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� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe
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koron porcelanowych
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie

zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka

w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni

specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)

oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37

(nr tel. 22 353 06 20).

Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹

osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

serdecznie zaprasza mieszkañców

na

PIKNIK RODZINNY

ZABAWY, KONKURSY SPORTOWE,

KIERMASZE, KONCERTY

19 CZERWCA, GODZ. 15.00 – 21.00

PARK HENRYKOWSKI,

ul. KLASYKÓW róg ul. MODLIÑSKIEJ

Wstêp wolny

wiêcej informacji na www.bialoleka.waw.pl

BARC

W Bia³o³êce, na terenie Win-

nicy i Anecina Pó³nocnego,

czyli na obszarze ograniczo-

nym ulicami Modliñsk¹, Po-

etów, Mehoffera i Leœnej Polan-

ki firma BARC chce zbudowaæ

ogromne osiedle na 2,5 tys.

mieszkañ. W pobli¿u projekto-

wanego skrzy¿owania ulic Mo-

dliñskiej i Œwiatowida mia³yby

stan¹æ dwa 35-piêtrowe wie-

¿owce z 600 mieszkaniami, z

których roztacza³by siê piêkny

widok na Zalew Zegrzyñski.

K³opot w tym, ¿e wie¿owce te

zas³oni³yby kompletnie ka¿dy

widok mieszkañcom s¹siaduj¹-

Szanta¿

czêœciowo skuteczny
W ramach uwag zg³oszonych do projektowanego planu

zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ulicy

Œwiatowida na Bia³o³êce deweloper wnioskowa³ o umo¿liwie-

nie mu budowy w tym miejscu dwóch 120-metrowych aparta-

mentowców, w zamian za co obiecywa³ zaniechanie starañ o

odszkodowanie za obni¿enie wartoœci dzia³ki. Ratusz nie ugi¹³

siê – uwaga zosta³a uwzglêdniona w niewielkiej czêœci.

Wiedzione w³aœciw¹ wszyst-

kim ptakom, tajemnicz¹ inteli-

gencj¹ przybywaj¹ do nas z po-

cz¹tkiem maja, pokonuj¹c tysi¹-

ce kilometrów i ogrom niebezpie-

czeñstw. Lec¹ a¿ z po³udniowej

Afryki i Madagaskaru, ¿eby u nas

odbyæ lêgi. Nazywa siê je najlep-

szymi lotnikami œwiata. Podobno

osi¹gaj¹ prêdkoœæ do 200 km na

godzinê i praktycznie ca³e ¿ycie

spêdzaj¹ w powietrzu: jedz¹, pij¹

wodê, muskaj¹c j¹ w locie dzio-

bami, kopuluj¹ i œpi¹ zapadaj¹c

w krótkie drzemki podczas szy-

bowania. Zapewne dlatego wci¹¿

tak niewiele o nich wiemy. Wygl¹-

dem przypominaj¹ jaskó³ki i czê-

sto s¹ z nimi mylone, jednak s¹

od nich wiêksze i ca³e brunatno-

czarne. W¹skie, ostro zakoñczo-

ne skrzyd³a maj¹ kszta³t sierpów

i rozpiêtoœæ ok. 40 cm. Nie zoba-

czycie ich siedz¹cych na drze-

wach czy biegaj¹cych po ziemi –

bardzo krótkie nogi o wszystkich

palcach skierowanych do przodu

pozwalaj¹ im jedynie pe³zaæ. Kie-

dy spadn¹ na ziemiê, s¹ bezrad-

ne, nie potrafi¹ siê z niej odbiæ do

lotu. Za to z ³atwoœci¹ przycze-

piaj¹ siê do ska³y i œcian budyn-

ków. Ich jedynym po¿ywieniem s¹

owady, w tym w du¿ej mierze

szkodniki roœlin, których zjadaj¹

ogromne iloœci. Dziêki temu s¹

niezmiernie po¿yteczne z ludzkie-

go punktu widzenia i stanowi¹

wa¿ny element ekosystemu.

Niestety, jest ich coraz mniej i

to my jesteœmy tego przyczyn¹.

Jerzyk nieprawdopodobnie przy-

wi¹zuje siê do miejsca, które wy-

bra³ na swój dom i gdzie przysz³y

na œwiat jego pisklêta. Z³¹czona na

ca³e ¿ycie para ptaków co roku wra-

ca w to samo miejsce, w tajemni-

czy sposób bezb³êdnie trafia do

swojego siedliska. Tyle, ¿e coraz

czêœciej zastaje je zniszczone.

Lataj¹ce jerze c.d.
Nareszcie s¹! 9 maja nad ranem zbudzi³y mnie dwa przeci¹-

g³e gwizdy. Radoœæ i skurcz serca. Radoœæ, ¿e istniej¹ i wróci³y.

Niepokój i smutek, ¿e tak Ÿle je przyjmujemy, ¿e zamknêliœmy

przed nimi nasze domy i prawie ju¿ nie maj¹ gdzie siê podziaæ.

W poprzednim wydaniu pisaliœmy o tych fascynuj¹cych

ptakach. Teraz - krótkie przypomnienie.
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St¹d w³aœnie wynika po-

œpiech, z jakim wprowadza siê

tzw. ustawê œmieciow¹. Po-

œpiech, to mo¿e nie jest naj-

w³aœciwsze s³owo, bowiem

nasze opóŸnienia w dostoso-

wywaniu siê do unijnego pra-

wa, w kwestii utylizacji odpa-

dów, s¹ potê¿ne. Wysypiska

musz¹ znikn¹æ. Tymczasem

na Mazowszu w ubieg³ym roku

zlikwidowano ich zaledwie 7,

z ponad 70 dzia³aj¹cych. Na

ten rok zaplanowano likwida-

cjê 12. W miejsce wysypisk

musz¹ powstawaæ sortownie,

kompostownie i spalarnie.

Sama Warszawa produkuje

rocznie ponad 800 tys. ton od-

padów komunalnych. Likwida-

cja wysypisk spowoduje, ¿e

stolica bêdzie musia³a zbudo-

waæ kompostowniê i kilka sor-

towni, bêdzie trzeba równie¿

rozbudowaæ i zmodernizowaæ

ZUSOK na Targówku, bowiem

dziœ poddawana jest tam utyli-

zacji zaledwie nieca³a jedna

dziesi¹ta sto³ecznych odpa-

dów. I wszystko to trzeba wy-

konaæ do po³owy 2013.

Warszawa nie dysponuje

sortowni¹ odpadów

Zabrzmi to niewiarygodnie,

ale stolica nie ma równie¿ w³a-

snego sk³adowiska i profesjo-

nalnej kompostowni. Jak do-

tychczas, nie wypracowano te¿

spójnego systemu selektywnej

Œmieciowa rewolucja
250 tys. euro dziennie - takie kary przyjdzie nam p³aciæ

po 16 lipca 2013, jeœli nie zastosujemy siê do dyrektywy

Komisji Europejskiej i nie zmienimy naszej przestarza³ej go-

spodarki odpadami. Od tej granicznej daty samorz¹dy bêd¹

zmuszone zredukowaæ iloœæ odpadów biodegradowalnych,

dotychczas trafiaj¹cych na wysypiska, do poziomu 50%. Za

punkt odniesienia przyjêto masê odpadów z 1995 roku. W

2020 ju¿ tylko 35% masy odpadów bêdzie mog³o l¹dowaæ

na wysypiskach.

Artur Buczyñski wyrazi³ na-

dziejê, ¿e te dary bêd¹ dobrze

s³u¿y³y mieszkankom Domu.

Drugi aparat fotograficzny

placówka dosta³a od Stowa-

rzyszenia „M³oda Praga”, dziê-

ki sprzeda¿y ozdób œwi¹tecz-

nych, wykonanych przez dzie-

Prezenty

na Œwiêto Matki

ci pod kierunkiem cz³onków

Stowarzyszenia.

Ewa Hochmunt kieruj¹ca Do-

mem Samotnej Matki i Dziecka,

gor¹co dziêkowa³a darczyñcom.

To by³a druga dobroczynna

wizyta Krzysztofa W³odarczyka

Dla mieszkanek Domu Samotnej Matki i Dziecka na Pra-

dze Pó³noc œwiêto zaczê³o siê dzieñ wczeœniej ni¿ przewi-

duje kalendarz. 25 maja, z ¿yczeniami i prezentami przyby³

tu Artur Buczyñski wiceburmistrz Wilanowa w towarzystwie

Krzysztofa „Diablo” W³odarczyka oraz Wojciech Gajewski,

dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Wizyta by³a fina³em

akcji, rozpoczêtej podczas Praskiej Gali Boksu 13 listopa-

da 2010 roku. Wtedy odby³a siê licytacja rêkawic gwiazdy

tej gali, Krzysztofa W³odarczyka. Wygra³ Artur Buczyñski,

wówczas wiceburmistrz Pragi Pó³noc, oferuj¹c 8 tysiêcy z³o-

tych. Za tê kwotê zakupiony zosta³ sprzêt, który teraz wzbo-

gaci³ zasoby Domu Samotnej Matki i Dziecka: telewizor Sam-

sung LCD, Play Station z 3 grami, cyfrowy aparat fotogra-

ficzny Nikon, 2 kuchenki mikrofalowe i kuchenka gazowa.
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Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

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
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Szanta¿ czêœciowo skuteczny
cych z nimi domów jednoro-

dzinnych przy ulicy Poetów

oraz osiedla Winnica, gdzie bu-

dynki nie przekraczaj¹ 4 kon-

dygnacji. Deweloper móg³

stworzyæ taki projekt z powodu

wadliwego, a wci¹¿ obowi¹zu-

j¹cego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, z którego

„wyparowa³y” zapisy ograni-

czaj¹ce wysokoœæ zabudowy.

Dzia³ania nastawionego tylko

na zysk dewelopera mo¿e za-

trzymaæ jedynie uchwalenie no-

wego planu zagospodarowania

przestrzennego. W przygotowy-

wanym od trzech lat planie, do

którego wytyczne zosta³y za-

warte w Studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego m.st. Warsza-

wy, istnieje zapis ograniczaj¹cy

maksymaln¹ wysokoœæ budyn-

ków wielorodzinnych do 20 m.

Interesuj¹cy nas teren uwzglêd-

niony zosta³ na dwóch planach:

MPZP Winnicy w rejonie ul.

Œwiatowida i MPZP Anecina Pó-

³nocnego. Przygotowany projekt

miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Winni-

cy w rejonie ul. Œwiatowida wy-

³o¿ony zosta³ na pocz¹tku lute-

go do wgl¹du publicznego. 4

marca odby³a siê publiczna dys-

kusja nad jego ustaleniami. Do

1 kwietnia mo¿na by³o sk³adaæ

uwagi do planu.

Wœród kilkunastu innych

uwag BARC z³o¿y³ wniosek o

„dostosowanie ustaleñ planu do

planowanej inwestycji zespo³u

budynków  o wysokoœci 120 m

[…], dla której spó³ka BARC

Warszawa S.A. uzyska³a pozy-

tywn¹ decyzjê o œrodowisko-

wych uwarunkowaniach, celem

mo¿liwoœci realizacji planowa-

nej inwestycji”. W zamian za

pozytywne ustosunkowanie siê

do tego postulatu firma obieca-

³a zaniechaæ „ewentualnych

roszczeñ odszkodowawczych

w wyniku spadku wartoœci nie-

ruchomoœci spowodowanym

ustaleniami projektu planu”.

Ten jawny szanta¿ nie zastra-

szy³ w³adz miasta. Uwaga de-

welopera zosta³a tylko czêœcio-

wo uwzglêdniona, to znaczy

zmieniono zapisy dotycz¹ce

ustaleñ maksymalnej wysoko-

œci zabudowy z 20 m na 25 m.

„Podwy¿szanie zabudowy w

tym miejscu do 120 m, spowo-

dowa³oby przyt³oczenie s¹sia-

duj¹cych po drugiej stronie ul.

Œwiatowida istniej¹cych bu-

dynków jednorodzinnych oraz

budynków wielorodzinnych

osiedla Winnica” - uzasadni³a

brak zgody na dostosowanie

ustaleñ planu, które zadowoli-

³oby BARC, prezydent Hanna

Gronkiewicz-Waltz.

Uwagi do projektowanego

planu zagospodarowania prze-

strzennego Winnicy w rejonie

ul. Œwiatowida zg³osi³y równie¿

w³adze dzielnicy Bia³o³êka, po-

stuluj¹c o wydzielenie w rejo-

nie projektowanej pêtli tramwa-

jowej „architektonicznej domi-

nanty wysokoœciowej”.

- Na rogu wielkiego kwarta³u

mieszkaniowego, w pobli¿u pê-

tli autobusowej i tramwajowej

taka dominanta architektonicz-

na – element widoczny ma sens

– wyjaœnia wiceburmistrz Bia³o-

³êki Piotr Smoczyñski. - Nie

chodzi tu oczywiœcie o 120-

metrowe wie¿owce, ale o domi-

nuj¹cy akcent – dodaje wice-

burmistrz, nie precyzuj¹c wyso-

koœci dominanty i pozostawia-

j¹c tê kwestiê urbanistom.

Uwaga dzielnicy zosta³a, po-

dobnie jak wniosek BARC-a, tyl-

ko czêœciowo uwzglêdniona, z

podobnym jak dla dewelopera

uzasadnieniem. Postulat „wydzie-

lenia dominanty” móg³ zaskoczyæ

i zaniepokoiæ mieszkañców Win-

nicy, a równoczeœnie przeciwni-

ków poczynañ firmy BARC, któ-

rzy we w³adzach Bia³o³êki widzieli

swojego sprzymierzeñca. Bur-

mistrz Piotr Smoczyñski uspoka-

ja jednak, ¿e nie zmieni³ frontu.

Nie po to odbywa³ spotkania z

mieszkañcami, nie po to toczy³

wspólnie z nimi tê bataliê, ¿eby

siê z niej teraz wycofywaæ.

Czêœciowe uwzglêdnienie

uwagi dewelopera i podwy¿sze-

nie limitu zabudowy na dzia³ce

firmy BARC z 20 na 25 m nie

jest dramatem i teraz bardzo

wa¿ne jest, aby jak najszybciej

przyj¹æ nowy plan miejscowy.

Nie zapominajmy, ¿e w listopa-

dzie 2010 roku, mimo zapisów

Studium zagospodarowania

przestrzennego, BARC dosta³

pozytywn¹ decyzjê œrodowi-

skow¹ dotycz¹c¹ wie¿owców.

Mieszkañcy osiedla Winnica

odwo³ali siê od tej decyzji do

Samorz¹dowego Kolegium Od-

wo³awczego. W momencie

uchwalenia nowego planu miej-

scowego SKO musia³oby wy-

dan¹ spó³ce BARC decyzjê œro-

dowiskow¹ uniewa¿niæ.

Pozostaje jeszcze sprawa

ratowania ulicy Leœnej Polanki,

w której BARC chce przeprowa-

dziæ kanalizacjê, co doprowadzi-

³oby do degradacji rosn¹cych

tam okaza³ych dêbów-pomni-

ków przyrody i lasu porastaj¹-

cego wydmê. Mimo ¿e tzw. de-

cyzja wodno-prawna, dotycz¹ca

kanalizacji w tej ulicy wygas³a,

BARC wyst¹pi³ o przed³u¿enie

jej wa¿noœci i nie chce zrezy-

gnowaæ z dr¹¿enia tunelu w le-

œnym trakcie, niebezpieczn¹

metod¹, powoduj¹c¹ czêsto za-

padanie siê terenu (jak to mia³o

miejsce na ulicy Modliñskiej).

Do wy³o¿onego projektu

miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego

Winnicy w rejonie ul. Œwiatowi-

da BARC zg³osi³ postulat zmia-

ny przeznaczenia ulicy Leœnej

Polanki z ci¹gu pieszo-rowero-

wego na teren drogi publicznej.

Na szczêœcie, prezydent uwa-

gi nie uwzglêdni³a, uzasadnia-

j¹c decyzjê negatywnym od-

dzia³ywaniem drogi publicznej

na cenne przyrodniczo tereny.

W tym wypadku ustalenia pla-

nu pozostaj¹ bez zmian, a wiêc

jest nadzieja, ¿e ulica Leœnej

Polanki zostanie uratowana.

Jakkolwiek ca³y czas toczy

siê walka z firm¹ BARC w spra-

wie ró¿nych etapów planowanej

przez ni¹ inwestycji – sprawa 1.

etapu, tzn. 18-piêtrowego blo-

ku rozpoczê³a ju¿ pi¹t¹ rundê,

kr¹¿¹c miêdzy Prezydentem

Warszawy a Wojewod¹ Mazo-

wieckim, oraz trwaj¹ ponowne

postêpowania dotycz¹ce eta-

pów 3., 5., i 7. osiedla Poetów,

w których to inwestor, zgodnie

z porozumieniem spo³ecznym z

2007 r. mia³ obni¿yæ wysokoœæ

zabudowy – to po ostatnich de-

cyzjach Urzêdu Miasta mo¿na

optymistyczniej patrzeæ w przy-

sz³oœæ. Dopiero jednak uchwa-

lenie nowych miejscowych pla-

nów zagospodarowania prze-

strzennego (MPZP Anecina

Pó³nocnego nie zosta³ jeszcze

nawet wy³o¿ony do publiczne-

go wgl¹du) zagwarantuje wy-

eliminowanie nadu¿yæ inwesto-

rów i uchronienie tej czêœci Bia-

³o³êki przed dewastacj¹.            J.

W sytuacje konfliktowe

wchodzimy w ró¿nych sferach

naszego ¿ycia. Czasem spór

narasta do takich rozmiarów,

¿e bardzo trudno porozumieæ

siê w sprawach dla nas istot-

nych. Pojawiaj¹ce siê emocje

utrudniaj¹ nam rozmowê. W

takich sytuacjach warto zasta-

nowiæ siê nad udzia³em w me-

diacji. Zak³ada ona udzia³ bez-

stronnego i neutralnego me-

diatora lub pary mediacyjnej,

która pomo¿e zdefiniowaæ

sporne kwestie, a tak¿e okre-

œliæ potrzeby i interesy stron.

Skierowana jest do tych, któ-

rzy nie maj¹ wystarczaj¹co

du¿o si³y do prowadzenia roz-

mowy z drug¹ stron¹ i nie chc¹

uciekaæ siê do zak³adania

sprawy w s¹dzie, ale pragn¹

sami zadecydowaæ o swoich

sprawach i mieæ na nie decy-

duj¹cy wp³yw. Uczestnikami

mediacji rodzinnych mog¹ byæ

osoby pozostaj¹ce w formal-

nych jak i nieformalnych zwi¹z-

kach, krewni, rodzice, a tak¿e

dzieci. Mediacje mog¹ doty-

czyæ zarówno kwestii material-

nych  czy obowi¹zków wobec

dzieci, jak równie¿ zachowania

cz³onków rodziny wobec siebie

itp. spraw.

W trakcie mediacji nie roz-

strzyga siê, kto ma racjê w spo-

rze, lecz skupia siê na tym, co

³¹czy uczestników. O tym, czy

porozumienie bêdzie zawarte

we wszystkich poruszanych

kwestiach, czy tylko czêœcio-

wo, decyduj¹ w trakcie roz-

mów same zaanga¿owane

strony. Ponadto mediacja po-

zwala utrzymaæ dobre stosun-

ki miêdzy stronami, a jeœli stro-

ny s¹ zmuszone do zerwania

wiêzi, mog¹ zrobiæ to w spo-

sób ³agodny i bez wrogoœci.

Warto pamiêtaæ, ¿e wypra-

cowane i zaakceptowane przez

siebie rozwi¹zanie daje wiêcej

satysfakcji ni¿ narzucone przez

kogoœ innego. Czas trwania

mediacji zale¿y od stron i z³o-

¿onoœci spraw do rozwi¹zania.

Jedna sesja mediacyjna trwa

od 1,5 do 2 godzin.

Mediator jest osob¹ trzeci¹,

uczestnicz¹c¹ w procesie me-

diacji. Jest neutralny wobec

poruszanych interesów, a tak-

¿e bezstronny wobec uczest-

ników mediacji. Nie podsuwa

im gotowych rozwi¹zañ, nie

rozwi¹zuje sporów za strony,

natomiast dba o w³aœciw¹ i

konstruktywn¹ rozmowê po-

miêdzy skonfliktowanymi stro-

nami. Mo¿na stwierdziæ, ¿e

katalizuje porozumienie. Co

istotne, uczestnictwo w me-

diacji jest dobrowolne. To nie

przymuszona forma rozmowy.

Strony musz¹ zaakceptowaæ

jej warunki i dostosowaæ siê

do nich np. nie obra¿amy pod-

czas rozmowy drugiej ze

stron, nie wchodzimy sobie w

s³owo, itd. Wszystko to, co

zostanie powiedziane pod-

czas takich rozmów jest œci-

œle poufne. Oznacza to, ¿e za-

równo strony, jak i mediator

nie bêd¹ mówili nikomu o tym

co us³yszeli, b¹dŸ powiedzieli

na spotkaniu mediacyjnym.

Niestety,  istniej¹ wskaza-

nia do nierozpoczynania lub

zawieszenia mediacji (wyraŸ-

na nierównowaga si³, trwaj¹-

ce uzale¿nienia, choroba psy-

chiczna, lub traumatyczne

prze¿ycie). Wówczas warto

rozwa¿yæ, aby strony uda³y

siê na konsultacje do psycho-

loga, psychoterapeuty lub in-

nego specjalisty. Mediator

mo¿e nie podj¹æ siê mediacji,

kiedy strony nie s¹ zaintere-

sowane polubownym rozwi¹-

zaniem konfliktu, a mediacjê

chc¹ wykorzystaæ do w³a-

snych celów. Po rozwi¹zaniu

owych problemów zawsze ist-

nieje mo¿liwoœæ powrotu do

procesu mediacyjnego.

Mediacja staje siê coraz bar-

dziej powszechnym sposobem

rozwi¹zywania konfliktów w

sposób pozas¹dowy. Daje ona

mo¿liwoœæ wypracowania obu

stronom satysfakcjonuj¹cego

rozwi¹zania, uwzglêdniaj¹c ich

istotne potrzeby. Jest mniej

sformalizowana i bardziej ela-

styczna ni¿ sprawa prowadzo-

na przed s¹dem. Pozwala na

dostosowanie procesu rozwi¹-

zywania konfliktu do uczestni-

ków, ich tempa i sposobu pra-

cy oraz mo¿liwoœci czaso-

wych, którymi dysponuj¹.

Agnieszka Micha³owska

psycholog mediator rodzinny

£ukasz Mañkowski

psycholog, mediator rodzinny

www.ctik.pl

Rozwi¹zywanie sytuacji
konfliktowych - mediacje rodzinne

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl
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Œmieciowa rewolucja
zbiórki odpadów. Wysypiska

pêkaj¹ w szwach, w zielonych

czêœciach peryferyjnych dzielnic

wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu

dzikie wysypiska, lasy s¹ pe³ne

œmieci, pozostawianych tam

przez okolicznych mieszkañ-

ców. Spacer po jakimkolwiek

mazowieckim lesie mo¿e przy-

prawiæ o md³oœci – plastikowe

opakowania, pud³a, butelki,

ubrania, meble, zu¿yty sprzêt

AGD, gruz budowlany, ¿u¿el z

pieców ogrzewaj¹cych domy -

jednym s³owem pe³ne spektrum

œmieciowego asortymentu.

Wróæmy do stolicy, w której

rokrocznie namierza siê 5 tysiê-

cy nielegalnych wysypisk. S¹

niewielkie, ale jest ich bardzo

du¿o m.in. w zielonej Bia³o³êce,

w zielonej czêœci Ursynowa, w

lasach – Bielañskim i Kabac-

kim. Walka z nimi jest nie³atwa,

a zwyciêstwa pyrrusowe. W

miejsce likwidowanych, po-

wstaj¹ nowe. Latami wszelkie

argumenty krytyków sto³ecznej

gospodarki odpadami by³y zbi-

jane powo³ywaniem siê urzêd-

ników na z³e prawo. Istotnie, tak

by³o i tak jest. Ratusz nie jest

dysponentem œmieci. W³aœci-

cielami œmieci s¹: z jednej stro-

ny mieszkañcy, czy te¿ wspól-

noty mieszkañców, z drugiej

zaœ firmy odbieraj¹ce odpady.

W tej sytuacji mieszkañcom za-

le¿y na jak najtañszym pozby-

ciu siê œmieci. Firmom odbiera-

j¹cym odpady zale¿y na mak-

symalnym zysku, przy jak naj-

ni¿szym nak³adzie œrodków

w³asnych. Wobec tego œmieci

najczêœciej koñcz¹ na wysypi-

skach. Bywa i tak, ¿e s¹ wywo-

¿one na dzikie wysypiska, np.

w lasach. Niewiele firm odbie-

raj¹cych odpady komunalne

zdecydowa³o siê postawiæ na

rozwój i inwestowanie w nowe

technologie - sortowanie, kom-

postowanie, odzyskiwanie i uty-

lizowanie odpadów komunal-

nych. Recykling jest kosztowny,

zysków mo¿na siê spodziewaæ

w dalszej perspektywie czaso-

wej, z pewnoœci¹ nie od razu.

Chlubnych wyj¹tków jest nie-

wiele. Jeden z nich to prywatna

firma, maj¹ca swoj¹ siedzibê na

Bielanach, zajmuj¹ca siê odbio-

rem odpadów komunalnych.

Skanowanie œmieci

W tej firmie postawiono na

nowe technologie. Dziêki urz¹-

dzeniom wartym 50 mln z³, mo¿-

na rocznie przerobiæ 150 tys. ton

odpadów. Instalacja skanuje

œmieci, przesuwaj¹ce siê na ta-

œmoci¹gach. W efekcie nastêpu-

je ich segregacja. Dziêki temu

mo¿na odzyskaæ metale, plasti-

ki, papier i szk³o. Wystarczy³o-

by wybudowaæ w Warszawie

jeszcze piêæ takich zak³adów i

wszystkie odpady zosta³yby

przeskanowane i posegregowa-

ne. 250 mln z³ wydaje siê nie byæ

kwot¹ zbyt wielk¹, jak na mo¿li-

woœci europejskiej stolicy. Oczy-

wiœcie, to dopiero pocz¹tek wy-

datków – potrzebne s¹ kompo-

stownie i spalarnie. Jeden ZU-

SOK (notabene jak dotychczas

jedyna spalarnia odpadów ko-

munalnych w Polsce!) nie udŸwi-

gnie masy œmieci produkowa-

nych przez Warszawê, nawet

przy za³o¿eniu, ¿e zostanie roz-

budowany i zmodernizowany.

Wobec tych potrzeb stolicy

zadziwiaj¹ce jest, ¿e miasto nie

wyst¹pi³o o fundusze unijne na

projekty dotycz¹ce recyklingu i

utylizacji odpadów. Wyst¹pi³y o

nie m.in. Poznañ, Kraków,

Szczecin, Bydgoszcz, a tak¿e –

z sukcesem – Grodzisk Mazo-

wiecki. Kraków ma ju¿ zapew-

nion¹ dotacjê unijn¹ z Funduszu

Spójnoœci. Dofinansowanie do

budowy ekospalarni wartej 645

mln z³,  wyniesie 371 mln z³. Nie-

wielki przecie¿ Grodzisk Mazo-

wiecki, w ramach modernizacji

kompleksowego systemu go-

spodarki odpadami komunalny-

mi, przebuduje kompostowniê,

zrekultywuje sk³adowiska i zbu-

duje sortowniê odpadów. Gmina

otrzyma na ten cel unijne œrodki

w wysokoœci ponad 14 mln z³.

Resztê, nieca³e 3 mln z³, do³o¿y

samorz¹d. 40-tysiêczna gmina –

Grodzisk wraz z oœciennymi

miejscowoœciami – produkuje

rocznie 14 tys. ton odpadów,

dysponuje zaœ jedynie przesta-

rza³¹ kompostowni¹ i wysypi-

skiem na tzw. balast, czyli odpa-

dy przerobione w kompostowni.

W³ochy nie chc¹ kompostowni

Problemem we wdra¿aniu

nowych technologii mo¿e byæ

tzw. czynnik ludzki. Mieszkañcy

miast i miasteczek nie chc¹

mieæ pod bokiem sortowni od-

padów, kompostowni i spalarni.

A gdzieœ przecie¿ te zak³ady

musz¹ byæ budowane. Ten pro-

blem wyst¹pi³ we W³ochach. Ma

tam powstaæ centralna baza

Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Oczyszczania i sortownia odpa-

dów. Nie godz¹ siê na tê inwe-

stycjê okoliczni mieszkañcy. Lêk

przed fetorami, robactwem,

szczurami i ha³asem jest silniej-

szy od obywatelskiego myœlenia

w kontekœcie ca³ej stolicy. Do

sortowni we W³ochach (przy uli-

cy Instalatorów) mia³oby trafiaæ

dziennie od 400 do 600 ton sto-

³ecznych œmieci. Mieszkañcy

W³och nie przyjmuj¹ do wiado-

moœci ¿adnych argumentów i –

poniek¹d – mo¿na to zrozumieæ.

MPO zapewnia, ¿e ich zak³ad

bêdzie w pe³ni hermetyczny,

nowoczesny, po³o¿ony z dala od

domów mieszkalnych. Przypo-

mina te¿, ¿e w pobli¿u mieœci siê

ju¿ sortownia innej firmy, zajmu-

j¹cej siê wywózk¹ œmieci, a tak-

¿e fabryka farmaceutyków. Lu-

dzie nie wierz¹, powo³uj¹c siê

na z³e doœwiadczenia, choæby

mieszkañców Bia³o³êki, którzy

latami borykali siê z nieznoœnym

fetorem Oczyszczalni Œcieków

Czajka. Mieszkañcy W³och

walcz¹, walczy te¿ MPO, które

odbieraj¹c 300 tys. ton sto³ecz-

nych odpadów, nie ma w³asnej

sortowni i kompostowni. Walczy

miasto, które bardzo liczy³o na

tê inwestycjê Miejskiego Przed-

siêbiorstwa Oczyszczania, bo-

wiem za chwilê bêdzie zobowi¹-

zane do sortowania 50% odpa-

dów. Dziœ sortuje zaledwie 7%.

Jest jeszcze jeden aspekt tej

sprawy. Na Polach Mokotowskich

od 50 lat funkcjonuje i – co tu kryæ

– œmierdzi, baza prze³adunkowa

odpadów. Mia³a byæ przeniesio-

na w³aœnie do nowej siedziby

MPO przy Instalatorów. MPO nie

ma szczêœcia do czynnika ludz-

kiego. W 2009 roku, z powodu

protestów mieszkañców, nie do-

sz³o do lokalizacji bazy firmy na

obrze¿ach Ursynowa.

Nowe prawo œmieciowe

Ustawa „œmieciowa”, wypra-

cowana przez Ministerstwo Œro-

dowiska, zosta³a przyjêta przez

Sejm i trafi³a do Senatu. Po pod-

pisaniu przez prezydenta za-

cznie obowi¹zywaæ od 1 stycz-

nia 2012. Od tego momentu sa-

morz¹dy bêd¹ odpowiada³y za

to, co dzieje siê z odpadami pro-

dukowanymi na ich terenie. Mó-

wi¹c wprost, stan¹ siê w³aœcicie-

lami i dysponentami owych od-

padów. Wedle ustawy ka¿dy

„producent” œmieci, czyli ka¿dy

z nas, bêdzie zobowi¹zany do

uiszczania op³aty œmieciowej i te

pieni¹dze bêd¹ wykorzystywane

przez samorz¹dy na tworzenie

systemów gospodarki odpada-

mi. Na razie szacunkowo przyj-

muje siê, ¿e ka¿dy mieszkaniec

stolicy zap³aci miesiêcznie 10 –

20 z³. Ostateczn¹ kwotê pozna-

my, kiedy zostan¹ zaktualizowa-

ne wojewódzkie plany gospo-

darki odpadami i kiedy – w przy-

padku Warszawy - ka¿da z dziel-

nic wybierze firmê odbieraj¹c¹

œmieci. Samorz¹dy bêd¹ musia-

³y – co oczywiste – udokumen-

towaæ, ¿e odzyskuj¹ okreœlon¹

czêœæ odpadów, za³o¿on¹ przez

unijn¹ dyrektywê.

Legionowskie laboratorium

W podwarszawskim Legiono-

wie zrobi³o siê bardzo czysto, tak

twierdz¹ mieszkañcy. Pojechali-

œmy to sprawdziæ. Tak jest w isto-

cie. W 2006 roku w referendum

mieszkañcy miasta wypowie-

dzieli siê za jednolitym systemem

gospodarowania odpadami. W

referendum wziê³o udzia³ 34%

legionowian, z czego 85% by³o

za owym ujednoliceniem. Przy-

miarki do jego wprowadzenia

trwa³y trzy lata. Od 2009 odpady

komunalne odbiera jedna firma.

– Jestem bardzo zadowolona z

tej zmiany. Zniknê³y œmieci z par-

ków, zagajników i lasów. Lu-

dziom przesta³o siê op³acaæ wy-

rzucanie œmieci na dziko. Firma,

która odbiera nasze œmieci nie

stawia ¿adnych ograniczeñ, od-

bierze ka¿d¹ iloœæ. Przedtem p³a-

ciliœmy w zale¿noœci od iloœci wy-

wiezionych pojemników. Ja na

przyk³ad segregujê œmieci, otrzy-

mujê specjalne worki, p³acê 8,5

z³ miesiêcznie, bez wzglêdu na

to, ile œmieci wyprodukujê. Wy-

jazd samochodem do lasu i po-

rzucenie œmieci by³oby dro¿sze,

zwa¿ywszy ile kosztuje benzyna,

a gdyby zauwa¿y³a mnie stra¿,

zap³aci³abym od 500 do 1 tys. z³

mandatu. To idiotyzm. Oczywi-

œcie, ¿e nigdy nie porzuca³am

swoich œmieci gdzie popadnie,

ale s¹ ludzie, którzy niestety to

robi¹ – mówi mieszkanka Legio-

nowa. Za wywóz œmieci nie se-

gregowanych, równie¿ bez ogra-

niczeñ iloœciowych, trzeba w Le-

gionowie zap³aciæ 15 z³ mie-

siêcznie. Warto siê przyjrzeæ roz-

wi¹zaniu wprowadzonemu w tym

mieœcie, bowiem jest ono swo-

istym, laboratoryjnym rozwi¹za-

niem, które od stycznia przysz³e-

go roku zostanie wprowadzone

w ca³ym kraju, oczywiœcie z pew-

nymi modyfikacjami.

Œmieciowa rewolucja rozpo-

czêta. Na jej drodze mog¹ sta-

n¹æ sami Polacy - nie zgadza-

j¹c siê na sortownie, kompo-

stownie i spalarnie. Ci sami Po-

lacy, którzy straszliwie zaœmie-

caj¹ lasy, pal¹ w swoich piecach

oponami i plastikami, zatruwa-

j¹c dioksynami i furanami tych

s¹siadów, którzy swoje piece

opalaj¹ np. eko-groszkiem.

To pierwszy tekst z cyklu, w

którym zajmiemy siê nowoczesn¹

gospodark¹ odpadami i nowymi

technologiami w tej dziedzinie.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Z ka¿dym dniem pojawiaj¹

siê jakieœ firemki reklamowe i

gazetki, których – mimo ¿e

chwal¹ siê zasiêgiem równym

wielkim gazetom – nikt do tej

pory nie zna³. - Do nas, do nas

– wo³aj¹ jeden przez drugiego

biznesmeni bardzo sezonowi.

- Ja mam piêædziesi¹t tysiêcy

nak³adu, a ja sto tysiêcy …

Jeszcze, jeszcze – kto ma wiê-

cej! … Skoro nawet tygodnik

„Wprost” zosta³ przy³apany

przez Zwi¹zek Kontroli Dystry-

bucji Prasy na zawy¿aniu da-

nych o swoim sprzedanym na-

k³adzie, to trudno siê dziwiæ, ¿e

i na rynku druków, ¿e tak po-

wiem „ulotnych”, papkinada

rozkrêca siê na ca³ego. Niektó-

rzy z tych „potentatów” nie maj¹

nawet ISSN, czyli rejestracji

nadawanej wydawnictwom ci¹-

g³ym, co tylko potwierdza, ¿e

goœcie chc¹ wyrwaæ kasê i na

drugi dzieñ po wyborach zaj¹æ

siê czymœ innym.

Jest jednak i druga strona tego

medalu. Cwani-przedsiêbiorczy

skutecznie, niestety, podkopuj¹

redakcje dzia³aj¹ce od lat, zare-

jestrowane, p³ac¹ce regularnie

podatki. Nie maj¹c ich kosztów

na g³owie, mog¹ oferowaæ us³u-

gi reklamowe w cenach niereal-

nych dla normalnych wydawców.

I to jest problem, bo jakby

nie patrzeæ, mamy do czynie-

nia z nieuczciw¹ konkurencj¹.

S¹ dwie mo¿liwoœci postêpo-

wania w takiej sytuacji.

Pierwsza, to sami kandyda-

ci na pos³ów mog¹ zamawiaæ

reklamy i inne materia³y pro-

pagandowe tylko w redakcjach

znanych w bran¿y od dawna.

Jak znamy ¿ycie i naszych

polityków, to jest, niestety, nie-

realne - ka¿dy pójdzie tam,

gdzie taniej. Nawet jeœli oferent

reklamuje siê niczym Chuck

Noris: biegam piêæ minut w

dwie sekundy.

Wyobra¿amy sobie jednak,

¿e mo¿liwa jest te¿ inna droga

ni¿ zdawanie siê coœ tak nie-

pewnego jak przyzwoitoœæ, za

przeproszeniem. Mamy mia-

nowicie na myœli urzêdy odpo-

wiedzialne za przestrzeganie

regu³ gry – tak¿e wolnorynko-

wej. Mówi¹c miêdzy nami,

zw³aszcza urzêdom skarbo-

wym powinno zale¿eæ na

ochronie kur regularnie, co

miesi¹c znosz¹cych z³ote jaj-

ka, przed kogucikiem-filuci-

kiem, który popieje, krzyku

narobi, wykorzysta i porzuci,

rachunków nie p³ac¹c.

Marcin Marwicz

Wybory 2011

Kury i koguciki
Na rynku wyborczym zaczyna siê ruch niczym w ulu. Wy-

bory bowiem to nie tylko walka polityczna, ale tak¿e wa¿ny

sezon biznesowy. Choæ partie dostaj¹ o po³owê mniejsze

dotacje pañstwowe na swoj¹ dzia³alnoœæ, to i tak na propa-

gandê wyborcz¹ maj¹ ich sporo. Nie zapominajmy bowiem,

¿e tym razem nie wolno ju¿ kupowaæ czasu antenowego w

telewizji, ani ulicznych bilbordów, co z góry daje znaczne

oszczêdnoœci. I w³aœnie o te pieni¹dze zacz¹³ siê wyœcig.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa

Jeszcze do 3 czerwca mo¿-

na obejrzeæ pe³ne kolorów i

pozornie naiwnej kreski obra-

zy Marka Konatkowskiego.

Wystawa jego prac pod tytu-

³em „Szeœæ plus jeden obra-

zów z ¿ycia mê¿czyzny” cieszy

siê sporym zainteresowaniem.

A ju¿ niebawem prawdziwa

gratka dla koneserów sztuki.

Swoje grafiki zaprezentuje p.

Anna Wizgird – Stefanow.

Przez ostatnie dwa lata zwi¹-

zana z czasopismem dla dzie-

ci „Miœ”, to jej osobie gazeta

zawdziêcza³a swoj¹ szatê gra-

ficzn¹. Dzia³a w grupie arty-

stycznej „Ushite”, jej prace by³y

wystawiane na wielu ekspozy-

cjach, zawsze ciep³o przyjmo-

wane przez publicznoœæ.

Noc z 10 na 11 czerwca bê-

dzie wyj¹tkowa. W „Noc Pra-

gi” jak co roku ulice Brzeska i

Z¹bkowska oczaruj¹ têtni¹cy-

mi ¿yciem, pe³nymi niezwyk³e-

go klimatu kawiarenkami, a w

naszym kinie nikt nic nie wie –

czyli czeski film. Produkcje fil-

mowe naszych po³udniowych

braci s¹ bardzo ma³o znane tu,

nad Wis³¹. To wielka szkoda,

bo czeski film, to bardzo do-

bry film. O czym bêdzie siê

mo¿na przekonaæ przycho-

dz¹c do „Prahy”.

Czerwiec jest dla kina mie-

si¹cem szczególnym, bo 15

czerwca obchodzimy czwarte

ju¿ urodziny w nowej ods³onie.

Ju¿ teraz, jak co roku zaprasza-

my na pyszny tort. Urodziny to

dobra okazja, aby dzieliæ siê z

innymi nasz¹ radoœci¹. Dlate-

go od 11 do 19 czerwca bêdzie

mo¿na nabyæ kartê widza za je-

dyne 4 z³, tyle te¿ bêd¹ kosz-

towa³y filmy na cykle „Oczami

kobiet” i „Mêskie czwartki”. To

jeszcze nie wszystko! Od tego

momentu, jeœli ktoœ zg³osi

siê w kasie kina w dniu swo-

ich urodzin, to po okazaniu w

kasie dowodu osobistego

otrzyma darmowy bilet! Tak

ju¿ u nas bêdzie ca³y czas -

masz urodziny, dostajesz od

nas prezent w postaci biletu

na dowolny film. Bêd¹ jeszcze

inne atrakcje, szczegó³y nieba-

wem na stronie kina.

A co bêdziemy grali? Jak

zwykle ciekawe filmy, trochê

nowoœci, szczypta klasyki, coœ

do zadumy i obrazy pe³ne wy-

buchów. Najm³odsi zobacz¹

kolejne przygody sympatycz-

nych samochodów, czyli „Auta

2 3D”. Ci, co ogl¹dali pierwsz¹

czêœæ, na pewno z przyjemno-

œci¹ zobacz¹ nowe przygody

Zygzaka McQueen i jego przy-

jació³. „Kac Vegas” w Bangko-

ku, to propozycja dla starszych

widzów, ale i oni uœmiej¹ siê

jak dzieci œledz¹c przygody kil-

ku sympatycznych facetów.

Historia pewnej imprezy, to

sympatyczna propozycja na

spokojny wieczór. Konflikt, to

przepis na dobry film. „Nic do

oclenia”, a w nim belgijski cel-

nik nie znosz¹cy Francuzów,

który jest zmuszony do bliskiej

wspó³pracy z nimi, to wspania-

³y punkt wyjœcia do dobrego

kina. „Super 8” to z kolei propo-

zycja dla mi³oœników spraw nie-

zbadanych i obrazu pe³nego

wspania³ych efektów wizual-

nych. W ramach naszych cykli

zobaczymy takie filmy jak „An-

gielska robota”  Rogera Donald-

sona z 2008 roku. Obrazu pe-

³nego obyczajowych smaczków

z Londynu lat siedemdziesi¹-

tych ubieg³ego wieku. Kanw¹

opowieœci jest s³ynny napad na

Downing Street. „Zwyczajna hi-

storia” to jedyna okazja, aby

zetkn¹æ siê z przyk³adem azja-

tyckiego kina i zupe³nie innym

podejœciem do ¿ycia.

To tylko niektóre propozycje.

Szczegó³y niebawem na stronach

kina. Zapraszamy do „Prahy”.

Czerwcowe atrakcje w Kinie Praha
Coraz cieplej na naszych ulicach i chocia¿ kalendarz mówi

co innego, mamy ju¿ za oknem lato. Cieszmy siê d³ugim

dniem i wykorzystujmy ka¿d¹ woln¹ chwilê, aby z³apaæ

trochê s³oñca. Wieczorem warto wybraæ siê do kina.

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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 38/CP/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz z

towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w ul. Karnickiej na czêœci dz. ew. nr 44 z obrêbu

4-04-22 oraz czêœci dz. ew. nr 2 z obrêbu 4-04-23, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w

m.st. Warszawie, na wniosek inwestora – Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 16 marca 2011 r.

- decyzji nr 40/CP/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE

160 mm na dz. nr ew. 6/19, 7/10, 36/1, 14/19, 15/6, 23/11, 25/3 z obrêbu 4-16-21 oraz dz.

nr ew. 54/1, 35/6, 34, 33/3, 33/45, 33/4 z obrêbu 4-16-22 przy ul. Chudoby w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora – Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa

Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, z³o¿ony dnia 11 kwietnia 2011 r.

- decyzji nr 41/CP/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE

90 mm na dz. nr ew. 25/3, 36/1 z obrêbu 4-16-21 oraz dz. nr ew. 54/1, 33/45, 33/4, 35/6,

33/43, 33/3, 34, 33/42, 33/44, 33/2 z obrêbu 4-16-22 przy ul. Chudoby i ul. S³onecznego

Poranka w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora – Mazowieckiej

Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, z³o¿ony dnia

18 kwietnia 2011 r.

- decyzji nr 42/CP/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej oraz 2 s³upów

oœwietleniowych dla uzupe³nienia oœwietlenia ulicy Ostródzkiej na dzia³kach ew. nr

48/4, 48/5, 73/1, czêœæ dz. ew. nr 37, 38 z obrêbu 4-16-37 przy ul. Ostródzkiej, na

terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora – Miasta Sto³ecznego

Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, z³o¿ony dnia 12 kwietnia 2011 r.,

- decyzji nr 44/CP/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na przebudowie istniej¹cej i budowie

projektowanej infrastruktury w pasie drogowym ul. Paw³a W³odkowica (pompowni,

gazoci¹gu, wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ciœnieniowej oraz kabli

NN i SN) na dzia³kach ew. nr 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12,

2/13, 2/14, cz. 3/2, 3/3, 3/5, cz. 3/6, 3/7, cz. 3/9, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3 w obrêbie 4-07-11; cz. 218

w obrêbie 4-07-03; cz. 54/3 w obrêbie 4-07-06 przy ul. W³odkowica, na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora – Firmy Us³ugowo Handlowej MAR-BUD

Jan Soczewka, z³o¿ony dnia 24 stycznia 2011 r. i zmieniony dnia 28 marca 2011 r.

- decyzji nr 45/CP/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na u³o¿eniu kablowej linii oœwietleniowej 1 kV

oraz ustawieniu szafki oœwietleniowej na dzia³kach ew. nr 68/2, 69/3 z obrêbu 4-02-12

przy ul. Zawiœlañskiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora

– Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, z³o¿ony dnia 11 marca 2011 r.

- decyzji nr 46/CP/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE

63 mm na dz. nr ew. 47/8, 48 z obrêbu 4-16-25 oraz dz. nr ew. 1/4, 12, 13 z obrêbu 4-16-31

przy ul. Twórczej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek inwestora – Mazowieckiej

Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, z³o¿ony dnia

28 marca 2011 r.

- decyzji nr 47/CP/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr

101/CP/2010 z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-

nego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej 2xDN400 w technologii

preizolowanej wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ dla potrzeb zasilania w ciep³o obszaru

rozwojowego „Winnica” etap I – wzd³u¿ ul. Œwiatowida na dzia³kach ew. nr 23/5, 22/4,

27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1 i 5/12 w obrêbie 4-01-13, na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, zmienionej decyzj¹ nr 5/CP/2011 z dnia 28 stycznia

2011 r. w zakresie rozszerzenia zakresu inwestycji o dz. ew. nr 18/2 w obrêbie 4-01-13

oraz zmianê za³¹cznika graficznego w celu dostosowania trasy sieci ciep³owniczej do

projektowanego uk³adu drogowego na wniosek inwestora – Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa

Energetyki Cieplnej S.A. reprezentowanego przez p. Stanis³awa Korkosza reprezentuj¹cego

firmê BTH „CEWOK” Sp. z o.o., z³o¿ony dnia 6 kwietnia 2011 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 309, w

poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego

za poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie

powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania

bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

korzystanie z nieruchomoœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z

dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,

w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania

za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci lub zaofe-

rowania dzia³ki zamiennej. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ

od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ

nieruchomoœci wzros³a, prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie mo¿e byæ

wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni

od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji o wydaniu decyzji na wniosek w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na:

Nr 43/CP/2011 z dnia 19.05.2011 r. dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej

SN 15kV na czêœci dzia³ek nr ew. 28/1, 28/3 oraz na

dzia³kach nr ew. 28/2, 27/2 w obrêbie 4-07-18 oraz na

dzia³ce nr ew. 28/1 w obrêbie 4-05-23 przy ul. Boreckiej

i Szklarniowej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,

ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej

sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy

ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 6:00-18:00, wtorki-

pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania

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 307 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki

od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.

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

Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy

(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 20 maja 2011 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

œredniego ciœnienia (do 0,5 MPa), na dz. nr ew. 79/3,

79/4 z obrêbu 4-16-35 oraz dz. nr ew. 39/1, 40/1, 38/1,

41/1, 354, 333, 331, 22/8, 22/7, 336 z obrêbu 4-16-36 przy

ul. Skarbka z Gór w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,

Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê

zawiadomienia.

Czy nie maj¹ Pañstwo nieprzyjemnego wra¿enia, ¿e ktoœ ma

nas za ma³o rozgarniêtych? Mijaj¹ kolejne cztery lata i znów

wyci¹gaj¹ siê do nas liczne rêce z proœb¹ o g³os wyborczy. Znów

s¹ zastêpy chêtnych do tej „niewdziêcznej”, „trudnej”, wyczer-

puj¹cej”, „stresuj¹cej” i „s³abo p³atnej” parlamentarnej roboty …

Gdy jednak patrzê na te debaty o najwa¿niejszych sprawach w

pañstwie i gdy widzê tê salê plenarn¹ wype³nion¹ do ostatniego

rzêdu pustymi fotelami, to zastanawiam siê, czy powinienem do

tej harówy przyk³adaæ rêkê? Oczywiœcie - ludzie poselskiego

trudu na pewno chcieliby byæ na ka¿dym plenarnym posiedze-

niu, ale przecie¿ siê nie rozerw¹ … Tu komisja zwyk³a, tam ko-

misja œledcza, ówdzie wyjazd do Pernambuco, cz³owiek nie ma

czasu o sobie pomyœleæ, a co dopiero o wyborcach i sk³ada-

nych im obietnicach … Z drugiej jednak strony, to powiem Pañ-

stwu, ¿e ludziom siê nie dogodzi. Jakby pose³ mia³ jeszcze wy-

pe³niaæ swoje obietnice wyborcze, to doba musia³by trwaæ 48

godzin. Bez przesady. G³osuje siê na programy, a nie na ich

wykonanie. Taki dajmy na to premier program mia³ przecie¿ prze-

cudnej urody: „Sprawimy, ¿e Polacy bêd¹ chcieli wracaæ z emi-

gracji i inwestowaæ we w³asnym kraju” … Co by nie powiedzieæ,

premier s³owa dotrzyma³: tym Polakom, niektórym zreszt¹, któ-

rzy wrócili, on natychmiast granicê z Niemcami i Austri¹ otwo-

rzy³. Teraz bêd¹ mogli wracaæ do kraju czêœciej ni¿ raz na parê

lat. Drogi, autostrady, a jak¿e – od M³awy do Gdañska robota

a¿ furczy. Jak sobie warszawski wyborca pomyœli, ¿e premier

dla niego siê tak siê stara, to od razu ciep³o mu siê ko³o serca

robi. Bo premier jest pos³em z Warszawy. W Gdañsku tylko

mieszka, w Sopocie znaczy. To jak ju¿ tê drogê sobie zrobi,

bêdzie móg³ o wiele szybciej do swych wyborców przyje¿d¿aæ,

a i oni szybciej wywioz¹ swoje pieni¹dze na nadmorskie wcza-

sy. Dlatego przed wrzuceniem kolejnej kartki wyborczej warto

zastanowiæ siê, co dany pose³, który jeszcze raz prosi o nasz¹

kreskê, zrobi³ dla naszego miasta, znaczy dla nas. Bez w¹tpie-

nia bardzo du¿o zrobi³ dla stolicy naszej kochanej pewien ad-

wokat, zw³aszcza, jeœli chodzi o rozwój warszawskiej gastrono-

mii. Tyle, ile on z poœwiêceniem obiadów zjad³, aperitifów wypi³,

to doprawdy nie czêsto siê zdarza. A za ka¿dym kotletem idzie

rachunek, za rachunkiem podatek, a za podatkiem dola dla

Warszawy w postaci dotacji bud¿etowych. Czyli mówi¹c ina-

czej - dola od nie³atwej doli pos³a. Albo ta krakowianka w mê-

skich kapeluszach – te¿ pos³anka z Warszawy. Czy¿ nie rozs³a-

wia naszego miasta? Na przyk³ad (wraz z mê¿em) na pok³a-

dach niemieckich samolotów pasa¿erskich? Naprawdê – za

spraw¹ swoich pos³ów Warszawa mo¿e wrêcz pêkn¹æ z dumy

… ¯eby wiêc do pêkniêcia nie dopuœciæ, trzeba pilnie przygl¹-

daæ siê oferentom, zw³aszcza temu, jak siê do tej pory spisywa-

li. Powiedziane jest: po czynach ich poznacie. Pochylmy siê wiêc

nad czynami i zastanówmy siê: którego widzieliœmy ostatnio na

mieœcie, a nie tylko w tiwi; który to as przez tyle lat zapewnia

nam radoœæ stania w kilometrowych korkach na bez koñca re-

montowanej Modliñskiej; który dok³ada rêki do osza³amiaj¹ce-

go tempa budowy Mostu Pó³nocnego; który dba o finansowanie

drugiej linii metra, tak ¿eby budowa skoñczy³a siê dwa lata po

planowanym terminie; komu zawdziêczamy trwanie uroczego

wêz³a gordyjskiego na Rondzie Wiatraczna … I dopiero wtedy,

z namys³em, kreœlmy ich.

Marcin Marwicz

Wybory 2011

Kreœliæ z namys³em

Konkurs im. braci Janowi-

czów pt. „Moja Litwa. Rozmowy

pokoleniowe” to prywatna inicja-

tywa rodziny Jana i Leona Ja-

nowiczów – Polaków wychowa-

nych w Wilnie, w których pamiê-

ci i twórczoœci artystycznej Litwa

pozosta³a na zawsze jako miej-

sce wyj¹tkowe i magiczne.

Pomys³odawcami i organiza-

torami konkursu s¹ Tomasz Ula-

towski, cz³onek rodziny Janowi-

czów oraz Maciej Zarêbski, wie-

loletni wydawca ksi¹¿ek Leona

Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe
Ruszy³ konkurs artystyczny im. braci Janowiczów „Moje

Wilno. Rozmowy Pokoleniowe”. Konkurs to wa¿na inicjatywa

w momencie, gdy stosunki polityczne polsko-litewskie odbie-

gaj¹ od idea³u. Ide¹ konkursu jest pokazanie wiêzi, jaka ³¹czy

Polaków i Litwinów, w rozmowach miêdzy pokoleniami.

Janowicza. Obaj panowie po-

stanowili kontynuowaæ dorobek

artystyczny braci Janowiczów

po ich œmierci, wydaj¹c ksi¹¿ki:

„Erudyta niepowszedni…” o Le-

onie Janowiczu oraz „Pamiêtnik.

Tak by³o” – wileñskie wspomnie-

nia Jana Janowicza.

Jan i Leon Janowiczowie byli

Polakami wychowanymi na Wi-

leñszczyŸnie i wileñskie klimaty

towarzyszy³y im prze ca³e ¿ycie.

Leon Janowicz pisa³ ksi¹¿ki po-

œwiêcone Wilnu i Litwie. Jan

pisa³ i malowa³. W jego obra-

zach pojawia³y siê litewskie pej-

za¿e, a wspomnienia zawar³ w

pamiêtniku pt. „Tak by³o”.

Udzia³ w konkursie mo¿e

wzi¹æ ka¿dy, bez wzglêdu na

wiek, jêzyk i kraj zamieszkania.

Organizatorzy nie ukrywaj¹, i¿

maj¹ nadziejê na liczny udzia³

ludzi m³odych, którzy spisz¹ lub

zarejestruj¹ swoje rozmowy,

wywiady z dziadkami, rodzica-

mi, s¹siadami, przejrz¹ albumy

rodzinne, zajrz¹ do starych li-

stów lub pamiêtników. Rezulta-

tem maj¹ byæ niezwyk³e „Roz-

mowy pokoleniowe”, które bêd¹

zapisami ludzkiej pamiêci w for-

mie literackiej, wideo i audio.

Konkurs skierowany jest do

wszystkich, dla których, po-

dobnie, jak dla braci Janowi-

czów, Wilno znajduje szcze-

gólne miejsce w sercu, pamiê-

ci i  tradycjach rodzinnych. Pra-

ce konkursowe nale¿y nadsy-

³aæ do 31 grudnia 2011 r. zgod-

nie z Regulaminem Konkursu.

Organizatorzy konkursu

przewidzieli nagrody w trzech

kategoriach: literackiej, wideo

oraz nagrania audio. Pan To-

masz Ulatowski przeznaczy³

na nagrody 15 tys. z³otych

- Obserwowa³em ze wzrusze-

niem, gdy mój bratanek nagry-

wa³ na komórkê rozmowê z

nasz¹ ciotk¹, która doskonale

pamiêta tamte czasy i darzy

ogromn¹ sympati¹ braci Janowi-

czów. Wypytywa³, nagrywa³

oboje byli poruszeni przywo³y-

wanymi obrazami i postaciami

sprzed wielu lat. Pomyœla³em

wówczas, ¿e jest to doskona³y

sposób na zatrzymanie w pa-

miêci ludzi i rzeczy wa¿nych, kli-

matów, które kszta³towa³y nasz¹

wra¿liwoœæ, osobowoœæ, mia³y

wp³yw na losy naszej rodziny. I

to jest zadanie dla ludzi m³o-

dych! Zaproœcie ciocie, dziad-

ków s¹siadów, i z komórk¹ czy

kamer¹ w rêku rozpocznijcie

barwn¹ rozmowê pokoleniow¹.

– mówi Tomasz Ulatowski.

Konkursowi patronuje Am-

basada Republiki Litewskiej w

Polsce oraz Jerzy Bañkowski -

Konsul Honorowy Republiki Li-

tewskiej w Toruniu. Organiza-

torzy konkursu nie ukrywaj¹, ¿e

z chêci¹ nawi¹¿¹ wspó³pracê

tak¿e z innymi organizacjami i

osobami zaanga¿owanymi w

stosunki polsko – litewskie.

Wsparcie finansowe dla orga-

nizatorów konkursu przezna-

czy³y spó³ki Multimedia Polska

oraz Polimex Mostostal.

Wiêcej informacji na temat

konkursu mo¿na znaleŸæ na

stronie www.mojewilno.eu,

dostêpnej w jêzyku polskim i

litewskim. Na stronie mo¿na

pobraæ regulamin oraz kartê

zg³oszeniow¹ do konkursu.

Redakcja Nowej Gazety

Praskiej mo¿e siê pochwaliæ,

¿e na pocz¹tku naszego istnie-

nia Pan Leon Janowicz pisa³

u nas!

Jedna z czytelniczek pisze

tak - Dwukrotnie przechodzi-

³am do urzêdu skarbowego

podziemnym przejœciem z

Z¹bkowskiej i dwukrotnie prze-

¿y³am szok. Teraz odbywa siê

tam remont. Robotnicy k³ad¹

bia³e kafle. I ju¿ w tej chwili -

gdy roboty nadal trwaj¹ - na ich

powierzchni s¹ rysunki, ich po-

wierzchnia pokry³a siê brudem,

a fugi w wielu miejscach maj¹

zacieki - zielone i niebieskie.

Skandaliczne. Bia³e kafle

sprawdzaj¹ siê dobrze w

domu, a nie w przejœciu pod-

ziemnym! Czy nie by³o sza-

rych, br¹zowych, piaskowych

itd.? Rozumiem, ¿e bazgro³y

mo¿na zmyæ (o ile ktoœ tam

bêdzie sprz¹ta³, bo póki co ro-

botnikom na tym nie zale¿y),

ale te spartaczone fugi zo-

stan¹. Jestem ciekawa, kto za-

twierdzi³ taki projekt i kto bê-

dzie podpisywa³ odbiór?

O bia³e, czy te¿ jasne p³yty za-

pytaliœmy Barbarê D¿ugaj z Biura

Promocji i Komunikacji Spo³ecz-

nej dla Pragi Pó³noc – Radzi³abym

zasiêgn¹æ informacji w Zarz¹dzie

Dróg Miejskich, bowiem to oni od-

powiadaj¹ za remont przejœcia

podziemnego na Z¹bkowskiej.

Urszula Nelken, rzeczniczka

prasowa ZDM powiedzia³a

NGP – Glazura i terakota k³a-

dzione w przejœciu podziem-

nym na Z¹bkowskiej nie s¹ bia-

³e, s¹ jasnoszare. To by³ nasz

œwiadomy wybór. Przejœcie jest

w¹skie, ciemne i ponure, cho-

dzi³o o to, by je maksymalnie

rozjaœniæ i poprawiæ jego este-

tykê. Pragnê uspokoiæ miesz-

kañców – po zakoñczonym re-

moncie i glazura i terakota i fugi

bêd¹ czyste. Proszê uzbroiæ siê

w cierpliwoœæ, trwa jeszcze re-

mont i wszelkie zabrudzenia

na tym etapie s¹ normalne.

(egu)

Bia³o w przejœciu

podziemnym
Bia³e p³yty posadzki w przejœciu podziemnym? Czemu

nie. W koñcu jesteœmy w stolicy jednego z krajów Unii

Europejskiej. W przejœciu podziemnym na Z¹bkowskiej,

na wysokoœci urzêdu skarbowego trwa remont. Pracownicy

uk³adaj¹ now¹ posadzkê. Jak twierdz¹ nasi czytelnicy, p³yty

posadzki s¹ bia³e, a raczej by³y bia³e.

X Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa

KRASNAL
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych

„Krasnal” serdecznie zaprasza na X Rodzinn¹ Integracyjn¹

Olimpiadê Sportow¹, która odbêdzie siê 11 czerwca w

godz. 11.00 – 16.00 przed siedzib¹ poradni i stowarzyszenia,

Warszawa Bia³o³êka, ul. Pancera 10.

Organizatorzy zapewniaj¹ ciekawe konkurencje dla zareje-

strowanych dzieci i ich rodziców, a dla wszystkich wspania³¹

zabawê na œwie¿ym powietrzu, najwiêksz¹ zje¿d¿alniê, kolej-

kê na torach, karuzelê ³añcuchow¹, górê do wspinaczki, za-

mek do skakania, plac zabaw i tor przeszkód, pokaz baniek

mydlanych, teatrzyk, pokaz klauna cyrkowego, zabawê z ani-

matorami oraz wiele innych atrakcji.

Na ka¿dego uczestnika czeka medal, dyplom i upominek.

Sponsorem g³ównym imprezy jest Wydzia³ Spraw Spo³ecz-

nych i Zdrowia Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w ramach

konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w zakresie

ochrony i promocji zdrowia.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

STAROSTY LEGIONOWSKIEGO

z dnia 30 maja 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 127 ust.

7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z

2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póŸn. zm.) Starosta Legionowski

wyznaczony do za³atwienia sprawy Postanowieniem

Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej

w Warszawie Nr 645/P/NN/11 z dnia 06.05.2011 r. znak:

NN-404/W/2-JC/11 zawiadamia, o wszczêciu w dniu

23.05.2011 r. postêpowania administracyjnego na wniosek

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego War-

szawy z siedzib¹ ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,

z dnia 16.03.2011 r. znak: UD-II-WIR-PPO-5541-3323-10/,

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na

odwodnienie wykopów budowlanych poprzez zastosowanie

ig³ofiltrów na potrzeby obiektu: kana³ ogólnosp³awny

φ 0,40 m L=158 m w ul. Projektowanej 8 (odcinek od

projektowanej studni S11 do projektowanej studni S17)

na odcinku o d³ugoœci L=158 m do rzêdnej obni¿onego

zwierciad³a wody w warstwie wodonoœnej – 1,20 m pod

„0” Wis³y, w iloœci maks. 7,66 m3/h (tj. 184 m3/d), oraz

odcinek kana³u ogólnosp³awnego φ 0,30 m L=14,50 m w

ul. Topolowej (odcinek od projektowanej studni S6 do

projektowanej studni S6-3) na odcinku o d³ugoœci

L=14,50 m do rzêdnej obni¿onego zwierciad³a wody w

warstwie wodonoœnej – 0,20 m pod „0” Wis³y, na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Postêpowanie administracyjne dotyczy w³aœcicieli

nastêpuj¹cych dzia³ek:

Obrêb: 4-01-15 dzia³ki nr ew.: 14, 17/4, 18/4, 20/4, 22/4,

24/2, 26/2, 27/3, 29/3, 32/2, 32/8, 33/2, 33/3, 34/1, 53;

Obrêb: 4-01-20 dzia³ka nr ew. 9/2, 10/8

Z dokumentacj¹ w powy¿szej sprawie mo¿na zapoznaæ

siê w Referacie Zarz¹dzania Œrodowiskiem Starostwa

Powiatowego w Legionowie, ul. gen. W³. Sikorskiego 11,

05-119 Legionowo (pok. 126, tel. 22 764-01-26).

Strony mog¹ wypowiadaæ siê co do zebranych dowodów i

materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Legionowie, w terminie 21 dni od ukazania

siê niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz

urzêdzie m.st. Warszawy, w³aœciwym ze wzglêdu na

lokalizacjê inwestycji.

Po up³ywie wskazanego terminu, uwagi i zastrze¿enia

pozostan¹ bez rozpatrzenia.

                                                       z up. Starosty

                                                    (-)  Robert Wróbel

                                                        wicestarosta

28 maja w Parku Bródnowskim odby³ siê festyn. Mimo

niesprzyjaj¹cej pogody, organizatorom i odwiedzaj¹cym

przyœwieca³o has³o „Na Bródnie jest cudnie”.

Na Bródnie jest cudnie

Swoj¹ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ przedstawia³y osiedlowe klu-

by kultury. Mo¿na by³o zagraæ w szachy, bryd¿a i obejrzeæ po-

kaz modeli lataj¹cych. Dzieci odwiedza³y zagrodê kucyków,

malowa³y buzie i lepi³y w glinie.

Atmosferê rozgrzewa³y pokazy taneczne i sportowe. By³y

wystêpy muzyczne m³odzie¿y, dyskoteka dla dzieci, kabaret

seniorów i liczne konkursy z nagrodami. Na stoiskach zapre-

zentowano ksi¹¿ki o Bródnie.

Odby³ siê równie¿ kiermasz wyrobów artystycznych. Wziêli w

nim udzia³ artyœci zwi¹zani z miejscowymi klubami kultury. Zwie-

dzaj¹cy mogli podziwiaæ anio³ki z masy solnej, rêcznie robion¹

bi¿uteriê, ceramiczne kwiaty, przedmioty zdobione stylem de-

coupage. Na uwagê zas³ugiwa³y tak¿e obrazy olejne z motywa-

mi kwiatów oraz nastrojowymi pejza¿ami.

Ludmi³a Milc

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Admini-

stracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2008 r.

Nr 193 poz. 1194, ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 19 kwietnia 2011 r., zosta³o wszczête postêpowanie

administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, w

imieniu którego dzia³a Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka, 03-122

Warszawa, ul. Modliñska 197, w sprawie wydania decyzji o

zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej - kompleksowa

budowa projektowanej ulicy publicznej prostopad³ej do ul.

Skarbka z Gór, polegaj¹cej na budowie jezdni o szer. 6,0 m,

chodnika o szer. 2,0 m, odwodnienia drogi wraz z zasilaniem

pompowni wody opadowej, oœwietlenia terenu na czêœci

dzia³ek ewid. nr 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6 z obrêbu

4-16-36 w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Informacja

W przypadku wydania, w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej, dzia³ki w projektowanym pasie drogowym,

objête t¹ decyzj¹, stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego

zawiadomienia, w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.:

22 51 03 241, pokój 405, w godzinach pracy Urzêdu.

Patroni naszych ulic

Nie s¹ to ulice ani du¿e, ani

znane z dziejów miasta. Co

tu du¿o kryæ, ich historia za-

czê³a siê nieco ponad pó³

wieku temu. Praga jest oczy-

wiœcie o wiele starsza, ale w

XIX wieku rozwija³a siê g³ów-

nie pomiêdzy nieu¿ytkami,

bagniskami i lasami, które

dopiero niedawno przemieni-

³y siê w Park Skaryszewski i

ZOO. Na pó³noc od terenów

dzisiejszego ogrodu zoolo-

gicznego miasta nie by³o.

Gdy po Powstaniu 1831 roku

Rosjanie wybudowali na dru-

gim brzegu Wis³y cytadelê,

zabronili wznoszenia muro-

wanych budynków w odleg³o-

œci strza³u armatniego od tej

fortyfikacji. Ten kilkukilome-

trowy obszar nazywa³ siê

esplanad¹. Na praskim brze-

gu Wis³y esplanada zaczyna-

³a siê na ulicy Ratuszowej, a

nastêpnie ³ukiem bieg³a w

kierunku Bródna. Ten ³uk wi-

doczny jest do dziœ w postaci

ulicy 11 Listopada na Pradze

i ulicy Œwiêtego Wincentego

na Targówku.

Wewn¹trz tego ³uku mieœci-

³y siê tereny wojskowe: forty,

magazyny, koszary. S³u¿y³y

Rosjanom, potem Niemcom,

Polakom, potem znów Niem-

com, a po 1944 – znowu Ro-

sjanom. (To tu w czasach sta-

linowskich mieœci³o siê – upa-

miêtnione pomnikiem stoj¹cym

przy ulicy Namys³owskiej –

wiêzienie dla cz³onków opozy-

cji demokratycznej.) Dopiero w

latach piêædziesi¹tych dawne

tereny wojskowe przekazano

miastu. Zbudowano tu osiedle

mieszkaniowe przeznaczone

przede wszystkim dla pracow-

ników FSO. Osiedle by³o zbu-

dowane zgodnie z zasadami

socrealizmu, nawet nazwy

musia³y byæ pe³ne ideologii.

Centralny plac nosi³ imiê ko-

munisty Leñskiego, a ulice

wokó³ mia³y równie¿ stosow-

nych patronów.

Nazwa ulicy bêd¹cej boha-

terk¹ artyku³u tak¿e mia³a po-

lityczne znaczenie. Jej patro-

nem zosta³a Maria Wys³o-

uchowa, XIX-wieczna szlach-

cianka, nauczycielka, publi-

cystka, jedna z za³o¿ycielek

Stronnictwa Ludowego. Nada-

nie tej nazwy by³o sztuczk¹

propagandow¹ komunistów,

podkreœla³a bowiem „sojusz

robotniczo-ch³opski” i honoro-

wa³a „bratni¹ partiê”. Ale czy

zmar³a w 1905 roku Maria Wy-

s³ouchowa by³aby zadowolona

z tego zaszczytu?

Dziœ ulica ma innego patro-

na. Zosta³ nim zwi¹zany z tym

miejscem profesor Janusz

Groszkowski. Przez wiele lat

pracowa³ na rogu ulic Ratuszo-

wej i Wys³ouchowej w Instytu-

cie Radiotechnicznym (upa-

miêtnia to tak¿e tablica wmu-

rowana w œcianê budynku).

By³ jednym z najm³odszych

profesorów w Polsce, a w en-

cyklopediach przeczytaæ mo¿-

na o nim, ¿e „w swoim labora-

torium radiotechniki pracowa³

nad zagadnieniami generacji i

stabilizacji czêstotliwoœci, tech-

niki wysokich pró¿ni, by³

twórc¹ metody analizy harmo-

nicznych nieliniowych drgañ

elektrycznych, poda³ orygi-

naln¹ interpretacjê mechani-

zmu zmian indukcyjnoœci w za-

le¿noœci od temperatury”.

W praktyce oznacza³o to

tyle, ¿e w³aœnie na ulicy Ratu-

szowej 11, pod nadzorem pro-

fesora Groszkowskiego naro-

dzi³a siê polska telewizja – to

w tym gmachu uruchomiono w

1937 roku pierwsz¹ polsk¹ sta-

cjê telewizyjn¹. Profesor pra-

cowa³ jednak przede wszyst-

kim dla Wojska Polskiego, któ-

re by³o w II Rzeczpospolitej

sponsorem wiêkszoœci badañ

naukowych. Jako cz³onek

Tymczasowego Komitetu Do-

radczo-Naukowego przy Mini-

sterstwie ds. Wojskowych i ofi-

cer ³¹cznoœci zadba³ o wypo-

sa¿enie ¿o³nierzy polskich w

najnowoczeœniejsze wówczas

radiostacje. Pracowa³ tak¿e –

a dzia³o siê to przed II Wojn¹

Œwiatow¹ – nad zdalnie stero-

wanymi pociskami.

Gdy wybuch³a wojna, nadal

pracowa³ dla Wojska Polskie-

go. Tym razem w konspiracji.

Opracowa³ miêdzy innymi zmi-

niaturyzowane radiostacje dla

Armii Krajowej, a jego najwiêk-

szym dzie³em by³o rozpraco-

wanie niemieckiej rakiety bali-

stycznej V-2 i przes³anie wyni-

ków tych badañ do Londynu.

(Profesor Groszkowski bada³

uk³ady radiowe i elektroniczne

rakiety, uk³ad napêdowy i kon-

strukcjê przestudiowali Marceli

Struszyñski i Antoni Kocjan.)

Warto wspomnieæ, ¿e profesor

Groszkowski by³ osob¹ bardzo

skromn¹. Dla Armii Krajowej

pracowa³ tu¿ pod okiem Niem-

ców. Za sw¹ odwagê i pracê

zosta³ nagrodzony Z³otym

Krzy¿em Orderu Virtuti Milita-

ri. Gdy podziwiano jego doko-

nania, twierdzi³, ¿e nale¿y do-

ceniæ raczej odwagê tych

¿o³nierzy AK, który rakietê zna-

leŸli, a nastêpnie przetranspor-

towali do Warszawy.

Po 1945 roku rozpocz¹³ od-

budowywanie swojego instytu-

tu na Ratuszowej. W 1952 roku

nadano st¹d kolejn¹ „pierwsz¹”

audycjê polskiej telewizji. W

tym czasie zajmowa³ siê nie

tylko prac¹ naukow¹, ale orga-

nizowa³ tak¿e zrujnowane

wojn¹ i okupacjami œrodowisko

naukowe: by³ wspó³twórc¹ i

wieloletnim prezesem Polskiej

Akademii Nauk. Gdy zakoñczy³

swoj¹ pracê naukow¹ – zajmo-

wa³ siê m.in. „problematyk¹ wy-

sokiej pró¿ni, pomiarami bar-

dzo niskich ciœnieñ, elektronik¹

pó³przewodnikow¹” – roz-

pocz¹³ dzia³alnoœæ polityczn¹.

Po latach ocenia³ j¹ bardzo kry-

tycznie. W paŸdzierniku 1980

r. na Zgromadzeniu Ogólnym

PAN Janusz Groszkowski

mówi³: „Z obrzydzeniem myœlê

o najbardziej ponurym okresie

mego ¿ycia, gdy w roku 1971

– s¹dz¹c, i¿ bêdê móg³ s³u¿yæ

Polsce i jej nauce, da³em siê

namówiæ na objêcie funkcji

przewodnicz¹cego Frontu Jed-

noœci Narodu i zastêpcy prze-

wodnicz¹cego Rady Pañstwa.

I chocia¿ nie zrobi³em tego dla

awansu lub kariery, chocia¿

usi³owa³em przeciwdzia³aæ

z³u... i chocia¿ […] w przed-

dzieñ uchwalenia Konstytucji [z

przysiêg¹ wiernoœci Zwi¹zkowi

Sowieckiemu] z³o¿y³em man-

dat pos³a i zastêpcy przewod-

nicz¹cego Rady Pañstwa – nie

przesta³em uwa¿aæ, ¿e ta ko-

laboracja by³a najwiêkszym

b³êdem mego ¿ycia.”

Lista honorów, jakimi obda-

rzono profesora jest tak d³uga,

¿e Warszawa powinna siê wsty-

dziæ, ¿e upamiêtni³a go tak ma³¹

ulic¹. By³ doktorem honoris cau-

sa trzech polskich politechnik,

cz³onkiem szeœciu zagranicz-

nych akademii nauk, jego imiê

nosi nie tylko macierzysty

gmach Wydzia³u Elektroniki na

warszawskiej politechnice, ale

tak¿e Wojskowy Instytut

£¹cznoœci w Zegrzu. By³ tak¿e

pierwszym prezesem Polskiego

Zwi¹zku Krótkofalowców, który

uhonorowa³ go legitymacj¹ z

numerem 1 oraz Odznak¹ Ho-

norow¹ PZK – te¿ z numerem

1. Profesor zmar³ w wieku 86

lat, 3 sierpnia 1984 r. Wydaje

siê, ¿e by³ nie tylko jednym z

najwybitniejszych polskich na-

ukowców, ale jednym z najwy-

bitniejszych Polaków XX wieku.

Imieniem jego powinna zostaæ

nazwana jedna z g³ównych ulic

Pragi – na przyk³ad jej projek-

towana obwodnica.

T. Paw³owski

Janusz Groszkowski
Najwa¿niejszym traktem Pragi jest bez w¹tpienia ulica Tar-

gowa. Gdy pojedziemy ni¹ na po³udnie, dojedziemy do Lu-

blina albo do Brzeœcia. Gdy pojedziemy ni¹ na pó³noc doje-

dziemy do… w³aœciwie to nie dojedziemy donik¹d. Ulica kur-

czy siê, wiêdnie, znika gdzieœ pomiêdzy budynkami. Nieco

dalej mo¿na jednak znaleŸæ œcie¿ki i uliczki bêd¹ce przed³u-

¿eniem Targowej.

II linia metra: pozwolenie na budowê stacji Œwiêtokrzyska

Miasto Sto³eczne Warszawa mo¿e rozpocz¹æ prace przy bu-

dowie stacji metra Œwiêtokrzyska. Decyzjê o pozwoleniu na

budowê z rygorem natychmiastowej wykonalnoœci podpisa³ Ja-

cek Koz³owski, wojewoda mazowiecki.

Projekt inwestycji zak³ada budowê stacji wraz z wyposa¿e-

niem oraz infrastruktury zwi¹zanej z pracami nad II lini¹ me-

tra, m.in. dróg szynowych, urz¹dzeñ: telekomunikacyjnych, za-

silania elektrotrakcyjnego oraz sterowania ruchem kolejowym.

Decyzja o pozwoleniu na budowê dla stacji Œwiêtokrzyska do-

tyczy tak¿e przebudowy sieci uzbrojenia terenu w rejonie skrzy-

¿owania ulic Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej.

13 maja wojewoda mazowiecki wyda³ pozwolenie na budo-

wê stacji metra Rondo ONZ. Trwaj¹ równie¿ postêpowania

dotycz¹ce pozwoleñ m.in. dla stacji: Dworzec Wileñski oraz

Stadion (czêœæ kolejowa).
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OKULARY dla CIEBIE !!!

Z tym og³oszeniem:

BADANIE WZROKU GRATIS

BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU

- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”

CH TESCO ul. STALOWA 60/64

Tel. 531 531 818

pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

dokoñczenie ze str. 1

Prezenty na Œwiêto Matki
w tej placówce. Bokser nie jest

zwi¹zany z Prag¹ miejscem

urodzenia ani zamieszkania.

Wyzna³ jednak, ¿e „ma j¹ w ser-

duchu”; chce pomóc, bo wie, co

czuj¹ kobiety i dzieci z DSMiD,

które s¹ tu nie z w³asnego wy-

boru, lecz z koniecznoœci.

Powstanie Domu Samotnej

Matki i Dziecka by³o wyjœciem

naprzeciw potrzebom matek z

Pragi, które na skutek przemo-

cy, choroby alkoholowej czy

psychicznej musia³y uciekaæ z

domu i szukaæ pomocy instytu-

cji, ¿eby odizolowaæ dzieci od

przemocy, demoralizacji, od tra-

gicznych prze¿yæ w domowych

czterech œcianach. By³ to pierw-

szy tego typu dom w Warsza-

wie; nadal jest jednym z nielicz-

nych, który dzia³a przy Oœrod-

ku Pomocy Spo³ecznej. Jest

jedn¹ z filii OPS; zatrudnia pra-

cownika socjalnego, który na

terenie DSMiD prowadzi pracê

socjaln¹. Pomagaj¹ wykwalifi-

kowani psychologowie, którzy

rozpoznaj¹ przyczyny i skalê

przemocy oraz monitoruj¹ ¿ycie

samotnej matki z dzieæmi. Pro-

wadzona jest pomoc psycholo-

giczna dla ofiar przemocy i dia-

gnostyka pedagogiczna dzieci.

Pobyt matki i dziecka w DSMiD

jest dla nich okresem stabiliza-

cji i realizacji planu pomocy dla

tej rodziny. Mamy z dzieæmi

mieszkaj¹ tu a¿ do otrzymania

lokalu socjalnego, który przy-

znaje Wydzia³ Lokalowy Urzê-

du Dzielnicy. Ewa Hochmunt

podkreœla, ¿e wspó³praca z Wy-

dzia³em Lokalowym jest bardzo

pozytywna  i owocna.

W czasie oczekiwania na lo-

kal socjalny matka ma okreœlo-

ne zadania: musi przeprowa-

dziæ sprawy s¹dowe, alimenta-

cyjne; czêsto s¹ to sprawy kar-

ne, dotycz¹ce przemocy w ro-

dzinie. Korzysta przy tym z po-

mocy pracownika socjalnego,

radcy prawnego i terapii psy-

chologicznej. Matki czêsto bior¹

udzia³ w warsztatach umiejêt-

noœci wychowawczych, gdzie

mog¹ skorygowaæ swoje za-

chowania wobec dziecka; zoba-

czyæ, ¿e s¹ inne mo¿liwoœci re-

agowania na trudne sytuacje.

To ¿mudna praca, ale z czasem

przynosi efekty – zapewnia Ewa

Hochmunt, która kieruje pla-

cówk¹ od jej powstania w 1992

roku. Dotychczas przebywa³y tu

263 osoby. Wiêkszoœæ dosta³a

lokal socjalny, usamodzielni³a

siê, prowadzi w³asne gospodar-

stwa domowe. Obecnie w

Domu Samotnej Matki i Dziec-

ka jest 8 rodzin z 12 dzieci.

Dwa lata temu, z powodu

przemocy domowej, zamiesz-

ka³a tu z mam¹ 13-letnia Do-

minika. Maj¹ ma³y pokoik.

„Jest du¿o lepiej, choæ – wia-

domo – nie tak, jak we w³a-

snym mieszkaniu” – mówi Do-

minika, dziœ uczennica II klasy

gimnazjum. Warunki bytowe

ocenia jako dobre; ma dostêp

do komputera i telewizora w

œwietlicy. Brakuje jej w³asnego

telewizora, czasami – ciszy.

Zdarza siê ¿e maluchy p³acz¹

w nocy, ale, ogólnie „da siê wy-

trzymaæ”. Marzenie Dominiki:

dostaæ mieszkanie.

              K.

Judo znamy jako dyscyplinê

olimpijsk¹, w dos³ownym zna-

czeniu znaczy „³agodn¹ drogê”,

czy te¿ „drogê do zwinnoœci”.

Jest sportem rozwijaj¹cym bar-

dzo wszechstronnie ze wzglê-

du na ró¿norodne formy trenin-

gu. Trening obejmuje æwicze-

nia ogólnorozwojowe, gimna-

styczne, akrobatyczne, si³owe,

zwinnoœciowe, stosuje siê rów-

nie¿ w treningu gry zespo³owe

czêsto zmodyfikowane w taki

sposób, aby mog³y stanowiæ

przygotowanie do w³aœciwego

treningu judo. W zajêciach

mog¹ uczestniczyæ ju¿ dzieci w

wieku przedszkolnym, dziew-

czynki i ch³opcy. Oczywiœcie,

zajêcia judo w tak m³odym wie-

ku zawieraj¹ przede wszystkim

elementy ogólnorozwojowe i

gimnastyczne. Na tym etapie

jedn¹ z g³ównych metod trenin-

gowych s¹ gry i zabawy w któ-

re s¹ wplatane elementy judo.

Judo rozwija u m³odego cz³o-

wieka wiele cech, zarówno fi-

zycznych jak i intelektualnych,

takich jak: zwinnoœæ, si³ê, wy-

trzyma³oœæ, szybkoœæ, spo-

strzegawczoœæ, odwagê, od-

pornoœæ, koncentracjê itp.

Dzieci po takich zajêciach maj¹

doskona³y podk³ad do uprawia-

nia innych dyscyplin indywidu-

alnych czy zespo³owych.

Zajêcia prowadzone s¹ w

Szkole Podstawowej nr 314

przy ulicy Porajów 3, w przed-

szkolu „Wyspa Skarbów” przy

ulicy Skarbka z Gór 142b.

W zajêciach uczestnicz¹

dzieci, za zgod¹ rodziców. Za-

jêcia trwaj¹ od godziny dla dzie-

ci m³odszych (3-6 lat) do nawet

2,5 - dla grupy starszej (7-12

lat). Dzieci nie musz¹ byæ w

¿aden specjalny sposób przy-

gotowywane do zajêæ; na po-

cz¹tku wystarcz¹ spodnie dre-

sowe, koszulka z krótkim rê-

kawkiem oraz chêæ do zabawy.

Dopiero po kilku tygodniach

potrzebny jest strój zwany ju-

dog¹, aby w pe³ni uczestniczyæ

we wszystkich æwiczeniach.

Latem i zim¹ dzieci maj¹

mo¿liwoœæ uczestniczyæ w

obozach, na których trenerzy

wype³niaj¹ czas treningami,

zabaw¹, wycieczkami. Zapew-

niaj¹ dzieciom odpowiedni

sposób ¿ywienia; dzieci z nad-

wag¹ mog¹ liczyæ na pe³ne

wsparcie trenerów w pokona-

niu swojego problemu.

Dzieci nieœmia³e podczas

zajêæ w grupie ucz¹ siê kon-

taktu z innymi rówieœnikami.

Poznaj¹, ¿e uczyæ mo¿e nie

tylko pani w szkole lub przed-

szkolu, ale równie¿ trener.

Zajêcia judo s¹ zalecane

przez wielu psychologów dla

dzieci z ADHD, poniewa¿ daj¹

one dziecku mo¿liwoœæ wyko-

rzystania swojej energii w do-

brym kierunku, jakim jest po-

prawa ogólnego stanu zdro-

wia oraz rozwijanie chêci d¹-

¿enia do doskona³oœci we

wszystkim, co robi. Dyscypli-

na i zasady dobrego wycho-

wania, wpajane m³odym za-

wodnikom od najm³odszych

lat, dodatkowo pomagaj¹ le-

czyæ nadpobudliwoœæ.

Wszystkie uzupe³niaj¹ce

informacje rodzice mog¹ uzy-

skaæ u trenerów: Mateusza

Pacholaka (tel. 608-306-346)

i Mariusza Rowickiego (tel.

608-523-545).

Lemur dla dzieci
Kiedy nadchodzi Dzieñ Dziecka, najczêœciej naszym

pociechom kupujemy s³odycze czy zabawkê. Klub Judo-

Lemur proponuje, aby rodzice dali dzieciom szanse

wszechstronnego rozwoju poprzez trening i zabawê.

Zaczê³o siê od Biegu Jasiñ-

skiego, sprzed filii SP 258 przy

ul. Namys³owskiej i od Parady

Postaci Baœniowych. Grupa

dzieci, rodziców i nauczycieli,

w bajkowych kostiumach, prze-

sz³a z ul. Namys³owskiej, przez

boisko szkolne, do sali gimna-

stycznej. Wita³a ich czarowni-

ca z miot³¹ (w realu – dyrektor-

ka SP 258 Jadwiga Buler).

Potem atrakcji by³o co niemia-

ra: czytanie bajek przez nauczy-

cieli w saloniku Babuni, rysowa-

nie, zabawy, smako³yki, malowa-

nie twarzy, na boisku – gry i za-

bawy sportowe, œciana wspinacz-

kowa i grill. Du¿ym powodzeniem

cieszy³o siê znakowanie rowerów,

zorganizowane przez policjantów

z komisariatu przy ul. Jagielloñ-

skiej. Na rozstrzygniêcie niecier-

pliwie czekali uczestnicy kilku

konkursów dzielnicowych.

W Dzielnicowym Konkursie

Teatralnym „W œwiecie baœni i

fantazji” zespo³y z SP 258 za-

prezentowa³y 3 przedstawienia.

Zwyciê¿y³a bajka „O krasnolud-

kach i niegrzecznej Marysi” w

wykonaniu zespo³u uczniów z

klas 0 – VI pod opiek¹ Ma³go-

rzaty Hoffman, Moniki Urbanik

i Magdaleny Lech.

Zwyciêzcami Dzielnicowego

Konkursu Literackiego „Za gó-

rami, za lasami” zostali: Rok-

sana Jab³oñska z SP 258 w

kategorii klas I – III i Mateusz

Stosio z SP 50 (kl. IV – VI).

W Dzielnicowym Konkursie

Plastycznym „Kukie³ka, mario-

netka, pacynka” nagrodzeni

zostali: Paulina Murza z SP 50

(kl. IV – VI) i 4 uczniów SP 258

z klas 0 – III: Zuzanna Dawi-

dowska, Kacper Janiszek, Zo-

fia Urbanik i Maria Urbanik.

Nagrody Dzielnicowego Kon-

kursu Wiedzy o Literaturze Dzie-

ciêcej i M³odzie¿owej „W krainie

baœni i fantazji” otrzymali ucznio-

wie SP 30: Maciej Feluœ i Olaf

Naleszkiewicz (kl. I – III) oraz Ka-

tarzyna Szpartaluk-Kozak i Ka-

rolina Nowakowska (kl. IV – VI).

Uczniowie tej szko³y zwyciê-

¿yli tak¿e w dwóch kategoriach

Biegu Jasiñskiego: na 300 m

– Weronika Pniewska i Norbert

Byczkowski (kl. I – III) oraz na

900 m – Mateusz Kêpka (kl. IV

– VI). Bieg dziewcz¹t z klas IV

– VI na 600 m wygra³a Julia

Szuwar z SP 258.

Laureaci konkursów otrzy-

mali indywidualne nagrody

m.in.: odtwarzacze MP3, DVD,

pendrive, „S³owniki poprawnej

polszczyzny”. Ka¿dy uczestnik

dosta³ drobny upominek. Na-

grod¹ dla szkó³ by³y urz¹dze-

nia wielofunkcyjne oraz aparat

fotograficzny.

W niektórych punktach pro-

gramu festiwalu pedagodzy

wspó³pracowali z uczniami, w

innych – rywalizowali. Niew¹t-

pliw¹ atrakcj¹ by³ mecz pi³ki no¿-

nej, w którym pracownicy szko-

³y zmierzyli siê z uczniami. Zwy-

ciê¿yli – bardziej doœwiadczeni.

Aukcjê ksi¹¿ek kucharskich

dla dzieci i doros³ych, bi¿uterii

Królowej Œniegu i koszyczków

Czerwonego Kapturka prowa-

dzi³ nauczyciel wspólnie z

uczniami, konferansjerkê – na-

uczycielka El¿bieta Œnigier z po-

moc¹ uczennic z SP 258: Nata-

lii Salamandry i Jadwigi Jarosz.

Zapowiedzian¹ na zakoñcze-

nie niespodziank¹ by³a oldsku-

lowa bajka. Zobaczyæ swoich

nauczycieli w strojach Czerwo-

nego Kapturka, Wilka, Jasia i

Ma³gosi, Czarownicy, piratów,

tañcz¹cych i œpiewaj¹cych pod

egid¹ Pleciugi – tego prze¿ycia

artystycznego mog¹ uczniom

SP 258 pozazdroœciæ koledzy z

wielu szkó³. By³y gromkie bra-

wa i wo³anie: „Jeszcze raz!”. W

piosence na bis nie zabrak³o

przes³ania pedagogicznego:

„Trzeba siê lenistwa strzec”.

W kilku ró¿nych rolach zapre-

zentowa³ siê Teatr „Baj”: bajkowy

spektakl, terapia bajk¹ z udzia³em

aktorów, u¿yczenie rekwizytów.

Szko³a Jêzyka Angielskiego „Le-

mon Tree” ufundowa³a zaprosze-

nie na pobyt na obozie jêzyko-

wym; szczêœliwca wybra³a loteria.

Co roku w majow¹ sobotê

Szko³a Podstawowa 258 organi-

zuje Festiwal Nauki; w tym roku

- by przybli¿yæ literaturê dzieciom

i m³odzie¿y. Ksi¹¿ka to Ÿród³o

wiedzy, wiêc warto czytaæ – prze-

konuj¹ koordynatorki programu:

El¿bieta Œnigier, Jolanta Bia³ek i

Wies³awa Maranowska. Wicedy-

rektorka Ma³gorzata Dacewicz

podkreœla, ¿e festiwal jest im-

prez¹ dla ca³ego œrodowiska lo-

kalnego; integruje rodziców, s¹-

siadów i przyjació³ szko³y. Na-

uczyciele chc¹ pokazaæ sukce-

sy swoich uczniów na tle lokal-

nym. Przygotowania trwaj¹ ca³y

rok. Czynny udzia³ bior¹ tak¿e

rodzice, przygotowuj¹c dekora-

cje i gad¿ety. Pomagaj¹ te¿ eme-

rytowani nauczyciele, m.in. Kin-

ga Bukowska, która wyre¿ysero-

wa³a wystêp nauczycieli i pomo-

g³a wykonaæ wiele dekoracji.

Dochód z aukcji przezna-

czony zostanie na zakup mi-

krofonów zbieraj¹cych. Projekt

Festiwalu Nauki w SP 258 do-

finansowa³o Biuro Edukacji

m.st. Warszawy.                   K.

Nauczyciele z bajki
Wejœcie przez Chatê Baby Jagi, klatka schodowa jak w

zamku, sale lekcyjne w scenerii z ró¿nych bajek: Ali Baby,

Królowej Œniegu, Baby Jagi – tak zmieni³a siê Szko³a Pod-

stawowa nr 258 im. Jakuba Jasiñskiego przy ul. Brechta.

21 maja w tej szkole i jej otoczeniu odbywa³ siê IX Festiwal

Nauki „W œwiecie baœni i fantazji”.
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

ze zm.)

zawiadamiam

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

w sprawie zmiany decyzji w³asnej Nr 93/ZRID/2011 z dnia

15.02.2011 r. zatwierdzaj¹cej projekt budowlany i

udzielaj¹cej zezwolenia na realizacjê inwestycji

drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Po³¹czonej na

odcinku od ulicy Modliñskiej do ulicy Krokwi poprzez

budowê nawierzchni i chodników, przykanalików, wpustów

ulicznych oraz oœwietlenia wraz z usuniêciem kolizji

energetycznych, teletechnicznych i wycink¹ koliduj¹cego

drzewostanu w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka, w

zakresie wy³¹czenia inwestycji na terenie dzia³ek ew.

nr 26/3, 32, 33/1 i 34 z obrêbu 4-04-10.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,

w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92, fax. 22 510 32 10.

Je¿eli w ww. terminie strona nie wniesie sprzeciwu co do

zmiany decyzji, w tym przypadku oznaczaæ to bêdzie

zgodê - w odniesieniu do art. 155 Kpa, na zmianê decyzji

w zakresie okreœlonym jak powy¿ej.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

„Korporacji Radex” S.A., ul. Jana Sebastiana Bacha 10,

02-743 Warszawa, z³o¿ony dnia 11 maja 2011 roku, w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej z

rur preizolowanych wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹

na dz. nr ew. 14, 15/4, 15/8, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,

29/3, 29/4 z obrêbu 4-07-09 przy ul. Marywilsklej w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w

godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

4 czerwca w godzinach

16.00-19.00 odbêd¹ siê warsz-

taty, podczas których wszyscy

chêtni bêd¹ mieli okazjê, by

zaprojektowaæ i wykonaæ w³a-

sny szablon, a nastêpnie ozdo-

biæ nim jedn¹ z piêciu ³awek.

Nad akcj¹ bêd¹ czuwaæ wolon-

tariusze. Projekt „Park Picas-

sa”, który wspiera kandydatu-

rê Warszawy do tytu³u Euro-

pejskiej Stolicy Kultury 2016,

ma na celu pobudziæ lokaln¹

spo³ecznoœæ do zaanga¿owa-

nia kulturalnego w dzielnicy.

To wydarzenie bêdzie wstê-

pem do dalszych zmian w par-

ku. W po³owie czerwca odbê-

dzie siê uroczyste otwarcie no-

wych instalacji artystycznych,

na których bêd¹ prezentowa-

ne prace m³odych artystów.

Przy tej samej okazji ods³o-

niêty zostanie zwyciêski portret

Picassa, na którego projekt

zosta³ przeprowadzony kon-

kurs wœród mieszkañców. Naj-

lepsze prace bêd¹ mia³y rów-

nie¿ swoj¹ w³asn¹ wystawê.

Tytu³ ESK 2016 jest przy-

znawany co roku dwóm euro-

pejskim miastom, wspomaga

on i wydobywa potencja³ prze-

strzeni miejskiej jako miejsca

dzia³añ jej mieszkañców. To

nie tylko wielki zaszczyt oraz

wsparcie finansowe od Unii

Europejskiej, ale tak¿e szan-

Bia³o³êka, nie pêkaj!
Grupa wolontariuszy Kulturalni Fajterzy zaprasza na hap-

pening „Malujemy ³awki!”, który odbêdzie siê w Parku Pi-

cassa podczas Rodzinnego Festynu Sportowego.

sa, by zapocz¹tkowaæ wiele

zmian i regularnie aktywizo-

waæ spo³ecznoœæ lokaln¹.

Wolontariusze dzia³aj¹ pod

kierownictwem T³oczni – orga-

nizacji m³odzie¿owej, która jest

wpisana w aplikacjê Warszawy

do tytu³u ESK 2016. T³ocznia

stara siê pobudziæ kreatywnoœæ

m³odych ludzi i realizowaæ ich

pomys³y na zmiany w stolicy.

Jednym z realizowanych przez

ni¹ projektów jest program Mia-

sto Zmian – to w ramach niego

piêædziesiêciu warszawskich li-

cealistów, a wœród nich tak¿e

Kulturalni Fajterzy, dzia³a na

rzecz poprawienia kulturalnego

statusu miasta.

Has³em projektu „Park Pi-

cassa” jest: Razem sprawmy,

by na Bia³o³êce trzyma³o nas

nie tylko to, ¿e trudno siê z niej

wydostaæ!

ZTM informuje
W zwi¹zku z rozpoczêciem kolejnego etapu budowy wiaduktu

drogowego nad torami PKP przy ulicy Mehoffera (przebudow¹

ul. Mehoffera na odcinku Polnych Kwiatów – Brzeziñska i bu-

dow¹ kanalizacji sanitarnej na skrzy¿owaniu ulic Mehoffera/Brze-

ziñska), do odwo³ania (na ok. 6 miesiêcy), autobusy linii 133, 176

oraz N64 (linia nocna zostaje skierowana do pêtli CHOSZCZÓW-

KA) zostaj¹ – od skrzy¿owania ulic Mehoffera/Polnych Kwiatów/

Piwoniowa – skierowane w obu kierunkach na trasê objazdow¹:

Piwoniowa – K³osowa – Brzeziñska – Zagrodecka – Henrykow-

ska – Wyganowska – Raciborska  i dalej do pêtli CHOSZCZÓW-

KA (powrót: Raciborska – Przytulna – Henrykowska – […]).

Dla linii 133, 176 oraz N64 zostaj¹ uruchomione tymczaso-

we przystanki:

* POLNYCH KWIATÓW 53 (zlokalizowany na ul. Piwonio-

wej przed skrzy¿owaniem z ul. Mehoffera),

* POLNYCH KWIATÓW 54 (zlokalizowany na ul. Piwonio-

wej za skrzy¿owaniem z ul. Mehoffera),

* PKP CHOSZCZÓWKA 51 (zlokalizowany na ul. Piwonio-

wej za skrzy¿owaniem z ul. K³osow¹),

* PKP CHOSZCZÓWKA 52 (zlokalizowany na ul. K³osowej

za skrzy¿owaniem z ul. Piwoniow¹),

* ZAGRODECKA 51 (zlokalizowany na ul. Brzeziñskiej za

skrzy¿owaniem z ul. Zagrodeck¹),

* ZAGRODECKA 52 (zlokalizowany na ul. Zagrodeckiej za

skrzy¿owaniem z ul. Brzeziñsk¹).

Dla linii nocnej wszystkie ww. przystanki obowi¹zuj¹ jako

warunkowe, natomiast dla linii dziennych przystanki w zespo-

³ach POLNYCH KWIATÓW oraz PKP CHOSZCZÓWKA obo-

wi¹zuj¹ jako sta³e.

Czasowo zawiesza siê funkcjonowanie przystanków: PO-

LNYCH KWIATÓW 01 i 02, RACIBORSKA 01 i 02. Imprezy klubowe, koncerty, têtni¹ce ¿yciem lokale, galerie

i sklepy otwarte do póŸnych godzin. Pokaz laserów, maraton

filmowy i megagwiazda w Koneserze – jak siê bawiæ, to tylko

na Pradze! Kiedy? 10 czerwca podczas Nocy Pragi!

Ta niezwyk³a impreza plenerowa realizowana na Pradze-Pó³noc,

w której Urz¹d Dzielnicy odgrywa rolê katalizatora i inspiratora, znów

pobudzi³a aktywnoœæ dzia³aj¹cych tu galerii, klubów, firm i przed-

siêbiorców oraz artystów. Celem przedsiêwziêcia jest promowanie

Pragi-Pó³noc jako dzielnicy z wielkim potencja³em, która zarazem

boryka siê z krzywdz¹cymi stereotypami. Takie akcje, jak Noc Pra-

gi, s¹ skutecznym œrodkiem przywracania Pradze nale¿nego jej

miejsca na kulturalnej mapie Warszawy. Motywem przewodnim te-

gorocznej edycji Nocy jest has³o „Praga lubi Pragê”. Projekt, pod

którego nazw¹ kryje siê artystyczny desant znad We³tawy, zyska³

Honorowy Patronat Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Cze-

skiej, Jana Sechtera oraz Wojewody Mazowieckiego, Jacka Ko-

z³owskiego i Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W ramach akcji odbêd¹ siê m.in. wernisa¿e dwóch wystaw wy-

bitnych twórców czeskiej groteski: Borisa Jirku, Jiri’ego Sopko, Mi-

chaela Rittsteina, Xeni Hoffmeister i Karela Miska oraz mistrza ko-

miksu Kaja Saudka (organizatorem jest marchand z Pragi czeskiej,

popularyzator sztuki, Miros³aw Lewandowski), maraton filmowy pre-

zentuj¹cy kultowe dzie³a czeskiej kinematografii (organizatorzy:

Czeski Oœrodek Kultury i Informacji i NoveKino Praha), efektowny

pokaz laserowy (organizator: CH Warszawa Wileñska), a tak¿e licz-

ne koncerty i happeningi (organizatorzy: artyœci tworz¹cy na Pra-

dze, a tak¿e wiêkszoœæ praskich galerii, restauracji i klubów).

Punktem kulminacyjnym Nocy Pragi bêdzie koncert kultowej

formacji Plastic People w zabytkowej przestrzeni Konesera. W

zamyœle organizatorów teren tej dziewiêtnastowiecznej fabryki

jest sercem ca³ej imprezy. Tu stanie scena g³ówna, tu wyroœnie

„czeskie miasteczko” oferuj¹ce specja³y naszych po³udniowych

s¹siadów, tu wyst¹pi¹ najwiêksze gwiazdy.

Praga nie tylko
dla nocnych marków

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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu

decyzji nr 33/CP/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. na

wniosek MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWA

DZIELNICA BIA£O£ÊKA z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197

w Warszawie w sprawie warunków i szczegó³owych

zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji celu

publicznego polegaj¹cych na rozbudowie i przebudowie

budynku istniej¹cej Szko³y Podstawowej nr 110 wraz

z urz¹dzeniami technicznymi niezbêdnymi do obs³ugi

inwestycji i pod³¹czeniem do sieci miejskich po³o¿onej

przy ul. Bohaterów 41 na dzia³ce ew. 4/2 z obr 4-05-04

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

Warszawy (ul. Modliñska 197, pok. 307), w poniedzia³ki

w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta

m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej

og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ

zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania

oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³anie od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za

poœrednictwem poczty.

Bardzo mi³a psia rodzina sk³adaj¹ca siê z mamy i trojga maluchów poszukuje dobrych domów. Suczka jest m³odziutka, ma ok.

1,5 roku, wazy 12 kg. Ma d³ug¹ sierœæ, ale po ostrzy¿eniu przypomina teriera. Szczeniaki - dwóch ch³opców i dziewczynka - maj¹

ok. 7 tygodni. Mama, nazwana przez nas Frotk¹ (z powodu d³ugiej, kud³atej sierœci), by³a bezdomna, pieski przywieŸliœmy z

Poniatowej k. Lublina. W tej chwili przebywaj¹ w domu tymczasowym. Zosta³y odrobaczone i zabezpieczone przed pch³ami i

kleszczami. W stosownym czasie przejd¹ odpowiednie szczepienia.

Ca³a rodzina jest oswojona i przyjaŸnie nastawiona do ludzi. Ka¿de z nich jest do wziêcia,

osobno lub w grupie. Istnieje mo¿liwoœæ dowozu wybranego pieska.

KONTAKT: 500 493 942, 790 281 183

Frotka z dzieæmi szuka domu
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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. 11 f ust. 3

ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-

blicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z póŸ. zm.)

zawiadamia siê

¿e w dniu 20 maja 2011r Prezydent m.st. Warszawy wyda³,

na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dzielnica

Bia³o³êka decyzjê nr 267/ZRID/2011 zatwierdzaj¹c¹ projekt

budowlany i zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji drogowej

polegaj¹cej na budowie ronda na skrzy¿owaniu ulicy

Kobia³ka z ulic¹ Frachtow¹ poprzez budowê jezdni,

chodnika, zjazdów i zatok autobusowych wraz z oœwietleniem,

odwodnieniem, przebudow¹ sieci telefonicznej i wodoci¹gowej

na dzia³kach ew. nr 33/10, 33/11, 33/14, 33/16, 33/17, 33/18,

52, 78/2, 2/3 (wydzielonej z dzia³ki ew. nr 2 ), 53/4 (wydzielonej

z dzia³ki ew. nr 53/1), 51/4 (wydzielonej z dzia³ki ew. nr 51/1),

80/5 (wydzielonej z dzia³ki ew. nr 80/3) z obrêbu 4-16-02,

na dzia³kach ew. nr 1/3 i 138, 1/7 (wydzielonej z dz. ew. nr

1/1), 132/3 (wydzielonej z dzia³ki ew. nr 132) z obrêbu 4-16-05

w Warszawie Dzielnicy – Bia³o³êka

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew. 53/4,

51/4, 2/3, 80/5 z obrêbu 4-16-02, dz. ew. nr 1/7, 132/3 z

obrêbu 4-16-05 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego

Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania

siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 306 w godzinach pracy Urzêdu.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel

nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹

nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w

terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia

o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania

zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci

nieruchomoœci.

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody

Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

2 czerwca (czwartek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych talen-

tów” – Koncert dyplomantów klasy saksofonu Aliny Mleczko

(ZPSM II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie).

5 czerwca (niedziela) godz. 12.00 - Plener Praski – CYRK

NA KÓ£KACH, Park Praski ul. Ratuszowa. Warsztaty plastycz-

ne: malarstwo, mozaika, rzeŸba, ceramika, ludowe koronki i

wycinanki, szalone rêkodzie³o. Warsztaty muzyczne, kiermasz

artystyczny. Teatr Wagabunda, Teatr Delikates, Bañkolot, Bill

Bombadill, Pchli Cyrk, Pan Z¹bek Show, Drugi Praski Festi-

wal Piosenki, Akademia Pana Sówki, S³oma i Przedwietrze,

Cyrkowy plac zabaw, retro atelier fotograficzne.

6 czerwca (poniedzia³ek) godz. 17.30 - „Porz¹dki u Zyzia” -

spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Moralitet z

Krakowa.

7 czerwca (wtorek) godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe –

Stanis³aw Zalewski & Bogus³aw Wyrobek, prowadzenie Ja-

nusz Horodniczy.

8 czerwca (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie -

popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. – Chingis

Chan – twórca Imperium Mongolskiego – prof. Stanis³aw Go-

dziñski (Wydzia³ Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski).

9 czerwca (czwartek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych ta-

lentów” – Koncert dyplomantów klasy œpiewu solowego ad.

Anny Radziejewskiej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-

pina w Warszawie).

10 czerwca (pi¹tek) godz. 21.00 - NOC PRAGI - Kropka The-

atre w DK Praga – PentheMurder - spektakl w jêz. angielskim,

wstêp wolny. Projekt twórczy Marek Brodzki & Jolanta Jusz-

kiewicz. Istnieje przekonanie, ¿e wszystkie najwa¿niejsze dra-

maty ludzkoœci zosta³y opowiedziane w antyku, reszta jest ju¿

tylko wspó³czesnym dopowiedzeniem. Opieraj¹c siê na micie

o Pentesylei, królowej Amazonek – pruski pisarz Heinrich von

Kleist ukazuje kobietê stoj¹c¹ przed wyborem: mi³oœæ do mê¿-

czyzny czy lojalnoœæ wobec w³asnej spo³ecznoœci i jej praw; a

mo¿e s³aboœæ z powodu mê¿czyzny- czy si³¹ wspólnoty kobiet.

12 czerwca (niedziela) godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i

du¿ych  - „Piotruœ i wilk” - bajka muzyczna Sergiusza Prokofie-

wa na Kwintet Dêty, prowadzenie – Agnieszka Wachnik, sala

koncertowa DK Praga.

13 czerwca (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Spotkanie Klubu

Praskich Twórców - prowadzi Marek £awrynowicz.

14 czerwca (wtorek) godz. 18.00 - Jubileuszowe setne!  „Praskie

Spotkania z Gwiazd¹” goœciem DK Praga bêdzie NINA ANDRYCZ,

spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.

15 czerwca (œroda) godz. 15.30 - „Promocja m³odych talen-

tów” – Recital dyplomantów: Moniki Idasiak z klasy altówki prof.

Piotra Reicherta oraz Micha³a Barañskiego z klasy akordeonu

prof. Klaudiusza Barana, przy fortepianie Maria Sterczyñska

(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

15 czerwca (œroda) godz. 17.30 - „Zabytki sztuki bizantyj-

skiej na terenie Italii, na Ba³kanach i w Turcji” - pokaz slajdów

po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej

16 czerwca (czwartek) godz. 17.30 - „Koncert gitarowy” –

wystêp uczestników pracowni gitary pod kierunkiem Ireny Wojt-

czak Góreckiej

19 czerwca (niedziela) godz.12.00 - Leniwe Niedziele. S³owiañ-

skie po³udnie, Sen Pszczo³y; ul. In¿ynierska 3; wstêp wolny.

Dzia³ania wokó³ tradycyjnych bajek i opowieœci s³owiañskich.

W opowieœciach poszukamy materialnego œwiata, który trafi

do nas wraz z magicznymi darami, jakie otrzymaj¹ bohatero-

wie opowieœci: zgrzeb³o, rêcznik, myd³o, soczewica, miód, gli-

niane naczynie. Wspólnie z dzieæmi, rodzicami i dziadkami

bêdziemy s³owami wyczarowywaæ przedmioty, ale tak¿e, co

na ogó³ jest zabronione (w muzeach, galeriach itp.) - dotykaæ,

smakowaæ. Spróbujemy jak przêdzie siê na wrzecionie i ko-

³owrotku, bêdziemy lepiæ z gliny naczynia a z pszczelego wo-

sku œwiece. Posmakujemy miodu i opowieœci o pszczo³ach -

boskich pos³añcach i o tym, jak to w³aœciwie z tym miodem

by³o. Oprawa muzyczna wydarzenia na instrumentach s³owiañ-

skich. Ania Mamiñska zagra na fideli i suce bi³gorajskiej, Se-

bastian Wiel¹dek na lirze korbowej. Razem zaœpiewamy ludo-

we przyœpiewki garncarzy, tkaczy i pszczelarzy.

21 czerwca (wtorek) godz. 17.00 - Œwiêto Muzyki, wyt¹pi¹:

Marita Alna Juarez & Rafa³ Sarnecki, Karolina Cicha, Mipasi,

Propaganda oraz Pamplemousse. Koneser; ul. Z¹bkowska 27/31;

wstêp wolny.

28 czerwca - Zaczynamy akcjê LATO W MIEŒCIE

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

1 czerwca (œroda) godz. 17.00 - „Mam Talent” - „Maluj¹c

œwiat ilustrujê ksi¹¿ki” wystawa prac dzieci i m³odzie¿y z pra-

cowni artystycznych DK „Zacisze” w Czytelni Naukowej nr 1

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. W-wy (ul.

Œw. Wincentego 85). Wstêp wolny.

W pracowniach artystycznych DK Zacisze m³odzie¿ poznaje

ró¿ne techniki tworzenia. Dzieci bawi¹c siê ró¿nymi materia³ami,

realizuj¹ swoje pomys³y i rozwijaj¹ siê manualnie. Wykorzy-

stuj¹c swoj¹ wyobraŸniê, maj¹ pe³n¹ swobodê interpretacji.

4 czerwca (sobota) - „W pracowni artysty” - warsztaty rzeŸ-

biarskie u Józefa Wilkonia. W pracowni rzeŸbiarza Józefa

Wilkonia - w artystycznej atmosferze, wœród jego rzeŸb - bê-

dziemy tworzyæ miniatury zwierz¹t. 20 par (tata + dziecko)

weŸmie udzia³ w tej przygodzie. D³utko, imad³o, m³otek to

narzêdzia rzeŸbiarskie. Artysta powie i poka¿e jak drewno

mo¿e staæ siê materia³em plastycznym, jak nad nim zapanowaæ,

jak wydobyæ z niego duszê. Powstan¹ niepowtarzalne prace.

Ju¿ prowadzimy zapisy. Szczegó³owy plan wycieczki na

www.zacisze.waw.pl i w sekretariacie DK Zacisze. Jednodniowa

wycieczka autokarowa. Minimalny wiek dzieci: 7 lat. Nale¿y

zabraæ ze sob¹: korzeñ drzewa, z którego zostanie wykona-

na rzeŸba. Dodatkowo mo¿na zabraæ ma³y m³otek, pi³kê

rêczn¹, d³utko do drewna. Koszt wyjazdu: 30 + 60 z³ uczest-

nicy zajêæ, pozosta³e osoby 45 + 65 z³.

4 czerwca (sobota) godz. 11.00 - „Na zabawê piêkny czas”

Wystêp zespo³u „Zaciszañska Nuta”, miejsce: Szko³a Pod-

stawowa nr 84 im. Waleriana £ukasiñskiego, Warszawa, ul.

Radzymiñska 227.

6 czerwca (poniedzia³ek) godz. 17.55 - „Bajkowa sztuka

dziecka” prezentacja. Wstêp wolny.

7 czerwca (wtorek) godz. 18.00 - „Spotkanie z gitar¹” - Pre-

zentacja uczniów sekcji gitary Jana Kasprzyka. Wstêp wolny.

8 czerwca (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla

seniorów. Wstêp 11 z³.

11 czerwca (sobota) - „Dalej ¿wawo, dalej ¿ywo” - Koncert

zespo³u „Zaciszañska Nuta” z okazji 25-lecia zespo³u „£ocho-

wianie”, miejsce: Miejski i Gminny Oœrodek Kultury w £ocho-

wie, ul. 1-go Maja 22.

13 czerwca (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Uroczyste zakoñ-

czenie roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku DK „Zacisze”.

13 VI (poniedzia³ek) godz. 12.00 - „Spe³nione marzenia” -

Wystawa pracowni malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu

Kultury „Zacisze”. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 15 wrzeœnia.

15 VI (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków - pod-

sumowanie sezonu. Godz. 18.00 - Spotkanie Zwi¹zku Eme-

rytów i Rencistów Ko³o nr 5.

18 VI (sobota) - Zakoñczenie sezonu 2010/2011 i rozdanie

dyplomów w Akademii „Dotknij sztuki”.

19 czerwca (niedziela) po Mszy œw. o godz. 12.00 - „Chwal-

cie Pana wszyscy i Maryjê Matkê Jego” koncert zespo³u „Za-

ciszañska Nuta” w Koœciele œw. Ludwika w Joñcu.

20 czerwca (poniedzia³ek) godz. 17.00 - „Muzyczne popo-

³udnie”. Prezentacja sekcji instrumentów klawiszowych: „Ma³y

cz³owiek gra”, keyboard i pianino. Wstêp wolny.

21 czerwca (czerwca) godz. 18.00 - Koncert zespo³u „Gita-

rerra” z DK Zacisze w Czytelni Naukowej nr 1 Biblioteki Pu-

blicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Œw. Win-

centego 85). Wstêp wolny.

Jerzyki z Darwina 8

Jesteœmy na Pradze, stoimy

pod 4 piêtrowym, d³ugim blo-

kiem przy ul. Darwina 8, gdzie

trwaj¹ prace ociepleniowe. To

miejsce naszej ostatniej inter-

wencji. 3 œciany budynku (od

podwórka i 2 szczytowe) s¹ ju¿

ukoñczone, nowa elewacja po-

krywa te¿ czêœæ œciany od stro-

ny ulicy. Rusztowania i os³ania-

j¹ce je siatki zakrywaj¹ ca³y

front domu, co bardzo utrudnia

obserwacjê. Mimo to ju¿ po

chwili daje siê zauwa¿yæ nad-

latuj¹cego wróbla, który chowa

siê w jednym z otworów wen-

tylacyjnych, umieszczonych od

spodu biegn¹cego wzd³u¿ bu-

dynku p³askiego gzymsu.

Po chwili widzimy kolejne

wróble wskakuj¹ce w s¹siednie

otwory. Wchodz¹ i wychodz¹, w

dziobach nios¹ pokarm dla pi-

skl¹t, których gromadne æwier-

kanie dobiega spod dachu. Te

otwory to dla ptaków drzwi do

siedliska, którym jest stropo-

dach, czyli niska, oddzielona od

czêœci mieszkalnej przestrzeñ

miêdzy ostatni¹ kondygnacj¹ a

dachem. To w³aœnie ulubione

miejsce gniazdowania dla wró-

bli, kawek i jerzyków.

Jest wczesne popo³udnie.

Obserwowane przez nas jerzy-

ki kr¹¿¹ wokó³ budynku, s³ychaæ

ich charakterystyczne, przenikli-

we gwizdy. Pojawiaj¹ siê w polu

widzenia nagle i z niesamowit¹

prêdkoœci¹ znikaj¹, trudno za

nimi nad¹¿yæ wzrokiem.

Jerzyki poluj¹ na owady, któ-

re zbieraj¹ w specjalnym wolu

umieszczonym w gardle. Kie-

dy go nape³ni¹, wracaj¹ do

gniazda i karmi¹ nimi swoje

m³ode. Jeœli w okolicy brakuje

owadów lub ptaki maj¹ trudno-

œci w poruszaniu siê z powo-

du deszczu, odlatuj¹ nawet

setki kilometrów od gniazda,

by gdzie indziej zdobyæ po-

karm. W tym czasie pisklêta

zapadaj¹ w rodzaj „œpi¹czki”,

w której czekaj¹ nawet kilka

dni na powrót rodziców.

Na swoje lokale jerzyki wy-

bieraj¹ nie tylko stropodachy (z

tych jeszcze dla nich dostêp-

nych), ale wszelkie szpary, ja-

kie mog¹ znaleŸæ w elewa-

cjach budynków: pod parape-

tami i balkonami, za rynnami i

rurami spustowymi, w szczeli-

nach miêdzy wielkimi p³ytami.

W wiêkszoœci s¹ to tak ma³e

szczeliny, ¿e ludziom trudno

uwierzyæ, by mog³y siê w nie

wcisn¹æ ptaki, a có¿ dopiero,

¿e g³êbiej jest ich mieszkanie.

Gniazdo jerzyka ma kszta³t

niewielkiej, p³askiej czarki zbu-

dowanej z suchych traw,

mchu, puchu nasiennego i

sierœci, z³apanych w locie i zle-

pionych œlin¹ ptaka. Ani w nim,

ani w pobli¿u nie zobaczymy

nieczystoœci, bo wszystkie od-

chody piskl¹t na bie¿¹co s¹

wynoszone przez rodziców na

zewn¹trz. Samiczka sk³ada

zwykle od 2 do 3 jaj, w odstê-

pach dwu-, a nawet trzydnio-

wych. Jaja s¹ silnie wyd³u¿o-

ne, koloru bia³ego, lekko poro-

wate. Wysiaduj¹ je na zmianê

oboje rodzice, od pierwszego

jaja oko³o 20 dni. Odleg³oœci

czasowe w zniesieniu kolejne-

go jaja zabezpieczaj¹ pisklêta

przed œmierci¹ z powodu nie-

odpowiednich warunków at-

mosferycznych. Gdyby z³a po-

Lataj¹ce jerze c.d.
gnacji prace nie bêd¹ prowa-

dzone a¿ do koñca sierpnia,

kiedy ptaki opuszcz¹ gniazda.

Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e

zamurowywane s¹ ¿ywcem i

umieraj¹ razem z pisklêtami,

których nie opuszczaj¹  w nie-

bezpieczeñstwie. Ocala³y

dziêki temu, ¿e ktoœ z okolicz-

nych mieszkañców zawiado-

mi³ nas o sytuacji. Ten ktoœ to

jednak wyj¹tek, bo wci¹¿ bar-

dzo niewielu ludzi wie o istnie-

niu jerzyków. Równie¿ lokato-

rzy z Darwina 8 nie wiedzieli,

¿e od lat s¹ ich s¹siadami.

W jaki sposób unikn¹æ po-

dobnych dramatów, jak w³aœci-

wie przygotowaæ siê do remon-

tu, by nie naraziæ ptaków na

cierpienie i œmieræ, a lokatorów

na straty finansowe oraz na

czym polega kompensacja

zniszczonych siedlisk, dowie-

cie siê Pañstwo w nastêpnym

odcinku.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

goda zasta³a maleñkie pisklê-

ta, z pewnoœci¹ zginê³yby

wszystkie. Jeœli w tym czasie

bêd¹ w gnieŸdzie pisklêta

wiêksze, wiêc silniejsze i te

najm³odsze, s³absze, to praw-

dopodobnie zginie tylko jedno,

to najs³absze. Gniazdo opusz-

czaj¹ po 35-42 dniach (lub d³u-

¿ej, jeœli pogodna by³a nie-

sprzyjaj¹ca), kiedy potrafi¹ ju¿

œwietnie lataæ. Jerzyki pozo-

stan¹ z nami do po³owy lub

koñca sierpnia, w zale¿noœci

od tego, jak szybko uda im siê

odchowaæ m³ode. W ub. sezo-

nie obserwowa³am jeszcze we

wrzeœniu parê, która nie odle-

cia³a do tej pory z powodu

spóŸnionego lêgu.

Nasze jerzyki z Darwina 8

dopiero pod wieczór zaintereso-

wa³y siê otworami stropodachu.

O zmierzchu zni¿y³y lot i raz za

razem próbowa³y siê dostaæ do

siedliska w stropodachu. Ob-

serwowaliœmy, jak lawirowa³y

miêdzy barierkami rusztowania

i wpada³y na siatkê. Jerzyki nie

potrafi¹, jak inne ptaki, przysia-

daæ i podfruwaæ ma³ymi etapa-

mi, tylko wlatuj¹ do swoich

gniazd z ca³ym impetem i po-

trzebuj¹ do tego du¿o wolnej

przestrzeni. Kilkakrotnie widzie-

liœmy, jak jerzyk uderza w me-

talowa barierkê i spada na po-

dest. Ka¿de takie zderzenie jest

dla niego bardzo niebezpiecz-

ne - grozi z³amaniem skrzyd³a,

a to oznacza œmieræ i dla ptaka

i dla jego piskl¹t.

W wyniku interwencji opusz-

czone zosta³y siatki i zdjête

barierki rusztowania przeszka-

dzaj¹ce jerzykom w wejœciu do

siedliska. Na ostatniej kondy-
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mini og³oszenia

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 519-589-081

ANGIELSKI, niemiecki,

w³oski - rok w miesi¹c - tel.

789-264-384

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

PODSTAWY obs³ugi komputera,

zachêcamy seniorów, tel.

601-440-130

SZKO£A muzyczna CASIO

naTarchominie - keybord,

gitara, akordeon, fortepian,

wokal - tel. 511-486-484

ZDROWIE

ABY potencjê wzmocniæ

502-454-922

„OPIEKUN osób starszych,

niepe³nosprawnych, zale¿nych”

+ pierwsza pomoc - tel.

789-264-384

US£UGI

AAA SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DOMOFONY, naprawa,

monta¿ 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

GLAZURA, remonty,

wykoñczenia 30-letnia

praktyka 510-042-455

HYDRAULIKA wodna,

kanalizacyjna, gazowa,

centralne ogrzewanie,

piece, us³ugi kominiarskie,

remonty, 696-321-228

KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

22 679-00-57, 501-587-257

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEGRYWANIE VHS na

DVD 601-383-055

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

ROLETY, ¿aluzje 888-865-177

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

18-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

ZAK£AD œlusarski wykonuje:

kraty, balustrady, ogrodzenia,

wiaty, zabudowy balkonów,

drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.

22 679-60-81, 604-460-142

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

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki

22 677-71-36, 502-011-257

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-

kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay

na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,

w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia

na pokolenie, i jest uznawany za jednego z naj-

lepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny

odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji

swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MAN-

GLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie

jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.

Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

ki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 czerwca

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

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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Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

PRZYCHODNIA

NZOZ EZMED

- lekarze rodzinni

- lekarze specjaliœci

- badania laboratoryjne

- badania diagnostyczne

MEDYCYNA PRACY

Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,

tel. 22 676-78-71

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

WESELA,   STYPY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, maj dla lekarzy wetery-

narii jest istnym szaleñstwem

zawodowym.

Podzwonne majowego ko-

munistycznego, za pseudodar-

mo pospolitego ruszenia prze-

ciwwœciekliznowego, dopro-

wadza nas, lekarzy weteryna-

rii, do totalnego wyczerpania.

W maju pracujemy non stop

mimo transformacji, a Unia

Europejska, podobnie jak so-

cjalizm, na³o¿y³a na w³aœcicieli

zwierz¹t restrykcjê szczepie-

nia. W Unii szczepienie nie

obowi¹zuje jedynie w maju.

27 maja anno domini 2011

goœciliœmy Baraka Obamê. To,

co dzia³o siê w mieœcie, pod-

czas jego wizyty, przypomina

coroczn¹ akcjê szczepieñ.

Aby nie staæ w kolejce do

nieprzytomnego lekarza wete-

rynarii, a móc powitaæ jednego

z najwa¿niejszych w œwiecie

polityków potencjalnie ¿yczli-

wych Polsce, pamiêtajmy - nie

ma ju¿ jednomiesiêcznej akcji.

Nie ma sowieckiego hurra.

Jesteœmy przygotowani ca³y

rok. Zapraszamy nawet w

grudniu. Proszê wykorzystaæ

pozamajow¹ dostêpnoœæ us³u-

gi na chwilê rozmowy z leka-

rzem weterynarii. Proszê zada-

waæ nam pytania, dotycz¹ce

sposobu ¿ywienia, o zasad-

noœæ sterylizacji, o profilakty-

kê antykleszczow¹, o szcze-

pienia dodatkowe, o wszystko

co Was niepokoi, interesuje. I

to, co najwa¿niejsze – co no-

wego w weterynarii!

Barak Obama odlecia³, a

nasze „wiwat  polityczne sta-

ny” w moich oczach nadal s¹

przy m³odym wysportowa-

nym, pogodnym prezyden-

cie bez uprzedzeñ, podobne

do pospolicie ruszonej gro-

mady wychowanej na libe-

rum veto i zapatrzeniu we

w³asne paznokcie.

.... W chwili spotkania z pa-

cjentem, bli¿ej mi do wilgotne-

go, serdecznego psiego czy

kociego nosa przy mojej twa-

rzy, którego mimika pysia po-

parta jest prawd¹ ruchów ogo-

na ni¿ do poprawnej politycz-

nej sk³adni odrzutu Air Force

One i wiecznego piekie³ka po-

miêdzy Polish Force One PO,

Force One PIS, Force One

PSL, Force One  Sejmu, Force

One Senatu and many others

pomniejszych forsików. Forsy

po naszemu ...... proszê ....

Szanownych Pañstwa bar-

dzo proszê  tych z Was, którzy

zaszczepili swoje pociechy

przeciwko wœciekliŸnie, aby-

œcie zwrócili uwagê czy Wasze

zwierzêta nie wykazuj¹ obja-

wów zaburzeñ koordynacji ru-

chów, nadmiernego wydziela-

nia œliny i wypadania 1/3 d³u-

goœci jêzyka na zewn¹trz jamy

ustnej. W ponadpañstwowej

polityce zagranicznej jako spo-

Choroba poszczepienna

... za dwa tygodnie
³eczeñstwo nie mamy zbyt wie-

le do powiedzenia, aliœci w tej

czêœci NGP dobro zwierz¹t jest

najwa¿niejsze, ca³a reszta jest

po to, abyœmy w co czterolet-

nim wyborze mogli cieszyæ siê

nimi w optymalnie rz¹dzonym

kraju.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

p. Miros³awy Szulejewskiej, z³o¿ony dnia 12 maja

2011 r. i zmieniony dnia 17 maja 2011 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego Dn 0,1 m w drodze dojazdowej

do ul. Twórczej na czêœci dzia³ki nr ew. 45/4 z obrêbu

4-16-25 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

(ul. Modliñska 197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej

daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Dom Development S.A., Pl. Pi³sudskiego 3, 00-078

Warszawa, z³o¿ony dnia 29 kwietnia 2011 r. i zmieniony

dnia 13 maja 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie sieci wodoci¹gowej zwi¹zanej z projektowanym

osiedlem DERBY 14 na dz. nr ew. 39/1 z obrêbu 4-16-36

przy ul. Skarbka z Gór w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.

10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

(ul. Modliñska 197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej

daty ukazania siê zawiadomienia.
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Prosto z mostu

PO warszawsku

Lewa strona medalu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Samodzielne rz¹dy Platformy Oby-

watelskiej w Warszawie zrujnuj¹ jej

mieszkañców. Odk¹d Hanna Gronkie-

wicz-Waltz zosta³a ponownie prezyden-

tem stolicy – i to ju¿ w pierwszej turze -

a PO uzyska³a samodzieln¹ wiêkszoœæ w

Radzie Miasta, politycy tej partii prze-

stali nawet udawaæ, ¿e chc¹, by ¿y³o siê

lepiej. A ju¿ na pewno nie wszystkim.

Trudno bowiem, by ¿y³o siê lepiej tym,

którzy do tej pory ledwo wi¹zali koniec

z koñcem, a dziœ ju¿ najmniejszych szans

na to nie maj¹.

W poprzedniej kadencji, wspó³rz¹-

dz¹c w Warszawie z Platform¹, radni

Sojuszu Lewicy Demokratycznej skutecz-

nie blokowali zapêdy w³adz miasta od-

noœnie siêgania do kieszeni warszawia-

ków. Znacz¹co ograniczyliœmy ówczesny

wzrost cen biletów komunikacji miejskiej,

przez d³ugi czas skutecznie powstrzymy-

waliœmy podwy¿kê czynszów i wybiliœmy

z g³owy w³adzom miasta prywatyzacjê

SPEC-u. Podobnych przyk³adów podaæ

mogê wiêcej.

Wszystko skoñczy³o siê jednak po

wspomnianych na pocz¹tku wyborach

samorz¹dowych w 2010 roku, choæ zwia-

stuny tego, co mo¿e nas czekaæ pod rz¹-

dami PO - pojawi³y siê ju¿ wczeœniej.

Mowa tu chocia¿by o drastycznej pod-

wy¿ce czynszów i jeszcze wiêkszym

wzroœcie op³at za u¿ytkowanie wieczy-

ste. Naprawdê nie wiem jakim cudem nie

odbi³o siê to na wyniku wyborczym Plat-

formy. Byæ mo¿e, nie do wszystkich

mieszkañców stolicy jeszcze wówczas do-

tar³o, jak bardzo Pani Prezydent ich do-

œwiadczy³a. A to by³ dopiero pocz¹tek.

Zwyciêstwo Platformy Obywatelskiej

w Warszawie da³o im pe³ny wiatr w

¿agle. Ju¿ nie tylko w³adze ratusza, ale

nawet radni tej partii uznali, ¿e teraz

wolno im wszystko. ¯e bezapelacyjne

zwyciêstwo oznacza zgodê mieszkañców

na ka¿dy ich pomys³ i dzia³anie. Nawet

to, które bezpoœrednio uderza w warsza-

wiaków. Dlatego burmistrzowie dzielnic

wznowili zawieszon¹ na czas wyborów

akcjê podwy¿szania op³at za u¿ytkowa-

nie wieczyste – nawet o kilka tysiêcy

procent! A Hanna Gronkiewicz-Waltz za-

powiedzia³a prywatyzacjê SPEC-u, ozna-

czaj¹c¹ wzrost cen za ogrzewanie i ciep³¹

wodê oraz seriê podwy¿ek - praktycz-

nie na wszystko.

Realizacja tej apokaliptycznej wizji

przysz³a szybko. Na ostatniej sesji Rady

Miasta radni PO uchwalili pierwsz¹ seriê z

czekaj¹cych warszawiaków w najbli¿szym

czasie podwy¿ek. Przede wszystkim zade-

cydowali o kosmicznym wzroœcie cen bile-

tów komunikacji miejskiej i to na najbli¿-

sze trzy lata. Za kosztuj¹cy dziœ 2,80 z³

bilet jednorazowy od sierpnia zap³acimy

3,60, a od stycznia 2014 roku 4,80! W

tym czasie bilet dobowy zdro¿eje z 9 do

18 z³otych, a kwartalny podmiejski z 290

do 550 z³otych! Na nic zda³ siê opór rad-

nych SLD i PiS, którzy zag³osowali prze-

ciw. G³osami wszystkich radnych PO pod-

wy¿ka zosta³a wprowadzona. Nie zawaha³

siê nikt z rz¹dz¹cej Warszaw¹ partii Tuska

zarówno przy tym, jak i kolejnym g³oso-

waniu. Bo na tej samej sesji radni Platfor-

my - na wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz

– zafundowali warszawiakom równie¿ 30

– procentow¹ podwy¿kê cen za wodê i œcie-

ki. Znów bez najmniejszego mrugniêcia

okiem i chwili refleksji, ¿e byæ mo¿e kogoœ

na to byæ nie staæ.

A to jeszcze nie wszystko. Platforma

Obywatelska szykuje ju¿ bowiem kolejne

podwy¿ki. Najpierw op³at za ¿³obki - za-

miast dotychczasowych 300 z³otych rodzi-

ce bêd¹ musieli zap³aciæ… 1170! Potem

przyjdzie czas na przedszkola, wywóz

Rz¹dzi Platforma - mamy POdwy¿ki

œmieci i wszystko inne, za co od warsza-

wiaków wyszarpaæ bêdzie mo¿na pieni¹-

dze. A po jesiennych wyborach parlamen-

tarnych (bo w obawie o ich wynik póki co

milcz¹) PO przekszta³ci w spó³ki warszaw-

skie szpitale i przychodnie, które odt¹d

bêd¹ nastawione nie na pomoc pacjentom,

ale na ekonomiczne zyski. Ciekawe, jak

wtedy bêdzie siê ¿y³o nam wszystkim? I

co nam wówczas powiedz¹ rz¹dz¹cy War-

szaw¹ politycy Platformy, którym tak ciê¿-

ko pomyœleæ, ¿e zamiast w kieszeni war-

szawiaków dodatkowych pieniêdzy mo¿-

na i nale¿y szukaæ gdzie indziej?

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Rada Warszawy, g³osami PO i SLD nie

zgodzi³a siê na definitywne rozebranie

hañbi¹cego ca³y naród polski pomnika

szpec¹cego Pl. Wileñski. Zostanie on tyl-

ko przesuniêty o kilkadziesi¹t metrów.

Pomnik „Braterstwa broni” (bo tak ofi-

cjalnie siê nazywa) mia³ byæ zburzony

na pocz¹tku lat 90. razem z pomnikiem

„krwawego Feliksa” na Pl. Bankowym.

Zosta³ umieszczony w 1945 r. na cokole

przeznaczonym przed wojn¹ na pomnik

ks. Ignacego Skorupki. Widnieje na nim

napis: „Chwa³a bohaterom Armii Ra-

dzieckiej, towarzyszom broni, którzy

oddali swe ¿ycie za wolnoœæ i niepodle-

g³oœæ narodu polskiego Pomnik ten

wznieœli mieszkañcy Warszawy 1945”.

Tym bardziej warto przypomnieæ, ja-

kie „braterstwo broni” upamiêtnia.

Armia Czerwona, która wspólnie z pod-

porz¹dkowanymi jej oddzia³ami I i II Armii

Wojska Polskiego wyzwala³a terytorium

Polski spod okupacji hitlerowskiej, trakto-

wa³a Polskê jako kraj podbity. Zajmowa³a

dowolnie wybrane przez siebie obiekty

przemys³owe, gmachy u¿ytecznoœci publicz-

nej i prywatne domy. Sowieci prowadzili ra-

bunkow¹ gospodarkê. Wiele maszyn i urz¹-

dzeñ zosta³o zniszczonych, wiele zdemon-

towano i wywieziono w g³¹b Rosji.

Najbardziej jednak daj¹c¹ siê we znaki

polskiej ludnoœci plag¹ by³y rabunki i gwa-

³ty dokonywane przez ¿o³nierzy sowiec-

kich. „Krasnoarmiejcy” wpadali do prywat-

nych domów, sk¹d rabowali co cenniejsze

przedmioty – pieni¹dze, zegarki, maszy-

ny do szycia, rowery, narzêdzia. Napady

zdarza³y siê na drogach, na dworcach ko-

lejowych i w poci¹gach. Osobnym proble-

mem by³y gwa³ty, czêsto zbiorowe, na Po-

lkach i przebywaj¹cych w Polsce Niemkach.

Jednym z takich, udokumentowanych, zda-

rzeñ jest zabójstwo trzech osób dokonane

wiosn¹ 1945 r. w Sianowie. W jednym z

domów rodzina prawdopodobnie przetrzy-

mywa³a rannego ¿o³nierza podziemia nie-

podleg³oœciowego. Gdy Rosjanie to odkry-

li, ¿o³nierza i rodzinê, która udzieli³a mu

schronienia, rozstrzelano na pobliskiej ³¹ce.

Nieco inny los spotka³ uciekaj¹c¹ przez Sia-

nów rodzinê sk³adaj¹c¹ siê z mê¿czyzny i

dwóch kobiet. Zosta³y one brutalnie i wie-

lokrotnie zgwa³cone, w wyniku czego tar-

gnê³y siê na w³asne ¿ycie. Mê¿czyzna zmar³

jakiœ czas póŸniej.

Na kluczowych stanowiskach dowód-

czych w polskim wojsku umieszczeni zostali

sowieccy dowódcy okreœlani mianem „POP”

– pe³ni¹cy obowi¹zki Polaka.  Niektórzy z

nich, jak np. pu³kownicy D. Wozniesienski i

A. Skulbaszewski zapisali siê w dziejach

Wojska Polskiego jako inspiratorzy zbrod-

niczych czystek w korpusie oficerskim.

Sowiecka armia odegra³a zasadnicz¹

rolê w umacnianiu w³adzy komunistycz-

nej w Polsce. Zwalcza³a, wraz z polskim

UB i KBW, zbrojne podziemie niepodle-

g³oœciowe. Zachowania radzieckich ¿o³nie-

rzy niewiele siê przy tym zmieni³y. Œwiad-

czy o tym odnotowana przez komunistycz-

nych ju¿ starostów i wojewodów wielka

liczba informacji o rabunkach, jakich

¿o³nierze Armii Czerwonej dokonali w ró¿-

nych czêœciach kraju. Nie by³y to wy³¹cz-

nie przestêpstwa dokonane przez poje-

dynczych ¿o³nierzy, ale tak¿e ekscesy o

du¿ym zasiêgu, które odbija³y siê szero-

kim echem. Np. w lipcu 1945 r. ¿o³nierze

sowieccy z poci¹gów stoj¹cych na stacji

Olechów pod £odzi¹ zaatakowali piêæ po-

bliskich wiosek. Ich mieszkañcy zostali

doszczêtnie obrabowani, a wiele kobiet

zgwa³conych. Ogarniêta panik¹ ofiary

uciek³y, porzucaj¹c domy na pastwê losu.

W 1991 r. armia sowiecka liczy³a w

Polsce 53 tys. ¿o³nierzy oraz 7,5 tys.

pracowników cywilnych, którym towa-

rzyszy³o 40 tys. cz³onków rodzin. Rosja-

nie stacjonowali w 59 garnizonach w 21

ówczesnych województwach. Zajmowali

707 km terytorium Polski, gdzie posia-

dali 13 lotnisk, bazê morsk¹, 6 poligo-

nów i 8000 obiektów. Ostatnie oddzia³y

rosyjskie opuœci³y nasz kraj dopiero w

koñcu roku 1993 r. Armia Radziecka sta-

cjonowa³a w Polsce 48 lat.

Takie to braterstwo upamiêtnia PO i

SLD. Dla mnie to jak spluniêcie w twarz.

A dla Pañstwa?

Maciej Maciejowski

radny m.st. Warszawy

www.maciejowski.pl

Co upamiêtnia pomnik

„Czterech œpi¹cych”?

zapowiadany na ubieg³y tydzieñ nie

nast¹pi³. Zapowiadaj¹cy przyzna³ siê do

b³êdu i datê prze³o¿y³. Nowy termin - 21

paŸdziernika. Dlaczego ten dzieñ, to wie

tylko zapowiadaj¹cy,  jeden z charyzma-

tycznych pastorów jednego z wielu cha-

ryzmatycznych koœcio³ów funkcjonuj¹cych

w USA. Zapowiadaj¹cym by³ Harold Cam-

ping, który za³o¿y³ w latach 50. sieæ Fa-

mily Radio, chyba wzór do naœladowania

przez nasze Radio Rydzyka. Wielebny

Camping prorokowa³ ju¿ koniec œwiata w

1994. Wszystko to oparte na analizie Bi-

blii. Na Biblii mo¿na wszystko, jak

twierdz¹ niektórzy, z wyj¹tkiem progra-

mowania, a i to byæ mo¿e na uczelni na-

szego Ojca Dyrektora wkrótce bêdzie

mo¿liwe. Jeœli koniec œwiata ma byæ 21

paŸdziernika, to tak siê zastanawiam, po

co mam siê denerwowaæ. Ominie mnie i

moich bliŸnich szereg decyzji. Nie bêdzie

paŸdziernikowych wyborów parlamentar-

nych w pañstwie po³o¿onym pomiêdzy

Bugiem a Odr¹. Nie wygra Tusk, nie wy-

gra Kaczyñski. Nie muszê siê wiêc przej-

mowaæ, czy ekonomicznie pogr¹¿y mnie

III RP czy politycznie IV. Mo¿emy sobie

odpuœciæ roztrz¹sanie dylematów, czy WIG

pójdzie w górê, a kurs franka spadnie. Ma-

klerzy mog¹ jechaæ na ryby, a nie g³ów-

kowaæ: czy lepiej inwestowaæ w fundusze

obligacji, czy w z³oto - najpewniejsz¹ lo-

katê tak¿e obecnego ustroju? Mo¿e war-

to w dzidy, ³uki, wnyki i harpuny. Gospo-

darki bowiem nie bêdzie, chyba ¿e autar-

kiczna. Coœ za coœ. My wam banany, wy

nam piwo - no mo¿e odwrotnie, to bez

znaczenia. „Nie bêdzie ju¿ niczego” - jak

mawia niejaki Kononowicz, obywatel Bia-

³egostoku i kandydat na funkcje wszela-

kie. Demokracja daje szanse wszystkim.

Mo¿e swoje g³osiæ Tusk i Kaczyñski, mo¿e

Rydzyk, Camping i Kononowicz.

Nie chcê koñca œwiata ani w paŸdzier-

niku, ani w mo¿liwej przewidywalnej per-

spektywie. Chcê wyborów 23 paŸdzier-

nika. Chcê zmiany rz¹du na bardziej

przyjazny ludziom. Rz¹du nieuwik³ane-

go w kunktatorskie PR-owskie analizy,

co siê mu op³aca, a co nie. Rz¹du, który

za g³ówny algorytm ma wzrost zamo¿-

noœci Polaków, a nie zamo¿noœæ swoj¹.

Rz¹du nie ideologicznego, ale pragma-

tycznego. Rz¹du, który nie unika trud-

nych, ale sprawiedliwych decyzji. Rz¹du

z udzia³em SLD – ta perspektywa za-

pewne dla niektórych to dopiero koniec

œwiata.

.... a ponadto uwa¿am, ¿e skazany

ju¿ w pierwszej instancji s¹du za szan-

ta¿ i pedofiliê £ukasz M. w mo¿liwie naj-

krótszej perspektywie czasu powinien

przestaæ byæ radnym dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Koniec œwiata

Jeden most rocznie, remont wszyst-

kich kamienic na Pradze, remont wiêk-

szoœci dróg w ca³ej Warszawie. Tyle mo-

glibyœmy zrealizowaæ inwestycji, gdyby

Warszawa nie p³aci³a tzw. janosikowe-

go. W wyniku tego mechanizmu nasze

miasto oddaje do bud¿etu ogólnego pra-

wie 10% dochodów. W latach 2003-

2009, z bud¿etu Warszawy wyp³ynê³o

w ten sposób prawie 4 mld z³.

Janosikowe to taki fundusz solidar-

noœciowy, który nakazuje wojewódz-

twom i miastom bogatszym przekazy-

waæ czêœæ swoich dochodów na rzecz po-

zosta³ych. Ten mechanizm w za³o¿eniach

mia³ pomagaæ, w rzeczywistoœci zaœ szko-

dzi. Szkodzi przede wszystkim p³ac¹cym,

ale te¿ obdarowywanym. Dlaczego?

Do bud¿etu obdarowanych pieni¹dze

z podatków mieszkañców Warszawy s¹

po prostu dolewane. Ponad 20 lat wolnej

Polski nauczy³o nas, ¿e proste zapomogi

psuj¹ system, rozleniwiaj¹ i s¹ niespra-

wiedliwe. Uwa¿am, ¿e dobrym rozwi¹-

zaniem jest stworzenie specjalnego fun-

duszu janosikowego, sk¹d dotacje bêd¹

przeznaczane na najwa¿niejsze i najbar-

dziej potrzebne inwestycje i np. pomoc

dla gmin walcz¹cych ze skutkami klêsk

¿ywio³owych. Gminy te powinny móc apli-

kowaæ, pokazaæ dlaczego i na co potrze-

buj¹ tych pieniêdzy. Tak dzia³a³ przecie¿

Janosik – pomaga³ potrzebuj¹cym, a nie

rozdawa³ na lewo i prawo…

Procedura wyliczania wysokoœci jano-

sikowego jest bardzo skomplikowana,

ale jednym z g³ównych czynników jest

liczba mieszkañców. Nie od dziœ wiado-

mo, ¿e w Warszawie mieszka wiêcej osób

ni¿ jest zameldowanych lub p³ac¹cych

podatki. Szacuje siê, ¿e od 30 do nawet

50%, licz¹c tak¿e tych doje¿d¿aj¹cych tu

do pracy, czyli korzystaj¹cych z warszaw-

skiej infrastruktury. Nale¿y zmieniæ ten

wspó³czynnik dla Warszawy, przez co

20% janosikowego zostanie w Warsza-

wie, a bêdzie to oko³o 200 mln rocznie.

Co zrobiæ z tymi oszczêdnoœciami?

Uwa¿am, ¿e zaoszczêdzone w ten spo-

sób pieni¹dze powinny byæ w 100% prze-

znaczone dla najbardziej potrzebuj¹cych

dzielnic. Chcê, ¿eby te 200 mln rocznie by³o

wydawane na remonty kamienic na Pradze,

budowê szkó³ i przedszkoli na Bia³o³êce, roz-

wój kanalizacji na Bia³o³êce i w Wawrze i

inne pilne i potrzebne inwestycje. Ta kwota

powinna byæ ujêta w fundusz rozwoju, któ-

rego nadrzêdnym celem bêdzie wyrówna-

nie poziomów rozwoju w Warszawie.

Proszê zapamiêtaæ, ¿e nie chcemy zli-

kwidowaæ tego systemu, wierzê bowiem,

¿e mocniejsi powinni pomagaæ s³abszym.

Janosikowe trzeba jednak zreformowaæ

tak, aby pomaga³o, a nie szkodzi³o.

1. Pieni¹dze na konkretne cele i za-

dania, w ramach konkursu, czyli dla po-

trzebuj¹cych, a nie wszystkich.

2. Urealnienie systemu naliczania

janosikowego = 200 mln oszczêdnoœci

Janosik vs. Syrenka. Dlaczego potrzeba zmian?

Mamy 3 miesi¹ce na zebranie 100

tysiêcy podpisów! To 1000 podpisów

dziennie! Zbierajmy wszyscy!

Formularze do zbierania podpisów

chêtnie przeka¿ê Pañstwu podczas mo-

ich dy¿urów radnego. Najbli¿szy ju¿ 7

czerwca o godzinie 18.00 w Pa³acu Kul-

tury i Nauki w pokoju 2020.

Dariusz Dolczewski

radny Rady Warszawy

(Platforma Obywatelska)

www.Dolczewski.pl

W czwartym roku urzêdowania mi-

nister Julia Pitera ujawni³a swoje opus

magnum: ustawê o unikaniu konfliktu

interesów, czyli tak zwan¹ ustawê anty-

korupcyjn¹. Projekt jest na etapie uzgod-

nieñ miêdzyresortowych, ale ju¿ dziœ

wiadomo, ¿e odpowiada starej zasadzie

Soso, i¿ œciganie korupcji narasta w miarê

budowy demokracji. Nasi liderzy musz¹

mieæ kogo wskazywaæ obywatelom jako

Ÿród³o wszelkiego z³a. Dlatego przepisy

antykorupcyjne wed³ug minister Pitery

maj¹ obj¹æ nie - jak obecnie - 420 000,

lecz 750 000 urzêdników. Ka¿dy z nich

bêdzie siê musia³ wyspowiadaæ w spra-

wie zatrudnienia w administracji swoich

dzieci, wnuków, rodziców i teœciów. Ta

sprawozdawczoœæ w sumie obejmie wiê-

cej osób ni¿ Narodowy Spis Powszechny.

Podejœcie pani Pitery do tematu kon-

fliktu interesów najlepiej ilustruje propo-

nowany przez ni¹ przepis ograniczaj¹cy

mo¿liwoœci zasiadania funkcjonariuszy pu-

blicznych w organach spó³ek Skarbu Pañ-

stwa i samorz¹du do jednej spó³ki. Innymi

s³owy, jeden urzêdnik bêdzie sobie móg³

dorobiæ najwy¿ej w jednej radzie nadzor-

czej. Wydawa³oby siê, ¿e spó³ki, których z

jakichœ wzglêdów nie sprywatyzowano, po-

winny byæ objête profesjonalnym nadzo-

rem w³aœcicielskim Skarbu Pañstwa i byæ

kontrolowane przez rady nadzorcze, sk³a-

daj¹ce siê z zawodowych audytorów z za-

sobu kadrowego pañstwa; z natury rzeczy

ka¿dy audytor zajmowa³by siê co najmniej

kilkoma spó³kami. Takie pomys³y pani Ju-

lii s¹ obce. Chodzi tylko o to, by urzêdnicy

zbytnio siê nie nachapali, bo wed³ug niej

g³ównie tym siê zajmuj¹.

Polowanie na czarownice musi trwaæ.

W³aœnie koñczy siê, po siedmiu latach,

proces by³ego prezydenta Warszawy

Wojciecha Kozaka w sprawie miejskiej

spó³ki Sedeco. Absurdalne oskar¿enie o

niegospodarnoœæ wyprodukowa³, podob-

nie jak dwieœcie innych, jego nastêpca

Lech Kaczyñski, przy aplauzie „Gazety

Wyborczej” i liderów Platformy Obywa-

telskiej („sitwa panuje w Warszawie”),

zadowolonych, ¿e mog¹ w ten sposób

pozbyæ siê z partii zwolenników Paw³a

Piskorskiego. Dziœ „Wyborcza” ma³ymi

literami, na siódmej stronie sto³ecznego

dodatku, informuje: „Prezydent oskar-

¿ony w aferze, której nie by³o”. Nie by³o

¿adnej afery, ani sitwy, ani uk³adu, by³a

Polowanie na dorsze

brutalna walka o w³adzê dla braci Ka-

czyñskich i Donalda Tuska.

Prezydentowi Kozakowi, dziesiêæ lat

temu uwa¿anemu za jednego z najzdol-

niejszych i najpracowitszych samorz¹dow-

ców w Warszawie, z³amano karierê i znisz-

czono kawa³ek ¿ycia. Dziœ mo¿na mu za-

cytowaæ s³owa, którymi pewien ubek w

latach piêædziesi¹tych pocieszy³ ledwo

¿ywego aresztanta, przes³uchiwanego na

Koszykowej. Podszed³ z nim do okna i

wskazuj¹c przechodniów rzek³: „Ty to ju¿

masz za sob¹, ich to dopiero czeka...”

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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To w³aœnie sympatyczny

kapitan Wyderka, bohater edu-

kacyjnego komiksu propaguj¹-

cego bezpieczeñstwo nad

wod¹ wita³ dzieci w niedzielê

29 maja na terenie Komisaria-

tu Rzecznego przy ul. Wybrze-

¿e Szczeciñskie 6. Od kilku ju¿

lat Komisariat Rzeczny Policji

organizuje w Porcie Praskim

Dzieñ Dziecka. Jedynie w ze-

sz³ym roku impreza nie dosz³a

do skutku z powodu powodzi.

Program tegorocznego pik-

niku by³ bardzo atrakcyjny.

Przewidywa³ przeja¿d¿ki ró¿-

nymi pojazdami na l¹dzie i na

wodzie, konkurencje sportowe,

pokazy i konkursy z nagroda-

mi. Na l¹dzie mo¿na by³o prze-

jechaæ siê nie tylko quadem,

ale równie¿ mniej znanym po-

jazdem RINO lub dwuko³owym

transporterem o elektrycznym

napêdzie typu segwey. Na

przystani komisariatu kolejki

ustawia³y siê do skuterów wod-

nych i policyjnych motorówek.

By³y te¿ atrakcje w powie-

trzu. Dla odwa¿nych otwarto

bowiem park linowy. Zwolen-

nicy sportów ekstremalnych i

mocnych wra¿eñ mogli zje-

chaæ na linie z platformy

umieszczonej wysoko na drze-

wie. Oczywiœcie w kasku i z

odpowiednim zabezpiecze-

niem. Dziêki urz¹dzeniu testo-

wemu o nazwie ¿yroskop m³o-

dzi kandydaci na pilotów mo-

gli sprawdziæ swoje predyspo-

zycje do latania. M³odszym

wystarczy³ zwyczajny dmucha-

ny zamek i trampolina.

W basenie o pojemnoœci 55 tys.

litrów odbywa³a siê nauka nurko-

wania. Instruktor Marek Charêza

cierpliwie objaœnia³, jak za³o¿yæ

sprzêt, sprawdziæ szczelnoœæ

maski i jak p³ywaæ pod wod¹.

Niedaleko basenu uwagê

zwiedzaj¹cych przyci¹ga³a

grupa m³odych ludzi zajêta bu-

dow¹ kanadyjki. By³y to warsz-

taty szkutnicze, prowadzone

przez Fundacjê Promocji Re-

kreacji KiM, która jest jedn¹ z

kilkunastu organizacji, jakie od

lat wspieraj¹ piknik organizo-

wany w Komisariacie Wodnym

z okazji Dnia Dziecka.

- Kanadyjkê budujemy me-

tod¹ plankowania – wyjaœni³

instruktor Tomasz Hajduk.

Planki to cienkie mahoniowe

listewki, które ³¹czy siê za po-

moc¹ gwoŸdzików i kleju.

Amatorzy strzelania mogli

spróbowaæ swoich si³ na strzel-

nicy sportowej Sekcji Strzelec-

kiej Legii. By³y te¿ pokazy

sprzêtu Stra¿y Po¿arnej oraz

sprzêtu ratowniczego. Wielkim

zainteresowaniem cieszy³ siê

pokaz samoobrony Stra¿y

Miejskiej. Sprawnoœæ stra¿ni-

czek, które bez problemów

dawa³y sobie radê z silniejszy-

mi „dresiarzami” wzbudza³a

zas³u¿ony podziw i nasuwa³a

wniosek, ¿e w szko³ach powin-

no siê wprowadziæ obowi¹zko-

we zajêcia judo dla dziewcz¹t.

Jeszcze jedn¹, ciekaw¹ pro-

pozycj¹ pikniku, odbiegaj¹c¹

trochê od pozosta³ych by³o sta-

nowisko nazwane Przygoda

archeologiczna z Uniwersyte-

tem Warszawskim. Przygoda,

zorganizowana dla dzieci przez

studentów Ko³a Naukowego

Recepcji Antyku przy Wydzia-

le Archeologii UW polega³a na

lepieniu naczyñ z gliny i wyko-

paliskach w du¿ej piaskownicy.

Jak powiedzia³a nam przewod-

nicz¹ca Ko³a Naukowego i pra-

cownik Muzeum Uniwersytetu

Warszawskiego Anna Biñkow-

ska, wspó³praca policji wodnej

i studentów archeologii trwa ju¿

kilka lat, a wi¹¿e siê z poszuki-

waniami zatopionej w okolicach

Cytadeli barki ze zrabowanymi

przez Szwedów w czasie po-

topu rzeŸbami, pochodz¹cymi

z Pa³acu Kazimierzowskiego.

Po przygodzie intelektualnej

przyszed³ czas na coœ l¿ejsze-

go, bardziej ulotnego. Mo¿na

zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e by³

to najbardziej intryguj¹cy punkt

programu – pokaz baniek my-

dlanych. Zapewniam Pañstwa,

nie by³y to zwyk³e bañki. Ekipa

m³odych ludzi z Wroc³awia to

prawdziwi specjaliœci w dziedzi-

nie „bañkowania”, tworz¹cy za

pomoc¹ prostych narzêdzi ulot-

ne dzie³a sztuki. A wszystko to

po³¹czone z du¿¹ dawk¹ humo-

ru naprawdê robi³o wra¿enie i

dawa³o du¿o radoœci.

Podobnie zreszt¹ jak ca³y

piknik z okazji Dnia Dziecka

zorganizowany w Komisariacie

Rzecznym w Porcie Praskim.

By³a to niezwykle udana impre-

za, na której ka¿de dziecko

znalaz³o dla siebie coœ cieka-

wego, a i doroœli siê nie nudzili.

Joanna Kiwilszo

Wiele atrakcji czeka³o na dzieci w niedzielê 29 maja w

Komisariacie Rzecznym Policji. Na pikniku, zorganizowanym

z okazji Dnia Dziecka przez praskich policjantów, nikt siê nie

nudzi³. Dobr¹ zabawê zagwarantowa³ kapitan Wyderka.

W tym roku Dzieñ s¹siada ob-

chodzono na Ochocie, w Ursusie,

Œródmieœciu, na Mokotowie i na

obu Pragach. Koordynatorem

akcji na poziomie ogólnomiejskim

jest Q Ruch S¹siedzki.

Na dwudniowe œwiêto 27 i

28 maja zaproszono s¹siadów

z domów, podwórek i ulic, an-

ga¿uj¹c w proste dzia³ania

mieszkañców z ró¿nych czêœci

dzielnicy. Oto kilka przyk³adów

z Pragi Pó³noc.

Na podwórku Targowa 49/51

i Okrzei 34 kooperatywa

„Zwierz siê” zaplanowa³a bo-

gaty program, zarówno dla

dzieci, jak i dla doros³ych, obej-

muj¹cy np. malowanie, gry, a

tak¿e opowieœci przewodnika

o miejscu, w którym obecnie

stoj¹ nowe domy.

W StudioGalerii „3...” przy ul.

Strzeleckiej 26 w sobotê odby-

wa³ siê kiermasz ró¿noœci, a

o 18.00 „Kino s¹siedzkie” wy-

œwietli³o film „£aweczka”.

Przy ul. Objazdowej 1 w ra-

mach upiêkszania przestrzeni

miejskiej mia³a miejsce akcja

„Kwiatek”. Praskie Stowarzy-

szenie Mieszkañców „Micha-

³ów” zaproponowa³o samo-

zwañcze s¹siedzkie sadzenie

kwiatów przed przychodni¹.

Na osiedlu Œliwice do Dnia

s¹siada przyst¹pi³a biblioteka

przy ul. Witkiewicza 31, która

w pi¹tek mia³a swój dzieñ

otwarty, dodatkowo oferuj¹c

dzieciom rysowanie, czytanie

bajek, gry planszowe oraz dar-

mowy internet.

Tak¿e na Œliwicach, w piw-

nicy przy Gersona 3 wymienia-

no siê rzeczami (najwiêkszym

Dzieñ s¹siada na Pradze Pó³noc
Dzieñ S¹siada to inicjatywa, której organizatorami s¹ sami

mieszkañcy. To tak¿e dobra okazja do integracji i aktywizacji

poszczególnych miejsc i s¹siedztw na terenie jednej dzielnicy.

powodzeniem cieszy³y siê

ksi¹¿ki), a tak¿e smakowano

zg³oszone do konkursu ciasta.

Zwyciêzcy nie wy³oniono, do-

ceniaj¹c wk³ad pracy we

wspólnym wydarzeniu wszyst-

kich uczestników. Ciekawe

rozmowy przy cieœcie i herba-

cie nie³atwo by³o zakoñczyæ.

Zwieñczeniem programu by³a

projekcja „Kina s¹siedzkiego”

- filmu dokumentalnego „Za-

nim przekln¹ nas dzieci” o te-

matyce ekologicznej.

Choæ pogoda nikogo nie

rozpieszcza³a, Dzieñ s¹siada

na Pradze Pó³noc nale¿y

uznaæ za udany. W tym roku

jego obchody odby³y siê tu po

raz pierwszy, ale z pewnoœci¹

nie ostatni. Nawi¹zano nowe

znajomoœci, powsta³y te¿ po-

mys³y na wspólne inicjatywy.

Te doœwiadczenia z pewnoœci¹

przydadz¹ siê do kolejnych, ju¿

powa¿niejszych dzia³añ.

Kr.

Dzieñ Dziecka w Komisariacie Rzecznym Policji

Targi Pracy
17 czerwca w Domu Kultury Praga przy ul. D¹browsz-

czaków 2 w godzinach 11.00-14.00 odbêd¹ siê Targi Pracy.

Organizatorami s¹: Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y

MWK OHP w Warszawie oraz Partner Dom Kultury Praga.

Targi adresowane s¹ do m³odzie¿y ucz¹cej siê, zaintereso-

wanej podjêciem pracy, absolwentów wchodz¹cych na rynek

pracy, osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Maj¹ za za-

danie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, instytucji

rynku pracy, instytucji szkoleniowych, fundacji i stowarzyszeñ

wspieraj¹cych m³odzie¿ w procesie podejmowania decyzji edu-

kacyjnych i zawodowych.

Targi stanowi¹ doskona³¹ okazjê do promowania Pracodaw-

ców i ich firm, jak i oferty adresowanej do osób bezrobotnych i

poszukuj¹cych pracy, a tak¿e do m³odzie¿y ucz¹cej siê. Przed-

siêwziêcie dla pracodawców jest doskona³¹ okazj¹ do pozy-

skania odpowiedniego wykwalifikowanego pracownika oraz

prezentacji i wzmocnienia wizerunku jako firmy wpisuj¹cej siê

w nurt odpowiedzialnego biznesu.

Wiêcej informacji w Punkcie Poœrednictwa Pracy Mazo-

wieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców

Pracy, ul. K³opotowskiego 15 lok 1, tel: (22) 497 08 56,

e-mail: ppp.warszawa-praga@mazowiecka.ohp.pl

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦♦♦♦♦ wesela   ♦♦♦♦♦ bankiety

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

www.domweselny.waw.pl


