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Dialog podsumowania i plany
Ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Dzielnicowej
Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na pierwsz¹ po³owê
2011 roku, poœwiêcono podsumowaniom oraz przyjêciu
planu pracy na drugie pó³rocze. Wbrew zapowiedziom
nie podjêto tematu konsultacji projektu programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na 2012 rok, poniewa¿ materia³y nie dotar³y na czas do urzêdu.
Goœciem specjalnym by³ Listopada nast¹pi najprawdozaproszony przez pani¹ bur- podobniej dopiero w drugiej
mistrz Andrzej Franków – wi- po³owie lub w koñcu sierpnia.
cedyrektor Zarz¹du Transpor- Dla ruchu samochodów pozotu Miejskiego, który przedsta- stanie ul. Ratuszowa oraz
wi³ zmiany w komunikacji miej- Z¹bkowska, dalej K³opotowskiej, zwi¹zane z rozpoczê- skiego (powrót Okrzei). Samociem budowy II linii metra i re- chody indywidualne w kierunmontami torowisk. Prace po- ku Centrum z Al. Solidarnoœci
trwaj¹ ponad dwa lata, a ska- bêd¹ kierowane w Szwedzk¹.
la przedsiêwziêcia na Pradze Odcinek od Szwedzkiej do pl.
jest wyj¹tkowa. Wystarczy po- Bankowego bêdzie przeznawiedzieæ, ¿e budowana me- czony tylko dla komunikacji
tod¹ odkrywkow¹ stacja me- miejskiej. Tramwaje z Bródna
tra „Wileñska” bêdzie mia³a bêd¹ z 11 Listopada skrêcaæ
g³êbokoœæ 35 metrów, czyli w prawo, do Ratuszowej. W
wiêcej ni¿ wysokoœci kamienic ul. Jagielloñskiej powstanie
stoj¹cych wzd³u¿ Targowej.
³¹cznik z lini¹ tramwajow¹ w
Zamkniêcie ulicy Targowej Al. Solidarnoœci.
dokoñczenie na str. 3
na odcinku Z¹bkowska – 11

Bogactwo
z odpadów
W kolejnym artykule z naszego cyklu, dotycz¹cego gospodarki odpadami komunalnymi, musimy nieco odst¹piæ od za³o¿onego planu. Mieliœmy dziœ poznaæ argumenty zwolenników i przeciwników spalarni odpadów. Mieliœmy równie¿ zapoznaæ siê z hipernowoczesn¹ metod¹
spalania odpadów komunalnych. Odstêpstwo bêdzie niewielkie. 16 czerwca odby³a siê konferencja pod znamiennym tytu³em „Czy Polska poradzi sobie z problemem
œmieci”. Tej w³aœnie konferencji m.in. dziœ siê przyjrzymy.
Trzy firmy – Deloitte Pol- poddanych recyklingowi. Nie
ska, Fortum i 4P Research zanotowaliœmy znacz¹cego
Mix zastanawia³y siê wspól- postêpu w selektywnej zbiórnie nad problemem zawartym ce odpadów. Mieliœmy (i
w tytu³owym pytaniu konfe- mamy) tylko jedn¹ noworencji i swoj¹ wiedzê na ten czesn¹ instalacjê do termicztemat przekaza³y dziennika- nego przetwarzania odpadów
rzom. Jest o czym myœleæ, bo komunalnych – warszawski
czas nagli, a Polska jest bar- Zak³ad Unieszkodliwiania Stadzo Ÿle przygotowana do go- ³ych Odpadów Komunalnych.
spodarowania odpadami.
300 sk³adowisk, potocznie
Bezlitosne fakty
zwanych wysypiskami, musi
W 2009 roku 78% naszych zostaæ zlikwidowanych do
odpadów komunalnych by³o 2014 roku. Nie spe³niaj¹ norm
deponowanych na sk³adowi- technicznych i prawnych. Bez
dokoñczenie na str. 4
skach, zaledwie 14% zosta³o

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
serdecznie zaprasza na

„Bia³o³êckie Lato Filmowe” - wydarzenie kulturalne o charakterze rekreacyjnym,
w ramach którego zaprezentujemy filmy kinematografii polskiej i œwiatowej.
Projekcje filmów odbywaæ siê bêd¹ w Parku Henrykowskim,
przy ul. Klasyków róg ul. Modliñskiej
przez piêæ kolejnych pi¹tków, pocz¹wszy od 1 lipca do 29 lipca.
Projekcje odbywaæ siê bêd¹ o godz. 21.45. Wstêp wolny.
Tytu³y filmów:
- Incepcja, re¿. Christopher Nolan; USA/Wielka Brytania - pokaz 1 lipca;
- Adwokat diab³a, re¿. Taylor Hackford, Niemcy/USA - pokaz 8 lipca;
- Zmierzch, re¿. Catherine Hardwicke; USA - pokaz 15 lipca;
- Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, re¿. Dawid Fincher; USA - pokaz 22 lipca;
- Cia³o, re¿. Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz; Polska - pokaz 29 lipca.

Cykl imprez pt. „Popo³udnia z Biesiad¹”. W ramach cyklu zapraszamy:
- 16 lipca (sobota), godz. 16.00 - Biesiada Polska,
- 23 lipca (sobota), godz. 16.00 - Biesiada Lwowska,
- 30 lipca (sobota), godz. 16.00 - Biesiada Grecka.
Scena letnia przy Bia³o³êckim Oœrodku Sportu, ul. Œwiatowida 56
(wejœcie od strony parkingu BOS-u). Wstêp wolny.

BARC

Dyskusja nad
planem Anecina
Po Winnicy przysz³a kolej na ustalenie architektonicznej wizji przylegaj¹cego do niej Anecina Pó³nocnego.
Publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tej czêœci Bia³o³êki
odby³a siê 17 czerwca w siedzibie Urzêdu Miasta w PKiN.
Uwagi do projektu mo¿na sk³adaæ do 5 sierpnia.
Cztery miesi¹ce dzieli³o licznych mieszkañców z
wy³o¿enie do publicznego ¿¹dnymi zysku inwestorami.
wgl¹du projektów planów Deweloperzy, korzystaj¹c z
miejscowych dwóch s¹siadu- nieprecyzyjnych, bo nie okrej¹cych ze sob¹ terenów Bia- œlaj¹cych górnej granicy wy³o³êki. Projekt miejscowego sokoœci budynków zapisów
planu zagospodarowania obowi¹zuj¹cych obecnie plaprzestrzennego Winnicy w nów zagospodarowania, starejonie ul. Œwiatowida wy³o- raj¹ siê budowaæ jak najgê¿ony zosta³ 9 lutego, a pu- œciej i jak najwy¿ej. W d¹¿ebliczna dyskusja nad nim od- niach tych przoduje firma
by³a siê 4 marca. Przygoto- BARC, która zamierza w rewanie MPZP Anecina trwa³o jonie ulic Modliñskiej, Poetów,
d³u¿ej. Nasuwa³o to podejrze- Mehoffera i Leœnej Polanki,
nie dzia³añ specjalnie opóŸ- gdzie przewa¿a zabudowa
niaj¹cych powstanie planu.
jednorodzinna lub niska zaObawy te by³y o tyle uza- budowa wielorodzinna, zbusadnione, ¿e od kilku lat o te dowaæ osiedle na 2,5 tys.
dokoñczenie na str. 2
tereny toczy siê walka oko-

Czerwcowy raport z TMP
Z pewnoœci¹ ju¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e Most Pó³nocny
jest chronicznym meteoropat¹. 6 czerwca trzecie przês³o
nurtowe, które bêdzie stanowi³o czêœæ mostu tramwajowego, utknê³o na Wiœle w okolicach P³ocka. 24 czerwca
ruszy³o ponownie, by po 20 kilometrach utkn¹æ w Wyszogrodzie. Zawini³ niski stan rzeki. Zbyt ma³o by³o opadów.
- Niestety, na pogodê nie na bie¿¹co monitoruj¹ pogomamy ¿adnego wp³ywu. Bar- dê i czekaj¹. Musia³oby barka z tak ciê¿kim elementem dzo mocno popadaæ w gózanurza siê doœæ g³êboko i rach, ¿eby przês³o mog³o rupotrzebuje wysokiego stanu szyæ w dalsz¹ drogê – podokoñczenie na str. 2
wody na Wiœle. Kapitanowie
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planem Anecina
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mieszkañców, sk³adaj¹ce siê
z gêsto postawionych bloków
o wysokoœci od trzech do
oœmiu oraz osiemnastu piêter. W planach BARC-u s¹ te¿
dwa 35-piêtrowe wie¿owce.
Przeszkodziæ podobnym
pomys³om mo¿e tylko uchwalenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które okreœl¹ maksymaln¹ wysokoœæ budynków
i minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹. Trzeba to
zrobiæ przed uzyskaniem przez
dewelopera pozwolenia na budowê. Dlatego w³aœnie opóŸnienia w przygotowaniu projektu planu Anecina budzi³y zaniepokojenie opinii publicznej.
Dopiero wy³o¿enie 8 czerwca
projektu planu do publicznego
wgl¹du rozwia³o w¹tpliwoœci.
Projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anecina
Pó³nocnego przygotowany
zosta³ w oparciu o Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju przez zespó³
architektów pod kierunkiem
mgr in¿. Jolanty FiszczukWiktorowicz. Mo¿na siê z nim
zapoznaæ w okresie wy³o¿enia planu, to jest do 15 lipca.
17 czerwca w siedzibie
Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy odby³a siê na temat projektu planu publiczna
dyskusja, której przewodniczy³ dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marek Mikos. Wziêli w
niej udzia³ mieszkañcy domów jednorodzinnych i okolicznych osiedli mieszkaniowych oraz przedstawiciele
inwestuj¹cych na tym terenie
firm deweloperskich.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
obejmuje obszar, którego
granice wyznaczaj¹:
- od pó³nocnego wschodu:
ulica Modliñska na odcinku
od przed³u¿enia po³udniowowschodniej granicy osiedla
„Winnica” do ulicy Mehoffera;
- od po³udniowego wschodu:
ulica Mehoffera na odcinku od
ul. Modliñskiej do pó³nocnowschodniej granicy mpzp
osiedla Tarchomin;
- od po³udnia: pó³nocnowschodnia i pó³nocno-zachodnia granica mpzp osiedla Tarchomin i ulica Hanki
Ordonówny;
- od zachodu: ul. Hanki Ordonówny i ulica Leœnej Polanki do po³udniowo-wschodniej
granicy osiedla „Winnica”;
- od pó³nocnego zachodu:
przed³u¿enie po³udniowowschodniej granicy osiedla
„Winnica” na odcinku od ulicy Leœnej Polanki do ulicy
Modliñskiej.
We wstêpnym omówieniu,
in¿. Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz powiedzia³a, ¿e w rejonie
Anecina plan przewiduje w
60% zabudowê wielorodzinn¹,

a w pozosta³ej czêœci zachowanie dominuj¹cej obecnie na tym
terenie zabudowy jednorodzinnej. Centrum lokalnym projektowanego obszaru bêdzie omawiane przy planie Winnicy
skrzy¿owanie ulicy Œwiatowida
z szybkim tramwajem i ulicy
Modliñskiej. Przewiduje siê te¿
przebicie drogi ³¹cz¹cej ulicê
Hanki Ordonówny z ulic¹ Modliñsk¹, odpowiadaj¹cej dawnemu szlakowi nadwiœlañskiemu. Stanie siê ona osi¹ komunikacyjn¹ projektowanego obszaru, wzd³u¿ której zlokalizowane bêd¹ us³ugi.
Ze wzglêdu na deficyt placówek oœwiatowych, z jakim
wci¹¿ boryka siê dzielnica
Bia³o³êka, szereg dzia³ek
miejskich przeznaczono pod
szko³y, przedszkole oraz
obiekty sportowe. Ustalaj¹c
parametry dla zabudowy wielorodzinnej projektanci musieli uwzglêdniæ wydane ju¿
pozwolenia na budowê.
Na problemy inwestorów,
zwi¹zane z wydanymi pozwoleniami budowlanymi zwróci³a
uwagê architekt Danuta Rydzewska, reprezentuj¹ca firmê
Dom Development. Przyk³adowo, z dzia³ki nale¿¹cej do tego
inwestora, gdzie budowa jest
ju¿ rozpoczêta, 23% obszaru
zosta³o „zabrane” na drogi.
Oznacza to zmiany w projekcie. Znaczne ograniczenia
wprowadza te¿ dla inwestorów
zakaz budowli podziemnych
oraz ustalony procent powierzchni biologicznie czynnej.
Danuta Rydzewska postulowa³a zmniejszenie tego ostatniego zapisu. Widaæ tu wyraŸnie sprzecznoœæ interesów dewelopera, który chcia³by z danego terenu mieæ jak najwiêkszy zysk i twórców planu,
uwzglêdniaj¹cych w szerszej
perspektywie potrzeby przysz³ych mieszkañców oraz wymogi ochrony œrodowiska.
G³ównym jednak problemem, jaki przewija³ siê w dyskusji, by³o - podobnie jak w
przypadku ustalania miejscowego planu Winnicy - ignorowanie przez planistów interesów w³aœcicieli domów jednorodzinnych. Ich posesje zosta³y poszatkowane wytyczonymi drogami dojazdowymi do
maj¹cych powstaæ osiedli budynków wielorodzinnych.
Krzysztof Stradomski, mieszkaniec ulicy Ceglanej, zwróci³
uwagê na wielkie straty finansowe i moralne, jakie ponosz¹
mieszkañcy indywidualni.
- Czym siê Pañstwo kierowali rujnuj¹c ludziom ¿ycie? –
pyta³ twórców planu Anecina.
Za dowód na dyskryminacjê prywatnych w³aœcicieli
uwa¿a³ te¿ zlokalizowanie
wszystkich placówek oœwiatowych wewn¹trz strefy zabudowy wielorodzinnej, a nie na
granicy obu stref, jako miêdzystrefowego bufora.
Architekci zas³aniali siê koniecznoœci¹ kontynuowania
ju¿ istniej¹cego uk³adu, lokalizacjê placówek oœwiatowych
t³umaczyli powi¹zaniami w³a-

snoœciowymi, a wytyczenie
ulic przez prywatne dzia³ki wymogiem stworzenia systemu komunikacyjnego, obs³uguj¹cego dany teren.
Zwrócono te¿ uwagê na
wysokie koszty przeprowadzenia nowych dróg przez grunty
prywatne. Pad³o nawet zdanie,
¿e ulicy Ceglanej nikt nigdy nie
wybuduje, bo nie bêdzie go na
to staæ. W efekcie pog³êbi siê
tylko niewydolnoœæ istniej¹cych ci¹gów komunikacyjnych,
w tym i tak wiecznie zakorkowanej ulicy Mehoffera. Jako
wyjœcie z sytuacji postulowano powiêkszenie strefy zabudowy jednorodzinnej kosztem
wielorodzinnej, a nawet zamkniêcie osiedli domów jednorodzinnych dla ruchu ogólnego. Ze strony mieszkañców
domów jednorodzinnych pad³
zarzut, ¿e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Anecina Pó³nocnego, zamiast ³adu wprowadza chaos.
Miejscowy plan Anecina
wzi¹³ w obronê przedstawiciel
mieszkañców osiedla Winnica,
Andrzej Sobota. Zwróci³ on
uwagê na koniecznoœæ szybkiego ustalenia nowego planu
miejscowego dla tego terenu.
Na terenie Winnicy i Anecina
Pó³nocnego do tej pory obowi¹zywa³y plany z 2002 r., które nie
okreœla³y górnej granicy wysokoœci zabudowy. Czeka³y nas
budynki 150-metrowe. Nowy
plan dopuszcza maksymaln¹
wysokoœæ 30 metrów. Planiœci
kierowali siê pozwoleniem na
budowê wydanym w 2007 r. dla
dobrze nam znanej firmy
BARC. Tylko nowy plan, wprowadzaj¹c takie zapisy, jak granice wysokoœci budynków wielorodzinnych i wskaŸnik maksymalnej gêstoœci zabudowy,
ukróci samowolê deweloperów,
a tym samym nie dopuœci do
degradacji tej czêœci Bia³o³êki.
Plan ma te¿ pewne braki.
Chodzi o ochronê ulicy Leœnej
Polanki. Zak³adaj¹c ochronê terenów leœnych, plan nie wprowadza zakazu inwestycji w rejonie
ulicy Leœnej Polanki. Firma
BARC chcia³a w tej ulicy, która
faktycznie jest leœn¹ drog¹, przeprowadziæ kanalizacjê. Na
szczêœcie prezydent Warszawy,
decyzj¹ z 19 maja, stwierdzi³a
wygaœniêcie pozwoleñ wodnoprawnych otrzymanych przez
BARC. Nie wiadomo jednak, czy
ktoœ kiedyœ nie wpadnie na podobny pomys³. Dlatego potrzebny jest zapis o zakazie prac w
ulicy Leœnej Polanki.
Mimo pewnych niedoci¹gniêæ nowy plan miejscowy
Anecina jest bezwzglêdnie potrzebny. Brak planu grozi perspektyw¹ zabudowania tej czêœci Bia³o³êki ogromnymi budynkami i zniszczeniem zieleni.
Uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anecina
Pó³nocnego mo¿na sk³adaæ
do 5 sierpnia.
J.
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wiedzia³a nam 24 czerwca
Ma³gorzata Gajewska z Biura
Prasowego Zarz¹du Miejskich
Inwestycji Drogowych. Po po³udniu tego samego dnia
otrzymaliœmy informacjê, ¿e
przês³o ruszy³o spod Dobrzykowa. 27 czerwca mieliœmy
ju¿ zupe³nie inn¹ sytuacjê –
Przykro mi, ale przês³o na
barce znów utknê³o. Uda³o siê
przep³yn¹æ trochê ponad 20
kilometrów, ale stan Wis³y jest
wci¹¿ zbyt niski. Kapitanowie
barki i holowników próbuj¹
nowej metody. To operacja na
niespotykan¹ dot¹d skalê.
Pod bark¹ zostan¹ zamocowane pontony, które unios¹
statek wraz z umieszczonym
nañ gigantycznym ciê¿arem w
postaci trzeciego przês³a nurtowego. Nikt dziœ nie mo¿e
zagwarantowaæ; czy operacja
siê powiedzie, pontony bêd¹
mocowane ca³y dzisiejszy
dzieñ, a przed kapitanami najtrudniejszy, bardzo p³ytki, bli-

sko 60-kilometrowy odcinek
Wyszogród – Modlin – powiedzia³a NGP Agata Choiñska z
Biura Prasowego ZMID.
Ubieg³oroczne fale powodziowe, sroga zima, a teraz niski stan Wis³y. A tak niewiele
brakowa³o do finiszu – zaledwie 60 kilometrów. Nale¿a³oby
odtañczyæ indiañski taniec ku
czci boga deszczów, byle tylko
nie spad³o go znów zbyt du¿o.
Tymczasem na budowie
Mostu Pó³nocnego trwaj¹ prace, bowiem trzecie przês³o
nurtowe – choæ wa¿ne – nie
jest w stanie zatrzymaæ inwestycji. Do szalunków przejezdnych, o których pisaliœmy wielokrotnie, do³¹czy³y szalunki
tradycyjne, co sprawi, ¿e p³yta mostu bêdzie gotowa wczeœniej. Wschodni przyczó³ek
(od bia³o³êckiej strony) wyposa¿ono w p³yty przejœciowe.
Ju¿ s¹ zasypywane. Nasyp
pomiêdzy przyczó³kiem a Myœliborsk¹ by³ utwardzany, powstawa³a tam droga, na kruszywie budowniczowie uk³adali pierwsze warstwy masy
bitumicznej. Po utwardzeniu
nasypu jest on ³¹czony z p³yt¹
w³aœciw¹ mostu. Solidn¹ podbudowê maj¹ ju¿ obie strony
wiaduktu nad Œwidersk¹. Las
rusztowañ nad Obrazkow¹
zwiastowa³ zbrojenie konstrukcji wiaduktu nad t¹ ulic¹.
Po stronie bielañskiej równie¿ nikt nie têskni za trzecim
przês³em. Masa bitumiczna
jest sukcesywnie nak³adana na

nasyp pomiêdzy dwoma wiaduktami nad Wis³ostrad¹ i nad
Marymonck¹. Asfaltowe jezdnie pojawiaj¹ siê równie¿ na
³¹cznicach trasy Mostu Pó³nocnego z Wis³ostrad¹ i z Marymonck¹. Masa bitumiczna jest
uk³adana warstwa po warstwie
na wiadukcie, w ci¹gu Marymonckiej. Ruch w kierunku
£omianek wreszcie odbywa siê
jezdni¹ docelow¹. Wêze³ Marymoncka i ³¹cznica Marymonckiej z drugim przês³em
mostu, s¹ ju¿ mocno zaawansowane. Dobrze widoczne jest
torowisko tramwajowe i zwrotnice przy tunelu. Do sfinalizowania tych ostatnich prac bêdzie niezbêdne przês³o, które
na dobre utknê³o na Wiœle.
Powróæmy jeszcze na koniec na bia³o³êcki brzeg, gdzie
trwaj¹ intensywne prace szalunkowe. S¹ ju¿ miejsca, gdzie
p³yta mostu jest gotowa i w³aœnie tam uk³adane s¹ krawê¿niki. Wiadukt nad Myœliborsk¹
otrzymuje warstwê izolacji, zaœ
rusztowania wzd³u¿ obu przêse³ wiaduktu w ci¹gu Modliñskiej, zwiastuj¹ rych³e pojawienie siê szalunków w tym miejscu trasy Mostu Pó³nocnego.
Bóg deszczów chyba wzi¹³
siê do pracy. Mieliœmy ju¿ trochê opadów. Jest cieñ nadziei, ¿e w kolejnym wydaniu
NGP bêdziemy mogli zakomunikowaæ czytelnikom
triumfalny wjazd trzeciego
przês³a nurtowego do stolicy.
(egu)
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Trasy autobusów z ul. Targowej zostan¹ przeniesione
na Jagielloñsk¹, która na
czas budowy metra odzyska
swoj¹ ci¹g³oœæ. Linie autobusów podmiejskich koñcz¹ce
trasê przy Dw. Wschodnim
pojad¹ do Pl. Bankowego. Po
rozpoczêciu budowy metra,
tramwaje w Targowej bêd¹
kursowaæ tylko od Kijowskiej,
i to wy³¹cznie do czasu modernizacji linii w Zielenieckiej.
Wówczas najlepiej bêdzie siê
przesi¹œæ do autobusu, bowiem spod Bazyliki na Kawêczyñskiej do Centrum tramwaje pojad¹ do Ronda Waszyngtona naoko³o – przez
Wiatraczn¹. W ulicy Jagielloñskiej od Ronda Starzyñskiego do Ratuszowej wyznaczony zostanie buspas, a
odcinek pomiêdzy Ratuszow¹ i K³opotowskiego bêdzie dostêpny tylko dla komunikacji miejskiej. Obecne ci¹gi piesze i rowerowe w Al.
Solidarnoœci i ul. Targowej
zostan¹ zachowane. Szczegó³owe przebiegi tras poszczególnych linii bêd¹ jeszcze konsultowane i zmieniane na bie¿¹co, w miarê obserwacji potrzeb pasa¿erów.
Informacje na temat reorganizacji komunikacji miejskiej
w zwi¹zku z rozpoczêciem
budowy metra w najbli¿szych
tygodnia bêd¹ szeroko rozpowszechniane. Przewidziano
te¿ jedno ogólne spotkanie z
mieszkañcami z okolic objêtych ograniczeniami w ruchu
pojazdów indywidualnych.
Zaprezentowano wyniki pracy zespo³ów roboczych wyodrêbnionych w ramach KDS.
Dwa z nich – ds. rewitalizacji i
spraw spo³ecznych spotyka³y
siê regularnie. Pierwszy wypracowa³ ponadto dwa stanowiska:
w sprawie koniecznego opracowania koncepcji zagospodarowania ul. Targowej po wybudowaniu metra oraz przyjête na
bie¿¹cym posiedzeniu postulaty dot. poprawy bezpieczeñstwa
na ul. Bia³ostockiej. Trzeci zespó³ roboczy, ds. kultury, z powodu zbyt ma³ej liczby uczestników nie podj¹³ dzia³ania.
W ramach przygotowania
planu pracy na drugie pó³rocze podnoszono potrzebê
œciœlejszej wspó³pracy miêdzy zespo³ami roboczymi,
po³o¿enia wiêkszego nacisku
na konsultacje spo³eczne i
dzia³ania edukacyjne w tym
zakresie.
Tomasz Peszke zaproponowa³ przybli¿enie za³o¿eñ
„Karty Lipskiej na rzecz zrównowa¿onego rozwoju miast
europejskich” oraz dyskusjê
nad mo¿liwoœci¹ wdro¿enia
rozwi¹zañ tam proponowanych na Pradze Pó³noc. Karta Lipska jest dokumentem
pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej, maj¹cym na
uwadze wyzwania i mo¿liwoœci, a tak¿e ró¿nice historyczne, gospodarcze, spo³eczne
i ekologiczne europejskich
miast. Ministrowie pañstw
cz³onkowskich uzgodnili
wspólne zasady i strategie
polityki rozwoju miejskiego.
W ramach Karty, przyjêtej w
Lipsku w maju 2007 r., zosta³y okreœlone dwa kluczowe
cele: wykorzystanie na

wiêksz¹ skalê zintegrowanego podejœcia do polityki rozwoju miejskiego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najubo¿sze dzielnice w kontekœcie miasta jako ca³oœci. W
ramach pierwszego celu zosta³y okreœlone nastêpuj¹ce
strategie: tworzenie i zapewnianie wysokiej jakoœci przestrzeni publicznych, modernizacja sieci infrastruktury i poprawa wydajnoœci energetycznej, aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna. W
kontekœcie drugiego celu
pañstwa cz³onkowskie UE za
najwa¿niejsze uzna³y nastêpuj¹ce dzia³ania: realizacjê
strategii podnoszenia jakoœci
œrodowiska, wzmocnienie
gospodarki lokalnej i lokalnej
polityki rynku pracy, aktywn¹
politykê edukacji i szkoleñ dla
dzieci i m³odzie¿y, promowanie sprawnego i korzystnego
cenowo transportu miejskiego. Dobre zarz¹dzanie ma
siê przyczyniæ do zmniejszenia ró¿nic wewn¹trz dzielnic
i pomiêdzy nimi, stwarzaj¹c
obywatelom mo¿liwoœæ
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i demokratycznym.
Ustalono, ¿e tym wa¿nym tematem DKDS zajmie siê na
pierwszym powakacyjnym
posiedzeniu, we wrzeœniu.
Przewodnicz¹cy Krzysztof
Tyszkiewicz przedstawi³ za³o¿enia akcji „Stop janosikowe”
prowadzonej przez cz³onków
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich. Jest o co walczyæ, poniewa¿ Warszawa co rok p³aci miliard z³otych „janosikowego”. Zakwestionowano nie
sam fakt istnienia tego podatku, ale niew³aœciwy i krzywdz¹cy dla mieszkañców Warszawy sposób jego naliczania, zaskar¿aj¹c sporne przepisy do Trybuna³u Konstytucyjnego. Z bud¿etu Warszawy realizowane s¹ inwestycje
w miejsca reprezentacyjne
stolicy Polski. To Warszawa i
warszawiacy ponosz¹ koszty wynikaj¹ce z wizyt pañstwowych delegacji zagranicznych, a tak¿e koszty i
uci¹¿liwoœci z powodu manifestacji ró¿nych grup spo³ecznych i zawodowych, nie
otrzymuj¹c z tego tytu³u ¿adnych refundacji z bud¿etu
pañstwa, wyrównuj¹cych realnie ponoszone koszty sto³ecznoœci. Ponadto, w Warszawie mieszka kilkaset tysiêcy osób bez meldunku,
które nie p³ac¹c podatków na
rozwój i utrzymanie miejskiej
infrastruktury, w pe³ni z niej
korzystaj¹.
Przygotowano w³asny projekt Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego,
z³o¿ony w Sejmie jako projekt
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W trosce o lepsze wykorzystanie œrodków
proponuje siê w nim, aby –
wzorem funduszy unijnych –
trafia³y one do biednych
oœrodków w postaci grantów
na realizacjê konkretnych
zadañ, a nie jako zasilenie
ogólnego bud¿etu, jak to ma
miejsce obecnie. Celem organizatorów jest zebranie
100 tys. podpisów, co pozwoli
na skierowanie go do prac
sejmowych. Podpisy pod petycj¹ z³o¿yli niektórzy burmi-
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strzowie dzielnic, w tym Pragi Pó³noc, s¹ one zbierane
tak¿e w pó³nocnopraskim
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców, a nawet przez kibiców
na meczach Legii.
Ustalono, ¿e po przerwie
wakacyjnej, niezale¿nie od
posiedzeñ komisji, z inicjatywy zespo³ów roboczych odbêd¹ siê dwie konferencje: na
temat szans zwi¹zanych z
wykorzystaniem infrastruktury i terenów kolejowych na
Pradze (z udzia³em dyrektora Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego PKP Paw³a Olczyka)
oraz druga, dotycz¹ca pracy
socjalnej.
W paŸdzierniku dyskusja
na temat zarz¹dzania zasobem komunalnym dzielnicy
Praga Pó³noc zostanie uzupe³niona o sprawy spo³eczne
i temat bezdomnoœci.
Z dobrych wiadomoœci dla
mieszkañców – jest du¿a
szansa, ¿e Komisja Bud¿etowa Rady Warszawy przyzna
Pradze Pó³noc pieni¹dze na
program „Zielone podwórka
Pragi”.
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

Filmowe wakacje w Warszawie
Urzêdy dzielnic Targówka
oraz Bia³o³êki postanowi³y po
raz kolejny urozmaiciæ wakacje mieszkañcom stolicy organizuj¹c - niezale¿nie od
siebie - wakacyjne kino plenerowe. Imprezy te ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹, gdy¿ atmosfera panuj¹ca podczas
projekcji jest niecodzienna, a
za uczestnictwo w nich nie
jest pobierana op³ata. Wspomnian¹ wczeœniej wyj¹tkowoœæ, gwarantuje przestrzeñ,
w której organizatorzy planuj¹ zorganizowaæ miejsca,
gdzie bêdzie mo¿na ogl¹daæ
filmy. W³adze Urzêdu Dzielnicy Targówek w ramach wakacyjnego programu kulturalnego „Filmowy Targówek
2011” na miejsce projekcji
wybra³y Park Bródnowski
(znajduj¹cy siê przy skrzy¿owaniu ul. Kondratowicza z
Chodeck¹), w pobli¿u du¿ego basenu, który mieœci siê
na jego terenie. Przedstawiciele Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka w ramach programu
„Bia³o³êckie Lato Filmowe”
równie¿ wybrali tereny rekreacyjne, znajduj¹ce siê w Parku Henrykowskim, przy ulicy
Klasyków.
Repertuar proponowany
przez obydwie dzielnice na
lipiec i sierpieñ jest bardzo
interesuj¹cy.
Filmy, które bêdzie mo¿na
obejrzeæ w ka¿dy pi¹tek (na

Bia³o³êce) i ka¿d¹ sobotê (na
Targówku) s¹ bardzo interesuj¹cymi propozycjami dla
osób lubi¹cych zagraniczne
produkcje. Uczestnicy imprez
filmowych bêd¹ mogli obejrzeæ miêdzy innymi „Incepcjê”
– film science fiction, amerykañskiej produkcji, który w
2010 r. zdoby³ 4 oscary za:
efekty specjalne, dŸwiêk,
monta¿ dŸwiêku oraz zdjêcia.

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

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

Organizatorzy „Bia³o³êckiego Lata Filmowego” nie zapomnieli równie¿ o polskich akcentach w repertuarze programu kulturalnego, który proponuj¹ uczestnikom. Film
„Cia³o”, re¿yserii Tomasza
Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza, uznany zosta³
przez wielu krytyków za jedn¹
z najlepszych polskich komedii ostatnich lat. Inni recenzenci zaznaczali, ¿e w filmie
jest sporo niedoci¹gniêæ, a
fabu³a jest zbyt uproszczona.
Tak czy inaczej warto obejrzeæ nasz¹ rodzim¹ produkcjê
i samodzielnie oceniæ, która z
opinii jest bli¿sza naszym odczuciom. Repertuar filmów,
które bêd¹ wyœwietlane, jest
bardzo d³ugi. Ka¿dy znajdzie
dla siebie coœ specjalnego.
Projekcje bêd¹ odbywaæ siê
o godzinie 21.45, wiêc linia
programowa, proponowana

przez organizatorów nie jest
przeznaczona dla dzieci. M³odzie¿y na pewno spodoba siê
film z sagi „Zmierzch”, a dla
nieco starszych widzów obowi¹zkowy jest musical „Nine
– dziewiêæ” w re¿yserii Roba
Marshalla. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce repertuaru znajdziemy na stronach
internetowych poszczególRD
nych dzielnic.
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Bogactwo z odpadów
dokoñczenie ze str. 1

odpowiedzi pozostaje pytanie,
co stanie siê z odpadami w
okresie przejœciowym – od likwidacji wysypisk, do powstania nowoczesnych zak³adów
przetwarzania odpadów.
1 stycznia 2012 roku wejdzie w ¿ycie nowa ustawa
œmieciowa, tymczasem poza
systemem zorganizowanej
zbiórki odpadów nadal pozostaje 22% Polaków. System
zbiórki odpadów nie jest
szczelny, w naszym kraju na
szerok¹ skalê wystêpuje problem dzikich wysypisk. Kontrola przeprowadzona w 2010
przez NIK wykaza³a, i¿ problem dotyczy 92% polskich
gmin. Nasze prawo nie reguluje wymagañ dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Nie istnieje system odbioru z gospodarstw
domowych przeterminowanych leków, w zwi¹zku z tym
na wysypiska trafiaj¹ trucizny,
bowiem tym staj¹ siê czêsto
farmaceutyki po wyznaczonej
dacie ich u¿ytkowania.
Jesteœmy szóstym wytwórc¹
odpadów w Europie (12 mln ton
rocznie) – co do ich masy, choæ
paradoksalnie wytwarzamy ich
niewiele – w stosunku do innych
krajów europejskich: 316 kg
rocznie, licz¹c na g³owê mieszkañca. Œrednia europejska wynosi 512 kg. Najwiêkszymi producentami odpadów s¹ Dania i
Cypr – blisko 800 kg rocznie. W
pobli¿u unijnej œredniej plasuj¹
siê – Portugalia, Wielka Brytania, Francja i W³ochy. Polska –
wraz z Czechami, S³owacj¹ i
£otw¹ - znajduje siê na koñcu
stawki. I to jest chyba jedyna
dobra informacja, chyba ..., bowiem trzeba pamiêtaæ o owych
22% Polaków, którzy funkcjonuj¹ poza systemem zorganizowanej zbiórki odpadów.
Wleczemy siê na niechlubnym szarym koñcu statystyk
jeœli chodzi o recykling – 14%
odpadów (œrednia w UE to
24%), kompostowanie 7%,
wobec œredniej unijnej wynosz¹cej 14%. A ju¿ zupe³nie
tragicznie jest, jeœli chodzi o
spalanie naszych odpadów.
Œrednia w UE wynosi 23%,
zaœ Polska spala zaledwie
1% odpadów komunalnych!
Jeœli chodzi o masê odpadów
sk³adowanych na wysypiskach to gorsi od nas s¹ m.in.
Grecy, Czesi, S³owacy, Cypryjczycy, £otysze i Litwini.
Na koñcu stawki plasuj¹ siê
Rumuni i Bu³garzy, którzy
sk³aduj¹ na wysypiskach niemal 100% swoich odpadów.
Oczywiœcie, ¿adna to pociecha.
Diagnoza – i co dalej?
Unia Europejska stawia
przed nami konkretne zada-

nia. Priorytety to: ograniczenie wytwarzania odpadów,
recykling i odzysk energii ze
spalania odpadów. U szczytu
piramidy hierarchii postêpowania z odpadami znajduje
siê zapobieganie ich powstawaniu. Nastêpne co do wa¿noœci s¹: przygotowanie do
ponownego ich u¿ycia, recykling i odzysk energii. Unieszkodliwianie na sk³adowiskach
to ostatni, najmniej po¿¹dany
sposób traktowania odpadów.
Na poziomie Unii Europejskiej, w kwestii gospodarowania odpadami, funkcjonuje kilka szczegó³owych dyrektyw.
Dyrektywa ramowa opisuje
m.in. w³aœnie wspomnian¹
przed momentem hierarchiê
postêpowania z odpadami,
promuje równie¿ recykling.
Dyrektywa sk³adowiskowa
stawia wysypiskom konkretne, restrykcyjne wymagania.
Dyrektywa w sprawie spalania odpadów to zestaw rygorystycznych warunków eksploatacji i okreœlonych poziomów emisji dla zak³adów termicznego przekszta³cania
odpadów. I ostatnia, dyrektywa opakowaniowa, bêd¹ca
programem odbioru od u¿ytkowników i segregacji odpadów z opakowañ wraz z systemem odzysku b¹dŸ ponownego ich u¿ycia.
Pañstwa UE rz¹dz¹ siê
dwiema zasadami, obowi¹zuj¹cymi w gospodarowaniu odpadami. Pierwsza z nich to
zasada samowystarczalnoœci
i bliskoœci, w myœl której pañstwa cz³onkowskie samodzielnie lub we wspó³pracy konstruuj¹ zintegrowan¹ i wystarczaj¹c¹ sieæ do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, za pomoc¹
metod i technologii, zapewniaj¹cych wysoki poziom ochrony œrodowiska naturalnego i
stanu zdrowia obywateli.
Druga z zasad – „zanieczyszczaj¹cy p³aci” – obci¹¿a kosztami gospodarowania
odpadami ich pierwotnego
wytwórcê lub aktualnego ich
posiadacza. Konkretny wariant wybierany jest indywidualnie przez ka¿de z pañstw
cz³onkowskich.
Œmieciowe zadania dla Polski
Nowoczesne przetwarzanie
odpadów i recykling to zadania podstawowe. Jak zwykle
jednak diabe³ tkwi w szczegó³ach. 2013 – 75-procentowa
redukcja (wzglêdem poziomu
z 1995) iloœci odpadów biodegradowalnych, podlegaj¹cych
sk³adowaniu, 53% rocznego
odzysku i 35% rocznego recyklingu opakowañ. Od 2013 –
50-procentowa redukcja odpadów biodegradowalnych
(znów wzglêdem poziomu z
1995) podlegaj¹cych sk³adowaniu, 60% rocznego odzysku
i 55% rocznego recyklingu
opakowañ. I wreszcie rok
2020 – 35-procentowa redukcja iloœci odpadów biodegradowalnych podlegaj¹cych
sk³adowaniu i przygotowanie
do minimum 50-procentowego, ponownego wykorzystania
i recyklingu papieru, tektury,
tworzyw sztucznych i metali.
Pytanie, czy damy radê, jest
nie na miejscu. Musimy daæ

radê, bowiem w przeciwnym
przypadku pójdziemy z torbami, tak wysokie s¹ unijne kary
za niedotrzymanie owych
standardów. Osi¹gniêciu standardów s³u¿¹ konkretne procedury, które musz¹ byæ wdro¿one w ekspresowym tempie.
Procedury maj¹ zwi¹zek z
nowelizacj¹ Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach, potocznie zwanej
œmieciow¹. Od wejœcia w
¿ycie ustawy (1 stycznia 2012)
startuje stoper – 6 miesiêcy na
uchwalenie zaktualizowanych
wojewódzkich planów gospodarki odpadami, nastêpne 6
miesiêcy na przyjêcie uchwa³
dotycz¹cych op³at i dostosowanie miejscowych regulaminów do nowej ustawy, kolejne
6 miesiêcy na wejœcie w ¿ycie
uchwa³ i realizacjê systemu
gospodarowania odpadami w
praktyce. Pozornie proste, ale
nic bardziej mylnego.
Osiemnaœcie miesiêcy na
tytaniczn¹ pracê – stworzenie strategii i wytyczenie realnych celów gospodarki odpadami dla województw, regionów i gmin; zorganizowanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów; okreœlenie
– w porozumieniu z marsza³kami województw, po konsultacjach z przedsiêbiorcami i
lokalnymi spo³ecznoœciami –
czym dysponujemy i jakie
nowe instalacje bêd¹ nieodzowne, a tak¿e gdzie je
zlokalizowaæ; podzia³ gmin na
sektory, ustalenie systemu
op³at; oszacowanie bud¿etów i organizacja przetargów.
Z tym, co mamy, nie jesteœmy w stanie sprostaæ powy¿szym zadaniom. Jedna niewielka spalarnia, 90 kompostowni, 3 zak³ady fermentacji
i 11 zak³adów mechaniczno
– biologicznego przetwarzania odpadów. Nie damy rady
nawet z planowanymi 12 spalarniami. Wedle szacunków,
w 2020 bêdziemy produkowaæ ponad 14 mln ton odpadów komunalnych rocznie. 13
spalarni jest w stanie przerobiæ rocznie oko³o 3 mln ton.
Szwedzki cud œmieciowy
Równaæ do najlepszych –
taki powinien byæ cel Polski.
Biedne gospodarki nie mog¹
sobie pozwoliæ na bylejakoœæ.
Szwecja przesz³a od dominacji wysypisk do zrównowa¿onej gospodarki odpadami. W
1975 roku na sk³adowiska
trafia³o tam 60% odpadów,
dziœ jest to 10%. 40% odpadów ze szwedzkich gospodarstw domowych s³u¿y dziœ
jako paliwo energetyczne,
biologicznemu oczyszczaniu
poddawanych jest blisko 10%
odpadów, zaœ recyklingowi
podlega ponad 30%. Przyj-

rzyjmy siê Sztokholmowi. 1,8
mln mieszkañców. Przeciêtny obywatel tego miasta produkuje rocznie 500 kg œmieci. W stolicy Szwecji dzia³a 85
tys. punktów zbierania odpadów, do dyspozycji jest 275
tys. pojemników na odpady.
Sztokholmska elektrociep³ownia Hogdalen spala rocznie 500 tys. ton odpadów komunalnych i 200 tys. ton odpadów przemys³owych, produkuj¹c energiê elektryczn¹ i ciep³o sieciowe. Hogdalen ogrzewa 200 tys. gospodarstw domowych i dostarcza energiê do
80 tys. z nich, co stanowi od
14 do 16% zapotrzebowania
szwedzkiej stolicy na ciep³o i
energiê elektryczn¹! Elektrociep³ownia Hogdalen stanowi
wzorcowy i bardzo pozytywny
przyk³ad partnerstwa pañstwowo – prywatnego. W 50% nale¿y do grupy Fortum, w 50 zaœ
do samorz¹du miasta. Elektrociep³ownia jest – rzec by mo¿na – hiperekologiczna. Normy
s¹ tak wyœrubowane, ¿e emisja toksycznych zwi¹zków w
gazach odlotowych jest 10krotnie ni¿sza (py³y, dioksyny i
furany) i 20-krotnie ni¿sza
(zwi¹zki siarki) ni¿ zak³adaj¹
unijne normy. 20 lat funkcjonowania Hogdalen to znacz¹ca
redukcja emisji gazów cieplarnianych w Sztokholmie. O 70%
zmniejszy³a siê emisja dwutlenku wêgla, o 95% dwutlenku siarki i o 80% tlenku azotu.
Tak wiêc wszystko przed
nami. Uwielbiamy plastiki. Plastikowe butelki, torby foliowe.
Plastik jest najbardziej kalorycznym sk³adnikiem odpadów komunalnych. Jego kalorycznoœæ jest porównywalna z
olejem opa³owym. Aby uzmys³owiæ sobie, jak ogromny potencja³ tracimy ka¿dego dnia,
miesi¹ca i roku – kilka przyk³adów. Z jednej torebki foliowej mo¿na odzyskaæ energiê
potrzebn¹ na 10-minutowe
œwiecenie 60-watowej ¿arówki. Polacy zu¿ywaj¹ rocznie 7
mld toreb foliowych. Energia
z nich odzyskana pozwoli³aby
wiêc na 10-minutowe zaœwiecenie 60-watowych ¿arówek w
7 mld domów na ca³ym œwiecie! Produkowane przez warszawiaków 800 tys. ton odpadów rocznie wystarczy³oby na
pokrycie 10% zapotrzebowania miasta na ciep³o. 20 kub³ów œmieci mog³oby ogrzewaæ 60-metrowe mieszkanie,
przez 24 godziny, przy temperaturze za oknami, uwaga! 15oC. Œmieci na wysypiskach
trac¹ rocznie 10% kalorycznoœci, metan uwalniaj¹cy siê ze
sk³adowisk do atmosfery, 20
razy mocniej ni¿ dwutlenek
wêgla wp³ywa na efekt cieplarniany. Tak lubiana przez
nas plastikowa butelka porzucona na wysypisku bêdzie siê
rozk³adaæ 500 lat.
El¿bieta Gutowska

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

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pechowa XIII - zapowiedziana XIV
Nie odby³a siê XIII sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc, bowiem inicjatorzy jej zwo³ania, a mianowicie radni PiS i PWS,
nie byli w stanie zapewniæ na niej quorum. Innymi s³owy, zwo³ali sesjê i nie wszyscy na ni¹ przyszli. Zapowiedziana zosta³a
na dzieñ 30 czerwca XIV sesja. Zobaczymy kto na ni¹ dotrze.

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

XII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Zmiany w bud¿ecie
Kolejna sesja poœwiêcona by³a bie¿¹cym zmianom w bud¿ecie. Zwiêkszono dodatkowe œrodki do dyspozycji dzielnicy o ³¹czna kwotê 3,2 mln z³. 304,3 tys. z³ zostanie przeznaczone na projekt systemowy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
pod nazw¹ „Reintegracja spo³eczna i zawodowa osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”.
Dodatkowe œrodki - 2,9 mln z³, bêd¹ potrzebne na budowê
domu komunalnego przy Marywilskiej.
Dochody dzielnicy zwiêksz¹ siê w zwi¹zku z otrzymaniem od
Polsko - Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y dofinansowania w
wysokoœci 9 tys. z³ na realizacjê letniej wymiany m³odzie¿y. 29.06
- 06.07.2011 to termin wyjazdu do Berlina bia³o³êckiej m³odzie¿y, zaœ 08.07 - 15.07.2011 to termin przyjazdu niemieckiej m³odzie¿y do Warszawy. Bia³o³êccy radni wyst¹pili do samorz¹du
Warszawy o przyznanie œrodków – 15 tys. z³ na zakup serwera
do obs³ugi bazy danych, niezbêdnej do wyp³acania wynagrodzeñ dla pracowników oœwiaty.
(egu)

170, 338, 140

www.zs34.pl

170, 338, 140

www.zs34.pl
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Spo³eczna rewitalizacja blokowisk
Weekend 17-18 czerwca by³ na Targówku bogaty w wydarzenia, zwi¹zane z projektem
„Blokowiska – Reaktywacja”. Warsztaty, konferencja, wydarzenia artystyczne - w tak
ró¿nych formach realizowano ideê spo³ecznej rewitalizacji blokowisk. Koordynatorka
projektu. Hanna Nowak-Radziejowska do twórczej wspó³pracy zaprasza³a mieszkañców,
architektów, w³adze samorz¹dowe, naukowców, animatorów kultury i artystów.

Wizualizacja projektu, zg³oszonego na konkurs na now¹ wizjê bloków na Targówku
w rejonie ulic: Z³otopolskiej i Or³owskiej.
„To pomys³ i inicjatywa –
pierwsze w Warszawie i jedne z pierwszych w Polsce” –
oceni³ wicemarsza³ek Sejmiku Mazowieckiego Marcin
Kierwiñski podczas konferencji 17 czerwca. 80% warszawiaków mieszka w blokach.
Rewitalizacja czyni je miejscem lepszym przyjemniejszym, milszym do ¿ycia. Inicjatywa ma szansê staæ siê
pocz¹tkiem wiêkszej ca³oœci.
Podczas konferencji burmistrz Grzegorz Zawistowski
zwróci³ uwagê, ¿e Targówek
to nie tylko blokowiska; s¹ tu

TERMEK

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

tak¿e tereny zielone, domy rodzinne, obiekty sportowe; s¹
tereny prze¿ywaj¹ce rewitalizacjê w wymiarze podstawowym. Powinny temu towarzyszyæ zmiany w psychologii –
³¹czenie mieszkañców z miejscem zamieszkania.
Zdaniem wiceburmistrza
Krzysztofa Miko³ajewskiego,
rewitalizacja spo³eczna nie
powinna spoczywaæ tylko na
barkach samorz¹du; dlatego
do udzia³u w projekcie zaproszono mieszkañców, artystów,
socjologów, architektów, organizacje. W dalszym etapie, we
wrzeœniu odbêd¹ siê konsultacje spo³eczne.
Prof. Anna Giza-Poleszczuk przekonywa³a, ¿e rewitalizacja to proces ci¹g³y, wymaga bardzo du¿o cierpliwoœci, nie uda siê bez komunikowania interesariuszy.
Tego samego dnia warsztaty, s³u¿¹ce wypracowaniu strategii rewitalizacji poprowadzi³a Anna Wieczorek, a o metodach i praktyce z wykorzystaniem doœwiadczeñ partycypacji rewitalizacji zaniedbanych

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

OKULARY dla CIEBIE !!!
Z tym og³oszeniem:
BADANIE WZROKU GRATIS
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”
CH TESCO ul. STALOWA 60/64
Tel. 531 531 818
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

dzielnic Lublina – Ewa Kipta.
Podczas kolejnych warsztatów
Agnieszka Strzemiñska i Monika Komorowska rozmawia³y
w Parku Bródnowskim z
mieszkañcami. Ich odpowiedzi
na pytania, m.in. o ulubione i
mniej lubiane miejsca na Targówku pos³u¿¹ do stworzenia
mapy „mocnych” i „s³abych”
miejsc dzielnicy; bêd¹ podstaw¹ kszta³towania wizji rewitalizacji Targówka.
Wspólnie z artystami: Paw³em Althamerem i Micha³em
Mioduszewskim mieszkañcy
tworzyli niekonwencjonalny
autoportret dzielnicy – figurê
mê¿czyzny, na której tkankê
miêœniow¹ zast¹pi³a tkanka
miejska. Elementy makiety

przedstawiaj¹ budynki i miejsca, charakterystyczne dla Targówka. Figurê mo¿na obejrzeæ
na parterze Urzêdu Dzielnicy.
Kolejn¹ artystyczn¹ wizytówk¹ projektu jest ziemial, czyli mural na ziemi, o powierzchni 2000 m2, który pod kierunkiem Mariusza Libla powsta³ na
podwórku miêdzy Rembieliñsk¹ 8A a Balkonow¹ 1. Warto obejrzeæ to dzie³o, zanim nie
zaniknie pod wp³ywem wycierania przez ruch pieszy i wymywania przez deszcz.
Nadziejê na d³u¿szy ¿ywot
maj¹ rabatki kwiatowe, utworzone na zaniedbanych terenach zielonych przez mieszkañców, pod kierunkiem Miki
Grochowskiej. Daj¹ one szansê tak¿e na nawi¹zywanie wiêzi miêdzy s¹siadami, budzenie
poczucia odpowiedzialnoœci
za swoje otoczenie.
Efektem 3 spotkañ plenerowo-warsztatowych „Pocztówka
z Targówka”, prowadzonych
przez Tomka Kaczora i Jerzego Parfianowicza z grupy Oko³oFotograficznej, bêd¹ pocztówki, które stan¹ siê gad¿etem, promuj¹cym dzielnicê.
Dach bloku przy ul. Poborzañskiej 8 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ê” zaaran¿owa³o na miejsce relaksu i wypoczynku. Zorganizowano tu
wyk³ad i warsztaty „Ogrody na
dachu”, obserwacjê nieba, a
wieczorem – pokaz filmu
„Cz³owiek na linie”. W ramach
projektu RE-BLOK organizowane bêd¹ warsztaty – wyk³ady architektoniczne, prowadzone w autobusie konferencyjnym oraz kino letnie: pokazy TED na œcianie bloków.
Szerzej napiszemy o tym w
nastêpnych numerach naszej
gazety.
Informacje o projekcie dostêpne s¹ na www.re-blok.pl
K.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

LATO W MIEŒCIE 2011
Wszystkie imprezy w Muszli Koncertowej w Parku Praskim
29 czerwca (œroda) godz. 11.00 - Dyskoteka pod chmurk¹ wspólna zabawa w rytm przebojów
30 czerwca (czwartek) godz. 11.00 - Witamy wakacje impreza artystyczna
5 lipca (wtorek) godz. 11.00 - Warsztaty cyrkowe po³¹czone
z pokazem sztuki cyrkowej
6 lipca (œroda) godz. 11.00 - Warsztaty grafitti dla dzieci. Dzieci
robi¹ w³asny „wholetrain”, wycinaj¹ szablony, nastêpnie
wype³niaj¹ je spreyami
7 lipca (czwartek) godz. 11.00 - „Czary, mary i nie tylko” impreza estradowa, pokazy iluzjonistyczne i tresura zwierz¹t
12 lipca (wtorek) godz. 11.00 - „Orzeszek - ch³opiec z
leszczyny” - przedstawienie dla dzieci
13 lipca (œroda) godz. 11.00 - „Zabawa na sto dwa” - konkursy
przy muzyce
14 lipca (czwartek) godz. 11.00 - Muzyka klatki schodowej –
od Grzesiuka po Hip-hop - spotkanie z ulicznym folklorem,
warsztaty hip-hopowe dla dzieci, tworzenie i wspólne œpiewanie
piosenek
20 lipca (œroda) godz. 11.00 - „Zabawa w kratkê” - impreza
artystyczna, zabawa przy muzyce z konkursami
21 lipca (czwartek) godz. 11.00 - Tañczymy przeboje - wspólna
zabawa w rytm letnich przebojów
26 lipca (wtorek) godz. 11.00 - Warsztaty cyrkowe po³¹czone
z pokazem sztuki cyrkowej
27 lipca (œroda) godz. 11.00 - „Czary mary dla ka¿dego” impreza estradowa
28 lipca (czwartek) godz. 11.00 - „Bajkowi goœcie” - przedstawienie teatralne dla dzieci z udzia³em animatorów dzieciêcych przebranych za znane postacie z bajek
PragaJoga!
W ka¿d¹ niedzielê wakacji o godz. 10.00 w Parku Praskim
(obok placu zabaw) spotykamy siê na zajêciach Sri Sri Jogi.
Zajêcia poprowadz¹ licencjonowani instruktorzy. Wstêp wolny.
Prosimy o przyniesienie w³asnych mat do æwiczeñ.
INNE WYDARZENIA DK PRAGA:
3 lipca (niedziela) godz.12.00 - Leniwe Niedziele. Podwórkowy jarmark zabaw i opowieœci - Muzyczne opowieœci o
stwarzaniu œwiata.
Sen Pszczo³y; ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny. Spektakl edukacyjny dla dzieci, oparty na czterech mitach o stworzeniu œwiata: oceanicznym, s³owiañskim, hinduskim i afrykañskim. Spektakl w atrakcyjny, przystêpny sposób ukazuje ró¿norodnoœæ
œwiata i zró¿nicowane kulturowo spojrzenia na to, sk¹d wziê³y
swój pocz¹tek roœliny, zwierzêta i ludzie.
Od opowieœci o pocz¹tku œwiata przejdziemy do historii pocz¹tku miasta/dzielnicy Pragi. Przywo³amy zdjêcia, ciekawostki, wspomnienia z dziejów praskich ulic i podwórek. Po spektaklu i opowieœciach dzieci wezm¹ udzia³ w warsztacie plastycznym, przygotowanym przez doœwiadczon¹ animatorkê.
9 lipca (sobota) godz. 18.00 - Jedna Europa Wiele Kultur Muzyczny Przegl¹d Stolic Europejskich – ATENY. Koneser,
ul. Z¹bkowska 27/31. Wstêp wolny. W programie: film pt.
„Echo of Time”, re¿. Panos Kekas; koncerty: Jorgos Skolias
& Bronis³aw Du¿y /Polska/, Eleusis /Grecja/
12 lipca (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹”
goœciem DK Praga bêdzie Magdalena Wójcik; spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
14-16 lipca godz.19.00 - FRE3JAZZDAYS Festiwal - Koneser,
ul. Z¹bkowska 27/31. Wstêp wolny.
Nowy projekt muzyczny DK TuPraga powi¹zany z cyklem koncertowym Na Pradze jest jazz. Pierwsza edycja festiwalu odbêdzie siê w dniach 14, 15, 16 lipca w dawnej Wytwórni Wódek
„Koneser”. Scena festiwalu FRE3JAZZDAYS tworzy now¹ jakoœæ i stanowi platformê wymiany artystycznych doœwiadczeñ.
Program festiwalu wsparty jest na „filarach” sceny jazzowej (Stañko, Masecki, Tymañski, bracia Oleœ, Mazolewski), którzy nie
wystêpuj¹ w charakterze gwiazd – a promotorów m³odszych
kolegów, którzy zaprezentuj¹ siê obok nich – tworz¹c nowe i
oryginalne projekty muzyczne. >>FRE3JAZZDAYS Festiwal<<
w odró¿nieniu od warszawskich festiwali Warsaw Sumer Jazz
Days, czy Jazz na Starówce, które skupione s¹ na prezentacji
artystów zagranicznych, promuje artystów polskich dope³niaj¹c
obraz polskiej sceny jazzowej. Organizatorem festiwalu jest Dom
Kultury TuPraga a jego partnerami s¹ firmy BBI Development
oraz Centrum Handlowe Warszawa Wileñska.

OG£OSZENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 17.06.2011 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w siedzibach: Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. ks. I.
K³opotowskiego 15 oraz Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy
przy pl. Starynkiewicza 7/9 na okres 21 dni wykaz
o przeznaczeniu do sprzeda¿y w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomoœci gruntowej
zabudowanej po³o¿onej w Warszawie w dzielnicy
Praga Pó³noc przy ulicy Targowej 21.
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Nic nad zdrowie
Pierwszy raz mieszkañcy mogli ogl¹daæ Pawilon 2 Szpitala Praskiego 7 miesiêcy temu, jeszcze przed odbiorami
technicznymi. Jak pracuj¹ czynne od 1 maja oddzia³y i przyszpitalne poradnie, mo¿na by³o siê przekonaæ 18 czerwca,
podczas Pikniku Zdrowia.

Moc podziêkowañ
W roku szkolnym 2010/2011
pracowali rzetelnie i twórczo;
osi¹gnêli dobre wyniki i sukcesy. 21 czerwca spotkali siê na
uroczystoœci w Zespole Szkó³
z Oddzia³ami Integracyjnymi nr
41 przy ul. Bartniczej 2. Dyrektor Zespo³u Szkó³, Ma³gorzata
Kober, ¿yczy³a pedagogom i
uczniom wakacyjnego relaksu,
nowych przyjaŸni, soczystej
trawy oraz muzyki i mi³oœci.
¯yczenia wspania³ych wakacji
przekazali tak¿e: przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Zbigniew
Poczesny i burmistrz Grzegorz
Zawistowski. Pierwszym upominkiem dla wszystkich by³ taneczno-wokalny wystêp grupy
najm³odszych uczniów.
Jako pierwsi, dyplomy i nagrody otrzymali uczniowie
szkó³ podstawowych, którzy
uzyskali 40 pkt. na sprawdzianie po klasie VI, nastêpnie
uczniowie szkó³ gimnazjalnych
za wyniki egzaminu po klasie
III oraz 16 uczniów szkó³ ponadpodstawowych za wysok¹
œredni¹, uzyskan¹ w roku
szkolnym 2010/2011.Wœród
nagrodzonych byli laureaci
Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego: Stanis³aw
Leon Dachniewski z SP 52 i
Urszula Jedynak z SP 114 oraz
laureatka olimpiady biologicznej Karolina Kiemb³owska z
Gimnazjum nr 145 i Agata
Rusztyn, laureatka ogólnopolskiego konkursu profilaktycznego „Uchroniæ siebie”.
Podziêkowania otrzymali
opiekunowie laureatów: Barbara £yjak z SP 114, Janina
Gadzicka z SP 52, Leszek
Wróblewski z Gimnazjum nr
145 i Anna Moczulska z gimnazjum nr 143 oraz nauczyciele, uczestnicz¹cy w 2 dzielnicowych konkursach: na scenariusz zajêæ, poœwiêcony Grodzisku na Bródnie (Barbara
Krupiñska i Iwona Majchrowska z przedszkola nr 106,
Anna Krasnodêbska z SP 298
i Bogumi³a Stefañska z Gimnazjum nr 143) i na program
wychowawczy „Ad agendom
nati”, czyli „Stworzeni do dzia³ania” (Renata D¹browska,
Anna Chmielewska i Agata
Szuba z SP 277 oraz Wies³awa Dzikliñska i Jolanta Kowalczyk z ZS nr 34).
Doceniona zosta³a równie¿
aktywnoœæ w sferze pozaszkolnej: udzia³ w I Rajdzie Pieszym
po Targówku (I miejsce - CII
LO, II - Gimnazjum nr 144, III XIII LO), aktywnoœæ przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady
Targówka Jaros³awa Kubiaszczyka oraz wolontariusze, reprezentuj¹cy Targówek w XVIII
edycji Konkursu „Oœmiu wspania³ych”, a tak¿e szkolne kluby
wolontariatu i ich opiekunowie.
„Rok 2010/2011 by³ kolejnym rokiem pracy na rzecz
podnoszenia jakoœci i efektywnoœci nauczania. Wszystkie
szko³y w tym roku ciê¿ko pracowa³y. I s¹ efekty. Szko³y podstawowe podnios³y swój wynik
o 1,08 punktów w porównaniu

do roku poprzedniego” - poinformowa³a Katarzyna Majdura,
naczelnik Wydzia³u Oœwiaty.
Osi¹gniêcia w tej dziedzinie
nagrodzono czekami, które
otrzymali: dyrektor SP 285 – za
najlepszy wynik sprawdzianu
po klasie VI (31,23), najwy¿sz¹
poprawê wyników i najlepsz¹
klasê – VIA (32) oraz dyrektor
Gimnazjum nr 143 - za najwy¿szy w dzielnicy wynik egzaminu i najlepsz¹ klasê IIIC
(75,59).
By³y tak¿e podziêkowania
dla 4 nauczycieli i 3 dyrektorów szkó³ podstawowych za
zaanga¿owanie w dzia³ania
ekologiczne na terenie dzielnicy oraz podziêkowania za
dzia³alnoœæ w dziedzinie sportu. I miejsce w zawodach w
ramach Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y na terenie
Targówka uzyska³y, w swoich
kategoriach: ex aequo SP 28 i
SP 285, Gimnazjum nr 143
oraz XLVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Za wychowanie
przez sport, aktywne przygotowywanie dzieci do zawodów,
podziêkowania otrzyma³o 27
nauczycieli.
„Osi¹gniêcia uczniów i szkó³
to zas³uga tak¿e wybitnych
nauczycieli, którzy uzyskali

nagrodê prezydenta Warszawy” – po tej zapowiedzi Katarzyny Majdury listem i ró¿¹
obdarowano nauczycielki: El¿bietê Maj z SP 275, Olimpiê
Gnatowsk¹-Kobyliñsk¹ z XIII
LO i Kingê Jarock¹ z 46. LO.
Za ca³okszta³t pracy zawodowej, nagrodê prezydenta Warszawy otrzymali dyrektorzy,
którzy 31 sierpnia odchodz¹
na emeryturê: El¿bieta Koryciñska - dyrektor Przedszkola
nr 95, Maria Zygmunt - dyrektor Przedszkola nr 155 i Barbara Petrowicz – wicedyrektor
SP 277.
Zgodnie ze szkolnym rytmem pracy, realizacjê programu imprezy urozmaica³y przerwy; podczas pierwszej wyst¹pi³a grupa najm³odszych
uczniów; potem o klaskanie i
machanie rêkami, jako t³o do
wykonywanych piosenek poprosi³y widowniê 3 uczennice
XLVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Na koniec by³a niespodzianka – break dance w wykonaniu grupy Cojones Grandes. Power moves, footwork,
frez, toprock, drep – te figury,
przy muzycznym podk³adzie,
zaprezentowa³o 6 zawodników
(17 – 25 lat), którzy od 5 lat
æwicz¹ w Jab³onnie. Jednym
z nich jest Jakub Królikowski,
tegoroczny maturzysta CII LO
z ZS nr 41.
K.

Do mieszkañców SM Bródno
Zwracam siê do wszystkich mieszkañców lokali na
ostatnich piêtrach budynków, pozostaj¹cych w zasobach Spó³dzielni Mieszkaniowej Bródno. Kochani, nie dawajcie siê oszukiwaæ, za¿¹dajcie od waszych administracji rzetelnego rozliczenia centralnego ogrzewania na podstawie podzielników ciep³a.
Nasze wspó³czynniki koryguj¹ce s¹ niew³aœciwie naliczane,
powinny byæ ni¿sze, a co za tym idzie nasze op³aty za c.o. równie¿ powinny byæ ni¿sze. W naszych mieszkaniach nie ma ju¿
rur pionów c.o., które w mieszkaniach po³o¿onych na parterze i
pozosta³ych piêtrach s¹ dodatkowym czynnikiem grzewczym,
za który nikt nie p³aci. Dziêki temu gratisowemu grzaniu mieszkañcy tych lokali mog¹ przez ca³¹ zimê funkcjonowaæ przy zakrêconych grzejnikach, zaœ na koniec ka¿dego roku rozliczeniowego mog¹ siê cieszyæ zwrotem nadp³aconych za c.o. œrodków. To nie jest sprawiedliwe!
Na ostatnich piêtrach to gratisowe grzanie nie wystêpuje. Dodatkowo mamy ch³odzenie przez wolne przestrzenie w stropach,
gdzie ca³¹ zimê hula wiatr, zaœ temperatura w tych wolnych przestrzeniach bywa nawet ujemna (sprawdza³am to osobiœcie).
Apelujê do wszystkich zainteresowanych o przebudzenie, nie
dawajmy siê nabijaæ w butelkê, to s¹ nasze pieni¹dze, mamy
prawo ¿¹daæ w³aœciwego naliczania wspó³czynników koryguj¹cych. Firma rozliczaj¹ca ciep³o ma obowi¹zek ustalenia wspó³czynnika rzetelnie, dla ka¿dego lokalu z osobna. Zainteresowanych proszê o kontakt z pod numerem 604-596-758. Razem
damy radê!
El¿bieta Jankowska

Na kwadrans przed rozpoczêciem imprezy, przy namiotach ustawionych w parku na
terenie szpitala zaczê³y siê gromadziæ osoby, chc¹ce skorzystaæ z badañ EKG, pomiaru ciœnienia, poziomu cukru i cholesterolu. O wynikach mo¿na by³o
porozmawiaæ z dy¿uruj¹cym w
pobli¿u internist¹. Czas oczekiwania wype³ni³y pokazy udzielania pierwszej pomocy i lektura magazynu „Diabetyk”, rozdawanego przy stoliku Apteki „Mediq”. W rozmowach z wys³anniczk¹ naszej gazety wiele osób
wyra¿a³o zadowolenie z akcji
bezp³atnych badañ, porad profilaktycznych, kontaktu z lekarzem nie w gabinecie. Jedna z
oczekuj¹cych, pani Janinka, do
s³ów: Kocham Szpital Praski i
Pragê”, doda³a: „Mam pretensjê z powodu zmiany nazwy ulicy Szerokiej (uczêszcza³am
tam do szko³y) na ulicê ks.
K³opotowskiego.
Z bezp³atnych badañ EKG skorzysta³o 57 osób, a proponowanych „w pakiecie” badañ ciœnienia,
poziomu cholesterolu i cukru 97.
Oko³o po³udnia o¿ywi³o siê
piknikowe miejsce zabaw dla
dzieci – dmuchana zje¿d¿alnia.
Drug¹ czêœæ pikniku wype³ni³
program artystyczny. Znane i
lubiane warszawskie przeboje
zagra³a i zaœpiewa³a Kapela
Praska. Rozpoczêty na œwie¿ym powietrzu wystêp przerwa³a ulewa. Orkiestra przenios³a
siê do du¿ego namiotu, by umiliæ goœciom poczêstunek.
Po muzykantach artystyczn¹
pa³eczkê przej¹³ dr Andrzej Kidawa, który przygotowa³ prezentacjê o ¿yciu i twórczoœci
flamandzkiego malarza z XVI
wieku, Petera Breughla.
Na zdjêciach, zaprezentowanych w namiocie, utrwalone zosta³y wydarzenia z dziejów Szpitala Praskiego. Nowy rozdzia³ tej
historii otwiera pawilon A2. Na
parterze mieszcz¹ siê: Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy (przyjmuje ponad 3 tysi¹ce pacjentów
miesiêcznie), Centralna Sterylizatornia, Zak³ad Radiologii (z to-

mografem komputerowym, aparatur¹ RTG i USG). Na I piêtrze
usytuowane zosta³y: Oddzia³ Intensywnej Terapii (19 ³ó¿ek),
Oddzia³ Pooperacyjny (20
³ó¿ek), Laboratorium Analityczne; na II piêtrze: Centralny Blok
Operacyjny i Oddzia³ Wybudzeniowy (6 ³ó¿ek). £¹cznie 110 ³ó¿kami dysponuje, scentralizowane w nowym budynku, „serce
szpitala” – Oddzia³ Chirurgii (III
p.) i Pododdzia³ Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii (IV p.).
Przestronne korytarze umo¿liwiaj¹ swobodny przejazd wózków z pacjentami i aparatur¹.
Chcemy pokazaæ pacjentom, jak Szpital Praski siê rozwija: powsta³y nowe oddzia³y,
rozszerzy³ siê zakres us³ug dla
pacjentów – mówi dr Ewelina
Pirsztuk, ordynator Oddzia³u
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz Oddzia³u Pooperacyjnego. – Zwiêkszy³a siê liczba ³ó¿ek, które zabezpieczaj¹
pacjentów w stanie zagro¿enia
¿ycia. Dziêki zatrudnieniu nowej kadry specjalistycznej w
zakresie neurochirurgii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej,
znacznie rozszerzy³y siê mo¿liwoœci diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów w stanie zagro¿enia ¿ycia.
Ciasnota, brak komfortu, by³y
najwiêksz¹ bol¹czk¹ – wspomina dr Rafa³ Górewicz, ordynator Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i
Pododdzia³u Chirurgii Naczyniowej.” Teraz zmieni³ siê standard: pacjenci maj¹ 2-osobowe

pokoje lub sale 2- i 3-osobowe,
ka¿da z wêz³em sanitarnym i
toalet¹. Wiêkszoœæ operacji wykonywana jest technik¹ wewn¹trznaczyniow¹ – bezpieczniejsz¹ dla pacjenta i bardziej
skuteczn¹. Oddzia³ pe³ni 24godzinny dy¿ur w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Trafiaj¹ tu ofiary wypadków oraz osoby z nowotworami i powik³aniami mia¿d¿ycy.
Ten szpital zaczynaj¹ wybieraæ
m³odzi pacjenci, którym zale¿y
na nowoczesnym leczeniu i
szybkim powrocie do pracy”.
O ogromnym kontraœcie z
tym, co by³o poprzednio, w
piwnicach, mówi te¿ radiolog
dr Przemys³aw Dul. Podkreœla,
¿e Szpital Praski jest wyposa¿ony w nowoczesny sprzêt, w
pe³ni ucyfrowiony – co zrównuje placówkê ze œwiatowymi
standardami. Tomograf komputerowy w Zak³adzie Radiologii jest wielorzêdowy, przystosowany do wszystkich specjalistycznych badañ angiograficznych (w tym – badañ serca); ma szerokie zaplecze w
zakresie badañ ultrasonograficznych, bogato wyposa¿onych aparatach USG i nowoczesnych aparatach RTG. Pe³ne ucyfrowienie pozwala na
przekazywanie uzyskiwanych
obrazów RTG bezpoœrednio
do specjalistów na oddzia³ach.
Pacjenci s¹ pod opiek¹
wszechstronnie wykszta³conych specjalistów. To wa¿ne,
bo na Pradze profilaktyka zdrowotna jest trochê zaniedbana,
a pomocy potrzebuj¹ ludzie w
wieku powy¿ej œredniego.
Przytoczone oceny specjalistów, zatrudnionych w Szpitalu
Praskim, znalaz³y potwierdzenie w opinii, któr¹ po niedawnej
wizycie wystawili goœcie z Kijowa i dyrektor Biura Polityki
Zdrowotnej m.st. Warszawy: To
jeden z lepszych obiektów.
PS. Zaniepokojonych prasowymi informacjami o zad³u¿eniu Szpitala Praskiego informujemy, ¿e Piknik Zdrowia nie
powiêkszy³ d³ugów placówki;
odby³ siê dziêki przychylnoœci
i finansowemu wsparciu firm
wspó³pracuj¹cych: Kreator
Como Sp. z o.o., SYMICO,
Formed Sp. z o.o., Asseco Poland, Philips Viridian Polska.
K.
Zagadka dla Czytelników:
z jakiego utworu pochodz¹
s³owa u¿yte w tytule i kto jest
ich autorem? Rozwi¹zanie –
w nastêpnym numerze.
www.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
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OG£OSZENIE

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 49/CP/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodów wodoci¹gowych dn 100 mm na dzia³kach nr ew. 34, 14/2, 101, 10/1, 10/5, 9/6, 9/10 z obrêbu
4-16-37 przy ul. Maæka z Bogdañca i ul. Piasta Ko³odzieja w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - p. Cezarego Koz³owskiego, z³o¿ony dnia
19 paŸdziernika 2010 r. i zmieniony dnia 15 kwietnia 2011 r.
- decyzji nr 50/CP/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej PE 90 mm na dz. nr ew. 25/1, 24/2, 24/4, 25/2, 25/3, 36/1 z obrêbu
4-16-21 oraz dz. nr ew. 54/1, 35/6, 34, 33/3, 33/45, 33/4 z obrêbu 4-16-22 przy
ul. Chudoby w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 11 kwietnia 2011 r.
- decyzji nr 51/CP/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. odmawiaj¹cej ustalenia warunków
i szczegó³owych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w sprawie o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego oraz budowie kana³u œciekowego wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. ew. nr 15, 17/2, 19/5, 20/1, 28/4, 28/12, 30/1, 36/1, 46/8,
46/37, 46/38, 46/39, 46/40, 46/41, 46/42, 46/43, 46/44, 46/45, 46/46, 46/47, 46/48, 46/49,
46/50, 46/53 w obrêbie 4-17-08 oraz 29/3 w obrêbie 4-04-24 w ul. Starego Dêbu i ul.
Brzozowy Zagajnik na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie, do wniosku
inwestora ~ Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿onego dnia 31 marca 2011 r.
- decyzji nr 52/CP/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie oœwietlenia ulicznego
(latarnie + kabel 1 kV) na dzia³kach ew. nr 5,4/5, 4/3 z obrêbu 4-07-18 przy ul. Szklarniowej,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora - Miasta Sto³ecznego
Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, z³o¿ony dnia 5 kwietnia 2011 r.
- decyzji nr 53/CP/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej z rur
preizolowanych wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ na dz. nr ew. 14, 15/4, 15/8, 29/5, 29/6,
29/7, 29/8, 29/9, 29/3, 29/4 z obrêbu 4-07-09 przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - „Korporacji Radex” S.A., ul. Jana Sebastiana
Bacha 10, 02-743 Warszawa, z³o¿ony dnia 11 maja 2011 roku.
- decyzji nr 54/CP/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia PE 40 mm na dzia³ce nr ew. 48/1 stanowi¹cej ul. Jarzêbinow¹ w obrêbie 4-16-13
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 19.04.2011 r.
- decyzji nr 55/CP/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia na dz. nr ew. 91/9 z obrêbu 4-02-26 w drodze dojazdowej do ul. Dêbowej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, A!. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez Gaz Media Sp. z o.o., ul. Pi³sudskiego 2,
05-200 Wo³omin, z³o¿ony dnia 2 maja 2011 r.
- decyzji nr 56/CP/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
Dn 0,1 m w drodze dojazdowej w³¹czonej do ul. Twórczej na czêœci dzia³ki nr ew. 45/4
z obrêbu 4-16-25 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora p. Miros³awy Szulejewskiej, z³o¿ony dnia 12 maja 2011 r. i zmieniony dnia 17 maja 2011 r.
- decyzji nr 57/CP/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu na dzia³kach
nr ew. 36/1, 6/19 z obrêbu 4-16-21 oraz 3/1, 3/2, 3/3, 13, 54/1 z obrêbu 4-16-22 przy
ul. Kroczewskiej oraz ul. Chudoby w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez
Firmê Budowlan¹ Marek Antczak, ul. H. Sawickiej 2B, 62-800 Kalisz, z³o¿ony dnia
6 kwietnia 2011 r. i uzupe³niony dnia 21 kwietnia 2011 r.,
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. 08.00-16.00 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.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
korzystanie z nieruchomoœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,
w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci lub
zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e
¿¹daæ od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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).

Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 4240/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 lutego
2010 r. w sprawie zasad wydzier¿awiania na okres do trzech lat, nieruchomoœci miasta
sto³ecznego Warszawy i nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, dla których organem
reprezentuj¹cym w³aœciciela jest Prezydent m.st. Warszawy
OG£ASZA NA DZIEÑ 12 lipca 2011 r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA
DZIER¯AWÊ NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ
O POWIERZCHNI 2241m2 PRZEZNACZONEJ POD PARKING
NA OKRES DO 3 LAT
Grunt przeznaczony do dzier¿awy, stanowi czêœæ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
ewidencyjnej nr 27 w obrêbie 4-12-03, po³o¿ony przy ulicy Skoczylasa w Warszawie.
Dodatkowe informacje oraz druki potrzebne do z³o¿enia oferty mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Infrastruktury pok. 540, tel.: (22) 59 00 124 w godz. 8.00 - 16.00.

ZOO coraz atrakcyjniejsze
W³adze warszawskiego ogrodu zoologicznego udostêpni³y w
zesz³ym roku zwiedzaj¹cym
dwie nowe atrakcje: hipopotanarium oraz rekinarium. Obiekty te
wzbudzaj¹ sporo emocji i zachwytu wœród osób podziwiaj¹cych ¿ycie rekinów i hipopotamów w warunkach do z³udzenia
przypominaj¹cych ich naturalne
œrodowisko. Rekinarium w praskim ogrodzie zoologicznym jest
obecnie najwiêkszym akwarium
morskim na terenie Rzeczypospolitej. Okazy fauny i flory znajduj¹ce siê w jego wnêtrzu oraz
aran¿acja przestrzenna i oœwietlenie, sprawiaj¹ wra¿enie do-

skona³oœci, czego nie mo¿na powiedzieæ o hipopotanarium. Nad
poziomem wody wszystko wygl¹da w miarê przyzwoicie. Piêtrz¹ca siê roœlinnoœæ, rodem z
afrykañskiej d¿ungli oraz optymalne nas³onecznienie obiektu,
w którym przebywaj¹ hipopotamy, równie¿ sprawia wra¿enie
przemyœlanego zagospodarowania przestrzennego. Jednak
za szklan¹ szyb¹, która pozwala ogl¹daæ zwierzêta znajduj¹ce
siê pod wod¹, pojawia siê pierwsze rozczarowanie. Wed³ug licznej grupy osób ogl¹daj¹cych hipopotanarium to w³aœnie ró¿nice kolorystyczne miêdzy œrodo-

OG£OSZENIE
S¹d Okrêgowy w Ostro³êce l Wydzia³ Cywilny og³asza o
ustanowieniu na mocy art. 144 kpc kuratora procesowego
w osobie Artura Kowalskiego - pracownika S¹du Okrêgowego w Ostro³êce, do zastêpowania pozwanego Petera
Ozoemena Onwuzuruike ostatnio zamieszka³ego 03-719
Warszawa Praga - Pó³noc, ul. Jagielloñska 16 lok. 2, którego
aktualne miejsce pobytu nie jest znane, w sprawie sygn. akt
IC 342/11 z powództwa Diany Dickson p-ko Peter Ozoemena
Onwuzuruike o rozwód, do czasu zg³oszenia siê zastêpowanej
strony lub osoby uprawnionej do jej zastêpowania.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 59 ust 1
oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z 2003 r.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
o zmianie wniosku z dnia 18 paŸdziernika 2010 r. przez
inwestora - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na wniosek z dnia
10 czerwca 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ na dzia³kach ew. nr 5, 9, 10, 13, 14, 17,
18, 21, 22, 68, 69, 70, 71, 72, 74 z obrêbu 4-06-35
w ul. Liczyd³o, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie w zakresie:
- dodania dz. ew. nr 76 w obrêbie 4-06-35,
- wykreœlenia dz. ew. nr 21,22 w obrêbie 4-06-35,
- zmiany za³¹cznika graficznego.
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 Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
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.

wiskiem wodno-l¹dowym,
zmniejszaj¹ atrakcyjnoœæ tego
miejsca. Czêœæ, która znajduje
siê pod wod¹, jest du¿o jaœniejsza i urozmaica j¹ tylko kilka ryb,
które p³ywaj¹ w jej basenie.
Z informacji zamieszczonych
na stronie internetowej Sto³ecznego Zarz¹du Rozbudowy Miasta
wynika, ¿e w Warszawskim ZOO
powstaje kolejna nowa inwestycja. Tym razem bêdzie to paludarium, którego wartoœæ szacowana jest przez firmê, która wygra³a przetarg na ponad 2000000 z³.
Prace budowlane, maj¹ce na celu
adaptacjê istniej¹cego ju¿ budynku, na potrzeby nowego paludarium, zaczê³y siê 6 czerwca br. i
maj¹ potrwaæ piêæ miesiêcy. Je¿eli prace budowlane siê nie
opóŸni¹, ju¿ jesieni¹ odwiedzaj¹cy ZOO, bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
ogl¹dania olbrzymiego terrarium,
w którego wnêtrzu bêd¹ mieszka³y gady i p³azy, wraz z odpowiednio dobran¹ dla nich roœlinnoœci¹. Jak wynika z komunikatu
podanego przez warszawski
ogród zoologiczny, ma to byæ tropikalna d¿ungla, ze zbiornikiem
wodnym oraz wodospadem. Gotowy ju¿ projekt bêdzie mo¿na
ogl¹daæ z holu akwarium.
Warszawski ogród zoologiczny dziêki ostatnim inwestycjom
staje siê jednym z najlepszych
obiektów tego typu w Polsce.
G³ówn¹ przyczyn¹ wci¹¿ rosn¹cej atrakcyjnoœci sto³ecznego
ZOO jest fakt, i¿ w dalszym ci¹gu na jego rozwój przeznaczane s¹ olbrzymie œrodki finansowe. Poza tym w³adze sto³ecznego ogrodu zoologicznego stawiaj¹ równie¿ na innowacyjnoœæ
i interaktywnoœæ. Osoby korzystaj¹ce z Internetu, po zalogowaniu siê w serwisie spo³ecznoœciowym www.facebook.com
bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ ogl¹dania za poœrednictwem lajfo.tv
obrazu z trzech kamer, obejmuj¹cych swoim zasiêgiem teren
na którym znajduje siê: ¿yrafa
Lokatka, goryle oraz szympansy. Sami internauci zaznaczaj¹
jednak, ¿e obraz transmisyjny z
tych kamer pozostawia sporo do
¿yczenia, a najwiêksz¹ niedogodnoœci¹ jest fakt, i¿ nie zawsze w zasiêgu wizyjnym kamer
znajduj¹ siê zwierzêta, które
chcieliby obserwowaæ.
Warszawskie ZOO otwarte jest
codziennie od godziny 9 do 18.
W soboty i niedziele czas ten dodatkowo wyd³u¿ony jest o godzinê, wiêc zwiedzaj¹cy zachwycaæ
siê mog¹ urokami tego fascynuj¹cego miejsca do godziny 19.
Seniorzy zwiedzaæ ZOO za darmo mog¹ w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca. Ponadto osoby niepe³nosprawne wraz z opiekunami równie¿ nie musz¹ p³aciæ za
wejœcie na teren obiektu. Bilet
normalny kosztuje 17 z³, a ulgowy 12 z³. W kasach ZOO mo¿na
nabyæ równie¿ bilety rodzinne, a
za pociechy, które nie skoñczy³y
jeszcze trzech lat, równie¿ nie
RD
trzeba uiszczaæ op³aty.

W porz¹dku obrad XII sesji 15
czerwca, oprócz zmian w za³¹czniku dzielnicowym do bud¿etu na
rok 2011, znalaz³y siê 4 skargi na
dzia³anie burmistrza Targówka, 3
skargi na dzia³anie dyrektora Zarz¹du Gospodarki Nieruchomoœciami oraz interpelacje i wnioski.
Na sesji wprowadzono punkt, dotycz¹cy zarz¹dzenia Wojewody
Mazowieckiego o przeprowadzeniu 20 czerwca wyborów ponownych do Rady Dzielnicy Targówek
w okrêgu wyborczym nr 3 (ponownego przeliczenia g³osów oddanych na Danutê Pieñkowsk¹ i
Grzegorza Golca) oraz autopoprawkê zarz¹du dzielnicy do
zmian w za³¹czniku do bud¿etu.
Wymaganej wiêkszoœci nie uzyska³ wniosek, zg³oszony w imieniu klubu radnych PiS, w sprawie
odwo³ania Micha³a Jamiñskiego
z funkcji przewodnicz¹cego komisji bud¿etowej.
Liczenie g³osów przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny powierzy³ Agnieszce Kaczmarskiej. Oprócz radnych, na sesjê przybyli mieszkañcy, zainteresowani sprawami skarg.
Po informacji o pozytywnym
zaopiniowaniu przez 6 komisji
zmian w za³¹czniku dzielnicowym
do bud¿etu miasta na rok 2011,
radni jednomyœlnie, 20 g³osami,
podjêli uchwa³ê w tej sprawie. O
143 800 z³ zwiêkszono œrodki na
realizacjê nowego projektu pn.
„Nie tylko dla or³ów”, o 11 965 z³ na realizacjê projektu „Zagrajmy
o sukces”. Œrodki w wysokoœci 50
000 z³ przeniesiono z wynagrodzeñ bezosobowych Wydzia³u
Sportu i Rekreacji na akcjê „Boiska otwarte”. Œrodki w wysokoœci 70 000 z³, zaoszczêdzone na
II etapie robót w budynku mieszkalnym przy ul. Ossowskiego,
przeniesiono na modernizacjê
budynku przy ul. Œw. Wincentego 87. Przyznan¹ przez samorz¹d województwa mazowieckiego kwotê 60 000 z³ przeniesiono
na modernizacjê boiska przy
Gimnazjum 145 przy ul. Krasiczyñskiej 3/5, gdzie rozgrywane

bêd¹ zawody Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w dyscyplinach letnich – baseball.
Seriê projektów uchwa³, zawieraj¹cych skargi na dzia³anie
burmistrza, rozpoczê³a sprawa
Ewy Bojarskiej, która zarzuci³a
burmistrzowi niewa¿noœæ pisemnego oœwiadczenia woli,
wypowiadaj¹cego zawart¹ umowê najmu lokalu pracowniczego na czas nieokreœlony. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej
Jêdrzej Kunowski poinformowa³, ¿e komisja wnosi o odrzucenie skargi jako bezzasadnej
z przyczyn faktycznych i prawnych. Uchwa³ê tej treœci popar³o 11 radnych, 8 by³o przeciw,
2 wstrzyma³o siê od g³osu.
Taki sam wynik da³o g³osowanie uchwa³y w analogicznej
sprawie Anity Wojty³³o: 11 - za,
8 - przeciw, 2 - wstrzymuj¹ce siê.
Równie¿ z przyczyn faktycznych i prawnych komisja rewizyjna uzna³a za bezzasadn¹
skargê Urszuli Górskiej. Podczas sesji autorka skargi
stwierdzi³a, ¿e nie uzyska³a od
burmistrza odpowiedzi na pisma od kwietnia 2010 roku.
W tej sprawie glos zabra³ wiceburmistrz Grzegorz Gadecki,
który omówi³ sprawê remontu budynku przy ul. Œw. Wincentego 87.
Zarz¹d dzielnicy stara siê nadrobiæ zaniechania 15 minionych lat.
Przydzielaj¹c lokale socjalne kieruje siê 2 kryteriami: metra¿owym
i dochodowym, zgodnie z
uchwa³¹ Rady Warszawy. Oczekiwania niektórych mieszkañców
s¹ inne od tego, co przewiduj¹
przepisy. Wiceburmistrz obieca³,
¿e ka¿da sprawa zostanie indywidualnie rozpatrzona. Urszule
Górsk¹ zaprosi³ na rozmowê 17
czerwca o godzinie 12, nastêpne
rodziny – o 13.00 i 14.00.
W obronie mieszkañców,
sk³adaj¹cych skargi, wypowiedzieli siê: Mi³osz Stanis³awski,
Krzysztof Miszewski, Agnieszka Kaczmarska i Jacek Rybak.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski przypomnia³, ¿e to on by³ ini-

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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 17 czerwca 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ w ul.
Polnych Kwiatów i ul. Piskl¹t na dz. nr ew. 2/1, 21/5,
21/6, 21/7, 21/8, cz. 21/10,18 z obrêbu 4-05-02, 80/1,
80/3, 80/2, 80/4, 37/42, 37/43. 37/14, 37/44, 98, 99 z
obrêbu 4-17-10, 29/4 z obrêbu 4-04-24 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
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 przyj¹æ 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.

Bazyliañska 8 i brak reakcji na
pisma, kierowane przez wspólnotê do ZGN) komisja rewizyjna uzna³a za bezzasadne.
Na sesji dyrektor ZGN Stefan
£akomy skargê okreœli³ jako bezzasadn¹, poniewa¿ ¿¹dania
wspólnoty (toaleta dla psów, budowa oczka wodnego, rozbudowa
monitoringu) trzeba by realizowaæ
z bud¿etu miasta Warszawy.
W g³osowaniu 9 radnych popar³o uchwa³ê o uznaniu tej
skargi za bezzasadn¹, nikt nie
by³ przeciwny, 7 wstrzyma³o
siê od g³osu.
Jednomyœlnie, 17 g³osami,
radni przyjêli uchwa³ê, uznaj¹c¹
za bezzasadn¹ – z przyczyn
faktycznych i prawnych – skargê Ewy Rutkowskiej na dzia³anie burmistrza Targówka. Z uzasadnienia uchwa³y wynika, ¿e
zamiana lokali mieszkalnych,
dokonana w 2009 roku miedzy
Miros³aw¹ Hejduk a Barbar¹
Stañczuk, zosta³a przeprowadzona zgodnie z przepisami
prawa miejscowego.
Interpelacje i wnioski zg³aszali: Maciej Jankiewicz, Anna
Moczulska i Jacek Rybak.
Wiêkszoœci g³osów nie uzyska³ ponownie zg³oszony przez
Tomasza Cichockiego, podpisany przez 7 radnych, wniosek o
odwo³anie Macieja Jamiñskiego
z funkcji przewodnicz¹cego komisji bud¿etowej. W koñcu trzeciej godziny obrad na sali by³o
tylko 13 radnych. Przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny oceni³, ¿e
to „oburzaj¹ce, niedopuszczalne” i zapowiedzia³ wyci¹ganie
konsekwencji, jeœli taka sytuacja
K.
siê powtórzy.

Bezp³atne przejazdy dla uczestników „Lata w mieœcie”
Zorganizowane grupy dzieci, bior¹cych udzia³ w miejskiej
akcji „Lato w mieœcie”, bêd¹ mog³y podró¿owaæ komunikacj¹ miejsk¹ bezp³atnie.
Na mocy uchwa³y sto³ecznych radnych zwolnienie z op³at
przys³uguje grupom licz¹cym co najmniej 10 osób, a tak¿e ich
opiekunom. Obowi¹zuje w dni powszednie, od 27 czerwca do
31 sierpnia 2011 roku. Organizatorem grupy musi byæ placówka
objêta akcj¹ „Lato w mieœcie”, np. szko³a, dom kultury itp.
W przypadku grupy 10-osobowej z bezp³atnych przejazdów bêdzie móg³ korzystaæ jeden opiekun. Wraz z grup¹ licz¹c¹ od 11 do
20 osób bezp³atnie bêdzie mog³o podró¿owaæ dwóch opiekunów,
a trzech - gdy grupa bêdzie liczy³a 21-30 osób. Dla grup powy¿ej
30 uczestników, zwolnienie przys³uguje czterem opiekunom.
Do korzystania z nieodp³atnych przejazdów uprawnia potwierdzony w Biurze Sportu i Rekreacji Urzêdu m.st. Warszawy formularz, zawieraj¹cy imienn¹ listê uczestników wraz z numerami dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ (ze zdjêciem). Podczas przejazdu dokument wpisany w formularzu uczestnicy
musz¹ posiadaæ przy sobie.
Bezp³atne przejazdy odbywaj¹ siê na podstawie uchwa³y nr
V/87/2010 Rady Miasta z 16 grudnia 2010 roku.
www.ztm.waw.pl
www.facebook.com/ztm.warszawa



Skarga za skarg¹

cjatorem wyst¹pienia o likwidacjê spó³ki „Goœciniec Mazowsze”. Lokatorzy budynku przy ul.
Œw. Wincentego nie mieli nawet
meldunku. Zarz¹d dzielnicy porz¹dkuje sytuacjê. Kolejka oczekuj¹cych na mieszkanie socjalne by³a kilkuletnia, obecnie realizuje siê wnioski z 2010 roku.
Uchwa³ê, w której skargê Urszuli Górskiej uznano za bezzasadn¹, popar³o w g³osowaniu 11 radnych, 9 by³o przeciw.
Projekt kolejnej uchwa³y dotyczy³ skargi mieszkañców ulicy
Or³owskiej na dzia³anie dyrektora ZGN. Po spotkaniu 6 czerwca z mieszkañcami i dyrektorem
ZGN komisja rewizyjna opowiedzia³a siê za odrzuceniem skargi. Podczas sesji, uzasadnienie
projektu uchwa³y krytycznie oceni³ Jacek Rybak, wnioskuj¹c powrót sprawy do komisji rewizyjnej. Wniosek zyska³ poparcie 9
radnych, 7 by³o przeciw, 2
wstrzyma³o siê od g³osu.
Za bezzasadn¹, z przyczyn
formalnych i prawnych, komisja
rewizyjna uzna³a skargê Jana
Burzyñskiego na dzia³anie dyrektora ZGN. Na sesji Jacek
Rybak zwróci³ uwagê na ró¿nice kwot zaleg³oœci, podanych w
pismach i wnioskowa³, by
spraw¹ ponownie zajê³a siê
komisja rewizyjna. Wniosek nie
uzyska³ wiêkszoœci g³osów: 9 –
za, 11 – przeciw. Za uchwa³¹ o
odrzuceniu skargi opowiedzia³o siê 11 radnych, 9 by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Równie¿ skargê Dariusza
Korzeniewskiego na dzia³anie
dyrektora ZGN (brak wspó³pracy ze wspólnot¹ mieszkaniow¹
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Zrozumieæ nieskoñczonoœæ
Pojêcie nieskoñczonoœci nawet w matematyce uchodzi
za jedno z najbardziej niejasnych i problematycznych. Zrozumieæ nieskoñczonoœæ potrafi¹ tylko artyœci. Sztuka to
przecie¿ nieskoñczonoœæ pomys³ów, czego dowodem jest
ostatnia wystawa prezentowana w galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7.
Sztuka (szczególnie ta no- technika i minimalizacja œrodwoczesna) nie zna ograniczeñ, ków. Obrazki Lehahna: „Czarrz¹dzi siê swoimi prawami. na dziura” czy „Czerwona kroArtysta musi byæ wolny w spo- wa” s¹ bardzo skromne, poci¹sobie wyra¿ania emocji. Zasa- gniête jedn¹ kresk¹. Inni artydzie nieograniczonej wolnoœci œci ograniczyli siê do grafiki.
artystów Stowarzyszenie fabs Widzimy te¿ przyk³ad tekstu,
zawsze by³o wierne. W swoim wystawionego jako dzie³o sztumanifeœcie cz³onkowie fabs ki. Chodzi o uk³ad tekstu, któzapisali, ¿e podstawowym ce- ry sam w sobie jest grafik¹.
lem stowarzyszenia jest poGaleria fabs s³u¿y³a prezenszukiwanie prawdy, a d¹¿e- tacji artystów nie tylko z obszaniem - wyjœcie poza podzia³ na ru sztuk wizualnych, ale rówgatunki sztuki.
nie¿ muzyków. W drugiej czêGaleria na Brzeskiej zawsze œci wernisa¿u muzyczny perforby³a miejscem niezale¿nym. mance zaprezentowa³ artysta z
Prezentowa³a artystów z ró¿- Finlandii Veli-Matti Ikävalko.
nych œrodowisk i krajów, pos³u- Maj¹c do dyspozycji keyboard,
guj¹cych siê ró¿nymi œrodka- dwa flety, mikrofon oraz kommi wyrazu i technikami. Ka¿dy binacjê wzmacniaczy i elektrowernisa¿ by³ zaskakuj¹cym nicznych narzêdzi stworzy³ suwydarzeniem. Podobnie by³o i gestywny, bardzo nastrojowy
tym razem, 17 czerwca, kiedy utwór muzyczny, sk³adaj¹cy siê
otwarta zosta³a wystawa gru- z nak³adaj¹cych siê na siebie
py m³odych artystów z ró¿nych fragmentów. Wiod¹cy motyw
stron œwiata, pod tytu³em „Zro- muzyczny by³ jakby przekazywany z instrumentu na instruzumieæ nieskoñczonoœæ”.
- Wszyscy artyœci zadaj¹ ment, by zabrzmieæ w efekcie
sobie pytanie o nieskoñczo- razem, jak ma³a orkiestra.
Wystawê „Zrozumieæ nienoœæ – powiedzia³ Boaz Lehahn z Izraela, jeden z uczest- skoñczonoœæ” mo¿na ogl¹daæ
ników wystawy. Praca artysty w galerii Stowarzyszenia Artynigdy siê nie koñczy, nie powin- stów fabs przy ul. Brzeskiej 7
na mieæ ¿adnych ograniczeñ. do 3 lipca, w niedzielê w godziBoaz Lehahn, który wystawi³ na nach 15-17 lub po uzgodnieniu
Brzeskiej kilka swoich prac ma- telefonicznym, 505-12-14-17.
lowanych na szkle, przyjecha³
Jest to, niestety, ostatnia
do Warszawy z kilkunastoma wystawa fabs na Brzeskiej.
kolegami pochodz¹cymi z Au- Zas³u¿one dla promocji sztuki
stralii, Kanady i Finlandii. S¹ Stowarzyszenie zawiesza
nieformaln¹ grup¹, poznali siê dzia³alnoœæ na Pradze, aby
w Berlinie. Kuratork¹ wystawy realizowaæ swoje oryginalne
jest Leo Zylberberg.
projekty artystyczne w ZbluTo, co ³¹czy zgromadzone w dzy, w gminie Kamienica.
galerii fabs prace, to uboga
Joanna Kiwilszo

Masz doœæ podwy¿ek?



XII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Poprzyj wniosek o referendum – wytnij, wype³nij i przynieœ do biura PiS na Targow¹ 38 w godz. 10.00-19.00.
UDZIELAM POPARCIA WNIOSKOWI O PRZEPROWADZENIE REFERENDUM Z NASTEPUJ¥CYMI PYTANIAMI:
- Czy jesteœ przeciw sprzeda¿y przez m.st. Warszawa Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej SPEC S.A.?
- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do koñca obecnej kadencji Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
cen biletów komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa na poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?
- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do koñca obecnej kadencji Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
cen wody i odprowadzania œcieków przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Warszawie na
poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?
- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do koñca obecnej kadencji Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz op³at
za ¿³obki miejskie na poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?

Maciej Maciejowski - radny m.st. Warszawy
Lp

IMIÊ I N IMIÊ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER PESEL

PODPIS

Inicjator referendum: Prawo i Sprawiedliwoœæ Warszawa, Biuro Okrêgowe ul. Koszykowa 10, 00-564 Warszawa.
Pe³nomocnik Inicjatora referendum: Zbigniew Romaszewski, Al. 3 Maja 5 m.45, 00-401 Warszawa.
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, fizyka, chemia
- dojazd tel. 500-865-729
POPRAWKI matur - matematyka,
dojazd, tel. 500-865-729
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE
ABY potencjê wzmocniæ
502-454-922
MASA¯E lecznicze, leczenie
bañkami (przewlek³e stany
zapalne stawów - krêgos³upa,
rwa kulszowa, bóle miêœniowe,
nerwobóle, bóle migrenowe)
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Radzymiñska 101/103
gabinet 200, 503-332-818
PROFILAKTYKA zdrowia,
analiza pierwiastkowa w³osów,
oznaczanie 24 biopierwiastków
i 5 pierwiastków toksycznych,
wskazanie typu metabolicznego,
okreœlenie tendencji chorobowych,
indywidualne zalecenia
dietetyczne, chronoselektywna
suplementacja witaminowomikroelementowa 503-332-818
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437
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,
remonty, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257,
www.agdwandel.pl
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

PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
MEDYCYNA PRACY
Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71

PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY, ¿aluzje 888-865-177
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
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
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
TANIO sprzedam wózki dla dzieci
(rok po roku + spacerówka),
noside³ko, fotelik samochodowy
do 13 kg, fotelik do karmienia,
669-051-533
INNE
A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i
bez zbêdnych formalnoœci.
Provident: 600 400 295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00
POSZUKUJÊ œwiadka
uszkodzenia na wyrwie
w jezdni czarnego Audi
A6 przy sklepie na ul.
Grodzieñskiej 17. wrzeœnia
2010 oko³o godz. 10 00,
tel. 603-578-280

pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay
na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny
odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji
swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
29, 30 czerwca
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 lipca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Koty a kleszcze
i toruñskie odchody
Proszê Szanownych Pañstwa.
W ofercie licznych programów
telewizyjnych istniej¹ dwa programy, które zas³uguj¹ na polecenie
– tvp Historia i tvp Kultura.
Po roku ogl¹dania nabra³em
szacunku.
¯adne TVN-ki, Polsatki, Jedyneczki i Dwójeczki, Trwamy i
Pulsy nie podaj¹ takiej iloœci faktów, dziêki którym jasne staj¹ siê
przyczyny naszej odwiecznej
narodowej biedy, braku politycznych przyjaŸni i autostrad.
Prawda jest prosta: jesteœmy zdani na siebie w swoich
ma³ych gminnych ojczyznach
i nie ma nic za darmo.
Ka¿dy festyn i promocja kosztuje. Tym bardziej dziwiê siê panu
Rydzykowi z tytu³em ksiêdza, ¿e
zapomnia³ o historii i kulturze
swojego Koœcio³a i mojej Polski.
Komu s³u¿ysz,ch³opie?!
Mniemam, ¿e pogoñ za pieniêdzmi i s³aw¹, wynikaj¹ jedynie z obci¹¿enia mas¹ portfela, a nie k³opotów osobistych
lub z kobiet¹. Pamiêtajmy:
Kultura i Historia.
Onegdaj przekazywa³em
Szanownym Pañstwu informacje na temat kleszczy.
Aliœci „Kocie lobby” domaga
siê bardziej szczegó³owych
danych, mylnie s¹dz¹c, ¿e
KOT to PIES.
Proszê Szanownych Pañstwa Kot to nie Pies. Aliœci ka¿de zwierzê z rodziny ssaków
nale¿y poddaæ profilaktyce
przeciwkleszczowej.
Dlaczego?
„Lobby Psiemu” przypominam, ¿e obecnoœæ kleszczy
mo¿e spowodowaæ œmierteln¹
babeszjozê – chorobê pierwotniacz¹, kuzynkê malarii oraz
boreliozê – groŸn¹ chorobê
bakteryjn¹ z grupy krêtków.
Borelie s¹ kuzynami, hm,
raczej braæmi, ojcami z upiornego zakonu - syfilisu! powoduj¹cymi spustoszenie w nerkach, stawach, mózgu i w miêœniu sercowym.
Poniewa¿ choroba ma proces przewlek³y, bezobjawowy,
w pierwszych latach czêsto
umyka przyczynowym domniemaniom w³aœcicieli i lekarzy weterynarii.
Podsumujmy - pies mo¿e
zachorowaæ na babeszjozê i
boreliozê.
Dodam, ¿e jest jeszcze jedna
mo¿liwoœæ: ze wzglêdu na brak
danych w fachowym piœmiennictwie, domniemujê na podstawie
praktyki, ¿e sporadyczne pora¿enia rdzenia krêgowego u m³odych psów mog¹ byæ spowodowane przez wirus zakaŸnego zapalenia opon rdzenia krêgowego i mózgu, które dotyka ludzi.
Wa¿na informacja dla „Kociego Lobby” - proszê zabezpieczaæ!
Mimo ¿e u tego gatunku nie
stwierdza siê gwa³townej w przebiegu babeszjozy, to borelie
mog¹ zacz¹æ swoje ¿niwa. Koty
mog¹ zapadaæ na boreliozê.
Przypomnê, ¿e dawka przeciwkleszczowa, bêdzie dzia³aæ
28 dni czyli 4 tygodnie, a nie
miesi¹c. Ta sama dawka w stosunku do pche³, zadzia³a w
okresie 3 miesiêcy.

Podsumujmy. Kot mo¿e zachorowaæ na boreliozê!
Dla „Lobby ludzkiego” - jesteœmy nara¿eni na dwie choroby przenoszone przez kleszcze. Na boreliozê i wirusowe
zapalenie opon mózgowych i
rdzenia krêgowego.

W ka¿dym przypadku obecnoœci kleszcza na naszym ciele, sugerujê wizytê u lekarza
medycyny i w ka¿dym przypadku w 4-8 tygodni po fakcie
spotkania z kleszczem, sugerujê badanie krwi w kierunku
boreliozy.

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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 17 czerwca 2011 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia PE 90 mm na dz. nr ew. 79, 34/7, 28, 27, 26 z
obrêbu 4-07-05 przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
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.

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.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
GRUPO LAR REAL ESTATE POLONIA II Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, reprezentowany
przez p. Piotra Ziemniewicza, z³o¿ony dnia 7 czerwca
2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na przebudowie
osiedlowej sieci cieplnej na sieæ ciepln¹ preizolowan¹
wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ na dz. nr ew. 129, 130
z obrêbu 4-06-08 przy ul. Kowalczyka w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
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.
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Warszawa nie bêdzie
Europejsk¹ Stolic¹ Kultury
Warszawa przegra³a rywalizacjê i nie bêdzie Europejsk¹
Stolic¹ Kultury w 2016 roku.
Decyzj¹ miêdzynarodowego
jury tytu³ ten przyznano Wroc³awiowi, który oprócz Warszawy
pokona³ w finale równie¿
Gdañsk, Katowice i Lublin.
Werdykt og³oszono 21 czerwca w £azienkach w obecnoœci
wszystkich prezydentów zainteresowanych miast, z Hann¹
Gronkiewicz-Waltz na czele.
Niestety, tym razem nie tylko
nie zosta³a ona bohaterem i
gwiazd¹ wieczoru, ale okaza³a
siê jego najwiêksz¹ przegran¹.
Choæ po og³oszeniu wyniku robi³a dobr¹ minê do z³ej gry, gratuluj¹c prezydentowi Wroc³a-

wia, to widaæ by³o, ¿e ciê¿ko jej
prze³kn¹æ gorycz pora¿ki. I w
sumie trudno siê temu dziwiæ,
bo to naprawdê du¿a skaza na
wizerunku Hanny GronkiewiczWaltz, zarówno jako gospodarza najwiêkszego polskiego
miasta, ale równie¿ jako czo³owego polityka Platformy Obywatelskiej, który przegra³ z bezpartyjnym wroc³awskim prezydentem Rafa³em Dutkiewiczem. Tym samym, którego PO
próbowa³a do siebie bezskutecznie pozyskaæ, a który po
raz kolejny wygra³ wybory we
Wroc³awiu, w I turze uzyskuj¹c
poparcie w granicach 72%.
Zranione ambicje Hanny
Gronkiewicz-Waltz s¹ w tej sy-

tuacji jednak najmniejszym problemem. Tym bardziej, ¿e i tak
mia³a szczêœcie, nie przegrywaj¹c rywalizacji ju¿ w pierwszej
turze, na kilka dni przed wyborami samorz¹dowymi, bo bez
w¹tpienia odbi³oby siê to na jej
wyborczym wyniku. O wiele
wiêkszym zmartwieniem jest
koniec marzeñ o dodatkowych
63 milionach euro, które Warszawa zobowi¹za³a siê przeznaczyæ na kulturê w przypadku swojej wygranej. Teraz o tych
pieni¹dzach mo¿emy zapomnieæ, zw³aszcza ¿e bud¿et
miasta œwieci pustkami, a kultura nigdy nie by³a priorytetem
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Chyba, ¿e do pani prezydent wresz-

Rada wielu

Pomnik nieudolnoœci
cie dotar³o, ¿e najwy¿szy czas
jest to zmieniæ. I mimo przegranej warto uchwaliæ opracowany
na potrzeby Europejskiej Stolicy Kultury wieloletni Program
Rozwoju Kultury w Warszawie,
a nastêpnie wcieliæ go w ¿ycie.
Bo bycie stolic¹ zobowi¹zuje.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady m.st.Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

PO warszawsku

Wakacyjny wyœcig
Wakacje dla wszystkich partii bêd¹ gor¹cym okresem, nie
tylko ze wzglêdu na pogodê.
Cz³onkowie PiS i SLD w Warszawie rywalizuj¹ o zaszczytny tytu³ populisty roku. Dlaczego? Obie partie zbieraj¹ podpisy pod rozpisaniem referendum, obie robi¹ to jednoczeœnie, obie wymyœli³y sobie, ¿e
to bêdzie ich napêdem w kampanii jesiennej do parlamentu.
Obie maj¹ wiêc wspólny cel,
ale robi¹ to osobno.
Dlaczego siê nie dogada³y?
Bo nie o cel, tylko o politykê tu
chodzi. Niech wiêc nie da siê
oszukaæ nikt, do kogo podejd¹
dzia³acze PiS-u lub SLD i zapytaj¹: „czy lubi Pan/Pani pod-

wy¿ki?” G³upie pytanie, bo przecie¿ nikt ich nie lubi! Tak sobie
pomyœleli decydenci obu partii.
Ale pytanie jest jednak zbyt g³upie, ¿eby je traktowaæ powa¿nie. Bo co na myœli ma PiS, pisz¹c na stronie internetowej
„Lubisz podwy¿ki?? Nie?? Polub NAS – my te¿ nie lubimy
podwy¿ek!!”? Chodzi o podwy¿ki, czy o zbicie kapita³u politycznego? PiS liczy tylko bowiem na
jedn¹ podwy¿kê – poparcia w
sonda¿ach! SLD nie jest ju¿ tak
bezpoœrednie. Oni za to chc¹
oddzia³ywaæ na emocje: „Nie
pozwól innym decydowaæ o
swojej przysz³oœci!” albo „w
biednych szpitalach i szko³ach
bêdzie zimno”. „Piarowcy” SLD

s¹ widaæ m¹drzejsi, ale znów
chodzi tu tylko o PR, a nie o rzeczywiste sprawy.
Czy ufacie Pañstwo organizacjom, których interes przedstawia siê w prostych s³owach: „im
gorzej tym lepiej”? Mnie to nie
przekonuje. Jak widaæ, nie przekonuje to wiêkszoœci warszawiaków, poniewa¿ z informacji,
jakie do mnie dochodz¹, akcje
promocyjne id¹ im ciê¿ko.
Zapytacie Pañstwo, czym to
siê ró¿ni od zbierania podpisów pod projektem zmian do
ustawy w ramach Koalicji Inicjatywy Obywatelskiej „STOP
Janosikowe”, które popieram i
w które siê anga¿ujê? Ró¿ni
siê tym, ¿e organizacje poza-

Prosto z mostu

rz¹dowe i indywidualni mieszkañcy Warszawy, dzia³acze i
spo³ecznicy chc¹ coœ zmieniæ
naprawdê! Tu nie chodzi o promocjê ani o poparcie. Tu chodzi o realne rozwi¹zanie problemu! Dlatego pewnie warszawiacy na ulicach naszego
miasta chêtnie sk³adaj¹ swój
podpis, czêsto ¿egnaj¹c siê
serdecznym „trzymamy kciuki,
powodzenia” z uœmiechem na
ustach odchodz¹c.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Santana czyli o biurokracji

Ch³odnym okiem

W czerwcu na stadionie Legii mia³ odbyæ siê koncert Carlosa Santany. Gwiazda rocka
z najwy¿szej pó³ki przegra³a z
polsk¹ biurokracj¹ - koncert
zosta³ odwo³any. Organizatorzy nie uzyskali zezwolenia na
jego przeprowadzenie, gdy¿
zbyt póŸno z³o¿yli wniosek w
urzêdzie. „Zgodnie z ustaw¹
Biuro Bezpieczeñstwa ratusza
nie mog³o nawet rozpatrzyæ
pisma od organizatora” - powiedzia³a urzêdniczka. Nie
mog³o? Dlaczego?
Ustawa o bezpieczeñstwie
imprez masowych wymaga, by
wniosek o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy
masowej zosta³ z³o¿ony nie
póŸniej ni¿ na 30 dni przed imprez¹. Je¿eli wniosek zostanie
z³o¿ony po tym terminie, nie jest
w ogóle rozpatrywany. Tymczasem w ustawie nie ma przepisu, nakazuj¹cego odmówienie
wydania zezwolenia z takiego
powodu. Ustawa wyraŸnie wymienia przypadki, w których
wniosek nale¿y rozpatrzyæ negatywnie (dla koneserów: art.
29 ust. 4). Nie ma w tej wyliczance przekroczenia terminu.
Termin z³o¿enia wniosku s³u¿y bowiem temu, by w sytuacji,
gdy organizator imprezy w ostatniej chwili zarzuci urz¹d nie-

chlujnymi mapkami czy uzgodnieniami, urzêdnicy mogli rzec:
przepraszamy panowie, nie jesteœmy w stanie tego przerobiæ,
nie damy wam zezwolenia i
mamy na to podstawê prawn¹.
Natomiast, je¿eli urzêdnik potrzebuje na wydanie zezwolenia
mniej ni¿ 30 dni, to nie powinien
uparcie egzekwowaæ tego terminu. Celem prawa nie jest bowiem tresowanie obywateli, lecz
- w tym przypadku - zapewnienie bezpieczeñstwa.
Z terminem sk³adania wniosku jest zupe³nie inna sytuacja,
ni¿ np. z terminem sk³adania
ofert w przetargu. Tam, gdy jedna z ofert, choæby obiektywnie
najlepsza, zostanie z³o¿ona po
terminie, uwzglêdnienie jej by³oby naruszeniem równoœci szans.
W przypadku koncertu nie ma o
tym mowy - poluzowanie terminu nie dzia³a na niczyj¹ szkodê.
Oczekujemy od urzêdników
wydawania dobrych decyzji. W
prze³o¿eniu na procedury administracyjne „dobrych” oznacza nie podlegaj¹cych skutecznemu
zaskar¿eniu. Je¿eli organizacja
koncertu uzyska³a pozytywne
opinie policji, stra¿y po¿arnej i
innych s³u¿b, zezwolenie z natury rzeczy nie bêdzie zaskar¿one, gdy¿ nie ma tego kto zrobiæ - móg³by to zrobiæ tylko or-

Mo¿e wydaæ siê Pañstwu
dziwne, ¿e poœwiêci³em ju¿
dwie interpelacje jednej uszkodzonej huœtawce. Jednak wielu rodziców denerwuje sprê¿yna stercz¹ca z tartanowej nawierzchni placu zabaw. W ka¿dej chwili mo¿e wpaœæ na ni¹
jakieœ rozbiegane dziecko i ...
nieszczêœcie gotowe. Pocz¹tkowo sprê¿yna by³a malowniczo i groteskowo przewi¹zana
bia³o - czerwon¹ plastikow¹
wstêg¹. Potem taœmê urwa³y
dzieciaki. Na placu zabaw przy
ul. Strumykowej jestem kilka
razy w tygodniu. Sprê¿yna ci¹gle sterczy na jego œrodku, a
dooko³a biegaj¹ maluchy. Jakie¿ by³o wiêc moje zdziwienie,
kiedy przeczyta³em, ¿e „...huœtawka jest wy³¹czona z u¿ytku
i zabezpieczona tak, ¿e dzieci
nie maj¹ do niej dostêpu”. Tak
odpowiedzia³a mi na interpelacjê Hanna GronkiewiczWaltz. Drobny, ale kolejny dowód na to, ¿e Pani Prezydent
nie panuje nad swoimi podw³adnymi i nie wie, co dzieje
siê na jej podwórku.
Za kilka metrów kostki brukowej Ratusz zap³aci³ 70000
z³. Tylko po to, ¿eby Donald
„Ma-Tole” Tusk móg³ ods³oniæ
pomnik po przejêciu od Wêgrów prezydencji w Radzie
UE. Sam monument, podarowany w³aœnie przez Wêgry,
jest tak koszmarny, ¿e HGW
postanowi³a umieœciæ go na
peryferiach stolicy. Konkretnie
na skrzy¿owaniu Strumykowej i Ordonówny, vis-a-vis
trawnika zamienionego w dzi-

ki, b³otnisty parking. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e wed³ug PO,
Bia³o³êka najbardziej potrzebuje pomników, w przeciwieñstwie do metra, tramwaju,
przedszkoli i ¿³obków...
Tak wiêc dziêki podwy¿ce
cen wody mamy podœwietlane
wodotryski przy Wis³ostradzie,
dziêki podwy¿ce op³at za
¿³obki kolejny pomnik, a dziêki podwy¿ce cen biletów kupimy kilka nastêpnych szybko pal¹cych - siê autobusów. Je¿eli uwa¿acie Pañstwo, ¿e tak
drastyczne podwy¿ki i marnowanie naszych pieniêdzy to
przesada, podpiszcie siê za referendum. W tym numerze
NGP na str. 9 znajd¹ Pañstwo
kartê do podpisania. Wystarczy wyci¹æ i zostawiæ w naszym biurze przy ul. Targowej
38 lub Koszykowej 10 pomiêdzy godz. 10.00 a 19.00.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

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
www.domweselny.waw.pl

Wybory za pasem

gan, który zezwolenie wyda³,
albo organizator koncertu.
Polski urzêdnik musi sobie
wreszcie odpowiedzieæ na pytanie: czy jego zadaniem jest
szukanie pretekstów do udzielania obywatelom odmownych
odpowiedzi, czy te¿ za³atwianie spraw dla dobra ogó³u?
Postscriptum. Organem wydaj¹cym zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w Warszawie nie jest
¿adne „Biuro Bezpieczeñstwa
ratusza” lecz prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Zarówno do mnie, jak i wielu
z Pañstwa napisa³ PiS. Kopertê bezadresow¹ otworzy³em z
lêkiem niejakim, bo có¿ ta partia ode mnie chcieæ mo¿e. Okaza³o siê, ¿e PiS kopiuje pomys³
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby zapytaæ warszawiaków, co s¹dz¹ na temat prywatyzacji jednej z najwiêkszych
firm ciep³owniczych, a mianowicie warszawskiego SPEC.
PiS, aby jednak nie byæ pos¹dzony o bierne naœladownictwo, idzie dalej i pragnie, by
warszawiacy ustosunkowali siê
tak¿e do innych kwestii, jak
ceny biletów komunikacji miejskiej, wody czy ¿³obków. Ka¿de z pytañ jest poprzedzone
jednolit¹ preambu³¹ „Czy jesteœ
za obowi¹zywaniem do koñca
obecnej kadencji Prezydent
m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz….” Ka¿dy z podobnie myœl¹cych jak inicjatorzy referendum winien zebraæ
10 podpisów, w³o¿yæ je do koperty zwrotnej i odes³aæ. Podobno listów takich wys³ano ponad 600 tysiêcy. Nie bêd¹ wiêc
dzia³acze PiS kolêdowaæ po
mieszkaniach, wystawiaæ sto-

lików i w rozmowach indywidualnych namawiaæ s¹siadów?
Ciekaw jestem, jaki ta strategia przyniesie efekt? My odwiedzamy s¹siadów, wystawiamy
stoliki i w rozmowach indywidualnych przedstawiamy swoje
stanowisko w sprawie prywatyzacji SPEC. PiS liczy na masówkê i zapewne kilka milionów
z³otych zainwestowanych w
przedsiêwziêcie, za którym
stan¹³ sam Prezes. Wszak id¹
wybory, a Prezes otwiera³ bêdzie listê w sto³ecznym grodzie.
Kampaniê trzeba zacz¹æ. Pytania zaproponowane przez
PiS s¹ nêc¹ce, sformu³owane
w typie: czy chcesz byæ piêkny, m³ody i bogaty - lecz wymagaj¹ zastanowienia. Dlaczego jest tam zapis do koñca
obecnej kadencji Prezydent
m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a póŸniej co?
Chytrze myœl¹ têgie mózgi w
PiS: gdy wygramy wybory, wtedy jazda bez ograniczeñ, bo
ograniczenia tylko do koñca
obecnej kadencji. Do g³owy im
nie przychodzi, ¿e HGW mo¿e
wygraæ kolejne wybory i co wtedy? PiS z góry daje jej przyzwo-

lenie na kolejne podwy¿ki?
Kombinowali, kombinowali i
przekombinowali. Prezesa w
maliny wpuœcili. Jak¿e on teraz
stanie przed wyborcami z Warszawy i obwieœci zgodê PiS a
priori na podwy¿ki w kolejnej
kadencji HGW. Tusk zaciera
rêce, w ku³ak œmieje siê Kalisz.
Wybory za pasem.
.... a ponadto uwa¿am, ¿e
skazany ju¿ w pierwszej instancji s¹du za szanta¿ i pedofiliê £ukasz M. w mo¿liwie
najkrótszej perspektywie czasu powinien przestaæ byæ radnym dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Piknik w Parku Henrykowskim
Piknik Rodzinny, który odby³ siê 19 czerwca w Parku
Henrykowkim przy ul. Klasyków zgromadzi³ t³umy mieszkañców dzielnicy. Wspania³¹ zabawê przerwa³ dopiero
ulewny deszcz.

eko-miejsc Bia³o³êki. Ka¿dy
móg³ zaznaczyæ swoje ekomiejsce. Na mapie znalaz³ siê
bar „Dziki”, ulica Leœnej Polanki i œcie¿ka na wale wiœlanym.
By³y te¿ konkursy takie jak
segregacja odpadów na czas,
czy gra „Ekosystem”, której
uczestnicy odpowiadali na
pytanie: jakim bêdê elementem przyrody?
Na godzinê 19 przewidziany by³ koncert Bia³o³êckiej
Orkiestry „Romantica”. Nieste-

ty, plany pokrzy¿owa³ ulewny
deszcz, i choæ muzycy byli
gotowi, koncert zosta³ przeniesiony na 3 lipca na godz.
12.00, Park Henrykowski ul.
Klasyków, wstêp wolny.
Mimo tych pogodowych niespodzianek Piknik Rodzinny
zorganizowany przez burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka
Jacka Kaznowskiego i Wydzia³ Kultury by³ bardzo
udan¹ imprez¹.
Joanna Kiwilszo

O wróbelku
Festyn rodzinny zapocz¹tkowa³ wystêp M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej „Con Grazia”
z P³oñska pod dyrekcj¹ Leszka Kalkowskiego. Towarzyszy³y jej wystêpy ma¿oretek.
Nastêpnie na scenie pojawili
siê aktorzy dobrze znanego
dzieciom „Teatru Placu Zabaw”. Zebra, Lew Aleks oraz
Smok zaprosi³y widzów do
wspólnej zabawy.
Po nich swoje umiejêtnoœci
zaprezentowa³ Zespó³ Wokalno-Taneczny „Luz” pod kierunkiem Iwony Prugar-Fiedorowicz z Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury oraz Studio Piosenki
BOK pod kierunkiem Anny

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

plac Hallera 9

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

Adamiak. Wreszcie do wspólnego œpiewania muzyki gospel zaprosi³a publicznoœæ,
zara¿aj¹ca pasj¹ œpiewania i
niezwyk³¹ energi¹ Anna Przybysz, znana ju¿ w Bia³o³êce z
prowadzenia warsztatów wokalnych z uczestnikami Monaru. Wraz z ni¹ wystêpowa³y
te¿ jej córki, Natalia i Paulina,
z zespo³u „Sistars”, a na gitarze gra³ m¹¿, Jacek Przybysz.
Poza scen¹ równie¿ dzia³y
siê ciekawe rzeczy. Liczne
konkursy sportowe i plastyczne, zabawy i warsztaty przyci¹ga³y rzesze uczestników.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê te¿ dmuchane zabawki
i trampoliny. Mali amatorzy
konnej jazdy mogli pojeŸdziæ
na kucykach. Na doros³ych
czeka³y zaœ kiermasze rêkodzie³a artystycznego oraz porady wiza¿ystki.
Ciekaw¹ propozycjê przygotowa³a w swoim stoisku
ekologiczna organizacja BeeGreen. Mieszkañcy dzielnicy
mieli okazjê stworzyæ mapê
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Wróbelek jest ma³a ptaszyn¹,
wróbelek istotka niewielka,
on brzydk¹ stonogê poch³ania,
lecz nikt nie popiera wróbelka.
Wiêc wo³am: Czy¿ nikt nie pamiêta,
¿e wróbelek jest druh nasz szczery?!
Kochajcie wróbelka, dziewczêta,
kochajcie, do jasnej cholery!
Tak z w³aœciwym sobie przewrotnym humorem pisa³
kiedyœ o wróblu poeta Konstanty Ildefons Ga³czyñski i
mo¿na powiedzieæ, ¿e w tych paru wersach znakomicie
go scharakteryzowa³.
Nazywany wróblem zwyczajnym, domowym, jagodnikiem,
jest gatunkiem ma³ego ptaka osiad³ego, wystêpuj¹cym w Europie i Azji. Pierwotnie zamieszkiwa³ pó³pustynie i stepy, a przywêdrowa³ do nas prawdopodobnie z Pó³wyspu Arabskiego i
Azji Mniejszej. Przez kilka tysiêcy lat wraz z rozwojem rolnictwa skolonizowa³ ludzkie osiedla i dzisiaj mo¿na go spotkaæ
wszêdzie tam, gdzie mieszka cz³owiek. W Polsce jest obecnie
popularnym ptakiem lêgowym, jednak jeszcze w czasach króla Augusta II Mocnego (prze³om XVII i XVIII w.) w naszym kraju go nie obserwowano. Wróbel ma krêp¹ budowê cia³a, stosunkowo du¿¹ g³owê i krótki, sto¿kowaty dziób, którym roz³upuje nasiona roœlin s³u¿¹cych mu za po¿ywienie. Jak u wiêkszoœci ptaków, samiczka i samiec ró¿ni¹ siê upierzeniem. Obiegowa opinia o „szarym” wróbelku odnosi siê jedynie do ubarwienia samiczki. U samca szary jest spód cia³a i czapeczka na
g³owie, natomiast grzbiet przykrywa rdzawobr¹zowy p³aszczyk
z ciemniejszymi paskami. Na skrzydle widoczna jest bia³a prêga, a na podgardlu czarny œliniak, podobno tym okazalszy, im
wy¿sz¹ pozycjê w hierarchii spo³ecznej zajmuje dany osobnik.
M³ode ptaki przypominaj¹ wygl¹dem samice. Wróble wiod¹
¿ycie osiad³e. Lataj¹ czêsto przysiadaj¹c i pokonuj¹c w ten
sposób niewielkie dystanse. Ich wêdrówki zwi¹zane z poszukiwaniem po¿ywienia rzadko przekraczaj¹ odleg³oœæ 2 km. Po
ziemi poruszaj¹ siê charakterystycznymi skokami. Lubi¹ towarzystwo i poza sezonem lêgowym wystêpuj¹ w du¿ych, g³oœnych stadach. Okres lêgowy rozpoczyna siê w marcu, a ju¿
od lutego wróble przesiaduj¹ przy miejscach wybranych przez
siebie na gniazda i g³oœno æwierkaj¹. Ma³o kto wie, ¿e s¹ œwietnymi, niezmordowanymi kochankami i w ci¹gu roku od marca
do sierpnia mog¹ wyprowadziæ nawet do czterech lêgów. Jaja
(bia³e, bladozielone, bladoniebieskie lub szare) wysiadywane
s¹ ok. dwa tygodnie przez oboje rodziców. Pisklêta opuszczaj¹
gniazdo po ok. 17 dniach.
Wróble s¹ nieod³¹cznym sk³adnikiem miejskiego pejza¿u.
Wiêkszoœæ ludzi darzy je sympati¹ i przyznaje, ¿e smutne by³yby nasze ulice i podwórka bez ich ruchliwej, gwarnej obecnoœci.
Jednak w ci¹gu kilku ostatnich lat ich populacja gwa³townie siê
zmniejszy³a. W niektórych krajach Europy gatunek zosta³ uznany za zagro¿ony, a i w Polsce obserwujemy powa¿ny spadek
ich liczebnoœci. Jedn¹ z jego przyczyn jest zapewne utrata miejsc
lêgowych, wskutek masowych ociepleñ i remontów domów.
Wróble nie buduj¹, jak niektórzy s¹dz¹, gniazd na drzewach.
S¹ naszymi najbli¿szymi s¹siadami w dos³ownym znaczeniu –
skrzêtnie wykorzystuj¹ wszelkiego rodzaju szpary i otwory w
budynkach. S¹ to zwykle szczeliny pomiêdzy wielkimi p³ytami,
za rynnami i rurami spustowymi, pod parapetami czy blacharskimi wykoñczeniami dachu. Chêtnie wykorzystywanym miejscem s¹ te¿ stropodachy, do których ptaki wchodz¹ przez otwo-

ry wentylacyjne. W toku prac te ptasie lokale zostaj¹ niemal w
100% stracone. Dodatkowo, poniewa¿ dzieje siê to zazwyczaj
w okresie lêgowym, niszczone s¹ jajka, gin¹ pisklêta, a nierzadko
i doros³e ptaki. Inn¹ z wa¿nych przyczyn tego niepokoj¹cego
zjawiska jest zapewne spadek iloœci owadów wskutek ska¿enia
chemicznego gleby oraz wiêkszej intensywnoœci zabiegów rolniczych i ogrodniczych. Porz¹dkuj¹c zieleñ miejsk¹ zapominamy, ¿e mocno przyciête drzewa i krzewy przestaj¹ byæ naturalnym i wystarczaj¹cym schronieniem przed drapie¿nikami, np.
srokami czy wronami. Krótko skoszone trawniki pozbawione s¹
roœlin, których nasiona s³u¿¹ ptakom za po¿ywienie.
W Polsce wróble otoczone s¹ œcis³¹ ochron¹ prawn¹. Oznacza to, ¿e nie wolno niszczyæ ich gniazd, jaj, zabijaæ piskl¹t i
doros³ych ptaków. Nie wolno te¿ p³oszyæ ich podczas lêgów
ani niszczyæ ich naturalnych siedlisk w budynkach. Jeœli zachodzi koniecznoœæ zniszczenia siedliska podczas prac remontowych, mo¿e to byæ zrobione jedynie w okresie pozalêgowym
i inwestor jest zobowi¹zany do kompensacji straty. Ka¿dy z
nas mo¿e mieæ udzia³ w tej ochronie, np. przez zg³aszanie
wypadków remontów gro¿¹cych zniszczeniem ptasich siedlisk.
Wszêdobylski, œmia³y wróbelek cieszy nas swoj¹ sympatyczn¹
obecnoœci¹. Zjadaj¹c du¿e iloœci owadów (w tym szkodników
roœlin) jest te¿ wa¿nym ogniwem miejskiego ekosystemu i warto,
¿eby tu pozosta³.
Renata Markowska - Fundacja Noga w £apê - www.nogawlape.org

Szukamy domów dla kotki i koci¹t
Bella musia³a mieæ kiedyœ dom, który z niewiadomych powodów straci³a. Jest piêkn¹, czarno-bia³¹ kotk¹, oswojon¹ i
bardzo mi³¹ dla ludzi. Dwa i pó³ miesi¹ca temu okoci³a siê w
piwnicy jednego z bloków. Mimo i¿ wspólnota o tym wiedzia³a,
zakratowano piwniczne okienka. Przez dwa miesi¹ce kotka i
jej czwórka dzieci pozostawa³y odciête od œwiata, karmione
przez mieszkankê budynku. Poniewa¿ atmosfera wokó³ kociej rodziny by³a bardzo nieprzychylna i zaistnia³a obawa o jej
bezpieczeñstwo, koty zosta³y zabrane do domu tymczasowego, gdzie oczekuj¹ na chêtnych do ich zaadoptowania.
Szukamy dobrych opiekunów dla Gwiazdki, Strza³ki, Plamka
i Bratka. Kociêta s¹ zdrowe i
weso³e. Mama Bella jest ju¿
wysterylizowana i te¿ pilnie
poszukuje domu.
kontakt: 888 066 402,
r.markowska@wp.pl
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org

