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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady au-
dioprotetyka w gabinecie fir-
my Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabi-
net nr 139, tel. 022 326 56 20).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów 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!

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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USG 3/4 D
♦♦♦♦♦ têtnic koñczyn dolnych

♦♦♦♦♦ têtnic szyjnych

♦♦♦♦♦ ci¹¿y   ♦♦♦♦♦ tarczycy

♦♦♦♦♦ jamy brzusznej           ♦♦♦♦♦ inne

Lekarze
z miêdzynarodowymi certyfikatami

Sprzêt najwy¿szej klasy

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

dokoñczenie na str. 2dokoñczenie na str. 7

dokoñczenie na str. 6

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI

SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE

DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543
0 691 05 35 45

MAIL. maxx20@gazeta.pl
Pl. D¹browskiego 3 lok. 26

zapraszaj¹

28 czerwca (niedziela) godz. 16.00
na koncert

„CHCÊ BYÆ KOCHANA...”
PIOSENKI Z REPERTUARU ANNY GERMAN

w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.

Odbiór bezp³atnych zaproszeñ od 9 czerwca w Wydziale Kultury,

ul. Modliñska 197 (II piêtro, pok. 240 C, tel. 022 51 03 104)

oraz w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury (tel. 022 88 44 625/626).

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

1 wrzeœnia 1939 roku budy-
nek szkolny zosta³ zajêty przez
okupanta, potem czêœciowo

Z Elbl¹skiej
na Bia³ostock¹

W roku 1934 przy ul. Elbl¹skiej 51 na ̄ oliborzu rozpoczê-
³a pracê Szko³a Podstawowa, której trzy lata póŸniej nada-
no imiê Króla Stefana Batorego. Przez 35 lat placówk¹ kie-
rowa³ Jan Górski, dziœ wspominany jako „cz³owiek – legen-
da”. Klasy mia³y po 50 – 60 uczniów; by³a biblioteka i œwie-
tlica; dzia³a³y ko³a zainteresowañ.

zniszczony; zajêcia odbywa³y
siê w lokalach zastêpczych.
Sztandar szko³y i kronikê kie-
rownik przechowywa³ w swo-
im mieszkaniu. Szko³ê reakty-
wowano przy ul. Brzeskiej 9,

Na I piêtrze usytuowano przy-
jemnoœci dla podniebienia - przy-
gotowane przez poszczególne
klasy specja³y narodowych kuch-
ni: hiszpañskiej (m.in. szarlotka
andaluzyjska i p¹czki) - IV D,

Na tê imprezê teren Parku
Bródnowskiego zosta³ zago-
spodarowany inaczej ni¿ do-
tychczas, z du¿¹ wyobraŸni¹
przestrzenn¹. S³oñce oœwietla-
³o scenê, na której prezento-
wa³y siê zespo³y m³odych wy-
konawców, tañcz¹cych i œpie-
waj¹cych, zapowiadanych
przez Roberta P³uszkê.

Namioty placówek szkolnych
i przedszkolnych tworzy³y za-
okr¹glony pasa¿. Ich gospoda-
rze zadbali o przyci¹gaj¹ce uwa-
gê elementy: barwne plansze,
zdjêcia, balony; wewn¹trz – ta-
blice z osi¹gniêciami uczniów,
kroniki, ulotki informacyjne i sto-

Piêæ kultur na Brechta

Artystyczny
Targówek

23 maja sala gimnastyczna Szko³y Podstawowej nr 258
zamieni³a siê w salê widowiskow¹, drabinki przys³oni³ wi-
zerunek Partenonu. W holu na parterze ustawiono stanowi-
ska do gry „Czy wiesz, ¿e…”

w³oskiej (pizza, spaghetti) – IIIB,
francuskiej (zupa cebulowa) – IV
A, greckiej (sa³atka, sos) – III A,
irlandzkiej (placki ziemniaczane
po irlandzku) – II C. Kawiarenkê
z ciastami, tradycyjnie, przygo-
towali rodzice uczniów. Na par-
terze amatorzy polskiej kuchni
delektowali siê pyzami z miê-
snym wsadem i cebulk¹, na bo-
isku - kie³baskami z grilla.

Zachêt¹ do poznania Hisz-
panii, W³och, Irlandii, Grecji i
Francji by³y eksponaty, zgro-
madzone w salach na II piêtrze,
a w bibliotece wystawa ksi¹¿ek
m.in. o fascynuj¹cych stolicach
tych krajów. Uwagê nawet naj-
m³odszych przyci¹ga³a orygi-
nalna mapa pañstw Unii Euro-
pejskiej, z rysunkami charakte-

To festiwal utalentowanych przedszkolaków i uczniów.
Chcieliœmy pokazaæ artystyczne oblicze szkó³ i przedszko-
li oraz zwróciæ uwagê rodziców i w³adz, na rolê edukacji
artystycznej w rozwoju m³odych ludzi – powiedzia³a nam
dyrektor Domu Kultury „Zacisze”, Bo¿enna Dydek, inicja-
torka imprezy, zorganizowanej 24 maja w Parku Bródnow-
skim. Wziê³o w niej udzia³ 650 m³odych uczestników z 10
przedszkoli, 6 szkó³ podstawowych, 3 gimnazjów i 3 lice-
ów. Goœcie z Litwy – zespó³ taneczny, z którym „Zacisze”
realizuje projekty europejskie - o aplauz widowni rywalizo-
wali m.in. z „Boogie Woogie” z DK „Zacisze” i zespo³em
tanca irlandzkiego z SP 145.

liki dla amatorów rysowania lub
malowania. Du¿ym powodze-
niem cieszy³ siê „Œwiat baniek
mydlanych” i malowanie twarzy.

Do namiotu LO im. Stefana
Czarnieckiego przyci¹ga³y histo-
ryczne stroje i pokaz udzielania
pierwszej pomocy. „Rysowaæ ka¿-
dy mo¿e” – tym has³em gimnazjum
z ul. Bartniczej zachêca³o do wy-
konywania rysunków na kilkudzie-
siêciometrowym rulonie, który ma
szansê staæ siê najd³u¿szym ry-
sunkiem na Targówku. Najwiêk-
sze balony dzieci mog³y otrzymaæ
przy namiocie Przedszkola Nie-
publicznego „Happy Kids”.



2  nowa gazeta praska

Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych

Zapraszamy do ogródka - menu grillowe

Przyjmujemy zamówienia na wynos, od pon. do pt. menu lunchowe

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

www.megabait.pl

Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥

ul. Modliñska 199,

czynna w godz. 1200 do ostatniego goœcia

tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3

022 675-05-03
0501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Piêæ kultur na Brechta
rystycznych dla poszczegól-
nych miast budowli, symboli,
flag, zwierz¹t. „Zjednoczeni w
ró¿norodnoœci” – to has³o za-
pisano na mapie w 20 jêzy-
kach; obok znalaz³o siê 25 flag
pañstwowych i waluty unijne.

W takiej scenerii w Szkole
Podstawowej przy ul. Brechta 8
odbywa³ siê VII Festiwal Nauki
pod has³em „Piknik Europejski”.
Prezentowany z tej okazji pro-
gram artystyczny by³ bardzo
urozmaicony. Zacz¹³ siê od in-
scenizacji mitów greckich i ba-
œni, m.in. o œwiêtym Patryku,
patronie Irlandii. Potem, jak w
kalejdoskopie, zmienia³y siê
ekipy: mody, gimnastyki akroba-
tycznej, piosenki, tañca towarzy-
skiego; wyst¹pi³y cheerleaderki,
a na koniec – w „Maxi Playback
Show” – nauczycielki w strojach
i perukach, nie do poznania.

Przed tym wystêpem odby³a
siê aukcja, na której licytowano
przedmioty zrobione lub przynie-
sione przez uczniów. Wiêkszoœæ
zosta³a sprzedana, a uzyskana
kwota (3795 z³) przeznaczona
bêdzie na zakup ekranu interak-
tywnego do pracowni informa-
tycznej, mo¿e tak¿e na uzupe-
³nienie sprzêtu nag³aœniaj¹cego.

Dru¿yna nauczycielska wy-
st¹pi³a te¿ na boisku, graj¹c

mecz w dwa ognie; przeciwnik
okaza³ siê lepszy. Atrakcj¹ na
boisku by³ te¿ poduszkowiec
Policji Rzecznej oraz radiowóz
policyjny i wóz Stra¿y Po¿arnej.

Wielu uczestnikom pikniku
du¿¹ frajdê sprawi³o malowa-
nie flag na twarzach i zabawy
plastyczne, na przyk³ad masek
z papier-mache.

W podró¿ poza Europê, a¿ do
Papui i Nowej Gwinei zabra³a
chêtnych Gra¿yna Trautsolt, pre-
zentuj¹c filmiki, zdjêcia i ekspo-
naty przywiezione z tych krajów.
Podró¿niczka opowiada³a o spo-
tkaniach z ludŸmi w szko³ach i
szpitalach, o rytua³ach, przyro-
dzie, tañcach, „domach duchów”
(pogañskie koœcio³y). Nie brako-
wa³o elementów humoru, nieko-
niecznie czarnego, jak w dialo-
gu: „Kto jest lepszy: bia³y czy
czarny?” „Czarny!” „O, to jestem
spokojny”’ – ucieszy³ siê pytaj¹-
cy, bo rozmawia³ z ... ludo¿erc¹.

Na prezentacje wszystkich
atrakcji „Pikniku Europejskiego”
zabrak³oby miejsca. Przez piêæ
godzin po budynku i wokó³ niego
przemieszcza³y siê t³umy uczniów
z rodzinami, absolwentów i przy-
jació³ szko³y. Nad przygotowaniem
programu od kilku miesiêcy pra-
cowa³ zespó³ pedagogów z dyrek-
tork¹ Jadwig¹ Buler, autork¹ wy-
stroju Magdalen¹ Lech i koordy-

natork¹ Festiwalu Nauki Ma³go-
rzat¹ Hoffman, nauczycielk¹ histo-
rii i jêzyka polskiego. W tym roku
rodzice wyj¹tkowo siê zaanga¿o-
wali – ocenia pani Ma³gorzata. -
Przygotowywali potrawy i stroje,
pilnowali porz¹dku. Mimo z³ej po-
gody, nie chcieli zrezygnowaæ z or-
ganizowania grilla na boisku. To
by³ prawdziwy piknik rodzinny.

Wspó³praca z rodzicami oka-
za³a siê bardzo cenna  równie¿
dlatego, ¿e nie uda³o siê pozy-
skaæ dofinansowania od Urzê-
du Miasta, na wniosek z³o¿ony
w ramach programu „Warszaw-

skie Inicjatywy Edukacyjne”.
Zawiod³o te¿ Centrum Inicjatyw
Obywatelskich. Nauczyciele z
uœmiechem mówi¹, ¿e to zmo-
bilizowa³o ich do wiêkszej ak-
tywnoœci i pomys³ów. Ju¿ w
dzieñ po zakoñczeniu VII Festi-
walu Nauki zaczêli myœleæ, co
nowego zrobi¹ w przysz³ym
roku. Wypada ¿yczyæ, by dzia-
³ania, przybli¿aj¹ce najm³od-
szym Uniê Europejsk¹, doceni-
³y instytucje, dysponuj¹ce
œrodkami na wsparcie takich
inicjatyw. Szkoda, ¿e „Piknik
Europejski” w praskiej szkole
zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ tyl-
ko wicemarsza³ek Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, Waldemar
Roszkiewicz.                           K.

Skierowany jest on do dzie-
ci i m³odzie¿y ze szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i liceów.
Jego celem jest promocja czy-
telnictwa oraz zainspirowanie
wyobraŸni dzieci i sk³onienie
ich do samodzielnej twórczo-
œci literackiej i ilustratorskiej.

Prace oceniane s¹ w trzech
kategoriach: literackiej, pla-
stycznej i edytorskiej, a te naj-
lepsze trafiaj¹ do Biblioteki
Ksi¹¿ki Dzieciêcej przy MDK
„Muranów”. Biblioteka powsta³a
w 2004 r. wy³¹cznie z ksi¹¿ek,
których twórcami s¹ dzieci.

Byæ mo¿e, trafi¹ tam równie¿
prace z podstawówki nr 114 z ul.
Goœcieradowskiej. Tym bardziej,
¿e a¿ dziewiêcioro uczniów zo-
sta³o wyró¿nionych. „Nagrodê w
kategorii edytorskiej i plastycz-
nej oraz wyró¿nienie w katego-
rii literackiej otrzyma³a Aleksan-
dra Larwa z klasy II d za ksi¹¿-
kê „Kocie baje” – mówi pani Gra-
¿yna Wojtowicz ze szkolnej bi-
blioteki. I jednym tchem wymie-
nia pozosta³ych laureatów: „Wy-
ró¿niony w kategorii plastycznej
zosta³ Tymoteusz Tymków
równie¿ z IId za ksi¹¿kê „Lagu-

„114” nagrodzona
Mi³o nam donieœæ, ¿e uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 114

z Oddzia³ami Integracyjnymi na Targówku ju¿ po raz drugi wziêli
udzia³ w wojewódzkim konkursie „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê” i
odnieœli sukces. Konkurs wymyœli³ i organizuje M³odzie¿owy Dom
Kultury „Muranów”. W tym roku odby³a siê jego XVI edycja.

ania”. W tej samej kategorii wy-
ró¿nienie zbiorowe otrzymali:
Natalia Go³uch, Paulina Lipiñ-
ska, Maciej Dregiel, Weronika
Nowakowska, Micha³ Wójcik,
Radek Biñka, Krzysztof Kaza-
³a – wszyscy z klasy V d.”

Pi¹toklasiœci przygotowali
komiks mitologiczny. „Wykorzy-
stali do niego siedem mitów:
Przed wojn¹ trojañsk¹, Deme-
ter i Kora, Przygody Odyseusza,
Mit o Prometeuszu, Troja, Mit o
Narcyzie, Herakles i wê¿e” –
wyjaœnia pani Wojtowicz.

W³aœnie tydzieñ temu, w
œrodê 27 maja, odby³o siê uro-
czyste zamkniêcie konkursu.
Nagrody wrêczono w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze.
Laureatom gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów.

Ludmi³a Milc

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30
0603-956-654

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
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

SZUMA  SP. Z O.O.

TRANSPORT

Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI

Indywidualne i firmowe

Faktury VAT

15 lat doœwiadczenia w bran¿y

transport.szuma@wp.pl                  605 959 277

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

(lekarze non stop)

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

Zarz¹dzanie i Administrowanie

Nieruchomoœciami
tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69

OFERUJEMY:

- Zarz¹dzanie/administrowanie nieruchomoœciami

w pe³nym zakresie

- Organizacjê Wspólnoty Mieszkaniowej (równie¿

przejêcie od Gminy)

- Opinie techniczne, obowi¹zkowe przegl¹dy

budowlane, itd.

Trzy nowe uliczki o wdziêcz-
nych nazwach zosta³y przeg³o-
sowane odpowiednimi uchwa-
³ami na pocz¹tek kolejnej se-
sji. Osiedlowa droga we-
wnêtrzna, ³¹cz¹ca Szlacheck¹
z Bia³o³êck¹, otrzyma nazwê
Wiœniowy Sad. W tym miejscu
ros³y niegdyœ drzewa wiœnio-
we i by odtworzyæ charakter
tego miejsca, planuje siê na-
sadzenie drzew wiœniowych i
ozdobnych krzewów. Uliczka

S³onecznego Poranka to kolej-
na droga osiedlowa, po³o¿ona
pomiêdzy ulicami Chudoby i
Kroczewsk¹. Przy granicy z
gmin¹ Nieporêt, w pobli¿u uli-
cy Konturowej, znajduje siê
droga wewnêtrzna, która otrzy-
ma nazwê Porêby.

Przeg³osowane, niewielkie
zmiany w bud¿ecie na ten rok,
dotyczy³y zwiêkszenia planu
dochodów o 10 tys. z³ z tytu³u
najmu pomieszczeñ szkolnych

XLIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Multimedia i nowe uliczki
(szko³a podstawowa nr 231),
zaœ zwiêkszenie planu wydat-
ków o kwotê 10,2 tys. z³ wyni-
ka z koniecznoœci zakupu po-
mocy dydaktycznych i us³ug
telekomunikacyjnych. Szko³a
podstawowa nr 344 przezna-
czy 5,6 tys. z³ na zakup patel-
ni elektrycznej dla szkolnej
kuchni.

Bia³o³êccy radni pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie
wynajmowania lokali znajduj¹-
cych siê w budynkach prywat-
nych i zasad ich podnajmowa-
nia. Skomplikowanie brzmi¹ca
uchwa³a „W sprawie wyposa-
¿enia w maj¹tek m.st. Warsza-
wy Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy”
oznacza w praktyce przekaza-
nie budynku komunalnego przy
Porajów 14 pod zarz¹d ZGN.
Wyposa¿enie w maj¹tek m.st.
Warszawy oznacza kolejna

przeg³osowana uchwa³a. Bi-
blioteka Multimedialna, miesz-
cz¹ca siê w tym samym budyn-
ku komunalnym, otrzyma me-
ble i akcesoria, w tym elektro-
niczne – m.in. komputer, moni-
tor, serwer, oprogramowanie
komputerowe, telewizor pla-
zmowy, g³oœniki, skanery, ro-
uter, projektor, ekran, kamerê,
drukarkê, kserokopiarkê.

(egu)

W pierwszym z nich zarz¹d
dzielnicy wniós³ o zmianê wie-
loletniego programu inwesty-
cyjnego i zapisanie w nim no-
wych wydatków inwestycyj-
nych na poziomie 30 milionów
z³otych w podziale 10 milio-
nów na rok 2010 i 20 milionów
na rok 2011, z przeznacze-
niem na budowê budynków
komunalno-socjalnych przy
ulicy Jagielloñskiej. Propozy-
cja ta bez ¿adnych uwag ze
strony radnych zosta³a b³yska-
wicznie, jednog³oœnie przeg³o-
sowana. Temat budowy bu-
dynków komunalnych na Go-
lêdzinowie pojawi³ siê ju¿ na
pocz¹tku 2002 roku i miejmy
nadziejê, ¿e zacznie zyskiwaæ
szczêœliwe zakoñczenie w
postaci nowych mieszkañ ko-
munalnych.

Gorzej by³o z drug¹
uchwa³¹, w której rada mia³a
wyraziæ swoj¹ opiniê w spra-
wie wynajmowania lokali znaj-
duj¹cych siê w budynkach

prywatnych i zasad ich pod-
najmowania. Uchwa³a ta w
swej istocie kierowana jest do
tych dotychczasowych najem-
ców gminnych, którzy wskutek
roszczeñ by³ych w³aœcicieli i
zwi¹zanych z tym decyzji s¹-
dowych swoje nieruchomoœci
odzyskali wraz z nimi jako lo-
katorami. Do wstêpnego pro-
jektu uchwa³y, który przygoto-
wa³o Biuro Polityki Lokalowej
urzêdu miasta komisje rady
dzielnicy i zarz¹d zg³osili 10
poprawek, wokó³ których
przez wiêkszoœæ czasu toczy-
³a siê merytoryczna dyskusja.

Dwa najwa¿niejsze ustale-
nia: radni zgodzili siê, aby móc
podnajmowaæ od prywatnego
w³aœciciel lokal dla tych najem-
ców, którzy go aktualnie za-
mieszkuj¹, zgodzili siê tak¿e,
aby móc organizowaæ konkur-
sy wynajmu lokali na wolnym
rynku dla osób, którym trzeba
nieœæ pomoc mieszkaniow¹.
Próba zboczenia z wiod¹cego
tematu na manowce politycz-
ne, któr¹ chcia³ przeprowadziæ
radny Wachowicz, zakoñczy³a
siê natychmiastowym wnio-
skiem radnego Tondery o za-
mkniêcie dyskusji i przejœcie
do g³osowania nad uchwa³¹.
Wniosek przeszed³ bez g³osu
sprzeciwu. Ca³a uchwa³a ze
wczeœniej zg³oszonymi po-
prawkami przyjêta zosta³a jed-
nomyœlnie. Koñcówka sesji
ca³kiem bez emocji. W sumie
krótko i merytorycznie.

DCH

XXXVII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Praga
o mieszkalnictwie

W trakcie XXXVII sesji rady dzielnicy Praga Pó³noc radni
dzielnicy mieli do rozpatrzenia dwa merytoryczne punkty
porz¹dku obrad. Tak siê z³o¿y³o, ¿e oba mia³y wspólny mia-
nownik, którym by³y szeroko pojête sprawy mieszkaniowe.

Zanim przyst¹pimy do zrela-
cjonowania dzia³alnoœci bia³o³êc-
kiego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej, garœæ danych na temat struk-
tury ludnoœciowej dzielnicy. Owe
dane znalaz³y siê zreszt¹ w spra-
wozdaniu OPS, którego mogli-
œmy wys³uchaæ na 40. sesji.

W 2008 roku zamieszkiwa³o
w Bia³o³êce blisko 79 tys. osób,
z czego blisko 42 tys. to kobie-
ty, zaœ lekko ponad 37 tys. to
mê¿czyŸni. Dzieci i m³odzie¿ w
wieku do 18 lat stanowi¹ 24%
populacji, mê¿czyŸni w wieku
produkcyjnym - 32% populacji,
kobiety w tym samym wieku –
37%. Mê¿czyŸni w wieku po-
produkcyjnym – 2%, kobiety –
5% populacji. 821 to liczba
osób bezrobotnych, w porów-
naniu z poprzednim rokiem za-
notowano spadek o 561 osób.
Warto przypomnieæ, ¿e spadek
jest sta³y – w 2006 w Urzêdzie
Pracy zarejestrowa³o siê 1915

mieszkañców Bia³o³êki. Spa-
dek liczby osób bezrobotnych,
w oczywisty sposób, wp³yn¹³
na skalê pomocy spo³ecznej. W
ubieg³ym roku, z powodu bez-
robocia, udzielono pomocy 196
rodzinom, dla porównania w
2007 z tej pomocy skorzysta³o
310 rodzin.

Najogólniej OPS udziela po-
mocy osobom i rodzinom z po-
wodu ubóstwa, sieroctwa, bez-
domnoœci, bezrobocia, niepe-
³nosprawnoœci b¹dŸ d³ugotrwa-
³ej i ciê¿kiej choroby. Wskaza-
niem do udzielania pomocy jest
przemoc w rodzinie, ochrona
macierzyñstwa i wielodzietno-
œci, bezradnoœæ rodziców lub
rodzica w sprawach opiekuñ-
czo – wychowawczych i nie-
umiejêtnoœæ prowadzenia go-
spodarstwa domowego. Pomo-
cy wymagaj¹ równie¿ m³odzi
ludzie opuszczaj¹cy ca³odobo-
we placówki opiekuñczo – wy-

chowawcze, cudzoziemcy, któ-
rzy uzyskali status uchodŸcy i
maj¹ problemy z integracj¹ z
nowym œrodowiskiem, osoby
zwolnione z zak³adów karnych,
osoby dotkniête alkoholizmem
lub narkomani¹. Warunkiem
jest dochód nie przekraczaj¹-
cy 351 z³ na ka¿dego cz³onka
rodziny i 477 z³ na osobê go-
spodaruj¹c¹ samotnie.

Zadania OPS to m.in. przy-
znawanie i wyp³acanie œwiad-
czeñ przewidzianych ustaw¹,
organizowanie pracy socjalnej,
analiza i ocena zjawisk rodz¹-
cych zapotrzebowanie na po-
moc spo³eczn¹, praca nad no-
wymi formami pomocy spo-
³ecznej i samopomocy. Naj-
wiêkszy udzia³ w bud¿ecie po-
mocy spo³ecznej – 36,2% - sta-
nowi¹ œwiadczenia rodzinne, z
funduszu alimentacyjnego i
sk³adki na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia spo³ecznego. 31,2% stano-
wi¹ wydatki na oœrodki pomo-
cy spo³ecznej. Kolejnym, co do
wielkoœci, udzia³em jest 23,1%
bud¿etu na zasi³ki, pomoc w
naturze i sk³adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe.

Przechodz¹c do konkretów
– bia³o³êcki OPS realizowa³ za-
dania wynikaj¹ce z Lokalnego
Programu Profilaktyki Uzale¿-
nieñ, które polega³y m.in. na or-
ganizowaniu zajêæ profilaktycz-
nych i socjoterapeutycznych,
szkoleñ dla rodziców i nauczy-
cieli, wspó³organizowaniu im-
prez sportowo – rekreacyjnych
lokalnych, uczestnictwie w
kampanii Zachowaj TrzeŸwy
Umys³ 2008, prowadzeniu grup
wsparcia i Punktu Informacyj-
no – Konsultacyjnego, w któ-
rym udzielano porad prawnych
i socjalnych dla osób w kryzy-
sie, uzale¿nionych od alkoholu
i narkotyków, wspó³uzale¿nio-
nych, doœwiadczaj¹cych prze-
mocy, stosuj¹cych przemoc.

W ubieg³ym roku, dziêki ini-
cjatywie OPS, zorganizowano
przy Œreniawitów 4 oœrodek
wsparcia dziennego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Na specjalistyczne us³ugi opie-
kuñcze dla tych osób wydano
121 tys. z³, zaœ na us³ugi opie-
kuñcze dla osób w podesz³ym
wieku b¹dŸ niesprawnych fi-
zycznie - ponad 147 tys. z³. Z
gor¹cego posi³ku skorzysta³o w

ubieg³ym roku 336 osób, w tym
314 dzieci. Posi³ki dla nich by³y
finansowane w 20 szko³ach
podstawowych, 10 gimnazjach
i 12 szko³ach ponadgimnazjal-
nych. Op³acano równie¿ ca³o-
dzienne wy¿ywienie w 12
przedszkolach i 2 oœrodkach
szkolno – wychowawczych.

Wspieraniu rodzin w ich funk-
cjach wychowawczych s³u¿y³y:
pomoc psychologiczna w formie
rozmów i konsultacji, wspó³pra-
ca ze s³u¿bami powo³anymi do
pomocy rodzinie. Wsparcie dla
osób niepe³nosprawnych wyra-
¿a siê w powo³aniu w 2007 lo-
kalnej koalicji na rzecz wspar-
cia dzieci niepe³nosprawnych i
ich rodziców, dzia³aj¹cej w ra-
mach Centrum Aktywnoœci Lo-
kalnej. CAL to przede wszyst-
kim aktywizowanie samych
mieszkañców do rozwi¹zywa-
nia problemów, z jakimi siê bo-
rykaj¹, poprzez inicjowanie ru-
chów samopomocowych i oby-
watelskich, promowanie wolon-
taryzmu. W obszarze zaintere-
sowañ programu znalaz³y siê
m.in. -  wymieniona ju¿ Lokal-
na koalicja na rzecz wsparcia
dzieci niepe³nosprawnych i ich
rodzin, Lokalna koalicja na
rzecz seniorów (inicjatywa za-
owocowa³a otwarciem w koñcu
grudnia 2008 Centrum Aktyw-
noœci Seniora) czy Klub rodzin
zastêpczych.

Si³¹ rzeczy nie jesteœmy w
stanie wymieniæ wszystkich
zadañ i inicjatyw podejmowa-
nych przez OPS, we wspó³pra-
cy z innymi podmiotami i z
mieszkañcami Bia³o³êki. Za-
brak³oby na nie wszystkie miej-
sca w naszej gazecie. Mo¿e-
my wszak¿e obiecaæ czytelni-
kom, ¿e do tematu bêdziemy
powracaæ.                      (egu)

Tak dzia³a Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
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ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego (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 planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-

ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-

westycji, ¿e zosta³a wydana decyzja Nr 15/CP/2009 z
dnia 05.03.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej, na dzia³kach ewid. nr: 39/14, 71/20

w obrêbie 4-16-37, oraz na dzia³kach ewid. nr 1/87, 1/88

2/1, 3/24, 3/26, 4/3, w obrêbie 4-16-38, na terenie Dziel-
nicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia-

³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki w
godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego (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 planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 ze. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nierucho-

moœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji,

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne,

na wniosek Miros³awa Gintera z³o¿ony 18.05.2009 r. w

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na przebudowie i rozbudowie oœrodka spor-

towego na oœrodek tenisowy - wybudowanie w miejsce
boisk: pe³nowymiarowych kortów tenisowych i kortów do

mini tenisa, boiska do koszykówki, pola do mini golfa oraz

wybudowaniu obiektu klubowego z zapleczem rekreacyj-
nym (fitness, squash, odnowa biologiczna) i z kawiarnio-

bufetem, na dz. ew. nr 58 i 5 obrêb 4-03-08, przy ul. Pi-
cassa, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y prawo zapo-
znania siê z dokumentacj¹, w Wydziale Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warsza-

wy, w dniach przyjêæ, w terminie 14 dni od daty zamiesz-
czenia niniejszego zawiadomienia, oraz sk³adania wnio-

sków i za¿aleñ za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z

ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwe-

stycji objêtej przedmiotow¹ decyzj¹. Zawiadomienie uwa-
¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego

og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

GIMNAZJALISTO

Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥

Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer

• Sprzedawca

• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie

• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,

mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,

drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf

Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ

naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym

lub zaocznym.

Zasadnicza Szko³a

Zawodowa Nr 41

Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7

Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,

022 677-86-29

www.mieszko.neostrada.pl Szanowna Redakcjo, Szanowni Czytelnicy!
W nawi¹zaniu do zamieszczonego w poprzednim numerze NGP tek-

stu wiceburmistrza Andrzeja Opolskiego „W czystej wodzie” wyjaœniam,
co nastêpuje:

1. Redakcja „Aveciarza” nie odmówi³a publikacji wspomnianego materia³u, poprosi³a
jednak o odniesienie siê do argumentów przedstawionych w artykule, którego dotyczy³y
wyjaœnienia burmistrza. Szereg kwestii podjêtych w tekœcie pana Andrzeja Opolskiego to
insynuacje, podejrzenia lub odkrywanie Ameryki pó³ wieku po Kolumbie.

2. G³ówn¹ tez¹ tekstu „Burmistrz boi siê wody” („Aveciarz” marzec 2009) jest brak
uzasadnienia, dlaczego realizowany przez trzy lata z dobrymi efektami program nie
bêdzie nadal wspierany przez wydzia³ sportu. Szanujemy prawo kreowania przez urz¹d
dzielnicy w³asnej polityki tak¿e w zakresie kultury fizycznej, jednakowo¿ standardem
przyjêtym we wszystkich biurach m.st. Warszawy jest dialog i w tego typu przypadkach
wyjaœnienie powodów decyzji. Jak widaæ Bia³o³êce daleko do stolicy tak¿e w tej materii.
Ufamy, ¿e to siê zmieni, a pomo¿e w tym tak¿e powo³ana w styczniu br. m.in. z naszej
inspiracji Dzielnicowa KDS.

3. Fundacja AVE nie kryje informacji o otrzymywanych dotacjach – sprawozdania
finansowe s¹ dostêpne i na stronach internetowych, i na portalu MPiPS. Co wiêcej realizu-
jemy nie tylko programy kajakowe (maj¹ce w przewa¿aj¹cej liczbie rozmaity wymiar
edukacyjny), ale równie¿ kulturalne, artystyczne, integruj¹ce pokolenia, ekologiczne,
adresowane do osób niepe³nosprawnych itd. Wymieñmy chocia¿by Juwenalia III Wieku,
Festiwal Rockowy, Betlejem u Avetek, Konkurs Recytatorski Twórczoœci Ks. Twardowskie-
go, klub Poszukiwaczy Historii, szkolenia wolontariuszy „Daj Siebie Innym”, program
stypendialny „Dla Edukacji”… Dziwi wiêc ironiczne stwierdzenie: „Jak widaæ has³o „ka-
jak” jest szerokie i pojemne niczym wiœlane wody”.

4. Musimy ostro zaprotestowaæ przeciwko sformu³owaniu: „Rok 2009 zapowiada siê
równie zasobny finansowo dla Fundacji jak lata poprzednie”. Tego typu stwierdzenia to
wyraz niezrozumienia mechanizmów funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wszelkie dotacje dla organizacji non-profit nie decyduj¹ o zamo¿noœci instytucji albo
osób ni¹ kieruj¹cych, ale wracaj¹ do podatników w formie ró¿nych projektów!

5. Wobec braku argumentów, pan Burmistrz pos³uguje siê manipulacj¹:
a) Burmistrz Opolski poddaje w w¹tpliwoœæ sensownoœæ przyznawanej dotacji w la-

tach ubieg³ych, poniewa¿ Fundacja AVE nie wyszkoli³a ¿adnego kajakarza-zawodnika.
Oznacza, ¿e pan Burmistrz nie panowa³ nad konkursem w tej dziedzinie przez ostatnie
dwa lata. Gdyby by³o inaczej, wiedzia³by, ¿e w ¿adnej ofercie z lat ubieg³ych nie deklaro-
waliœmy, ¿e wyszkolimy zawodników na konkursy sportowe. Celem „Bia³o³êckiej Akade-
mii Kajakowej” by³a rekreacja kajakowa mieszkañców, a projektu „Kajakiem do mo-
rza…” doskonalenie umiejêtnoœci m³odzie¿y, która w ramach wolontariatu zabezpiecza
nasze wyprawy i odbywa szkolenie WOPR.

b) Nie wiemy na jakiej podstawie pan Burmistrz poddaje w w¹tpliwoœæ liczbê uczest-
ników. Chocia¿ wiêkszoœæ wypraw wyrusza³a sprzed ratusza dzielnicy, nigdy przez 3 lata
nie pofatygowa³ siê, aby z bliska przyjrzeæ siê realizacji projektu i oceniæ skalê zaintere-
sowania mieszkañców przedsiêwziêciem.

c) Od 2007 roku pobieramy drobne op³aty za udzia³ w sp³ywach – taki zapis istnieje
równie¿ w ofertach (zreszt¹ jest to praktyka szeroko stosowana w m.st. Warszawa). Mamy
do tego prawo, jeœli ktoœ dok³ada swój grosik do kosztów projektu – inaczej go ceni.
Zaznaczamy, ¿e dotacja z wydzia³u sportu w roku 2008 (³¹cznie 20 000 z³ na 2 projekty)
pokrywa³a jedynie niespe³na 20% kosztów projektu; jednoczeœnie odp³atnoœæ uczestników
jest niewygórowana (w przypadku sp³ywów 1, 2, 3-dniowych od 10 do 120 z³).

d) W ubr. Fundacja AVE nie korzysta³a ze wsparcia Ministra Edukacji.
Za Radê i Zarz¹d Fundacji AVE - Bart³omiej W³odkowski, prezes

Co z tym bud¿etem?

Jestem zainteresowana informacj¹ nt. wydat-

kowania œrodków z bud¿etu Warszawy (ww. ok.
47 mln z³) na inwestycje miejskie/remonty na Pradze Pó³noc

w 2008 r.: czy i na co zosta³y wydane, jakie kwoty, ile ogó³em

wydano w 2008 r. w z³ i jaki to stanowi % przyznanej kwoty
(m.in. z dn. 21.11.2007. felieton „Bud¿et, bud¿et, bud¿et” –

autor p. Ireneusz Tondera, radny Dzielnicy Praga Pó³noc (Le-
wica i Demokraci) pisa³: „...Rok 2008 ma byæ wyj¹tkowo do-

bry dla Pragi. Ogó³em dochody i wydatki maj¹ siê zamkn¹æ

kwot¹ 255 226 000 z³otych, z czego 234 miliony poch³on¹
wydatki bie¿¹ce, a prawie 21 milionów wydatki maj¹tkowe,

czyli inwestycje. (...) bud¿et roku 2008 bêdzie najwy¿szym
bud¿etem w dziejach Pragi, w którym najwiêksze œrodki od

lat bêd¹ alokowane na inwestycje i remonty, bo prawie 47

milionów z³otych...”)

Czy mo¿na liczyæ na to, ¿e Redakcja zajmie siê tym tema-

tem? A mo¿e sam zainteresowany - radny p. I. Tondera - ze-
chce podzieliæ siê sw¹ wiedz¹ z czytelnikami. Je¿eli ww. te-

mat by³ ju¿ poruszany na ³amach NGP, b. proszê o inf. (kiedy,
w którym numerze NGP).

Poprosiliœmy Autora tekstu o odpowiedŸ.

Wykonanie bud¿etu dzielnicy Praga Pó³noc za rok 2008
ocenia³em na ³amach NGP w numerze 5 z 2009 roku który
ukaza³ siê z dat¹ 11 marca. Okaza³ siê on lepszy ni¿ przewi-
dywa³em o prawie 7 milionów z³otych. Wykonaliœmy bowiem
wydatki na poziomie 262 milionów, z czego wydatki maj¹tko-
we 23 miliony, przy planowanych 21. Pani¹ zainteresowan¹
szczegó³ami odsy³am w³aœnie do tego felietonu, z którego
pozwalam sobie zacytowaæ krótki fragment, dotycz¹cy inwe-
stycji roku 2008 „Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e w roku ubieg³ym
zakoñczono wreszcie realizacjê zadania okreœlanego jako
przebudowa Letniej, Lêborskiej, Stolarskiej i Kamiennej, zre-
alizowano gruntown¹ modernizacjê ulicy wewnêtrznej pomiê-
dzy Brechta i Szanajcy. Kontynuowana jest rewitalizacja bu-
dynków na Pradze, choæ z wiele mniejszym rozmachem niŸli
bym tego oczekiwa³. Zakoñczono rozbudowê i uruchomiono
budynek z salami szkolnymi przy ZS Jagielloñska 7. Wróci³a
ekipa i koñczy budowê hali sportowej przy Kowieñskiej 12/20.
Uruchomiono Biblioteczne Centrum Multimedialne przy
Skoczylasa. Trwa budowa boiska sportowego z zapleczem
przy Kawêczyñskiej 44....”

Ireneusz Tondera - radny Dzielnicy Praga Pó³noc

W piœmie do Hanny Gronkiewicz-
Waltz jego sygnatariusze zwracaj¹
uwagê, ¿e przygotowany projekt ma
charakter trasy przelotowej, a nie uli-
cy œródmiejskiej. Wytykaj¹ brak rezer-
wy na liniê tramwajow¹ na ca³ej d³u-
goœci trasy, zbytni¹ szerokoœæ jezdni,
przez co wyburzenia zagra¿aj¹ wielu
godnym zachowania obiektom. Po-
nadto tak zaprojektowana ulica spo-
woduje odciêcie wiêkszoœci ulic lokal-
nych i podzieli dzielnicê na pó³, co w
wielu miejscach spowoduje utrudnie-
nie, b¹dŸ fizycznie uniemo¿liwi poru-
szanie siê pieszym.

Istniej¹ce obecnie zagro¿enia eko-
logiczne, zwi¹zane z intensywnym ru-
chem ko³owym na Pradze, nie zostan¹
ograniczone, lecz odtworzone na zbyt
szerokich skrzy¿owaniach i estaka-
dach nowej ulicy. Projektu tego w obec-
nym kszta³cie nie mo¿na zatem ³¹czyæ
z rewitalizacj¹ dzielnic, ale raczej z ich
dalsz¹ degradacj¹ – w ¿aden sposób
nie odzwierciedla on potrzeb dzielnic
i jej mieszkañców – podkreœlaj¹ sy-
gnatariusze apelu.

Postulowane zmiany w projekcie
obejmuj¹ m.in.: realizacjê linii tramwa-
jowej na ca³ym odcinku ulicy Tysi¹cle-

cia, zawê¿enie do jednego pasa dla ko-
³owego ruchu osobowego w ka¿d¹ stro-
nê oraz do jednego pasa tramwajowo-
autobusowego, potrzebê w³¹czenia jak
najwiêkszej liczby ulic lokalnych, ko-
niecznoœæ zmiany przebiegu ulicy na
odcinku od Dworca Wschodniego do ul.
Grochowskiej i od ul. Radzymiñskiej do
Ronda ¯aba oraz wprowadzenia szy-
kan dla ruchu ciê¿arowego, który po-
winna przej¹æ obwodnica œródmiejska
przewidziana do realizacji na odcinku
Rondo Wiatraczna - Rondo ¯aba.

Postulaty, wraz ze szczegó³owymi
zastrze¿eniami oraz propozycjami kil-
ku odmiennych wariantów projekto-
wych ulicy Tysi¹clecia zosta³y uzgod-
nione i podpisane przez organizacje
spo³eczne z Pragi Pó³noc i Pragi Po-
³udnie oraz ogólnowarszawskie orga-
nizacje eksperckie: Stowarzyszenie
Zielone Mazowsze, Stowarzyszenie
Forum Rozwoju Warszawy, Stowarzy-
szenie ul. Szerokiej, Stowarzyszenie
Monopol Warszawski, Praskie Stowa-
rzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”,
Stowarzyszenie Nowa Praga, Funda-
cjê Arteria, Stowarzyszenie Creo, Sto-
warzyszenie Komuna Otwock, Spó-
³dzielniê Budowlano-Mieszkaniow¹

„Chata”, Wspólnotê Mieszkañców
Osiedla „Sonata”, Zarz¹d Rady Osie-
dla „Kamionek”, Zespó³ Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy
ZOK, Proboszcza Parafii Bo¿ego Cia-
³a, Komisjê Dialogu Spo³ecznego w
Dzielnicy Praga Pó³noc.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e tego typu
pogodzenie ró¿nych pogl¹dów i czê-

Obie Pragi w sprawie ulicy Tysi¹clecia
Poniewa¿ projekt budowy ulicy Tysi¹clecia zaprezentowany na

konsultacjach spo³ecznych wzbudzi³ wœród mieszkañców Pragi
ogromny sprzeciw, z inicjatywy Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich
powsta³ pomys³ wypracowania wspólnego stanowiska grup i œro-
dowisk opowiadaj¹cych siê za innymi wariantami, nieuwzglêdnio-
nymi przez projektantów.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st. War-
szawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu i
czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 3 lipca 2009 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu wy-
wieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego ad-
ministracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie interne-
towej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielni-
cy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na loka-
lach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu ofert mo¿na uzyskaæ
tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59 00 159
lub u p. I. Michalak tel. 022 300 11 28

sto sprzecznych racji stanowi ewene-
ment na samorz¹dowej mapie Pragi,
a byæ mo¿e i ca³ej Warszawy. Czy oby-
watele bêd¹ wreszcie mogli wspó³de-
cydowaæ o kszta³cie inwestycji, które
maj¹ wp³yw na ich ¿ycie, a jedynie
s³uszne decyzje przestan¹ zapadaæ w
zacisznych gabinetach? Wkrótce siê
przekonamy.                               Kr.
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Na zlecenie Miasta Sto³ecznego Warszawy, reprezentowanego przez Zarz¹d Miejskich In-
westycji Drogowych na terenie dzielnic Targówek, Praga Pó³noc i Praga Po³udnie planuje siê
realizacjê nowej inwestycji - budowê II etapu wschodniej czêœci Obwodnicy Œródmiejskiej, na
odcinku od ul. Zabranieckiej do Ronda „¯aba”. Dokumentacjê projektow¹ budowy II etapu
wschodniej czêœci Obwodnicy Œródmiejskiej przygotowuje Transprojekt Gdañski Pracownia
Projektowa w Warszawie. Przedsiêwziêcie koñczy realizacjê ca³ego ci¹gu ulic, sk³adaj¹cych
siê na budowê Obwodnicy Œródmiejskiej w Warszawie. Celem powstania obwodnicy jest
wyprowadzenie ruchu z obszaru œródmiejskiego miasta. W wyniku realizacji projektu nale¿y
oczekiwaæ, ¿e zostan¹ poprawione warunki ruchu w centrum stolicy. Dodatkowo, budowa
odcinka obwodnicy od wêz³a ¯aba do ulicy Zabranieckiej wraz z realizacj¹ etapu wczeœniej-
szego - od Ronda Wiatraczna do ulicy Zabranieckiej, zapewni szybsze i krótsze po³¹czenie
pomiêdzy dzielnicami Targówek, Praga Pó³noc, Praga Po³udnie i lewobrze¿n¹ Warszaw¹.
Opracowanie projektu obejmuje budowê nowej dwujezdniowej ulicy po dwa pasy ruchu
w ka¿dym kierunku, budowê wêz³ów i skrzy¿owañ z istniej¹cymi ulicami poprzecznymi,
budowê chodników oraz œcie¿ek rowerowych.

Inwestor:
Miasto Sto³eczne Warszawa
Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych
www.zmid.waw.pl

ZAPRASZAJ¥ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
dotycz¹ce

Projektu budowy wschodniej czêœci Obwodnicy Œródmiejskiej na odcinku
od Ronda Wiatraczna do Ronda „¯aba” – etap II – odc. ul. Zabraniecka – Wêze³ „¯aba”

Spotkania informacyjne odbêd¹ siê:

15 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 w Urzêdzie Dzielnicy Targówek

29 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 w Urzêdzie Dzielnicy Targówek

Planowany wêze³ z ul. Solidarnoœci/Radzymiñska

Dzielnice: Urzêdy Dzielnicy Targówek,
Praga Pó³noc i Praga Po³udnie m.st. Warszawy
www.targowek.waw.pl , www.praga-pn.waw.pl
www.pragapld.waw.pl

Biuro Projektowe:
Transprojekt Gdañski Sp. z o.o.
www.tgd.pl

Trasa przebiega bezkolizyjnie estakadami nad istniej¹cymi ulicami poprzecznymi oraz nad
liniami kolejowymi: Warszawa Wileñska - Zielonka, Warszawa Wileñska Marki - Warszawa
Wschodnia Towarowa, Warszawa Micha³ów - Warszawa Wschodnia Towarowa, Warszawa
Micha³ów - Warszawa Grochów, a tak¿e nad stacj¹ Warszawa Wschodnia Towarowa.
Po³¹czenia z istniej¹cym uk³adem ulic zaprojektowano za pomoc¹ ³¹cznic wêz³ów
drogowych z zapewnieniem wszystkich relacji skrêtnych.
Projekt obwodnicy uwzglêdnia mo¿liwoœæ bezkolizyjnego przejœcia nad ul. Nowo Stalow¹,
która zostanie zrealizowana w przysz³oœci.
Na ca³ym odcinku obwodnicy przewiduje siê prowadzenie komunikacji autobusowej.
Przystanki zosta³y zaproponowane w rejonie wszystkich wêz³ów oraz planowanej ul.
Nowo Stalowej, wzd³u¿ której przewidziana jest linia metra.
W rejonie wêz³a ̄ aba przewidziano przebudowê istniej¹cych przystanków i torów tramwajowych
w celu dostosowania ich do projektowanego uk³adu wêz³a. Natomiast w rejonie wêz³a z Tras¹
Œwiêtokrzysk¹ przewidziano miejsce na lokalizacjê linii tramwajowej w pasie dziel¹cym wlotu
Trasy oraz wlotu planowanej ul. Nowo Ziemowita.

Na terenie Dzielnicy Targówek zostanie przeprowadzona nowa inwestycja - Przebudowa ul.
Œw. Wincentego wraz z odcinkiem ul. G³êbockiej na odcinku od Ronda „¯aba” do wjazdu na
teren CH Targówek. Przebudowa tych ulic pomo¿e odci¹¿yæ istniej¹cy uk³ad komunikacyjny,
którego przepustowoœæ jest wyczerpana, pozwoli na usprawnienie po³¹czeñ miêdzydzielni-
cowych oraz usprawni po³¹czenie Dzielnicy Targówek z centrum Miasta.
Biuro Projektów Transprojekt Gdañski Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Sto³ecznego Warszawy
reprezentowanego przez Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje dokumentacjê
projektow¹ przebudowy ul. Œw. Wincentego i ul. G³êbockiej.
Projektowana ul. Œw. Wincentego nale¿y do jednych z wa¿niejszych tras komunikacyjnych w
pó³nocno-wschodniej czêœci Warszawy. Obecnie stanowi jedno z niewielu po³¹czeñ Dzielnicy
Bia³o³êka z centrum Miasta. W przysz³oœci ul. Œw. Wincentego bêdzie ³¹czy³a obwodnicê eks-
presow¹ przebiegaj¹c¹ wzd³u¿ Trasy Toruñskiej z obwodnic¹ miejsk¹, przebiegaj¹c¹ m.in. wzd³u¿

ZAPRASZAJ¥ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
dotycz¹ce

Projektu przebudowy ul. Œw. Wincentego
wraz z odcinkiem ul. G³êbockiej od Ronda „¯aba” do wjazdu na teren CH Targówek

Spotkania informacyjne odbêd¹ siê:

16 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 w Urzêdzie Dzielnicy Targówek

23 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 w Urzêdzie Dzielnicy Targówek

Wizualizacja skrzy¿owania
ul. Œw. Wincentego z ul. Ko³ow¹ i Obwodow¹

Wizualizacja ul. Œw. Wincentego
w rejonie Cmentarza Bródnowskiego

Wizualizacja ul. G³êbockiej w rejonie CH Targówek

ul. Starzyñskiego. Ponadto bêdzie przecinaæ ci¹g ulic: Nowo-Trocka, Budowlana, który bêdzie
prowadzi³ na nowy most przez Wis³ê - most Krasiñskiego. Po rozbudowie ulica Œw. Wincentego
bêdzie stanowi³a uzupe³nienie sieci promienistych ulic prowadz¹cych do i z centrum Miasta
oraz bêdzie „spina³a” uk³ad obwodnic miejskich w Dzielnicach Bia³o³êka i Targówek.
Projektowana inwestycja znajduje siê na liœcie przedsiêwziêæ zawi¹zanych z przygotowaniami
do Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012.
Opracowanie projektu obejmuje budowê nowej dwujezdniowej ulicy po dwa pasy ruchu w
ka¿dym kierunku, budowê skrzy¿owañ z istniej¹cymi ulicami poprzecznymi, budowê chodników
oraz œcie¿ek rowerowych. Projekt przewiduje zachowanie rezerwy terenu na liniê tramwajow¹
na odcinku od ul. Budowlanej do Trasy Armii Krajowej. W projekcie przewidziano równie¿
budowê wiaduktu drogowego w celu bezkolizyjnego przejœcia nad ul. Budowlan¹ oraz bez-
kolizyjne przejœcia dla pieszych w postaci k³adek z windami jak i przejœæ podziemnych.

Planowany wêze³ z Tras¹ Œwiêtokrzysk¹ Planowany wêze³ „Kozia Górka”
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Od prawie roku jestem pos³em do Parla-
mentu Europejskiego, na miejscu tragicznie
zmar³ego prof. Geremka. Kontynuowa³em
tam inicjatywê Profesora g³êbokiej reformy
Unii przez szerokie otwarcie Unii ku obywa-
telom. Unia musi bowiem uzyskaæ oparcie w
opinii publicznej swych krajów, a tego dot¹d
nie ma. Unia jest czêsto daleka i obca. Wal-
czê wiêc o stworzenie powszechnych konsul-
tacji obywatelskich, abyœmy mogli wyra¿aæ
opiniê o wa¿niejszych sprawach, które nas
dotycz¹ (pracy, p³ac, handlu, cen, komunika-
cji energetyki, edukacji, s¹downictwa itd.) i
podejmowanych decyzji przez Uniê Euro-
pejsk¹. Mo¿na by zacz¹æ te konsultacje przez
Internet, co bêdzie taniej. W ten sposób za-
czêlibyœmy tworzyæ europejsk¹ opiniê pu-
bliczn¹. Mam szansê to przeprowadziæ w
nowym Parlamencie.

Szczególnie wa¿na jest wspó³praca z Uni¹
naszego regionu sto³ecznego. Od 10 lat je-
stem Prezesem Stowarzyszenia Gmin „Me-
tropolia Warszawa” i zabiegam, byœmy lepiej
gospodarowali i mieli wiêksz¹ pomoc Unii.
Niestety, politycy i z lewej i z prawej strony
nie dopuœcili do powstania sprawnej organi-
zacji metropolitalnej, bo to godzi³o w ich par-
tyjne interesy. Najbardziej dynamiczny region
Polski o 3 milionach mieszkañców nie ma
wspólnego gospodarza, nie ma strategii roz-
woju i nie ma dobrej wspó³pracy samorz¹dów.
Dziêki temu np. komunikacja wyraŸnie siê po-
garsza i wci¹¿ nie ma obwodnic w Warsza-
wie. Otrzymaliœmy od 2004 roku dla naszego
obszaru ok. 10 mld z³ pomocy, ale bez dosta-
tecznie racjonalnego podzia³u tych œrodków.
Dlatego zwracam siê do mieszkañców War-
szawy i regionu sto³ecznego o poparcie. Mu-
simy wreszcie zorganizowaæ metropoliê war-
szawsk¹, co wymaga decyzji ustawowych,

Andrzej Wielowieyski
- kandydat w wyborach europejskich

które s¹ ju¿ zreszt¹ przygotowane. Mogliby-
œmy wtedy uzyskaæ wiêcej œrodków i znacz-
nie lepiej je wykorzystaæ, bo przecie¿ jest
oczywiste, ¿e region warszawski podobnie jak
metropolie w innych krajach - powinien byæ
motorem rozwoju dla ca³ej Polski.

Andrzej Wielowieyski
Prezes Stowarzyszenia Gmin „Metropolia
Warszawa”
Pose³ do Parlamentu Europejskiego
Kandydat na Pos³a „Porozumienia dla
Przysz³oœci” Lista nr 7 pozycja 2
Og³oszenie finansowane przez KKW Porozumienie dla

Przysz³oœci - Centrolewica (PD + SDPL + Zieloni 2004)

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

dokoñczenie ze str. 1

Artystyczny Targówek

Pod jednym z namiotów
mo¿na by³o porozmawiaæ z
cz³onkami M³odzie¿owej
Rady Targówka. W pobli¿u
ofertê programow¹ i zajêæ
prezentowa³ Dom Kultury
„Zacisze” oraz jego filia przy
ul. Wiewiórki 1.

Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³o siê stoisko, przy któ-

rym Biblioteka Publiczna Dziel-
nicy Targówek oferowa³a po 2
z³ote ciekawe ksi¹¿ki. Tak za-
gospodarowano dary, nie pa-
suj¹ce do profilu biblioteki oraz
nadmierne iloœci egzemplarzy
tego samego tytu³u.

Z ciekaw¹ ofert¹ plene-
row¹ wyst¹pi³o Stowarzysze-
nie Pedagogów i Animatorów
KLANZA, Oddzia³ Warszaw-

ski z siedzib¹ przy ul. Zacisz-
nej 3: gry zrêcznoœciowe, naj-
ró¿niejsze uk³adanki, urz¹-
dzenia do skoków i chodze-
nia parami.

Po raz pierwszy w Parku
Bródnowskim zaprezentowa-
³a siê Spadochronowa Grupa
Pokazowa. Mo¿na  by³o obej-
rzeæ sprzêt wojskowy i spor-
towy oraz dowiedzieæ siê na
przyk³ad, ¿e skoki ze spado-
chronem dozwolone s¹ od lat
16 – za zgod¹ rodziców; od lat
18 – dla wszystkich, niezale¿-
nie od wagi cia³a; mo¿na je
wykonywaæ tak¿e w tande-
mach. Najbli¿sza okazja bê-
dzie na Pikniku Lotniczym w
Góraszce  6 – 7 czerwca.

Na zakoñczenie „Arty-
stycznego Targówka” wyst¹-
pi³a „Arka Noego”. Wyœpie-
wana wizja nieba podoba³a
siê nawet s³uchaczom, scep-
tycznie  nastawionym do ze-
spo³u – zapewni³a nas oso-
ba, uczestnicz¹ca imprezie
do samego koñca.

Zdaniem radnej Danuty
Winnickiej, „Artystyczny Tar-
gówek” pokaza³ bogat¹ ofer-
tê zajêæ dla ró¿nych grup wie-
kowych, a program artystycz-
ny przygotowany zosta³ z
du¿¹ starannoœci¹.

Nagrodzono uczestników
festynu, którzy w konkursie
wykazali siê najlepsz¹ wiedz¹
o Targówku.                          K.
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Modê na Bollywood
przyniós³ do nas indyjski
film: „Czasem s³oñce, cza-
sem deszcz…“. Bollywood
to zlepek s³ów: Bombaj i
Hollywood. Indyjski prze-
mys³ filmowy produkuje bli-
sko 1000 filmów rocznie,
wiêcej ni¿ amerykañski
Hollywood. Œwiat kina in-
dyjskiego to œpiew, taniec,
muzyka, historia mi³osna,
feria emocji i barw. Przyci¹-
ga do kin codziennie kilka-
naœcie milionów widzów.

Odwiedzi³am sklep w
ostatni¹ sobotê i muszê
przyznaæ, ¿e zrobi³ na
mnie ogromne wra¿enie.

Nie przypomina znanych
nam India-Shopów. Nowo-
czesny wystrój, orientalne
rzeŸby, stroje i bi¿uteria
daj¹ nam przedsmak
prawdziwych Indii. Takie-
go wyboru bransoletek nie
widzia³am nigdzie w War-
szawie. Na antresoli wy-
dzielono specjaln¹ strefê
dla fanów kina i muzyki
indyjskiej, gdzie mo¿na
ods³uchaæ wybrane CD i
obejrzeæ niektóre DVD.
Spêdzi³am tam dwie go-
dziny nie mog¹c nacieszyæ
siê unikaln¹ atmosfer¹
tego, jak dla mnie ju¿ kul-
towego sklepu.

Nowe miejsce
na Pradze

Praga zyska³a kolejne
fascynuj¹ce miejsce. Ko-
niecznie odwiedŸ je wybie-
raj¹c siê w najbli¿szym
czasie na zakupy. Wytnij
kupon rabatowy, a otrzy-
masz 5% rabatu na
wszystkie artyku³y.

Autorka:

Kaja Brzeziñska

Adres sklepu:

Centrum

Targowa-Praga

ul. Targowa 33a

lokal 25

03-728 Warszawa

Godziny otwarcia:

pn-pt 11-18,

sobota 10-14

tel. 022 818 40 95

Warto odwiedziæ rów-
nie¿ sklep internetowy
www.radhashop.pl

Warszawa doczeka³a siê indyjskiego sklepu

z prawdziwego zdarzenia. Przy ulicy Targowej 33a

na Pradze otwarto pierwszy w Warszawie (jeœli nie

w Polsce) sklep z artyku³ami Bollywood.

Po dwóch latach prowadzenia sklepu w inter-

necie nadszed³ czas na sklep stacjonarny –

mówi nam Barbara Koæ, w³aœcicielka sklepu

www.radhashop.pl

dokoñczenie ze str. 1

Z Elbl¹skiej na Bia³ostock¹
na I piêtrze; biblioteka funk-
cjonowa³a w mieszkaniu dy-
rektora Górskiego, po drugiej
stronie ulicy Brzeskiej.

W 1955 roku szko³a prze-
nios³a siê do nowej siedziby
przy ul. Bia³ostockiej. Choæ
zaprojektowano j¹ dla 300
uczniów, musia³a ich przyj¹æ
dwa razy tyle (i tak warunki
by³y lepsze ni¿ poprzednio).
Dzia³a³y pracownie: fizyczno-
chemiczna i robót rêcznych.
W 1958 roku szkole przywró-
cono patrona – Stefana Ba-
torego, w 5 lat póŸniej wróci-
³a do nazwy „Szko³a Podsta-
wowa im. Króla Stefana Ba-
torego”.

Te fakty przypomniano 22
maja, podczas uroczystoœci
75-lecia Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 73 im. Króla Stefana Bato-
rego. Mówi siê o niej „szko³a
z klas¹”, a to dziêki inicjaty-
wom i sukcesom, takim jak:
organizowanie Dzielnicowe-
go Konkursu Technologii In-
formacyjnej, Turniej Szkol-
nych Zespo³ów Tanecznych,
Dzieñ Integracji dla Przed-

szkolaków; sukcesy sporto-
we w unihokeju: mistrzostwo
Warszawy, Mazowsza i Pol-
ski, a nawet I miejsce dziew-
cz¹t i II miejsce ch³opców w
Miêdzynarodowym Festiwalu
Unihokeja.

Od roku szkolnego 2004/
2005 w szkole tworzone s¹
oddzia³y integracyjne. Wa¿ny
element systemu wychowaw-
czego stanowi œwietlica, od 5
lat nosz¹ca nazwê „Kocio³ek”
dzieci mog¹ rozwijaæ zainte-
resowania na dodatkowych,
bezp³atnych zajêciach mate-
matycznych, przyrodniczych,
ekologicznych, jêzykowych,
sportowych, plastycznych,
muzycznych i tañca.

Uroczystoœci towarzyszy³a
wystawa plakatów: absol-
wentki i uczennicy SP 73, wy-
stawa prac plastycznych
uczniów klas I – III oraz prac
nagrodzonych w Konkursach
Technologii Informacyjnej.

„To wyj¹tkowa szko³a – z
klas¹, ale i z dusz¹”; wbrew
trudnoœciom rozwija siê,
uczestniczy w ¿yciu dzielnicy”
– powiedzia³ wiceburmistrz
Artur Buczyñski.

Dorobek szko³y, zaanga¿o-
wanie i wytrwa³oœæ nauczycieli
oraz rodziców uczniów wyso-
ko ocenili goœcie z Mazowiec-
kiego Kuratorium Oœwiaty, pla-
cówek oœwiatowych i Muzeum
Pragi. Szczególne gratulacje i
kwiaty otrzyma³a Teresa Go-
twiej, która w SP 73 przepra-
cowa³a 45 lat. „Cudowny ma-
tematyk, niedoœcigniony wzór
nauczyciela i cz³owieka” – mó-
wi³y o niej kole¿anki. Na pyta-
nie, jak wytrwa³a w tej roli pra-
wie pó³ wieku, pani Teresa od-
powiedzia³a z uœmiechem:
„Najgorsze jest pierwsze 15 lat,
potem – jakoœ leci. Do trzeciej
klasy uczy siê rachowaæ, potem
uczy siê logicznego myœlenia.
Jestem pra¿ank¹ od urodzenia.
Do szko³y podstawowej chodzi-
³am na ul. Remiszewsk¹, li-
ceum ukoñczy³am na Objazdo-
wej. Mia³am szczêœcie do do-
brych ludzi, nie mia³am konflik-
tów. Jest mi tu dobrze.”

W czêœci artystycznej jubi-
leuszu uczniowie zabrali
wszystkich w podró¿ po sta-
rej Pradze; s³owem, piosenk¹
i tañcem prowadzili na
Brzesk¹, bazar Ró¿yckiego,
w „trójk¹t bermudzki”. Po-
mocne by³y teksty Agaty
Rymkiewicz i Stefana Wie-
checkiego. Swojskie rytmy
przeplata³y siê z kankanem i
twistem, a ca³oœæ uwieñczy³
wspólnie odœpiewany apel
„Prze¿yj to sam”.

W wystêpach bra³o udzia³ ok.
60 uczniów, w tym chór szkol-
ny i cz³onkowie kó³ka taneczne-
go, prowadzonego przez Moni-
kê Wojdê. Tekst i choreografiê

przygotowa³y: Ma³gorzata Pa-
zik i Bo¿ena Æwikliñska, czêœæ
muzyczn¹ Anna M¹dra i Agata
Bieñ. Za piêkne brzmienie jêzy-
ka polskiego na wyró¿nienie za-
s³u¿yli: Piotr Wiœniewski i Pawe³
Majsterek z kl. III B.

Te dzieci maj¹ zaciêcie ar-
tystyczne – zapewnia Marian-
na Ostaszewska, która w la-
tach 1982 – 1997 pracowa³a
w SP 73 jako nauczycielka
nauczania pocz¹tkowego.
Grupê dzieci z „Kocio³ka” za-
prosi³a na wystêp z okazji Dnia
Seniora, organizowanego
przez PZERiI. Program bardzo
siê podoba³ i sta³ siê elemen-
tem budowania wiêzi miêdzy-
pokoleniowych. Takim dzia³a-
niom przyjazna jest dyrekcja
Szko³y Podstawowej  przy ul.
Bia³ostockiej 10/18.             K.

W stulecie œmierci Heleny
Modrzejewskiej (12 X 1840 –
8 IV 1909) Muzeum Sztuki
PAN zorganizowa³o wystawê,
poœwiêcon¹ wybitnej aktorce,
która zagra³a wiele wspania-
³ych ról na scenach polskich
teatrów, odby³a te¿ tournee
po Ameryce i Wielkiej Bryta-
nii. Odnosi³a sukcesy graj¹c
w sztukach Szekspira, Schil-
lera, Ibsena, a tak¿e Juliusza
S³owackiego i Stanis³awa
Wyspiañskiego

Na wystawie mo¿na obej-
rzeæ pami¹tki po Helenie Mo-
drzejewskiej, m.in. oryginalne
fotografie artystki, prywatne i

Helenie Modrzejewskiej
w rolach, które lubi³a, które
podoba³y siê publicznoœci i
dziêki którym sta³a siê s³awna
w Europie i w Stanach Zjed-
noczonych. Unikalnymi pa-
mi¹tkami s¹: egzemplarz re¿y-
serski, a zarazem scenariusz
„Hamleta” z 1871 roku oraz
rozprawka „Aktor”, napisana
przez aktorkê po premierze
„Hamleta” z jej udzia³em. Wie-
le talentów, zainteresowañ i
pasji artystki pokazuj¹ jej albu-
my, szkice, rysunki, akwarele,
projekty kostiumów, karykatu-
ry, okazjonalne wierszyki, roz-
prawki proz¹ oraz drukowane
w polskiej i amerykañskiej pra-

sie teksty publicystyczne, a
tak¿e fragmenty wspomnieñ.

Wystawa w Instytucie Sztu-
ki PAN przy ul. D³ugiej 28 czyn-
na jest w niedziele, œrody i pi¹tki
w godz. 10-14, do 16 czerwca.

Firma oferuje us³ugi

w zakresie wymiany drzwi.

Oferta zawiera:

♦♦♦♦♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦♦♦♦♦ zamki GERDA
♦♦♦♦♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki

    i progi
♦♦♦♦♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦♦♦♦♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦♦♦♦♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦♦♦♦♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0791 967 046

022 372 10 20

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa
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Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Do 7 czerwca - Wystawa „Pomosty”. Fotografie Zaolziañskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Wystawa w ramach V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Arty-
stycznej. Kurator wystawy - Ma³gorzata Czernik.
3 czerwca (œr.), godz. 17.30 - „Wietnam i Laos”. Prelekcja i pokaz slajdów.
Prowadzenie Bo¿ena Ostrowska
3 czerwca (œr.), godz. 18.00 - Promocja m³odych talentów – koncert studen-
tów klasy oboju Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. W progra-
mie utwory J.S. Bacha, A. Lebruna, F. Poulenca, E. Bozzy, A. Pasculliego, P. Sancana
6 czerwca (sob.), godz. 10.00 - Spektakle teatralne:  „Bardzo niebezpieczne
zaj¹czki” i „Ballada o smoczym portrecie” w wykonaniu grup teatralnych DK PRA-
GA pod kierunkiem P. Barbary Sroki
6 czerwca (sob.), godz. 12.00-16.00 - Warsztaty beatbox – prowadzenie
ZGAS – muzyk formacji Me, Myself and I oraz Kana³ Audytywny.
8 czerwca (pn.), godz. 17.30 - Spotkanie Klubu Praskich Twórców prowadze-
nie: Marek £awrynowicz
14 czerwca (niedz.), godz. 16.00 - KONCERT DLA DZIECI z cyklu „Praskie
koncerty familijne” – „Poznajemy instrumenty orkiestrowe – OBÓJ i jego muzyczna
rodzina”. Solist¹ bêdzie TYTUS WOJNOWICZ. Koncert prowadzi Agnieszka Wachnik
15 czerwca (pn.), godz. 17.30 - „Korale” - program edukacyjno-przyrodni-
czy dla dzieci z cyklu „Animal Planet na ¿ywo”. Prowadzenie Grzegorz Soszka
16 czerwca (wt.), godz. 9.00 - Spektakl teatralny pt. „Wizja” w wykonaniu
grupy teatralnej DK PRAGA pod kierunkiem P. Barbary Sroki
16 czerwca (wt.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” – goœciem
DK PRAGA bêdzie DOMINIKA OSTA£OWSKA, spotkanie prowadzi gospodarz wie-
czoru – Jerzy WoŸniak
16 czerwca (wt.), godz. 20.30 - „Na Pradze Jest Jazz” - Dorota Miœkiewicz z
zespo³em. Koncert w klubie „Sk³ad Butelek”, ul. 11 listopada 22
17 czerwca (œr.), godz. 18.00 - „Poddasze Literackie” – goœæ wieczoru - prof.
Tadeusz Morawski – gry i zabawy literackie, turniej jednego wiersza.
19 czerwca (pt.), godz. 19.00 -  Kropka Theatre – „desdeMona” – spektakl
w jêz. angielskim wg. „Otella” W. Shakespeare’a
20-21 czerwca (sob. i niedz.) godz. 10.00-22.00 - Jarmark Floriañski –
dwudniowa impreza na ulicy Floriañskiej: prezentacje, pokazy i konkursy tañca,
koncerty. M.in. wyst¹pi¹ zespo³y: Kapela Praska, Barbara Osytek i Sk³ad w Kwarte-
cie, Czess Band, Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni oraz ukraiñski Mad Heads XL.
23 czerwca (wt.) - Pocz¹tek wakacyjnej akcji Lato w mieœcie. Przez ca³e waka-
cje w Muszli Koncertowej w Parku Praskim odbywaæ siê bêd¹ koncerty, plenery
malarskie, gry i zabawy dla dzieci, spotkania z pisarzami……
25 czerwca (czw.), godz. 20.00 - „Na Pradze Jest Jazz” - Artur Dutkiewicz
Trio – „Niemen improwizacje”. Sala koncertowa DK PRAGA. Wstêp wolny.

Zmiany w komunikacji nocnej
Ju¿ od nocy z 1 na 2 czerwca wprowadzone zosta³y pewne usprawnienia w funkcjo-

nowaniu komunikacji nocnej. Cztery linie zmieni¹ swoje trasy. Na ulice wyjad¹ równie¿
autobusy nowej linii N53, która poprawi komunikacjê miêdzy ¯oliborzem i wielkimi
osiedlami na Bia³o³êce – Tarchominem i Nowodworami. Linia bêdzie kursowaæ, od nocy
z 5 na 6 czerwca, tylko w noce weekendowe (z pi¹tku na sobotê i z soboty na niedzielê.
Autobusy bêd¹ jeŸdzi³y tras¹: Metro Marymont – W³oœciañska – ¯elazowska (powrót:
S³owackiego) – al. Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modliñska – Obrazko-
wa – Myœliborska – Œwiatowida – Nowodwory.

W nocy z 1 na 2 czerwca swoje trasy zmieni³y linie: N01, N02, N44 i N46.
Linia N01 zostanie wycofana z pêtli Zajezdnia ̄ oliborz i skierowana od skrzy¿owania

ulic Przy Agorze i Kasprowicza ulicami: Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania AK
„Kampinos” - Kasprowicza do pêtli Metro M³ociny (powrót: Kasprowicza).

Autobusy N02 nie bêd¹ ju¿ kursowaæ z pêtli al. Reymonta, ale zostan¹ skierowa-
ne od skrzy¿owania ulic ¯eromskiego i al. Wyzwolenia w obu kierunkach tras¹:
¯eromskiego - al. Reymonta – Conrada – Sokratesa – Kasprowicza – Nocznickiego
– Zgrupowania AK „Kampinos” – Kasprowicza - Metro M³ociny (powrót: Kasprowi-
cza i dalej po trasie).

Linie N44 oraz N46 bêd¹ wycofane z pêtli Zajezdnia ¯oliborz i pojad¹ ulicami
Zgrupowania AK „Kampinos” i Kasprowicza do pêtli Metro M³ociny (powrót: Kaspro-
wicza - Nocznickiego)

Zielona Bia³o³êka to ogromny obszar le¿¹cy we wschod-
niej czêœci dzielnicy. Od po³udnia graniczy z Tras¹ Toruñsk¹,
od zachodu z Kana³em ̄ erañskim, od pó³nocy z gmin¹ Nie-
porêt, a od wschodu – z Markami. Dominuje tu zabudowa
jednorodzinna, co w po³¹czeniu z zieleni¹ nadaje tej czêœci
miasta specyficzny charakter.

Ostatnio jednak te atrakcyjne tereny bardzo interesuj¹ dewe-
loperów, którzy buduj¹ tu na potêgê, zupe³nie nie licz¹c siê z
interesami spo³ecznoœci lokalnej. Po osiedlach „Wiking” i „Brze-
ziny”, powstaj¹ kolejne: „Regaty”, „Derby”, „Zielona Dolina”. Nie
nale¿y sugerowaæ siê piêknymi nazwami, zabudowa tych osie-
dli jest bardzo gêsta, kurcz¹ siê tereny zielone.

Stowarzyszenie Zielona Bia³o³êka przys³a³o do redakcji No-
wej Gazety Praskiej apel o zachowanie ostatnich terenów zielo-
nych, na których mieszkañcy chcieliby utworzyæ dwa parki:

W zwi¹zku z ca³kowitym brakiem publicznych terenów ziele-
ni miejskiej oraz terenów do rekreacji na obszarze Zielonej Bia-
³o³êki SZB postanowi³o zawalczyæ o dwa takie miejsca, wska-
zuj¹c jednoczeœnie ich lokalizacjê.

Jedno z nich to rejon usytuowany przy przed³u¿eniu ul. Skarb-
ka z Gór pomiêdzy osiedlami Derby a osiedlem Brzeziny, zaœ
drugi teren zlokalizowany jest pomiêdzy ul. Ostródzk¹ a Ro-
wem Brzeziñskim w okolicy ujêcia wody g³êbinowej.

Okolicznym mieszkañcom marzy siê, aby miêdzy osiedlami
Derby i Brzeziny powsta³ park. Pierwszym i podstawowym kro-
kiem w tym kierunku musi byæ uchwalenie przeznaczenia tego
obszaru pod tereny zielone w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wêz³a Trasy Toruñskiej i projektowanej

Trasy Olszynki Grochowskiej. Sprawa jest bardzo pilna – nale-
¿y zd¹¿yæ przed deweloperami, którzy zapewne chêtnie wybu-
dowaliby na tych obszarach kolejne blokowiska.

Drugie ze wskazanych miejsc, objête miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego rejonu Grodzisk, od marca 2004
roku jest ju¿ przeznaczone na tereny wypoczynkowe. Ale na tym
koniec - do tej pory nie s¹ tam prowadzone ¿adne inwestycje.

Oba tereny aktualnie nale¿¹ do Agencji W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa (s¹ to bodaj¿e ostatnie w tej okolicy tereny,
które nie s¹ w³asnoœci¹ prywatn¹).

Stowarzyszenie napisa³o pismo do Pani Prezydent m.st. War-
szawy, w którym domaga siê rych³ego i skutecznego zajêcia siê
tematem. Przeprowadzana jest, szeroko zakrojona akcja zbie-
rania podpisów mieszkañców pod tym pismem, która zosta³a
rozpoczêta 9 maja podczas Bia³o³êckiej Biesiady na terenie przy-
koœcielnym parafii Œw. Mateusza i potrwa do 7 czerwca.

Zbieranie podpisów odbywa siê na wszystkich wiêkszych osie-
dlach mieszkaniowych Zielonej Bia³o³êki oraz w dwóch okolicz-
nych koœcio³ach (Œw. Mateusza przy ul. Ostródzkiej i Œw. Mi-
cha³a Archanio³a przy ul. G³êbockiej).

SZB gor¹co apeluje do mieszkañców o liczne podpisywanie
siê pod pismem w sprawie terenów rekreacyjnych – ka¿dy pod-
pis siê liczy!

Planowane s¹ równie¿ dalsze kroki w tym temacie - miêdzy
innymi, nag³aœnianie tematu w mediach oraz wywieranie presji
na w³adzach. Osoby, które chcia³yby przy³¹czyæ siê do tych dzia-
³añ, proszone s¹ o kontakt z Halin¹ Gabryjel (tel.: 0510-273-
623, e-mail: h.gabryjel@derby.waw.pl).

Zarz¹d Stowarzyszenia Zielona Bia³o³êka
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Rada wielu

Ch³odnym okiem

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Lewa strona medalu

ul. Jagielloñska 38
022 818-89-68
0602-616-877

praskaautoszkola@gmail.com

PRASKA AUTO

SZKO£A „PAS”
Oferujemy szkolenie
na prawo jazdy
kat. A, A1, B, E-C, E-B
Uczniowie i studenci - zni¿ki

Hanna Gronkiewicz – Waltz i jej pod-
w³adni pytani raz po raz, dlaczego za-
korkowali Warszawê, odpowiadaj¹ nie-
zmiennie, ¿e korki s¹ nieuniknione z
powodu koniecznych remontów. Lubi¹
zwalaæ winê na „wieloletnie zaniedbania”
poprzedników. Kreuj¹ siê na ekipê, któ-
ra ruszy³a z inwestycjami w stolicy.

Piêkny to obrazek, ale nieprawdzi-
wy. Po pierwsze, prof. Lechowi Kaczyñ-
skiemu i jego nastêpcom na stanowisku
Prezydent m.st. Warszawy ci¹gle nie
uda³o siê odebraæ palmy pierwszeñstwa
w drogownictwie. Hanna Gronkiewicz-
Waltz rz¹dzi ju¿ prawie 3 lata, a nadal
wyremontowa³a o wiele mniej kilome-
trów sto³ecznych ulic. Po drugie, remon-
ty dokonywane pod rz¹dami HGW nie
s¹ koordynowane. Jest, oczywiœcie, po-
wo³any specjalny koordynator z dyrek-

Gierek w spódnicy
torsk¹ pensj¹. Tyle tylko, ¿e nic to nie
zmienia.

Nie uda³o siê uruchomiæ tymczasowe-
go wiaduktu na Andersa wraz z zamkniê-
ciem dotychczasowego. Nied³ugo zostanie
znów zamkniêta ul. Wolska, niedawno
otwarta po wymianie torowiska. Tym ra-
zem nowy asfalt pruty bêdzie z powodu
wymiany rur ciep³owniczych. Na Placu
Bankowym trwa zamieszanie. Na moœcie
Œl¹sko – D¹browskim wymieniane s¹ tory,
ale zamkniêto tak¿e ca³¹ jezdniê (!).
Szczytem szczytów by³o fatalne oznako-
wanie zamkniêcia ul. Radzymiñskiej.

Rusza ju¿ powoli budowa Mostu Pó-
³nocnego, którym ju¿ byœmy jeŸdzili,
gdyby Pani Prezydent nie chcia³a budo-
waæ go po swojemu. Ale dziêki swojej
pierwszej wa¿nej decyzji na tym stano-
wisku, uniewa¿niaj¹cej przetarg rozpi-

Przez kilka ostatnich dni funkcjono-
wa³em poza moim normalnym obie-
giem medialnym, do którego zaliczam
nie tylko codzienny przegl¹d central-
nych dzienników b¹dŸ w realu, b¹dŸ w
internecie, lecz tak¿e codzienn¹ porcjê
informacji zarówno z kana³ów publicz-
nej jak i prywatnych telewizji. Powód
banalny- w³aœnie jako mieszkañcy
wspólnoty mieszkaniowej zafundowa-
liœmy sobie remont, zlecaj¹c wymianê
instalacji centralnego ogrzewania. Re-
mont jak ma³a przeprowadzka – za-
bezpieczyæ, zapakowaæ, odpakowaæ,
posprz¹taæ - zamieszanie przy tym
ogromne. Podstawowa jednak tego typu

szy od wielu lat ta kampania przechodzi
jakby obok mnie. Mniej ni¿ przedtem œle-
dzê sonda¿e i obserwujê polityków w
mediach. Oczywiœcie nie ma co ukrywaæ,
¿e mam w tych wyborach swojego fawo-
ryta, jest nim obecny na tej stronie Se-
bastian Wierzbicki i nie muszê siê wysi-
laæ. Lecz, jak s¹dzê, szybko nadrobiê za-
leg³oœci. W³¹czam telewizor - a tu Gier-
tych robi za Katona. Prezydent Kaczyñ-
ski agituje w imieniu PiS nie gorzej ni¿
jego brat bliŸniak. Radio Maryja og³osi-
³o „przetarg” na poparcie. Palikotowi
media zaczynaj¹ zagl¹daæ do kieszeni.
SLD i PSL oraz mniejsi uczestnicy zma-
gañ próbuj¹ przebiæ siê przez politycz-
ne tuzy. Temu maj¹ s³u¿yæ audycje ko-
mitetów wyborczych. Wyst¹pienia nie-
których kandydatów s¹ czasami lepsze
ni¿ kabaret. Przedwyborcza normalka.
Czas koñczyæ wynurzenia i ponownie za-
bezpieczyæ komputer. Jutro ostatnie wej-
œcie ekip. Ca³kiem sprawnie im to idzie.
Harmonogram to harmonogram, oby
tak zawsze i wszêdzie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Remont niepolityczny
przedsiêwziêcia zaleta - oprócz oczywi-
œci przysz³ych korzyœci ciepe³ka w
mieszkaniu - to systematyczne uprz¹t-
niêcie rzeczy, kiedyœ niezwykle potrzeb-
nych oraz papierów, które zalegaj¹
wszystkie domowe segregatory. Wad¹
jest jednak odciêcie od medialnego
œwiata. Telewizor szczelnie przed ku-
rzem schowany podobnie jak laptop, a
¿ycie polityczne posuwa siê do przodu,
co ja mówiê! ono biegnie, leci, pêdzi.

Po otwarciu poczty elektronicznej po-
nad sto maili. Wiele osób mi o czymœ
przypomina i zachêca. Chwal¹ i kryty-
kuj¹ - normalka. W³¹czam telewizor -
kampania wyborcza trwa. Po raz pierw-

ROLLMASA¯

i PLATFORMA

WIBRACYJNA
•skuteczne odchudzanie

•ujêdrnianie skóry

•redukcja celulitu

•relaks  •1h masa¿u - 35 z³

•poprawa samopoczucia

ul. Kondratowicza 37

(vis a’ vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 0601-270-509

sany przez Kazia Marcinkiewicza, da³a
czas na opylenie deweloperowi gruntu
pod pêtlê tramwaju. Mamy wiêc szanse
na most bez zjazdów (problemy z wy-
kupem gruntów) i z tramwajem donik¹d.

Inwestycje prowadzone s¹ metod¹ „na
Gierka”. Wiceprzewodnicz¹ca PO nie jest
bowiem mistrzyni¹ w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych. Kasa miejska œwieci pust-
kami z powodu kryzysu. HGW ratuje j¹,
coraz bardziej zad³u¿aj¹c miasto. Media
przedstawi³y emisjê euro-obligacji jako
wielki sukces. Szkoda tylko, ¿e sp³acaæ
te d³ugi bêd¹ jeszcze nasze dzieci.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

maciej@maciejowski.pl

Prosto z mostu

Wœród po¿ó³k³ych papierów odnala-
z³em plakat wyborczy z has³em „Jesteœ
ze Œródmieœcia? £ap Urbana!” Dwadzie-
œcia lat temu, 4 czerwca 1989 r. Jerzy
Urban kandydowa³ ze œródmiejskiego
okrêgu wyborczego dla bezpartyjnych.
Okrêgi takie ustalono przy Okr¹g³ym
Stole, by mogli z nich kandydowaæ przed-
stawiciele „Solidarnoœci”, ale dla utrud-
nienia kandydowali z nich tak¿e bezpar-
tyjni ludzie genera³a Jaruzelskiego.

Wiosn¹ 1989 r. zajmowa³em siê w
wolskim komitecie obywatelskim „Soli-
darnoœæ” przygotowywaniem systemu li-
czenia g³osów. Nie mieliœmy zaufania do
oficjalnych komisji wyborczych i tworzy-
liœmy równoleg³y system ustalenia wy-
niku wyborów. Informacje od naszych

cz³onków w komisjach wyborczych oraz
od mê¿ów zaufania „Solidarnoœci” sp³y-
wa³y telefonicznie do sztabu, gdzie by³y
zliczane, czêsto nawet szybciej ni¿ w
okrêgowej komisji wyborczej.

Nawiasem mówi¹c, zwyczaj równole-
g³ego liczenia g³osów przetrwa³ jakiœ czas
w partiach posolidarnoœciowych, pielê-
gnuj¹c nieufnoœæ do instytucji III RP.
Mimo zaanga¿owania w niedzielne wie-
czory wyborcze pracy wielu osób, nigdy
¿adnych nieprawid³owoœci w ten sposób
nie wykryto...

W czerwcu 1989 r. czu³em, ¿e praw-
dziwa walka toczy siê gdzie indziej, tam
gdzie naprawdê liczy siê g³osy. Zosta³em
cz³onkiem obwodowej komisji wyborczej
nr 361, z ramienia - jak to siê wtedy
mówi³o - NSZZ „Solidarnoœæ”. By³o nas
w jedenastoosobowej komisji czworo:
Wanda, Zenobia, Staszek i ja. Przewod-
nicz¹cym komisji zosta³ pan Jurek z pod-
stawowej organizacji partyjnej PZPR w
Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjnych
Budownictwa Warszawa. Co ciekawe,
szeregowym cz³onkiem komisji by³ szef
pana Jurka, zastêpca dyrektora w tym-
¿e przedsiêbiorstwie.

Pamiêtam, z jak¹ radoœci¹ zobaczy-
liœmy po otwarciu urny nasz¹ wygran¹ i
z jakim pietyzmem zamieszczaliœmy nad
ranem jakieœ uwagi w protokole. Bali-
œmy siê fa³szerstw i chuchaliœmy na ka¿-
dy podpis i pieczêæ. Nie by³o jednak ¿ad-

Kto z³apa³ Urbana?

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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POzytywnie

Ostatnio mieliœmy okazjê zapoznaæ
siê z informacj¹, ¿e tramwaje wodne
mog¹ pojawiæ siê na Kanale ¯erañskim
ju¿ w przysz³ym roku. W³adze dzielnicy
czekaj¹ tylko na zgodê Urzêdu ¯eglugi
L¹dowej. Tramwaj mia³by kursowaæ w
godzinach szczytu ze Œluzy ¯erañ do
osiedla Regaty. Zatrzymywa³by siê przy
dworcu PKP Warszawa-¯erañ. Na pok³ad
jednorazowo zabiera³by ok. 110 osób,
czyli tyle, ile przegubowy ikarus. Pod-
ró¿ „od brzegu do brzegu” trwa³aby ok.
pó³ godziny.

Pytanie tylko, jak d³ugo Kana³ ̄ erañ-
ski bêdzie ¿eglowny, skoro kilkuhekta-
rowy teren przy ul. Bia³o³êckiej, bêd¹cy
w zarz¹dzie Okrêgowej Dyrekcji Gospo-
darki Wodnej, wykorzystywany jest w
sposób wysoce odmienny od jego prze-
znaczenia – czyli utrzymania w nale¿y-
tym stanie Kana³u ¯erañskiego.

Na terenie tym od wielu lat funkcjo-
nuje sk³ad budowlany, a w maju br. zwie-
ziono dodatkowo co najmniej kilkadzie-
si¹t ciê¿arówek gruzu i ziemi, ³ami¹c
przy tym zakaz wjazdu takich pojazdów
na ten odcinek ulicy Bia³o³êckiej. Sytu-
acja ta powoduje uci¹¿liwy ha³as dla
mieszkañców, zanieczyszczenie spalina-
mi, ale równie¿ mo¿e prowadziæ do za-
nieczyszczenia wód gruntowych oraz
Kana³u ¯erañskiego odpadami, które
znajduj¹ siê w gruzie.

Sytuacja ta stawia pod znakiem
zapytania inicjatywy w³adz miasta War-
szawy i dzielnicy Bia³o³êka, które chc¹
z Kana³u ̄ erañskiego uczyniæ szlak, po
którym bêd¹ siê porusza³y tramwaje
wodne oraz statki wycieczkowe nad

Zalew Zegrzyñski. Obok tego terenu
prowadzi równie¿ szlak rowerowy, pro-
wadz¹cy nad Zalew Zegrzyñski. Two-
rzenie zwa³owiska gruzu na terenach,
które powinny byæ wizytówk¹ dzielni-
cy, zdecydowanie nie stawia jej w³adz
w dobrym œwietle.

Nale¿y dodaæ, ¿e przedmiotowy teren
przy ul. Bia³o³êckiej wykorzystywany jest
niezgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Obowi¹-
zuj¹cy na tym terenie plan X-71 cz.1 sta-
nowi, ¿e na terenie miêdzy ul. Bia³o³êck¹
a Kana³em ¯erañskim (teren Okrêgowej
Dyrekcji Gospodarki Wodnej) lokalizuje
siê us³ugi nieuci¹¿liwe II i III stopnia ob-
s³ugi, preferuje siê us³ugi turystyki (ho-
tele i motele), sportu i handlu.

Bêdê wnioskowa³, aby na najbli¿szej
sesji Rada Dzielnicy Bia³o³êka zobowi¹-
za³a Zarz¹d Dzielnicy do podjêcia zde-
cydowanych dzia³añ, ³¹cznie z ewentu-
alnym wnioskiem do prokuratury, ma-
j¹cych na celu wykorzystywanie rzeczo-
nych terenów zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego
i ich przeznaczeniem.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka

piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl

Kana³

nych fa³szerstw. Dzia³acze PZPR byli
oszo³omieni nie mniej ni¿ my, choæ z
odwrotnej przyczyny. W naszym okrê-
gu nr 4 pos³ami zostali Jacek Ambroziak,
póŸniejszy minister, i Jerzy Dyner, reko-
mendowany przez „Solidarnoœæ” FSO na
¯eraniu. ̄ aden kandydat PZPR nie uzy-
ska³ wymaganej po³owy wa¿nych g³osów.

Urbanowi bezpartyjnoœæ wtedy nie-
wiele pomog³a, zreszt¹ pecha z partia-
mi ma do dziœ. Do PZPR zapisa³ siê do-
piero po wyborach i nie zd¹¿y³ byæ do
niej przyjêty. Platformê Obywatelsk¹
popar³ dopiero po tym, jak do³¹czy³ do
niej nienawidzony przez niego Marian
Krzaklewski.

A mo¿e Krzaklewski mu ju¿ nie prze-
szkadza, wszak akces szefa AWS do
Platformy jest potwierdzeniem wyboru
Urbana: têsknoty za Frontem Jednoœci
Narodu...

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie „Obywatele
dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Po wielu latach oczekiwania miesz-
kañcy Bia³o³êki dostan¹ wreszcie to, co
ju¿ od dawna im siê nale¿y. Nie tylko
rozpoczê³a siê budowa Mostu Pó³noc-
nego (który przecie¿ obiecywa³ wybu-
dowaæ za swojej kadencji Lech Kaczyñ-
ski), ale startuje równie¿ przebudowa
g³ównej arterii komunikacyjnej tej czê-
œci Warszawy, czyli ul. Modliñskiej. Pra-
ce rozpoczn¹ siê na pó³kilometrowym
odcinku od hipermarketu Auchan na
¯eraniu w kierunku Legionowa i maj¹
zostaæ zorganizowane tak, ¿e na razie
nie bêdzie konieczne zwê¿enie z trzech
do dwóch pasów w ka¿dym kierunku.
Do 2011 roku nad Kana³em ̄ erañskim
powstan¹ nowe przeprawy: drogowe,
dla pieszych i rowerzystów oraz dla
tramwajów, a Modliñska na tym odcin-

ku zostanie poszerzona do czterech pa-
sów w ka¿dym kierunku. W przysz³o-
œci tak wygl¹daæ ma ta arteria a¿ do
granic miasta, przy czym wiêkszoœæ
skrzy¿owañ bêdzie bezkolizyjnych.
Wprawdzie nie wiadomo, kiedy na Tar-
chomin pojad¹ tramwaje z Pragi, ale
zapewniam Pañstwa, ¿e wraz z inny-
mi radnymi walczymy, aby sta³o siê to
jak najszybciej.

Mam równie¿ dobre wiadomoœci dla
mieszkañców innych dzielnic Warszawy.
Rada Miasta uchwali³a nowe zasady
funkcjonowania handlu na ulicach stoli-
cy, które w³aœnie wchodz¹ w ¿ycie. Ko-
niec z op³atami uzale¿nionymi od wiel-
koœci stoiska, bo by³o to czêsto przyczyn¹
konfliktów z inkasentami. Teraz wyso-
koœæ op³aty zale¿eæ bêdzie od lokalizacji
straganu na mapie miasta (podzielone-
go na 2 strefy) oraz oferowanego na nim
asortymentu. Drug¹ wa¿n¹ zmian¹ jest
zast¹pienie prywatnych inkasentów pra-
cownikami dzielnicowych zarz¹dów go-
spodarki nieruchomoœciami, co ma po-
prawiæ skutecznoœæ ich dzia³añ, gdy¿ jako
przedstawiciele miasta bêd¹ mogli liczyæ
chocia¿by na wsparcie stra¿y miejskiej.
To kolejna ods³ona walki z nielegalnym
handlem w stolicy, ale tym razem przy-
bierze ona formê cywilizowan¹. Czy bê-
dzie skuteczna? Zobaczymy.

Skoro jesteœmy przy handlu, to war-
to wspomnieæ o kupcach z KDT, o któ-

Dobre wiadomoœci

rych zrobi³o siê g³oœno po debacie kan-
dydatów do europarlamentu. Jedna z
gazet donios³a bowiem, ¿e Wojciech Olej-
niczak zagrozi³ zerwaniem koalicji z Plat-
form¹ w Warszawie, o ile kupcy nie bêd¹
mogli zostaæ na pl. Defilad. Wprawi³ tym
w os³upienie w³adze ratusza, które my-
œla³y, ¿e problem KDT ju¿ dawno maj¹
rozwi¹zany, a tu dowiaduj¹ siê, ¿e za
chwilê strac¹ koalicjanta i nie bêd¹ mieli
wiêkszoœci w Radzie Warszawy. Z kolei
my oniemieliœmy z powodu tego, ¿e Olej-
niczakowi przypisano s³owa, których nie
wypowiedzia³. Bo nawet przy bardzo
bujnej wyobraŸni trudno tak zinterpre-
towaæ jego ogólne stwierdzenie, ¿e „SLD
jest w Warszawie w koalicji po to, aby
realizowaæ swój program i jeœli nie bê-
dzie móg³ tego robiæ, to koalicjê opuœci”.
A lokalizacja hali KDT na pl. Defilad by³a
zapisana w programie, ale nie SLD tyl-
ko… Hanny Gronkiewicz – Waltz.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Galeria „Pani z klas¹”
ul. 11 listopada 6; tel. 0510-252-180

Nowa elegancka odzie¿ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Bi¿uteria i torebki

Przystêpne ceny!

Z og³oszeniem 5% rabatu

W zwi¹zku rozpoczêciem przebudowy wiaduktu nad Kana³em
¯erañskim i bocznic¹ kolejow¹ Elektrociep³owni ̄ erañ od 27 maja
na oko³o 2 lata:
1) uleg³o zawieszeniu funkcjonowanie przystanku EC ¯ERAÑ 01 – obowi¹zu-
j¹cy dla linii 133, 144, 152, 186, 705, 723, 731, 734, 735, 801, 804, N13,
N53 i N63 oraz w wytypowanych kursach dla linii 508.
W zastêpstwie zawieszonego uruchomiony zostanie przystanek EC ¯ERAÑ 51
zlokalizowany 117 metrów za przystankiem.
2) uleg³o zawieszeniu funkcjonowanie przystanku KANA£ ̄ ERAÑSKI 01 – obo-
wi¹zuj¹cy dla linii 133, 144, 152, 186, 705, 723, 731, 734, 735, 801, 804,
N13, N53 i N63.
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186
BEZSTRESOWO, podsta-
wy obs³ugi komputera,
wszystkie grupy wiekowe
(zachêcamy seniorów), tel.
0503-765-560
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
PRAWO pracy, ubezpieczenia
spo³eczne - profesjonalne
szkolenia, tel. 0601-440-130
SZKOLENIA kadrowe z „P³at-
nikiem”, tel. 0503-765-560,
www.askib.pl

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg, laryngolog,
psychiatra, leczenie na³ogów,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe. Pa-
nieñska 4, tel. 022 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, karcherem -
profesjonalnie 0694-825-760

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
MALOWANIE, g³adŸ
0504-344-471
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 0602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257

SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZDJÊCIA do dokumentów
u klienta 0723-882-873
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48

SPRZEDAM
SPRZEDAM 2 groby rodzinne
na Cmentarzu Bródnowskim
tel. 022 818-81-12

INNE
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE, tel.
0606-344-485

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania o wydaniu:

- Decyzji Nr 23/CP/2009 z dn|a 07.05.2009 r. o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie przepompowni œcieków wraz z przewodami
t³ocznymi DN 200 mm l infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia-
³kach ew. nr;
-   1, 3, 4/1, 4/2, 6/3, 6/4 i 6/6 w obrêbie 4-02-04,
-  44/1 i 47 w obrêbie 4-02-26,
- Decyzji Nr 26/CP/2009 z dnia 25.05.2009 r. o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dzia³kach ew.
nr 2/2, 7/1, 7/2 i 7/3 w obrêbie 4-01-07, przy ulicy Odkry-
tej z w³¹czeniem do tej ulicy, na terenie Dzielnicy Bia³o-
³êka w Warszawie

Pouczenie

Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kole-
gium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta m.st.
Warszawy, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i za-
kres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Archi-
tektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Mo-
dliñska 197, 03-122 Warszawa, za poœrednictwem Wy-
dzia³u Obs³ugi Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy Bia-
³o³êka lub za poœrednictwem poczty.
Stosownie do art. 49 kodeksu postêpowania administra-
cyjnego zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publiczne-
go og³oszenia.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, o wydanych decyzjach na wnioski o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 25/CP/2009 z dnia 14.05.2008 r. dla inwestycji po-

legaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego na

dzia³kach nr ew. 8, 35/9, 53 w obrêbie 4-07-06 oraz na
dzia³ce nr ew. 1 obrêb 4-07-12 w ulicy Zbyszka z Bog-

dañca na odcinku od istniej¹cego przewodu wodo-
ci¹gowego w ul. Zbyszka z Bogdañca w rejonie ZL

24091 do istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego w

ul. Wielkiego Dêbu na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i

Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna z sie-
dzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5, z³o¿onego

w dniu 08.11.2007 r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomo-
œci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³a-
nie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za po-
œrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich In-
teresów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warsza-
wy ul. Modliñska 197, pokój 301C na III piêtrze, w ponie-
dzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
8:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-193. 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).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie sieci wodoci¹gowej w ulicy Echa Leœne dla
obs³ugi nowo powstaj¹cego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego na dziatkach nr ew. 30/8 i 30/9 w obrêbie
4-07-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek osoby fizycznej z³o¿ony w dniu 18.05.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-
dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwart-
ki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510-31-99.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañstwa, mam dobre
wieœci w sprawie leku na babeszjozê. Firma
Schering-Plough po... (proszê zwolenników
PiS o niewi¹zanie tych dwóch liter z krypto-
reklam¹ partii D. Tuska), zatem po 15 czerw-
ca specyfik pojawi siê z powrotem w hurtow-
niach weterynaryjnych. Aliœci jestem z Pañ-
stwa dumny. Po og³oszeniu ostrze¿enia o
braku leku na babeszjozê w mojej przychodni
nie pojawi³ siê ani jeden chory zwierzak.

Stosowana profilaktyka przynios³a ocze-
kiwane rezultaty, a solidarnie przekazywa-
ne ostrze¿enia wœród naszej psiej rodzinki,
skutkowa³y licznymi konsultacjami i telefo-
nami emanuj¹cymi trosk¹ o czworonogi.
Trudno mi opisaæ, jak potê¿ne i pozytywne
emocje ³¹cz¹ nas ze zwierzêtami wokó³.

W tych dniach widzia³em, jak wielu w³a-
œcicieli psów uœwiadomi³o sobie, ¿e ¿ywe
stworzenie nagle mo¿e przestaæ ¿yæ przez
kleszcze. Czêsto psie ¿ycie, kiedy jest zdro-
we i nie przysparza k³opotów, jest bytem
niezauwa¿alnym. Naprawdê widzimy je w
swoim sercu kilka razy do roku.

Ka¿dy z nas, lekarz weterynarii i hodow-
ca wie, jak proste zaniedbania decyduj¹ o
psim ¿yciu lub o psiej œmierci.

Po (proœba do PiS jak wy¿ej).... Po psiej
œmierci czujemy brak. My, jako lecz¹cy, czu-
jemy zawsze bezsilnoœæ, za zbyt póŸne po-
zwolenie rozpoczêcia kuracji.

A Wy jako w³aœciciele i opiekunowie... co?
Co czujecie? Jak czêsto wychodzicie z na-

szych gabinetów z wra¿eniem „ich wina”?...
W swoich mo¿e idealistycznych myœlach

chcia³bym Wam, Szanowni Pañstwo przeka-
zaæ, abyœmy jak najrzadziej odczuwali smu-
tek i ¿al po stracie, a czuli jak najczêœciej
szczêœcie i przyjemnoœæ z bycia razem z tymi,
którzy s¹ blisko nas.

Dlatego proœba w imieniu tych, co nie
mówi¹: o „kropelkê na” o tak zwany „spot on”.
Jak Boy ̄ eleñski prosi³ o kroplê mleka dla dzie-
ci, Jaruzelski bêd¹cy „w stanie o spokój”, Ry-
dzyk miliony z nas o kilka z³otówek ..  tak ja
proszê o „kroplê” na kark Waszego pupila.

Dziêki!
Na koniec kilka rad w przypadkach za-

stosowanej profilaktyki, a czêœciej nie, prze-
ciw kleszczom:

- nie zaopatrywaæ siê w œrodki przeciw-
kleszczowe w innych miejscach ni¿ lecznice
dla zwierz¹t po raz pierwszy;

- przeciw kleszczom nie dzia³aj¹ tzw pre-
paraty ekologiczne, zw³aszcza na bazie miê-
ty i innych zió³;

- je¿eli zalecony przez lekarza wetery-
narii spot nie dzia³a, przed up³ywem 4 ty-
godni proszê zg³osiæ ten fakt do lecznicy;

- du¿a czêœæ preparatów dopuszcza obec-
noœæ kleszczy na sierœci i skórze zwierz¹t;

- co wa¿niejsze, dopuszcza nagryzienie
skórnych naczyñ krwionoœnych przez owady,
ale zwierzak posiadaj¹cy odpowiednie stê¿e-
nie „spot on” nie zachoruje, kleszcz zdycha
wraz z pierwszym ³ykiem krwi, a w³aœciciel
mo¿e obserwowaæ wyschniête czerwno-rude
zw³oki samic kleszczy na pupila skórze;

- dajmy dawkê na 10 kg masy cia³a o
20% wiêcej ni¿ zaleca producent co 20-25
do 28 dni;

- spot on nie emituj¹ toksyn groŸnych
dla cz³owieka i dzieci;

- po 6 godzinach po naniesieniu s¹ nie-
zmywalne, wodoodporne, bezzapachowe,
nietoksyczne;

- leki antykleszczowe typu „spot on” po
pierwszym podaniu, po 6 godzinach, ze skó-
ry wch³aniaj¹ siê do krwi i zaczynaj¹ dzia-

³aæ po 2 dniach /48h/ koñcz¹c protekcjê
przed owadami PRZED up³ywem 4 tygodni;

- nie ka¿dy spot-on dzia³a na ka¿dego
psa w sposób opisany przez producenta;

- psy pó³nocy- syberian husky i mala-
mute, najszybciej metabolizuj¹ preparaty
typu „spot on” lub wg obserwacji opieku-
nów, preparaty te w stosunku do tych ras s¹
bezu¿yteczne i rasy te, najczêœciej zapadaj¹
na babeszjozê;

- obro¿e zawieraj¹ce fosforoorganiczne
toksyny przeciw kleszczowe na karku psa,
bêd¹ tru³y tak¿e organizm cz³owieka i de-
klarowana nawet 7- miesiêczna skutecznoœæ
mo¿e okazaæ siê pobo¿nym ¿yczeniem;

- najtrudniejsze jest znalezienie optymal-
nego zabezpieczenia zw³aszcza u du¿ych
wagowo zwierzakach;

- „spot on” mo¿emy po konsultacji z le-
karzem stosowaæ przed kryciem suk i pod-
czas ich ci¹¿y;

- za chwilê bêdzie dobrze jak zaczniemy
ze sob¹ rozmawiaæ w sprawach wa¿nych dla
zwierz¹t i dla nas ludzików;

- je¿eli nie zaczniemy .... damy po-pis
po-ra¿ki.

Za chwilê bêdzie dobrze
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,

tel. kom. 0508-164-939

Sprawozdanie z dzia³alnoœci w
kadencji 2005-2009 z³o¿y³ prezes
Zarz¹du Rejonowego Jan Kisiel,
sprawozdanie komisji rewizyjnej -
przewodnicz¹ca Jadwiga Wójcik.

Zgodnie z wnioskiem komisji
rewizyjnej, delegaci udzielili abso-
lutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi.

Przeprowadzono wybory
w³adz na kadencjê 2009-2013.

Prezesem zosta³ Miros³aw
Artecki. Ponadto, w sk³ad Za-
rz¹du weszli: Marek Kwiek,
Waldemar Ostrowski i Krzysz-
tof Waækowski.

W marcu kosmici z Bródna byli w Brazylii, 4 czerwca polec¹
do Brukseli. Obejrz¹ Atomium na terenie EXPO 58, przemasze-
ruj¹ przed siedzib¹ Rady Europy, wejd¹ do gmachu Parlamentu
Europejskiego, potem na centralny plac miasta, Grand Place.

Profesjonalne Zarz¹dzanie

Wspólnotami Mieszkaniowymi na Pradze

Ma³gorzata KOC
Licencja zawodowa nr 11388

D³ugoletnie doœwiadczenie

Warszawa, ul. Askenazego 4 lok. 32

e-mail: malgosiakoc@wp.pl   kom.: O 606 250 528

Zapewniamy minimalizacjê kosztów utrzymania

oraz pozyskiwanie dodatkowych przychodów Wspólnoty

W kolorze z³ota

Nowoœci praskiego PCK
Do komisji rewizyjnej wybrani zo-

stali: Leszek Gruszczyñski, Krzysz-
tof Kamiñski i Bogus³aw Sitnicki.

Rejonowa Rada Reprezen-
tantów dzia³aæ bêdzie w sk³a-
dzie: Maria Góralska, Ma³go-
rzata Idzikowska, Ma³gorzata
Olejniczak, Wojciech Zdunek,
Irena Tworowska, Jan Baczew-
ski, Tomasz Jankojæ, Maciej
Bogdan, Krzysztof Waækowski.

Na delegatów na Zjazd Ma-
zowiecki PCK wybrani zostali:
Jan Baczewski, Miros³aw Ar-
tecki i Waldemar Ostrowski.

Miros³aw Artecki  jest honoro-
wym krwiodawc¹ od 1986 roku;
odda³ ponad 60 l krwi. Pracowa³
w Klubie HDK przy ul. Brzeskiej,
potem w klubie przy PKP PLK
S.A. W styczniu, wraz z kolega-
mi, za³o¿y³ nowy Klub HDK, przy
PKP Energetyka w Warszawie

29 maja odby³ siê Zjazd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a Warszawa Praga. Udzia³ wziê³o 26 delegatów, 76% wybranych.

Gdyby ktoœ zechcia³ jednak
za podstawê do dyskusji na
stanem wspó³czesnej kultury
filmowej wzi¹æ wydarzenia z
ostatnich trzech miesiêcy w
warszawskim kinie „Œwit”, mu-
sia³by ze zdziwieniem stwier-

dziæ, i¿ ambitne kino ma siê
dobrze i nie brakuje nañ chêt-
nych. Dobitnie pokaza³y to zor-
ganizowanie w kinie trzy filmo-
we imprezy.

Wpierw, w dniach 16-26
kwietnia, odby³ siê  2. Przegl¹d
Kinematografii Europejskiej
KANON 2009, który zaprezen-
towa³ najciekawsze filmy z
2009 r. Pokazanie tylu wa¿-
nych filmów w jednym miejscu
by³o œwietn¹ okazj¹ nie tylko,
aby nadrobiæ filmowe zaleg³o-
œci, ale by³o te¿ okazj¹, by zo-
baczyæ, w jak¹ stronê pod¹¿a
obecnie film. Du¿e wra¿enie
zrobi³ film znanego z „wiwisek-
cyjnego”, nieprzyjemnego w
odbiorze kina austriackiego
re¿ysera Urlich Siedla „Import/
Export”. Film bez sentymenta-
lizmu, z pasj¹ dokumentali-
styczn¹ ukazuje rozpad wszel-
kich relacji miêdzyludzkich,
œwiat bez nadziei nie tylko na
wybawienie, ale i na ¿ycie.

Nie jest prawd¹, ¿e widzowie szukaj¹ w kinie li tylko taniej roz-
rywki. Oni raczej nie maj¹ wyboru, gdy¿ wiêkszoœæ kin nie pre-
zentuje niczego, co wykracza poza „kanon” kultury masowej.

Ca³kiem inny zestaw filmów
oferowa³ widzom 2. Otwarty
Przegl¹du Filmów Rosyjskich
„W krêgu Z³otego Witezia”, któ-
ry rozpocz¹³ siê zaledwie dzieñ
póŸniej. Mi³oœnicy kina mogli
obcowaæ z uduchowionym ki-
nem, tworzonym w nurcie An-
drieja Tarkowskiego. Szczegól-
nie warta obejrzenia by³a trylo-
gia o w³adcach XX wieku autor-
stwa Aleksandra Sokurowa i
g³oœne „12” Nikity Micha³kowa.

Trzecim wydarzeniem w kinie
„Œwit” by³ majowy 1. Otwarty Prze-
gl¹d Filmów Wartoœciowych „Prze-
œwit”, który przypomnia³ widzom
absolutn¹ klasykê kina œwiatowe-
go („Andriej Rublow” re¿. A. Tar-
kowski, „Metropolis” re¿. F. Lang,
„Tam, gdzie rosn¹ poziomki” re¿.
I. Bergman, „Dersu Uza³a” re¿. A.
Kurosawa, „La Strada” re¿. F. Fel-
lini). O wartoœciowej sztuce filmo-
wej i stanie wspó³czesnej kinema-
tografii widzowie mogli ostatniego
dnia przegl¹du porozmawiaæ z
Krzysztofem Zanussim.

Wielbiciele kina zatem ist-
niej¹ i maj¹ siê dobrze. Powin-
ni siê te¿ ju¿ szykowaæ na pla-
nowan¹ w lipcu  w kinie „Œwit”
imprezê „Letnie kino rosyjskie”.

Bartosz Wieczorek

Ambitny widz istnieje

Kolejna akcja, zainicjowana przez mieszkaj¹cego na Bród-
nie artystê Paw³a Althamera nazywa siê „Wspólna sprawa”.
Pierwszy spacer w z³otych skafandrach grupa odby³a po tere-
nie Podgrodzia (na zdjêciu). Do stolicy Unii Europejskiej 160-
osobowa grupa mieszkañców Bródna poleci wyczarterowanym
przez LOT samolotem boeing 737, pomalowanym na z³oty ko-
lor i oznaczonym logo akcji. Ta forma uœwietnienia 20-lecia wy-
borów 4 czerwca to pomys³ Katarzyny Mazurkiewicz z Narodo-
wego Centrum Kultury, które finansuje projekt.

Koordynatorem „Wspólnej sprawy” jest Piotr Garbacz, kole-
ga Paw³a Althamera z podwórka.
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Rozstali siê 40 lat temu.
OdnaleŸli siê dziêki Naszej-
Klasie, zaczêli pisaæ wspo-
mnienia. 17 stycznia 2008
roku spotkali siê w macie-
rzystej szkole podstawowej
nr 58 przy ul. Mieszka I 7.
20 czerwca br. Zespó³ „Sza-
firy” wyst¹pi jako gwiazda
wieczoru na X Festynie Ro-
dzinnym na Targówku Fa-
brycznym. Ci, którym wy-
stêp siê spodoba, bêd¹
mogli przed³u¿yæ kontakt z
zespo³em dziêki ksi¹¿ce
„Jak to z Szafirami bywa³o”,
wydanej przez Radê Osie-
dla Targówek Fabryczny.

Drodzy Przyjaciele, popuœæ-
my wodze fantazji i przenieœmy
siê w koñcówkê lat 50. po-
przedniego wieku. Spogl¹da-
my na Utratê i Targówek - czas
jest mroczny, panuje komuna.
W Szkole Podstawowej nr 58
Janusz Grochowski, siedz¹cy
razem z Markiem Dobrowol-
skim, œci¹ga pilnie od niego na
klasówce z muzyki, prowadzo-
nej przez Pani¹ Stañczak.

Szafirowy powrót

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Zapraszamy na koncerty z cyklu „Per³a Baroku - Koncerty Mistrzów” 2009
pod patronatem honorowym Arcybiskupa Henryka Hosera i Burmistrza Roberta
Roguskiego do Koœcio³a Œwiêtej Trójcy w Koby³ce, ul. Koœcielna 2. Wstêp wolny.
7 czerwca g. 19 - „Najlepszy Barok Œwiata” - CHRISTOPHE COIN - wiolonczela
barokowa koncert pod honorowym patronatem Ambasady Francji. Najlepszy wiolonczelista
barokowy na œwiecie w recitalu solowych suit J. S. Bacha.
10 czerwca, g. 19 - „Arie wyœpiewane z mi³oœci¹” - Ewa Lewandowska  - sopran spinto,
finalistka programu „Mam Talent”, Piotr Sa³ajczyk - fortepian. W programie najpiêkniejsze arie
barokowe, ale tak¿e „Otello” Verdiego, „Wesele Figara” Mozarta, „Adriana Lecouvreur” Cilea.
11 czerwca g. 19 - „M³ode Talenty” - Koncert i wernisa¿ stypendystów Fundacji
Banku Zachodniego WBK. W programie utwory fortepianowe Bacha i Chopina w wykonaniu
m³odych laureatów konkursów, oraz Koncert Piêknej Piosenki. Zaœpiewa dla nas niezwykle
utalentowana Gosia  Nakonieczna, która podczas ostatnich dwóch lat 15 razy zwyciê¿y³a w
miêdzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach piosenki.
12 czerwca g. 19 - „Queste musiche potran sonarsi ancho col Concerto di Viole”
- ACCADEMIA STRUMENTALE ITALIANA VERONA. Zdobywcy Midem Classical Award 2007.

14 czerwca g. 19 - „Impresjones Argentinas” - Najpiêkniejsze latynoamerykañskie
tematy XX wieku. Niezwykle czu³a, niezwykle porywaj¹ca muzyka, wydana na p³ycie „Impre-
sjones Argentinas”, nagrodzona presti¿ow¹ wroc³awsk¹ nagrod¹ muzyczn¹. SOLISCI: Krzysztof
Pe³ech - gitara, Jan Jakub Bokun – klarnet oraz ORKIESTRA WRATISLAVIA.

Jeszcze nie marzy nawet, ¿eby
byæ jubilerem (a mo¿e jednak,
kto wie?). Irmina Ko³nierzak
szaleje na Siarczanej z ch³o-
pakami, nie odpuszczaj¹c ¿ad-
nej zabawy przewidzianej tyl-
ko dla p³ci mêskiej. Grzegorz
Baranowski wita siê codzien-
nie ze swoim s¹siadem Janu-
szem G³uszkiewiczem, miesz-
kaj¹cym w tej samej klatce co
on, a Ela Milewska paraduje

przez park przy Naczelnikow-
skiej, potrz¹saj¹c piêknym
warkoczem – tak zaczyna
wspomnienia autor ksi¹¿ki,
Zbigniew Mrozowski z zespo-
³u „Szafiry”.

Swobodny ton towarzyszy
te¿ opowieœciom o próbach w
sali gimnastycznej SP 58,
kompletowaniu zespo³u,
pierwszym publicznym wystê-
pie w Warszawskiej Fabryce
Mebli, zwanej „Siarczank¹”,
zdobywaniu sprzêtu graj¹ce-
go, gitariadach i konkursach
m³odych talentów, pozyskaniu
wokalistki Basi, wystêpach w
kawiarni „Piosenka”, Klubie
„Szmata”, wakacjach w Zgo-
nie, zabawie z dyrektorem Fe-
liksem Tarach¹. Wspomnienia
ubarwione s¹ szaroœci¹ zdjêæ
z tamtych lat.

Ale ja tak piszê i piszê, a tak
prawdê mówi¹c, nie przedsta-
wi³em jeszcze zespo³u. No
có¿, lepiej póŸno ni¿ wcale. A
wiêc, Panie i Panowie! Œpie-
wa³a dla Was BARBARA ERIE
(Barbara Siuchta), a na sa-
mym pocz¹tku naszej dzia³al-
noœci EWA MIKA. Na gitarze
basowej kierownik zespo³u JA-
NUSZ G£USZKIEWICZ. Gita-
ra prowadz¹ca, saksofon, tr¹b-

ka – to oczywiœcie ANDRZEJ
MROZOWSKI. Na saksofonie
ulubieniec p³ci przeciwnej –
ZDZISIEK MARZEWSKI. Or-
gany obs³ugiwa³ one and only
MARIAN MROZOWSKI. A na
bêbnach gra³ autor tej gawê-
dy ZBYSZEK MROZOWSKI.

Autor zdradza, ¿e nazwa
zespo³u nie wywodzi siê od
kamieni szlachetnych, lecz ma
zwi¹zek z produkowanymi
wówczas w „Siarczanie”
skrzynkami do telewizorów
(Neptun, Ametyst), sk³adany-
mi potem w WZT.

Na promocjê ksi¹¿ki „Jak to
z Szafirami bywa³o” przysz³o
kilkadziesi¹t osób, które przed
laty ³¹czy³o miejsce zamieszka-
nia i nauka w SP 58. Okaza³o
siê, ¿e dobrze pamiêtaj¹ tamte
lata; do czytanych wspomnieñ
dorzucali zapamiêtane wyda-
rzenia, nazwiska i przezwiska

Blanka Nowacka, uczêsz-
czaj¹ca do tej szko³y w latach
1945 – 52, wspomina³a „uko-
chane bagna”. Zdziwionej tym
sentymentem s¹siadce  powie-
dzia³a: „Kocham bagna – to
niezwyk³e zbiorowisko roœlin,
ekologiczne: z jednej strony –
bardzo du¿o wody (wydawa³o-
by siê, ¿e roœliny maj¹ to, cze-
go potrzebuj¹ do ¿ycia); z dru-
giej – wielkie zakwaszenie,
które nie pozwala im tego wy-
korzystaæ - musz¹ siê przysto-
sowaæ. To jest fajne, ciekawe.
Jako dzieci, zim¹, od czasu do
czasu próbowaliœmy œlizgaæ
siê po bagnie. Nieraz ktoœ po-
rz¹dnie pomoczy³ nogi, potem
przytrafi³a siê choroba. Ale da-
wa³o nam to poczucie blisko-
œci domu, a zarazem by³o to
coœ w miarê dzikiego, nie ucy-
wilizowanego. Dlatego mówiê,
¿e by³y to ukochane bagna.
Praktykê studenck¹ odbywa-
³am w³aœnie na czerwonym
bagnie, na Mazurach – to je-
dyna naturalna ostoja ³osia w
Polsce… Od wielu lat miesz-
kam w Australii. Teraz czujê siê
tu, jakbym by³a zabytkiem hi-
storycznym”.                         K.


