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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

bez
p³a
tni
e
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- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
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Galeria Wileñska od lat

interesuje siê lokaln¹ spo-

³ecznoœci¹, organizuj¹c warto-

œciowe akcje prospo³eczne.

Program „Pracuj w Wileñskiej”,

bêd¹cy czêœci¹ wdra¿anej w

kilku krajach europejskich stra-

tegii CSR (Odpowiedzialnoœæ

Spo³eczna Przedsiêbiorstw)

Unibail-Rodamco, w³aœciciela

i zarz¹dcy Galerii Wileñskiej,

jest w³aœnie jedn¹ z nich.

Program, którego celem jest

pomoc m³odym ludziom z

Pragi-Pó³noc w podniesieniu

kwalifikacji i w efekcie w zna-

lezieniu zatrudnienia, wszed³

w decyduj¹c¹ fazê.

Przez ca³y kwiecieñ trwa³a

rejestracja kandydatów, którzy

nastêpnie przeszli seriê szko-

leñ, obejmuj¹cych takie zagad-

nienia, jak przygotowanie do

rozmowy rekrutacyjnej, pisanie

CV, komunikacja i obs³uga

klienta. 19 maja czterdziestu

Pracuj w Wileñskiej
- Targi Pracy i pierwsze podsumowania

Po serii szkoleñ przyszed³ czas na prezentacjê ofert

pracy i rozmowy rekrutacyjne. Zapocz¹tkowany w

kwietniu program „Pracuj w Galerii Wileñskiej” wszed³

w ostatni¹, decyduj¹c¹ fazê. S¹ ju¿ podpisane umowy.

trzech kandydatów mia³o

okazjê zapoznaæ siê z ofert¹

najemców Galerii – partnerów

programu. Na II piêtrze Galerii

Wileñskiej tego dnia swoje

stanowiska otworzy³y takie

marki jak: Carrefour, Mohito,

Reserved, Sinsay, Cropp, Ve-

nezia, Unisono, McDonald’s,

Dominium Pizza, Amrit, Burger

King oraz GO Sport, a tak¿e

firmy us³ugowe operuj¹ce na

terenie Galerii Wileñskiej:

Badford i Solid Security.

- „Pracuj w Wileñskiej” to bar-

dzo wa¿ny projekt, poniewa¿

Tak jak Maria, Anna na

wstêpie pracuje w trybie

rozruchu, a wiêc porusza siê

nieco wolniej. Pierwsze sto

metrów dr¹¿enia to przede

wszystkim sprawdzanie pra-

cy wszystkich podzespo³ów

tarczy. Przed ni¹ do pokona-

nia dystans wynosz¹cy 2233

metry.

Tymczasem wszelkie pra-

ce naziemne i podziemne, nie

wymagaj¹ce dr¹¿enia przez

tarcze, s¹ zaawansowane

w zaplanowanym stopniu,

gdzieniegdzie plan zosta³

wyprzedzony. Na stacji Troc-

ka (C18) powstaj¹ ostatnie

segmenty p³yty stropowej,

wykonywane s¹ ju¿ nawet

s³upy na peronie. Inne stacje

musz¹ poczekaæ na przejazd

tarcz dr¹¿¹cych, dopiero

wówczas postawione tam

zostan¹ s³upy peronowe.

Stacja Targówek (C17) zosta-

³a ju¿ wyposa¿ona niemal we

wszystkie segmenty p³yty

dennej, zaœ na stacji Szwedz-

ka (C16) p³yta denna jest ju¿

gotowa. Na stacji Dworzec

Wileñski (C15) trwaj¹ prace

przygotowawcze przed przy-

byciem tarcz dr¹¿¹cych.

Powstaje m.in. œciana od-

dzielaj¹ca ruch poci¹gów na

funkcjonuj¹cym ju¿ odcinku

metra, od prac na nowym od-

cinku. Przed mieszkañcami

okolic dworca spore utrudnie-

nia. Rozpoczê³y siê prace

zwi¹zane z budow¹ szybu do

demonta¿u obu tarcz. W oko-

licy dworca dojdzie do wielo-

miesiêcznych utrudnieñ w

ruchu drogowym i tramwajo-

wym, spowodowanych za-

mkniêciami ulic. Mieszkañcy

okolic dworca musz¹ uzbroiæ

Budowa II linii metra

Anna ju¿ dr¹¿y
Tarcza dr¹¿¹ca Maria, która wyruszy³a na szlak ze

stacji Trocka na pocz¹tku maja, ma ju¿ za sob¹ 300

metrów wydr¹¿onego tunelu, którym z Dworca Wileñskiego

poci¹gi metra pojad¹ w kierunku Targówka. Ca³y dystans

do pokonania przez Mariê to nieco ponad 2224 metry.

Przed 10 czerwca ze stacji Trocka rozpoczê³a swoj¹

podró¿ Anna – druga z tarcz. Bêdzie dr¹¿yæ równoleg³y

tunel, którym w przysz³oœci sk³ady metra pojad¹ z

Targówka w kierunku Dworca Wileñskiego.

Dok³adnie 20 lat temu, 19

czerwca 1997 roku, ówcze-

sny prezydent m.st. Warsza-

wy, Marcin Œwiêcicki oraz

burmistrz Gminy Warszawa

Bia³o³êka – Jerzy Smoczyñ-

ski dokonali uroczystego

otwarcia nowego budynku

urzêdu. Wtedy te¿ zosta³ po-

œwiêcony sztandar dzielnicy,

którego rodzicami chrzestny-

mi zostali: El¿bieta Majlert i

Adam Œmiarowski.

Tak siê sk³ada, ¿e dla bia-

³o³êckiego ratusza wszystkie

wa¿ne wydarzenia odbywa³y

siê w czerwcu. W wyniku no-

wego podzia³u administracyj-

nego stolicy, dokonanego na

mocy ustawy z dnia 25 marca

1994 roku o ustroju miasta

sto³ecznego Warszawy, 19

czerwca 1994 roku, Bia³o³ê-

ka sta³a siê samodzieln¹

gmin¹. 21 czerwca 1995, w

pierwsz¹ rocznicê utworzenia

Gminy Warszawa – Bia³o³êka

wmurowano kamieñ wêgielny

pod budowê nowej siedziby

urzêdu. Rok póŸniej, dok³ad-

nie 21 czerwca 1996 roku

odby³a siê uroczystoœæ za-

wieszenia wiechy na zakoñ-

czenie stanu surowego bu-

dynku. Prace budowlane

urzêdu tak¿e zakoñczy³y siê

w czerwcu.

Projektantami ratusza byli:

Grzegorz Stiasny i Jakub

Wac³awek. W styczniu 1998

roku, w konkursie „¯ycie w

architekturze” zorganizowa-

nym przez miesiêcznik Archi-

tektura - Murator, ratusz na

Bia³o³êce zosta³ uznany za

najlepszy budynek u¿ytecz-

noœci publicznej w latach

1996-1997 w stolicy. O statu-

etkê autorstwa znanego rzeŸ-

biarza prof. Adama Myjaka

oraz dyplom Ministra Spraw

Wewnêtrznych i Administracji,

Janusza Tomaszewskiego,

20-lecie

Ratusza Bia³o³êki
19 czerwca bia³o³êcki ratusz œwiêtowa³ 20. urodziny!

Z tej okazji, na za³atwiaj¹cych sprawy w urzêdzie

mieszkañców czeka³ zielony tort i muffinki.

Praga Pó³noc

Jeszcze raz o finansach

Ustawa o samorz¹dzie

gminnym nak³ada m.in. na

radnych oraz osoby wydaj¹ce w

imieniu w³adz miasta decyzje

administracyjne (w przypadku

Który praski radny ma najwiêksze oszczêdnoœci? Który

jest najbardziej zad³u¿ony? Który mieszka w mieszkaniu

komunalnym, a który nie ma innych dochodów prócz diety

radnego? Odpowiedzi na te i szereg innych pytañ daje

lektura oœwiadczeñ maj¹tkowych naszych samorz¹dowców.

Pragi Pó³noc s¹  to m.in. bur-

mistrz i jego zastêpcy) obowi¹zek

sk³adania na pocz¹tku kadencji

oraz corocznie oœwiadczeñ

dokoñczenie na str. 2
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Burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

Wojciech Zab³ocki

zaprasza do g³osowania na projekty zg³oszone w ramach

IV edycji Bud¿etu Partycypacyjnego na Pradze-Pó³noc

G³osowanie trwa

od 14 do 30 czerwca 2017 r.

G³osowaæ mo¿na:

przez Internet - na stronie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl

papierowo - osobiœcie w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy:

Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, sala WOM

poniedzia³ek w godz. 8.00-18.00, wtorek-pi¹tek w godz. 8.00-16.00

Skwer przy budynku, ul. Jagielloñska 47d

27 i 29 czerwca, w godz. 13.00-19.00

Administracja Obs³ugi Mieszkañców Nr 5, ul. Burdziñskiego 7

28 czerwca, w godz. 11.30-15.30

Administracja Obs³ugi Mieszkañców Nr 2, ul. Mackiewicza 11

21 czerwca, w godz. 11.30-15.30

Instrukcja g³osowania dostêpna jest na stronie

twojbudzet.um.warszawa.pl

Dodatkowych informacji udzieli koordynator ds. bud¿etu partycypacyjnego

tel. 22 443 79 14, 510 205 580

W czwartek, 8 czerwca, w

Muzeum Warszawskiej Pragi

odby³o siê kolejne spotkanie w

ramach cyklu „Prawobrze¿ni.

Wielokulturowo”, którego celem

jest przybli¿enie mieszkañcom

sylwetek przedstawicieli innych

nacji, którzy swoje ¿ycie zwi¹-

zali na pewnym etapie z nasz¹

dzielnic¹. Tym razem boha-

terem spotkania by³ ¿yj¹cy i

tworz¹cy w Polsce hiszpañski

t³umacz i poeta, Carlos Marrodan

Casas. Jego losy stanowi³y te¿

œwietny przyk³ad do ukazania

szerszego kontekstu obecnoœci w

Polsce hiszpañskich imigrantów,

którzy przybyli do naszego

kraju po II wojnie œwiatowej w

ramach „bratniej pomocy” dla

przeœladowanych na Zacho-

dzie œrodowisk komunistycz-

nych i lewicowych.

Marrodan Casas urodzi³ siê

w 1948 roku we Francji, w

Tuluzie, stanowi¹cej punkt

zborny dla Hiszpanów, którzy

musieli opuœciæ ojczyznê z

powodu przeœladowañ ze

strony rz¹du gen. Franco.

Zagro¿eni wydaleniem z

Francji postanowili szukaæ

schronienia w krajach znaj-

duj¹cych siê w sowieckiej

strefie wp³ywów. Do Polski

najpierw trafi³ ojciec, a wkrót-

ce w ramach akcji ³¹czenia

rodzin do Warszawy przybyli

matka wraz z ma³ym Car-

losem. Wszyscy, podobnie

jak kilka innych hiszpañskich

rodzin, dostali mieszkania na

nowo budowanym osiedlu

Praga II i pracê w ró¿nych pra-

skich zak³adach, m.in. w FSO

na ¯eraniu, czy w Monopolu.

Nie da siê ukryæ, ¿e dla w³adz

Polski Ludowej by³ to gest pro-

pagandowy, za pomoc¹ które-

go chciano pokazaæ œwiatu, ¿e

demoludy, w przeciwieñstwie

do krajów „zgni³ego kapitali-

zmu”, wyci¹gaj¹ pomocn¹ d³oñ

do przeœladowanych „braci-ko-

munistów”. Z drugiej wszak¿e

strony by³ to du¿y wysi³ek dla

kraju zniszczonego wojn¹, któ-

rego stolica na pocz¹tku lat 50.

wci¹¿ bardziej przypomina³a

gruzowisko, ni¿ „Pary¿ Pó³no-

cy”, a jej mieszkañcy borykali

siê z deficytem mieszkañ.

Jednak poza propagandow¹

otoczk¹ warto patrzeæ na decy-

zjê o sprowadzeniu Hiszpanów

(oraz komunistów greckich,

którzy przegrali wojnê domow¹)

równie¿ przez pryzmat dzia³añ

humanitarnych. I w tym kontek-

œcie losy Marrodan Casasa i

innych przedstawicieli hiszpañ-

skiej diaspory na Pradze mog¹

stanowiæ œwietny przyk³ad dla

osób obawiaj¹cych siê nap³ywu

do naszego kraju choæby

uchodŸców z Syrii i innych

krajów objêtych wspó³czeœnie

dzia³aniami wojennymi.

Wielu przedstawicieli licz¹cej

kilkaset osób grupy hiszpañ-

skich imigrantów i ich dzieci

wnios³o ogromny wk³ad do

rozwoju naszej kultury w XX w.

Oczywiœcie, najlepszym przy-

Prawobrze¿ni. Wielokulturowo.
Spotkanie z Carlosem Marrodan Casasem

k³adem jest sam Marrodan

Casas, który od pierwszych dni

pobytu w Polsce zapa³a³ mi³o-

œci¹ do jêzyka polskiego (pod-

staw jêzyka nauczy³ siê po

miesi¹cu uczêszczania do pra-

skiego przedszkola), studiowa³

polonistykê i jako t³umacz

przybli¿y³ polskim czytelnikom

ksi¹¿ki autorstwa Mario Var-

gasa Llosy, Gabriela Garcii

Marqueza czy Carlosa Ruiz

Zafona, które dziœ stanowi¹

wa¿ne pozycje w kanonie

literatury wspó³czesnej. Obecni

na spotkaniu mogli pos³uchaæ

o losach mniej znanych Hisz-

panów, którzy byli t³umaczami,

grafikami po warszawskiej

ASP czy przedsiêbiorcami i

jako spo³ecznoœæ mocno w³¹-

czali siê w ¿ycie Pragi i osie-

dla, na którym mieszkali,

choæby poprzez hiszpañski

klub dzia³aj¹cy na Pradze II.

Spotkanie z Marrodan Ca-

sasem stanowi³o równie¿ oka-

zjê do podjêcia w¹tku ulotnej

pamiêci miejsca, w którym

przysz³o Hiszpanom ¿yæ. Dziœ

jedynym œladem po polsko-

hiszpañskich zwi¹zkach w to-

pografii naszej dzielnicy pozo-

staje nazwa ulicy D¹browsz-

czaków, o zmianê której trwa

polityczna walka miêdzy œro-

dowiskami polskiej prawicy i

lewicy. Niezale¿nie od jej wyniku

warto pamiêtaæ o hiszpañskim

epizodzie w dziejach Pragi.

Pragi wielu kultur i jêzyków.

MIC

Jeszcze raz o finansach
dokoñczenie ze str. 1

maj¹tkowych. Takie oœwiad-

czenie powinno zawieraæ m.in.

informacje o zasobach pieniê¿-

nych, nieruchomoœciach, po-

siadanych akcjach, dochodach

z tytu³u zatrudnienia, mieniu

ruchomym wartoœci powy¿ej

10 tys. z³ oraz zobowi¹zaniach

pieniê¿nych (w tym kredytach i

po¿yczkach) powy¿ej 10 tys. z³.

Informacje znajduj¹ce siê w

oœwiadczeniach maj¹tkowych s¹

jawne, a same oœwiadczenia

znaleŸæ mo¿na w Biuletynie In-

formacji Publicznej. Ujawnianie

informacji o sytuacji maj¹tkowej

przedstawicieli w³adz oraz naj-

wa¿niejszych urzêdników ma

na celu podniesienie poziomu

jawnoœci ¿ycia publicznego, a

tak¿e ma przeciwdzia³aæ

zjawiskom o charakterze ko-

rupcyjnym. Termin sk³adania

oœwiadczeñ corocznych up³ywa

30 kwietnia.

Jak to wygl¹da na Pradze

Pó³noc? Przeanalizowaliœmy

dostêpne od niedawna w BIP

oœwiadczenia czêœci dzielnico-

wych radnych (w BIP na dzieñ

pisania artyku³u brakowa³o naj-

nowszych oœwiadczeñ Ryszar-

da i Sebastiana Kêdzierskich z

PiS oraz Barbary Kwaœniew-

skiej z PO) oraz dwóch spoœród

trzech cz³onków zarz¹du za

2016 rok (w BIP nadal nie opu-

blikowano oœwiadczenia wice-

burmistrza Iskry). Poni¿ej wy-

bór najciekawszych informacji.

Dochód z dzia³alnoœci

zarobkowej

Na podstawie aktualnych

oœwiadczeñ 19 praskich radnych

oraz oœwiadczenia radnego,

którego mandat zosta³ uchylo-

ny w maju br. mo¿na stwierdziæ,

¿e zdecydowana wiêkszoœæ

(17 osób) wykazywa³o dochód

z dzia³alnoœci zarobkowej – wg

informacji ujawnionych w

oœwiadczeniach dochodu z

takiej dzia³alnoœci w 2016 r. nie

wykaza³y tylko trzy radne PiS:

Katarzyna Jasiñska, Teresa

Mioduszewska i Edyta Sosnow-

ska. Klubem z najwiêksz¹ liczb¹

osób, które przynajmniej przez

moment w minionym roku kalen-

darzowym by³y zatrudnione w

strukturach miejskich i samorz¹-

dowych jest klub PO (4 spoœród

6 radnych). Wœród bran¿ domi-

nuje zarz¹dzanie nieruchomo-

œciami (3 radnych, jeœli pod uwa-

gê oprócz radnego Bieleckiego

weŸmiemy równie¿ paraj¹cych

siê tym zajêciem od lat radnych

Kêdzierskich – ojca i syna) oraz

gastronomia (dwie radne – Jara

i Urbañska). W tym miejscu warto

zwróciæ uwagê na dwie kwestie.

Pierwsza dotyczy radnego

Bieleckiego. Mimo ¿e od kilku

miesiêcy nie jest w klubie PiS

(jako radny niezale¿ny wspó³two-

rzy jednak koalicjê z tym klu-

bem), z Kêdzierskimi ³¹cz¹ go

relacje biznesowe – w 2016 r.

znalaz³ siê w zarz¹dzie ich firmy

administruj¹cej nieruchomo-

œciami. Druga dotyczy radnej

Jary. Zgodnie z oœwiadczeniem

maj¹tkowym posiada 119 udzia³ów

o wartoœci 59,5 tys. z³ w spó³ce,

której siedziba zgodnie z dany-

mi KRS znajduje siê w lokalu

przy ulicy Z¹bkowskiej, a od-

dzia³ w lokalu przy ulicy Kêpnej.

Lokale te pojawi³y siê w ró¿nych

dokumentach przetargowych

ZGM, co oznacza, ¿e znajduj¹

siê w zasobie komunalnym. W

KRS spó³ki Jara okreœlona jest

jako wspólnik. Nasuwa siê

pytanie, czy w tym przypadku,

podobnie jak mia³o to miejsce

przy uchyleniu mandatu radne-

go Wachowicza, nie zachodzi

kolizja z przepisami ustawy o

samorz¹dzie gminnym (art.

24 f), które zabraniaj¹ radnym

prowadzenia dzia³alnoœci go-

spodarczej na mieniu gminy?

Dochód z ZUS

W porównaniu z poprzednim

rokiem nie zmieni³a siê liczba

radnych-emerytów. Tego rodzaju

œwiadczenia pobiera³y w 2016 r.

Teresa Mioduszewska i Gra¿yna

Szymañczuk – obie z PiS oraz

Hanna Jarzêbska z PO - obecnie

radna niezale¿na. O ile radne

Szymañczuk i Jarzêbska dodat-

kowo pracowa³y, emerytura by³a,

poza diet¹ radnego, jedynym

Ÿród³em utrzymania w 2016 r.

w przypadku Mioduszewskiej.

Oszczêdnoœci

Troje radnych nie wykaza³o

na koniec 2016 roku ¿adnych

oszczêdnoœci – Hanna Jarzêb-

ska (PO/niezale¿na), Marcin

D¹browski (PO), a tak¿e Robert

Kazanecki (PiS). Z kolei w pierwszej

trójce najbardziej oszczêdnych

radnych znaleŸli siê Magdalena

Guga³a (niezale¿na) – ok. 265

tys. z³, Ireneusz Tondera (SLD)

– niezmiennie 540 tys. z³ i nie-

kwestionowana liderka – Kata-

rzyna Jasiñska (PiS), która zgro-

madzi³a 8 tys. z³ oraz 243 tys.

USD w gotówce oraz 615 tys. z³

w jednostkach funduszy inwe-

stycyjnych. Spieniê¿enie tych

œrodków daje ³¹cznie kwotê po-

nad 1,5 mln z³ (przyjmuj¹c œredni

kurs dolara na poziomie 3,78 z³).

Co ciekawe, Jasiñska, poza

diet¹ radnej nie wykaza³a w

2016 r. ¿adnych innych docho-

dów. Radna PiS nie posiada

równie¿ ¿adnych nieruchomoœci

(mieszka w wynajêtym mieszka-

niu o powierzchni 47 metrów

kwadratowych), ani samochodu.

Ze wzglêdu na brak oœwiadcze-

nia maj¹tkowego za 2016 r. w

BIP, nie mogliœmy uwzglêdniæ w

naszym zestawieniu oszczêd-

noœci radnego Ryszarda Kê-

dzierskiego, który rok wczeœniej

by³ w czo³ówce.

Najbardziej zad³u¿eni

W tej kategorii niekwestiono-

wan¹ liderk¹ pozostaje Edyta

Sosnowska z PiS, która wykazuje

zad³u¿enie na kredytach hipo-

tecznych w wysokoœci ok. 400

tys. franków szwajcarskich (ok.

1,54 mln z³) oraz 112 tys. euro

(ok. 0,47 mln z³). Co ciekawe,

Sosnowska poza diet¹ radnej,

nie wykaza³a w ubieg³orocznym

oœwiadczeniu innych dochodów.

Spore zad³u¿enie na kredytach

hipotecznych wykazuj¹ równie¿

radni Wojciech Nastula z PiS –

58 tys. franków szwajcarskich

oraz Piotr Pietruszyñski (nieza-

le¿ny) – 225 tys. z³.

Bez diety radni klepaliby

biedê?

Œrednia wysokoœæ rocznej

diety radnych na Pradze Pó³noc

wynosi ok. 22 tys. z³. £¹cznie

utrzymanie 23 praskich radnych

to koszt ponad 0,5 mln z³. W

przypadku wielu radnych dieta

jest jedn¹ z najwa¿niejszych

pozycji po stronie przychodów.

Gdyby nie dieta radnej, ¿adnego

Ÿród³a dochodu nie wskaza³yby

w oœwiadczeniu Edyta Sosnow-

ska oraz Katarzyna Jasiñska

(obie z PiS). W przypadku Teresy

Mioduszewskiej (równie¿ PiS),

dieta radnej stanowi³a prawie

2/3 dochodów osi¹gniêtych w

ubieg³ym roku (pozosta³a 1/3

to emerytura). Dieta stanowi³a

równie¿ du¿y zastrzyk gotówki

do bud¿etu Roberta Kazanec-

kiego (PiS) i Magdaleny Guga³y

(radna niezale¿na) – ka¿de z

nich otrzyma³o z ratusza ponad

23 tys. z³, przy dochodach ze

stosunku pracy w wysokoœci

odpowiednio ok. 39 tys. z³ i ok.

32 tys. z³.

Nieruchomoœci

Nieruchomoœci stanowi¹

g³ówn¹ czêœæ maj¹tku wiêkszoœci

praskich radnych. Posiadania

mieszkania czy domu w oœwiad-

czeniach nie wykazuj¹ jedynie

Magdalena Guga³a (radna

niezale¿na), Marcin D¹browski

(PO), Robert Kazanecki (PiS)

oraz Marek Bielecki (radny nie-

zale¿ny). Najem mieszkania

(g³ównie komunalnego) wska-

zali nastêpuj¹cy radni – Adria-

na Jara (PWS/Kocham Pragê),

Teresa Mioduszewska (PiS),

Katarzyna Jasiñska (PiS) i Ma-

³gorzata Markowska (radna nie-

zale¿na). Fakt posiadania kilku

nieruchomoœci wykazali w

oœwiadczeniach m.in. Edyta So-

snowska (PiS), Ireneusz Tondera

(SLD) oraz Jacek Wachowicz

(PWS/Kocham Pragê), któremu

uchylono mandat. Ten ostatni w

minionym roku sprzeda³ a¿ cztery

mieszkania (których w³aœcicie-

lem by³ razem z ma³¿onk¹) w

jednej z kamienic na Pradze z

udzia³em w³asnoœciowym mia-

sta. Œlad po tych transakcjach

widnieje prawdopodobnie w

jego oœwiadczeniu maj¹tkowym

(prawie 4-krotnie wiêkszy przy-

chód z dzia³alnoœci gospodar-

czej – ponad 512 tys. w 2016 r.

w porównaniu ze 141 tys. w

2015 r. oraz ponad 3-krotny

wzrost oszczêdnoœci – 260

tys. z³ w 2016 r. w porównaniu z

80 tys. z³ rok wczeœniej).

Samochody

Po³owa (10 z 20) radnych,

których oœwiadczenia przeanali-

zowaliœmy, nie wskaza³a w

oœwiadczeniu faktu posiadania

samochodu. To cieszy, bo wyda-

je siê, ¿e samochód przestaje

powoli byæ symbolem statusu

spo³ecznego. Mo¿e te¿ najwy¿-

szy czas zrezygnowaæ z miejsc

postojowych dla radnych na

ty³ach urzêdu dzielnicy. Za to

a¿ dwa samochody w swoim

oœwiadczeniu wskazali Ma³go-

rzata Markowska (radna nieza-

le¿na) oraz Mariusz Borowski

(SLD). Najczêstsz¹ mark¹ samo-

chodu pojawiaj¹c¹ siê w oœwiad-

czeniach jest opel. Dwoma taki-

mi samochodami legitymuje siê

wspominany radny Borowski.

Warto czasem spojrzeæ w

oœwiadczenia maj¹tkowe swo-

ich przedstawicieli, zw³aszcza

tych, którzy poza diet¹ radnych

nie deklaruj¹ innych dochodów.

Mo¿na wówczas przeanalizo-

waæ ich dzia³alnoœæ samorz¹-

dow¹ i powa¿nie zastanowiæ

siê, czy nasze wspólne pieni¹-

dze s¹ dobrze wydawane na

ich wynagrodzenia.            JO

Praga Pó³noc
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dokoñczenie ze str. 1

siê w cierpliwoœæ. Na pocz¹tek zamkniêta zosta³a Targowa w

jednym kierunku - od Wileñskiej do 11 Listopada. Utrudnienia

potrwaj¹ do wiosny 2018. Nale¿y siê tak¿e liczyæ ze wstrzy-

maniem ruchu tramwajowego. Wszelkie utrudnienia bêd¹

podawane do wiadomoœci mieszkañców.

                       (egu)

Anna ju¿ dr¹¿y
Budowa II linii metra

Og³oszony zosta³ przetarg na przebudowê ulicy

G³êbockiej. Nowa ulica – z chodnikiem i drog¹

rowerow¹ bêdzie gotowa w przysz³ym roku.

Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych og³o-

si³ przetarg na przebudowê ul. G³êbockiej od

Podwójnej do L. Berensona oraz odcinków ulic

L. Berensona i Lewandów wraz z fragmentem

nowej drogi w rejonie ul. L. Berensona. £¹cznie

to ok. 2,3 km dróg. Projekt przewiduje, ¿e ul.

G³êbocka bêdzie mia³a jedn¹ jezdniê po jed-

nym pasie ruchu w ka¿dym kierunku. Powstan¹

te¿ chodniki, drogi rowerowe oraz zatoki auto-

busowe. Na skrzy¿owaniu z ulicami: Podwójn¹,

Sieczn¹, Skarbka z Gór i Pod³u¿n¹ oraz na

skrzy¿owaniu ul.L. Berensona z K¹ty Grodzi-

skie powstan¹ ronda. Ulica Lewandów zosta-

nie po³¹czona z ul. L. Berensona now¹ drog¹,

przebiegaj¹c¹ równolegle do ul. G³êbockiej.

Wybrany wykonawca bêdzie mia³ 16 miesiêcy

od momentu podpisania umowy na realizacjê

inwestycji (w tym rok na prace budowlane).

Poza robotami drogowymi, wybudowane lub

przebudowane bêd¹ instalacje podziemne: kanali-

zacja deszczowa i sanitarna, oœwietlenie uliczne,

gazoci¹g oraz sieci: wodoci¹gowa, elektroenerge-

tyczna i telekomunikacyjna. Równoczeœnie Miejskie

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji wybu-

Nowa ul. G³êbocka coraz bli¿ej
duje kanalizacjê œciekow¹ na ul. G³êbockiej,

L. Berensona i K¹ty Grodziskie oraz przebuduje

sieæ wodoci¹gow¹ w ul. G³êbockiej i L. Berensona.
20-lecie

Ratusza Bia³o³êki
walczy³o 67 obiektów. Bia³o-

³êcki ratusz zosta³ doceniony

m.in. za architekturê odwo³u-

j¹c¹ siê do okresu miêdzywo-

jennego i funkcjonalnoœæ. To

tu narodzi³a siê idea pierw-

szego w Warszawie wydzia-

³u obs³ugi mieszkañców, w

którym mieszkañcy za³a-

twiaj¹ sprawy w otwartej

sali z punktami obs³ugi. Ra-

tusz, ulokowany przy budo-

wanej ulicy Œwiatowida, pe-

³ni³ te¿ funkcjê miasto-

twórcz¹. Dziœ skrzy¿owanie

ulic Modliñskiej i Œwiatowida

jest jednym z najwa¿niej-

szych punktów komunikacyj-

nych dzielnicy.

W 2002 roku zmieniono

podzia³ terytorialny Warsza-

wy, likwiduj¹c gminy i zastê-

puj¹c je dzielnicami. Odt¹d

urz¹d Gminy Warszawa –

Bia³o³êka sta³ siê urzêdem

Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy. W ci¹gu 20 lat

istnienia urzêdowa³o tu sze-

œciu  burmistrzów. W mo-

mencie powstawania urz¹d

obs³ugiwa³ ok. 50 tys. osób.

Dziœ zameldowanych miesz-

kañców jest ok. 110 tys., a

szacuje siê, ¿e mieszka tu

ok 130 tys. osób.

19 czerwca 2017 roku w

godzinach 8:00-18.00 jak za-

wsze mo¿na by³o za³atwiæ

sprawy w okienkach obs³ugi.

Nie by³ to jednak dzieñ, jak

co dzieñ. Jak na urodziny

przysta³o, na przychodz¹-

cych goœci czeka³ pyszny tort

w zielonym kolorze i muffinki.

Tortem czêstowa³a sama

dokoñczenie ze str. 1

pani burmistrz Ilona Soja-

Koz³owska w asyœcie wice-

burmistrzów: Marcina Adam-

kiewicza i Dariusza Kacprza-

ka. Organizatorzy œwiêta

zadbali równie¿, aby umiliæ

w tym dniu petentom czas

oczekiwania, wyœwietlaj¹c w

wydziale obs³ugi mieszkañ-

ców film o historii i rozwoju

dzielnicy w ci¹gu ostatnich

20 lat.

By³a te¿ inna niespodzian-

ka – ka¿dy mieszkaniec móg³

siê poczuæ i sfotografowaæ

jako w³adca Bia³o³êki w

specjalnym monidle.

Na tym nie koniec. 20

urodziny ratusza Bia³o³êki,

to œwiêto wszystkich osób

zwi¹zanych z dzielnic¹.

Dlatego tego dnia, osoby

za³atwiaj¹ce sprawy w

urzêdzie otrzyma³y ma³y

podarunek przydatny na

aktywne lato.                   JK

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

imprezy by³y m.in.: fina³y II

turnieju wypowiedzi satyrycz-

nych o Laur Wiecha – w 2

kategoriach: szkolnej i dla

doros³ych; wystêpy cyklistów,

pokaz magii; wystêp zespo³u

Sztajerek; show satyryka

Tomasza Jachimka, a na

zakoñczenie koncert kapeli z

Targówka i potañcówka.

Pomys³odawc¹ pikniku i

prowadz¹cym wiele atrakcji

by³ aktor Maciej G¹siorek. Na

imprezê przyby³o ponad sto

osób, nie tylko z Warszawy.

Wszyscy mogli obejrzeæ wy-

stêpy, a potem wyraziæ

aplauz, który by³ mierzony

aparatur¹ w decybelach.

Zaprezentowa³y siê zespo³y

szkolne i soliœci:

- Grupa kabaretowa „Paka

cwaniaka” z SP 73 z Oddzia-

³ami integracyjnymi (program

„Praskie klimaty” – 107,1 dB);

- Ma³gorzata Trêbicka z kl.

IV SP 28 (107,4 dB); grupa

kabaretowa z SP 94 z dzielnicy

W³ochy – program „Kopciuch

szuka ¿ony” (109,5 dB);

-  Wiktoria Raczkowska z

SP 114 (108,0 dB);

-  Grupa Szekspira z SP 41

(114,5 dB);

- Agata Misiak z SP 52

(109,2 dB);

-  Aleksandra Kilanowska

z Gimnazjum 46 (101,1 dB)

-  grupa z SP 73 – piosenki

(112,4dB).

Ocenie poddano równie¿

wystêp Amatorskiego Teatru

Nauczycieli z Targówka, który

uzyska³ 103,7 dB.

Kolejn¹ atrakcj¹ by³ pokaz

jazdy na niezwyk³ych bicy-

klach w wykonaniu panów:

Marka i Micha³a. Towarzyszy³a

im opowieœæ o historii rozwoju

jednoœladów.

Wczeœniej uczestników II

Turnieju Wypowiedzi Satyrycz-

nej oceni³o jury w sk³adzie:

przewodnicz¹cy Cezary Do-

maga³a - dyrektor artystycz-

ny Teatru „Rampa”; Krzysztof

Jaœlar - re¿yser telewizyjny i

teatralny, satyryk; dramaturg,

satyryk estradowy i telewizyj-

ny Tomasz Jachimek oraz

wiceburmistrz Targówka

Pawe³ Michalec.

Laur Wiecha w kategorii

szkolnej uzyska³a grupa ka-

baretowa „Paka cwaniaka” z

SP 73. W kategorii jednooso-

bowej prezentacji - Ma³gorzata

Trêbicka z SP 28; w kategorii

piosenki satyrycznej szkó³

podstawowych BIT-BOX

QUARTET z SP 73; w kate-

gorii piosenki satyrycznej

szkó³ ponadpodstawowych –

Aleksandra Kilanowska z

Gimnazjum 46. W kategorii

doros³ych - prezentacja grup

kabaretowych Laur Wiecha

otrzyma³ Amatorski Teatr

Laur Wiecha
Na sobotnie popo³udnie i wieczór 10 czerwca w³adze

Targówka zaprosi³y mieszkañców na piknik o charakterze

starowarszawskim „Wiechowisko” w Parku Wiecha, przy

teatrze „Rampa”.

Na placyku „piazza”, który

– co nale¿y podkreœliæ – za-

projektowa³ w 2013 roku sam

autor projektu, grupa warsz-

tatowa przedstawi³a akcjê

performersk¹. Oparty na ru-

Artystycznie na Kamionku
Na warszawskim Kamionku, przy ul. Lubelskiej 30/32,

odby³ siê 3 czerwca 2017 roku fina³ projektu „Przejêcie/

Przyjêcie”, autorstwa Krzysztofa ̄ wirblisa. Projektowi to-

warzyszy³y odbywaj¹ce siê w sali Komuny Warszawa

warsztaty: performatywny, rzeŸbiarski i fotografii otwor-

kowej, które mia³y na celu integracjê spo³ecznoœci

Kamionka. Spo³ecznicy i aktywiœci tej czêœci Warszawy

staraj¹ siê, by Kamionek odzyska³ swoj¹ to¿samoœæ i

by Praga Po³udnie nie kojarzy³a siê jedynie z Sask¹ Kêp¹

czy Grochowem. W warsztatach uczestniczyli ludzie

bior¹cy udzia³ w poprzednich projektach ¯wirblisa, czyli

w Muzeum Spo³ecznym, a tak¿e dwie wolontariuszki.

chach wystêp skupia³ siê na

przejmowaniu i przyjmowaniu

tego, co prezentowali ludzie

stoj¹cy naprzeciw siebie.

Mia³o to obrazowaæ ³atwoœæ,

z jak¹ dopuszcza siê do

siebie p³yn¹ce zewsz¹d

informacje, których nie pod-

daje siê krytyce i œlepo siê w

nie wierzy. Dla lepszego

zobrazowania sytuacji zbu-

dowano z ga³êzi obiekty

przypominaj¹ce radar i

antenê. Te dwa urz¹dzenia

kojarz¹ siê z wykrywaniem

obiektów za pomoc¹ fal ra-

diowych i „przejmowaniem”

ich oraz z „przyjmowaniem”

i przesy³aniem przetworzo-

nego sygna³u.

W akcji performerskiej

uczestniczy³a m.in. Ró¿a

Karwecka, znana mieszkanka

kamienicy przy ul. Skary-

szewskiej, która udziela siê

spo³ecznie na terenie Kamion-

ka. Jej obecnoœæ w scenie

fina³owej, w której przecina

linê przywi¹zan¹ do ¿erdzi z

flag¹, wielu widzów obecnych

na placyku potraktowa³o

symbolicznie. Jak powiedzia³a

jedna z mieszkanek, Ró¿a

pamiêta czasy niepokoju, dla-

tego to, ¿e to w³aœnie ona

godzi obie strony i przecina

linê, nadaje tej akcji dodatko-

wej wartoœci.

Monika Weso³owska

Nauczycieli z Targówka; w

kategorii piosenki satyrycznej

- grupa „Teœciowa œpiewa”.

Do udzia³u w zabawach -

konkursach zaproszono dzieci,

które mia³y np. dokoñczyæ tytu³

bajki i odpowiedzieæ na ró¿ne

pytania. Autorzy poprawnych

odpowiedzi dostawali nagrody

np. w postaci lizaków.

Nagrodê publicznoœci wrê-

czy³ senator Marek Borowski.

Dyplom dla najbardziej

uœmiechniêtej szko³y otrzyma³

BIT-BOX QUARTET.

Pokaz magii zaprezento-

wa³ Dawid, m.in. za pomoc¹

czarnego worka i znikaj¹cych

kolorowanek ze zwierzêtami.

Po wystêpie zespo³u Szta-

jerki do tañca zaproszono

osoby chêtne z publicznoœci,

które w parach zatañczy³y

melodie z ró¿nych krajów.

Ostatni¹ pozycj¹ programu

by³ koncert kapeli z Targówka

i potañcówka, która zakoñ-

czy³a siê przed godzin¹ 22

„Nowa Gazeta Praska” objê³a

patronatem „Wiechowisko”.

O wra¿enia z imprezy za-

pytaliœmy kilka osób.

Wiceburmistrzowi Paw³owi

Michalcowi piknik bardzo siê

podoba³. „M³odzi ludzie nie

ograniczaj¹ siê do roli wi-

dzów. Rozwijaj¹ talenty, chc¹

tworzyæ. Mo¿na im ¿yczyæ

rozwoju talentu scenicznego”.

Senator Marek Borowski:

„Kocham takie imprezy, gdzie

ludzie pokazuj¹, co potrafi¹.

Mam wielki szacunek dla

wszelkich talentów. Dziœ wy-

st¹pi³a masa utalentowanych

dzieciaków. Doceniam inte-

gracyjny charakter imprezy”.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Targówek Witold

Harasim wyrazi³ zadowolenie,

¿e uda³o mu siê doprowadziæ

do rozbudowy i modernizacji

Parku Wiecha. „Dziêki temu

mo¿emy odbywaæ tu festyny

w tak ³adnym otoczeniu. To

staje  siê zgodne z marzenia-

mi o Centrum Wypoczynki i

Rozrywki (zw³aszcza latem)

dla Targówka Mieszkaniowego,

który nie ma domu kultury.

Najwspanialsze jest to, ¿e

dzieci od najm³odszych lat z

tak du¿ymi talentami kulty-

wuj¹ tradycjê Wiecha przez

wystêpy s³owno-muzyczne.

Tak¿e starsi wspaniale wystê-

puj¹ i wci¹gaj¹ publicznoœæ

do wspólnej zabawy. To

wspania³a integracja lokalnej

spo³ecznoœci.”

                    K.
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Od naszej wizyty na budo-

wie Galerii Pó³nocnej, naj-

wiêkszego centrum handlo-

wego na Bia³o³êce, minê³o

piêæ miesiêcy. W tym czasie

wiele siê zmieni³o. Z ruszto-

wañ wy³oni³a siê przeszklona

fasada, montowane s¹ obro-

towe wejœcia od strony ulicy

Œwiatowida i Traktu Nadwi-

œlañskiego, a wewn¹trz

trwaj¹ prace wykoñczeniowe.

Szklane tafle fasady i œwietliki

w dachu sprawiaj¹, ¿e bry³a

obiektu nie przyt³acza, ale

wrêcz przeciwnie, wydaje siê

lekka i zaprasza do wnêtrza.

Do galerii bêdzie mo¿na

³atwo dojechaæ: od strony

ulicy Œwiatowida autobusem,

a od strony Traktu Nadwiœlañ-

skiego – tramwajem. Naprze-

ciwko wejœcia od strony za-

chodniej powstaje w³aœnie

przystanek tramwajowy. Jed-

nak znaczna czêœæ klientów

przyjedzie zapewne w³asny-

mi samochodami i dlatego dla

kierowców przewidziano a¿

2300 miejsc parkingowych.

- Ca³y budynek sk³ada siê z

piêciu poziomów, dwa z nich

znajduj¹ siê pod ziemi¹ i zosta³y

przeznaczone na parkingi -

mówi Emilia Szkudlarek, dyrektor

marketingu Galerii Pó³nocnej.

Ruch na parkingu bêdzie

jednokierunkowy, co pozwoli

unikn¹æ kolizji. Specjalny

system oœwietlenia, czerwone

i zielone œwiat³a, wskazywaæ

bêdzie wolne miejsca. Jed-

nak najwiêksz¹ zalet¹ tego

parkingu bêdzie mo¿liwoœæ

odnalezienia swego auta, w

przypadku, kiedy nie pamiêta

siê, w którym miejscu zosta³o

zaparkowane.

Galeria Pó³nocna - coraz bli¿ej otwarcia
Drzewa, kwitn¹ce domki i plac zabaw na dachu oraz

parking z urz¹dzeniami u³atwiaj¹cymi znalezienie w³asnego

auta w podziemiach. Galeria Pó³nocna wchodzi w fazê

prac wykoñczeniowych.

- Wystarczy tylko wpisaæ

numer rejestracyjny samo-

chodu w jednym z kiosków

zlokalizowanych przy wej-

œciach na parking, a system

wska¿e nam miejsce, gdzie

zostawiliœmy nasze auto –

t³umaczy Emilia Szkudlarek.

Takie dzia³anie mo¿liwe

bêdzie dziêki systemowi ka-

mer odczytuj¹cych rejestra-

cjê wje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Ponadto, dziêki tym kamerom

zwiêkszy siê bezpieczeñstwo

na parkingu.

Na poziomie -2 znajd¹ siê

te¿ m.in. hipermarket Carre-

four i klub fitness Calypso.

Parking zajmie tak¿e czêœæ

dachu, s¹siaduj¹c¹ bezpo-

œrednio z kinem Cinema City,

restauracjami i ogrodem. Na

dachu planowana jest bo-

wiem zielona przestrzeñ re-

kreacyjna z placem zabaw

dla dzieci i scen¹ koncertow¹.

Nawieziona jest ju¿ ziemia,

a specjalnie dobrana roœlin-

noœæ, nie wymagaj¹ca g³êbo-

kiego ukorzenienia, czeka na

rozplantowanie. Pó³kolem

stoj¹ tzw. ¿ywe domki, czyli

sza³asy, które nied³ugo po-

kryj¹ siê zieleni¹ i zakwitn¹.

S¹ ju¿ urz¹dzenia placu za-

baw i drewniane tarasowe

podesty. Obok powstanie

scena o nieregularnych

kszta³tach. W weekendy

bêd¹ siê tu odbywa³y przed-

stawienia i animacje dla

dzieci. Planowane s¹ te¿

koncerty jazzowe i spotkania

s¹siedzkie dla doros³ych.

Na terenie budowy Galerii

Pó³nocnej codziennie pracuje

oko³o  tysi¹ca pracowników

generalnego wykonawcy,

którym jest znana na war-

szawskim rynku budowlanym

firma UNIBEP. Wiêkszoœæ

lokali zosta³a ju¿ przekazana

najemcom, którzy rozpoczêli

w nich prace wykoñczeniowe.

- Bêdziemy mieli zarówno

polskie, jak i europejskie marki.

Niektóre z nich bêd¹ debiuto-

waæ w Polsce, jak chocia¿by

sklep, który dostarcza zabawki

na brytyjski dwór królewski –

mówi Emilia Szkudlarek.

Galeria Pó³nocna, maj¹ca

szansê staæ siê jednym z naj-

bardziej atrakcyjnych miejsc

w pó³nocnej czêœci Warszawy,

otwarta zostanie zgodnie z

przewidywaniami w trzecim

kwartale tego roku. Zrozu-

mia³e zaniepokojenie ocze-

kuj¹cych na inauguracjê

obiektu mieszkañców Bia³o-

³êki, wywo³a³y unosz¹ce siê

1 maja nad galeri¹ k³êby

czarnego dymu. Jak siê oka-

za³o, ogieñ obj¹³ pokryty

pap¹ dach budynku. Spali³o

siê oko³o dwudziestu metrów

kwadratowych, czyli niewielki

procent, licz¹cej ponad 5 tys.

metrów kwadratowych po-

wierzchni. Po¿ar ugaszono

szybko i sprawnie, nikomu nic

siê nie sta³o. Dyrekcja galerii

zapewnia, ¿e poniesione

straty s¹ niewielkie i nie

wp³yn¹ na zmianê terminu

otwarcia obiektu.

Joanna Kiwilszo

WAKACJE Z KULTUR¥ 4-27 lipca (wtorki, œrody, czwartki)

Bezp³atne wakacyjne zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat –

zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowa-

nych spêdzaj¹cych okres letni w mieœcie. W programie

m.in. pokazy naukowe Nadwiœlañskiego Uniwersytetu Dzie-

ciêcego (NUD), zajêcia plastyczne, ogrodnicze, taneczne,

kulinarne, ceramiczne, sportowe, spektakle plenerowe,

animacje, zabawy.

Zajêcia odbywaj¹ siê w DK Praga oraz w Praskim Ogródku

S¹siedzkim przy al. Solidarnoœci 55. Wstêp wolny.

Zapisy: zapisy@dkpraga.pl, tel. 22 618 41 51 wew. 105.

Program:

4 lipca /wtorek / I gr. 10.00-11.00, II gr. 11.30-12.30 / Kolorowa

chemia – pokaz naukowy NUD (DK Praga)

5 lipca /œroda/ I gr. 10.00-12.00, II gr. 12.00-14.00/ Tajemniczy

Ogród – warsztaty plastyczne (Praski Ogródek S¹siedzki)

6 lipca /czwartek/ 11.00-13.00/ Mapa Marzeñ – spektakl

plenerowy/animacje/zabawy (Praski Ogródek S¹siedzki)

11 lipca /wtorek/ I gr. 10.00-11.00, II gr. 11.30-12.30/ Cztery

¿ywio³y – pokaz naukowy NUD (DK Praga)

12 lipca / œroda/ I gr. 10.00-12.00, II gr. 12.00-14.00 - Zielnik

– warsztaty plastyczno-ogrodnicze (Praski Ogródek S¹siedzki)

13 lipca /czwartek/ 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.15-13.15, 13.15-14.15

- warsztaty taneczne Zumba Kids (Praski Ogródek S¹siedzki)

18 lipca /wtorek/ I gr. 10.00-11.00, II gr. 11.30-12.30 -

Detektyw w spi¿arni – warsztaty chemiczne NUD (DK Praga)

19 lipca /œroda/ 11.00-13.00 / Bajeczna Fiesta - spektakl

plenerowy/animacje/zabawy (Praski Ogródek S¹siedzki)

20 lipca /czwartek/ I gr. 10.00-12.00, II r. 12.00-14.00 - Fanta-

styczne ptaki – warsztaty plastyczne (Praski Ogródek S¹siedzki)

25 lipca /wtorek/ I gr. 10.00-11.30, II.gr.12.00-13.30 - Warsztaty

Kulinarne (DK Praga)

26 lipca /œroda/ I gr. 10.00-12.00, II gr. 12.00-14.00 - Warsztaty

ceramiczne (Praski Ogródek S¹siedzki)

27 lipca /czwartek/ 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.15-13.15,

13.15-14.15 - Karate (Praski Ogródek S¹siedzki)

Dom Kultury PRAGA zaprasza
ul. D¹browszczaków 2, www.dkpraga.pl

tel. (22) 618 41 51, www.facebook.com/tupraga
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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

Z£OTA r¹czka 606-181-588

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

SKUP nowych tabletów,

telefonów komórkowych,

516-064-312

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c 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.

LOTHAR 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,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 czerwca

1, 3, 4, 5 lipca

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Maczek to ma³y kundelek, który zosta³ znaleziony na jednej

z podwarszawskich wsi. Okaza³o siê, ¿e nazywa siê Azor, ma

dom, a w³aœciwie dom z³y. Przemoc, alkohol, bieda - w takich

warunkach spêdzi³ swoje dzieciñstwo. Jego w³aœciciel bardzo

Ÿle traktowa³ zwierzêta, które przewinê³y siê przez to

gospodarstwo. Okoliczni mieszkañcy mówili, ¿e widzieli, jak

gospodarz bije psiaka. Patologiczny dom nie z³ama³ jednak

Maczka - takie imiê otrzyma³ na nowy start. To bardzo

przyjacielski, spokojny i rezolutny kawaler. Maczek ma ok. 1

roku, wa¿y 9 kg. Jest pieskiem bardzo ³agodnym w stosunku

do ludzi, innych psów oraz kotów. £adnie chodzi na smyczy,

jest grzeczny. Maczek to cudowna psinka, która zas³uguje na

bezpieczny dom i kochaj¹c¹ rodzinê.

Kontakt w sprawie adopcji pieska:

Miko³aj tel. 796 123 413 lub Marzena - 502 387 206.

Kto przygarnie Maczka

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, miesiêcznice zrodzi³y

kontrmanifestacje. To nieza-

przeczalna prawda. Brak dowo-

dów na dowody, pomnikomus,

brak profesjonalizmu przeciw

autorytetom, atmosfera spi-

sków, agentur, ataków, helu,

oskar¿eñ, fenomen obroñców

krzy¿a, fenomen kap³anów po

ka¿dej stronie sporu. Z auten-

tycznej tragedii zaczyna siê ro-

dziæ siê opera mydlana. Po co?

Aliœci co z Katyniem,

Ostaszkowem, Starobielskiem,

Kozielskiem? Od 2010 roku

nie by³o ani jednej rz¹dowej

delegacji na naszych wspólnych

grobach.

Wróæmy do rozwa¿añ o

szczurach i œmieciach. W

pozostawionych, nadaj¹cych

siê do zjedzenia odpadkach,

namna¿aj¹ siê gryzonie. One

w³aœnie rozsiewaj¹ to, czym

zajmuje siê bakteriologia. A jest

to nauka boleœnie wiarygodna.

Leptospiroza jest faktem od

stuleci. Kuzynka syfilisu i

boreliozy jest krêtkiem, wystê-

puj¹cym w wielu odmianach

biologicznych. Najpopularniejsze

to leptospira canicola, icteroha-

emorrhagiae, pomona,

Rezerwuarem zarazków s¹

oczywiœcie wysypiska œmieci,

oczka wodne, stare szklarnie,

magazyny, miejsca pachn¹ce

pleœni¹, bagniska, polowania i

spacery w nowych miejscach

nad wod¹, a tak¿e uchybienia w

procedurach weterynaryjnych.

Dla przyk³adu: nie powinno

siê importowaæ psów rasowych

bez kompletu szczepieñ

ochronnych. Wa¿ne jest, aby

unikaæ miejsc popowodziowych

i rozlewisk po intensywnych

opadach. Bardzo wa¿nym

wektorem s¹ Wasze resztki,

pozostawione po biesiadach

na œwie¿ym powietrzu. Uwierzy-

cie?! Jak bardzo siê ucieszy-

³em, jad¹c œcie¿k¹ rowerow¹

na wysokoœci ZOO na widok

dziecka wracaj¹cego znad

Wis³y ze zgniecion¹ puszk¹

po napoju wciœniêt¹ w tyln¹

kieszeñ spodni. Dziêkujê.

Je¿eli ju¿ wyst¹pi¹ objawy, to

przypominaj¹ choroby poklesz-

czowe, poniewa¿ przy silnej

gor¹czce pojawia siê krwio-

mocz i ¿ó³taczka. Leptospiroza

to choroba jak pokleszczowe.

To choroba siódmego dnia po.

Je¿eli po tygodniu od wy-

cieczki lub ucieczki pojawi siê

apatia z gor¹czk¹, ¿ó³taczka i

wspomniany wczeœniej krwio-

mocz, jest to wskazanie do

natychmiastowej wizyty u leka-

rza weterynarii. Po wyklucze-

niu babeszjozy, zaczynamy

zwalczaæ krêtki. Dok³adniejsza

diagnostyka polega na prze-

prowadzeniu posiewów bakte-

ryjnych z krwi i moczu, a tak¿e

na testach serologicznych. An-

tybiotyki, którymi dysponujemy,

dzia³aj¹ antyboreliozowo i an-

tyleptospirozowo. Dziêki nim

mo¿emy zwalczaæ wszystkie

krêtkowice. Na szczêœcie, lep-

tospiroza przytrafia siê rzadko.

Od 1984 roku mia³em trzy przy-

padki u psów. Jeden importo-

wany jamnik z Niemiec, jeden

poluj¹cy wy¿e³, jeden cane cor-

so zara¿ony przy rozbiórce

szklarni. Dobr¹ wiadomoœci¹

jest to, ¿e dysponujemy szcze-

pionkami przeciwko tym bakte-

riom. Z³¹, ¿e leptospiroza mo¿e

byæ zoonoz¹.

Mydliny

Mur otaczaj¹cy Warszawskie ZOO od

strony Mostu Gdañskiego i Ronda Starzyñ-

skiego to fragment smutny i zaniedbany.

Mieszkasz w Warszawie? Mo¿esz to zmieniæ!

Od 14 do 30 czerwca zag³osuj na projekt

nr 28 z bud¿etu partycypacyjnego Miasta

Warszawy.

Po drugiej stronie muru jest magiczne,

pe³ne ciekawych, intelektualnych przygód

miejsce – Warszawski Ogród Zoologiczny.

Projekt ma na celu upiêkszenie i odczarowa-

nie brzydkiego, szarego muru, a tym samym

uatrakcyjnienie otoczenia Pragi-Pó³noc, jak

równie¿ zaproszenie mieszkañców Warszawy

do ciekawego spêdzania wolnego czasu w

towarzystwie zwierzaków ze sto³ecznego ZOO.

Na szerokim na 200-metrów i wysokim na

ok. 2,5 m murze mo¿e powstaæ barwny mural

zwi¹zany z ogrodem zoologicznym, ale te¿ na-

wi¹zuj¹cy do Warszawy i jej losów. Na murze

wymalowane by³yby egzotyczne zwierzêta,

symbole zwi¹zane z Warszaw¹ np. wizerunek

Pa³acu Kultury nadgryzanego przez ¿yrafê i

ton¹cego w egzotycznej roœlinnoœci b¹dŸ

zabawny komiks. Mur zosta³by wykorzystany

jako przestrzeñ artystyczna i edukacyjna oraz

kolorowa ozdoba dzielnicy. Dodatkowo obecna

technologia pozwoli na zabezpieczenie muralu

przed zniszczeniami i jego d³u¿sz¹ trwa³oœæ.

Do pomalowania niektórych elementów

bêd¹ zaproszone dzieci z domów dziecka lub

ze œwietlic œrodowiskowych, co bêdzie mia³o

dodatkowo wymiar spo³eczny, a tych¿e wspó-

³autorów bêdzie napawa³o dum¹.

Ka¿dy spacer, przeja¿d¿ka w tym miejscu

stan¹ siê przyjemniejsze, wzbogacaj¹ce o nowe

doœwiadczenia i impresje, tak¿e dla osób na co

ZOObacz mur w nowej odS£ONIE

Projekt nr 28 – Praga Pó³noc – projekt ogólnodzielnicowy – ZAG£OSUJ i…

dzieñ nie obcuj¹cych ze sztuk¹. Bior¹c pod

uwagê turystów odwiedzaj¹cych Warszawê,

by³aby to równie¿ wizytówka miasta i dzielnicy.

Koncepcji mo¿e byæ wiele, ale cel jest jeden:

przeobra¿enie szarego, ponurego punktu

dzielnicy w kolorowy obraz, który przyci¹gnie

turystów, spodoba siê mieszkañcom, a na

twarzach dzieci bêdzie wywo³ywa³ uœmiechy.

Zasady glosowania

G³osowanie potrwa od 14 do 30 czerwca

2017 (do godz. 23:59). Ka¿dy MIESZKANIEC

Warszawy mo¿e zag³osowaæ na pomys³y, które

uwa¿a za ciekawe i potrzebne do realizacji.

G³osowaæ mo¿na na dwa sposoby:

* przez Internet – na stronie app.twojbu-

dzet.um.warszawa.pl – aby zag³osowaæ

musisz mieæ dostêp do adresu e-mail. Na

podany adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny,

który umo¿liwi Ci zag³osowanie.

Je¿eli nie dotar³ e-mail z linkiem aktywacyj-

nym, sprawdŸ inne foldery w swojej poczcie

np. spam lub zg³oœ ten problem na adres

twojbudzet@um.warszawa.pl.

* papierowo – wype³niaj¹c kartê do g³oso-

wania. PrzyjdŸ do urzêdu dzielnicy lub innego

wyznaczonego punktu do g³osowania. Otrzy-

masz tam kartê z propozycjami pomys³ów.

Mo¿esz zag³osowaæ na miejscu - bêdzie tam

równie¿ pracownik urzêdu, który mo¿e Ci

pomóc. Przed oddaniem wype³nionej karty

konieczne bêdzie okazanie wa¿nego do-

kumentu to¿samoœci. Nie ma mo¿liwoœci

przyniesienia karty w imieniu innej osoby.

Szczegó³y na:

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/

wydarzenia/zag-osuj-na-pomys-y

Dorobek oddzia³u to m.in.:

ocalenie od zapomnienia wiel-

kich postaci, tradycji, zabytków

Targówka dla przysz³ych poko-

leñ, prowadzenie dzia³alnoœci

pamiêtnikarskiej, wydawniczej,

kszta³towanie postaw obywa-

telskich wœród dzieci i m³odzie-

¿y. Do osi¹gniêæ oddzia³u

nale¿¹: konkurs „Warszawa w

kwiatach”, odrestaurowanie na

Cmentarzu Bródnowskim 150

grobów i sarkofagów z XIX i XX

wieku, wydanie ksi¹¿ki „Bród-

no i okolice w pamiêtnikach

mieszkañców” (I tom w r. 1995,

II – w 2001), wspó³organizowa-

nie w 1999 r. Miêdzyszkolnej

Olimpiady wiedzy o Targówku,

organizowanie plenerów, wy-

staw i wycieczek po Warsza-

wie dla uczniów szkó³ na Tar-

gówku, ods³oniêcie w 2007 r.

przed DK „Œwit” obelisku ku

czci praskich kolejarzy.

Na jubileuszowym spotka-

niu g³os zabrali m.in.: senator

Marek Borowski, przewodni-

Œwiêtowanie 35-lecia
28 maja Oddzia³ Mi³oœników Bródna Towarzystwa Przy-

jació³ Warszawy uroczyœcie obchodzi³ 35-lecie. Spotkanie

w ratuszu Targówka zaczê³o siê wspólnym odœpiewaniem

Hymnu Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, którego tekst

i muzykê napisa³a Regina G³uchowska. Przypomniano

za³o¿yciela Oddzia³u Ryszarda Szo³wiñskiego (prezes od

czerwca 1982 r. do stycznia 2003 r.) oraz Lechos³awa

Zakrzewskiego (prezes od stycznia 2003 r. do maja 2007 r.).

G³os zabra³a aktualna prezes Regina G³uchowska.

cz¹cy Rady Dzielnicy Krzysz-

tof Miszewski, wiceburmistrz

Pawe³ Michalec, którzy przy-

pomnieli wa¿ne wydarzenia i

przekazali serdeczne podziêko-

wania osobom, które dzia³a³y i

dzia³aj¹ w Oddziale Przyjació³

Bródna TPW. Przypomniano,

¿e Towarzystwo Przyjació³

Warszawy ³¹czy, a nie dzieli

spo³ecznoœci i pokolenia.

Zas³u¿eni dzia³acze otrzymali

dyplomy. Z inicjatywy Zarz¹-

du G³ównego TPW sztandar

Towarzystwa Przyjació³ Bródna

zosta³ odznaczony medalem

Krystyny Krahelskiej

Po koncercie kwartetu in-

strumentalnego uczestnicy

spotkania podzielili siê jubile-

uszowym tortem. Wszyscy

otrzymali ksi¹¿kê z wspomnie-

niami „Moje ¿ycie  w powojennej,

zrujnowanej Warszawie od

1945 roku”. Mo¿na siê z ni¹

zapoznaæ w redakcji „Nowej

Gazety Praskiej”.                  K.

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug
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Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

„Czy czeka nas drogowy koszmar?”,
„Bêdzie parali¿?” to tylko przyk³ady
³agodniejszych hase³, jakie w ostatnim
czasie pojawi³y siê na jednym z lokalnych
portali w zwi¹zku z informacj¹, ¿e bruko-
wany odcinek ulicy Z¹bkowskiej zostanie
zamkniêty dla ruchu tranzytowego na ca³e
wakacje. Tekstów niecenzuralnych, a na-
wet rasistowskich, jakie pojawia³y siê pod
medialnymi doniesieniami komentowaæ
nie bêdê. Jednak warto zauwa¿yæ, ¿e na-
wet w internetowej ankiecie pod artyku-
³em o ograniczeniu ruchu ko³owego na
fragmencie ulicy zdecydowanie przewa-
¿aj¹ (na moment pisania felietonu) zwo-
lennicy wdra¿anych przez miasto zmian.

A teraz kilka faktów. Z¹bkowska jest
jedn¹ z najbardziej charakterystycznych i
znanych ulic na Pradze. Od kilku lat jest
objêta ochron¹ konserwatorsk¹ na odcin-
ku brukowanym. Ograniczenie ruchu na
tym fragmencie ulicy wynika z przepisów
prawa – takie rozwi¹zanie przewiduje
obowi¹zuj¹cy od 7 lat Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego dla

Pragi Centrum. Jednoczeœnie zabytkowa
Z¹bkowska pozostaje – nie waham siê
u¿yæ tego okreœlenia – tranzytowym œcie-
kiem (uwielbianym równie¿ przez tiry
mimo obowi¹zuj¹cych zakazów), w którego
okolicy przekroczone s¹ normy ha³asu i
zanieczyszczeñ. W œrodku dnia, stoj¹c na
tej ulicy i prowadz¹c rozmowê, czy to oso-
biœcie, czy przez telefon, nieraz zdarza³o
mi siê krzyczeæ, by skutecznie dotrzeæ do
rozmówcy. Inaczej siê nie da rozmawiaæ.

Od 3 lat na brukowanej Z¹bkowskiej
odbywa siê w letnie weekendy festiwal
kultury ulicznej „Otwarta Z¹bkowska”.
Jednoczeœnie swoje imprezy organizuje
dzielnica. Do obu inicjatyw mo¿na mieæ za-
strze¿enia zwi¹zane z utrzymaniem po-
rz¹dku (przys³owiowe sikanie w bramach)
oraz generowanym przez muzyków ha³asem,
zw³aszcza po godzinie 22.00. Na to skar¿yli
siê mieszkañcy. Jednak ci sami mieszkañcy
w wiêkszoœci popieraj¹ zamkniêcie Z¹b-

kowskiej i panuj¹c¹ na ulicy ciszê, czego
najwymowniejszym przyk³adem by³a akcja
„¯ywa ulica”, gdy przez jeden z kwietniowych

weekendów Z¹bkowska by³a zamkniêta
dla tranzytu (zmotoryzowani mieszkañcy
mogli oczywiœcie wje¿d¿aæ i wyje¿d¿aæ –
teraz zreszt¹ te¿ tak bêdzie).

Dlaczego warto brukowan¹ Z¹bkowsk¹
zamkn¹æ w³aœnie teraz dla ruchu tranzyto-
wego, a nie we wrzeœniu, jak zostanie od-
dana do u¿ytku Trasa Œwiêtokrzyska? W
wakacje ruch ko³owy jest zawsze mniejszy.
To po pierwsze. Po drugie, dotychczasowe
zamykanie mia³o miejsce w weekendy,
natomiast teraz mo¿na bêdzie sprawdziæ
niektóre rozwi¹zania komunikacyjne i
przestrzenne w codziennej praktyce. I w
przypadku wyst¹pienia problemów móc je
skorygowaæ. Wa¿na jest otwarta komunika-
cja i w³¹czenie do procesu wdra¿ania zmian
wszystkich lokalnych zainteresowanych –
mieszkañców, którzy chc¹ zamkniêtej i ci-
chej Z¹bkowskiej, lokalnych przedsiêbiorców
(których dzia³ania œci¹gaj¹ na Z¹bkowsk¹
kolejne osoby, ale te¿ mog¹ stanowiæ
potencjalne Ÿród³o konfliktu z dotychczasowy-
mi mieszkañcami), a tak¿e samorz¹dowców,
którym powinno zale¿eæ na atrakcyjnej
przestrzeni w samym centrum Pragi.
Zamkniêta dla tranzytu Z¹bkowska mo¿e
byæ przyk³adem do naœladowania nie tylko
dla Warszawy. Warto tê szansê wykorzystaæ.
Dla dobra Pragi i jej mieszkañców.

Koñcz¹c, przypominam szanownym
czytelnikom, ¿e trwa g³osowanie w ramach
bud¿etu partycypacyjnego. Zachêcam
szczególnie do zag³osowania na zg³oszony
przeze mnie projekt ogólnodzielnicowy
„Patrzymy radnym na rêce – sesje Rady
Dzielnicy w Internecie” (numer 25 na liœcie
do g³osowania). Jego wdro¿enie od razu nie
rozwi¹¿e wszystkich problemów, z którymi
boryka siê lokalny samorz¹d, ale z pew-
noœci¹ wniesie wiêcej transparentnoœci i
kultury (mieszkañcy bêd¹ mogli ogl¹daæ
radnych „na ¿ywo”) do praskiej polityki.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Wokó³ Z¹bkowskiej

Szanowni Pañstwo, trwa g³osowanie,
g³osowanie nad projektami IV edycji bud¿etu
partycypacyjnego. Rozpoczê³o siê 14, a
zakoñczy 30 czerwca. W ramach tej edycji
mo¿emy jako mieszkañcy Pragi w sposób
bezpoœredni zdecydowaæ, na co w 2018 roku
zostan¹ wydatkowane trzy miliony z³otych.
Zespó³ ds. bud¿etu partycypacyjnego, którego
po trzech latach przewodniczenia w tej edycji
jestem wiceprzewodnicz¹cym, zdecydowa³, ¿e
jeden milion kierujemy na wydatki ogólno-
dzielnicowe, a po kolejnym milionie na pro-
jekty zg³oszone na pó³noc i po³udnie od linii
ulic Targowa-Radzymiñska. Po ostatecznej
weryfikacji projektów pod k¹tem zgodnoœci z
regulaminem, zespó³ dopuœci³ do g³osowania
32 projekty ogólnodzielnicowe oraz 25 pro-
jektów na pó³noc i 27 projektów na po³udnie
od linii Targowa Radzymiñska. Wartoœæ wszyst-
kich projektów przekracza 10 milionów
z³otych. Przed nami wiêc trudne decyzje. G³o-
sowaæ mo¿na zarówno przez internet, jak i
osobiœcie w siedzibie urzêdu przy K³opotow-
skiego (14-30.06 w godzinach pracy urzêdu),
a tak¿e w wyznaczonych terminach w admi-
nistracjach przy Burdziñskiego 7 (28.06 od
13 do 19) i Mackiewicza 11 (21.06 od 11.30
do15.30). Nowoœci¹ bêdzie uruchomiony
punkt plenerowy w dniach 27 i 29 czerwca w
godz. 13-19 na skwerze przy Jagielloñskiej
47. Mam œwiadomoœæ pewnego niedosytu z
Pañstwa strony. W wielu rozmowach pojawia
siê ten sam w¹tek braku realizacji zwyciêskich
projektów. Staram siê jako radny monitoro-
waæ ich przebieg i na bie¿¹co dzieliæ siê z
Pañstwem uzyskanymi informacjami. W roku
ubieg³ym zwyciêskich projektów by³o 37, z
czego po³owê mia³a zrealizowaæ dzielnica, a
po³owê jednostki miasta. Stan realizacji na

Czas wyborów

chwilê obecn¹ oceniam negatywnie, ale to
dopiero po³owa roku. Tak na marginesie,
inwestycje to nie jest mocna strona PiS-owskie-
go zarz¹du dzielnicy na Pradze Pó³noc. Bêdê
siê dopytywa³ o to w moich interpelacjach,
które mo¿ecie znaleŸæ Pañstwo na stronach
urzêdu. Wœród tegorocznych projektów domi-
nuj¹ - podobnie jak w latach poprzednich -
projekty proekologiczne i infrastrukturalne.
Najdro¿szy zosta³ wyceniony na 800 tys.
z³otych, a najtañszy na nieca³e 4 tysi¹ce.

Znajdziecie tu Pañstwo projekty nowe, jak i

takie, które nie zyska³y uznania w poprzed-

nich edycjach i zosta³y ponownie zg³oszone.

Ja osobiœcie zag³osowa³em w sumie na 16

projektów. Wspar³em pomys³y proekologiczne

i dotycz¹ce transparentnoœci prac samorz¹du.

Bud¿et partycypacyjny to dobra szko³a

œwiadomoœci obywatelskiej, a wiêc Szanowni

Czytelnicy, do urn.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Propozycja likwidacji chirurgii dzieciêcej
w Szpitalu Bielañskim wzbudza emocje ju¿
od kilku miesiêcy. Czy przeniesienie tego
oddzia³u do Warszawskiego Szpitala dla
Dzieci przy ul. Kopernika jest dobrym roz-
wi¹zaniem? Wed³ug mnie nie. Podobnie
uwa¿aj¹ tysi¹ce mieszkañców sprzeciwiaj¹-
cych siê tej decyzji. Niemniej jednak pod
koniec maja rada spo³eczna Szpitala Bielañ-
skiego podjê³a tak¹ w³aœnie decyzjê. Jej skutki
bêd¹ odczuwali tak¿e mieszkañcy innych dzielnic,
a nawet miejscowoœci podwarszawskich.

W Warszawie oddzia³y chirurgii dzie-
ciêcej znajdowa³y siê jak dot¹d w szpita-
lach: Bielañskim oraz przy ul. Niek³añskiej.
A pod Warszaw¹ - w Dziekanowie Leœnym.
Nic wiêc dziwnego, ¿e propozycja przenie-
sienia tego oddzia³u z jednego szpitala do
innego (przy ul. Kopernika) spowodowa³a
reakcjê mieszkañców. Reakcjê sprzeciwu.
Mimo to decyzja zapad³a. Jak jest ona
argumentowana? Tym, ¿e w nowej placów-
ce bêd¹ lepsze warunki do leczenia, a w

obecnej ob³o¿enie by³o za niskie. Zwolnione
zaœ w ten sposób miejsce ma zostaæ wyko-
rzystane do zwiêkszenia wydajnoœci SORu
w Szpitalu Bielañskim.

Warto jednak spojrzeæ na kwestiê
umiejscowienia chirurgii dzieciêcej w War-
szawie pod k¹tem demografii w naszym
mieœcie. W której dzielnicy jest najwiêcej
dzieci? Na Bia³o³êce, a wiêc w dzielnicy
s¹siaduj¹cej z Bielanami. Z dotychczaso-
wej placówki korzysta³y te¿: Bemowo, Ja-
b³onna czy Legionowo. Zabranie oddzia³u
z Bielan i przeniesienie go do Œródmieœcia
spowoduje utworzenie „dziury” w pó³noc-
nej czêœci Warszawy. A wiêc, je¿eli plano-
waæ poprawê warunków leczenia dzieci, to
raczej poprzez podnoszenie standardów w
Szpitalu Bielañskim, a nie przenoszenie
oddzia³u w zupe³nie inne miejsce.

Mam nadziejê, ¿e decyzja ta zostanie
jeszcze rzetelnie przeanalizowana przez
decydentów, a wiêc przede wszystkim w³adze
miasta. Bardzo wa¿ny jest równomierny

rozwój Warszawy, taki, który zagwaran-
tuje dobry dostêp do us³ug medycznych
mieszkañcom wszystkich dzielnic. Dlatego
zdecydowanie wskazane jest, aby szukaæ
alternatywnych rozwi¹zañ.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Po co likwidowaæ chirurgiê dzieciêc¹

w Szpitalu Bielañskim?

Przy okazji debaty o rozporz¹dzeniu w
sprawie wynagradzania pracowników samo-
rz¹dowych zg³aszam pomys³, jak nale¿a³oby
uregulowaæ diety radnych. Przyszed³ mi on do
g³owy podczas lektury artyku³u w „Wyborczej”
promuj¹cego ambitnego m³odego radnego,
który zapowiedzia³ zamiar kandydowania w
przysz³ym roku na prezydenta Warszawy.
Otó¿ - jak podaje gazeta - dzia³acz ów utrzy-
muje siê z diety radnego. Do najwa¿niejszej
funkcji zarz¹dczej w mieœcie aspiruje zatem
trzydziestolatek, którego jedynym doœwiad-
czeniem zawodowym jest baby-sitting, czyli
dorywcze opiekowanie siê dzieæmi.

Pomys³, by dieta by³a g³ównym Ÿród³em
dochodów radnego, to symbol pora¿ki idei
samorz¹dnoœci, spowodowanej upartyjnie-
niem samorz¹du, z którym to zjawiskiem
ów m³ody radny - trzeba mu oddaæ spra-
wiedliwoœæ - walczy. W partiach bowiem wy-
myœlono, by diet u¿ywaæ jako stypendiów
dla dzia³aczy, dla starszych w radach nad-
zorczych, dla m³odszych - w samorz¹dach.

Nie tak mia³o byæ. Przez stulecia radnymi
byli doœwiadczeni obywatele: lokalni przed-
siêbiorcy, prawnicy, lekarze, nauczyciele. Dieta
by³a dla nich ekwiwalentem za utracone do-
chody w czasie, który poœwiêcili wspólnocie
lokalnej. W III RP wysz³o jednak inaczej.

Najpierw okaza³o siê, ¿e nasz kraj nie
umie pozbyæ siê dziedzictwa socjalizmu i
wiêkszoœæ drobnych przedsiêbiorców nie
gospodarzy na swoim, lecz na mieniu gmin-
nym. A ktoœ taki nie powinien byæ radnym
gminy. Wkrótce mi³oœnicy przepisów anty-
korupcyjnych zabronili uczestnictwa w sa-
morz¹dzie dyrektorom szkó³, szpitali i temu
podobnych placówek (to ju¿ bzdura zupe³na:
radnym nie mo¿e byæ ktoœ, kto wie najwiê-
cej o funkcjonowaniu s³u¿by zdrowia czy
oœwiaty w gminie). Wtedy do samorz¹du
wkroczy³y partie. Radnymi zaczêli zostawaæ
asystenci pos³ów, pracownicy biur poselskich,

które nie p³ac¹ tyle, ile by chcia³y, m³odzi
cz³onkowie w³adz partyjnych. A u³o¿eni tak
radni byli wdziêczni i lojalni...

Je¿eli samorz¹d ma byæ ¿ywy, zjawisko
to trzeba ukróciæ. Dieta radnego nie mo¿e
byæ pomys³em na dorobienie sobie. Trzeba
wróciæ do Ÿróde³. Ktoœ, kto zarabia du¿o,
dzia³aj¹c w samorz¹dzie równie¿ du¿o finan-
sowo traci: lekarz, który rezygnuje z dy¿u-
ru, czy sklepikarz, który ma mniej czasu na
biznes. Nale¿y mu to wynagrodziæ. Natomiast
dla kogoœ, kto zarabia ma³o, dieta nie
powinna byæ motywacj¹ do kandydowania
na radnego. Bo to jest selekcja negatywna.

Lekarstwo na selekcjê negatywn¹ jest
proste: dieta nie powinna byæ ustalona
kwotowo dla wszystkich, lecz wyliczana
indywidualnie, proporcjonalnie w stosun-
ku do utraconych zarobków. Mo¿na je w
przybli¿eniu okreœliæ na podstawie docho-
dów za poprzedni rok, które radni i tak
musz¹ ujawniæ. Oczywiœcie, z uwzglêdnie-
niem stopnia uczestnictwa w pracach rady
i jej komisji. Gwarantujê rezultat ju¿ po
nastêpnych wyborach.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Praski folwark

Spo³eczeñstwo, ponosz¹c daniny pu-
bliczne, czyli m.in. podatki, ma prawo
przygl¹daæ siê poczynaniom swoich repre-
zentantów w Radzie Dzielnicy czy Radzie
Warszawy. Reprezentantom, którzy powin-
ni mieæ poczucie realizowanej przez nich
misji. W³adza publiczna to bowiem nic in-
nego, jak s³u¿ba publiczna na rzecz miesz-
kañców. Czy¿by w dzia³alnoœci struktur
m.st. Warszawy by³a to czysta retoryka?
Jak bowiem interpretowaæ brak dzia³añ
naprawczych ze strony urzêdników ratu-
sza w odpowiedzi na zastrze¿enia, skargi,
petycje, podnoszone przez pra¿an wobec
dzia³alnoœci ZGN w naszej dzielnicy.

ZGN, który realizuje dzia³ania okreœlone
w statucie w imieniu (…) i w granicach pe-
³nomocnictwa, udzielonego przez Prezydenta
m.st. Warszawy. W praktyce s¹ to dzia³ania
podejmowane w imieniu i na rzecz Prezy-
denta. ZGN, jako jednostka bud¿etowa,
zgodnie z ustaw¹ z 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych jedn¹ z zasad, którymi
powinna kierowaæ siê jest m.in. zasada efek-

tywnoœci finansów publicznych. Polega na
osi¹gniêciu akceptowanej relacji miedzy
wielkoœci¹ wykorzystanych œrodków publicz-
nych i efektami ich wykorzystania. Ustawo-
dawca nakazuje podmiotom wydatkuj¹cym
œrodki publiczne, aby realizuj¹c zadania
publiczne, przestrzega³y zasady celowoœci i
oszczêdnoœci. PrzejdŸmy do konkretów:

Koszty utrzymania ZGN w dzielnicy
Praga Pó³noc wynosz¹ rocznie ponad 90
mln z³, z czego w roku 2016 tylko  ok. 12
mln czyli 13,6% wszystkich wydatków ZGN
przeznaczono na pod³¹czenie c.o., c.c.w. i
dzia³ania w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Rewitalizacji, programu, który jest
kontynuacj¹ dzia³añ ujêtych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji na lata 2005-
2013, a który ma zapewniæ wszystkim
mieszkañcom standardy XXI wieku (m.in.
w ka¿dej kamienicy bez wyj¹tku ciep³a
woda, ³azienka i centralne ogrzewanie).

W roku 2016 zmniejszy³a siê liczba lokali,
zarz¹dzanych przez praski ZGN o 323 sztuki,
a poniesione wydatki zwiêkszy³y siê o po-

nad 800 tys. z³. W praskim ZGN wydatki na
pokrycie kosztów zarz¹du i eksploatacji w
2016 roku - jak czytamy w sprawozdaniu -
wynios³y œrednio miesiêcznie 4,28 z³/m2. Dla
porównania, œrednia stawka, stosowana
przez wspólnoty mieszkaniowe kszta³tuje siê
na poziomie 2 z³/m2. Czy wszystkie wydatki
s¹ aby na pewno w pe³ni uzasadnione - py-
taj¹ mieszkañcy. Przypomnê sprawê remon-
tu kapitalnego w budynkach 12 i 14 przy
ulicy Markowskiej, na które wydatkowano

w 2010 roku oko³o 3,2 mln z³, a w roku

bie¿¹cym mieszkañcy bêd¹ wykwaterowani,

celem przeprowadzenia kolejnego remontu,

czêœciowo w tym samym zakresie, tj. remont

stropu nad piwnic¹, remont elewacji, remont

klatki schodowej, wymiana stolarki drzwio-

wej, remont dachu czy wymiana instalacji

wodno-kanalizacyjnej. Dwa remonty kapi-

talne w odstêpie 7 lat?  Kolejne przyk³ady -

ZGN dokonuje wymiany stolarki okiennej w

ca³ym budynku, który zosta³ ujêty w ZPR

do kapitalnego remontu (przedzia³ czaso-

wy 1,5 roku); ZGN buduje altankê œmietni-

kow¹ za prawie 40 tys. z³, która za chwilê

zostanie rozebrana, poniewa¿ jej lokalizacja

w ZPR jest inna; ZGN zleca firmom zewnêtrz-

nym przeprowadzenie inwentaryzacji czy

Gospodarnoœæ ZGN

wykonanie ekspertyz stanu technicznego
budynków, które nastêpnie znajduj¹ siê w
za³¹czniku do og³oszonego przez praski ZGN
w roku bie¿¹cym przetargu na kolejne
ekspertyzy. Jeœli uwzglêdnimy koszt takiej
ekspertyzy od 18 tys. z³ do 47 tys. z³ za
sztukê, to wydatki roczne ZGN faktycznie
bêd¹ z roku na rok coraz wy¿sze. Mo¿e przy
prawid³owej i rzetelnej realizacji planowej
gospodarki remontowej w dzielnicy mieli-
byœmy mniej decyzji PINB-u o zagro¿eniu
bezpieczeñstwa i ¿ycia mieszkañców i na-
tychmiastowym wykwaterowaniu? Ile jest w
naszej dzielnicy budynków/lokali, gdzie
dwukrotnie, a czasami i wielokrotnie wyko-
nano te same  prace remontowe, wydaj¹c
przy tym œrodki publiczne?

Jak twierdzi³ Henry Hazlitt „Sztuka eko-
nomii polega na tym, by spogl¹daæ nie tylko
na bezpoœrednie, ale i na odleg³e skutki danego
dzia³ania czy programu; by œledziæ nie tylko
konsekwencje, jakie dany program ma dla
jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”.

Czy w³odarze miasta dostrzegaj¹ na-
rastaj¹cy problem w praskim ZGN i po-
dejm¹ dzia³ania - czas poka¿e. Co ciekawe,
zastrze¿enia mieszkañców Pragi Pó³noc
coraz wyraŸniej artyku³owane, dotycz¹
wy³¹cznie dzia³alnoœci ZGN, jednej z kilku
jednostek bud¿etowych dzielnicy bezpoœred-
nio podleg³ych Prezydent m.st. Warszawy.

Jest w tym wszystkim jeden pozytyw,
odnotowujemy pierwszy sukces ZPR. Cel
g³ówny (IV) zosta³ osi¹gniêty – zwiêksza
siê aktywnoœæ spo³eczna i obywatelska
mieszkañców, coraz wiêcej pra¿an identy-
fikuje siê z miejscem zamieszkania. Czy
w³odarze miasta ws³uchaj¹ siê w g³os miesz-
kañców, czy ZPR jest tylko przykrywk¹?

Jeœli w swoim najbli¿szym œrodowisku
s¹ sprawy, które budz¹ Pañstwa w¹tpliwo-
œci, zapraszam do przesy³ania informacji
drog¹ mailow¹ lub osobistego kontaktu
podczas dy¿urów radnego.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

O dietach i radnych
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kich pokazach. I choæ jest

uwieczniona w Muzeum

Warszawskiej Pragi, nie chce

tworzyæ do muzeum. Pragnie,

aby w jej sukniach panie prze-

¿ywa³y piêkne chwile, po prostu

czu³y siê fantastycznie.

Jeszcze jeden pokaz w

czasie Festiwalu Rzemieœlników

szczególnie zainteresowa³

kobiety (choæ nie tylko) – to

pokaz gorseciarstwa. Piêkne

gorsety na ró¿ne okazje pre-

zentowa³a Anna Mieszkowska,

w³aœcicielka pracowni „Ab-

synt”. Pani Anna najpierw

ciekawie przedstawi³a historiê

gorsetów od XVI wieku po

czasy wspó³czesne. Nastêpnie

pokaza³a ich ró¿ne rodzaje, od

modeluj¹cych, wyszczuplaj¹-

cych czy redukuj¹cych taliê, po

gorsety ci¹¿owe, gorsety elek-

tryczne, pomagaj¹ce pozbyæ

siê reumatyzmu, a nawet gor-

sety dla panów. Powszechny

entuzjazm wywo³a³a wœród

pañ mo¿liwoœæ przymierzenia

tej czêœci garderoby. Odwa¿ne

kandydatki po zasznurowaniu

twierdzi³y, ¿e da siê w tym wy-

trzymaæ najwy¿ej 10 minut.

Anna Mieszkowska ma jednak

wiele zamówieñ, tak od klientek

indywidualnych, jak te¿ na po-

trzeby filmu, (np. „Hiszpanki”)

czy teatru.

Festiwal Rzemieœlników to

by³a impreza odkrywcza, po-

niewa¿ pokaza³a, jak du¿y

potencja³ stanowi¹ prascy rze-

mieœlnicy. Dla wielu, szczegól-

nie m³odych warszawiaków,

by³a to te¿ niezwyk³a okazja,

by poznaæ niektóre zawody,

zobaczyæ przy pracy rymarza

czy modystkê. Jak siê okaza³o,

przedstawione przez rze-

mieœlników z wieloletnim do-

œwiadczeniem, te nieco zapo-

mniane profesje, budz¹

ogromne zainteresowanie.

Mo¿e wiêc nie jest to sprawa

tak niszowa, jakby siê zdawa-

Festiwal by³ kulminacyjnym

wydarzeniem cyklu „Wykona-

ne na prawym brzegu. Rze-

mieœlnicy” i mia³ na celu, po-

dobnie jak ca³y cykl, prowa-

dzony przez Katarzynê Chu-

dyñsk¹-Szuchnik, promocjê

rzemios³a i gin¹cych zawodów.

Tego dnia od rana, na dzie-

dziñcu Muzeum Warszawskiej

Pragi mo¿na by³o spotkaæ mi-

strzów cechowych – krawców,

szewców i rymarzy, którzy

udowodnili, ¿e rzemios³o na

Pradze nie zanika, ale wrêcz

przeciwnie, odradza siê. Bywa,

¿e m³odzi przejmuj¹ warsztaty

po rodzicach i kontynuuj¹ ich

pracê, jak na przyk³ad Krzysztof

Kaczmarski, który po latach

wróci³ do zawodu swojej mamy

kapeluszniczki.

Pokazy rzemios³a na ¿ywo,

m.in. garncarstwa, wyrobu ko-

³der, rymarstwa, rozmowy z

mistrzami i warsztaty z rze-

mieœlnikami, w trakcie których

zaprezentowali oni swoje

umiejêtnoœci i techniki, przyci¹-

gnê³y t³umy warszawiaków.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y

siê te¿ warsztaty w formule

„repair cafe” (nie wyrzucaj,

napraw). By³y to spotkania

m.in. z modystk¹, krawcem,

sztukatorem, konserwatorem

mebli, z³otnikiem i szczotkarzem.

Przygotowano tak¿e bogat¹

ofertê warsztatów dla dzieci,

w trakcie których mog³y one

zbudowaæ samochodzik, skon-

struowaæ graj¹cy instrument

strunowy, skomponowaæ my-

d³o wg samodzielnie dobranej

linii zapachowej, zaprojekto-

waæ i ozdobiæ ksi¹¿eczkê oraz

uszyæ maskotkê - misia.

Goœciem specjalnym festi-

walu by³a projektantka Gosia

Baczyñska, od 10 lat dzia³aj¹ca

na Pradze, gdzie na ulicy Flo-

riañskiej ma swoj¹ pracowniê. 

- Praga wci¹¿ mnie inspiruje

– powiedzia³a projektantka –

do tego stopnia, ¿e kilka lat

temu zdecydowa³am siê zro-

biæ pokaz swojej kolekcji na

praskim podwórku.

Powsta³ pokaz odtwarzaj¹cy

choreografiê filmu krótkome-

tra¿owego „Tango” z 1980 r.,

autorstwa Zbigniewa Rybczyñ-

skiego, animacji nagrodzonej

pierwszym w polskiej historii

Oscarem. Ten pokaz na pra-

skim podwórku uznany zosta³

za na tyle reprezentatywny dla

tego, co dzieje siê obecnie na

Pradze, ¿e film z niego zosta³

umieszczony na wystawie

sta³ej w Muzeum Warszawskiej

Pragi, w czêœci prezentuj¹cej

wspó³czesnoœæ dzielnicy.

Dumna z tego powodu Gosia

Baczyñska, opowiadaj¹c o

swojej pracy, o przygotowa-

niach wielkich kolekcji, mówi³a

jak wa¿ne s¹ dla niej tkaniny.

- Tkaniny ogl¹dam przez

dotyk – wyjaœni³a projektantka

– jak mi coœ zaskrzypi – nie

ma szans.

Po specjalnie dla niej produ-

kowane ¿akardy jeŸdzi do

W³och, a z kolei najlepsze

koronki przywozi z Francji, z

manufaktur z okolic Calais. Tka-

niny trzeba zamówiæ na tyle

wczeœnie, aby w³oscy czy fran-

cuscy wytwórcy zd¹¿yli je wy-

produkowaæ przed wakacjami.

Wszystko musi byæ wszak goto-

we na pokazy w Pary¿u na prze-

³omie wrzeœnia i paŸdziernika.

Wybór tkanin to bardzo istotny,

ale tylko pocz¹tkowy element

przygotowania kolekcji. Naj-

wa¿niejsze s¹ dobre krawcowe,

których Gosia Baczyñska na

sta³e zatrudnia siedem.

- Moje krawcowe bardzo

czêsto s¹ wspó³autorkami

projektów – powiedzia³a pro-

jektantka. – Niestety, sporo z

nich odesz³o na emeryturê. To

œwietne rzemieœlniczki, które

pracowa³y w Modzie Polskiej,

niesamowicie utalentowane,

wspaniale wykszta³cone.

Na pytanie, jakie cechy po-

winna mieæ dobra krawcowa,

Gosia Baczyñska odpowie-

dzia³a, ¿e osoba taka musi

odznaczaæ siê wyobraŸni¹

przestrzenn¹, mieæ oczywi-

œcie wspaniale opanowane

rzemios³o krawieckie, czyli

umieæ doskonale szyæ oraz

powinna znajdowaæ nowe

sposoby ³¹czenia tkanin.

- To trudny zawód, którego

nie mo¿na nauczyæ siê do

koñca – doda³a projektantka.

Gosia Baczyñska, autorka

piêknej sukni dla Magdaleny

Boczarskiej, zaprojektowanej

specjalnie na premierê filmu

„Sztuka kochania”, wspó³pra-

cowa³a równie¿ z filmem i

oper¹, projektowa³a te¿ kolekcje

odzie¿y dla marki Reserved,

jednak, jak sama przyznaje,

najbardziej spe³nia siê prezen-

tuj¹c nowe kolekcje na wiel-

Rymarze, skórnicy, gorseciarce i modystki - czy jeszcze

istniej¹? Ale¿ tak! Mo¿na siê by³o o tym przekonaæ 10 czerwca

w Muzeum Warszawskiej Pragi, podczas Festiwalu Rzemieœl-

ników - imprezy, której bohaterami byli prascy wytwórcy.

Gosia Baczyñska

Anna Mieszkowska z pracowni "Absynt" opowiada o gorsetach

14 czerwca prezydent Warszawy zgodnie z ustaw¹ o ustroju

m.st. Warszawy z 15 marca 2002, a konkretnie z 4 i 7 ustêpem

artyku³u 10 tej ustawy, powo³a³a zarz¹d dzielnicy Bia³o³êka w

osobach dotychczasowej burmistrz Ilony Soja-Koz³owskiej

(Platforma Obywatelska), wiceburmistrza Marcina Adamkiewicza

(Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki), który pe³ni³ ju¿ tê funkcjê oraz

wiceburmistrza Dariusza Kacprzaka. Decyzja o zarz¹dzie komi-

sarycznym zapad³a na skutek niemo¿noœci powo³ania zarz¹du

przez radnych dzielnicy w wyniku pata spowodowanego przez

konflikt miêdzy koalicj¹ i opozycj¹ i remisowe g³osowania 11 do

11. Kim jest Dariusz Kacprzak? Na jego facebookowym profilu

mo¿na przeczytaæ: „Ukoñczy³em studia magisterskie na Uniwer-

sytecie Warszawskim na kierunku politologia oraz prawo na

SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Spo³ecznym. Odby³em

równie¿ studia MBA w Prywatnej Wy¿szej Szkole Biznesu i

Administracji w Warszawie oraz zarz¹dzanie w administracji w

Akademii Leona KoŸmiñskiego w Warszawie. Na tej uczelni

ukoñczy³em równie¿ studia doktoranckie z zakresu zarz¹dzania.

Mam za sob¹ bogate doœwiadczenia zawodowe, zarówno w

sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pracowa³em jako

prywatny przedsiêbiorca, cz³onek zarz¹du spó³ek prawa han-

dlowego, a tak¿e pracownik administracji samorz¹dowej m.in.

pe³ni³em funkcjê dyrektora Biura Rady m.st. Warszawy. By³em

te¿ wyk³adowc¹ Uniwersytetu Warszawskiego i WSZN im. Po-

lanowskiego. (…) Jestem bezpartyjny. Od wielu lat mieszkam

na Bia³o³êce, ale szczególnym sentymentem darzê Pragê-Pó³noc.”

***

Od 21 czerwca do 26 lipca mo¿na bêdzie zapoznaæ siê z pro-

jektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Winnicy Pó³nocnej, mo¿na tak¿e bêdzie zg³aszaæ swoje uwagi

do tego projektu. Obszar planu od pó³nocy wyznacza najogólniej

pó³nocna granica Kana³u Henrykowskiego, od pó³nocnego wscho-

du wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ulicy Modliñskiej, od po³u-

dniowego wschodu pó³nocno-zachodnia linia rozgraniczaj¹ca

ulicy Sprawnej, od zachodu po³udniowo-zachodnia linia rozgra-

niczaj¹ca ulicy Marcina z Wrocimowic. Szczegó³y projektu planu

mo¿na bêdzie ogl¹daæ w Urzêdzie m.st. Warszawy przy Marsza-

³kowskiej 77/79, na parterze, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.

od 8:00 do 16:00. Plan bêdzie tak¿e dostêpny w Biuletynie Infor-

macji Publicznej pod adresem www.bip.warszawa.pl.

Dostêpna dla wszystkich zainteresowanych dyskusja nad projek-

tem planu odbêdzie siê 28 czerwca o 17:00 w sali konferencyjnej

bia³o³êckiego ratusza. Uwagi do projektu planu mo¿na sk³adaæ

wy³¹cznie na piœmie do 16 sierpnia tego roku. Powinny byæ adreso-

wane do prezydent Warszawy i sk³adane za poœrednictwem Biura

Architektury i Planowania Przestrzennego, opatrzone imieniem i na-

zwiskiem oraz adresem i numerem nieruchomoœci, której dotycz¹.

***

Zg³oszone ju¿ zosta³y 133 projekty do 4. edycji bud¿etu

partycypacyjnego Bia³o³êki. Przyszed³ czas na g³osowanie

nad nimi w dwóch obszarach: ogólnodzielnicowym i w trzech

lokalnych. G³osowaæ mo¿na na dowoln¹ iloœæ projektów. Jedy-

nym ograniczeniem jest kwota. Zsumowane koszty realizacji

projektów bud¿etów partycypacyjnych, na które zag³osuje

ka¿dy uczestnik, nie mog¹ przekroczyæ kwoty 1 mln z³. G³o-

sowanie do wyboru – przez internet lub w siedzibie urzêdu

dzielnicy za pomoc¹ papierowych kart do g³osowania. Ze

szczegó³ami g³osowania mo¿na zapoznaæ siê pod adresem:

http://www.bialoleka.waw.pl/strona-955-glosowanie_na_projekty.html

    (egu)

Bia³o³êka w soczewce

³o. Nie wiadomo, czy œwiat

pójdzie w kierunku totalnego

umasowienia, czy jednak ten

ma³y rynek, jakim jest rzemio-

s³o zostanie doceniony. Oby

Festiwal Rzemieœlników w Muzeum Warszawskiej Pragi

tak siê sta³o. Warto wiêc rze-

mios³o promowaæ, a Festiwal

Rzemieœlników jest dobrym na

to sposobem.

Joanna Kiwilszo

Pracuj w Wileñskiej
- Targi Pracy i pierwsze podsumowania

wpisuje siê w ¿ycie lokalnej

spo³ecznoœci – powiedzia³

Arnaud Burlin, dyrektor zarz¹-

dzaj¹cy Unibail-Rodamco na

Europê Centraln¹, który ofi-

cjalnie otworzy³ Targi Pracy. –

Do Galerii Wileñskiej ludzie

przychodz¹ nie tylko robiæ za-

kupy, ale tak¿e po to, by mi³o

spêdziæ czas w restauracji czy

napiæ siê kawy. W tym miej-

scu toczy siê czêœæ lokalnego

¿ycia. Tym bardziej zale¿y

nam, aby pomóc m³odym

pra¿anom, którzy z ró¿nych

powodów, np. niewystarczaj¹-

cego wykszta³cenia mieli

wczeœniej trudnoœci z wej-

dokoñczenie ze str. 1 œciem na rynek pracy, znaleŸæ

pierwsze zatrudnienie.

Dyrektor Galerii Wileñskiej,

Marta Chojnacka ¿yczy³a wów-

czas wszystkim kandydatom

powodzenia i podpisania umów

na jak najlepszych warunkach.

Wyrazi³a te¿ nadziejê, ¿e dzieñ

Targów Pracy bêdzie dla wielu

z nich pocz¹tkiem ciekawej

zawodowej przygody. I rzeczy-

wiœcie, tak siê sta³o.

Dziœ wiemy, ¿e ju¿ 12 osób

rozpoczê³o swoj¹ zawodow¹

przygodê w Galerii Wileñskiej

podpisuj¹c umowê o pracê z

najemcami Galerii i liczba ta

ci¹gle wzrasta.

Joanna Kiwilszo

Arnaud Burlin, Dyr. Zarz¹dzaj¹cy Unibail-Rodamco na

Europê Centraln¹ w towarzystwie szefowej marketingu

Anny Bator otwiera Targi Pracy w Galerii Wileñskiej


