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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!
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GABINET
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Wrzeœniowe
lekcje historii
Przypadaj¹ce we wrzeœniu rocznice wa¿nych wydarzeñ z najnowszej historii Polski by³y inspiracj¹ uroczystoœci, organizowanych na Pradze Pó³noc z udzia³em kombatantów, m³odzie¿y szkolnej, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i wojska.

Druga ods³ona
Uroczyste ods³oniêcie tablicy na budynku Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc 13 sierpnia wiceburmistrz Artur Buczyñski nazwa³ „drug¹ ods³on¹”. Przypomnia³, ¿e pierwsza
nast¹pi³a 10 listopada 2006 roku, gdy na tej œcianie ods³oniêto p³askorzeŸbê z sylwetk¹ budynku i napisem „W
tym miejscu w gmachu zbudowanym w latach 1903 – 1904
mieœci³y siê w okresie miêdzywojennym publiczne szko³y
powszechne: nr 49 imienia Michaliny Moœcickiej, nr 51 im.
ks. biskupa W³adys³awa Bandurskiego. Gmach ten zosta³
zbombardowany w czasie oblê¿enia Warszawy we wrzeœniu
1939 roku”. Tablicê poœwiêci³ abp S³awoj Leszek G³ódŸ.
Autorem rzeŸby jest KrzyszPani Janina, która w latof Wieczorek, absolwent Szko- tach 30. mieszka³a z ro³y Kenara w Zakopanem i war- dzin¹ na Pradze przy ul.
szawskiej ASP, a inicjatork¹ Szerokiej (dziœ ul. Ks. Ignaupamiêtnienia szkó³ – Janina cego K³opotowskiego) i
dokoñczenie na str. 4
Voellnagel, z domu Wiktorczyk.

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

Dialog o ochronie
œrodowiska

Wrzeœniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc by³o poœwiêcone dzia³alnoœci Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, który reprezentowa³
naczelnik Piotr Banaszkiewicz. Byli te¿ obecni przedBurmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
stawiciele Zarz¹du Praskich
Terenów Publicznych.
Jacek Kaznowski
W odpowiedzi na pytanie,
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
zadane przed spotkaniem
przez Antoniego D¹browskieserdecznie zapraszaj¹
go ze Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich o mo¿liwoœci finanso3 paŸdziernika godz. 16.00
wania projektów zielonych poKoncert Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny.
dwórek, pan Banaszkiewicz
wskaza³ na bêd¹cy w gestii
Hala Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu, ul. Strumykowa 21. Wstêp wolny.
miasta fundusz ekologiczny,
pochodz¹cy np. z pieniêdzy za
10 paŸdziernika godz. 18.00
wycinkê drzew w ramach proKoncert Polskie i Œwiatowe Przeboje - zespó³ wokalny NOTA BENE.
jektów inwestycyjnych. DzielBia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
nica ostatnio zasili³a ten fundusz kwot¹ 1,7 mln z³, co by³o
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ od
zwi¹zane z przygotowaniem
27 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
terenu pod budowê domów
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz w
komunalnych na GolêdzinoBia³o³êckim Oœrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.
wie, ale nie ma obecnie zbyt
wielu mo¿liwoœci, aby te pie17 paŸdziernika godz. 18 00
ni¹dze z powrotem pozyskaæ.
Podwórka, które znalaz³y siê w
Koncert pn. „Malarze s³owa - III edycja, J. Brzechwa, Zb. Herbert”
programie Zwi¹zku StowarzyBia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
szeñ Praskich maj¹ przygotowane przez studentów SGGW
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ od
projekty koncepcyjne, a nie
27 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
wykonawcze, które wraz z
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz w
kosztorysem inwestycji mog³yBia³o³êckim Oœrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.
by stanowiæ podstawê do pozyskania pieniêdzy. Proble-

17 paŸdziernika godz. 19 00

Koncert Narodowej Ukraiñskiej M³odzie¿owej Orkiestry
Symfonicznej pn. „M³odzi Ukraiñcy w ho³dzie wielkim Polakom”.
Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ul. Myœliborska 100. Wstêp wolny.

23 paŸdziernika godz. 18.00
Koncert „Vivaldi goes jazz” - Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku.
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
Koncert przeniesiony z 23 maja. Wstêp za zaproszeniami. Odbiór
bezp³atnych zaproszeñ od 11 paŸdziernika w Wydziale Kultury dla
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104.

dokoñczenie na str. 3

Sprawozdanie
Radnych SLD
z kadencji
2006-2010
czytaj na str. 5

10 wrzeœnia g³ównym tematem uroczystoœci na skwerze im. p³k. Antoniego ¯urowskiego, dowódcy Powstania
Warszawskiego na Pradze,
by³y walki praskich oddzia³ów
AK oraz ich rozwi¹zanie po
zdobyciu Pragi przez wojska
Frontu Wschodniego.
Przewodnicz¹cy Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej Praga Pó³noc p³k Czes³aw Lewandowski przypomnia³, ¿e Godzina
„W” 1 sierpnia 1944 roku by³a
d³ugo oczekiwanym sygna³em
dla konspiruj¹cej m³odzie¿y. Na
powstañczych barykadach stanê³y 23 tysi¹ce ¿o³nierzy poddokoñczenie na str. 2

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut
KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka
Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie
Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ
W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:
ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300
Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177
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Wrzeœniowe
lekcje historii

dokoñczenie ze str. 1

ziemnej armii polskiej, w tym ok.
7 tysiêcy na Pradze.
Powstanie Warszawskie na historycznej Pradze mia³o nieco
inny charakter i przebieg ni¿ w
pozosta³ych czêœciach Warszawy. Trwa³o znacznie krócej, a i
jego zasiêg - z przyczyn obiektywnych - by³ znacznie ograniczony. Wiêkszoœæ prób zdobycia, w
pierwszych dniach Powstania,
przewidzianych obiektów, jak koszary na ul. 11 Listopada, dworce, mosty i inne obiekty, ze wzglêdu na siln¹ obsadê garnizonów
niemieckich, okaza³y siê bardzo
krwawe i niemo¿liwe, pomimo
wielkiej determinacji i bohaterskiej
postawy powstañców praskich.
P³k Antoni ¯urowski, który kierowa³ parodniowymi walkami
Powstania na Pradze, nie zawaha³ siê podj¹æ trudnej decyzji
jego zakoñczenia ze wzglêdu na
bardzo du¿e straty osobowe i
beznadziejn¹ sytuacjê jednostek
powstañczych. Po zaprzestaniu
walk powstañcy prascy zasilali
oddzia³y powstañcze lewobrze¿nej Warszawy, a nastêpnie, po
wyzwoleniu prawobrze¿nej Warszawy, zg³aszali akces do jednostek Wojska Polskiego, by
kontynuowaæ walkê z wrogiem.
Wielu z nich dotar³o do Berlina.
Nie mo¿e umkn¹æ naszej pamiêci i to, ¿e dla powa¿nej grupy powstañców praskich, szczególnie
tych, którzy pozostali na Pradze
i nie zg³osili akcesu do WP,
okres po wyzwoleniu by³ bardzo
trudny, a nawet tragiczny.
Ho³d uczestnikom Powstania
to nasz obowi¹zek. Oby wartoœci,
które okupili krwi¹, by³y impulsem
do ulepszania naszych bie¿¹cych
dzia³añ – to przes³anie od marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, przekaza³
uczestnikom uroczystoœci Zbigniew Czaplicki. W imieniu abp
Henryka Hosera pra³at Go³êbiewski przedstawi³ walkê powstañców jako przyk³ad umi³owania
Boga i Ojczyzny. Decyzje podejmuj¹ jednostki; walkê prowadzili
mieszkañcy – prawdziwi bohaterowie. Powinniœmy im oddaæ ho³d
i pamiêtaæ o tych, co nie wahali
siê oddaæ krew – zachêca³a burmistrz Pragi Pó³noc Jolanta Koczorowska. W uroczystoœci wziê³a udzia³ córka p³k. ¯urowskiego
Ewa Pieszkiewicz.
Odczytano Apel Poleg³ych.
Wieñce z³o¿yli przedstawiciele organizacji kombatanckich, Ministerstwa Obrony Narodowej, prezydenta m.st. Warszawy, Dzielnicy
Praga Pó³noc, Stowarzyszenia
Szarych Szeregów, Kibiców Legii
Warszawa. Przed pami¹tkowym
g³azem przesz³y poczty sztandarowe kilkunastu praskich szkó³. Uroczystoœæ uœwietni³a Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
14 wrzeœnia, w 66. rocznicê
wyzwolenia prawobrze¿nej Warszawy przez 1 D.P. im. T Koœciuszki, w uroczystoœci przed
pomnikiem „Koœciuszkowca”

udzia³ wziêli ¿o³nierze 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Koœciuszki
- „spadkobiercy” wyzwolicieli
Pragi, abp Henryk Hoser, przedstawiciele zwi¹zków i stowarzyszeñ kombatanckich. MON,
w³adz samorz¹dowych Warszawy, Pragi Pó³noc, Legionowa, instytucji oœwiatowych, kulturalnych i spó³dzielczych oraz Alicja Robakiewicz – córka gen.
Berlinga. Przed pomnikiem stanê³y 3 poczty sztandarowe kombatantów i 8 – z praskich szkó³.
W przemówieniu p³k. Czes³awa Lewandowskiego nie
zabrak³o gorzkich refleksji.
„W kolejnych rocznicach Powstania Warszawskiego jak¿e
s³usznie mówi siê o bohaterstwie
powstañców, ale dziwnie milczy o
udziale, poœwiêceniu i nie mniejszym bohaterstwie ¿o³nierzy Berlingowców, którzy próbowali
nieœæ pomoc powstañcom na lewobrze¿nej Warszawie, wspólnie
z nimi walczyli i ginêli, a próby tej
pomocy okaza³y siê bardzo krwawe. Wyzwolenie Pragi pozwoli³o
dowodz¹cemu wówczas 1. Armi¹
WP gen. Zygmuntowi Berlingowi
nazajutrz po jej wyzwoleniu, bo
ju¿ 15 wrzeœnia 1944 roku, podj¹æ, jak na ówczesne warunki,
œmia³¹ decyzjê o forsowaniu Wis³y, celem natychmiastowego
udzielenia pomocy powstañczej
Warszawie. Nikt nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e by³a to jedyna decyzja,
jak¹ móg³ podj¹æ Polak, dowódca polskiej armii, w obliczu tragedii polskiej stolicy. To w³aœnie z
wyzwolonej prawobrze¿nej Warszawy jednostki 3., 2. i 1. dywizji
forsowa³y Wis³ê, by uchwyciæ
przyczó³ki na Czerniakowie, ¯oliborzu i PelcowiŸnie i walczyæ
wspólnie z powstañcami Warszawy. I walczyli. Dzia³ania te zosta³y okupione strat¹ prawie 5 tysiêcy ¿o³nierzy; nale¿¹ do najbardziej krwawych, je¿eli siê
uwzglêdni, ¿e w ca³ym Powstaniu
zginê³o ok. 18 - 20 tysiêcy walcz¹cych powstañców… Wbrew prawdzie historycznej us³u¿ni historycy i dziennikarze staraj¹ siê
umniejszyæ zas³ugi jednostek WP
na Froncie Wschodnim w dzie³o
wyzwolenia kraju. Nie mówi i nie
pisze siê o ¿o³nierzach Berlingowcach. Z premedytacj¹ zniekszta³cana jest i usuwana zarówno z
pamiêci spo³ecznej, podrêczników szkolnych, literatury, jak i prasy, wszelka informacja o ich bohaterstwie, poœwiêceniu, zas³ugach, w dzie³o wyzwolenia Pragi
i nie tylko…. Dla nas, pra¿an,
dzieñ 14 wrzeœnia, na zawsze pozostanie dniem wyzwolenia z niemieckiej okupacji, straszliwego
terroru i ci¹g³ego zagro¿enia ¿ycia
– i otwarcia na ¿ycie.”
W ho³dzie wyzwolicielom Pragi, przed pomnikiem Koœciuszkowców z³o¿ono kwiaty. Nie zabrak³o drogich sercom i uszom
Polaków pieœni wojskowych i patriotycznych w wykonaniu solisty
K.
Orkiestry Warszawskiej.

Bezp³atne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y
To ju¿ 12. rok, gdy nasze Stowarzyszenie prowadzi
ró¿norodne formy zajêciowe. Skorzystaæ z nich mog¹
zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych czy m³odzie¿ w
wieku ponadgimnazjalnym.
Dla najm³odszych prowadzi- rapeuty, pomocy w nauce jêmy grupy edukacyjno – rozwo- zyka angielskiego.
jowe w godzinach przedpo³uDzieci w wieku szkolnym kodniowych, mog¹ równie¿ sko- rzystaj¹ z zajêæ grupowych (sorzystaæ z pomocy psychologa, cjoterapeutycznych) i indywidulogopedy, pedagoga.
alnych. S¹ wspomagane w raM³odzie¿ w wieku liceal- dzeniu sobie z nauk¹, prowanym zapraszamy do uczest- dzimy terapiê pedagogiczn¹,
niczenia w grupach rozwoju zajêcia z logoped¹, dostêpna
osobistego w ramach których jest pomoc psychologiczna,
równie¿ zaplanowaliœmy wy- ró¿ne formy zajêæ rozwijaj¹jazdy czy inne formy spêdza- cych zdolnoœci dzieci, zabawy
nia razem czasu wolnego. w terenie, organizujemy wyjBêd¹ mogli równie¿ skorzy- œcia na imprezy kulturalne i
staæ z poradnictwa zawodo- sportowe oraz wyjazdy weekwego z zakresu wyboru dal- endowe i wakacyjne.
Zajêcia prowadzone s¹ w
szej œcie¿ki kszta³cenia,
wsparcia psychologa czy te- trzech warszawskich oœrod-

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

kach Stowarzyszenia dla
Rodzin.
- Zespole „Z¹bkowska”
ul. Z¹bkowska 39
tel. 22 619-42-67.
- Zespole „Nowodwory”
ul. Œwiatowida 63b m 85
tel. 22 302 63 85; 696 509 924.
- Zespole „Zacisze”
ul. Pszczyñska 26 m 57
tel. 22 253 49 47; 518 452 047.
Zapisy na zajêcia prowadzimy telefonicznie, pod numerami telefonów mo¿na równie¿
uzyskaæ wiêcej informacji.
Bezp³atne zajêcia mo¿emy realizowaæ dziêki dofinansowaniu Miasta Sto³ecznego Warszawy (Biura Polityki Spo³ecznej, Biura Edu-

kacji, Dzielnicy Praga – Pó³noc, Dzielnicy Bia³o³êka)
oraz dofinansowaniu Wojewody Mazowieckiego.
Anna Szymczak

116 123 – nowy telefon zaufania
Osoby doros³e w kryzysie emocjonalnym mog¹ korzystaæ z pomocy
ogólnopolskiej poradni telefonicznej. Poradnia jest czynna od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 14.00-22.00 pod bezp³atnym
www.116123.edu.pl
numerem telefonu 116 123.

Dialog o ochronie œrodowiska
dokoñczenie ze str. 1

mem, jak na razie nie do rozwi¹zania, jest kwestia sfinansowania takich projektów wykonawczych, co stanowi jednostkow¹ kwotê kilku tysiêcy z³otych. Powstaje paradoksalna
sytuacja, w której choæ s¹ pieni¹dze na wykonanie infrastruktury, to nie mo¿na ich wykorzystaæ, bowiem nie ma odrêbnych funduszy na projekty.
Próbowano te¿ wyjaœniæ sytuacjê nie zawsze czytelnych
dla mieszkañców kompetencji
poszczególnych s³u¿b. Zarz¹d
Praskich Terenów Publicznych
odpowiada za dzielnicowe tereny publiczne, tak¿e w pasie
dróg gminnych, ale nie le¿y w
zakresie ich obowi¹zków pielêgnacja zieleni na posesjach
pod zarz¹dem ZGN, który posiada w³asn¹ ekipê ogrodnicz¹.
Tomasz Peszke zauwa¿y³, ¿e
z kolei wed³ug pracowników
ZGN, ich zadania koncentruj¹
siê wy³¹cznie na budynkach, a
nie na terenach zielonych
wokó³ nich. I tym sposobem
podwórka staj¹ siê terenami
bezpañskimi. A zapobiec temu
mog³oby dok³adne okreœlenie,
gdzie lokowane s¹ pieni¹dze
bud¿etowe na ten cel, z dodatkowym zastrze¿eniem, ¿e powinny byæ to fundusze dedykowane – przeznaczone na konkretne cele i realizacje.
Odpowiedzi na zadane
drog¹ elektroniczn¹ przez
pani¹ Mariê Pokój ze Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” pytania o dzia³alnoœæ dzielnicowego wydzia³u ochrony œrodowiska w zakresie m.in. problemu psich kup, sortowania
œmieci w celach recyklingu,
ochrony mieszkañców przed
zanieczyszczeniami powietrza
(spaliny samochodowe, palenie œmieci w piecach itp.), tworzenia terenów zielonych w
celu oczyszczania œrodowiska,
oszczêdzania energii elektrycznej (przez zastosowanie
urz¹dzeñ energooszczêdnych
oraz instalowanie np. baterii
s³onecznych) przynios³y raczej
ma³o krzepi¹c¹ wiedzê.
Bud¿et roczny wydzia³u to
zaledwie ok. 100 tys. z³otych,
z czego 70% jest przeznaczane na dokarmianie i leczenie
zwierz¹t. Z powodzeniem prowadzony jest program zimowego dokarmiania ptaków
skierowany do przedszkoli. S¹
wnoszone uwagi dotycz¹ce
zieleni i powierzchni biologicznie czynnej do przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowane inwestycje na terenie dzielnicy. W
wiêkszoœci przypadków s¹ to
wiêc wy³¹cznie bie¿¹ce dzia³ania operacyjne w zakresie
utrzymania zieleni.
Wydzia³ nie ma mo¿liwoœci
dzia³ania w zakresie monitorowania zanieczyszczenia powietrza (to nale¿y do Powiatowego Inspektoratu Ochrony

Œrodowiska) ani ha³asu (miejskie Biuro Ochrony Œrodowiska). Nie mo¿e te¿ prowadziæ
ani zlecaæ w³asnych badañ i
analiz. Na takie zadania brak
funduszy, albo wrêcz wykraczaj¹ one poza ustalony przez
urz¹d miasta regulamin pracy
wydzia³u.
Sami mieszkañcy jednak
zdaj¹ siê nie doceniaæ wagi
zieleni dla ich zdrowia i samopoczucia, bowiem 70% telefonów odbieranych przez pracowników Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska dotyczy ¿¹dania
wycinki drzew, a nie ich sadzenia. To smutne, zwa¿ywszy, ¿e
obecnie 90% zanieczyszczeñ
na Pradze Pó³noc pochodzi od
samochodów (w ubieg³ych latach uda³o siê wy³¹czyæ
wszystkie wêglowe kot³ownie
na terenie dzielnicy).
Uznano, ¿e stawianie pojemników na „psie sprawy”
oraz akcja miejskiego Biura
Ochrony Œrodowiska rozdawania papierowych torebek nie
przynosi spodziewanych efektów z powodu braku równoczesnych dzia³añ edukacyjnych.
Pan Banaszkiewicz wyjaœni³, ze Polska ju¿ p³aci kary
za niewdro¿enie dyrektywy
dot. selektywnej zbiórki odpadów. Zamiast koniecznych
40% odzysku, osi¹gamy zaledwie 2,8% i nie widaæ tu znacz¹cej tendencji wzrostowej.
Obowi¹zuj¹cy w mieœcie regulamin czystoœci obliguje
wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci do zawarcia umów
na selektywn¹ zbiórkê odpadów. W ocenie obecnych realizacja tego przepisu nie jest w
nale¿yty sposób egzekwowana. Jednoczeœnie ustawianie
ogólnodostêpnych pojemników na segregowane odpady
uznano za nie do koñca uczciwe w stosunku do mieszkañców, którzy siê z tych zaleceñ
wywi¹zuj¹, p³ac¹c za swoje
œmieci.
Tomasz Peszke stwierdzi³,
¿e inwestycje komunikacyjne w
mieœcie nie uwzglêdniaj¹ za³o¿eñ strategicznych przyjêtych
przez miasto. Zarówno strategia transportowa, jak i dokumenty dotycz¹ce bezpoœrednio
ochrony œrodowiska nie s¹
wdra¿ane. Brak na poziomie
Warszawy skatalogowanych
œrodków sprzyjaj¹cych poprawie warunków ekologicznych w
mieœcie i celów strategicznych
przek³ada siê na brak szczegó³owych zadañ koniecznych do
wykonania w poszczególnych
dzielnicach. W wydziale s¹ zatrudnione tylko trzy osoby. To
okreœla rangê ochrony œrodowiska w dzielnicy – podsumowa³ przewodnicz¹cy Krzysztof
Tyszkiewicz.
Poniewa¿ zbyt póŸno okaza³o siê, ¿e w tym samym terminie odbywa siê dotycz¹ca zbli¿onej tematyki konferencja w
„Koneserze”, zdecydowano, ¿e
zaplanowana na to posiedze-

nie weryfikacja i podsumowanie dotychczasowych spotkañ
z wydzia³ami urzêdu nast¹pi na
kolejnym posiedzeniu. Cz³onkowie komisji chcieliby dowiedzieæ siê m.in., czy ich sugestie by³y dla urzêdników pomocne oraz czy uzupe³niono
dane analityczne niezbêdne dla
opracowania diagnostycznej
czêœci Strategii dla Pragi.
W zwi¹zku z konsultacjami
Programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
prowadzonymi przez Centrum
Komunikacji Spo³ecznej,
Krzysztof Tyszkiewicz zapo-

wiedzia³ powrót komisji tak¿e
do spraw podstawowych dla
tego rodzaju gremiów, czyli
opiniowania projektów organizacji pozarz¹dowych finansowanych w ramach konkursów
og³aszanych przez dzielnicê.
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

Lepiej mieæ
wiêcej i taniej
W Multimedia Polska warto dokupowaæ us³ugi.
Im wiêcej us³ug kupisz, tym mniej p³acisz!
Multimedia Polska, ogólnopolski operator cyfrowej telewizji
kablowej, dostawca internetu i telefonu, przygotowa³ nowe,
jesienne promocje. Dziêki nim mo¿esz ogl¹daæ najwy¿szej
jakoœci cyfrow¹ telewizjê, surfowaæ bez ograniczeñ po internecie
i rozmawiaæ bez koñca przez telefon, a przy tym oszczêdzaæ.
Tylko do koñca paŸdziernika mo¿esz mieæ cyfrow¹ telewizjê
Multimedia Polska w tak niskiej cenie. Dokup do telewizji
analogowej pakiet cyfrowy i ciesz siê wysok¹ jakoœci¹ obrazu
i dŸwiêku. W Multimedia Polska warto dokupowaæ us³ugi i
komponowaæ je w wygodne pakiety. Im wiêcej us³ug, tym taniej.

Przyspiesz swój internet do 20 Mb! Kup go w pakiecie wraz
z telewizj¹ cyfrow¹, nagrywark¹ PVR oraz us³ug¹ telefoniczn¹
z pakietem bezp³atnych minut i nieograniczon¹ mo¿liwoœci¹
dzwonienia na stacjonarne.

W Twojej rodzinie s¹ fani sportu, kinomaniacy i dzieci uwielbiaj¹ce bajki? Teraz mo¿esz wybraæ coœ dla ka¿dego z nich.
Przez trzy miesi¹ce mo¿esz mieæ telewizyjne pakiety tematyczne Kids, Film i Sport za jedyne 30 gr. Ma³o? Wypróbuj za
darmo pakiet HD. Ogl¹daj przez dwa miesi¹ce bezp³atnie
Discovery HD, Animal Planet HD, sSport HD, Luxe TV HD,
MTVN HD.
PrzyjdŸ do Biura Obs³ugi Klienta Multimedia Polska
lub zadzwoñ na infoliniê i dowiedz siê wiêcej.
Biura Multimedia Polska w Warszawie: al. Jana Paw³a II 80
(wejœcie od ul. Dzikiej) oraz al. KEN 47. Infolinia: 801 701 801
(z komórek: 24 357 50 20).
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

5 wrzeœnia ods³oniêto na Targówku monument, poœwiêcony Józefowi Elsnerowi (1769 – 1854) – kompozytorowi,
pedagogowi, nauczycielowi Fryderyka Chopina. Jest to
pó³torametrowa, z³amana kolumna, wykonana z jasnego
polerowanego granitu. Wyryto na niej m.in. nuty kompozycji Elsnera oraz daty jego urodzin i œmierci. Monument
stan¹³ dok³adnie w miejscu, gdzie znajdowa³ siê dworek
Elsnera, zburzony podczas II wojny œwiatowej. Autorem
upamiêtnienia jest znany artysta Marek Moderau.
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Druga ods³ona

dokoñczenie ze str. 1

XII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

¯ydzi i antysemici
8 wrzeœnia odby³a siê XII
Nadzwyczajna Sesja Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy. W porz¹dku obrad
znalaz³y siê dwa projekty uchwa³
w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dworca Wschodniego i Pragi Centrum, koñcz¹ce
rozpoczête prawie 10 lat temu
procedury planistyczne. Koñcowym akordem bêdzie zapewne
przyjêcie planów na sesji rady
miasta w paŸdzierniku br.
Radni mieli na sesji zapoznaæ siê w kolejnym etapie procedur planistycznych, jak ich
uwagi, zg³aszane na poprzednich sesjach, zosta³y rozpatrzone przez wykonuj¹c¹ plan firmê Dawos. Wiêkszoœæ z nich,
jak wynik³o z wypowiedzi autorów planu, uwzglêdniono, pozosta³y jednak rozbie¿noœci,
które wywo³a³y emocje i mo¿na powiedzieæ, ¿e dyskusja na
temat niektórych aspektów planu by³a bardziej ni¿ gor¹ca.
Szczególne kontrowersje
wzbudza³y zapisy planu pozwalaj¹ce na odbudowê tzw. synagogi
Lessela na rogu Jagielloñskiej i
K³opotowskiego, co usilnie próbowa³ torpedowaæ radny Wachowicz. Oberwa³o mu siê za to, ¿e
jest antysemit¹. Po burzliwej debacie rada wnios³a o zachowanie
przeznaczenia kontrowersyjnego
terenu na cele oœwiatowe i kultury, a wiêc uniemo¿liwiaj¹ce odtworzenie przedwojennej bo¿nicy
jako obiektu kultu. Atakowana za
próbê przeprowadzenia g³osowania pozostawiaj¹cego niezmodyfikowane zapisy planistyczne
przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kowalska-Kobus (PO) ni st¹d ni z
ow¹d oœwiadczy³a, ¿e jest
¯ydówk¹. Natychmiast wyrwa³ siê

i kaza³ jej to „udowadniaæ” radny
Lisiecki - szef klubu radnych PiS
na Pradze, za co natychmiast zosta³ skarcony przez radnego Tonderê (SLD), który stwierdzi³, ¿e
g³upota w PiS zaczyna byæ zaraŸliwa. Po chwili emocje opad³y i
rada - kontynuuj¹c obrady - praktycznie jednomyœlnie podtrzyma³a swój sprzeciw wobec mo¿liwoœci odtworzenia linii tramwajowej
na ulicy Z¹bkowskiej i wyrazi³a
oczekiwanie w sprawie zwiêkszenia powierzchni biologicznie czynnej na Pradze. Sprzeciwiono siê
tak¿e czêœci zapisów odnoœnie
przestrzeni przed Kijowsk¹ 11, zapisuj¹c jednak mo¿liwoœæ stworzenia ci¹gu budynków w znacznym oddaleniu od dotychczas istniej¹cej posesji z obs³ug¹ nowo
planowanych domów od ulicy Kijowskiej i pozostawieniem pasa¿u zieleni i deptaka. Upomniano
siê tak¿e o zapisy dotycz¹ce dojazdu do posesji Targowa 56 i obs³ugi komunikacyjnej obszaru Bazaru Ró¿yckiego.
Wychodz¹c z sali obrad radni
g³oœno zastanawiali siê, czy ka¿da sesja w koñcówce kadencji
bêdzie taka nerwowa. A wybory
ju¿ 21 listopada.
DCH

uczêszcza³a do szko³y na tej
samej ulicy, opowiada nam o
swojej inicjatywie:
„Bêd¹c na emeryturze, spotyka³am siê z kilkoma kole¿ankami ze szko³y powszechnej.
Prosi³am je o dostarczanie zdjêæ
i innych pami¹tek. Podczas jednego ze spotkañ zaproponowa³am podjêcie starañ o tablicê pami¹tkow¹. Nie dla uczczenia pamiêci, ¿e chodzi³yœmy do tej
szko³y. Chcia³am upamiêtniæ
nasz¹ wychowawczyniê Wandê
Dehnel, która zginê³a w 1941
roku podczas jednego z nalotów
niemieckich na Warszawê. 23
czerwca na tramwaj, stoj¹cy na
przystanku niedaleko Szpitala
Przemienienia Pañskiego, zosta³a zrzucona bomba. Tym
tramwajem jecha³a nasza wychowawczyni, która z okazji
swoich imienin wczeœniej zwolni³a siê ze szko³y. Mówi³am kole¿ankom, ¿e trzeba upamiêtniæ
Nasz¹ Pani¹, która nauczy³a
nas czytaæ, pisaæ i – jak to siê
wtedy mówi³o – rachowaæ; bez
Niej nie dosz³ybyœmy do tego,
do czego dosz³yœmy. Kole¿anki
nie wierzy³y, ¿e to siê uda. Moja
ambicja podpowiada³a: uda siê!
Mama nauczy³a mnie, ¿e nale¿y pracowaæ spo³ecznie, bo
sama by³a urodzon¹ spo³ecznic¹… Z propozycj¹ pami¹tkowej tablicy zwróci³am siê do radnego Mieczys³awa Wojdygi, który przyj¹³ mnie bardzo serdecznie, a projekt uzna³ za s³uszny.
Potem jednak na moje zapytania odpowiada³, ¿e na ten cel nie
ma pieniêdzy, ale zachêca³,

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
22 wrzeœnia - 8 paŸdziernika - Wystawa gobelinów z
pracowni tkactwa artystycznego DK „Zacisze” w Miñsku
na Bia³orusi zorganizowana we wspó³pracy z Instytutem
Polskim w Miñsku oraz Zwi¹zkiem Artystów Bia³orusi.
Organizator: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w
Miñsku. Miejsce: Galeria Zwi¹zku Artystów Bia³orusi
Republikañski Pa³ac Sztuki w Miñsku.
22 wrzeœnia (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla
seniorów. Wstêp 10 z³.
25 wrzeœnia (sobota) - Inauguracja Akademii „Dotknij
sztuki”. Cykliczne zajêcia plastyczne, baletowe, gimnastyczne
dla dzieci w wieku 2-5 lat, warsztaty psychologiczne dla
rodziców z udzia³em dzieci.
26 wrzeœnia (niedziela) godz. 16.00 - „Ogród moje hobby”
oraz XX lecie Samorz¹du Terytorialnego. Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu najpiêkniejszych ogrodów Zacisza,
wrêczenie nagród, wystawa fotografii. Organizatorzy: Rada
Osiedla Zacisze, Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy, Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
Dom Kultury „Zacisze”.
27 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Inauguracja roku
akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Domu Kultury „Zacisze”.
29 wrzeœnia (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla
seniorów. Wstêp 10 z³.

bym nie rezygnowa³a. Kontynuowa³am starania w nastêpnej
kadencji rady dzielnicy. Wraz z
grup¹ kole¿anek wst¹pi³am do
Towarzystwa Przyjació³ Pragi.
Zacz¹³ nam pomagaæ przewodnicz¹cy Rady Jacek Wachowicz. By³y problemy finansowe,
ale moje i kole¿anek starania
zakoñczy³y siê pomyœlnie. Tablicê ods³oniêto cztery lata temu.”
W bie¿¹cym roku Mieczys³aw Wojdyga i Tadeusz Burchacki wyst¹pili z inicjatyw¹
upamiêtnienia faktu, ¿e w tym
samym budynku od czerwca
do sierpnia 1920 roku formowa³y siê pododdzia³y 236. pu³ku piechoty Armii Ochotniczej,
które spod pobliskiego Gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV
wyruszy³y do zwyciêskiego
boju pod Ossowem. Inicjatywa
zyska³a poparcie Rady i Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc.
P³askorzeŸbê z 2006 roku
umieszczono na granitowej
tablicy, dodano informacje
upamiêtniaj¹ce fakty z 1920
roku i uroczyœcie ods³oniêto 13
sierpnia. Tablicê poœwiêci³ arcybiskup Henryk Hoser.
Od wiceburmistrza Artura
Buczyñskiego i innych uczestników uroczystoœci Janina Voellnagel otrzyma³a podziêkowania (na zdjêciu).
Tê niezwyk³¹ kobietê nasi
Czytelnicy mieli okazjê poznaæ
w 2003 roku, dziêki publikacji
Paw³a Elszteina „Na spacerze
po dawnej ulicy Szerokiej”. W
2008 roku na ³amach „Mieszkañca” pisa³ o niej Zygmunt
Broniarek.
Ods³oniêcie tablicy to dobra
okazja, by przypomnieæ niektóre fakty z ¿ycia Pani Janiny i jej
bliskich. Urodzi³a siê 28 marca
1926 roku w Stanis³awowie
(obecnie Iwano-Frankowsk).
By³a córk¹ Zofii z domu Polak i
pochodz¹cego ze Stryja Tadeusza Wiktorczyka, oficera, który s³u¿y³ w 48. pu³ku w Stanis³awowie, póŸniej zosta³ przeniesiony do Wojskowej Szko³y
£¹cznoœci w Zegrzu, a w 1929
roku zosta³ szefem Powiatowej
Komendy Uzupe³nieñ na Pradze. Rodzina mieszka³a wówwww.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

czas na ulicy Szerokiej 22. Dom
ten zosta³ zniszczony podczas
dzia³añ wojennych w 1944 roku.
Naukê, któr¹ zaczê³a w
Warszawie w Szkole 49, pani
Janina kontynuowa³a w Stanis³awowie u Sióstr Urszulanek
i ponownie w Warszawie w
Szkole Heleny Rzeszotarskiej.
W 1944 roku w szkole Sióstr
Zmartwychwstanek uzyska³a
œwiadectwo dojrza³oœci. Powstanie Warszawskie prze¿y-

³a na lewym brzegu Wis³y. 17
wrzeœnia przep³ynê³a rzekê i
wróci³a na Pragê.
Jej pierwsze ma³¿eñstwo
rozpad³o siê. Po siedmiu latach ponownie wysz³a za m¹¿,
za Andrzeja Voellnagla, z wykszta³cenia in¿yniera, zapalonego fotografa; cz³onka, a potem prezesa Zwi¹zku Artystów
Fotografików, poliglotê.
Od 1949 roku pani Janina
by³a pracownic¹ administracji
w Ministerstwie Zdrowia, potem w Instytucie Reumatologii.
W 1969 roku urodzi³a córkê
Ewê. Silne wiêzi ³¹czy³y pani¹
Janinê z bratem Zenonem –
satyrykiem, pisarzem, konferansjerem, obroñc¹ Warszawy
w 1939 roku, oficerem Armii
Krajowej, w Powstaniu Warszawskim dowódc¹ 3. kompanii Batalionu Be³t; po wojnie –
twórc¹ kabaretu „Szpak” wystêpuj¹cego w Hotelu „Bristol”
i prowadz¹cym w Polskim Radiu popularne „Podwieczorki
przy mikrofonie”.
Rodzice, m¹¿ i brat – odeszli.
Pani Janina mieszka na Saskiej
Kêpie, blisko córki. Ma w swych
zbiorach mnóstwo fotografii,
dokumentów, wspomnieñ. Zachowa³a œwietn¹ pamiêæ, zainteresowanie histori¹ Pragi i
¿yczliwy stosunek do ludzi.
Biografia pani Janiny i historia
jej rodziny to dobry materia³ na
K.
scenariusz filmowy.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
26 wrzeœnia (niedziela) godz. 16.00 - „Po¿egnanie lata piosenk¹ lekk¹, ³atw¹ i przyjemn¹” – koncert Chóru Tonika pod
kierunkiem Teodozji Sadowskiej prowadzenie Jerzy WoŸniak. Muszla Koncertowa w Parku Praskim. Wstêp wolny.
27 wrzeœnia – poniedzia³ek – godz. 17.30 - Animal Planet
na ¿ywo - Spotkanie z przyrod¹ .
27 i 28 wrzeœnia (wtorek) godz. 19.00 - Kropka Theatre w
DK Praga – PentheMurder - spektakl w jêz. Angielskim.
Wstêp wolny. Projekt twórczy Marek Brodzki & Jolanta Juszkiewicz. Istnieje przekonanie, ¿e wszystkie najwa¿niejsze
dramaty ludzkoœci zosta³y opowiedziane w antyku, reszta
jest ju¿ tylko wspó³czesnym dopowiedzeniem. Opieraj¹c siê
na micie o Pentesylei, królowej Amazonek – pruski pisarz
Heinrich von Kleist ukazuje kobietê stoj¹c¹ przed wyborem:
mi³oœæ do mê¿czyzny czy lojalnoœæ wobec w³asnej spo³ecznoœci i jej praw; a mo¿e s³aboœæ z powodu mê¿czyzny- czy
si³¹ wspólnoty kobiet
29 wrzeœnia (œroda) godz. 20.00 - EtnoPraga – Ondrej
Smeykal - koncert mistrza didgeridoo Sen Pszczo³y ul. In¿ynierska 3. Wstêp wolny.
Ondrej Smeykal - wirtuoz gry na didgeridoo z Czeskiej Republiki zamieszka³y w Pradze, na scenie alternatywnej dzia³a
od ponad 14 lat. Gra³ w zespo³ach: „Wooden Toys”, „Monika Naceva”, wspó³pracowa³ równie¿ z legendarnym alternatywnym perkusist¹ Pavlem Fajt. Obecnie koncentruje siê
na solowej pracy, wznosz¹c na wy¿yny technikê gry. Podczas jego wystêpów mo¿na us³yszeæ ró¿ne wariacje dŸwiêku specyficznego australijskiego instrumentu jakim jest didgeridoo z „Epoki Kamienia”. Ondrej jest prawdziwym geniuszem w dziedzinie techniki i rytmu didgeridoo. Od ponad 8
lat zadziwia t³umy w pojedynkê wykonuj¹c niezapomniane
„show” przy u¿yciu jedynie didgeridoo.
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Sprawozdanie radnych SLD
z kadencji 2006-2010
Szanowni mieszkañcy Pragi!
Koñczy siê kadencja samorz¹du 2006-2010. Id¹c do wyborów zobowi¹zaliœmy siê
do realizacji okreœlonych zadañ na rzecz Pragi Pó³noc i jej mieszkañców. Dziœ, po
czterech latach przedstawiamy Pañstwu sprawozdanie z pracy na rzecz Dzielnicy,
prezentuj¹c to, co uda³o siê w tej kadencji przy naszym udziale zmieniæ.
Wybraliœcie Pañstwo czworo naszych radnych dzielnicy - Mariusza Borowskiego, Annê
Jurczyñsk¹, Mariê Tonderê i Ireneusza Tonderê - oraz radnego Rady Miasta Sebastiana
Wierzbickiego. Przez ca³y okres kadencji byliœmy do Pañstwa dyspozycji na dy¿urach w
lokalu SLD przy placu Hallera i nie tylko. Przyjêliœmy setki interwencji dotycz¹cych spraw
mieszkaniowych, bezpieczeñstwa, dróg, zieleni, ale równie¿ obs³ugi mieszkañców w urzêdach podleg³ych samorz¹dowi. Wiele spraw, z którymi zg³aszaliœcie siê Pañstwo do nas,
pomogliœmy rozwi¹zaæ. Aktywnie pracowaliœmy na forum Rady i komisji realizuj¹c nasze
zobowi¹zania przedwyborcze. Najwa¿niejsze przedstawiamy poni¿ej.

√ Bud¿et dzielnicy przez cztery lata systematycznie rós³ od 221 milionów do ponad 280
milionów z³otych.

√ Uda³o siê w tej kadencji zakoñczyæ wlek¹ce siê od dawna inwestycje, tj. przebudowê
ulic Letniej, Lêborskiej i Stolarskiej, budowê hali sportowej w SP 127 przy Kowieñskiej 12/20,
nadbudowê kondygnacji w Zespole Szkó³ Jagielloñska 7, modernizacjê boiska sportowego
przy Kawêczyñskiej 44. Uruchomione zosta³o tak¿e Biblioteczne Centrum Multimedialne
przy Skoczylasa.

√ Nadal trwa rewitalizacja zabytkowych budynków na Pradze (np. Z¹bkowska 13,
Bia³ostocka 6 i 8, Markowska 12 i 14, Radzymiñska 2).

√ Rozpoczêta zosta³a budowa dwóch budynków komunalnych pomiêdzy Bia³ostock¹
a Grodzieñsk¹ i osiedla komunalnego na Golêdzinowie, nowych inwestycji bardzo przez
Pañstwa oczekiwanych.

√ Zmieni³ siê wygl¹d najwa¿niejszych arterii komunikacyjnych na Pradze (Jagielloñska,
11 Listopada, Radzymiñska, Okrzei, Ratuszowa, Wileñska) poprzez zmianê ich nawierzchni
i budowê nowych chodników. Trwa równie¿ kompleksowa modernizacja ulicy Bia³ostockiej
oraz prace przy ul. Stalowej i Pl. Hallera.

√ Zrealizowane zosta³y lub nadal trwaj¹ prace nad innymi mniejszymi, lecz nie mniej
wa¿nymi remontami, jak modernizacja ulicy wewnêtrznej pomiêdzy Brechta i Szanajcy,
modernizacja Skoczylasa, budowa miejsc parkingowych przy Szanajcy czy tzw.
„przechodniaka” pomiêdzy Namys³owsk¹ a 11 Listopada.

√ Powstaje nowy ¿³obek na 90 miejsc przy ul. Brechta, który jeszcze w tym roku przyjmie
pierwszych podopiecznych.

√ W tej kadencji powsta³y cztery nowe obiekty sportowe przy Kawêczyñskiej, Targowej,
Szanajcy i Namys³owskiej.

√ Przez ca³¹ kadencjê trwa³y remonty placówek oœwiatowych, poch³aniaj¹ce niema³e
œrodki finansowe, w tym remont najbardziej znanego na Pradze liceum im. W³adys³awa IV.

√ Powsta³ plac zabaw przy ul. Wileñskiej. Inicjujemy powstawanie kolejnych nowych
placów zabaw dla dzieci (Darwina, Panieñska, Bia³ostocka).

√ Dbamy o dozbrojenie istniej¹cych budynków komunalnych w brakuj¹ce media, jak
gaz i centralne ogrzewanie, nadal odbywaj¹ siê i bêd¹ siê odbywa³y wymiany instalacji
elektrycznej, zimnej wody i kanalizacji w budynkach mieszkalnych.

√ Nieustannie zmienia siê praski ogród zoologiczny, jedna z wizytówek Warszawy.
√ Staramy siê dbaæ o normalnoœæ - w programie nie obiecywaliœmy fajerwerków. Ulice
s¹ sprz¹tane, trawa koszona, placówki oœwiatowe pracuj¹, a ich pracownicy na czas
otrzymuj¹ wynagrodzenie, zaliczki „A” i „B” regularnie wp³ywaj¹ na konta wspólnot
mieszkaniowych, biblioteki s¹ otwarte, dom kultury dzia³a i tak ma byæ. Ulice na Pradze
s¹ coraz równiejsze a chodniki bardziej estetyczne. W tej kadencji posadzono 400
nowych drzew. Powoli, aczkolwiek zauwa¿alnie, poprawia siê na Pradze bezpieczeñstwo
(spadek przestêpstw o 20% jest znacz¹cy), wp³yw na to ma zarówno rozwój monitoringu,
jak równie¿ np. poprawa stanu oœwietlenia niektórych ulic i podwórek.

√ Mamy na uwadze równie¿ sprawy wa¿ne w skali ca³ego miasta. Dziêki inicjatywie radnych
SLD wprowadzono w Warszawie bilet dla seniora, zablokowana zosta³a szeroko pojêta
prywatyzacja s³u¿by zdrowia oraz obni¿one op³aty za przedszkola. Z zakupionych przez
miasto pojazdów transportu komunikacji publicznej wiele porusza siê po ulicach Pragi.

√ Na koniec najwa¿niejsze. To w tej kadencji rozpoczê³a siê budowa drugiej nitki
metra na Pragê.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci, które mieliœmy jako stali felietoniœci lokalnej Nowej Gazety
Praskiej, dwoje z nas stara³o siê na bie¿¹co wyjaœniaæ, komentowaæ i informowaæ Pañstwa
o pracy radnych SLD w mieœcie (Sebastian Wierzbicki) i w dzielnicy (Ireneusz. Tondera).
Wielokrotnie nie szczêdziliœmy krytycznych uwag naszemu koalicjantowi z PO, czêœciej
jednak broni¹c wspólnych pomys³ów.
Mimo ¿e w koalicji z PO jesteœmy mniej liczebnym partnerem, liczy³o siê nasze
doœwiadczenie i umiejêtnoœci. Dwójka z nas przewodniczy dzielnicowym komisjom
rady - Anna Jurczyñska Komisji Edukacji, Mariusz Borowski Komisji Polityki Spo³ecznej,
Bezpieczeñstwa, Prawa i Samorz¹du, niezale¿nie od tego obydwoje aktywnie pracuj¹
w komisji mieszkaniowej. Sprawy inwestycji i edukacji wspiera radna Maria Tondera.
Wiceprzewodnicz¹cym Rady Dzielnicy jest przewodnicz¹cy klubu radnych SLD Ireneusz
Tondera. Przewodnicz¹cy Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Pradze Pó³noc, a zarazem
wiceprzewodnicz¹cy partii w Warszawie Sebastian Wierzbicki jest wiceprzewodnicz¹cym
Komisji Polityki Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta. Desygnowany przez nasze
ugrupowanie wiceburmistrz Jaros³aw Sarna odpowiada³ miêdzy innymi za sprawy
gospodarki komunalnej, inwestycje i sprawy mieszkaniowe.
Poza dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹ spo³ecznie pe³niliœmy szereg funkcji na terenie naszej
dzielnicy. Ireneusz Tondera jest przewodnicz¹cym Rady Spo³ecznej Szpitala Praskiego, zaœ
Sebastian Wierzbicki przewodnicz¹cym takiej rady w - SZPZLO Praga Pó³noc, czyli zespole
praskich przychodni. Zmiany tam zachodz¹ce (m.in. rozbudowa szpitala i modernizacje
przychodni) to tak¿e nasza zas³uga. Aktywnie wspieraliœmy œrodowisko oœwiatowe - Anna
Jurczyñska i osoby niepe³nosprawne - Maria Tondera, walczyliœmy o poprawê bezpieczeñstwa
na Pradze - Mariusz Borowski. Prawie wszyscy jesteœmy cz³onkami Towarzystwa Przyjació³
Pragi. Dzia³amy we wspólnotach mieszkaniowych, interesuj¹ nas problemy spó³dzielni
mieszkaniowych i ich mieszkañców.
Dziêkuj¹c raz jeszcze za zaufanie, którym nas Pañstwo obdarzyli lat temu cztery,
przedk³adaj¹c to sprawozdanie, czynimy to w przekonaniu, ¿e zaufania tego nie
zawiedliœmy.
Z wyrazami szacunku

√ Oko³o 1600 rodzin mieszkaj¹cych na Pradze w ró¿nych formach uzyska³o pomoc mieszkaniow¹.
√ W tej kadencji rozpoczê³a siê budowa pierwszej placówki muzealnej po tej stronie Wis³y
Muzeum Pragi w najstarszych praskich kamienicach przy Targowej.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 79 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Fioletowej 18, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/59-cz.
w obrêbie 4-09-11 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze
konkursu ofert z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Cena wywo³awcza netto: miesiêczny czynsz dzier¿awny 9,48 z³, co stanowi 0,12z³/m2
–powierzchni ogródka przydomowego + VAT 22%.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium
na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 9,50 z³ najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa; Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Fioletowej 18 dz.ew.
3/59-cz., z obr. 4-09-11 o pow. 79m2”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-1600, najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 15.10.2010 r. o godz. 10.00,
w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami konkursowymi,
które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-16.00. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 65 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Fioletowej 18, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/59-cz.
w obrêbie 4-09-11 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze
konkursu ofert z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Cena wywo³awcza netto: miesiêczny czynsz dzier¿awny 7,80 z³, co stanowi 0,12z³/m2
– powierzchni ogródka przydomowego + VAT 22%.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium
na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 7,80 z³ najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa; Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Fioletowej 18 dz. ew.
3/59-cz., z obr. 4-09-11 o pow. 65 m 2”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-1600, najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 15.10.2010 r. o godz. 10.00,
w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami konkursowymi,
które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-16.00. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.
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Nasza duma i przysz³oœæ
Pod takim tytu³em odby³ siê 19 wrzeœnia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury zupe³nie
wyj¹tkowy koncert, promuj¹cy uzdolnion¹ muzycznie m³odzie¿.
dra Kuls (skrzypce), Julia £opuszyñska (harfa), Julian Paprocki (klarnet) oraz Wojciech Siwek (tr¹bka) z towarzyszeniem
Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica” wykonali utwór Muzyka
Celtycka w opracowaniu Adama Koz³owskiego.
To by³ niezwyk³y koncert.
Uœwiadomi³ nam, jak wspania³¹

Ludzie utalentowani s¹ jak
diamenty poœród zwyk³ych kamieni. Jednak ¿eby te diamenty b³yszcza³y pe³nym blaskiem,
trzeba je znaleŸæ, oszlifowaæ i
oprawiæ. Talent, aby siê odpowiednio rozwin¹³, musi byæ
rozpoznany, kszta³towany i wymaga du¿ego wsparcia ze
strony najbli¿szego otoczenia.
Obowi¹zek rozwijania naturalnych zdolnoœci dziecka spoczywa w znacznej mierze na
jego rodzicach. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ tu równie¿ nauczyciele i wychowawcy. Bardzo wa¿ne jest te¿ umo¿liwienie zaprezentowania m³odych talentów.
Taka w³aœnie by³a idea tego
koncertu – pokazanie zdolnych
m³odych ludzi publicznoœci, a
dla nich samych okazja wyst¹pienia z orkiestr¹ i dyrygentem.
Pomys³odawczyni koncertu,
Anna Barañska-Wróblewska,
za³o¿ycielka i dyrektor Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”
ma du¿e doœwiadczenie w pracy z m³odzie¿¹. Uczy gry na
skrzypcach i altówce, prowadzi zespo³y kameralne, a od
kilku lat organizuje dla uczniów
szkó³ muzycznych I stopnia
Ogólnopolski Festiwal Muzyki
Kameralnej „Od MoCarta do
Mozarta”. Widz¹c ogromne powodzenie imprezy, postanowi³a zorganizowaæ koncert promuj¹cy m³ode talenty.
Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”, która wielokrotnie
wystêpowa³a na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury w
tym koncercie pe³ni³a „tylko”
rolê akompaniatora. Solistami
i gwiazdami byli m³odzi artyœci
w wieku od 10 do 23 lat.
Jak wygl¹da edukacja muzyczna, pokaza³ nam w ¿artobliwej scence muzycznej zespó³ „Arcoformacja” z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
Nr 4 im. Karola Kurpiñskiego
w Warszawie. Zespó³ otrzyma³
Grand Prix na IV Festiwalu „Od
MoCarta do Mozarta”. Nagrodê za osobowoœæ artystyczn¹
na tym festiwalu otrzyma³ graj¹cy zespole, najm³odszy kontrabasista w Polsce, 10-letni
Konrad Rybak. Równie¿ 10 lat
ma Klara Gronet, niezwykle

utalentowana skrzypaczka,
uczennica IV klasy Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. nr.
4 im. K. Kurpiñskiego, która
podczas niedzielnego koncertu wykona³a Preludium i Allegro w stylu G. Pugnaniego Fritza Kreislera.
Nastêpnie wyst¹pi³ 17-letni
trêbacz Wojciech Siwek oraz
skrzypek Miko³aj G¹siorek,
który wykona³ w³asny utwór pt
„¯arcik”. Przepiêknie zabrzmia³ grany na oboju przez
Martê Doliñsk¹ motyw Ennio
Morricone z filmu „Misja”. Dwie
harfistki, Sylwia Kostka i Julia
£opuszyñska zaprezentowa³y
Concertino w dawnym stylu
Macieja Ma³eckiego.
Wielokrotnie nagradzany w
ró¿nych konkursach, 17-letni
Julian Paprocki to wszechstronnie uzdolniony artysta,
graj¹cy na klarnecie, organach
i na fortepianie. W I czêœci koncertu us³yszeliœmy jego kompozycjê ... w stylu francuskim
wykonan¹ przez oboistkê Martê Doliñsk¹. W II czêœci koncertu zaprezentowa³ siê jako
instrumentalista, wykonuj¹c
Koncert B-dur na klarnet i orkiestrê Karola Kurpiñskiego.
Mieszkaniec Bia³o³êki, 20letni kompozytor Ignacy Zalewski nie móg³ wzi¹æ udzia³u
w koncercie. Jednak mieliœmy
okazjê wys³uchaæ jego utworu
pt. Scherzo w wykonaniu Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”
pod dyrekcj¹ Tomasza Labunia. Na pewno us³yszymy jeszcze o Aleksandrze Kuls, m³odej skrzypaczce, która brawurowo zagra³a Polonez D-dur
Henryka Wieniawskiego oraz
w³asn¹ kompozycjê Fraktale.
W koncercie nie zabrak³o
równie¿ œpiewaków. Ewelina
Siedlecka-sopran oraz Tomasz
Kumiêga-tenor zaprezentowali siê pocz¹tkowo w partiach
solowych, a nastêpnie wyst¹pili w najpiêkniejszym duecie
œwiata Usta milcz¹, dusza œpiewa z operetki „Weso³a wdówka” Franciszka Lehara. Na zakoñczenie podziwialiœmy jeszcze raz grupê m³odych artystów. Marta Doliñska (obój),
Sylwia Kostka (harfa), Aleksan-

i utalentowan¹ mamy m³odzie¿. O tych artystach, którzy
wyst¹pili na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury na pewno
us³yszymy w przysz³oœci, o ile
nie bêd¹ pozostawieni sami
sobie. Dzia³alnoœæ organizatorów koncertu, burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Jacka Kaznowskiego wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³u Kultury, Impresariatu Artystycznego Proscenium oraz fundacji Cultura Animi mo¿na okreœliæ mianem
m¹drego mecenatu, który odkrywa i wspiera m³ode talenty.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawê art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 71/CP/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.
umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie teletechnicznej kanalizacji
kablowej przeznaczonej do zapewnienia ³¹cznoœci
publicznej w ul. Aluzyjnej i ul. Modliñskiej na terenie
dzia³ek nr ew. 7, 3 w obrêbie 4-01-04, nr ew. 161/3,
1/14 w obrêbie 4-01-26, nr ew. 59/S, 58 w obrêbie
4-01-25 w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- decyzji nr 82/CP/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie ruroci¹gu kablowego PTC
w pasie drogowym ulic: Bruszewskiej i P³ochociñskiej
na terenie dziatek nr ew. 94, 93/2, 96 w obrêbie
4-07-18, nr ew. 10 w obrêbie 4-16-46, nr ew. 23 w
obrêbie 4-16-44, nr ew. 23 w obrêbie 4-16-42, nr ew. 1
w obrêbie 4-16-10, nr ew. 17 w obrêbie 4-16-09 w
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- decyzji nr 86/CP/2010 z dnia 3 wrzeœnia 2010 r.
umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej 15 kV ³¹cz¹cej istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹ 15/0,4 kV wnêtrzow¹ St 10186 ze stacj¹
transformatorow¹. 15/0,4 kV s³upow¹, napowietrzn¹
w ul. O³ówkowej róg ul. Piskl¹t, na dzia³kach ew. nr
46/56, 46/57, 17, 46/52, 28/4, 29, 38 i 35 w obrêbie
4-17-08; 9, 8, 99 i 97/4 w obrêbie 4-17-10; 17/5 i 14
w obrêbie 4-05-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie;
- decyzji nr 87/CP/2010 z dnia 8 wrzeœnia 2010 r. w
sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kablowej linii oœwietleniowej
wraz ze s³upami oœwietleniowymi w ul. Calineczki
i ul. Ma³ego Ksiêcia na dzia³kach ew. nr 16, 38/8,
38/11, 40/24, 40/11 w obrêbie 4-16-06, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie 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).

Centrum Edukacji Dzieciêcej Bajkowy Œwiat
Warszawa Bia³o³êka, ul. A. Kowalczyka 1A
zaprasza
Rodziców i Dzieci w wieku od 9 m-cy do 4 lat
na bezp³atne zajêcia adaptacyjne
w sobotê 25 wrzeœnia 2010r. w godz. 11.00-13.00.
Zapewniamy mi³¹ atmosferê i s³odki poczêstunek.
Szczegó³y na naszej stronie internetowej
www.klubik.nek.pl

Pierwsza jaskó³ka
samorz¹dowa
Cieszê siê, ¿e jestem kandydatk¹ „Wspólnoty Samorz¹dowej” w wyborach na prezydenta Warszawy - powiedzia³a
Katarzyna Munio na konferencji prasowej 17 wrzeœnia.
- Chcê zmieniæ sytuacjê, ¿e samorz¹d to arena, na której
rozgrywaj¹ siê bitwy miêdzypartyjne, najczêœciej miêdzy
PiS i PO.
Katarzyna Munio jest radn¹ Rady Warszawy, aktywnie dzia³a
w 5 komisjach merytorycznych: edukacji i rodziny, infrastruktury
i inwestycji, sportu i rekreacji, kultury oraz doraŸnej komisji
ds. organizacji Euro 2012. Do Rady wesz³a w 2006 roku z
listy Platformy Obywatelskiej, 13 marca 2009 roku zrezygnowa³a z kierowania Ko³em PO w dzielnicy W³ochy i wyst¹pi³a z
partii, protestuj¹c przeciw szastaniu publicznymi pieniêdzmi
przy budowie stadionu Legii oraz rozdawnictwu etatów radnym i dzia³aczom PO.
Kandydatka na prezydenta Warszawy ma 39 lat. Jest
mê¿atk¹ i matk¹ dwojga dzieci. By³a wydawc¹ i redaktor
naczeln¹ warszawskiej gazety lokalnej „Gazeta Domowa”.
„¯ycie Warszawy” uzna³o j¹ za jedn¹ z 10 najbardziej
wp³ywowych kobiet stolicy.
Na konferencji prasowej Katarzyna Munio zapowiedzia³a: W
mojej Warszawie obywatele poczuj¹ siê znacznie lepiej ni¿ dzia³acze partyjni.
- Zapowiadam koniec ery traktowania urzêdu miasta jako zak³adu pracy chronionej dla niekompetentnych i leniwych urzêdników.
- Koniec z gehenn¹ doje¿d¿aj¹cych do pracy lub od wo¿¹cych
dzieci do szko³y: rozwi¹zujmy problemy zakorkowanego miasta,
bus pas ma s³u¿yæ pasa¿erom, a nie autobusom; wpuszczê na
pasy pe³ne samochody – z czworgiem pasa¿erów lub wioz¹ce
co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym.
- Uwolniê aspiracje zawodowe m³odych kobiet: w 100 dni
postawiê 20 przedszkoli b¹dŸ ¿³obków w tych rejonach miasta,
gdzie ich najbardziej brakuje. Aktywne m³ode mamy nie mog¹
staæ przed wyborem dziecko lub kariera zawodowa.
- Stop ³upieniu warszawiaków. Warszawa p³aci dziœ ogromny
haracz w postaci „janosikowego”. W najbli¿szym czasie przedstawiê projekt op³aty „robinhoodowej”, dziêki której instytucje
bêd¹ zobowi¹zane do uiszczenia podatku lokalnego do kasy
miasta. W ten sposób zbilansujemy niesprawiedliwy haracz.
- Warszawa nie bêdzie ponosiæ kosztów ogólnopolskich zadym
politycznych. Nie bêdê siê ba³a windykowaæ osób i instytucji
odpowiedzialnych za ba³agan, nawet takich instytucji, jak
Kancelaria Prezydencka.
„Wspólnota Samorz¹dowa” skupia ponad 40 warszawskich
radnych oraz organizacje: Wspólnota Samorz¹dowa Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Obywatele dla Warszawy,
Nasz Rembertów, Nasze Miasto, Ochocka Wspólnota Samorz¹dowa, Porozumienie Wyborcze Gospodarnoœæ, Praska
Wspólnota Samorz¹dowa, Stowarzyszenie Nasz Ursynów, Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie, Wawerska Wspólnota Samorz¹dowa, Wspólnota Dzielnicy W³ochy.
17 wrzeœnia radni i przedstawiciele tych organizacji podpisali
„Porozumienie Warszawskie” nastêpuj¹cej treœci:

Porozumienie Warszawskie „Wspólnota Samorz¹dowa”
My, mieszkañcy Warszawy, skupieni w organizacjach i wspólnotach samorz¹dowych, niezale¿nych od partii politycznych,
kieruj¹cy siê dobrem Warszawy i ca³ej aglomeracji sto³ecznej,
podejmujemy wspó³pracê wyborcz¹ w kampanii samorz¹dowej
2010 r. Celem naszym jest z³amanie monopolu partii parlamentarnych w samorz¹dzie m.st. Warszawy i w samorz¹dzie Województwa Mazowieckiego. Czynimy to w obliczu istotnego zagro¿enia dla przysz³oœci demokracji lokalnej, wynikaj¹cego z
systemowej dominacji partii parlamentarnych w ¿yciu politycznym nie tylko kraju, ale i najmniejszych komórek samorz¹du
lokalnego. Elity partyjne traktuj¹ wybory samorz¹dowe jako darmowy plebiscyt wyborczy przed wyborami do parlamentu. Ka¿dorazowo wygrane wybory s¹ dla aparatów partyjnych nowym
pretekstem do obsadzenia w³adz i urzêdów samorz¹dowych
w³asnymi dzia³aczami, bez wzglêdu na ich kwalifikacje i doœwiadczenie zawodowe.
Porozumienie Warszawskie „Wspólnota Samorz¹dowa” jest
formacj¹ otwart¹ dla wszystkich osób i organizacji, podzielaj¹cych nasz¹ ocenê stanu samorz¹dnoœci lokalnej w Polsce. Zapraszamy do wspó³pracy osoby i organizacje zdecydowane
po³o¿yæ kres partyjniactwu w samorz¹dach lokalnych. Jesteœmy
jedyn¹ realn¹ alternatyw¹ wobec partii politycznych dominuj¹cych, a nawet parali¿uj¹cych wysi³ki organów samorz¹dowych
swoim pieniactwem politycznym.

Œwiêto smoczych ³odzi
Na przystani Klubu Sportowego Spójnia, na nabrze¿u
Kana³u ¯erañskiego, ruch w niedzielne przedpo³udnie jest
spory. Na przystani pojawiaj¹ siê wielkie ³odzie. Zaczyna
siê trening. 19 wrzeœnia to dzieñ zawodów smoczych ³odzi.
O 11 ju¿ trenuje osada repre- smoczej ³odzi. P³ynie ramiê w
zentuj¹ca Kroczewo. Maj¹ do ramie z bratem, Adamem Broprzep³yniêcia 5 kilometrów z na- niszem, który – mo¿na rzec –
wrotami, tempo jest bardzo do- jest weteranem smoczych zabre, panowie maj¹ wsparcie wodów. Panowie koñcz¹ treprofesjonalisty. P³ynie z nimi ning po 1,5 godzinie i natych¿eglarz atlantycki Zbigniew Bro- miast przystêpuj¹ do mocowanisz. To jego pierwszy start na nia smoczych g³ów i ogonów na
³odziach. Jeszcze tylko pozosta³o umieszczenie na nich
bêbnów. Bêbniarz nie trenowa³,
pojawi siê podczas zawodów i
bêdzie nadawa³ rytm wios³owania. Oko³o 13 pojawiaj¹ siê koDrzwi antyw³amaniowe lejne ekipy, ruch gêstnieje.
Wszyscy krz¹taj¹ siê z pietyRolety ♦ ¯aluzje
zmem wokó³ swoich ³odzi, przyVerticale ♦ Parapety
gotowywane jest nag³oœnienie.
ul. Wysockiego 26 Gminnym autobusem z Kroczewa przyje¿d¿aj¹ kolejni zawodpawilon 3
nicy i kibice. Próbowanie ³odzi,
podparcie wios³ami, ³apanie
22 675-05-03
równowagi, komendy sternika i
501-108-297
ustalenie rytmu wios³owania –
ka¿dy z tych elementów jest

OKNA PCV
RABAT DO 30%

Tarchomin - ul. Ceramiczna 29 lok. 1
Targówek - ul. Piotra Skargi 54

wa¿ny. Pojawia siê kuchnia polowa. Nie jest zbyt ciep³o, wieje
przenikliwy wiatr, wiêc gor¹cy
posi³ek bardzo siê przyda.
Do udzia³u zg³osi³o siê 13
osad, na nabrze¿u robi siê t³oczno. W zawodach pop³yn¹ warszawscy samorz¹dowcy z Woli,
Targówka i ¯oliborza. Jest osada bia³o³êckich stra¿aków.
Czas rozpocz¹æ odprawê kapitanów za³óg, osada z Kroczewa
pop³ynie w czwartym przedbiegu, rytm bêdzie wybijaæ bêbniarka Dorota. Godz. 15:30. Na wodzie robi siê kolorowo, ruszaj¹
pierwsze trzy osady – ³odzie zielona, niebieska, czerwona. Na
mecie s¹ po kilkudziesiêciu sekundach – dystans niewielki,
200 metrów. Za³oga z Targówka osi¹gnê³a czas 67 sekund,
osada z Kroczewa 64 sekundy,
za³oga Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Bia³o³êki by³a, jak co

roku, najlepsza. Czas to 61 sekund, choæ ich sternik w pewnym momencie spad³ z ³aweczki i wios³owa³ z dna ³odzi. Biegi
w æwieræfinale, pó³finale i finale
– za³ogi myœla³y jedynie o tym,
by wygraæ. Osada z Kroczewa
mia³a trzeci czas i otrzyma³a
swój upragniony puchar. W
przysz³ym roku wodniacy ze
smoczych ³odzi znów spotkaj¹
siê na nabrze¿u Kana³u ¯erañskiego i jak co roku bêdziemy
(egu)
im towarzyszyæ.

Magistrala DN1200
Nie ma ju¿ doprawdy utrudnieñ, których nie musieliby
znosiæ mieszkañcy Bia³o³êki. Na sadyzm ze strony MPWiK
zakrawa sposób, w jaki buduje siê magistralê wodoci¹gow¹
o wdziêcznej nazwie DN1200.
Prace przy budowie owej magistrali trwaj¹ od pó³tora miesi¹ca.
Od 31 lipca do 26 sierpnia wykonywano je na odcinku od P³u¿nickiej do wyjazdu z hurtowni, zaœ w dniach od 24 sierpnia po dzieñ
dzisiejszy - od wyjazdu z hurtowni do Obrazkowej, czyli do trasy
Mostu Pó³nocnego. Na czym polega problem? Otó¿ MPWiK nie
jest w stanie przedstawiæ harmonogramu prac (wystêpowali o to
bia³o³êccy radni) i choæ go³ym okiem widaæ, ¿e pierwszy odcinek
jest gotowy, dla ruchu udostêpniono jedynie skrzy¿owanie Modliñskiej z P³u¿nick¹. Niemal gotowy jest równie¿ drugi z wymienionych odcinków magistrali. Magistrala jest zasypana, grunt zosta³ zagêszczony, wysypano t³uczeñ, który zosta³ zwi¹zany warstw¹
asfaltu. Brakuje jedynie ostatniej warstwy nawierzchni. A¿ siê prosi, by j¹ po³o¿yæ i w³¹czyæ ca³y ten fragment do ruchu. Taka sytuacja trwa od 25 sierpnia. Wygl¹da na to, ¿e nawierzchnia zostanie
po³o¿ona dopiero po wybudowaniu kolejnego odcinka magistrali,
od P³ochociñskiej do komory po wschodniej stronie Modliñskiej,
ale nie ma informacji, kiedy budowa tego odcinka siê rozpocznie.
Kierowców zalewa krew, kiedy widz¹ odgrodzone pasy jezdni, na
których nic siê nie dzieje – nie widaæ pracowników, nie trwaj¹ tam
¿adne roboty - a korki pêczniej¹, zw³aszcza, ¿e w tym miejscu
(egu)
znikn¹³ – tak potrzebny - bus-pas. Litoœci!

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Filia 1 ul. Chodecka 2,
poszukuje piêtrowego ³ó¿ka, które bêdzie przekazane
naszym podopiecznym, tel. 22 674 20 14, 22 811 16 57.

Orygina³ czy ksero?
W urzêdzie dzielnicy Targówek na ul. Kondratowicza wewn¹trz tu¿ obok wejœcia jest okienko przyjmowania wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.
Na szybie tam wisi og³oszenie w którym powo³uj¹c siê na Kodeks Postêpowania Administracyjnego wymaga siê do³¹czania
do wniosku orygina³ów dokumentów. Do tej pory pokazywa³em
orygina³ i do³¹cza³em kopiê. Otó¿ np. pismo ze spó³dzielni o
wymiarze czynszu jest dokumentem doœæ czêsto wymaganym
w innych urzêdach szczególnie wœród osób które korzystaj¹ z
dodatku mieszkaniowego. Wiêc ja mam daæ orygina³ a potem
co bêdê pokazywa³? Wyj¹³em aparat fotograficzny i sfotografowa³em owo og³oszenie. Ju¿ w czasie fotografowania zauwa¿y³em, ¿e jedna z pañ za szyb¹ telefonuje, a za chwilê zosta³em
zatrzymany przez ochroniarza, który stwierdzi³, ¿e nie mo¿na
fotografowaæ. Na moje pytanie o podstawy prawne (przy wejœciu nie ma nic o zakazie fotografowania) nie umia³ nic konkretnego powiedzieæ. Jakby Pañstwo zadali pytania komuœ z urzêdu dzielnicy czy fotografowanie g³upich og³oszeñ jest zakazane
i czy autorka tego zarz¹dzenia pomyœla³a choæ chwilê?

Doradca zaprasza
Zapraszamy wszystkich chêtnych na bezp³atne konsultacje
z doradc¹ zawodowym, ktore odbywaj¹ siê w pomieszczeniach Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy we wtorki i czwartki w godz. 900-1200 (ul. Marywilska 44) oraz w pi¹tki w godz. 1600-1800 (ul. Œreniawitów 4).
Zapisy pod nr tel. 22 300 20 45 wew. 11.
Pomoc w zakresie: poszukiwania ofert pracy, kursów i szkoleñ
(udostêpniony Internet, prasa); okreœlenia predyspozycji i
preferencji zawodowych, mocnych i s³abych stron; przygotowania do ewentualnej zmiany zawodu; skonstruowania
dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego, portfolio);
przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (symulacje, odpowiedzi na trudne pytania); przygotowania do rozpoczêcia
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Projekt finansowany jest przez Wydzia³ Spraw Spo³ecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Bia³o³êka.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z
o.o., Al.Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w
dniu 22.04.2010 r. (uzupe³niony w dniach 29.06.2010 r. i
13.09.2010 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia DN 16 mm PE w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Stanis³awa Chudoby (dzia³ki ew. nr 6/19, 36/1
oraz czêœciowo 14/9 i 15 w obrêbie 4-16-21) na terenie
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).
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KONTENERY W SUPER CENIE
ZADZWOÑ I SPRAWDZ!

Dzielnicowy Zak³ad Oczyszczania Z-4
Praga Pó³noc, Bia³o³êka, Targówek

ul. Kopijników 13

SPRZEDA¯
pon. - pt.
7:00-15:00
tel. (22) 884 31 71, (22) 811 71 01,
(22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
kom. 663 661 354, 663 664 160 e-mail: z4@mpo.com.pl

Rock Festival po raz pi¹ty!
25 i 26 wrzeœnia po raz pi¹ty Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
wype³ni siê mocnym, pozytywnym rockowym brzmieniem
podczas „Dobrej Strony Rocka”, organizowanej przez
Fundacjê AVE we wspó³pracy z BOK i m.st. Warszawa.
W tym roku na festiwalu za- Tomasz Lubert – gitarzysta,
gra rekordowa liczba 67 kapel wspó³za³o¿yciel zespo³u „Virgin”,
z ca³ej Polski i pañstw oœcien- w którym œpiewa³a Doda, lider
nych. Prawdziwym hitem tego- zespo³u „Volver”, Tomasz Burocznej edycji bêdzie wystêp dzyñski – lider „Armii” i Marek
gwiazdy. Z okazji pierwszego Wiernik – dziennikarz muzyczny.
jubileuszu imprezy, podczas
Rock Festival nie jest jednak
niedzielnej gali fina³owej wyst¹- skierowany wy³¹cznie do fanów
pi legendarny zespó³ ARMIA.
tego gatunku. Prze³amuje rówDobra strona rocka to przede nie¿ stereotypy. - Rockman w
wszystkim ogromna szansa dla œwiadomoœci sporej grupy Polakapel amatorskich, które graj¹ w ków kojarzy siê z narkotykami,
gara¿ach lub piwnicach. Oczy- bijatykami i alkoholem, a muzywiœcie zespo³y maj¹ce na swo- ka któr¹ tworzy z ³omotaniem
im koncie dorobek p³ytowy i kon- bez wiêkszego sensu. Chcemy
certowy równie¿ bior¹ udzia³ w to zmieniæ i pokazaæ, ¿e ta muprzes³uchaniach. Dziêki temu w zyka nie musi mieæ satanistyczci¹gu dwóch festiwalowych dni nych albo destrukcyjnych konomo¿na us³yszeæ najró¿niejsze tacji. Jêzykiem rocka mo¿na
odmiany rocka od klasycznych mówiæ o pozytywnych stronach
ballad po ostry metal.
¿ycia: o mi³oœci, przyjaŸni, na- Szczególnie ciekawe wystê- dziei… Poza tym „Dobra Strona
py przygotowuj¹ zwykle kapele Rocka” pokazuje, ¿e muzycy
z Bia³orusi – mówi Sylwia M³ot- rockowi potrafi¹ bawiæ siê kultukowska, inicjatorka przedsiê- ralnie - mówi Bart³omiej W³odwziêcia, wolontariuszka Funda- kowski, prezes Fundacji Ave.
cji AVE. – Obecnie rock stoi u
Na sobotnie i niedzielne przenich na bardzo wysokim pozio- s³uchania wstêp wolny (od godz.
mie. Byæ mo¿e wynika to ze spe- 8.30 w BOK), z kolei zainterecyficznej sytuacji politycznej tego sowani koncertem Armii musz¹
kraju i d¹¿eñ wolnoœciowych. W odebraæ bezp³atne zaproszenia
Polsce analogiczna „eksplozja w BOK-u (ul. van Gogha 1) lub
rocka” mia³a miejsce w latach 80. Fundacji Ave (Ceramiczna 29/1).
Oprócz atrakcyjnych nagród Mo¿liwa rezerwacja mailowa
rzeczowych (laureaci otrzymuj¹ biuro@fundacjaave.pl lub telefokilkusetz³otowe czeki do wyko- niczna 22 402-25-51.
rzystania w sklepach muzyczMagdalena Chor¹¿y
nych) najlepsze tegoroczne kapele bêd¹ mia³y szansê na naD • Drzwi antyw³amaniowe
granie swojego profesjonalnego
Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
dema. To efekt wspó³pracy Fundacji AVE z trzema warszawskiZ Porta, Dre
mi studiami muzycznymi: Hear,
• Okna PCV i AL
KPD i Quality. Wystêpom przy- W • Parapety Wew. i Zew.
s³uchuj¹ siê równie¿ dziennikaI PROMOCJA na okna 40%
rze, organizatorzy koncertów,
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
w³aœciciele klubów. Zdarza siê,
O Transport i obmiar gratis!
¿e po prezentacji na festiwalu zespo³y otrzymuj¹ ciekawe propoK MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
zycje koncertowe. Wystêpy ocetel./fax 22 679-23-41,
N
niaj¹ profesjonalni jurorzy, m.in.
600-925-147

A www.drzwiokna.waw.pl

Wsparcie dla rodzin
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy zaprasza do udzia³u w Grupie wsparcia dla
rodzin dzieci z Zespo³em Dawna.
Spotkanie informacyjne odbêdzie siê 29 wrzeœnia o godz. 1800 w
Centrum Aktywnoœci Lokalnej OPS ul. Porajów 14, tel. 22 403 59 57.
W ramach realizacji projektu przewidziane s¹ spotkania z
psychologiem oraz innymi specjalistami, zgodnie z Pañstwa
zapotrzebowaniem!
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Praski rajd pojazdów zabytkowych
W minion¹ sobotê ju¿ po raz drugi Praga goœci³a mi³oœników starych samochodów.
Po nieco spóŸnionym starcie
spod klimatycznej kawiarni
„Stara Praga” przy ul. Targowej
18 w kilkuminutowych odstêpach na trasê wyruszy³o 46
za³óg - samochodów i motocykli, choæ chêtnych do udzia³u w
imprezie by³o znacznie wiêcej.
Po drodze czeka³y na nich nie³atwe zagadki nawigacyjne, a
wszystko to w atrakcyjnej scenerii Szmulowizny i Micha³owa.
Dla niektórych uczestników,
nawet tych zaledwie zza Wis³y,
by³a to podró¿ w nieznane, nios¹ca wielki walor poznawczy.
Pomys³ zorganizowania rajdu zrodzi³ siê w Praskim Stowarzyszeniu Mieszkañców
„Micha³ów” po sukcesie zesz³orocznego XXXII Warszawskiego Rajdu Pojazdów Zabyt-

kowych wspó³organizowanego
przez Automobilklub Polski.
Tym razem rajd wspó³tworzy³o „Stado Baranów” – grupa mi³oœników nietypowych
staroci, nie tylko motoryzacyjnych. Wœród starych pojazdów
by³y zarówno wyroby warszawskiej FSO - od warszawy
pocz¹wszy, a na polonezie
skoñczywszy, jak te¿ np. urokliwy ambulans medyczny, czy

tak popularne jeszcze niedawno za zachodni¹ granic¹ wartburgi i trabanty. Niezwyk³e pojazdy, nie spotykane ju¿ na co
dzieñ, budzi³y pozytywne emocje przechodniów, staj¹c siê
idealnym dope³nieniem kolorytu warszawskiej Pragi, jej zabytkowych ulic i budynków.
Po zakoñczeniu rajdu auta
zosta³y zaprezentowane u stóp
Bazyliki NSJ przy ul. Kawê-

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦ wesela ♦bankiety
♦ przyjêcia okolicznoœciowe ♦ 130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
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czyñskiej, gdzie bez ograniczeñ mo¿na je by³o ogl¹daæ i
fotografowaæ. Tam te¿ wymieniano opinie i zawziêcie dyskutowano o parametrach technicznych i historii poszczególnych „eksponatów”.
Samochody mog¹ staæ siê
zabytkiem po 25 latach, ale chyba wiele za³óg tylko po wspólnym zliczeniu ich lat znacznie
przekroczy³oby ten wiek. Jest to
przede wszystkim dobra zabawa, w której wiek jest spraw¹
drugorzêdn¹. A ¿e niektórym
³ezka zakrêci siê w oku? Takie
„zabytki” te¿ siê zdarza³y.
Zwieñczeniem imprezy by³o
wrêczenie zwyciêzcom nagród
i pami¹tkowych dyplomów
przez zastêpcê burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc Artura
Buczyñskiego.
Stowarzyszenie „Micha³ów”
przygotowuje ju¿ kolejne imprezy. W najbli¿sz¹ sobotê
25 wrzeœnia zaprasza na
Œwiêto Szmulowizny i Micha³owa.
Kr.

„Drucianka” w rejestrze zabytków
Zespó³ budowlany (wraz z otoczeniem) dawnej Fabryki
Drutu, Sztyftów i GwoŸdzi przy ulicy Objazdowej 1, zwanej
potocznie „Druciank¹“, zosta³ oficjalnie uznany za zabytek.
Wpisem do rejestru zabytków dokonanym przez Barbarê Jeziersk¹ – wojewódzk¹ konserwator zabytków - objêto zespó³
sk³adaj¹cy siê z budynku portierni, budynku administracyjnego,
hali g³ównej, galwanizerni, magazynu oraz dawnych stajni.
W oficjalnej informacji czytamy: „Zabudowania fabryczne „Drucianki“ (wraz z po³o¿onym naprzeciwko m³ynem Michla, który od
niedawna równie¿ figuruje w rejestrze zabytków), przedstawiaj¹
znacz¹c¹ wartoœæ jako œwiadectwo historii Szmulowizny – jednego z przemys³owych obszarów Pragi. Wpisuj¹ siê w industrialny charakter architektury tej dzielnicy, na terenie której w latach
1896-1905 sukcesywnie powstawa³y podobnego typu obiekty
(m.in. budynki rektyfikacji wódek i fabryka asortymentu metalowego „Labor“ przy ulicy Z¹bkowskiej, zak³ady chemiczne Schichta
czy fabryka lamp braci Brünner przy ulicy Szwedzkiej).”
Po klêsce obrony parowozowni widaæ przyspieszenie we wpisywaniu praskich zabytków do rejestru. Wpis pomaga chroniæ, ale nie
gwarantuje uratowania zabytku przed zniszczeniem. Miejmy nadziejê, ¿e dla „Drucianki” los bêdzie ³askawszy. W przypadku obiektów,
które ju¿ w rejestrze siê znalaz³y wa¿ne jest, aby znaleŸæ dla nich
odpowiednie przeznaczenie. Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich oraz
Tramwaje Warszawskie zabiegaj¹ o utworzenie na terenie „Drucianki” muzeum komunikacji miejskiej. Mog³yby tu trafiæ zabytkowe
tramwaje i autobusy, na które nie bêdzie miejsca w zajezdniach po
zakupie nowego taboru. Trwaj¹ w tej sprawie rozmowy.
Kr.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 86 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Fioletowej 18, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/59-cz.
w obrêbie 4-09-11 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze
konkursu ofert z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Cena wywo³awcza netto: miesiêczny czynsz dzier¿awny 10,32 z³, co stanowi 0,12z³/m2
– powierzchni ogródka przydomowego + VAT 22%.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium
na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 10,32 z³ najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa; Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Fioletowej 18 dz.ew.
3/59-cz., z obr. 4-09-11 o pow. 86 m2”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00, najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 15.10.2010 r. o godz. 10.00,
w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami konkursowymi,
które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-16.00. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 64 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Fioletowej 18, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/59-cz.
w obrêbie 4-09-11 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze
konkursu ofert z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Cena wywo³awcza netto: miesiêczny czynsz dzier¿awny 7,68 z³, co stanowi 0,12z³/m2
–powierzchni ogródka przydomowego + VAT 22%.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium
na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 7,68 z³ najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Za wp³acone wadium uwa¿a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na rachunek Urzêdu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem „Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa; Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Fioletowej 18 dz.ew.
3/59-cz., z obr. 4-09-11 o pow. 64 m 2”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00, najpóŸniej do dnia 14.10.2010 r.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 15.10.2010 r. o godz. 10.00,
w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z materia³ami konkursowymi,
które mo¿na otrzymaæ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-16.00. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Bezp³atnie do kina
Kino Œwit (ul. Wysockiego 11) zaprasza emerytów i rencistów do Kina Z³otego Wieku.
Poniedzia³ki i œrody o godz. 13:45. Cena biletu: 8 z³. Uwaga! Dla czytelników Nowej Gazety
Praskiej, którzy przyjd¹ z tym wydaniem gazety na seans filmu prod. USA „Listy do Julii”
w dniu 29 wrzeœnia (œroda) w ramach Kina Z³otego Wieku, wstêp wolny!
„Listy do Julii” to opowieœæ o mi³oœci, która za- autorkê listu i pomóc jej w odszukaniu utraconej
czê³a siê w mieœcie Romea i Julii – s³onecznej mi³oœci. We wspólnej podró¿y po sk¹panych w
Weronie. Sophie i Victor wyruszaj¹ z t³ocznego s³oñcu, urokliwych okolicach Werony Sophie i ClaNowego Jorku w wakacyjn¹ podró¿ do s³onecz- ire towarzyszy przystojny wnuk autorki listu –
nej Italii. Zatrzymuj¹ siê w Weronie – mieœcie le- Charlie. Czy pomagaj¹c odnaleŸæ utracone uczugendarnych kochanków: Romea i Julii. Victor po- cie sprzed lat Sophie znajdzie te¿ swoj¹ prawszukuj¹c niezwyk³ych smaków w³oskiej kuchni do dziw¹ mi³oœæ?
Kolejne seanse w Kinie Z³otego Wieku: 4
swojej przysz³ej restauracji, ma³o interesuje siê
romantyczn¹ histori¹ miasta i zaniedbuje narze- paŸdziernik a – film „Zagubieni w mi³oœci”; 11
czon¹. Sophie dla zabicia czasu postanawia przy- i 13 paŸdziernika – film „Wichry Ko³ymy”.
Kino Œwit - najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obra³¹czyæ siê do wolontariuszek, odpowiadaj¹cych
na listy z pytaniami o mi³oœæ przysy³ane na adres zu i najni¿sze ceny biletów w Warszawie. Kino
domu Julii Kapuletti. Znajduje list z 1957 roku i nale¿y do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
www.kinoswit.pl
postanawia na niego odpowiedzieæ, odnaleŸæ

Pomoc niejedno ma imiê
W 2009 r. z ró¿nych form pomocy udzielonej przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej na Pradze
Pó³noc skorzysta³o ok. 4 tysiêcy rodzin, co stanowi ok. 8 tysiêcy osób – o szczegó³ach tej
dzia³alnoœci rozmawiamy z dyrektorem OPS Praga Pó³noc Wojciechem Gajewskim.
Jakie warunki musi speWa¿n¹ pozycjê w katalogu mu „Wolontariat w Oœrodkach
³niaæ osoba lub rodzina ubie- œwiadczeñ zajmuje pomoc w Pomocy Spo³ecznej”, realizogaj¹ca siê o pomoc OPS?
formie posi³ków. Dotyczy to wanego przez Stowarzyszenie
Ka¿da osoba stoj¹ca wobec zarówno œwiadczenia w posta- Centrum Wolontariatu. Zgodproblemów ¿ycia codzienne- ci gor¹cego posi³ku dla doro- nie z za³o¿eniami programu
go, z którymi sobie nie radzi i s³ych, jak i pokrycie kosztów wy³owiono 3 pracowników sonie potrafi ich rozwi¹zaæ - wy¿ywienia dzieci g³ównie w cjalnych, którzy poprzez
mo¿e zwróciæ siê z proœb¹ o szko³ach ale te¿ i w przedszko- udzia³ w licznych profesjonalpomoc. Pomoc spo³eczna ad- lach i ¿³obkach. W 2009 r. nych szkoleniach przygotowali
resowana jest do osób, których Oœrodek zapewni³ posi³ek w siê do funkcji koordynatorów
egzystencja jest w jakikolwiek placówkach szkolnych i opie- wolontariatu w OPS, które pesposób zagro¿ona. Kieruje siê kuñczych dla ok. 1 tys. dzieci ³ni¹ obecnie. W wyniku ich
ona jednak zasad¹ wykorzy- oraz w punktach ¿ywienia wy- dzia³añ powsta³o w Oœrodku
stania w pierwszej kolejnoœci ³onionych w drodze przetargu Pó³nocnopraskie Centrum Wolontariatu. Efektem pracy kow³asnych mo¿liwoœci i zaso- dla ok. 400 doros³ych osób.
Z innych œwiadczeñ Oœrodek ordynatorów by³o w 2009 r.
bów (w tym rodziny i bliskich).
Zak³ada siê przy tym œcis³¹ zaj¹³ siê m.in. sprawianiem po- przys³anie do pracy w wolonwspó³pracê podopiecznego z grzebów dla osób samotnych, tariacie 35 osób (realizowane
pracownikami pomocy – jej nieubezpieczonych (ok. 50 zadania na rzecz osób potrzebrak mo¿e stanowiæ podstawê osób) pokryciem wydatków buj¹cych w zakresie m.in. podo odmowy przyznania œwiad- zwi¹zanych ze zdarzeniami lo- mocy dzieciom w nauce, coczenia. Podstawowa zasada sowymi (np.: po¿ar) czy te¿ dziennej pomocy osobom starustawowa to kryterium docho- zasi³ków w formie biletów kre- szym i niepe³nosprawnych,
dowe. Prawo do œwiadczeñ dytowych. Zaznaczam, ¿e ka¿- praca z rodzin¹). Liczna grupieniê¿nych z pomocy spo- da pomoc musi byæ poprzedzo- pa wolontariuszy bra³a udzia³
na wywiadem œrodowiskowym, w ró¿nych projektach realizo³ecznej przys³uguje:
wanych w Oœrodku.
- osobie samotnie gospoda- przeprowadzonym przez praW zdecydowanej wiêkszoruj¹cej, której dochód nie prze- cownika socjalnego w miejscu
pobytu osoby ubiegaj¹cej siê o œci przypadków uda³o siê dokracza kwoty 477 z³.;
pomoc. Wywiad ma na celu stosowaæ umiejêtnoœci i czas,
- osobie w rodzinie, w której
dochód na osobê nie przekra- zbadanie sytuacji rodzinnej, którymi dysponowali wolontamieszkaniowej, zdrowotnej, riusze do wymogów osób, któcza kwoty 351 z³.
materialnej, zawodowej.
re z ich pomocy korzysta³y.
Ponadto musz¹ wystêpoKonkretnie:
czy
OPS
mo¿e
W 2009 r. pozyskaliœmy rówwaæ takie dysfunkcje jak np.:
pomóc
osobie
maj¹cej
ponad
nie¿
dwie firmy (Leroy Merlin i
ubóstwo, sieroctwo, bezdom80 lat, niesprawnej, która RWE), które w formach wolonnoœæ, bezrobocie, niepe³noœæ,
d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choro- wróci³a ze szpitala i potrze- tariatu pracowniczego realizobuje opieki, a emerytura nie wa³y zadania wspomagaj¹ce
ba, przemoc w rodzinie, niepe³nosprawnoœæ lub wielodziet- wystarcza na umieszczenie w nasze oœrodki wsparcia (Dom
Samotnej Matki i Dziecka).
noœæ rodzin, alkoholizm lub specjalnej placówce?
Jak najbardziej. W oparciu o
Na czym polega praca socjalnarkomania w rodzinie, zdarzenie losowe, sytuacja kryzy- zg³aszane przypadki pracownik na, pomoc specjalistyczna?
socjalny niezw³ocznie przeproPraca socjalna œwiadczona
sowa, klêska ¿ywio³owa itp.
wadza wywiad œrodowiskowy, jest osobom i rodzinom bez
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc gromadzi niezbêdne dokumen- wzglêdu na posiadany dochód.
ty (w tym zaœwiadczenie lekar- Jest ona œwiadczona na rzecz
mog¹ otrzymaæ równie¿ osoby, których dochód przekracza skie o stanie zdrowia) i propo- poprawy funkcjonowania osób
nuje kolejn¹ formê pomocy, w ich œrodowisku lokalnym w
kryterium ustawowe jw.
jak¹ s¹ us³ugi opiekuñcze. celu rozwiniêcia siê lub
Komu przys³uguje pomoc? Us³ugi te w imieniu Oœrodka
wzmocnienia ich aktywnoœci i
Œwiadczenia pieniê¿ne pe³ni¹ opiekunki zatrudnione samodzielnoœci ¿yciowej.
dziel¹ siê na kilka kategorii.
przez wyspecjalizowan¹ agenTak szerokie spectrum dziaZasi³ek sta³y przyznawany cjê us³ug opiekuñczych wy³o³añ wymaga od pracownika sojest osobie doros³ej, która le- nion¹ w drodze przetargu. W cjalnego wyj¹tkowych umiejêtgitymuje siê orzeczeniem o oparciu o stan zdrowia klienta, noœci i kwalifikacji. Wspomaga
znacznym lub umiarkowanym przyznajemy mu us³ugi gospo- ich w tych dzia³aniach nasz
stopniu niepe³nosprawnoœci, darcze lub dodatkowo pielêgna- Dzia³ Pomocy Specjalistycznej
osobie w wieku emerytalnym cyjne, odpowiedni¹ iloœæ dni i
ze swoj¹ ofert¹ poradnictwa
(kobieta powy¿ej 60 r.¿., mê¿- godzin tych us³ug oraz zakres specjalistycznego tj. prawneczyzna powy¿ej 65 r.¿.) bez czynnoœci, jakie ma wykonywaæ go, psychologicznego, rodzinwypracowanego dochodu w³a- opiekunka.
nego, zwi¹zanego z przemoc¹
snego lub gdy jest on ni¿szy
W 2009 r. t¹ form¹ pomocy w rodzinie, niepe³nosprawnood wymaganego w kryterium. objêtych by³o prawie 400 osób.
œci¹, bezrobociem itp.
Kwota zasi³ku sta³ego nie
Niektóre niekorzystne zjawiI tak poradnictwo prawne
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 30 z³. m- ska spo³eczne widoczne wœród
realizowane jest poprzez
cznie, ani wy¿sza ni¿ 444 z³.
mieszkañców dzielnicy Praga udzielenie informacji o obowi¹Kolejna forma to zasi³ek Pó³noc, jak: starzenie siê spo- zuj¹cych przepisach z zakreokresowy, który przys³uguje ³eczeñstwa, zjawiska patolo- su prawa rodzinnego i opieg³ównie ze wzglêdu na d³ugo- giczne, ograniczony dostêp do kuñczego, kpa, zabezpieczetrwa³¹ chorobê, bezrobocie, us³ug medycznych, czêste przy- nia spo³ecznego, ochrony
mo¿liwoœæ nabycia uprawnieñ padki izolacji spo³ecznej, rodzin- praw lokatorów. Poradnictwo
do œwiadczeñ z systemu ubez- nej powoduj¹, ¿e zapewnienie psychologiczne to proces diapieczeñ spo³ecznych. Czas us³ug opiekuñczych jest bardzo gnozowania, profilaktyki i terajego przyznania ustala Oœro- znacz¹cym zadaniem, przed ja- pii, zaœ poradnictwo rodzinne
dek na podstawie okolicznoœci kim stoi i staæ bêdzie OPS.
obejmuje szeroko rozumiane
sprawy, a jego kwota nie mo¿e
Czy OPS ma personel wy- problemy funkcjonowania robyæ ni¿sza ni¿ 20 z³ miesiêcznie. starczaj¹cy dla pe³nienia tak dziny, w tym problemy wychoNajbardziej istotn¹ i rozpo- ró¿norodnych zadañ dla szero- wawcze w rodzinach naturalwszechnion¹ form¹ pomocy kiego grona potrzebuj¹cych?
nych i zastêpczych, kwestie
materialnej s¹ zasi³ki celowe.
Zgodnie z ustaw¹, na jedne- przemocy w rodzinie, probleZgodnie z ustaw¹ zasi³ek go pracownika socjalnego win- my opieki nad osob¹ niepe³nocelowy mo¿e byæ przyznany no przypadaæ 2 tys. mieszkañ- sprawn¹, a tak¿e terapiê rona zaspokojenie niezbêdnych ców gminy/dzielnicy. Wed³ug tej dzinn¹. Inn¹ form¹ pomocy
potrzeb. W praktyce œwiadcze- normy brakuje nam 2 pracow- niepieniê¿nej jest interwencja
nie to uruchamia siê przede ników. Jednak wskaŸnik ten nie kryzysowa – zespó³ ró¿norodwszystkim na zakup ¿ywnoœci, bierze pod uwagê natê¿enia po- nych dzia³añ, podejmowanych
leków, odzie¿y, obuwia, œrod- pulacji z danego terenu korzy- na rzecz osób i rodzin bêd¹ków czystoœci, niezbêdnych staj¹cej z pomocy spo³ecznej. cych w stanie kryzysu.
Czy kontynuowany jest
przedmiotów u¿ytku domowe- A iloœæ takich rodzin i osób z tego, pokrycie nale¿noœci zwi¹- renu Pragi Pó³noc „niechlubnie” program, o którym pisaliœmy
zanych z u¿ytkowaniem loka- bije na g³owê niejedn¹ dzielni- w ubieg³ym roku?
lu. Du¿a czêœæ œrodków przy- cê czy gminê.
Od 2008 r. realizujemy proCzy Oœrodek Pomocy Spo- jekt systemowy w ramach PO
znawana jest na ogrzewanie
lokali (wêgiel, energia, gaz) ze ³ecznej korzysta z pomocy Kapita³ Ludzki wspó³finansowzglêdu na star¹, nieremonto- wolontariuszy?
wany przez Uniê Europejsk¹ w
OPS Praga Pó³noc od 2006 r. ramach Europejskiego Funduwan¹ zdewastowan¹ infrastrukturê mieszkaniow¹.
formalnie przyst¹pi³ do progra- szu Spo³ecznego. S¹ to znacz-

ne œrodki pozyskane z UE (jak
na mo¿liwoœci OPS), które
mo¿emy wydatkowaæ we w³aœciwy sposób. Dla przypomnienia: w pierwszym roku
nasz projekt by³ nakierowany
na m³ode, samotne, d³ugotrwale bezrobotne matki.
W 2009 r. skupiliœmy siê w
ramach projektu „Z rodzin¹
mogê wiêcej” na rodzinach wieloproblemowych, z regu³y pe³nych. Uczestniczy³o w nim 45
osób wytypowanych z 25 rodzin. Rodziny cechowa³a z³o¿onoœæ i wielkoœæ problemów, które s¹ wynikiem niskiego poziomu wykszta³cenia, braku kwalifikacji zawodowych, d³ugotrwa³e uzale¿nienie od pomocy
Oœrodka. Pracowaliœmy zarówno z doros³ymi, jak i dzieæmi.
Prowadzone by³y konsultacje
indywidualne z doradc¹ zawodowym, warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy, autoprezentacje, psychoterapia indywidualna, warsztaty komunikacji
interpersonalnej, trening asertywnoœci, warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych dla rodzin,
ró¿ne kursy zawodowe dostosowane do chêci i predyspozycji uczestników.
W ramach projektu odby³ siê
piknik z udzia³em rodzin, wyjazd integracyjny pn.: „Otwieramy nowe mo¿liwoœci”, uruchomiono „Klub Samopomocy Rodzinie” – miejsce przyjazne i
bezpieczne dla rodziny. Mam
nadziejê, ¿e bêdziemy ten projekt kontynuowaæ do 2013 roku.
Przynosi naprawdê dobre efekty. Wiele osób, z którymi pracowaliœmy, usamodzielni³o siê.
W³aœnie o to chodzi, by te osoby wysz³y z systemu pomocy
spo³ecznej, by pewnie wesz³y
na w³asn¹ drogê ¿yciow¹.
Kolejny projekt, jaki stworzyliœmy nosi³ nazwê „Centrum
Wsparcia Rodzicielstwa Zastêpczego”. By³ to projekt konkursowy Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej, kierowany
do rodzin zastêpczych zamieszka³ych w Dzielnicy Praga Pó³noc (takich rodzin na
terenie Dzielnicy jest ponad
100 – g³ównie rodziny zastêp-

Od pracowników pomocy
cze spokrewnione). G³ównym
nowa gazeta
praska
celem by³o kompleksowe spo³ecznej zaczêto wymagaæ
wsparcie i wzmocnienie w odpowiednich kwalifikacji, czêfunkcjonowaniu rodzin zastêp- sto bardzo specjalistycznego
czych poprzez zwiêkszenie przygotowania zawodowego
kompetencji wychowawczych na poziomie wy¿szym i podyrodziców zastêpczych oraz plomowym. Równie¿ rozszepoprawê relacji rodzic – dziec- rzy³a siê bardzo kategoria
ko. Zosta³o to zrealizowane osób korzystaj¹cych z pomopoprzez zorganizowanie cy spo³ecznej, ca³e grupy rowsparcia psychologicznego dzin: niepe³nych, niewydolrodziców i dzieci w ramach nych wychowawczo, patolody¿urów psychologa, porad- gicznych, z uzale¿nieniem.
nictwa indywidualnego, teraZaczêto otwartym tekstem
peuty rodzinnego, udzia³ w mówiæ i dzia³aæ w dziedzinie
warsztatach umiejêtnoœci wy- przemocy. Oferta OPS nie
chowawczych i komunikacji in- ogranicza siê do przyznawania
terpersonalnej oraz treningu œwiadczeñ pieniê¿nych, ale te¿
asertywnoœci zorganizowa- do ró¿nego rodzaju œwiadczeñ
nych podczas 3-dniowego wy- pozamaterialnych, bardzo szejazdu integracyjno – terapeu- roko rozumianej pracy socjaltycznego, a tak¿e sta³ego do- nej i poradnictwa specjalistyczstêpu do pedagoga w ramach nego. S¹ mo¿liwoœci tworzenia
indywidualnych konsultacji.
i realizowania projektów i proKolejnym zrealizowanym ce- gramów spo³ecznych, prowalem by³a organizacja zajêæ edu- dzenia oœrodków wsparcia.
kacyjno – rozwojowych dla dzie- Zaczêto promowaæ i dostrzeci (wyrównywanie szans eduka- gaæ rolê zawodu pracownika
socjalnego.
cyjnych i spo³ecznych dzieci).
Iloœæ osób korzystaj¹cych z
Zrealizowano równie¿ dzia³ania w ramach promocji rodzi- pomocy OPS Praga Pó³noc
cielstwa zastêpczego (ulotki nieznacznie spada³a od ok. 5
informacyjne, organizacja fe- lat. Natomiast w roku 2009 ten
stynu). Projekt siê uda³. W tym spadek zosta³ zahamowany.
roku z³o¿yliœmy go ponownie. Decyduj¹ce znaczenie mia³y
Przeszed³ w konkursie, do- tu, jak siê wydaje, niepokoj¹staliœmy œrodki, znowu poma- ce zjawiska gospodarcze (krygamy rodzinom zastêpczym. zys gospodarczy), a co za tym
Grupa tych rodzin w tym czasie idzie i spo³eczne (np.: bezrobocie). Skutki tych niekorzystbardzo siê do siebie zbli¿y³a.
Jakie zmiany dostrzega nych zjawisk bêd¹ równie¿ odPan w dziedzinie pomocy dzia³ywaæ w tym roku, a zapewne i w przysz³ym.
spo³ecznej?
W zwi¹zku z tym bardzo nieNa podstawie swojej d³ugopokoj¹
nas przymiarki do przyletniej pracy w pomocy spo³ecznej, równie¿ w charakterze sz³orocznego bud¿etu, w któpracownika socjalnego stwier- rym planuje siê zmniejszenie
dzam, ¿e kiedyœ ta pomoc wy- œrodków na pomoc spo³eczn¹.
gl¹da³a zupe³nie inaczej. Jej W kontekœcie zadañ obligatoadresatami byli g³ównie renci- ryjnych i fakultatywnych, na³oœci, emeryci, osoby bez docho- ¿onych na OPS-y, ich wykonadu, osoby niepe³nosprawne. nie mo¿e staæ siê nierealne.
My wiemy, w jakiej skali
Kwalifikacje zawodowe pracowników pomocy te¿ przed- mieszkañcy potrzebuj¹ pomocy
stawia³y wiele do ¿yczenia. i jak¹ grupê musimy ni¹ obj¹æ.
Radykalna zmiana nast¹pi³a Wiemy, ¿e ta pomoc kosztuje
po wprowadzeniu nowej „Usta- coraz wiêcej: leki, opa³, ¿ywwy o pomocy spo³ecznej” oraz noœæ, energia. A pieniêdzy nieprzeniesieniu OPS-ów z resor- stety nie przybywa, lecz ubywa.
Dziêkujê za rozmowê.
tu zdrowia do Ministerstwa
Rozmawia³a Zofia Kochan
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI doœwiadczony
lektor, metod¹ tradycyjn¹ i
konwersacji, egzaminy maturalne,
Tarchomin 22 676-73-65
ANGIELSKI, egzaminy
maturalne, gimnazjalne,
nauka jêzyka 609-631-186
ANGIELSKI tanio, gimnazjum,
matura 500-214-057
BIOLOGIA, nauczyciel LO,
602-831-540
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
FORTEPIAN - keyboard lekcje
22 670-31-89, 502-935-459
LEKCJE muzyki - ró¿ne
instrumenty, dojazd tel.
511-486-484
NAUCZYCIELKA matematyki
z wieloletnim sta¿em udziela
korepetycji 504-384-936
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
NIEMIECKI ka¿dy zakres,
angielski, Tarchomin
692-248-090
SZKO£A muzyczna CASIO
- Tarchomin, Zacisze - keybord,
fortepian, akordeon, gitara,
flet, gospel - tel. 511-486-484,
503-770-496

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
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA 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
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257

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 92/CP/2010 z dnia 16.09.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia, na dzia³kach ew. nr; 26/14, 37/4, 37/2,
37/5, 37/6, 40, 39 w obrêbie 4-16-03, oraz na dzia³kach
ewid. nr: 39, 36/12, 36/2, 36/1, 34/1, 38, 40/3, 42/12,
42/11, 43/13 w obrêbie 4-16-04, w ul. Kobia³ka,
ul. Olesin, ul. Ostoja, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
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).

NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ
502-911-367
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
REMONTY rzetelnie, gwarancja,
609-574-750
ROLETY,
¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
US£UGI remontowo
budowlane 604-825-148
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
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
VOLVO 1.9 TD 94 r., tel.
607-500-886
DO WYNAJÊCIA
MIESZKANIE 2-pokojowe,
Bródno 513-228-414

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

Choroba Rubartha
Proszê Szanownych Pañstwa,
poruszony w poprzednich
felietonach temat krzy¿a wydawa³ siê banalny i ciekawostkowy. Jestem pod wra¿eniem, jakie zaburzenia psychosomatyczne mo¿e prezentowaæ po³owa Polski, wywijaj¹c symbolem wiary w
czasie, kiedy nasz Benedykt
t³umaczyæ siê musi przed
anglikanami za zmorê homoseksualizmu z miejsca, z którego symbol ów pochodzi.
Wracajmy jak najszybciej
do medycyny weterynaryjnej, na spokojne wody objawów i dawno opracowanego
leczenia.
Jak ka¿dy wirus docelowo
narz¹dowy, zanim wywo³a w
nim objawy, buszuje po ca³ym
organizmie.
Zagl¹da do migda³ów, wêz³ów ch³onnych, nerek, p³uc i
ga³ek ocznych. U psów z obni¿onym poziomem witaminy
A wywo³uje powierzchowne
zapalenie rogówki, objawiaj¹ce siê zmêtnieniem oka i pojawieniem siê niebieskiej barwy. Co ciekawe, zaburzenie
dotyczy tylko jednej ga³ki
ocznej. Druga - pomimo procesów destrukcyjnych - pozostaje bez zmian klinicznych.
Dlatego druga nazwa tej jednostki chorobowej to „choroba b³êkitnego oka”.
Chcia³bym od razu zastrzec, ¿e nie jest to schorzenie, które wystêpuje u kotów
pod postaci¹ identycznych
objawów (b³êkitne oko), a
wywo³ywane jest przez dziwol¹g infekcyjny – ni to bakteria, ni to wirus, ale w rzeczy samej – chlamydium…
Choroba Rubartha ma
ró¿n¹ dynamikê przebiegu.

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,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, z³o¿ony w dniu 19 sierpnia 2010 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie wolnostoj¹cej stacji transformatorowej i linii
kablowej œredniego napiêcia na dzia³kach ew. nr 7/8 oraz
7/17 z obrêbu 4-16-31 przy ul. Twórczej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 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.

Rozró¿nia siê postaæ nadostr¹, w której nieszczepione szczeniêta nagle padaj¹,
nie wykazuj¹c specyficznych
objawów.
Postaæ ostra charakteryzujê siê gor¹czk¹, bólami jamy
brzusznej, biegunk¹, powiêkszeniem wêz³ów ch³onnych,
wymiotami. Lekarz weterynarii, spotykaj¹c siê z tak¹ gam¹
objawów, nie jest w stanie postawiæ precyzyjnej diagnozy.
Zastosuje leczenie objawowe,
co uchroni przed œmierci¹ 50
do 80 % chorych psiaków.
Postaæ przewlek³a przypomina nadu¿ywanie p³ynów wysokoprocentowych
lub leków przeciwbólowych

z paracetamolem na czele –
marskoœæ w¹troby.
Diagnoza opiera siê na
sprawdzeniu karty szczepieñ.
Psy nieszczepione lub nieszczepione powy¿ej dwóch lat
mog¹ zapadaæ na tê chorobê.
W ka¿dym zestawie szczepieñ podstawowych wirus
choroby Rubartha jest
uwzglêdniony.
Szanowni Pañstwo, po
prostu szczepcie!

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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f
ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z
póŸn. zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e w dniu 19 sierpnia 2010 r. na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy - reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³a wydana decyzja nr 497/ZR1D/2010
zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na
kompleksowej budowie ul. Sprawnej na odc. od ul.
Aluzyjnej do ul. Modliñskiej w zakresie budowy sieci
kanalizacji ogólnosp³awnej, przy³¹czy kanalizacyjnych
oraz budowy jezdni o szer. 6,0 m z obustronnym chodnikiem,
modernizacji oœwietlenia, przebudowy sieci energetycznej,
przebudowy przepustu, przebudowy sieci teletechnicznej
wraz z wycink¹ drzew na dzia³kach ew. nr 69/25; 70/1;
70/2; 65/5; cz. dz. ew. 65/6 (dz. proj. 65/8); cz. dz. ew. 66
(dz. proj. 66/4; 66/5; 66/6); cz. dz. ew. 67/1 (dz. proj.
67/8); 70/3; 70/4; 67/5; 67/7; cz. dz. ew,68 (dz. proj. 68/3;
68/4) cz. dz. ew. 8/17 (dz. proj. 8/18; 8/19); cz. dz. ew.
54/2 (dz. proj. 54/6; 54/7) cz. dz. ew. 54/1 (dz. proj. 54/4);
cz. dz. ew. 55 (dz. proj. 55/3; 55/4); dz. ew. 56/31 (dz.
proj. 56/35; 56/36); cz. dz. ew. 56/30 (dz. proj. 56/33);
70/5; 58/4; 58/6; 58/9; 58/13; cz. dz. ew. 59 (dz. proj.
59/5); 60/3; 60/4; cz. dz. ew. 61 (dz. proj. 61/5); cz. dz.
ew. 62 (dz. proj. 62/5) cz, dz. ew. 64 (dz. proj. 64/5); 63/5
w obrêbie 4-01-04
oraz na dz. ew. 1/3; 3/1; 1/13; 1/14; 1/5; 4/4; 4/6; 4/8; 5/2;
cz. dz. ew. 6 (dz. proj. 6/3); 7/1; 11/1; 1/6; cz. dz. ew. 16/3
(dz. proj. 16/9) 13/1; cz. dz. ew. 14/14 (dz. proj. 14/16);
cz. dz. ew. 14/15 (dz. proj. 14/18); 1/7; 14/4; 1/8; 1/9; 14/6;
1/10; 17/1; 18/1; cz. dz. ew. 23 (dz. proj. 23/3); cz, dz. ew.
24/4 (dz. proj. 24/7); 1/11; 1/12; 24/3; GZ. dz. ew. 27/1
(dz. proj. 27/9) w obrêbie 4-01-08 w Warszawie
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 65/8,
67/8, 56/33, 56/36, 66/5, 66/6, 54/4, 54/7, 68/4, 8/19, 55/4,
61/5, 59/5, 62/5,64/5,67/7 w obrêbie 4-01-04
oraz 6/3, 14/16, 14/18, 16/9, 23/3, 24/7, 27/9, 4/4, 4/6, 4/8,
3/1 (1/6 udzia³u) w obrêbie 4-01-08 sta³y siê w³asnoœci¹
Miasta Sto³ecznego Warszawy. W przypadku, w którym
dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie
30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej
decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona
o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Pouczenie
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa. Informacja o
odszkodowaniu - Wydzia³ Gospodarki Gruntami dla
Dzielnicy Bia³o³êka tel. (22) 51 03 228.

Lewa strona medalu

Polski ju¿ nie staæ
na wygran¹ Platformy
Tak jak przewidywa³em termin wyborów samorz¹dowych wyznaczony
zosta³ na 21 listopada. Za dwa miesi¹ce dowiemy siê, kto bêdzie rz¹dzi³
stolic¹ przez kolejne cztery lata. Choæ
kampania wyborcza oficjalnie dopiero rusza, atmosfera w warszawskim
samorz¹dzie ju¿ od pewnego czasu
zrobi³a siê nerwowa. Zaczê³o siê od
tego, ¿e kandydat SLD na prezydenta
stolicy Wojciech Olejniczak postanowi³

odwiedziæ wszystkie osiemnaœcie dzielnic Warszawy, chc¹c bli¿ej poznaæ ich
specyfikê i problemy. Wzbudzi³o to pop³och w szeregach PO, zw³aszcza, ¿e
Hanna Gronkiewicz-Waltz pewnych
dzielnic nie odwiedzi³a w ci¹gu czterech lat swojej kadencji ani razu. Tymczasem Olejniczak jeŸdzi, patrzy, uczy
siê i s³ucha mieszkañców, których pewne problemy od lat pozostaj¹ nierozwi¹zane. Zwieñczeniem tego ma byæ

jego program wyborczy, w którym
znajd¹ siê konkretne postulaty dla
Warszawy, wynik³e z rzeczywistych potrzeb warszawiaków.
Bezpoœrednie konsultacje spo³eczne to zupe³nie nowa jakoœæ uprawiania polityki, nie dziwi wiêc, ¿e w otoczeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz zapanowa³a nerwowoœæ. Po pierwsze, jej
zaplecze wie ju¿, ¿e pani prezydent
mo¿e zapomnieæ o wygraniu wyborów
w pierwszej turze, o czym jeszcze do
niedawna byli œwiêcie przekonani. Po
drugie, okazuje siê, ¿e w drugiej rundzie Hanna Gronkiewicz-Waltz mo¿e
zmierzyæ siê z kandydatem SLD, a nie
z kimœ z pogr¹¿aj¹cego siê coraz bardziej Prawa i Sprawiedliwoœci. Ta sytuacja bêdzie dla pani prezydent o wiele groŸniejsza, chocia¿by dlatego, ¿e

Rada wielu

Pani Hanno, sprawdzam!
„Program dla Warszawy na lata
2006 – 2010” Hanny GronkiewiczWaltz i Platformy Obywatelskiej mo¿na jeszcze znaleŸæ w internecie. Do czego – na piœmie – zobowi¹zali siê mieszkañcom Pragi obecni w³odarze miasta?
„Restauracja ca³ej ul. Z¹bkowskiej
³¹cznie z zabudowaniami wytwórni
wódek „Koneser” a¿ do budynku przy
ul. Radzymiñskiej 2, rewitalizacja ul.
Kawêczyñskiej, wraz z zabudow¹ ul.
Markowskiej, gruntowna przebudowa
i rewitalizacja kwarta³u ulic Kijowskiej,
Targowej, Z¹bkowskiej i Brzeskiej z
wykorzystaniem œrodków unijnych i
funduszy prywatnych.”
„Zbudowanie systemu œwietlic socjoterapeutycznych, klubów pracy oraz
oœrodków integracji spo³ecznej”. „Budowa obiektów sportowych (hale, boiska
przyszkolne) w celu wychowania praskiej m³odzie¿y przez sport. Stworzenie systemu stypendiów dzielnicowych
przyznawanych za dobre wyniki w nauce jak i za wyniki sportowe.(… ) Bu-

dowa nowego domu kultury po³¹czona
z remontem i modernizacj¹ poprzez
przebudowanie np. na amfiteatr muszli koncertowej w Parku Praskim”.
Rok 2010 dobiega koñca, a realizacji obietnic Pani Prezydent nie widaæ. Dziœ t³umaczy dziennikarzom i
opozycji, ¿e mia³a na myœli (w programie na lata 2006 – 2010) dwie kadencje. Jednak napisa³a te¿ wyraŸnie:
„W ci¹gu jednej kadencji mo¿liwe
jest stworzenie systemu sprawnej komunikacji szynowej, „naziemnego metra” opartego na wykorzystaniu istniej¹cych linii kolejowych. Bêd¹ to linie:
Pruszków - Œródmieœcie - Sulejówek;
Piaseczno (z mo¿liwoœci¹ odga³êzienia
do Konstancina-Jeziorny, obs³ugiwanego przez szynobusy) - Œródmieœcie Warszawa Wschodnia; Okêcie - Œródmieœcie - Legionowo (z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia do Modlina)”.
Pani Hania obieca³a tak¿e budowê
nowej linii szybkiego tramwaju: ¯erañ
FSO-Nowodwory-Winnica, która nie-

dawno zosta³a na jej wniosek wykreœlona z bud¿etu.
Swoj¹ pierwsz¹ powa¿n¹ decyzj¹
uniewa¿ni³a przetarg og³oszony jeszcze
przez Marcinkiewicza i opóŸni³a Most Pó³nocny o 2 lata. A mia³ ju¿ wed³ug niej
staæ te¿ „Most Na Zaporze na wysokoœci
Siekierek oraz most Karowy ³¹cz¹cy ulicê Karow¹ z Portem Praskim”.
Ju¿ nied³ugo kart¹ wyborcz¹ zdecydujecie Pañstwo, czy urzêdniczka tak skandalicznie nieudolna mo¿e byæ nadal prezydentem Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl
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Przewodnia rola partii?

odbiera kluczowy element dotychczasowego sukcesu Platformy, a mianowicie strach przed powrotem do w³adzy Prawa i Sprawiedliwoœci. W tym
momencie zamiast z kandydatem PiS
(którego zreszt¹ do tej pory nie ma)
bêdzie rywalizowa³a z Wojciechem
Olejniczakiem – politykiem m³odym,
ale doœwiadczonym, nowoczesnym i
europejskim i niewa¿ne, ¿e nie urodzonym w Warszawie.
Hanna Gronkiewicz-Waltz bêdzie
mia³a ciê¿ki orzech do zgryzienia
zw³aszcza, ¿e Olejniczak ma w³asn¹
wizjê Warszawy i perspektywê doprowadzenia jej do poziomu Berlina czy
Pary¿a. Tymi miastami rz¹dz¹ jego europejscy koledzy – te¿ socjaldemokraci i czyni¹ to niezwykle skutecznie. Z
kolei Hanna Gronkiewicz-Waltz wyliczaj¹c swoje sukcesy nie mo¿e zapominaæ, ¿e s¹ one wspó³udzia³em SLD,
które w wiêkszoœci spraw aktywnie j¹
w rz¹dzeniu miastem wspiera³o. Druga tura wyborów mo¿e wiêc przynieœæ
niespodziankê, zw³aszcza, ¿e sonda¿owe s³upki poparcia dla SLD systematycznie rosn¹. Dziœ wiadomo na pewno, ¿e o samodzielnym rz¹dzeniu Warszaw¹ PO mo¿e zapomnieæ i nie pomo¿e zaklinanie rzeczywistoœci przez
Donalda Tuska, który mówi, ¿e Polski
„nie staæ na przegran¹ Platformy”.
Panie premierze, Polski ju¿ nie staæ na
wygran¹ Platformy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

POzytywnie

Apolityczni politycy
No i weszliœmy oficjalnie w okres
kampanii wyborczej. Zacz¹³ siê czas
opowiadania przez niektórych polityków bzdur, uznaj¹c, ¿e maksyma
g³ównego propagandzisty PIS, Jacka
Kurskiego - „ciemny naród to kupi”oka¿e siê s³uszna.
W ostatni weekend, Katarzyna Munio, wiceprzewodnicz¹ca Zarz¹du Warszawskiego Stronnictwa Demokratycznego oraz cz³onkini Zarz¹du G³ównego SD rozpoczê³a swoj¹ kampaniê pod
has³em „Odbierzemy Warszawê partiom”. To doœæ groteskowe, gdy s³yszy
siê to z ust osoby, która by³a szefow¹
jednego z kó³ dzielnicowych Platformy
Obywatelskiej, a nastêpnie uzna³a, ¿e
SD to idealne miejsce do walki z „partyjniactwem w Warszawie.”
No, ale ¿eby w Warszawie by³o
mniej partyjniactwa, to, jak dowiadujemy siê z materia³u TVN Warszawa,
Pani Katarzyna Munio bêdzie chcia³a
zwiêkszyæ liczbê radnych w dzielnicach
i ograniczyæ „janosikowe”.
Co do liczby radnych, to raczej nonsensowna propozycja. Przy obecnych
kompetencjach dzielnic powinno byæ
ich raczej mniej. Co do „janosikowego” - pe³na zgoda. Jest jednak w obu
propozycjach ma³y problem. ¯eby to
zrobiæ, trzeba zmieniæ ustawy. Jestem
tolerancyjny co do ró¿nych pogl¹dów.
Nie lubiê jednak jednego i dotyczy to
ka¿dej sfery ¿ycia. Obiecywanie przez
kogokolwiek czegoœ, na co nie ma

wp³ywu, to czysta ob³uda, ¿eby nie nazwaæ tego inaczej.
Koñczy siê obecna kadencja samorz¹dowa, wiêc czym bli¿ej jesiennych
wyborów, tym wiêcej pojawia siê ludzi
aspiruj¹cych do miana „apolitycznych
dzia³aczy” z mnóstwem pomys³ów i inicjatyw. Ich diagnoza sytuacji jest prosta: dzisiejszy samorz¹d jest ponoæ z³y,
bo „upartyjniony”, a w³adze i wiêkszoœæ samorz¹dowa s³uchaj¹ siê „partyjnej góry”, a przecie¿ jest Ÿle; drogi
i szko³y nie s¹ budowane, nie respektowane s¹ potrzeby mieszkañców,
ogólnie mówi¹c: katastrofa!... Antidotum na to jest: trzeba wybraæ prawdziwych spo³eczników, maj¹cych z regu³y w nazwie ugrupowania „wspólnota samorz¹dowa”, którzy zmieni¹
to wszystko i nastanie wówczas wielki
„boom inwestycyjny”, a Bia³o³êka i
inne dzielnice bêd¹ krain¹ mlekiem i
miodem p³yn¹c¹...
Osobiœcie te¿ nie podoba mi siê
obecny ustrój m.st. Warszawy, w którym dzielnice to ju¿ nie gminy. Te¿
chcia³bym, aby w Polsce samorz¹d wybierano w jednomandatowych okrêgach wyborczych (obecnie tak jest w
gminach do 20 tys. mieszkañców).
¯yjemy jednak w takiej a nie innej
rzeczywistoœci prawnej, która przed
wyborami samorz¹dowymi siê ju¿ nie
zmieni. Chcia³bym wiêc na wstêpie
kampanii samorz¹dowej zaapelowaæ
do kandydatów ka¿dego szczebla, aby

Niedawno na jednym z portali internetowych pojawi³a siê sonda: „Która partia obsadzi urz¹d prezydenta
Warszawy?” Poczu³em siê wykluczony. Mia³em do wyboru: wyliczankê PiS,
PO itd., „inn¹ partiê” oraz „nie interesuje mnie to”. Bardzo mnie interesuje, kto obejmie urz¹d prezydenta
Warszawy i chcia³bym, by nie by³o to
nominat partyjny, lecz osoba maj¹ca
najlepsze predyspozycje do tej funkcji. W Warszawie, niestety, ludzie g³osuj¹ czêsto na kandydatów nie ze
wzglêdu na ich zalety i wady, lecz
zgodnie z preferencjami partyjnymi.
Dziennikarze wzmacniaj¹ to zjawisko.
Inaczej jest w innych miastach. W
ostatnich wyborach samorz¹dowych
wœród szesnastu prezydentów miast
wojewódzkich a¿ dziewiêciu by³o wybranych jako kandydaci komitetów
wyborczych obywateli. To nie znaczy,
¿e nie nale¿eli oni do jakichœ partii politycznych - lecz nie dziêki partyjnej rekomendacji zostali wybrani w g³osowaniu. Prawicowy Kraków wybra³ wywodz¹cego siê z SLD Jacka Majchrowskiego, a lewicowa £ódŸ - wywodz¹cego siê
z ZChN Jerzego Kropiwnickiego. W
Warszawie Hanna Gronkiewicz-Waltz
wygrywa wybory wy³¹cznie dziêki logo
PO. Wiemy o tym na pewno, gdy¿ w
sonda¿ach ujawnia siê zawsze pokaŸna grupa sympatyków Platformy, która wo³a³aby, by kto inny mia³ rekomendacjê ich ulubionej partii. Ale - je¿eli
Donald Tusk nie zmieni zdania, i tak
zag³osuj¹ na obecn¹ pani¹ prezydent.
Znacznie gorzej maj¹ sympatycy
PO w Sopocie, gdzie Platforma co
chwilê zmienia swoje poparcie dla prezydenta Jacka Karnowskiego. Lokalni dzia³acze jak dzieci t³umacz¹ siê,
dlaczego diametralnie zmienili zdanie
po kolejnej wypowiedzi Tuska. Mieszkañcy Sopotu ju¿ raz w referendum

pokazali jednak, ¿e s¹ m¹drzejsi od
partyjnych dyrektyw.
Hanna Gronkiewicz-Waltz ze wzglêdu na swoje funkcje partyjne jest osob¹
niebywale zajêt¹. Wiosn¹ organizowa³a
prawybory prezydenckie w Platformie,
przez czas jakiœ kierowa³a te¿ komisarycznie regionalnymi strukturami partii.
Trudno, by mia³a czas na takie detale,
jak sprawdzenie zakupu miejskich tramwajów - pani prezydent mo¿e w nich najwy¿ej przeci¹æ jak¹œ wstêgê po wizycie u
fryzjera. Dlatego opinia publiczna przyjê³a ze spokojem wiadomoœæ, ¿e kupione
ostatnio za pó³tora miliarda z³otych tramwaje „Swing” s¹ za szerokie dla warszawskich torowisk i je¿d¿¹c po mieœcie zrywaj¹ sobie boczne os³ony. Nie podoba siê
wam? A co, chcecie, ¿eby wygra³ PiS?
W ubieg³ym tygodniu chêæ kandydowania na prezydenta Warszawy zg³osi³a niezale¿na radna Katarzyna Munio.
Jak j¹ znam, trzy razy przejrza³aby dokumentacjê przetargow¹ tramwajów
przed z³o¿eniem swojego podpisu.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Ch³odnym okiem

Ballada o szpitalu

nie obiecywali mieszkañcom rzeczy,
których nie mog¹ zrealizowaæ jak np.
pomys³ Pani Katarzyny Munio zbudowania w Warszawie w ci¹gu 3,5 miesi¹ca 20 przedszkoli. Ca³y proces inwestycyjny budowy przedszkoli w systemie modu³owym (vide: doœwiadczenia Dzielnicy Targówek) trwa po prostu znacznie d³u¿ej.
Zawsze staram siê pisaæ o konkretach. Jako ¿e dobiega koñca obecna
kadencja samorz¹dowa, zachêcam
Czytelników do zapoznania siê ze znajduj¹cym siê na mojej stronie internetowej http://piotrjaworski.waw.pl/wpcontent/uploads/2010/09/Folder-informacyjny.pdf materia³em informacyjnym Ko³a PO Bia³o³êka, dotycz¹cym
inwestycji w latach 2006-2010. Tam s¹
same fakty bez zbêdnej propagandy.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
www.piotrjaworski.waw.pl

Mia³ byæ przekazany do odbiorów 30
wrzeœnia. Na ten dzieñ czekaj¹ od dawna zarówno pracownicy szpitala, jak i
miejscy urzêdnicy, a przede wszystkim
pacjenci z terenu prawobrze¿nej Warszawy. Ka¿dy czeka z inn¹ intencj¹.
Pracownicy, bo bêd¹ mieli lepsze warunki pracy, urzêdnicy, bo wreszcie bêd¹
mieli z t¹ placówka œwiêty spokój (oj,
nieprêdko!), a pacjenci - pacjenci wreszcie bêd¹ mogli byæ leczeni w warunkach
na miarê XXI, a nie XIX wieku. Mia³ byæ
przekazany do odbiorów 30 wrzeœnia,
lecz ju¿ dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e nie
bêdzie. Znaczy bêdzie, lecz z pewnym
opóŸnieniem. Znaczy bêdzie jak zawsze. Znaczy, kto zawini³? Pytania bez
odpowiedzi. Ca³¹ operacjê wstrzymuje
STOEN, który do 30 wrzeœnia na pewno nie wykona przy³¹czy energetycznych. Znaczy winien STOEN - a nieprawda! STOEN zgodnie z umow¹ ma 18
miesiêcy na wykonanie przy³¹czy od
dnia, gdy na jego konto wp³yn¹ pieni¹dze. Znaczy winien inwestor, czyli szpital, który pieni¹dze wp³aci³ dopiero w
maju br.- a nieprawda! inwestor chêtnie wp³aci³by pieni¹dze wczeœniej, gdyby je mia³ na rachunku, a nie mia³, bo
mimo i¿ mia³ je w bud¿ecie, to nie mia³
stosownej umowy dotacyjnej ze swoim
organem za³o¿ycielskim tzn. m.st. Warszawa. Kto sporz¹dza umowy?
Tak czy inaczej 30 wrzeœnia i tak
pompy by nie by³o. Przekazanie do od-

biorów oznacza ni mniej ni wiêcej, ¿e
na dotychczasowy plac budowy
wchodz¹ przedstawiciele inwestora i zaczynaj¹ sprawdzaæ, czy inwestycja zosta³a zrealizowana tak, jak to zak³adano. Trwa to niekiedy d³ugo, a szczególnie wtedy, gdy wykonawca narobi³ fuszerek. Wszystkie bowiem przed otrzymaniem koñcowej zap³aty musi usun¹æ.
Po odebraniu obiektu rozpoczyna siê
jego wyposa¿anie, w przypadku szpitala jest to proces d³ugotrwa³y i skomplikowany: wszystko bowiem musi ruszyæ w jednym momencie. Aktualnie
rozstrzygane s¹ przetargi na dostawê
aparatury, sprzêtu, mebli itp. niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania.
Kiedy szpital przyjmie pierwszych pacjentów? Jak nie bêdzie dramatycznych
niespodzianek, to na prze³omie roku.
Pytanie wa¿niejsze, co dalej. Dalej w
planach jest pomys³ budowy kolejnego
³¹cznika pomiêdzy budowanym budynkiem A2 a istniej¹cym budynkiem B. Roboczo oznaczony on jest symbolem B2
i przygotowana jest ju¿ jego dokumentacja – wiêcej, s¹ nawet pierwsze pieni¹dze. W wyniku przetargów uda³o siê
zaoszczêdziæ oko³o dwóch milionów z³otych, które mo¿na przeznaczyæ na rozpoczêcie nowej inwestycji. Za to powsta³by stan surowy, na resztê potrzeba
oko³o 6 milionów. Pozwoli³oby to na pe³ne po³¹czenie wszystkich pawilonów
drogami wewnêtrznymi i zlikwidowa³o

udrêkê wo¿enia pacjentów latem i zim¹
na niektóre badania po „œwie¿ym”
powietrzu.
Marzy mi siê szpital funkcjonalny i
nowoczesny. Do tego potrzeba tak¿e
œrodków na remonty istniej¹cych najstarszych obiektów, jak pawilony A i
B. Wyremontowano ju¿ czêœæ pomieszczeñ w nich, a tak¿e budynek szpitalnej pralni i sto³ówki. Lecz do koñca
jeszcze daleko. Potrzeba nowoczesnego sprzêtu: ten czêœciowo mo¿na zakupiæ lub przeprowadziæ przetargi na
jego u¿ytkowanie na terenie szpitala
przez podmioty zewnêtrzne. W³aœnie
na ostatnim posiedzeniu rady spo³ecznej wyraziliœmy zgodê na wynajêcie
pomieszczeñ przez szpital na uruchomienie rezonansu magnetycznego.
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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Apokalipsa na Modliñskiej

Bia³o³êckie Do¿ynki 2010
Tradycyjnie ju¿, 8 wrzeœnia, w maryjne œwiêto, w parafii pw. Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny w P³udach przy ul. Klasyków 21/23 odby³y siê Bia³o³êckie Do¿ynki.

8 wrzeœnia Koœció³ obchodzi œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Choæ
œwiêto to powsta³o prawdopodobnie w Syrii, bardzo dobrze
wpisuje siê w rodzime tradycje ludowe.
W Polsce œwiêto Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny nosi
tak¿e nazwê Matki Boskiej
Siewnej. Wed³ug dawnego zwyczaju, dopiero po tym œwiêcie i
uprz¹tniêciu pól brano siê do
orki i siewu. Chodzi³o o to, aby
ziarno, które ma byæ rzucone w
ziemiê, pob³ogos³awi³a najpierw
Bo¿a Rodzicielka. Do ziarna
siewnego mieszano ziarno wy³uskane z k³osów, które by³y
wraz z kwiatami i zio³ami poœwiêcone w uroczystoœæ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej (Matki
Boskiej Zielnej), obchodzon¹ 15

sierpnia, by uprosiæ sobie dobry
urodzaj. W œwiêto Matki Boskiej
Siewnej urz¹dzano te¿ Do¿ynki, Œwiêto Plonów, podczas którego dziêkowano rolnikom za
ich ca³oroczn¹ pracê.
Tegoroczne obchody Œwiêta Plonów w Bia³o³êce rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹
œwiêt¹ celebrowan¹ przez ks.
pra³ata Stanis³awa Markowskiego w otoczeniu kap³anów
z okolicznych parafii. Tu¿ po
Wyznaniu Wiary zacz¹³ siê
formowaæ szpaler sk³adaj¹cych dary. Na czele kolumny
stanêli burmistrz Dzielnicy
Bia³o³êka Jacek Kaznowski
wraz z przewodnicz¹cym
Rady Paw³em Tyburcem. Z³o¿yli tradycyjny wieniec do¿ynkowy, wykonany z tegorocznych zbó¿. Zaraz za nimi,
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starostowie do¿ynek, El¿bieta Górczyñska i Ludwik Kowalczuk zanieœli przed o³tarz
chleb do¿ynkowy. Radni
Dzielnicy Bia³o³êka ofiarowali kosz warzyw. Podobne kosze z owocami, warzywami i
s³odyczami z³o¿yli przedstawiciele bia³o³êckich osiedli:
Marywilska, Choszczówka,
Henryków i P³udy. Chór Avetki podarowa³ tomik poezji inspirowany wierszami ksiêdza
Twardowskiego.
Po uroczystej procesji burmistrz Jacek Kaznowski podziêkowa³ rolnikom za wytê¿on¹ pracê i jej owoce. Wspomnia³ tak¿e o osi¹gniêciach
Bia³o³êki w ci¹gu ostatnich
czterech lat, a nastêpnie podzieli³ siê z mieszkañcami do¿ynkowym chlebem.
Uroczystoœci do¿ynkowe
zakoñczy³y siê koncertem w
wykonaniu Poznañskiego
Kwintetu Akordeonowego. Zespó³, za³o¿ony przez prof.
Henryka Krzemiñskiego, wyk³adowcy klasy akordeonu
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w
Poznaniu, istnieje ju¿ ponad
30 lat, odnosz¹c wielkie sukcesy w kraju i za granic¹. W
P³udach akordeoniœci równie¿
pokazali swój wielki kunszt,
wykonuj¹c muzykê z ró¿nych
epok i krajów, od Adagia g-moll
Albinoniego po „Taniec z szablami” Arama Chaczaturiana.
Joanna Kiwilszo

O tym, co siê zdarzy³o w ubieg³¹ œrodê na Modliñskiej dziury trwa³o do 15, trzeci pas
œmia³o mo¿na powiedzieæ – apokalipsa. Mia³am nieszczêœcie jezdni zosta³ w³¹czony do ruchu o 17:30.
znaleŸæ siê w samym centrum tej katastrofy.
Trzeba nie lada stoika, by a mo¿liwe raczej nie by³o. AuPrzyczyna apokalipsy – osuwytrzymaæ to, co dzieje siê na tobusy utknê³y, ludzie masowo niêcie siê nasypu pod jezdni¹.
Modliñskiej ka¿dego rana w wysiadali z nich i pod¹¿ali pie- Winowajca – niestabilne pod³ogodzinach szczytu. Gigan- chot¹ w kierunku Mostu Grota ¿e. Gdyby prace przy ³ataniu
tyczne korki, poruszanie siê w – Roweckiego. Gigantyczne dziury ruszy³y w nocy, byæ mo¿e
tempie 15 – 20 kilometrów na korki utworzy³y siê równie¿ na uda³oby siê za¿egnaæ katastrogodzinê, nerwy i potworny Marywilskiej, P³ochociñskiej, a fê, ale drogowcy w tym czasie
stres. Do tego przywykliœmy. nawet na Wysockiego. £atanie smacznie spali.
(egu)
W nocy z wtorku na œrodê zapad³a siê jezdnia Modliñskiej
na wysokoœci Kana³u ¯erañskiego i to ta jezdnia, która
(rok za³. 1996)
wiedzie w stronê centrum stolicy. Jeden pas jezdni zosta³
zamkniêty. I dopiero wówczas
okaza³o siê, ¿e codzienne korki to kaszka z mleczkiem. Byli
tacy, którzy do pracy w centrum Warszawy jechali 4 godziny! Jechali - to stwierdzenie grubo na wyrost. Stali lub
poruszali siê w ¿ó³wim tempie.
W lutym tego roku jezdnia
Modliñskiej zapad³a siê przy
ZAPROJEKTUJEMY, WYKONAMY, ZAMONTUJEMY:
Mehoffera, zamieszanie by³o
podobne, reakcja Zarz¹du
 meble kuchenne
 szafy i garderoby
Miejskich Inwestycji Drogo
meble
³azienkowe
 meble biurowe
wych spóŸniona - zarówno w
lutym, jak i w ubieg³¹ œrodê.
 sypialnie
 inne nietypowe zabudowy
Nasz informator jecha³ 15
♦ Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne
wrzeœnia Modliñsk¹ po 6, dziurê widzia³, ale mo¿e przysi¹c,
oraz fotorealistyczne projekty.
¿e nie widzia³, by prowadzone
tam by³y jakiekolwiek prace.
♦ Posiadamy w sprzeda¿y zestawy ogrodowe
Pierwsi pracownicy pojawili siê
z litego drewna (stó³ + 4 krzes³a) - ju¿ od 999 z³
przy zapadniêtej jezdni o 8!
Dodatkowe zamieszanie poZapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
wsta³o, kiedy policjanci zdecypo³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie
dowali, by udostêpniæ samochodom osobowym bus-pas,
przy ul. Bia³o³êckiej 294b
zwykle zastrze¿ony dla pojaztel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312
dów komunikacji miejskiej. No
e-mail: vmeble@wp.pl
i wtedy siê zaczê³o. Niektórzy
kierowcy, widz¹c policjantów, w
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12
obawie przed mandatami, bez³adnie próbowali zmieniæ pas –
tel. 886-186-748
na ile to w ogóle by³o mo¿liwe,

VMEBLE

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

www.vmeble.pl

Wyciek z Czajki
Ju¿ w po³owie sierpnia mieszkañcy Bia³o³êki zwrócili uwagê na wybijaj¹ce œcieki
w okolicach Modliñskiej, Winoroœli i Poetów. 31 sierpnia na miejsce wycieku udali siê
cz³onkowie komisji ochrony œrodowiska i rolnictwa.
Jak informuj¹ radni i jak widaæ na zdjêciu, wygl¹da to niepokoj¹co, a i pachnie doœæ paskudnie.
Ustalono, ¿e jest to wyciek z kanalizacji ogólnosp³awnej do oczyszczalni Czajka, inaczej mówi¹c ze
starego tarchomiñskiego kolektora. Wykonano zdjêcia, radny Wojciech Tumasz z³o¿y³ odpowiedni¹
interpelacjê do Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka, z proœb¹ o szybkie dzia³anie w tej sprawie. Teraz radni i
mieszkañcy oczekuj¹ na interwencjê w³adz dzielnicy w MPWiK.
(egu)

Œwiatowy dzieñ zwierz¹t 2010
3 paŸdziernika o godzinie 14.00 w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. b³. Edmunda Bojanowskiego na ul. Kokosow¹ 12 na Ursynowie,
odbêdzie siê msza œwiêta dla w³aœcicieli zwierz¹t, których serdecznie zapraszamy wraz z ich pupilami. Oczywiœcie, tak jak w roku 2009
nie zabraknie duchownego z Zakonu Ojców Franciszkanów, który wspólnie z Proboszczem Parafii poprowadzi tê niezwyk³¹ uroczystoœæ.
Chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e œw. Franciszek z Asy¿u, ze wzglêdu na braterstwo ze stworzeniami oraz jego kazania do zwierz¹t, sta³ siê
„patronem” Œwiatowego Dnia Zwierz¹t, które odby³y siê po raz pierwszy 12 lat temu. Od 2007 r. jest to równie¿ oficjalne œwiêto zwierz¹t
uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To czas dialogu o sytuacji bezdomnych zwierz¹t w schroniskach w Polsce oraz chwile na
zadumê nad wiêzi¹, jaka ³¹czy ka¿dego w³aœciciela z jego milusiñskim. Pamiêtajmy, ¿e ka¿da istota zas³uguje na szacunek i godne traktowanie.
Dorota Szulc-Wojtasik - Cztery £apy Kochamy Zwierzaki

