzia³a
przed podpisaniem umowy
Hanna Gronkiewicz-Waltz.
dokoñczenie na str. 2

Orlik
na Szanajcy 5
ju¿ dzia³a
22 czerwca otwarty zosta³
kolejny Orlik na Pradze
Pólnoc, przy ul. Szanajcy 5.
W dniu oficjalnej inauguracji
boiska zajête by³y przez m³odych pi³karzy i siatkarki oraz
dzieci i mieszkañców korzystaj¹cych z przygotowanych atrakcji. Od 23 czerwca Orlik dostêpny jest dla wszystkich chêtnych, od rana do wieczora.
Wstêp wolny.
acm

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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Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939

Dialog o mieszkalnictwie
Czerwcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu tak¿e mieszkañców innych
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcone by³o spra- dzielnic, którym taki lokal socjalwom mieszkalnictwa i polityki lokalowej. Zak³ad Gospo- ny przyznano. Ponadto mieszdarowania Nieruchomoœciami na spotkaniu reprezento- kania komunalne i socjalne czêwa³ Cezary Szajewski, zastêpca dyrektora, zaœ wydzia³ sto znajduj¹ siê w jednym buinfrastruktury wydelegowa³ jedn¹ osobê tylko do przy- dynku, co potrafi znacz¹co pos³uchiwania siê dyskusji.
gorszyæ warunki ¿ycia wszystPoniewa¿ przes³ane wcze- nalnych w zabudowie mieszkal- kich mieszkañców. Z drugiej
œniej komisji dane statystycz- nej, w budynkach historycznych strony, mieszkania komunalne
ne i finansowe nie zosta³y o bardzo z³ym stanie technicz- czêsto zamieszkuj¹ osoby, któpodbudowane ich analiz¹, nym. Niski standard powoduje, re staæ na wynajêcie lub kupno
zmierzaj¹c¹ do diagnozy pro- ¿e s¹ to czêsto mieszkania so- w³asnego lokum.
dokoñczenie na str. 3
blemów i przedstawienia pla- cjalne, w których kwateruje siê
nowanych dzia³añ zaradczych, zarys takiej diagnozy
STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
przedstawi³ cz³onek prezy♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony ♦Motocykle
dium komisji Tomasz Peszke
z Praskiego Stowarzyszenia
ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51
Mieszkañców „Micha³ów”.
poniedzia³ek-pi¹tek 600 -2200, sobota 700-15 00
Charakterystyczny dla Pragi
jest du¿y udzia³ zasobów komu-
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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. 22 353 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!

Jeden z czterech w Europie

Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.
Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 22 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

14 czerwca w Szpitalu Praskim uroczyœcie podpisane zosta³o porozumienie,
które ma ogromne znaczenie dla pacjentów. Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Instytut Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej Polskiej
Akademii Nauk i szpital postanowi³y podj¹æ wspó³pracê
w realizacji europejskiego projektu nEUROOPt, w ramach
którego rozwijana jest nieinwazyjna optyczna technika
obrazowania ukrwienia i utlenowania tkanki mózgowej.
O wyjaœnienie tych skomplikowanych pojêæ poprosiliœmy
dr W. Weigla, anestezjologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kliniki przy Lindleya, który od wrzeœnia
bêdzie prowadzi³ te badania w Oddziale Intensywnej
Terapii szpitala.
dokoñczenie na str. 3
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Czy £ódŸ zatonie na Pradze?

Umowa podpisana!
dokoñczenie ze str. 1

Mówi¹c o trzech nowych inwestycjach, poza Muzeum
Warszawskiej Pragi, prezydent
wymieni³a generalny remont
Teatru Powszechnego oraz
budowê profesjonalnej sali koncertowej dla orkiestry Sinfonia
Varsovia przy ul. Grochowskiej.
Muzeum Warszawskiej Pragi zlokalizowane bêdzie w centralnym punkcie prawobrze¿nej Warszawy, w po³udniowozachodniej czêœci kwarta³u
ulic: Targowej, Z¹bkowskiej,
Kijowskiej i Brzeskiej, na dzia³ce s¹siaduj¹cej z Bazarem
Ró¿yckiego. Na potrzeby Muzeum zaadaptowany zostanie
zespó³ trzech zabytkowych
kamienic frontowych: dwóch
domów Rothblitha oraz domu
Soko³owskiego, usytuowanych wzd³u¿ ulicy Targowej, a
tak¿e oficyna w podwórzu –
dawny ¿ydowski dom modlitwy. Oprócz istniej¹cych obiektów w sk³ad kompleksu wejdzie nowo zaprojektowany, 3kondygnacyjny budynek.
Pierwsza kamienica od
strony Bazaru Ró¿yckiego,
dom Berka Rothblitha, wzniesiona zosta³a ok. 1819 roku.
Jest to najstarszy zachowany, murowany dom mieszkalny na Pradze. Obok znajduje
siê kamienica Antoniego Soko³owskiego, ukoñczona w
1873 r. Trzeci budynek, zajmuj¹cy pó³nocny naro¿nik, to
tak¿e kamienica Rothblitha,
zbudowana w latach 18291830. Kolejnym elementem
zespo³u jest stoj¹ca na podwórzu oficyna, w której znajduj¹ siê dwie sale ¿ydowskiego domu modlitwy z zachowanymi polichromiami. Ca³y
kompleks wpisany jest do rejestru zabytków.
W ramach kontraktu, poza
standardowymi pracami budowlanymi, zostanie przeprowadzona renowacja malowide³
na parterze oficyny oraz datowanych na II po³owê XVIII i
pocz¹tek XIX w. ceglanych
piwnic. Odrestaurowane zostan¹ tak¿e elementy drewniane, ceramiczne i metalowe w
kamienicach frontowych i oficynie. Wzmocnione zostan¹
te¿ fundamenty i wymienione
stropy oraz dachy zabytkowych budynków. Dziêki tym
pracom powstanie nowoczesne muzeum, w którym znajd¹
siê sale ekspozycyjne, galerie,
pracownie naukowe, sale do
prowadzenia konferencji,
warsztatów i lekcji muzealnych
oraz edukacji interaktywnej.
Ca³kowita powierzchnia
zabudowy kompleksu wyno-

siæ bêdzie 1200 m2. W kamienicach frontowych maj¹ siê
mieœciæ sale wystawy sta³ej
dziejów prawobrze¿nej Warszawy, sala wystaw czasowych, sala historii mówionej,
sala edukacji interaktywnej,
sale pokazów gin¹cych zawodów, zaplecze recepcyjne i
kawiarnia. W oficynie powstanie ekspozycja sta³a, galeria,
pracownia naukowa oraz pokój goœcinny. Nowo wybudowany budynek ma pomieœciæ
sale konferencyjne, sale
warsztatów, gabinety, pracowniê fotograficzn¹, bibliotekê,
archiwum, czytelniê, magazyny oraz zaplecze techniczne.
Warto podkreœliæ, ¿e g³ównym wykonawc¹ inwestycji
jest najbardziej warszawska z
warszawskich firm budowlanych, Mostostal Warszawa
S.A. Od pocz¹tku swego istnienia zwi¹zany z losami stolicy, wzi¹³ udzia³ w dziele jej
odbudowy, m.in. odbudowa³
most Poniatowskiego i Teatr
Narodowy. Wybudowa³ te¿
szeœæ kolejnych przepraw
przez Wis³ê, Rotundê, Œcianê

Wschodni¹ i Centrum Zdrowia
Dziecka. Prezes przedsiêbiorstwa Jaros³aw Popio³ek nie
ukrywa³ swoich zwi¹zków z
Prag¹ i osobistego zaanga¿owania w realizacjê projektu.
Ca³kowity koszt inwestycji
wyniesie 23,97 mln z³otych, z
czego 15 mln to dotacja ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Prace maj¹ siê zakoñczyæ 15
grudnia 2011 roku. Otwarcie
Muzeum planowane jest w
pierwszym kwartale 2012 roku.
Muzeum Warszawskiej
Pragi bêdzie prawdziwym
centrum wiedzy o tej czêœci
miasta, oœrodkiem dzia³añ
kulturalnych i edukacyjnych.
Bêd¹ w nim gromadzone i
chronione dla przysz³ych pokoleñ pami¹tki historyczne,
zwi¹zane z dziejami prawobrze¿nej Warszawy. To nowoczesne Muzeum bêdzie dowodem na to, ¿e Praga siê
zmienia, nie trac¹c przy tym
swego charakteru i klimatu.
Joanna Kiwilszo

W najbli¿sz¹ niedzielê futboliœci Warsaw Spartans rozpoczn¹ seriê trzech meczów domowych.
Na spotkanie w ramach Polskiej Ligi Fut- zespo³em zadebiutuje nowy, pochodz¹cy z
bolu Amerykañskiego II przyjedzie do stolicy USA rozgrywaj¹cy, co zapewne pozytywnie
dru¿yna Torpedy £ódŸ. £odzianie – zdobyw- wp³ynie na koñcowy wynik spotkania.
cy br¹zowego i srebrnego medalu ostatnich
Zapraszam wszystkich do kibicowania mojej
dwóch edycji PLFA II przechodz¹ obecnie kry- dru¿ynie. Nie ma co siê martwiæ, jeœli nic nie
zys formy i po trzech kolejkach zajmuj¹ ostat- wiemy o tym sporcie. Mecz bêdzie komentonie miejsce w tabeli. Nie nale¿y jednak lek- wany na ¿ywo przez jednego z najbardziej docewa¿yæ rywala, który pa³a ¿¹dz¹ rewan¿u œwiadczonych naszych zawodników – Radka
za zesz³osezonow¹ pora¿kê 16:22 ponie- Rykiela. W zwi¹zku z kontuzj¹ nie mo¿e on nam
sion¹ - co wa¿ne - na w³asnym terenie.
pomóc na boisku, wiêc pomo¿e pañstwu zroSpartans dobrze zaczêli ten sezon. W zumieæ przebieg gry. – zachêca Marcin £ojewtrzech meczach wyjazdowych uda³o im siê ski, rzecznik prasowy Warsaw Spartans.
dwukrotnie wygraæ, co daje drugie miejsce w
Jak wygl¹da takie widowisko i kto wyjdzie
tabeli grupy wschodniej PLFA II ex aquo z kie- z niego zwyciêsko, dowiemy siê ju¿ w niedzielê
leckimi Scyzorami. W konfrontacji z ³ódzkim 27 czerwca o godzinie 12.00. Wstêp wolny.

Wybrano „Projekt £azienki” nad Wis³¹!
Konkurs na projekt toalety
publicznej nad Wis³¹ dobieg³
koñca. Najlepsz¹ zg³oszon¹
koncepcj¹ okaza³a siê praca
trzech studentek Wydzia³u
Architektury Politechniki Warszawskiej. Katarzyna Szpicmacher, Maja Matuszewska
i Aleksandra Krzywañska zaproponowa³y innowacyjne
rozwi¹zanie architektoniczne,
uwzglêdniaj¹ce wygodê u¿ytkowników oraz naturalny krajobraz Wis³y. Wrêczenie nagrody g³ównej i wyró¿nieñ
odby³o siê 15 czerwca w Pa³acu Œlubów na Placu Zamkowym w Warszawie.
Tegoroczna edycja konkursu na „Projekt £azienki” by³a
wspóln¹ inicjatyw¹ firmy Sa-

nitec KO£O oraz Miasta Sto³ecznego Warszawa. Do konkursu zg³oszono a¿ 222 projekty koncepcyjne zagospodarowania praskiego brzegu rzeki, tzw. terenu zalewowego.
Bior¹c pod uwagê zmieniaj¹cy siê poziom wód w Wiœle
oraz tegoroczn¹ powódŸ, projektanci zaproponowali wiele
funkcjonalnych i przemyœlanych rozwi¹zañ. Znalaz³y siê
wœród nich m.in. projekty sanitariatu na pontonach, podnoszone na linach lub umieszczone na s³upach.
Katarzyna Szpicmacher,
Maja Matuszewska i Aleksandra Krzywañska za swój projekt otrzyma³y Grand Prix
„Projekt £azienki 2010” oraz

nagrodê g³ówn¹ – 20 tys. z³otych. Jury doceni³o minimalistyczny design toalety, który
doskonale wpisuje siê w nadwiœlañski krajobraz.
Wybrana przez jury zwyciêska koncepcja to projekt nowoczesnej toalety publicznej.
Podwy¿szona konstrukcja
obiektu sk³ada siê z drewnianej ramy, w której wydzielono
dwie czêœci po³¹czone ze sob¹
przejœciem. Wewn¹trz pierwszego segmentu znajduj¹ siê
sanitariaty dla kobiet, mê¿czyzn i osób niepe³nosprawnych oraz pokój dla matki z
dzieckiem. Po przeciwleg³ej
stronie umieszczono przebieralnie, prysznice i wypo¿yczalniê sprzêtu pla¿owego. Obiekt

sprawia wra¿enie niezwykle
lekkiego za spraw¹ licznych
przeœwitów, jakie tworzy drewniana obudowa z poszczególnymi modu³ami. Puste przestrzenie mog¹ zostaæ wykorzystane np. na parking dla rowerów. Dodatkowo czêœæ obiektu znajduj¹ca siê bli¿ej bulwaru tworzy taras widokowy. In-

nowacyjnym pomys³em jest
oœwietlenie toalety specjaln¹
perforacj¹ œwietln¹, która w
nocy wygl¹da jak oryginalna
grafika. W dzieñ do wnêtrza
dostaje siê œwiat³o s³oneczne.
Je¿eli projekt nagrodzony
Grand Prix zostanie zrealizowany, bêdzie stanowiæ zaplecze sanitarne dla przyby³ych
na wydarzenia sportowe kibiców, mieszkañców Warszawy i wszystkich odwiedzaj¹cych stolicê turystów.

Dwie debaty o parowozowni
W minionym tygodniu odby³y siê a¿ dwa spotkania gremiów spo³ecznych w sprawie
praskiej parowozowni przy ul. Wileñskiej 14, rok temu czêœciowo zniszczonej przez
dewelopera. Zbieg³y siê one z og³oszeniem wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego, który uzna³, ¿e decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Jezierskiej o wpisie obiektu do rejestru zabytków jest niewa¿na. Powodem decyzji s¹du
mia³ byæ fakt, ¿e w chwili wpisywania budynku do rejestru 5 maja 2009 r., hala by³a ju¿
w du¿ej czêœci zburzona przez inwestora.
Wzniesiona w latach 1860- Spo³ecznego w celu przeœlePostanowiono dalej wal62 hala parowozowni to naj- dzenia procesu decyzyjnego, czyæ o odbudowanie zabytkostarszy zachowany obiekt na prowadz¹cego do tak smut- wej hali, nie godz¹c siê na
terenie warszawskiego wêz³a nego fina³u, zgromadzi³ dzie- niebezpieczny precedens.
kolejowego. Najcenniejsza si¹tki dokumentów wydanych Zarówno mi³oœnicy kolei, jak
by³a stalowa konstrukcja jej w tej sprawie. W wyniku ich i warszawskich zabytków,
dachu i podpieraj¹cych go analizy okreœlono czynniki, apeluj¹ o pisanie pism do
s³upów z nitowanych bla- które przyczyni³y siê do po- g³ównego konserwatora zachownic - to unikat w skali wstania obecnej sytuacji.
bytków z proœb¹ o zajêcie siê
Polski – podkreœla³ dr ZbiUznano, ¿e zbyt póŸno zo- spraw¹, odwo³anie od wyrogniew Tucholski z Polskiego sta³a uruchomiona procedu- ku s¹du i nakazanie odbudoTowarzystwa Mi³oœników Ko- ra wpisu obiektu do rejestru wy obiektu (w przypadku
lei W¹skotorowych, pracow- zabytków; stwierdzono brak utrzymania obecnego wyroku
nik Katedry Transportu Szy- skutecznej wymiany informa- w mocy nakaz ten, wydany
nowego Politechniki Œl¹skiej. cji pomiêdzy konserwatorem przez sto³ecznego konserwaSpo³ecznicy zgromadzeni w sto³ecznym, wojewódzkim, tora utraci sw¹ wa¿noœæ).
Byæ mo¿e tak¿e urzêdnicy
Komisji Dialogu Spo³ecznego biurem polityki przestrzennej
przy Sto³ecznym Konserwato- i dzielnicowymi wydzia³ami; z przypadku parowozowni
rze Zabytków oraz na debacie brak w urzêdach baz danych wyci¹gn¹ wnioski. Ustalono,
zorganizowanej przez Muzeum dotycz¹cych obiektów. Bier- ¿e bêd¹ zorganizowane
Warszawskiej Pragi przyjêli noœæ s³u¿b porz¹dkowych szkolenia dla policjantów i
wyrok s¹du ze zdumieniem. wynika³a z niedostatecznej stra¿ników miejskich w zakreOsoby obecne na miejscu pod- wiedzy prawnej funkcjonariu- sie ochrony zabytków. Ma
czas rozbiórki twierdz¹, ¿e bu- szy, a pojawiaj¹ce siê zostaæ ujednolicona dokudynek by³ w momencie wyda- sprzeczne decyzje - z braku mentacja miejska, a urzêdy
nia decyzji o wpisie zachowa- koniecznej nadrzêdnoœci de- konserwatorskie wspólnie z
ny jeszcze w 90%. Najwiêk- cyzji konserwatorskich nad biurem polityki przestrzennej
szych zniszczeñ dokonano do- innymi. Do tego do³¹czy³a z³a maj¹ wypracowaæ procedury
piero nazajutrz.
wola w³aœciciela budynku, za dobrych praktyk w przep³ywie
Zanim podejmiemy decyzjê wszelk¹ cenê d¹¿¹cego do informacji miêdzy poszczególnymi jednostkami miejskico dalej, musimy poczekaæ na jego rozbiórki.
oficjalne uzasadnienie wyroku
Nie oznacza to jednak koñ- mi. Pomocna w tym ma byæ
s¹du. Ruch w tej sprawie na- ca dzia³añ. Rozwa¿ane s¹ w³aœnie znowelizowana ustale¿y do g³ównego konserwa- dalsze kroki prawne, zaœ mi- wa, która nak³ada obowi¹zek
tora zabytków – uspokaja³a ³oœnicy kolei przygotuj¹ wykaz opiniowania przez s³u¿by
atmosferê sto³eczna konser- najcenniejszych obiektów ko- konserwatorskie wniosków o
wator Ewa Nekanda-Trepka.
lejowych Województwa Ma- wyburzenie pod rygorem nieZespó³ zadaniowy wy³onio- zowieckiego, które powinny wa¿noœci wydanej decyzji.
Podjête dzia³ania maj¹
ny w ramach Komisji Dialogu uzupe³niæ rejestr zabytków.
przede wszystkim zapobiec
podobnym sytuacjom w przysz³oœci, choæ ju¿ wiadomo, ¿e
nie bêdzie to ³atwe. Prawo w
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Polsce jest nieskuteczne, a
Warszawy we wspó³pracy z Mazowieckim Zarz¹dem
dotychczasowe orzecznictwo
Okrêgowym PCK prowadzi zbiórkê darów dla powodzian
w podobnych sprawach pow nastêpuj¹cych miejscach: ul. Antalla 4, ul. Porajów 14,
kazuje, ¿e sêdziowie wy¿ej
ul. Marywilska 44, ul. Van Gogha 7, w Urzêdzie Dzielnicy
stawiaj¹ interes prywatny nad
ul. Modliñska 197.
dobro spo³eczne. Obecnie
Obecnie najpotrzebniejsza jest ¿ywnoœæ z przed³u¿onym terpostêpowanie jest prowadzominem wa¿noœci oraz œrodki czystoœci. Jednoczeœnie inforne tylko przeciwko kierownimujemy, ¿e Polski Czerwony Krzy¿ przy ul. Mokotowskiej 14
kowi budowy, przeprowadzaposzukuje wolontariuszy do gromadzenia i segregowania darów.
j¹cemu rozbiórkê – za pos³uOsob¹ koordynuj¹ca jest pracownik Oœrodka Pomocy
giwanie siê sfa³szowanymi
Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Anna
dokumentami...
Szczepañska - telefon 22 403 59 57.

Zbiórka dla powodzian

Jeden z czterech w Europie
dokoñczenie ze str. 1

Urz¹dzenie jako prototyp wykonano w warszawskim Instytucie Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej. Wykorzystuje
ono œwiat³o podczerwone do zbadania utlenowania przep³ywu w korze mózgowej. Tu ma mieæ to zastosowanie u pacjentów po ciê¿kich urazach czaszki, np. po wypadkach komunikacyjnych, którzy nieprzytomni, zaintubowani i oddychajacy przy u¿yciu respiratora trafiaj¹ na oddzia³ intensywnej
terapii. Takim pacjentom w pierwszej dobie pobytu wykonuje
siê badanie tomograficzne g³owy, a przy ³ó¿ku, czyli bez koniecznoœci uci¹¿liwego transportowania, mo¿na im bêdzie
wykonaæ pomiar w³aœnie poziomu utlenowania. Pozwoli to
na szybsze podjêcie decyzji o sposobie postêpowania z takim pacjentem; da odpowiedŸ np. na pytanie, czy w³¹czyæ
leczenie przeciwobrzêkowe, czy zdecydowaæ siê na operacjê. W wielu przypadkach taka decyzja mo¿e zapobiec np.
œmierci mózgowej. Wa¿ne przy tym jest to, ¿e jest to badanie
nieinwazyjne, polegaj¹ce na przy³o¿eniu do g³owy optopt, czyli
emiterów i detektorów œwiat³a podczerwonego.
W programie bierze udzia³ czterech partnerów klinicznych:
oœrodek w Mediolanie, gdzie podobne urz¹dzenie testowane
jest do badania pacjentów z ciê¿k¹ padaczk¹), w Londynie
(u noworodków z niedotlenieniem), w Berlinie (po udarach) i
Warszawie (po ciê¿kich urazach czaszkowych).
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Podczas debat podkreœlano nie tylko s³aboœæ wymiaru
sprawiedliwoœci, ale i demokratycznych procedur. Spo³eczeñstwo obywatelskie pozostanie pustym has³em tak
d³ugo, jak d³ugo w³adze bêd¹
lekcewa¿y³y s³uszny g³os
spo³eczny – podkreœla³
Pawe³ Mieros³awski z Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei.
Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Dialog o mieszkalnictwie
dokoñczenie ze str. 1

Modernizacje i remonty w
budynkach teoretycznie objêtych nadzorem konserwatorskim - a¿ 79% z nich pochodzi z lat 1901-1945 – odbywaj¹ siê z pominiêciem takiego nadzoru. W efekcie panuje dowolnoœæ kolorystyki, zastosowanych materia³ów (np.
powszechne ocieplanie styropianem), rozmiarów okien itd.
Brak jest tak¿e spójnej polityki planowania remontów i
modernizacji. Z prostych wyliczeñ wynika, ¿e przy œrodkach przeznaczanych rocznie
na remonty elewacji – ok. 150
tys. z³, co wystarcza zaledwie
na jeden budynek, wszystkie
elewacje zosta³oby wyremontowane za oko³o... 400 lat
zamiast 30 – po takim mniej
wiêcej czasie niezbêdne s¹
ponowne remonty dekapitalizuj¹cych siê budynków.
Tomasz Peszke zwróci³ tak¿e uwagê na dro¿sze ni¿ rynkowe koszty zarz¹dzania nieruchomoœciami przez Zarz¹d
Gospodarowania Nieruchomoœciami, przy ni¿szej jakoœci
us³ug (5 z³/m kw. przy nieco
ponad 3 z³ w przypadku wspólnoty), przy czym œrednie pensje pracowników niefizycznych
ZGN oscyluj¹ wokó³ 6000 z³
brutto. Inne zastrze¿enia dotyczy³y m.in. braku puli lokali zastêpczych na czas remontów,
nieprzeprowadzanie remontów
domów, do których s¹ roszczenia, przy jednoczesnym zwlekaniu z ich zwrotem, brak polityki wykupu lokali przez ich
najemców, chocia¿ bud¿et dok³ada po³owê kosztów utrzymania lokali komunalnych.
Praga ma szansê stan¹æ na
w³asnych nogach, jeœli zrównowa¿y wydatki i przychody w
bud¿ecie dzielnicy. Czêœæ lokali powinno siê sprzedaæ
chêtnym do ich wykupu najemcom, zmniejszaj¹c pulê
mieszkañ komunalnych na
Pradze Pó³noc – najwiêksz¹
w Warszawie, a pozyskane
œrodki przeznaczyæ na remonty. Sprzeda¿ lokali nale¿a³oby

zwiêkszyæ dwukrotnie, aby w
2015 roku ograniczyæ ich liczbê z 15 tysiêcy do ok. 8,5 tysi¹ca. Do tego czasu tak¿e
koszty ZGN powinny zostaæ
zmniejszone do 150% w stosunku do cen rynkowych. Remonty powinny byæ przeprowadzane planowo, ca³ymi
kwarta³ami, co poza lepszym
efektem koñcowym, by³oby
tañsze. Tañsze ni¿ budowanie
nowych mieszkañ komunalnych w obecnej formule, mog³oby siê okazaæ wynajêcie
lub wykup lokali ju¿ istniej¹cych (hotele pracownicze, budynki deweloperskie w podstawowym standardzie). Takie
dzia³ania mo¿na przy tym wykonaæ szybko, bez czasoch³onnego procesu przygotowawczego do inwestycji.
W odpowiedzi na przedstawione problemy przedstawiciela ZGN wyrêczy³ radny Ireneusz Tondera, stwierdzaj¹c, ¿e
dzia³ania dzielnicy w kwestii
mieszkalnictwa w znacznym
stopniu zale¿¹ od dzia³ania
w³adz Warszawy, jednak polityka miasta w tym wzglêdzie
nie jest sprecyzowana, tak¿e
w stosunku do Pragi. Miasto
samo w niedostateczny sposób dba o swoj¹ w³asnoœæ,
choæ ostatnio zosta³y przyznane dodatkowe pieni¹dze na
doraŸne prace, np. doposa¿enie w instalacje lokali w budynkach substandardowych, co
cieszy. Zdaniem radnego
mieszkania powinny powstawaæ tak¿e w formule TBS-ów
(choæ w tej chwili mo¿liwoœci
takich rozwi¹zañ s¹ ograniczo-

ne) oraz spó³dzielni. Problemem urzêdu jest,jakie mieszkania sprzedawaæ. Jednak zarówno za³o¿enie, ¿e nie sprzedaje siê mieszkañ w budynkach o konstrukcji nieogniotrwa³ej, jak i nieprzeprowadzanie gruntownych remontów w
budynkach, do których s¹
roszczenia (w obawie przed
pos¹dzeniem o niegospodarnoœæ w przypadku zwrotu nieruchomoœci) strona spo³eczna
uzna³a za nieprzekonuj¹ce.
Polityka lokalowa miasta jest
kszta³towana równie¿ w oparciu o opinie p³yn¹ce z poszczególnych dzielnic. Zwrócono tak¿e uwagê na widoczny brak dialogu urzêdu dzielnicy z Biurem Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków, co
niepotrzebnie utrudnia i spowalnia inwestycje remontowe.
W uzupe³nieniu poprzedniego posiedzenia komisji
przeg³osowano akceptacjê
dla projektu konkursów dzielnicy dotycz¹cych sfery kultury. Obejm¹ one m.in. otwarte
konkursy w ramach tegorocznego „Lata w mieœcie”- warsztaty salsy i konkurs samby dla
dzieci z ca³ej Warszawy. Janusz Owsiany podkreœli³ tê
koniecznoœæ otwarcia siê Pragi na inne dzielnice, przytaczaj¹c wymowne dane: z 12
mln turystów odwiedzaj¹cych
Warszawê w zesz³ym roku, na
Pragê trafi³o ich zaledwie 1%!
Lipcowe posiedzenie Komisji
Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc bêdzie poœwiêcone
dzielnicowym inwestycjom.
Kr.
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Rusza czipowanie psów i kotów
W Warszawie rusza akcja
czipowania psów i (po raz
pierwszy) kotów. To doskona³a metoda zapobiegania bezdomnoœci wœród zwierz¹t.
Czipowanie jest bezp³atne.
Do 15 grudnia 2010 r. w³aœciciele psów i kotów, którzy
zamieszkuj¹ na terenie m.st.
Warszawy mog¹ skorzystaæ z
mo¿liwoœci bezp³atnego zaczipowania psa lub kota, w jednej ze 112 wybranych lecznic
weterynaryjnych.
Warunkiem bezp³atnego
oznakowania psa/kota jest:
* wype³nienie przez w³aœciciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota,
* okazanie dowodu to¿samoœci,
* okazanie ksi¹¿eczki szczepieñ psa/kota, rodowodu lub
innego dokumentu potwierdzaj¹cego prawa do zwierzêcia. Po
zaczipowaniu w³aœciciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/
kota, a dane dotycz¹ce zwierzêcia i jego w³aœciciela s¹
wprowadzane do miêdzynarodowej bazy danych Safe-Animal (www.safe-animal.eu)
Akcjê czipowania prowadzi
Biuro Ochrony Œrodowiska
Urzêdu m.st. Warszawy. Koszt
zabiegu pokrywa Urz¹d m.st.
Warszawy. W 2010 roku planowane jest oznakowanie ok.
11 tysiêcy psów i kotów. Koszt
to ok. 563 tys. z³.
W 2009 roku zaczipowano
7 331 psów (koszt - 342 340,77
z³). Od 2007 roku zaczipowano ok. 26 tysiêcy psów. Koszt
wyniós³ 1 111 439,760 z³.
Biuro Ochrony Œrodowiska
do 2009 roku prowadzi³o elektroniczn¹ bazê danych AnimalUM, zawieraj¹c¹ informacje o
zaczipowanych psach i ich
w³aœcicielach, do której wpisywane by³y m.in. zwierzêta zaczipowane w programie bezp³atnego, elektronicznego znakowania psów prowadzonego
od 2007 roku. AnimalUM - System Ewidencji Zwierz¹t na terenie m.st. Warszawy by³ baz¹
warszawsk¹. W celu lepszej
dostêpnoœci do informacji o zaczipowanych zwierzêtach i ich
w³aœcicielach, zwiêkszenia
skutecznoœci odnajdywania
zwierz¹t oraz podejmowania
dzia³añ zwi¹zanych z zapobieganiem bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie m.st. Warszawy,
Miasto Sto³eczne Warszawa
zdecydowa³o siê na przekazanie danych do Miêdzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal.
W³aœciciele, którzy zaczipowali zwierzêta na swój koszt
mog¹ sami na stronie www.safe-animal.eu umieœciæ dane,
b¹dŸ zg³osiæ siê do Wydzia³u
ds. Zwierz¹t Biura Ochrony
Œrodowiska Urzêdu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9,
pok. 413. Wpis jest bezp³atny.
Czipowanie to doskona³a
metoda zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t umo¿liwiaj¹ca szybkie ustalenie w³aœciciela zwierzêcia. W chwili jego
znalezienia, mo¿na specjalnym czytnikiem odczytaæ numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskaæ informacje o w³aœcicielu i
powiadomiæ go o odnalezieniu

czworonoga. Elektroniczny
czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkoœci ziarenka ry¿u, nie przeszkadza zwierzêciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest
on wprowadzany podskórnie

na szyi lub miêdzy ³opatkami i
mo¿e dzia³aæ nawet kilkadziesi¹t lat. Elektroniczne oznakowanie jest równie¿ niezbêdnym wymogiem, aby podró¿owaæ z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl
w dniu 11.06.2010 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i
podany do publicznej wiadomoœci wykaz nr 2/2010
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y
bezprzetargowej na rzecz ich najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

„Lato w Mieœcie 2010’’ w Dzielnicy Praga Pó³noc
PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
L.p.

1

2

3

4

Bezpoœredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedzialna
miejsce zajêæ
numer telefonu
Szko³a Podstawowa nr 127
ul. Kowieñska 12/20

Magda Sztyler
tel. 22 619 30 88

Szko³a Podstawowa nr 73
ul. Bia³ostocka 10/18

Iwona Szymañska,
Marzena Mroziñska
tel. 22 619 55 01
Alicja Greczyñska
Joanna Nieœcier
tel. 22 619 23 85
Edyta Ka³u¿ka
Tel. 22 619 14 68

Szko³a Podstawowa nr 258
ul. B. Brechta 8
Zespó³ Szkó³ nr 45
ul. Jagielloñska 7

Program
(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny
prowadzonych zajêæ

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

28.06 – 30.07
poniedzia³ek – pi¹tek
godz. 7.30 – 16.30
28.06 – 30.07
poniedzia³ek – pi¹tek
godz. 7.30 – 16.30
02.08 – 27.08
poniedzia³ek – pi¹tek
godz. 7.30 – 16.30
02.08 – 27.08
poniedzia³ek – pi¹tek
godz. 7.30 – 16.30

Grupy
wiekowe
uczestników
6 - 14 lat

6 - 14 lat

6 - 14 lat

6 - 14 lat

PUNKTY ZAJÊÆ SPECJALISTYCZNYCH
L.p.

Bezpoœredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedzialna
miejsce zajêæ
numer telefonu

Dni i godziny
prowadzonych zajêæ

Program
(rodzaj proponowanych zajêæ)

1
Dom Kultury „PRAGA”
ul. D¹browszczaków 2

2

Biblioteka Publiczna
im. Ksiêdza Jana Twardowskiego,
ul. Skoczylasa 9

Tomasz Kaliñski
tel. 22 618 41 51

Janina Zakrzewska Mas³owska
22 818 60 13

Kawiarenka internetowa
Warsztaty plastyczne (rzeŸba, malarstwo)
Projekcje filmowe
Warsztaty naukowe
Zajêcia twórczo-logiczne
Zajêcia edukacyjno – œwietlicowe
Zabawy, konkursy, gry œwietlicowe, spotkania,
gry komputerowe, przedstawienia, internet.

28.06 – 27.08
poniedzia³ek – pi¹tek
godz. 12.00 – 16.00
wtorki, czwartki
godz. 11.00 – 14.00
œrody, pi¹tki
godz. 14.00 – 16.00
28.06 – 27.08
poniedzia³ek – pi¹tek
godz. 10.00 – 19.00

Grupy
wiekowe
uczestników

12 – 18 lat

7 – 15 lat

OŒRODEK SPORTU I REKREACJI
L.p.

1

2

3

4
5

Obiekt Sportowy (adres, telefon,
osoba odpowiedzialna)
Hala sportowa
DOSiR ul.Szanajcy 17/19
od 28.06 – 30.07.2010
/ w godz. 8.00 – 16.00 /
tel. 22 619 11 20
Waldemar Zychowicz

Hala sportowa
DOSiR ul. Jagielloñska 7
od 28.06 do 30.06. 2010
od 1.08 do 28.08. 2010
/ w godz. 8.00 – 16.00 /
tel. 22 619 50 31
Dorota Wajszczak

P³ywalnia - Jagielloñska 7
od 28.06 -30.06
i od 2.08 – 31.08
tel. 22 619 50 31
Dorota Wajszczak
Boisko sportowe ul. Kawêczyñska 44
od 2.08 – 28.08 tel: 22 511 20 00
Wojciech Wojciechowski
Boisko ,,Orlik’’ Szanajcy 5
Waldemar Zychowicz

Rodzaj oferowanych zajêæ
(zajêcia sta³e, imprezy, zawody itp.)

Termin
i godziny realizacji

Grupa wiekowa
uczestników

Gr. niezorganizowana - zajêcia. otwarte
P. no¿na - gr. starsza /Gim., i Ponadgim./
- gr. m³odsza /Szk. Podst./
Gr. zorganizowane, zaj. specjalistyczne
Koszykówka /od pon. do pi¹tku/
Siatkówka /od poniedz. do piatku/
Gr. dzieci niepe³nosprawnych
Zajêcia korekcyjno-kompensacyjne
Gr. zorganizowane – Akcja Lato,UKS-y
- pi³ka no¿na –zajêcia specjalistyczne
Gr. niezorganizowana - zajêcia. otwarte
Pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka, unihokej
- gr. m³odsza /Szk. Podst./
- gr. starsza /Gimnazja, Ponadgimnazjalne
Akcja Lato w mieœcie- gr. zorganizowane
- zajêcia rekreacyjne
Gr. zorganizowane – UKS Jagiellonka
- koszykówka –zajêcia specjalistyczne
Si³ownia /kl. gimnazjalne i ponadgimn./
P³ywanie rekreacyjne /indywidualni/
Akcja Lato – gr. zorganizowane
P³ywanie rekreacyjne /indywidualni/
Zawody p³ywackie
/dla dzieci Akcji Lato w mieœcie 27.08/
Zajêcia rekreacyjne – p. no¿na
- grupy niezorganizowane
- grupy zorganizowane
Zajêcia rekreacyjne – p. no¿na
Grupy niezorganizowane

28.06 – 30.07
g. 8.00 – 9.00
g. 9.00 – 10.00
28.06 – 30.07
g. 10.00 – 13.00
g. 10.00 – 13.00
28.06 – 9.07
g. 10.00 – 12.30
28.06 – 30.07
g. 14.00 – 16.00

12 - 18
7 - 13
12 - 16
12 - 15
12 - 15

2.08 – 27.08
g. 8.00 – 10.00

12 - 18

2.08 – 27.08
g. 12.00 – 16.00
2.08 – 14.08
g. 10.00 – 12.00
2.08 – 27.08 g. 11.00 – 14.00
28.06 – 30.06
i 2.08 – 27.08
g. 8.00 – 10.00
g. 10.00 - 12.30
g. 12.30 - 16.00
28.06 – 27.08
g. 9.00 - 11.00
g. 12.00 – 14.00
28.06 – 27.08
g. 10.00 – 12.00

7 - 14

14 - 18
12 - 16

12 - 16
14 - 18

7 - 18

14 - 20
7 - 14

LIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dwadzieœcia lat minê³o
Sesja Rady Dzielnicy Targówek 9 czerwca by³a uroczystym podsumowaniem 20lecia samorz¹du terytorialnego, z udzia³em samorz¹dowców 5 kadencji oraz goœci:
prof. dr Micha³a Kuleszy i zastêpcy prezydenta m.st. Warszawy, Jacka Wojciechowicza.
Na pocz¹tku, minut¹ ciszy Staniewski, Roman ¯ebrowPodczas sesji nie zabrak³o
uczczono pamiêæ 12 rad- ski; Janusz Janik przez trzy odniesieñ do najnowszej hinych, którym nie by³o dane kadencje jest zastêpc¹ bur- storii Polski. Przewodnicz¹cy
mistrza, Bogdan Soporowski Rady Zbigniew Poczesny
doczekaæ tej uroczystoœci.
Pami¹tkowymi medalami i by³ kolejno: radnym – burmi- przypomnia³ wa¿ne wydarzedyplomami uhonorowano strzem, radnym, zastêpc¹ nia, od wyboru Karola Wojty135 osób: radnych i burmi- burmistrza. Najd³u¿ej z samo- ³y na papie¿a, do pierwszych
strzów Targówka. Funkcjê rz¹dem Targówka zwi¹zany wyborów samorz¹dowych w
radnego przez jedn¹ kaden- jest Maciej Danko: przez 4 Polsce 27 maja 1990 roku.
Profesor Micha³ Kulesza
cjê pe³ni³y tu 84 osoby, przez kadencje jako radny, w latach
dwie kadencje – 26 osób. Na 2002-2006 jako zastêpca zacz¹³ od przypomnienia daty
liœcie radnych trzech kaden- burmistrza. Witold Harasim 1 paŸdziernika 1981 roku –
cji s¹: Sebastian Koz³owski funkcjê radnego pe³ni ju¿ Zjazdu „Solidarnoœci” i
(w latach 1998-2002 zastêp- czwart¹ kadencjê. Andrzej uchwa³y o restytucji samorz¹ca burmistrza), Zbigniew Kobel by³ przewodnicz¹cym du terytorialnego. Ruch pra£omowski, Jan Mamaj, Han- Rady I i IV kadencji oraz bur- cowniczy, zwi¹zany z myœlena Mochecka, Janina Pasz- mistrzem w latach 1994-98 i niem o gospodarce, prawach
kowska, Zbigniew Poczesny, zastêpc¹ burmistrza w latach zwi¹zkowych i prawach cz³owieka – zaj¹³ siê sprawami
Jerzy Raczyñski, Andrzej 1998-2002.
miejsca zamieszkania. Zmiany, które zasz³y w zarz¹dzaniu – profesor oceni³ jako unikalne w ca³ej Europie, najbardziej g³êbokie. Omówi³ skutki „Okr¹g³ego sto³u” (w tym –
„taboretu”, zajmuj¹cego siê
samorz¹dem) oraz kolejnych
zmian ustroju Warszawy. Lata
1994 – 2002 okreœli³ jako
czas fantastycznego rozwowww.zs34.pl
ju, ustawê z 2002 roku – jako
tê, która „wyla³a dziecko z
k¹piel¹”: nie rozwi¹za³a problemów metropolitalnych,
zdewastowa³a ustrój lokalny.
Dopiero w obecnej kadencji
zmiany statutu id¹ w dobrym
kierunku, choæ nadal stawiaj¹
dzielnice w pozycji zale¿nej.
W psychologii spo³ecznej, w
psychologii zarz¹dzania skutkuje to postaw¹ „ja za to nie
odpowiadam; jestem samodzielny, ale jestem tylko wykonawc¹”. O problemach zarz¹dzania w Warszawie – nigdy dosyæ dyskusji. Dobrze
wiedzieæ, które elementy
ustroju miasta mog¹ ulec decentralizacji – zachêca³ profesor Kulesza, gratuluj¹c
Dzielnicy Targówek dorobku
20-lecia i ¿ycz¹c samorz¹dowcom energii witalnej, bez
której nie ma sukcesu.
- W 2002 roku, przez pó³tora roku, by³em zastêpc¹
burmistrza na Targówku –
wspomina³ Jacek Wojciechowicz. – Pamiêtam, z jak¹
naiwnoœci¹ i ufnoœci¹, jako
obywatele, zaczêliœmy zmieniaæ otoczenie, gminê. Czterdzieœci lat czekaliœmy, by
wzi¹æ sprawy w swoje rêce,
www.zs34.pl
zmieniæ otoczenie tak, jak
sobie wymarzyliœmy. Gdy
zmieniono ustawê (by³em
jednym z obroñców „starej”),
zrobiono ruch w przeciwnym
kierunku, zbyt radykalny, który doprowadzi³ do stagnacji:
inwestycje spad³y, do samorz¹du wesz³a wielka polityka”.
Mimo konfliktów, Jacek Wojciechowicz dobrze oceni³ 20lecie, a zarz¹dowi i radnym
Targówka ¿yczy³ sukcesów i
œwietlanej przysz³oœci.
Rozwój dzielnicy Targówek
w minionym 20-leciu pokaza³a prezentacja multimedialna,
a sesjê zakoñczy³ spektakl
„Coœ za coœ” Teatru Akademickiego UW „Piwnica pod
Harend¹”, oparty na piosenkach Jacka Kaczmarskiego.
K.
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Siedzisz sam w czterech œcianach, bo nie
masz mo¿liwoœci wyjœcia z w³asnego domu?
ZG£OŒ SIÊ DO NAS
- My odpowiemy na Twoje potrzeby!
Fundacja Normalna Przysz³oœæ oferuje us³ugi asystenckie dla osób
z niepe³nosprawnoœci¹ z terenu Warszawy w ramach projektu „£¹czymy
ludzi - szkolenia i sta¿e dla asystentów osób niepe³nosprawnych”
Us³ugi s¹ œwiadczone w ramach zajêæ praktycznych szkolenia asystentów od 1 marca
do 31 sierpnia 2010 roku przez 7 dni w tygodniu miêdzy godz. 8.00 a 22.00.
Osoby chêtne to skorzystania z ww. us³ug, proszone s¹ o wysy³anie wype³nionego formularza
zg³oszeniowego na us³ugi asystenckie mailowo na adres: m.tajner@normalnaprzyszlosc.org
b¹dŸ faksem na numer 22 213-87-46 lub zg³aszanie zapotrzebowania na nr tel. 691-110-667 w
godz. 9.00-16.00.
Formularz zg³oszeniowy na us³ugi asystenckie oraz wiêcej informacji na temat œwiadczonych
us³ug znajduje siê na stronie www.normalnaprzyszlosc.org
Wspieraj¹c Fundacjê Normalna Przysz³oœæ pomagasz osobom z niepe³nosprawnoœci¹
w d¹¿eniu do samodzielnoœci Nr konta: 67 1440 1299 0000 0000 0301 6827

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Niemieccy goœcie w Bia³o³êce
W dniach 9 – 16 czerwca bia³o³êckie Gimnazjum nr 121
im. Wojciecha Zawadzkiego przy ul. P³u¿nickiej goœci³o
grupê m³odzie¿y z niemieckiej Hauptschule im. Maksymiliana Kolbe w Rüthen (Nadrenia Pó³nocna-Westfalia).

By³a to ju¿ kolejna tura wymiany miedzy tymi szko³ami.
Wspó³praca rozpoczê³a siê w
2003 roku, kiedy to na miêdzynarodowej konferencji nauczycieli w Berlinie spotka³y
siê i zaprzyjaŸni³y El¿bieta
Grabiñska z Gimnazjum 121
i Elvira Schulte-Hotte ze szko³y w Rüthen. Prywatna znajomoœæ zaowocowa³a zorganizowaniem wymiany uczniów.
Polega ona na cyklicznych
wyjazdach ok. 20-osobowych
grup polskich uczniów z opiekunami do Niemiec i rewizytach podobnych grup m³odzie¿y niemieckiej w Polsce.
W tym roku uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 121 starannie przygotowali siê na
przyjêcie goœci. Ustalono bardzo ciekawy i bogaty program.
Ze wzglêdu na patrona niemieckiej szko³y m³odzie¿ pojecha³a na wycieczkê do Niepokalanowa i ¯elazowej Woli. W
Warszawie zaplanowano zwiedzanie Zamku Królewskiego,
Starego Miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
wizytê w Sejmie. Du¿¹ atrakcj¹
by³o ogl¹danie panoramy Warszawy z tarasu widokowego na
30. piêtrze Pa³acu Kultury. Nie
zabrak³o równie¿ rozrywki nauka polskich tañców, zajêcia na krêgielni, bal i dyskoteka pozwoli³y na œwietn¹ zaba-

wê. Niemieccy goœcie zakwaterowani byli w domach rodzinnych polskich uczniów, a program wizyty sfinansowa³a Fundacja Polsko - Niemieckiej Wymiany M³odzie¿y.
Uczniowie niemieccy zgodnie podkreœlali polsk¹ goœcinnoœæ, z jak¹ zostali przyjêci w
polskich domach. Twierdzili, ¿e
Polacy s¹ bardziej otwarci ni¿
Niemcy. Dziwili siê tylko, ¿e
szko³a jest zamykana podczas
zajêæ. Mieszkaj¹ w ma³ej, spokojnej miejscowoœci, gdzie zawsze czuj¹ siê bezpiecznie,
obce s¹ im zagro¿enia wielkiego miasta. Jednak Warszawa
bardzo im siê podoba³a. Szczególnie du¿e wra¿enie zrobi³o na
nich Muzeum Powstania War-

szawskiego oraz Pa³ac Kultury i Nauki. Z zainteresowaniem
zwiedzali Sejm. Zachwyceni
byli te¿ balem, na którym mieli
okazjê zatañczyæ poloneza.
Zawi¹za³y siê przyjaŸnie.
Stefan Neumann, Patric
Markmann i Maximilian Wormann powiedzieli, ¿e chcieliby tu wróciæ, szczególnie w
2012 r., kiedy Polska bêdzie
gospodarzem Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej.
Opiekunowie niemieckiej
grupy, Erika Müller i Michael
Komander oraz, ze strony
polskiej, nauczycielka jêzyka
niemieckiego, Monika Fru¿yñska podkreœlali, ¿e dziêki takiej wymianie oraz wspólnej
pracy w³o¿onej w przygotowanie programu, m³odzi ludzie wyzbywaj¹ siê uprzedzeñ, które czêsto zreszt¹
wynikaj¹ z niewiedzy, poznaj¹
jêzyk i kulturê innego kraju.
- Dzieci i m³odzie¿ nie maj¹
g³êboko zakorzenionych stereotypów – twierdzi dyrektor Gimnazjum nr 121 Wanda Walkowiak. - Najwa¿niejsze, ¿eby siê
poznali. Wtedy oka¿e siê, ¿e tak
naprawdê, niewiele ich dzieli.
Poprzez poznanie na p³aszczyŸnie rodzinnej i szkolnej
wymiana zbli¿a m³odzie¿.
Uczy sympatii i szacunku dla
odmiennoœci kulturowej.
Joanna Kiwilszo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

LXI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wiêcej na radosne szko³y
15 czerwca, na nadzwyczajnej sesji, dyskutowano nad
zmianami w bud¿ecie na 2010 rok. Zmiany dotyczy³y zwiêkszenia wydatków na realizacjê zadañ w ramach rz¹dowego
programu Radosna Szko³a. Zwiêkszenia œrodków – o 57,7
tys. z³ – wymaga budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 118 przy Leszczynowej. Podobn¹ kwotê - 57,5 tys. z³
poch³onie modernizacja placu zabaw w szkole podstawowej
(egu)
154, przy Leœnej Polanki.
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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. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

3. Praski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej
W niedzielê 27 czerwca zostanie zainaugurowana
trzecia edycja Praskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej
i Organowej. Tym razem koncerty odbywaæ siê bêd¹ w
Katedrze Warszawsko-Praskiej.
Przeniesienie festiwalu do œwi¹tyni, w której znajduj¹ siê
du¿e, 57-g³osowe organy stwarza nowe mo¿liwoœci wykonawcze i programowe. W festiwalu wezm¹ udzia³ czo³owi polscy
organiœci m³odego pokolenia: Piotr Rojek, Bartosz Jakubczak,
Jan Bokszczanin, którzy zaprezentuj¹ na tym instrumencie
ró¿norodne formy muzyki organowej. Nadzwyczajnym goœciem
festiwalu bêdzie jeden z najwybitniejszych organistów amerykañskich prof. Jasse E. Eschbach – wyk³adowca University of
North Texas, który wyst¹pi w koncercie fina³owym 31 lipca.
Zaproszenie do udzia³u w festiwalu przyjêli najwybitniejsi artyœci polskiej i œwiatowej sceny muzycznej, wiolonczelista Andrzej Bauer (3 lipca), bas – Rafa³ Siwek (10 lipca), gitarzysta Krzysztof Meisinger (17 lipca). Wœród wykonawców festiwalu wyst¹pi¹ zespo³y kameralne: Wratislavia Trumpet Consort pod kierunkiem prof. Igora Cecocho (27 czerwca), kwartet smyczkowy Con Forza (4 lipca), zespó³ muzyki dawnej Parnassos (11 lipca) oraz Sonorus Quartet (25 lipca).
Organizatorami festiwalu s¹: Dom Kultury Praga oraz
Parafia Katedralna œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana
Mêczennika w Warszawie. Opiekê nad Festiwalem sprawuj¹:
dr Jan Bokszczanin – dyrektor artystyczny i Tomasz Kaliñski
– dyrektor festiwalu.
Program festiwalu na www.dkpraga.pl

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

TERMEK
Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

Sukces naszych w minikoszykówce
Od 11 do 13 czerwca w Toruniu odbywa³y siê rozgrywki Fina³u Krajowego kolejnej edycji Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej w Minikoszykówce Dziewcz¹t i Ch³opców „Olimpijska Energa”. Szko³a Podstawowa nr 50 im. Królowej
Jadwigi przy ul. Jagielloñskiej 7 zdoby³a wicemistrzostwo
oraz 7 tysiêcy z³otych na sprzêt sportowy w kategorii
ch³opców, a br¹zowy medal i 5 tysiêcy z³otych wywalczy³y dziewczêta ze Szko³y Podstawowej nr 28 im. Stefana ¯eromskiego przy ul. Goœcieradowskiej 18/20.
Przez trzy dni reprezen- dziæ w dzieciach pasjê do
tanci województw rywalizo- koszykówki, która potem
wali o zwyciêstwo i miejsce mo¿e prze³o¿yæ siê na konna podium. £¹cznie w roz- tynuowanie kariery sportogrywkach fina³owych wziê³y wej ju¿ profesjonalnie – poudzia³ 32 dru¿yny szkó³ pod- wiedzia³ Dariusz Abramuk,
stawowych (16 zespo³ów sekretarz generalny Szkoldziewcz¹t oraz 16 zespo³ów nego Zwi¹zku Sportowego,
ch³opców), które rozegra³y w organizatora turnieju.
sumie 88 meczy. To bardzo
Mistrzostwo Polski, 10 tywa¿ne, abyœmy krzewili w siêcy z³otych na szkolny
dzieciach zaciêcie sportowe sprzêt sportowy, bilety na
ju¿ od najm³odszych lat. mecze Polskiej Ligi KoszyWœród tegorocznych finali- kówki oraz nagrody rzeczowe
stów mo¿na zauwa¿yæ praw- wygra³y dru¿yny ze Szko³y
dziwe talenty. Dziêki takim Podstawowej nr 5 w Kartuinicjatywom pomagamy bu- zach (dziewczêta) oraz ze

Szko³y Podstawowej nr 67
we Wroc³awiu (ch³opcy).
Srebrny medal oraz 7 tysiêcy z³otych wywalczy³y Szko³a Podstawowa nr 1 z Ostrowa Wielkopolskiego (dziewczêta) i Szko³a Podstawowa
nr 50 (ch³opcy), a ostatnie
miejsce na podium i 5 tysiêcy z³otych Szko³a Podstawowa nr 28 (dziewczêta) oraz
Szko³a Podstawowa nr 1 z
Ostrowa Wielkopolskiego
(ch³opcy).
Fina³ Krajowy „Olimpijskiej
Energi” zosta³ zainaugurowany uroczystym przemarszem dru¿yn na toruñski Rynek Staromiejski, gdzie nast¹pi³o oficjalne otwarcie rozgrywek. Wojewódzcy reprezentanci zostali powitani
przez wiceprezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza.
Specjaln¹ atrakcj¹ dla m³odych zawodników by³a tak-

¿e wizyta koszykarek z dru¿yny Energa Katarzynki Toruñ: Patrycji Bajerskiej, Agaty Gajdy, Patrycji Gulak-Lipki i Pauliny Olszak, które
chêtnie pozowa³y do zdjêæ.
Organizatorem turnieju
„Olimpijska Energa” jest
Szkolny Zwi¹zek Sportowy,
a patronem i sponsorem

ogólnopolskiego programu
jest Grupa Energa. W rozgrywkach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej Minikoszykówki Dziewcz¹t i Ch³opców,
które rozpoczê³y siê we
wrzeœniu 2009 r. w 16 województwach, bra³y udzia³
dru¿yny z ok. 6 tysiêcy szkó³
podstawowych.
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Historia w pieœniach
13 czerwca w Koœciele Œw. Franciszka z Asy¿u przy
ul. Strumykowej 25 odby³ siê koncert Warszawskiego
Chóru Polonia pn. „Historia Polski pieœni¹ malowana”.

Bezp³atny kurs jêzyka angielskiego
finansowany przez EFS
Talk! School of English zaprasza na bezp³atny kurs jêzyka angielskiego
(wszystkie poziomy nauczania) dla pracowników:

• obs³ugi klienta (infolinia, recepcja i tp.)
• salonów kosmetycznych i SPA (fryzjerzy, kosmetyczki, masa¿yœci)
• sprzedawców
Rekrutacja rozpoczyna siê 1 lipca i trwa do 30 sierpnia 2010 r.

Chór dzia³a przy Parafii
Mi³osierdzia Bo¿ego w Warszawie oraz przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie pod dyrekcj¹
Wies³awa Jelenia.
Uroczystoœæ rozpoczêto
œredniowieczn¹ pieœni¹
„Gaude Mater Polonia”, napisan¹ w 1253 r. przez Wincentego z Kielczy z okazji kanonizacji Œw. Stanis³awa.
W programie koncertu znalaz³y siê pieœni, które szczególnie zaznaczy³y siê w pamiêci pokoleñ, pieœni ze
sztandarów, bojowe, krzepi¹ce serca, a tak¿e te szukaj¹ce g³êbszej refleksji. Us³yszeliœmy m.in.: „Marsz kosynierów” – muz. Karol Kurpiñski;
„Warszawianka”– muz. Karol
Kurpiñski, s³. Kazimierz de la
Vigne; „Rozkwitaj¹ p¹ki bia³ych ró¿” – muz. M. Kozar, s³.

K. Wroczyñski; „Zosta³y tylko
œlady podków” – muz. Janusz
Kêpski, s³. W³odzimierz Œcis³owski; „Modlitwa obozowa”Adam Kowalski; „Deszcz jesienny, deszcz”– muz. wg G.
Bizeta, s³. M. Matuszkiewicz;
„Czerwone maki na Monte
Cassino” – Feliks Konarski,
Alfred Schütz oraz „¯eby Polska by³a Polsk¹” – muz. Jerzy Korcz, s³. Jan Pietrzak.
Oprawy s³ownej koncertu
dokona³a Barbara ¯bikowska
– prezes Warszawskiego
Chóru Polonia.
Organizatorem koncertu
by³ Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz
z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³
Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka, Ks. Dziekan Jan Józefczyk, Proboszcz Parafii œw.
Franciszka z Asy¿u oraz Federacja Caecilianum.

Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w szkole jêzykowej TALK! School of English przy ul. Szanajcy 14 lok. 64 na wszystkich
poziomach zaawansowania w grupach szeœcioosobowych. Kurs jêzykowy obejmuje 192 godziny lekcyjne (dodatkowo
16 godzin warsztatów psychologicznych) i koñczy siê miêdzynarodowym egzaminem TOEIC (Test of English for
International Communication). Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ bezp³atne podrêczniki i materia³y szkoleniowe.
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ od 1 wrzeœnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. (przerwa wakacyjna: lipiec - sierpieñ 2011 r.)
Zg³oszenia na kurs mo¿na dokonaæ osobiœcie w siedzibie szko³y / Biurze Projektu w Warszawie przy ulicy Józefa
Szanajcy 14 lokal 64 od 1 lipca do 30 sierpnia 2010 r.
Formularze dokumentów niezbêdnych do zg³oszenia oraz regulamin rekrutacji mo¿na pobraæ od 22 czerwca 2010 r. ze
strony internetowej projektu http://talk.edu.pl/pokl/ lub osobiœcie w siedzibie szko³y.

Liczba miejsc ograniczona!
Cz³owiek – najlepsza inwestycja
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

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

Koncert Muzyki Cerkiewnej
13 czerwca w Koœciele œw. Micha³a Archanio³a przy
ul. G³êbockiej 119 odby³ siê koncert muzyki cerkiewnej
z cyklu „Muzyka Koœcio³ów Wschodu i Zachodu”.

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

„Falanster” w Teatrze Remus
Teatr Remus zaprasza na premierê spektaklu „Falanster”. Jest to monodram w wykonaniu Katarzyny Nowackiej - aktorki, która by³a jedn¹ z za³o¿ycielek Teatru Remus
w latach dziewiêædziesi¹tych.
Inspiracje literackie spektaklu to przede
Ironia losu chcia³a, ¿e dok³adnie w miejscu,
wszystkim fragment biografii Heleny Modrze- gdzie ongiœ mieœci³a siê farma Heleny Modrzejewskiej opisany w ksi¹¿ce Susan Sontag „W jewskiej, dzisiaj znajduje siê Disneyland.
Ameryce”, a tak¿e w „Listach z podró¿y do Wspó³czesny rodzaj utopii. Ucieczkowej. RozAmeryki” Henryka Sienkiewicza, dotycz¹cy rywkowej. Jednym z celów, jakie stawia sobie
próby utworzenia w kalifornijskim Anaheim spektakl, jest pokazanie drogi, jak¹ przesz³y
utopijnej spo³ecznoœci o charakterze komu- dwudziestowieczne utopie spo³eczne – od hipiny - tytu³owego „falansteru”, wzorowanego na sowskich komun do sekciarskiej hipokryzji i nadwizji dziewiêtnastowiecznego socjalisty uto- u¿yæ, a wreszcie - od niewinnych za³o¿eñ utopijpijnego, Charlesa Fouriera. Falanster to swe- nego socjalizmu do socjalizmu realnego. I dalej
go rodzaju spó³dzielnia spo¿ywców i artystów, – do Disneylandu – zarówno narkotycznych hask³adaj¹ca siê z 1620 osób (810 mê¿czyzn i lucynacji, jak i spo³eczeñstwa konsumpcyjnego.
810 kobiet), maj¹ca zast¹piæ pañstwo i skuW warstwie tekstowej, w spektaklu wykopiaj¹ca cz³onków w wielkim internacie, wokó³ rzystane s¹ równie¿ materia³y archiwalne Tektórego rozmieszczone by³yby zak³ady prze- atru Remus. S¹ to fragmenty listów pisanych
mys³owe i fermy.
w latach 1999-2000 przez krakowskiego artystê-plastyka i ówczesnego scenografa teatru,
Piotra Biesa, zawieraj¹ce m.in. wspomnienia
z pogrzebu Tadeusza Kantora. W przedstawieniu pojawiaj¹ siê tak¿e wiersze haiku.
Wizualnie, spektakl nawi¹zuje z jednej strony do teatru œmierci Kantora, z drugiej zaœ –
do japoñskiego teatru klasycznego, zw³aszcza do postaci Kobiety-Paj¹ka obecnej w wielu dramatach japoñskiego teatru kabuki. Elementy scenografii spektaklu nawi¹zuj¹ równie¿ do ikon komercyjnej kultury masowej.
RE¯YSERIA: Katarzyna Kazimierczuk
OBSADA: Katarzyna Nowacka
SCENOGRAFIA: Katarzyna Kazimierczuk,
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Teatr Remus, wejœcie tylko od ul. Targowej 80,
J.
wstêp wolny.

To ju¿ drugi koncert z tego
cyklu. Pierwszy, który odby³
siê 25 kwietnia w Koœciele
œw. Mateusza Aposto³a i
Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej, poœwiêcony by³ muzyce
sakralnej zachodniego
chrzeœcijañstwa. Czerwcowy
koncert zaprezentowa³ najpiêkniejsze utwory muzyki
cerkiewnej.
Koncert rozpocz¹³ M³odzie¿owy Chór Mêski „Lira”
pod dyrekcj¹ Marcina Cmiela. Ten za³o¿ony w 1990 r.,
sk³adaj¹cy siê z warszawskich uczniów i studentów
chór jest laureatem licznych
festiwali krajowych i zagranicznych, m.in. zdoby³ Srebrny Dyplom podczas 1st Cho-

ir Olimpics w Linz (Austria) i
dwa br¹zowe medale na Miêdzynarodowym Festiwalu w
greckiej Prevezie. W niedzielnym koncercie wykona³ pieœñ
„Dostojno jest” P. Czesnkova
oraz trzy utwory Romualda
Twardowskiego: „Chwalitie”,
„Sie nynie” i „Otcze nasz”.
Dobór repertuaru nie by³
przypadkowy. Chórzyœci
chcieli w ten sposób uczciæ
80. urodziny kompozytora.
W drugiej czêœci koncertu wyst¹pi³ mêski chór kameralny „Brest Street Boys”
z Brzeœcia pod dyrekcj¹
A³³y Igumnovej, który œpiewa tradycyjn¹ muzykê cerkiewn¹ jak równie¿ folklor
jazz, rock and roll, ¿artobli-

we przyœpiewki oraz przedstawienia kolêdnicze. Zespó³ jest zdobywc¹ 15.
Grand Prix na miêdzynarodowych konkursach œpiewaczych. 13 czerwca wykona³ szereg utworów muzyki cerkiewnej, m.in. „Mahutny Bo¿a”, M. Rawenskiego, „B³agos³awi dusze
moi Gospoda”, Ipolitova,
„Chwalitie imja Gospodnie”
Sitkova i „Woskriesienie
Christovo” Czesnkova.
Za³o¿ycielka i dyrygentka
zespo³u „Brest Street Boys”
A³³a Igumnova powiedzia³a,
¿e jest w muzyce cerkiewnej
magiczna si³a. Rzeczywiœcie, jest to duchowa si³a
œpiewnej modlitwy, ukazuj¹cej najg³êbsze uczucia. Chór
zakoñczy³ swój wspania³y
wystêp oryginalnym wykonaniem pieœni „Gaude Mater
Polonia”.
Organizatorem koncertu
by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, Jacek
Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Ks. Proboszcz Parafii Œw. Micha³a Archanio³a
oraz Wydzia³ Kultury dla
Dzielnicy Bia³o³êka.
Joanna Kiwilszo

8 nowa gazeta praska

„O zielone podwórka na Pradze” cd.
W nr 6 (425) Nowej Gazety
Praskiej na str. 1 i 3 znajduje
siê artyku³ pt. „O zielone podwórka na Pradze” podpisany
„Kr”, z którym siê nie zgadzam.
Przynosi on nieprawdziwe informacje o Pradze, jej historii i
zabudowie. Odniosê siê tylko
do dwóch zdañ umieszczonych
w artykule: „Kilkudziesiêciu studentów pi¹tego roku Wydzia³u
Architektury Krajobrazu z zainteresowaniem ogl¹da³o przestrzenie niczym z filmów wojennych pomiêdzy ulic¹ Brzesk¹ a
Targow¹. Takie dziury w murowanych ogrodzeniach by³y tu w
czasach okupacji, a to s¹ oryginalne ruiny”.
Otó¿ to nie s¹ oryginalne ruiny i jak wynika z tekstu: istniej¹ce podobno od czasów okupacji i II wojny œwiatowej, poniewa¿ zarówno w okresie wojny,
jak i d³ugo po jej zakoñczeniu
by³a wszêdzie pe³na, nie zbu-

rzona i nie zdewastowana zabudowa tego obszaru zamykaj¹cego siê ulicami Targow¹ – Z¹bkowsk¹ – Brzesk¹ – Kijowsk¹,
dobrze zachowana technicznie,
konstrukcyjnie i stylowo.
Podam kilka przyk³adów: w
latach 60. By³a pe³na zabudowa tego fragmentu ulicy Targowej do rogu z ul. Kijowsk¹. Pod
numerem 30 sta³a kilkupiêtrowa kamienica, na parterze której czynny by³ zak³ad fryzjerski i manicure oraz sklep miêsny. Wchodzi³o siê do nich po
schodkach, to by³ wysoki parter. Do rogu z ulic¹ Kijowsk¹
w ci¹gu znajdowa³y siê budynki parterowe handlowo-us³ugowe, rzemieœlnicze, naprawy.
Kamienice przedwojenne,
zarówno na ul. Targowej, jak i
Brzeskiej oraz innych ul. Praskich mia³y zwykle po dwa, trzy
podwórza oprócz frontu oraz
podwórza te okolone zamkniête by³y oficynami. Tak by³o pod
numerami Targowej: 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 56,
jak równie¿ ulicy Brzeskiej: 3,
5, 7 i nastêpnych.
Od kiedy zabudowê miejsk¹
tego kwarta³u ulic tak bardzo
zmniejszono, zniszczono i komu
Praga, na ca³ym swoim obszarze zawdziêcza tak¹ dzia³alnoœæ? To nie skutek II wojny
œwiatowej i okupacji, bo w³aœnie
po wojnie ¿ycie, urzêdy, instytucje itp. zosta³y przeniesione i zlokalizowane, zorganizowane w
prawobrze¿nej Warszawie. Tutaj
w wiêkszoœci substancja miesz-

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 44/CP/2010 z dnia 27.05.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego (polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej, s³upa energetycznego SN i linii kablowej
NN oraz SN dla zasilenia stacji trafo na dzia³kach ew.
nr: 50/14, 50/10, 50/28, 51 w obrêbie 4-16-35 oraz nr;
1/4, 1/9, 14/1 w obrêbie 4-16-37 przy ulicy Staropolskiej,
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 308 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 22 51-03-199.
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).

kaniowa i zabudowa nie by³y
dotkniête rêka hitlerowskiego
okupanta. Lewobrze¿na Warszawa leg³a wówczas w gruzach,
by³a przez Niemców systematycznie burzona, palona, niszczona i wysadzana w powietrze.
„Przestrzenie niczym z filmów
wojennych” podziwiane przez
oprowadzanych studentów pi¹tego roku architektury to nie s¹
„oryginalne ruiny” z wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945 r.,
ale czynione, dokonywane dewastacje konkretn¹ rêk¹, przepisem urzêdu konkretnych
osób, totalnym zaniedbywaniem
tego budownictwa, pochodz¹cego czêsto nawet z XIX wieku,
ca³kowicie oryginalnego, przez
w³adze i administracjê, przez
okreœlon¹ politykê. Obszar nieistniej¹cych obecnie oficyn, kamienic, frontów, podwórzy tej
czêœci Pragi niszczonych i burzonych w latach 70.-80.-90. XX
wieku porasta czêsto bujna roœlinnoœæ ruderalna.
Chcia³abym wiedzieæ, jaki
ma sens spacer po tych podwórzach z zamys³em tworzenia tu
zieleni. Roœlinnoœæ tu roœnie,
choæ samoistnie i zaniedbana.
Uprzejmie proszê o wydrukowanie tego listu – g³osu do
artyku³u w nr 6, o spacerze dla
studentów V roku Wydzia³u
Architektury Krajobrazu, zorganizowanym przez pana Antoniego D¹browskiego.
Danuta Pêtkowska
Zacytowana wypowiedŸ
pana Antoniego D¹browskiego
by³a jedynie skrótem myœlowym, zawieraj¹cym obrazowe
zestawienie realiów wojny i powojennych zniszczeñ. Pozwoli³am sobie na ten cytat w przeœwiadczeniu, ¿e wszyscy znamy historiê Pragi na tyle dobrze,
¿e zostanie to w³aœciwie odczytane. Jak widaæ, nigdy dosyæ
podkreœlania – co jak najczêœciej czynimy - ¿e zniszczeñ
Pragi dokonywano ju¿ w latach
powojennych, a proceder ten
trwa niestety po dziœ dzieñ.
Inicjatywa zazieleniania praskich podwórek jest odpowiedzi¹ na potrzeby mieszkañców
i ma s³u¿yæ zmianie jakoœci
przestrzeni publicznej, co jest
w œwiecie sprawdzonym sposobem na poprawê odbioru
miejsca zamieszkania. Przygotowywane przez studentów
projekty maj¹ uwzglêdniaæ
przede wszystkim zieleñ ju¿
istniej¹c¹, tworz¹c jednoczeœnie przyjazne miejsca wypoczynku i lokalnej aktywnoœci stosownie do potrzeb mieszkañców. Pilota¿owa czêœæ projektu Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich „Zielone podwórka”
jest obecnie w fazie doœæ zaawansowanej. W tej chwili
pierwsze z projektów s¹ ju¿
gotowe. Obejmuj¹ one zarówno uporz¹dkowanie istniej¹cej
zieleni, nowe dosadzenia, jak
i ma³¹ architekturê, jak ³awki,
wyposa¿enie placu zabaw czy
mini-boiska. Na podwórku przy
ul. K³opotowskiego np. ma te¿
- na ¿yczenie mieszkañców powstaæ nowa praska kapliczka. Du¿¹ czêœæ prac maj¹ wykonaæ sami lokatorzy domów
przy pomocy Zarz¹du Nieruchomoœci Komunalnych. W
przypadku trudniejszych realizacji, po akceptacji projektów
przez mieszkañców i urz¹d
dzielnicy, odpowiednie kwoty
zostan¹ zapisane w przysz³orocznym bud¿ecie dzielnicy.
Karolina Krajewska

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca
2006r. w sprawie zasad wydzier¿awiania na okres do trzech lat, nieruchomoœci
miasta sto³ecznego Warszawy i nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, dla których organem
reprezentuj¹cym w³aœciciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

OG£ASZA KONKURS OFERT NA DZIER¯AWÊ GRUNTU
NA OKRES DO 3 LAT
I ZAPRASZA DO Z£O¯ENIA PISEMNEJ OFERTY
NA DZIER¯AWÊ GRUNTU O POWIERZCHNI 280 m2
Z PRZEZNACZENIEM NA STACJÊ DYSTRYBUCJI GAZU
1. Grunt przeznaczony do dzier¿awy, stanowi czêœæ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
ewidencyjnej nr 109 w obrêbie 4-18-06, po³o¿ony przy ulicy Batalionu Platerówek w Warszawie.
2. Grunt przeznaczony do wydzier¿awienia:
- przeznaczony jest na stacjê dystrybucji gazu, zgodnie z dotychczasowym sposobem
u¿ytkowania bez mo¿liwoœci wprowadzania zmian stanu istniej¹cego,
- na terenie dzia³ki znajduj¹ siê wszelkie urz¹dzenia potrzebne do prowadzenia dzia³alnoœci.
3. Warunki konkursu s¹ zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na dzier¿awê gruntu na
okres do 3 lat”. Oferty nie spe³niaj¹ce wymogów konkursu nie bêd¹ rozpatrywane.
4. Oferty na dzier¿awê gruntu nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
Wydzia³ Infrastruktury przy ul. K³opotowskiego 15, w pokoju nr 536 (5 piêtro) od dnia
23.06.2010r. do dnia 14.07.2010r. do godz. 1200
5. Wywo³awcza wysokoœæ stawki miesiêcznego czynszu dzier¿awnego netto za 1m2
dzier¿awionego gruntu wynosi 8 z³.
6. Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na dzier¿awê gruntu
na okres do 3 lat. Za wa¿n¹ uznaje siê jedynie ofertê z³o¿on¹ na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z za³¹cznikami, okreœlonymi w ww.
Regulaminie. Oferent mo¿e wype³niæ druk rêcznie (czytelnie) lub korzystaj¹c z komputera
(maszyny do pisania). Zmiana treœci wzoru oferty na dzier¿awê gruntu b¹dŸ nieza³¹czenie
dokumentów, o których mowa poni¿ej skutkuje odrzuceniem oferty.
Do oferty nale¿y za³¹czyæ obowi¹zkowo nw. dokumenty (w zale¿noœci od charakteru podmiotu):
1) podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹:
a. niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;
b. kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em dokumentu potwierdzaj¹cego prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej z dat¹ wystawienia nieprzekraczaj¹c¹ 3 miesiêcy przed dat¹ z³o¿enia
oferty (zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub odpisu z KRS, itp.);
c. kopie potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³ami decyzji o nadaniu nr REGON i NIP;
d. w przypadku osób fizycznych rozliczaj¹cych siê w formie spó³ki cywilnej – aktualna
umowa spó³ki cywilnej wraz ze wszystkimi aneksami;
e. orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy,
wraz z kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;
f. w przypadku dzier¿awienia/najmowania innych gruntów b¹dŸ lokali u¿ytkowych od Miasta Sto³ecznego Warszawy – pisemne oœwiadczenie o adresach najmowanych/dzier¿awionych lokali/
gruntów oraz o braku zaleg³oœci w op³atach z tytu³u dzier¿awy/najmu tych gruntów b¹dŸ lokali;
2) podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej:
a. osoby fizyczne
- niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;
- pisemne oœwiadczenie o nieprowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na dzieñ z³o¿enia
oferty (za³¹cznik nr 2 do oferty);
- pisemne zobowi¹zanie do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodnoœæ z orygina³ami
zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz decyzji o nadaniu nr REGON,
w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku konkursu (za³¹cznik nr 3 do oferty);
- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em Decyzji o nadaniu nr NIP;
- kopia dowodu osobistego oferenta,
- orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego
w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz
z kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;
b. inne podmioty
- niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;
- pisemne oœwiadczenie o nieprowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na dzieñ z³o¿enia
oferty (za³¹cznik nr 2 do oferty);
- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em Decyzji o nadaniu nr REGON;
- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em odpisu z KRS – z dat¹ wystawienia
nieprzekraczaj¹c¹ 3 miesiêcy przed dat¹ z³o¿enia oferty.
Je¿eli podmiot nie uzyska³ jeszcze wpisu do KRS – za³¹cza: statut, umowê lub akt
za³o¿ycielski wraz z kopi¹ wniosku o zarejestrowanie podmiotu z prezentat¹ s¹du;
zobowi¹zanie do dostarczenia brakuj¹cego dokumentu (za³¹cznik nr 3 do oferty);
- pisemne zobowi¹zanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodnoœæ z orygina³em decyzji
o nadaniu nr NIP w terminie 14 dni po zawarciu umowy dzier¿awy (za³¹cznik nr 4 do oferty);
- orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego
w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz
z kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;
7. Wype³nion¹ i podpisan¹ przez uprawnione osoby ofertê (wype³niony druk oferty
wraz z za³¹czonymi dokumentami) nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie formatu A4,
ostemplowanej b¹dŸ podpisanej w miejscu zaklejenia.
Na kopercie nale¿y umieœciæ:
- napis „OFERTA – DZIER¯AWA GRUNTU STANOWI¥CEGO CZÊŒÆ DZIA£KI EW. NR
109 W OBRÊBIE 4-18-06 Z PRZEZNACZENIEM NA STACJÊ DYSTRYBUCJI GAZU”,
- NAZWÊ OFERENTA.
9. Zainteresowani Oferenci (upowa¿nieni przedstawiciele oferenta) mog¹ wzi¹æ udzia³ w
czêœci jawnej konkursu, która odbêdzie siê w dniu 14.07.2010r. o godz. 1215 w Wydziale
Infrastruktury przy ul. K³opotowskiego 15, pok. 540.
Dodatkowe informacje oraz druki potrzebne do z³o¿enia oferty mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Infrastruktury tel.: (22) 59 00 124

Olimpiada „KRASNAL” 2010
W sobotê 19 czerwca, ju¿ po raz dziewi¹ty, przed siedzib¹
Poradni „Krasnal” przy ul. Pancera 10 na Bia³o³êce odby³a
siê Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa „Krasnal”
2010. Wziê³o w niej udzia³ 180 dzieci wraz z rodzicami.
Integracyjne olimpiady poradni by³a grupa 54 dzieci
sportowe organizowane s¹ z osiedla Tarchomin. Specjacorocznie przez Stowarzysze- liœci, pracuj¹c charytatywnie,
nie Rodziców Dzieci Niepe- udzielali bezp³atnych porad
³nosprawnych „Krasnal”, któ- lekarskich i rehabilitacyjnych.
re powsta³o w grudniu 1995 r.
Z czasem dzia³alnoœæ poradz inicjatywy rodziców niepe- ni rozszerzy³a siê na ca³¹ Pol³nosprawnych dzieci. W tym skê. Do dziœ z pomocy w posamym roku powo³any zosta³ radni skorzysta³o ponad 1600
niepubliczny Zak³ad Opieki dzieci. Obecnie w rehabilitacji
Zdrowotnej – Poradnia Reha- kompleksowej jest ponad 300
bilitacyjna dla Dzieci „Kra- ma³ych pacjentów miesiêcznie,
snal”. Pocz¹tkowo pod opiek¹ a kadra placówki liczy 65 osób.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy 2 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,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek firmy RWE Stoen Sp. z o.o., ul. Piêkna 46,
00-672 Warszawa, z³o¿ony w dniu 10.02.2010 r. w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
(polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej, s³upa
energetycznego SN i linii kablowej NN oraz SN dla
zasilenia stacji trafo na dzia³kach ew. nr: 50/14, 50/10,
50/28, 51 w obrêbie 4-16-35 oraz nr: 1/4, 1/9,14/1 w
obrêbie 4-16-37 przy ulicy Staropolskiej, w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy).
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).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 27 maja 2010 r. w sprawie
zmiany decyzji nr 37/CP/2010 z dn. 12.05.2010 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia,
na dzia³kach ew. nr 15/5 i 15/6 w obrêbie 4-01-25, w
ulicy Ruciañskiej, w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, w
zakresie zmian w przebiegu sieci gazowej dystrybucyjnej
na za³¹czniku mapowym.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania, mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Ta kadra to specjaliœci, lekarze,
rehabilitanci, pedagodzy, logopedzi z II stopniem specjalizacji i z wieloletnim doœwiadczeniem. Zespó³ ten wspó³pracuje z rodzin¹ i najbli¿szym otoczeniem pacjenta.
Poradnia „Krasnal”, ze
œwietnie wyposa¿onymi salami rehabilitacyjnymi, gabinetem do masa¿u, sal¹ do fizykoterapii i hydroterapii pomaga dzieciom z takimi schorzeniami, jak mózgowe pora¿enie
dzieciêce, uszkodzenie centralnego i oœrodkowego uk³adu nerwowego, zespó³ Downa, upoœledzenie umys³owe,
autyzm i zaburzenia pokrewne oraz zespó³ Aspergera.
Od 2002 r. Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych organizuje Rodzinne Integracyjne Olimpiady
Sportowe, w których bior¹
udzia³ dzieci specjalnej troski
oraz ich rodziny. Dzieci podzielone na grupy, zaliczaj¹ ró¿ne
konkurencje, w czym pomagaj¹
im zdrowi uczestnicy. W zabawie bior¹ równie¿ udzia³ rodzice, którzy walcz¹ o tytu³ Super
Mamy i Super Taty. Czêsto
olimpiady uœwietniaj¹ wystêpy
znanych aktorów i piosenkarzy.
Program tegorocznej, IX
Olimpiady równie¿ przedstawia³ siê bardzo atrakcyjnie.
By³y konkursy, np. na najlepszy
strój pirata i wyœcigi, zabawy
przy muzyce i przeja¿d¿ki na
quadzie. Du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê wielkie, dmuchane zabawki-zje¿d¿alnie oraz
specjalna trampolina, na której
dzieci zabezpieczone linami
mog³y bezpiecznie poskakaæ.
Na olimpiadê zaproszono te¿
specjalnych, czworono¿nych
goœci. Wielkie zainteresowanie
dzieci wzbudzi³y pokazy umiejêtnoœci psów ze szko³y „Kontrast”. Gwiazd¹ programu okaza³ siê Jimmi, przypominaj¹cy
„ma³¹ Lassie”, owczarek szetlandzki. Przebiega³ on tunelem
utworzonym przez stoj¹ce w
rozkroku dzieci lub slalomem
przedziera³ siê przez rz¹d dzieciêcych nó¿ek, wzbudzaj¹c
okrzyki radoœci.
Zachwyt ma³ych sportowców
wzbudza³ te¿ sympatyczny,
obdarzony niezwyk³ym temperamentem owczarek australijski Flai. Bardzo chêtnie bra³
udzia³ w wyœcigach, tym bardziej, ¿e koñczy³y siê one podaniem pieskom smacznej karmy. Na dzieci tak¿e czeka³ poczêstunek, jak równie¿ medale, dyplomy, nagrody i liczne
niespodzianki. Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych Jolanta
Œliwowska zadba³a, aby ¿adne
dziecko nie pozosta³o bez nagrody, podkreœlaj¹c, ¿e w „Krasnalu” wygrywaj¹ wszyscy.
Widaæ by³o, ¿e dzieci chêtnie bior¹ udzia³ we wszystkich

konkurencjach i konkursach. Z
pewnoœci¹ by³o to w du¿ej mierze zas³ug¹ prowadz¹cej imprezê, wiceprezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych, Gra¿yny Ba³zy.
Jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e
sobotnia impreza by³a w ka¿dym aspekcie œwietnie zorganizowana i, jak ca³a poradnia
„Krasnal”, po prostu przyjazna
dzieciom i ich rodzinom. Przyczyniaj¹ siê do tego równie¿
sponsorzy i darczyñcy. Na IX
Olimpiadzie obecna by³a
Agnieszka Zakrocka, przedstawicielka mBanku, który ufundowa³ dwie wirówki do hydromasa¿u oraz przedstawiciel grupy klientów tej instytucji. Iloœæ
uœmiechniêtych uczestników
imprezy, zadowoleni rodzice
œwiadczy o tym, jak bardzo potrzebna jest dzieciom, wymagaj¹cym specjalnej troski, taka
forma rozrywki.
Joanna Kiwilszo
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., z siedzib¹ przy ul. Piêknej 46
w Warszawie, z³o¿ony dnia 22.01.2010r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na:
budowie linii kablowej SN i NN, z³¹cz kablowych NN oraz
stacji transformatorowej na dziatkach ewid. nr: 1/2; 2; 37/6;
39 i 40 z obrêbu 4-16-03 oraz na dzia³kach ewid. nr: 34/1;
36/1; 36/2; 36/12; 37/1; 38; 39; 40/2; 40/3; 40/4; 40/8; 40/9;
40/12; 40/13; 41/1; 41/9; 41/14; 41/19; 41/24; 41/29; 41/32;
42/10; 42/11; 42/12 i 42/19 z obrêbu 4-16-04, 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 do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za strony
postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych
na piœmie zgodnie z 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 ze zm.)).
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

„Praskie Podwórko”
24 maja 2010 roku bêdzie wa¿n¹ dat¹ w historii Klubu Seniora „KuŸnia”. Tego dnia po
raz pierwszy przed publicznoœci¹ wyst¹pi³, utworzony w marcu, kabaret „Nasza Praga”.

„Stara Praga odchodzi. Chcemy siê przyczyniæ do zachowania wspomnieñ. Chcê, by
mieszkañcy zobaczyli, ¿e w kulturze mo¿na
coœ zrobiæ. W marcu, gdy zaczynaliœmy, nie
wszyscy wierzyli, ¿e siê uda. Teraz ludzie s¹
szczêœliwi.” - mówi W³odzimierz Michalczyk,
autor scenariusza, dialogów, scenografii, kierownik kabaretu.
Widowisko „Praskie Podwórko” zaczê³o siê
od Hymnu Klubu Seniora. „Uwierzmy w przyjaŸñ jeszcze raz”.
Inspiracj¹ widowiska by³y wspomnienia
mieszkanki kamienicy przy ul. Targowej 36.
Na podwórku, które przed stu laty by³o ogniskiem ¿ycia mieszkañców, spotykaj¹ siê: stró¿
Walenty i jego ¿ona Matylda, Baba od nabo¿nych pieœni, Koœciarka, ¿ona radcy, pani Malicka, kuchta Wikta, kuchta Anusia, Gazeciarz,
szklarz Antoni, ¯yd cha³atowy, stra¿ak Pietrek,
Druciarz, Piaskarz, warszawska Kwiaciarka,
czeska Harfiarka, Kataryniarz, Kie³baœnik, Cyganki. Wystêpuj¹cy w tych rolach cz³onkowie
Klubu Seniora „KuŸnia” prowadzili rozmowy,
recytowali wiersze i œpiewali stare piosenki,
m.in. „ChodŸ na Pragê”, balladê o pannie
Franciszce, Kuplety warszawskie, „U cioci na
imieninach”.
Poczuæ klimat Pragi lat miêdzywojennych
pomaga³o to, ¿e piosenki by³y wykonywane na

tle wielkiej fotografii kamienicy przy
Targowej 36 (1x2,2m), a wykonawcy mieli rekwizyty i stroje przypominaj¹ce tamte lata.
Premierowy wystêp kabaretu „Nasza Praga” obejrzeli m.in.: Andrzej
Pó³rolniczak- prezes obchodz¹cej
40-lecie RSM „Praga”, Anna Jarzêbska – przewodnicz¹ca Rady Osiedla
„Kijowska” i ks. prof. Ryszard Ptasiñski – dyrektor chóru katedry Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
Dziêki do³¹czonym do zaproszeñ
tekstom piosenek goœcie mogli w³¹czyæ siê do wspólnego œpiewania.
Oœmielony aplauzem widowni w macierzystym klubie, kabaret „Nasza Praga” planuje
wystêp na Woli, we wrzeœniu bie¿¹cego roku.
K.
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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, podstawowy,
konwersacja, Tarchomin
22 676-73-65
ANGIELSKI profesjonalnie
- tel. 661-596-888
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
POPRAWKI, matematyka,
fizyka, chemia, dojazd,
tel. 500-865-729
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
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760

D
R
Z
W
I

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

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ
502-911-367
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
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY ,
¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYKOÑCZÊ
domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27.03.2003 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 na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z
siedzib¹: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, zosta³a
wydana DECYZJA Nr 43/CP/2010 z dnia 27.05.2010 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego
ciœnienia po³o¿onej w ul. Ruskowy Bród, czêœæ dzia³ki
ewid. nr 25 i czêœæ dzia³ki ewid. nr 27/1 z obrêbu 4-16-03
oraz w drodze dojazdowej w³¹czonej do ul. Ruskowy
Bród na czêœci dzia³ki ewid. nr 27/11 z obrêbu 4-16-03,
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 do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 -16.00.

WYNAJEM osuszaczy,
klimatyzatorów, monta¿
klimatyzacji, ul. Wandy 8
lok. 60, tel. 22 435-79-06,
506-075-762, 503-091-006,
www.condesa.pl
WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek 502-911-367
ZARZ¥DZANIE i administrowanie nieruchomoœciami
606-970-805
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie
(szczeniêta) sprzedam,
karma PROFORMANCE,
606-344-485
SPRZEDAM grób na
Bródnie 22 818-81-12

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

22 811-10-85
608-087-936

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

Uczmy siê od trzustki
Proszê Szanownych Pañstwa, kiedy piszê te s³owa wybory na prezydenta RP trwaj¹.
Pierwszy raz w swoim ¿yciu
wyborczym mam wra¿enie
g³osowania na kota w worku.
Z powodu tragicznej œmierci
Lecha Kaczyñskiego nie doczekaliœmy siê kampanii z
prawdziwego zdarzenia. Ma³o
debat, ma³o dyskusji, sporów,
przekonywania do swoich racji. Pobie¿ne przedstawianie
programów, ma³o temperamentu i jasnoœci. Wybory te
opieraæ siê bêd¹ bardziej o
tezê „przeciw” ni¿ „za” kandydatem. Mogê mieæ tylko nadziejê, ¿e znajdzie siê tylu
œwiadomych wyborców, aby
naszego nr JEDEN wy³oniæ w
pierwszej turze i spokojnie powróciæ do swoich najbli¿szych
i pracy bez strachu o przysz³oœæ i strawn¹ egzystencjê.
A propos strawnoœci. Warto poœwiêciæ nieco uwagi narz¹dom odpowiedzialnym za
funkcjê trawienia. W tym wydaniu omówimy trzustkê.
Ten niedu¿y, choæ trzeci co
wielkoœci po w¹trobie i œledzionie narz¹d o ³aciñskiej nazwie
pakreas, zbudowany jest z
dwóch czêœci. Anatomicznie

wyró¿niamy w niej g³owê, trzon
i ogon. Funkcjonalnie czêœæ
wewn¹trz- i zewn¹trzwydzielnicz¹. Wewn¹trzwydzielnicza
czêœæ gruczo³u zajmuje siê produkcj¹ dwóch hormonów, reguluj¹cych gospodark¹ cukrow¹,
czyli glukoz¹. Insulina i glukagon to jak nasi prezydenccy
kandydaci - s¹ antagonistami.
Glukagon podwy¿sza poziom
glukozy, a insulina obni¿a. W
stanie zdrowia mamy do czynienia z tzw. homeostaz¹, czyli biologicznym, harmonijnym
kompromisem. Poziom cukru
we krwi, niezale¿nie od sytuacji, jest praktycznie na sta³ym
poziomie. Co mo¿na poradziæ
politykom? Drodzy Pañstwo,
uczcie siê od trzustki.
Insulina i glukagon produkowane s¹ w tzw. wyspach
trzustkowych, okreœlanych
tak¿e jako wyspy Langerhansa. Nazwa ta czêsto jest
przedmiotem ¿arcików wœród
lekarzy o miejsce egzotycznych wyjazdów wakacyjnych
przy braku pieniêdzy.

Druga, zewn¹trzwydzielnicza czêœæ trzustki po³¹czona
jest z uk³adem pokarmowym
przewodem g³ównym. Do
dwunastnicy wydzielany jest
sok trzustkowy, zawieraj¹cy
komplet enzymów trawiennych. Dziêki nim trawione jest
bia³ko, cukry z³o¿one i t³uszcze do zwi¹zków wch³anialnych do wnêtrza organizmu.
Roz³o¿one produkty procesu
trawienia dowo¿one s¹ uk³adem krwionoœnym do w¹troby, która „przyrz¹dza” metaboliczne posi³ki dla poszczególnych tkanek, narz¹dów i pojedynczych komórek naszych
ssaczych cia³ek lub cielsk.

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI

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 Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
Nr 48/CP/2010 z dnia 11.06.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego (polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE40 w drodze dojazdowej stanowi¹cej
dzia³kê ew. nr 4/8 w obrêbie 4-16-37, przy ulicy Piasta
Ko³odzieja, 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 wtorkipi¹tki 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 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
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).

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 Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. AI. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
Nr 49/CP/2010 z dnia 11.06.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia φ 110 na czêœci dzia³ki nr ew. 35/22 w
obrêbie 4-16-37 przy ulicy Piasta Ko³odzieja w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowane] 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 wtorkipi¹tki 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 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
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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I tura wyborów za nami
Zawiedzione miny mieli
wspó³pracownicy Bronis³awa
Komorowskiego w niedzielny
wieczór wyborczy. Trudno siê
zreszt¹ dziwiæ, skoro ¿ywili
ogromne nadzieje, ¿e wybory
prezydenckie uda siê rozstrzygn¹æ ju¿ w pierwszej turze oczywiœcie na korzyœæ ich kandydata. Tak siê jednak nie sta³o. Nie pomog³o wsparcie W³odzimierza Cimoszewicza, które mia³o przynieœæ poparcie
elektoratu lewicowego. Spo³eczeñstwo nie posz³o za g³osem by³ego premiera i jednego z liderów lewicy, bo odcinaj¹c siê od swoich politycznych
korzeni utraci³ on sw¹ wiarygodnoœæ i autorytet. Nie pomog³o Komorowskiemu utrzymuj¹ce siê wysokie poparcie dla
Platformy Obywatelskiej, a nawet wsparcie samego Donalda Tuska. Sukcesu nie by³o i
mo¿e jeszcze nie byæ. Wbrew
wczeœniejszym sonda¿om,
ró¿nica pomiêdzy Bronis³awem Komorowskim, a drugim
- Jaros³awem Kaczyñskim jest bowiem mniejsza ni¿ 5%,
co mo¿e oznaczaæ powtórkê z
2005 roku, kiedy to lider sonda¿y Donald Tusk przegra³ z
bratem obecnego kandydata
Prawa i Sprawiedliwoœci.
Nie dziwi wiêc ogromna euforia, jaka zapanowa³a w sztabie Jaros³awa Kaczyñskiego w
niedzielny wieczór. Wejœcie do
drugiej tury wyborów by³o bowiem wbrew pozorom trudniejsze, ni¿ potem jej wygranie.

Wiedz¹ o tym obaj kandydaci
i ich wspó³pracownicy, dlatego
ich oczy skierowane s¹ dziœ w
kierunku kandydata Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, który
tak naprawdê okaza³ siê najwiêkszym zwyciêzc¹ tych wyborów. Uzyskuj¹c blisko 14%
poparcia Grzegorz Napieralski
sprawi³ wszystkim niema³¹ niespodziankê. Startuj¹c z poziomu 2% poparcia, sw¹ ciê¿k¹
prac¹, setkami spotkañ, rozmów i prezentowan¹ na nich
wizj¹ Polski udowodni³, ¿e Polacy maj¹ doœæ wyboru pomiêdzy wiecznie k³óc¹cymi siê PiS
i PO. Wynik wyborczy kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej prze³amuje hegemoniê tych dwóch partii i jest
dobr¹ prognoz¹ przed jesiennymi wyborami samorz¹dowymi, bo jak siê okazuje, Polacy
chc¹ zmiany i nadziejê na ni¹
pok³adaj¹ w lewicy. Dlatego
dziêkuj¹c wszystkim za zaufanie i poparcie mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e zajmuj¹c dziêki
Pañstwu trzecie miejsce tak
naprawdê wygraliœmy – na
przysz³oœæ.
Za dwa tygodnie druga tura
wyborów. ¯aden z pozosta³ych
na placu boju kandydatów nie
uosabia mojej, lewicowej wizji
Polski: nowoczesnej, socjalnej, europejskiej, choæ teraz
obaj bêd¹ udowadniaæ, ¿e jest
inaczej. Zmuszony do wyboru
pomiêdzy dwoma kandydatami prawicy kierowaæ siê wiêc
bêdê zasad¹ mniejszego z³a i

POzytywnie

„Weso³y Pêdzelek”
i nieweso³e boiska
Sta³o siê to, czego od dawna
oczekiwali mieszkañcy Bia³o³êki. Po trudnych negocjacjach, 11
czerwca br. nast¹pi³ zakup przez
Dzielnicê Bia³o³êka nieruchomoœci, na której w wynajmowanym
budynku znajduje przedszkole
nr 192 „Weso³y Pêdzelek”.
Teraz w latach nastêpnych
mo¿liwy bêdzie remont budynku przedszkola, który znajduje siê w fatalnym stanie
technicznym.
Niestety, z pocz¹tkiem okresu wakacyjnego dzieci na Bia³o³êce maj¹ tak¿e z³e wiadomoœci. Nie rozumiem i nie popieram
decyzji o zamkniêciu obiektów
sportowych znajduj¹cych siê
przy placówkach oœwiatowych.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e np. wybudowane w obecnej kadencji samorz¹du boisko przy gimnazjum
na Ostródzkiej bêdzie dostêpne
tylko i wy³¹cznie w czasie trwania „Lata w mieœcie”, a osoby
chc¹ce skorzystaæ z boiska s¹
straszone, poprzez wywieszon¹
informacjê, stra¿¹ miejsk¹.
Zaskakuj¹ce jest wyra¿ane,
na ³amach mediów, przez Pana
Andrzeja Opolskiego, wiceburmistrza Dzielnicy Bia³o³êka ds.
oœwiaty zrozumienie dla tej sytuacji. Je¿eli dyrekcje placówek
oœwiatowych s³usznie obawiaj¹
siê dewastacji nowo powsta³ych obiektów, to do obowi¹zków Pana Andrzeja Opolskiego nale¿y podjêcie skutecznych dzia³añ dotycz¹cych monitoringu tych obiektów.

Szczególnie na obszarze
tzw. Zielonej Bia³o³êki, borykaj¹cej siê z brakiem ogólnodostêpnej przestrzeni publicznej,
nie mo¿na sobie pozwoliæ na
ograniczanie dostêpu do obiektów sportowych. To nie s¹ znacz¹ce koszty, które mo¿na znaleŸæ, skutecznie zarz¹dzaj¹c.
Dlaczego w okresie wakacyjnym, poza zorganizowanymi zajêciami, mo¿na udostêpniæ mieszkañcom bezp³atnie
obiekty zbudowane w ramach
programów Syrenka i Orlik
2012, a samorz¹dowe palcówki oœwiatowe maj¹ staæ
zamkniête?
Je¿eli ktokolwiek, niezale¿nie od opcji politycznej, nie rozumie zasady subsydiarnoœci
samorz¹du terytorialnego, to
powinien siê dwa razy zastanowiæ, czy jest w³aœciw¹ osob¹
na w³aœciwym miejscu.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

w takim wypadku ten wybór
jest oczywisty. Dla mnie g³os
na Jaros³awa Kaczyñskiego
nie wchodzi w grê – choæby
dlatego, ¿e wci¹¿ mam przed
oczami obraz Barbary Blidy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Rada wielu

Kalejdoskop wyborczo - sto³eczny
Niniejszy felieton powsta³ w
przedwyborczy pi¹tek. Dlatego
poœwiêci³em go kilku w¹tkom
splecionym pomiêdzy wyborami Prezydenta RP a samorz¹dem stolicy.
Beata Sawicka pierwsza
uwierzy³a w program PO i
chcia³a go czynnie realizowaæ.
Nie skoñczy³o siê to dla niej
dobrze. A teraz Platforma odnios³a niespotykany w historii
sukces: s¹downie udowodni³a,
¿e w³asny program polityczny
uwa¿a za stek k³amstw i nie
zamierza go realizowaæ…
Nie przeszkodzi³o to skierowaæ koalicji PO/SLD na œcie¿kê
prywatyzacji szpitala na Solcu.
Zosta³ on ju¿ skomercjalizowany.
Niedawna sesja Rady Warszawy. W dyskusji wspomnia³em o dotkliwym braku miejsc
w przedszkolach. Ewa Mali-

Prosto z mostu

nowska – Grupiñska, przewodnicz¹ca Rady Warszawy i ¿ona
wp³ywowego ministra z kancelarii Tuska odpowiedzia³a, ¿e
przecie¿ jest w Bia³o³êce i w
ca³ej Warszawie wiele przedszkoli prywatnych. Ja na to, ¿e
przedszkola takie s¹ doœæ drogie. Pani Przewodnicz¹ca
stwierdzi³a w odpowiedzi, ¿e
swoje dzieci posy³a w³aœnie do
drogich prywatnych szkól, bo
takie szko³y s¹ lepsze. Myœl, ¿e
nie wszystkich na nie staæ jakoœ
nie przysz³a radnej PO do g³owy. Trudno oprzeæ siê porównaniu do Marii Antoniny, która
równie prostodusznie pyta³a,
czemu lud protestuje. Us³yszawszy, ¿e przyczyn¹ buntu
jest brak chleba, zapyta³a: „A
czemu nie chc¹ jeœæ ciastek?”.
Prawdziwej prywatyzacji rzeczywiœcie PO nie chce. Jak
mo¿na nazwaæ parti¹ liberaln¹
organizacjê, która uporczywie
blokuje uw³aszczenie spó³dzielców na ich mieszkaniach? Wiceprezydent Jakubiak straszy³
podczas obrad, ¿e jeœli pozwo-

limy na wykup mieszkañ, zabraknie pieniêdzy na bie¿¹ce
funkcjonowanie szpitali. Tylko
¿e finansowania bie¿¹cego
funkcjonowania szpitali przez
samorz¹d zakazuje ustawa o finansach publicznych.
Niestety, nie zakazuje finansowania pieniêdzmi podatników
bie¿¹cej dzia³alnoœci TVN...
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Lata siedemdziesi¹te,
lata dziesi¹te
Futbol, futbol, futbol
Ch³odnym okiem

Wracamy do radosnych lat
siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Nie chodzi mi o to, ¿e
polski rz¹d znów ma ochotê
zaliczaæ nasz kraj do grona
dziesiêciu potêg gospodarczych œwiata. W naszym mieœcie dziej¹ siê historie podobne do tych, jakie wymyœla³ Stanis³aw Bareja dla swojego bohatera, prezesa Ryszarda
Ochódzkiego. Oto w³adze
dzielnicy Ursus zbudowa³y za
trzy miliony z³otych w Parku
Czechowickim ca³kiem ³adn¹
muszlê koncertow¹. W ostatni¹ niedzielê zorganizowa³y
otwarcie obiektu. Wygl¹da³o to
tak, ¿e obok muszli zbudowano prowizoryczn¹ scenê, na
której wyst¹pili zaproszeni artyœci. Now¹ muszlê artyœci i
publicznoœæ mogli ogl¹daæ
przez p³otek, równie¿ prowizoryczny. Budowa muszli zosta³a bowiem co prawda ukoñczona na czas, ale urzêdnicy nie
zd¹¿yli skompletowaæ dokumentów niezbêdnych do u¿ytkowania obiektu. Trzeba dodaæ, ¿e dokumenty te wydaje
inny wydzia³ tego¿ samego
urzêdu, który zbudowa³ muszlê. Przez dwa miesi¹ce w ramach akcji „Lato w mieœcie” w
Parku Czechowickim bêd¹ odbywaæ siê - zapewne przez
p³otek - koncerty i inne imprezy. Oficjalne otwarcie muszli
nast¹pi dopiero we wrzeœniu.
Wczeœniej siê nie da, przecie¿
urzêdnicy id¹ na urlop.
Urzêdnikom po prostu nie
chce siê spieszyæ. Maj¹ inne
priorytety, gdy¿ rozliczani s¹ z
tego, co zrobi¹ w ci¹gu roku bud¿etowego. Zmarnowany czas
mieszkañców nie jest dla nich
istotny. Na przyk³ady takiego
stosunku urzêdników do naszego czasu natykamy siê w tysi¹cach drobnych spraw. Trochê otêpiali, nie zwracamy ju¿
na nie uwagi, przynajmniej dopóki opóŸnienia nie dotkn¹ naszego interesu materialnego.
Boleœnie wspominam, jak przy-

stanek autobusowy, z którego
czêsto korzystam, na czas budowy ekranu dŸwiêkoch³onnego zosta³ odsuniêty tak, ¿e z
przejœcia dla pieszych trzeba
by³o do niego maszerowaæ w
sumie dwieœcie metrów. Trwa³o to cztery tygodnie, w tym
czasie do budowanego za przystankiem ekranu podjecha³a ze
dwa razy jakaœ koparka. A ludzie? Ludzie przyzwyczaili siê
ju¿, ¿e dotarcie do przystanku
autobusowego w Warszawie
wymaga d³ugiego marszu, i pokornie maszerowali.
Musimy siê buntowaæ. Przesy³ajcie Pañstwo, proszê - na
mój adres maciej@bialecki.net.pl
lub na adres redakcji - przyk³ady absurdalnego nieszanowania przez urzêdników naszego
czasu.
...Prezes Ochódzki i jego
kolega, pu³kownik Molibden,
przypomnieli mi siê te¿, gdy
us³ysza³em, ¿e w tym roku w
Warszawie œwiêto wianków
ma siê odbyæ nie - jak zwykle nad Wis³¹, lecz na Placu Defilad. Kto powiedzia³, ¿e wianków nie da siê puszczaæ na
beton? A „Podmoskownyje
wiecziera” przy tradycyjnym
jajeczku zaœpiewaæ siê nie da?
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Zaczê³y siê kolejne mistrzostwa œwiata. Nie ma tam naszych or³ów. Nie us³yszymy w
RPA polskiego hymnu narodowego. Do dziœ zastanawiam siê,
czy lepszy jest w wersji Edyty
Górniak czy Jaros³awa Kaczyñskiego. Wybitni znawcy futbolu
pozbawieni s¹ mo¿liwoœci taktycznych oceny naszych selekcjonerów. Rozpoczêcie mistrzostw uciszy³o komentarze
po sromotnym laniu (6:0), które
dostali nasi w towarzyskim meczu z Hiszpani¹. To by³a nie tylko pora¿ka, ujawni³a siê ró¿nica klas. Do tej pory grywaliœmy
z przeciwnikami z „tego samego podwórka”. Fakt nieuzyskania awansu na mistrzostwa
œwiata to dalszy ci¹g równi pochy³ej, na której znajduje siê nasza reprezentacja. Wynoszony
pod niebiosa Leo Beenhakker
za wprowadzenie reprezentacji
Polski do mistrzostw Europy
2008 po sromotnych dwóch
pora¿kach i jednym remisie,
które wyeliminowa³y bia³o-czerwonych z tamtego turnieju ju¿
w fazie grupowej, a tak¿e po kolejnych pora¿kach w fazie eliminacji mistrzostw œwiata (pamiêtne 0:3 w Mariborze ze S³oweni¹) zosta³ odwo³any. W³aœciwie czerwon¹ kartkê powinni dostaæ pi³karze i dzia³acze.
Do dziœ jednak maj¹ siê dobrze,
w przeciwieñstwie do kondycji
polskiej pi³ki. Nastêpca Beenhakkera - Majewski wylecia³ po
kolejnych dwóch pora¿kach z
Czechami i S³owacj¹. Dziœ na
mistrzostwach œwiata z naszej
grupy, w której zajêliœmy haniebne 5. miejsce na 6 dru¿yn
(wyprzedziliœmy tylko San Marino), graj¹ S³owenia i S³owacja i sobie radz¹. S³owenia na
razie prowadzi w swojej grupie.
Efekty Smudy, kolejnego selekcjonera, to cztery zwyciêstwa,
trzy pora¿ki i dwa remisy, lecz
dotychczasowi przeciwnicy to
m.in. Tajlandia, Singapur i Rumunia. Skoñcz¹ siê te mistrzostwa (ciekawe kto wygra – Bra-

zylia? Niemcy? Hiszpania? Argentyna? - na razie wyniki pe³ne niespodzianek) i kolejna
du¿a pi³karska impreza to Euro
2012 u nas i na Ukrainie.
Codziennie przeje¿d¿aj¹c
widzê rosn¹cy Stadion Narodowy, obserwujê tak¿e postêp
prac nad stadionem Legii. Pi³karska Polska mo¿e siê cieszyæ z rozwoju infrastruktury.
Powstaj¹ orliki, w³aœnie na Pradze otwieramy kolejny przy ulicy Szanajcy, a nied³ugo kolejne boiska przy Namys³owskiej.
Tylko czy forma nie przys³ania
treœci. Gdzie jest praca u podstaw? S¹ boiska, jest wielu m³odych zawodników. Tylko czy
znajd¹ siê dzia³acze oraz selekcjonerzy z pasj¹? Czasu do
Euro 2012 jest niewiele. Potrzebne jest szkolenie, szkolenie, szkolenie. Szkolenie, a nie
lansowanie, bo dziœ m³odzian
strzelaj¹cy jedn¹ bramkê w lidze s¹dzi, ¿e jest ju¿ mistrzem
jak Pele czy Maradona. Najpierw praca, a dopiero póŸniej
kasa i liga mistrzów. W przeciwnym wypadku mo¿e zdarzyæ siê
tak, jak w 2008, ¿e nie wyjdziemy z grupy i ju¿ po eliminacjach
bêdzie zjazd do bazy. Oby nie.
Czasami kibic
Ireneusz Tondera
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Piknik na Targowej 82
Zorganizowany przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” Piknik Rodzin Praskich mia³
siln¹ konkurencjê, m.in. Piknik Naukowy, Festyn Lotniczy „Góraszka”. Mimo to, od
po³udnia 12 czerwca, na podwórko przy ul. Targowej 82 przychodzi³o, rotacyjnie, wiele
rodzin z dzieæmi. Od pocz¹tku nie brakowa³o chêtnych do gry w tenisa, rysowania,
udzia³u w loterii fantowej, przeci¹gania liny. Gdy dzieci korzysta³y z tych atrakcji, doroœli
podziwiali egzotyczne tañce w wykonaniu zespo³u „Tropicana”, potem „Senior Show”.

Po pokazie tañca z chustami kilka osób mog³o odbyæ
na scenie pierwsz¹ lekcjê
tego tañca.
Integracyjne tañce w kole
poprowadzi³a Dorota Czajkowska. W pierwszym (grecki
taniec z wyspy Kos) do grona
dziewcz¹t do³¹czy³ odwa¿ny
ch³opiec, w tañcu „Jelonki” –
ju¿ dwóch. Trzeci taniec, „K³aniany”, nawi¹zywa³ do kultury
polskiej szlachty. Amatorzy
tañca mieli od 6 do 17 lat.
Potem na scenie zagoœci³
Teatr „Nie Zwyk³y”. Drogê Kamila, od ch³opca do doros³oœci, pokazywa³y scenki i rozmowy g³ównego bohatera z
ojcem, bratem, ze szkolnymi
kolegami, psychologiem,

grup¹ religijn¹. Odpowiedzi na
trudne pytania, np. co to jest
tolerancja? – bohaterowie szukali w s³owniku i w praktyce.
Niecierpliwie oczekiwanym
punktem programu by³ Mikrofon Praski – I Festiwal Piosenki Dzieciêcej. Zapisy mia³y zakoñczyæ siê 8 czerwca,
ale dano szansê tak¿e tym,
którzy zg³osili siê póŸniej. Wystêpy 18 dziewcz¹t i ch³opca
ocenia³o jury w sk³adzie: Dorota Czajkowska z DK „Praga” – przewodnicz¹ca, Magdalena Tul, Marcin Niewiadomski i Pawe³ Kulik. Brano
pod uwagê znajomoœæ tekstu
piosenki, linie melodyczne,
interpretacjê, poczucie rytmu,
wyraz sceniczny i dobór re-
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pertuaru. Werdykt by³ jednomyœlny: I miejsce – Weronika Lis (6 lat), II miejsce – Patrycja Skibiñska (11 lat), III
miejsce – Natalia Salamandra (12 lat).
Nagrodê prezesa Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” otrzyma³a Dominika Kazimierska;
nagrody specjalne: Pawe³ Faliñski (9 lat) – za melodyjny
œpiew, odwagê sceniczn¹ i
dobra prezencjê i Zuzia Piotrowska (6 lat) – za dobór repertuaru, czysty œpiew, bez
podk³adu muzycznego.
Zanim pad³o nazwisko laureatki, publicznoœæ zgad³a, kto
zdoby³ I nagrodê. Weronika
by³a wszechstronnie przygotowana do wystêpu: piosenkê
„Puszek okruszek” zaœpiewa³a z pieskiem, „Kaczkê dziwaczkê” – z kaczuszk¹. Jury i
widowniê oczarowa³a dobr¹
dykcj¹ i melodyjnym œpiewem.
Wystêpy pokaza³y du¿e
zró¿nicowanie w przygotowaniu uczestników, widoczne
choæby w stroju, doborze repertuaru czy choreografii. Niektóre dzieci nie mia³y wczeœniej kontaktu z mikrofonem,
inne – nie rozumia³y tekstu,
który œpiewa³y, np. piosenek:
„Jesteœ szalona”, „Chcê tu
zostaæ”, „Miliony monet”.
Przewodnicz¹ca jury zachêca
jednak, by doceniæ odwagê
dzieci, którym rodzice czy
opiekunowie nie zapewnili
odpowiedniego przygotowania do wystêpu. Zdaniem Doroty Czajkowskiej, trzeba te
dzieci zachêciæ do popracowania nad sob¹; to pozwoli w
przysz³oœci uzyskaæ lepszy
efekt. „Mo¿e za rok uda siê
zrobiæ bardziej profesjonalny
przegl¹d piosenki dzieciêcej”.
Od godziny 17 na pikniku
królowa³a dzieciêca muzyka
dyskotekowa. Ka¿dy móg³
zatañczyæ na scenie.
„Dzieci œwietnie siê bawi³y” ocenia S³awomir Kamela ze
Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”. - Uczestnicy loterii, w
której wszystkie losy by³y wygrane, otrzymali 300 prezentów.
Uzyskana z losów kwota 522,9
z³ przeznaczona zostanie na
cele statutowe Stowarzyszenia.
Piknik Rodzin Praskich
skoñczy³ siê nieco wczeœniej
ni¿ planowano, miêdzy innymi z powodu pogarszaj¹cej
siê pogody.
W przygotowanie i przebieg imprezy zaanga¿owanych by³o 35 osób ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” i
wolontariuszy. Nie ¿a³uj¹ w³o¿onego wysi³ku ani czasu.
Wszyscy uwa¿aj¹, ¿e takich
imprez, integruj¹cych rodziny,
powinno byæ wiêcej.
Cieszy fakt, ¿e podczas kilkugodzinnej imprezy nie zdarzy³y siê incydenty, wymagaj¹ce interwencji policji czy stra¿y
miejskiej. Trudno jednak zrozu-

mieæ, dlaczego ¿adna z tych
s³u¿b nie odpowiedzia³a na pisemne zaproszenie organizatora Pikniku Rodzin Praskich, ani
w formie kontaktu telefonicznego, ani przys³ania patrolu.
Prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi” Anna Machalica-Pu³torak lokuje Piknik
Rodzin Praskich w nurcie
budowania wiêzi s¹siedzkich:
podczas imprezy panuje luŸna atmosfera; doroœli spêdzaj¹ czas kulturalnie, przy
dobrej muzyce, swobodnej
pogawêdce i poczêstunku
(bez alkoholu); dzieci maj¹
rozrywkê, za udzia³ w ró¿nych formach zabawy zdobywaj¹ upominki. Na co dzieñ
trudno znaleŸæ na Pradze takie miejsce. Warszawa powinna mieæ program, wspieraj¹cy takie imprezy, jak Piknik Rodzin Praskich.
K.

Ad vocem „Rada wielu”
Radny Maciej Maciejowski
w felietonie „W³adza absolutna” na tapetê wzi¹³ dzia³ania
koalicji PO-SLD w³adz Bia³o³êki i chyba trochê przesadzi³
prowadzaj¹c ich dorobek do
„¿³obka i kilku innych inwestycji rozpoczêtych w poprzedniej kadencji”. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e ten sam radny
przeczyta³ dodatek do „Super
Expressu” z 28 maja 2010 r.
w którym opisane by³y inwestycje zrealizowane w Bia³o³êce w ostatnich latach. Przeczytanie go potwierdzi³
szczegó³owymi pytaniami zadanymi w ramach wykonywania mandatu radnego. Byæ
mo¿e, radny ma krótk¹ pamiêæ. W takim razie w skrócie postaram siê przypomnieæ, jak inwestowali poprzednicy obecnej koalicji i
porównaæ z dokonaniami
obecnie rz¹dz¹cych. W 2003
roku PiS-owi uda³o siê przekonaæ miasto do wyasygnowania na inwestycje strategiczne w Bia³o³êce 40 000 z³.,
zaœ w 2004 r. do wydania na
inwestycje w Bia³o³êce osza³amiaj¹cej sumy zaledwie 10
mln z³. Koalicja Gospodarnoœæ – PiS zwróci³a miastu w
2002 roku 42 mln z³otych nie
wykorzystanych œrodków na
inwestycje lokalne.
W 2006 roku og³oszono
przetarg na realizacjê gimnazjum przy ul. Ostródzkiej,
który trzeba by³o uniewa¿niæ, bo nie by³o zgody w³aœciciela terenu Agencji Nieruchomoœci Rolnych na dysponowanie przez miasto nieruchomoœci¹. Podczas kadencji 2002-2006 Bia³o³êka

sta³a siê œmietniskiem Warszawy. Za zgod¹ koalicji Gospodarnoœæ – PiS zwo¿ono
na teren dzielnicy „ekologicznie” œnieg z ulic ca³ej
Warszawy, powsta³y nielegalne sk³adowiska odpadów
i nielegalna dzia³alnoœæ w
zakresie gospodarowania
odpadami. W 2005 roku na
terenie dzielnicy przy ul. Marywilskiej funkcjonowa³a nielegalna miejska kompostownia. Usuniêcie nielegalnych
sk³adowisk kosztowa³o nas
ponad 2 mln z³otych. Gospodarna ekipa wybudowa³a
przychodniê zdrowia przy ul.
Majolikowej, w której nie
mo¿na by³o w pe³ni prowadziæ dzia³alnoœci, bowiem
zrezygnowano z elementów
klimatyzacyjnych.
Efektem „braku” dzia³añ
obecnego Zarz¹du jest
choæby niedostrzegane
oczami Pana Radnego zrealizowanie: sztucznego lodowiska za œrodki dzielnicowe, modernizacja boisk
Szko³y Podstawowej nr 344,
utworzenie filii Urzêdu Skarbowego przy ul. Porajów,
utworzenie Centrum Aktywnoœci Seniora, Centrum Multimedialnego, modernizacja
i informatyzacja czytelni, nie
mówi¹c ju¿ o rozwoju kultury i sportu. Dziœ przed Bia³o³êk¹ kolejne wyzwania – bowiem trzeba budowaæ kolejne szko³y, wyremontowaæ
most nad Kana³em ¯erañskim w rejonie ul. Kobia³ka,
wyremontowaæ nabyte od
Polfy przedszkole.
Liczymy, ¿e Pan radny jako
mieszkaniec Bia³o³êki pomo-

¿e dzielnicy uzyskaæ œrodki
na te cele.
Radny zarzuca PO sprawowanie w³adzy absolutnej
i ataki na lokalnych spo³eczników, co zupe³nie mija siê
z prawd¹. To cz³onkowie PO
s¹ inicjatorami i cz³onkami
najaktywniejszych stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w dzielnicy. Od kilku lat zarz¹d dzielnicy prowadzi dialog z przedstawicielami ró¿nych organizacji i liderami spo³ecznymi.
Efektem tych dzia³añ jest
przygotowany wspólnie z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ projekt
terenu rekreacyjnego przy
ul. Ruskowy Bród. Dziêki inicjatywie spo³ecznej i konsultacji projektu planowanej inwestycji powstanie pierwsze
publiczne miejsce wypoczynku zaprojektowane
zgodnie z oczekiwaniami
mieszkañców okolic. I to
jeszcze w tym roku, choæ rezultaty bêd¹ widoczne prawdopodobnie dopiero po wyborach. Kolejny przyk³ad
wspó³pracy z opozycj¹ to powstanie skateparku. Pomys³
zg³osi³ radny lokalnego ugrupowania Marek Fronczak, a
PO inwestycjê zrealizowa³a
i nigdy nie ukrywa³a, czyja to
inicjatywa. A pomys³ siê
sprawdzi³: na bia³o³êcki skatepark przyje¿d¿aj¹ m³odzi z
ca³ej stolicy.
Udanych realizacji i inwestycji w Bia³o³êce jest wiele.
Wiele jeszcze zosta³o do zrobienia, ale nasza skutecznoœæ w realizacji zadañ mówi
sama za siebie.
Jacek Kaznowski
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

