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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Przed nowym
rokiem szkolnym
Rozmowa z zastêpc¹ burmistrza Bia³o³êki, Piotrem Jaworskim
Bia³o³êcka oœwiata to wowej i gimnazjum przy ul. Kotemat ci¹gle aktualny, bo bia³ka bêdzie mog³o uczyæ siê
potrzeby nie malej¹, ale wrêcz ok. 500 uczniów. W 18 nowych
przeciwnie, stale rosn¹.
dodatkowych salach dydaktyczOwszem, ale chcia³bym za- nych znajd¹ siê nowoczesne
znaczyæ, ¿e przysz³y rok pracownie jêzykowe, biologiczszkolny bêdzie pewnym prze- no-chemiczne i informatyczne,
³omem, zw³aszcza we wyposa¿one w zupe³nie nowy
wschodniej Bia³o³êce, która sprzêt komputerowy.
do tej pory bardzo cierpia³a z
Ten w³aœnie sprzêt sta³ siê
powodu zbyt ma³ej liczby przedmiotem jednego z artymiejsc w szko³ach.
ku³ów zamieszczonych w loOd wrzeœnia w nowej, dobu- kalnej prasie. Autor zarzuca
dowanej czêœci szko³y podstadokoñczenie na str. 2

Spalarnie –
wymóg czasów
Góra odpadów produkowanych przez Polaków roœnie
niebotycznie. Ka¿dy z nas wytwarza ich w ci¹gu roku od
300 do 350 kg, w ogólnym bilansie daje to sumê odpadów równ¹ – ni mniej ni wiêcej – 12-13 milionom ton. W
naszym kraju brakuje spójnego systemu segregacji odpadów, wiêc na sk³adowiska, potocznie zwane wysypiskami, trafiaj¹ równie¿ odpady, których czas degradacji
mo¿na liczyæ w dziesi¹tkach, a nawet setkach lat. Jak dotychczas mamy tylko jedn¹ spalarniê odpadów komunalnych – warszawski Zak³ad Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych - ZUSOK.
W planach jest budowa 12 typu. Spalarnie s¹ jednym z
zak³adów termicznego prze- ogniw ca³ego, nowoczesnego
twarzania odpadów, jednak¿e ³añcucha gospodarki odpadaspecjaliœci uwa¿aj¹, ¿e zwa- mi. Kompostowanie odpadów
¿ywszy na potrzeby naszego organicznych, recykling szk³a,
kraju, jest to stanowczo za papieru, tektury i metali, wczema³o. Dla porównania we œniej selektywnie zebranych,
Francji funkcjonuje 128 spa- unieszkodliwianie odpadów
larni, w Niemczech 66, we niebezpiecznych i wreszcie
W³oszech 48, w Danii 40, w termiczna obróbka, czyli spaAustrii 38, w Szwecji i Szwaj- lanie. W Polsce ani jedno z
dokoñczenie na str. 6
carii odpowiednio – 33 i 30.
Nawet jeœli weŸmiemy poprawkê na to, ¿e wymienione
wy aktów w galerii Sygnatura
kraje produkuj¹ wiêcej odpaby³a akcja w Klitce na Z¹bdów ni¿ nasz kraj, w przysz³okowskiej 12, gdzie przez ca³¹
œci bêdziemy potrzebowali kilnoc mo¿na by³o sobie zrobiæ
kudziesiêciu zak³adów tego
Po raz drugi i zapewne nie ostatni, ca³a kulturalna Praga za- artystyczne nagie zdjêcia w
têtni³a ¿yciem tak¿e noc¹. Tym razem by³o miêdzynarodowo, promocyjnej cenie. Odwa¿pod has³em „Praga lubi Pragê, czyli artystyczny desant znad nych nie zabrak³o. Dada –
We³tawy”. W oficjalnym otwarciu imprezy na terenie „Konese- salon twórczoœci swobodnej &
ra” wziê³a udzia³ sama czeska pani ambasador. W znajduj¹- Mucha nie siada igra³ w uliczcych siê tam galeriach Klimy Bocheñskiej oraz Sygnaturze nym pokazie z ogniem, preodby³y siê wernisa¿e wybitnych przedstawicieli czeskiej gro- zentuj¹c cyrkowe sztuczki, w
teski, zaœ w galerii Nizio zaprezentowano prace króla czeskie- tym jazdê na monocyklu. Nie
go komiksu Káji Saudka. Czeskie klimaty promowa³o tak¿e No- opodal da³ znaæ o swoim istveKino Praha, pokazuj¹c na nocnym maratonie filmowym naj- nieniu, choæ jeszcze nie
ciekawsze autorskie produkcje tamtejszej kinematografii.
otwarty, bar „MOMO” z kuchWydarzeniem wieczoru by³ mapê Pragi Pó³noc gêst¹ sie- ni¹ z Himalajów. W Galerii
koncert legendarnej rockowej ci¹ punktów. Ciekawym na- Praga del Arte serwowano
dokoñczenie na str. 9
grupy Plastic People of the wi¹zaniem do czeskiej wystaUniverse, której korzenie siêgaj¹ wydarzeñ „Praskiej wiosny” 1968 roku, a dzia³alnoœæ
splata siê œciœle z niepodleg³oWszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
œciowymi d¹¿eniami czeskiej
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
opozycji. Proces i kary wiêziew gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
nia dla muzyków sta³y siê
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
bodŸcem do podpisania petyoraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
cji w ich obronie, która póŸniej
(nr tel. 22 353 06 20).
przesz³a do historii pod nazw¹
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
„Karty 77”.
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Miejsca, w których siê dzia³o coœ ciekawego pokrywa³y
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Noc Pragi

Jacek Kaznowski
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zaprasza mieszkañców na Piknik Rodzinny

W programie:
kiermasze, warsztaty,
zabawy rodzinne, konkursy sportowe, koncerty,
Nie mo¿e Ciê tam zabrakn¹æ!

Zbadaj s³uch

Wyklikaj nowy plac zabaw na Bia³o³êce
19 czerwca od godz. 15:00
Park Henrykowski
przy ul. Klasyków, róg ul. Modliñskiej.
Wstêp wolny.

Firma Nivea Polska z okazji swojego jubileuszu prowadzi akcjê „100 placów zabaw
na 100 lat NIVEA”. W ramach projektu firma
ufunduje i wybuduje bezpieczne place zabaw
w 100 lokalizacjach w Polsce na terenach
przygotowanych i przekazanych przez samorz¹dy lokalne pod budowê placów zabaw.
Bia³o³êka równie¿ przyst¹pi³a do konkursu,
zg³aszaj¹c lokalizacjê przy ul. Odkrytej, w jednej z najbardziej zaludnionych czêœci dzielnicy.
Teraz budowa placu zabaw le¿y w rêkach
mieszkañców - place powstan¹ w tych miejscach, które zbior¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów
w internetowych g³osowaniach na stronie firmy www.100latnivea.pl/glosowanie. Po zalogowaniu wszyscy doroœli u¿ytkownicy uzyskaj¹ mo¿liwoœæ codziennego oddania g³osu
na jedno, wybrane przez siebie miejsce. Za-

chêcamy do g³osowania i namawiania rodziny
oraz znajomych, ¿eby równie¿ klikali Ka¿dy
g³os mo¿e zadecydowaæ o wygranej!
Na pocz¹tku w aplikacji by³y problemy techniczne. Dlatego, w razie ich powtórzenia, prosimy siê nie zniechêcaæ i próbowaæ dalej!
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Przed nowym rokiem szkolnym
dokoñczenie ze str. 1

radnym dzielnicy, ¿e zamiast
zbudowaæ trybuny na basenie
przy ul. Œwiatowida, pieni¹dze
przeznaczone na ten cel zosta³y wydane na zakup komputerów – w³aœnie do szko³y
na Kobia³ce. Jest to jedynie
czêœæ prawdy, niepe³ne przedstawienie stanu faktycznego,
bowiem trybuny, których koszt
siêga 2,8 mln z³, s¹ nieporównywalnie wiêksz¹ inwestycj¹
ni¿ zakup komputerów. Musieliœmy znaleŸæ dodatkowe
œrodki na kilka inwestycji
oœwiatowych. Blisko 2,5 mln z³
z tej kwoty zosta³o przeznaczone na priorytetowe cele, tj.
na rozbudowê i doposa¿enie
przedszkola przy ul. Porajów
oraz Szko³y Podstawowej nr
231 przy ul. Juranda ze Spychowa. Inwestycje w oœwiacie
s¹ dla nas najwa¿niejsze.
No w³aœnie. Rozbudowa
tej szko³y by³a bardzo oczekiwana, ale wci¹¿ brakowa³o
funduszy.
Rodzice dzieci z tego rejonu od kilku lat zabiegali o tê
inwestycjê. W zesz³ym roku,
dziêki nieustannym negocjacjom i interwencjom zarz¹du
uda³o siê pozyskaæ na ten cel
ponad 3 mln z³, a ¿e projekt
rozbudowy podstawówki przy
ul. Juranda by³ ju¿ gotowy, inwestycjê mo¿na by³o bezzw³ocznie rozpocz¹æ. W tym
roku, aby zwiêkszyæ zakres tej
inwestycji, do³o¿yliœmy ponad
1 mln z³ – w znacznej czêœci
w³aœnie z planowanej budowy
trybun na basenie przy ul.
Œwiatowida.
Ponadto, wiosn¹ br. uda³o
siê nam zdobyæ w ramach programu „Radosna Szko³a”
œrodki w wysokoœci 230 tys. z³
na budowê placu zabaw dla
najm³odszych uczniów, który
powstanie do koñca br.
Czy to koniec inwestycji
oœwiatowych?
Nie mo¿na zapominaæ o
szkole podstawowej, która
powstaje przy ul. Berensona.
Ten nowoczesny budynek, z
ogromnym zapleczem dydaktycznym; od wrzeœnia br. zostanie przeznaczony dla podstawówki, która tylko czasowo
mia³a swoj¹ siedzibê przy ul.
Ostródzkiej.
W budynku szko³y przy ul.
Ostródzkiej pozostanie tylko
gimnazjum i nowo tworzone
oddzia³y przedszkolne dla 5latków, nale¿¹ce do po³o¿onego po s¹siedzku przedszkola
przy ul. Hemara. Przenosiny
szko³y podstawowej poprawi¹
znacz¹co komfort nauki w samym gimnazjum i - co wa¿ne
- umo¿liwi¹ stworzenie oddzielnego wejœcia dla 5-latków.
Nie zapominamy tak¿e o
bazie sportowej – w 2011 r.
zakoñczy siê rozbudowa ze-

spo³u boisk w gimnazjum przy
ul. Przytulnej na Choszczówce.
Zmiana w systemie edukacji, tj. objêcie wszystkich
5-latków obowi¹zkiem wychowania przedszkolnego,
zapewne równie¿ nie u³atwia sytuacji.
Do zwiêkszania liczby
miejsc w przedszkolach wykorzystujemy wszystkie mo¿liwoœci. Z koniecznoœci w niektórych szko³ach tworzymy
oddzia³y przedszkolne dla 5latków. W tym roku zakoñczy
siê rozbudowa dwóch przedszkoli miêdzy Wis³¹ a Modliñsk¹. Zarówno przedszkole na ul. Porajów, jak i na ul.
Strumykowej zyska nie tylko
dodatkowe oddzia³y, ale te¿
odnowion¹ czêœæ ¿ywieniow¹ i place zabaw. Rozbudowane placówki na Tarchominie i Nowodworach bêd¹
mog³y po wakacjach przyj¹æ
³¹cznie 250 maluchów. Potrzeby, oczywiœcie, s¹ znacznie wiêksze i szukamy kolejnych rozwi¹zañ.
W pobli¿u ul. Modliñskiej
znajduje siê jeszcze jedno
przedszkole, o którym by³o
g³oœno w ubieg³ym roku.
Przedszkole „Weso³y Pêdzelek” uda³o siê kupiæ, ale
placówka wymaga remontu.
Owszem, uda³o siê nam
kupiæ budynek od Polfy. Batalia o to przedszkole trwa³a d³ugo i wielokrotnie zmienia³y siê
warunki zakupu. Nie mogliœmy
jednak pozwoliæ, ¿eby ta placówka zosta³a zamkniêta.
Przejêliœmy budynek w z³ym
stanie. Nie mamy w tej chwili
œrodków na gruntowny remont, ale najpilniejszy problem – remont dachu - uda
nam siê rozwi¹zaæ jeszcze w
tym roku.
Wróæmy jeszcze do tematu szko³y przy Kobia³ce.
Rozbudowanej szkole przybêdzie wielu uczniów, ale
wraz z nimi rodzice, którzy
przywo¿¹ dzieci na zajêcia.
Szko³a nie ma w tej chwili
odpowiedniego parkingu.
Istotnie, sprawa parkingu
przy szkole na ul. Kobia³ka
budzi niepokój rodziców do
tego stopnia, ¿e jeden z nich
napisa³ artyku³ na ten temat
do wspomnianej ju¿ gazety
lokalnej, kreœl¹c zapowiedzi
nadchodz¹cego „horroru”
(cyt.). Otó¿ chcia³bym uspokoiæ rodziców i zapewniæ, ¿e
wszystko wskazuje na to, ¿e
parking przy ul. Kobia³ka –
zgodnie z planem zostanie
wybudowany do koñca lipca,
¿eby od nowego roku, kiedy
rozbudowana i zmodernizowana szko³a zostanie otwarta
i bêdzie przyjmowaæ du¿o wiêcej dzieci, mo¿na by³o parkowaæ bez przeszkód. Prowadzimy tak¿e negocjacje dotycz¹-

ce pozyskania gruntu pod rozbudowê boisk przy tej szkole.
Potrzeby w zakresie
budowy i modernizacji
placówek oœwiatowych s¹
ogromne. Jakie s¹ wiêc
plany na najbli¿sze lata?
Chcielibyœmy, oczywiœcie,
budowaæ jak najwiêcej. Jednak
plany musz¹ byæ dostoswane
do naszych mo¿liwoœci finansowych. Skupiamy siê wiêc
g³ównie na szkolnictwie podstawowym. Rozpoczêliœmy ju¿
proces inwestycyjny budowy
trzech nowych szkó³ podstawowych, które powstan¹ w ci¹gu
najbli¿szych 2-3 lat przy ul. Ceramicznej (Tarchomin), Hanki
Ordonówny (Nowodwory) i
G³êbockiej („Zielona Bia³o³êka”), czyli tam, gdzie s¹ najbardziej potrzebne. Ca³y czas zabiegamy o dodatkowe œrodki.
Budowê szko³y podstawowej
przy ul. G³êbockiej chcemy
skorelowaæ z powstaniem w jej
pobli¿u terenu rekreacyjnosportowego pomiêdzy osiedlami Derby i Agroman. W obecnej trudnej sytuacji finansowej
staramy siê byæ tak¿e nieszablonowi. Zdradzê, ¿e zaawansowane s¹ ju¿ negocjacje dotycz¹ce budowy placówek
oœwiatowych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. W Polsce ppp to nadal temat nowy, ale gdzie jak nie w³aœnie na Bia³o³êce warto podj¹æ
decyzje o tej formie realizacji
inwestycji oœwiatowych?
Rozmawia³a Zofia Kochan
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Rzeka D³uga i Wiœniewo
Bia³o³êccy radni zwrócili siê
do w³adz stolicy z wnioskiem o
powo³anie spó³ki wodnej, która
zajê³aby siê kompleksow¹ modernizacj¹ rzeki D³ugiej. Z tym
problemem w³adze dzielnicy
borykaj¹ siê od lat, boryka³y siê
z nim równie¿ w³adze gminy, w
czasach, gdy Bia³o³êka by³a
samodzielna. Problem narasta
w zwi¹zku z urbanizacj¹ dzielnicy. Rzeka ma 45 km d³ugoœci,
przez Bia³o³êkê przep³ywa jej
koñcowy, 5,5-kilometrowy odcinek. Stan wa³ów przeciwpowodziowych jest fatalny, w ubieg³ym roku, w styczniu, niewiele
brakowa³o, by rzeka przela³a
siê przez przedwale. Gdyby
dosz³o do przerwania wa³ów,
znaczna czêœæ wschodniej Bia³o³êki znalaz³aby siê – mo¿e nie
pod wod¹, ale z pewnoœci¹ w
wodzie. Sytuacjê dodatkowo
pogarsza brak infrastruktury
drogowej we wschodniej czêœci
dzielnicy. Gdyby zasz³a koniecznoœæ ewakuacji mieszkañców z tamtego terenu, by³oby
to niewykonalne. Tê sytuacjê
œwietnie obrazuje w¹ski most
na Zdziarskiej – po jednym pasie ruchu w ka¿dym kierunku.
Bêdzie wiód³ do piêciotysiêcznego osiedla, którego budowa
jest planowana w tej okolicy.
Powstanie spó³ki wodnej, w
porozumieniu z marsza³kiem
województwa, zapewni³oby
kompleksow¹ ochronê rzeki, inwentaryzacjê jej brzegów, modernizacjê i utrzymanie wa³ów
przeciwpowodziowych. Warto
by³oby równie¿ oceniæ jakoœæ

wody w rzece, w kontekœcie zlokalizowanych w jej pobli¿u inwestycji, choæby oczyszczalni œcieków czy stawów rybnych.
Radni pozytywnie zaopiniowali propozycjê nazwy Bociani
Zak¹tek dla placu, który powsta³ z inicjatywy Stowarzyszenia Moja Bia³o³êka, w okolicach
Ruskowego Brodu i Mañkowskiej. To uczniowie bia³o³êckich
szkó³ wybrali tê nazwê w drodze konkursu. Warto przypomnieæ, ¿e w tym miejscu znajduj¹ siê bocianie gniazda, jedne z nielicznych w Warszawie.
Radni podtrzymali swoje
stanowisko w kwestii zarzutów
jednego z mieszkañców Bia³o³êki, który skar¿y³ dzia³ania
dyrektora i pracowników Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami, przekonuj¹c, ¿e
ci naruszyli jego prawo posiadania nieruchomoœci. Komisja
rewizyjna rady dzielnicy ju¿ po
raz wtóry rozpatrywa³a tê
sprawê i nie dopatrzy³a siê
owego naruszenia.
Nastêpna uchwa³a dotyczy³a
kolejnej skargi mieszkañców.
Tym razem chodzi³o o lokalizacjê studni ch³onnych w pobli¿u
ich posesji. Studnia ch³onna to
instalacja odprowadzaj¹ca do
gruntu wstêpnie uzdatnione
œcieki z przydomowych oczyszczalni. Przy budowie studni
ch³onnej najwa¿niejsze jest
utrzymanie w³aœciwej odleg³oœci
pomiêdzy dnem studni a poziomem wód gruntowych. Powinna
ona wynosiæ minimum 1,5 metra. Przepisy dotycz¹ce po³o¿e-

nia studni ch³onnej przewiduj¹
jej lokalizacjê w odleg³oœci 3 m
od granicy dzia³ki i 30 m od studni wodoci¹gowej, w przypadku
studni odbieraj¹cych œcieki sanitarne. Te wymagania nie s¹ a¿
tak restrykcyjne w przypadku
odprowadzania wody deszczowej lub wody pochodz¹cej z drena¿u. Komisja rewizyjna nie dopatrzy³a siê naruszenia tych zasad, wobec czego radni podtrzymali odpowiedni¹ uchwa³¹ stanowisko komisji.
Centrum rekreacyjno-handlowe w Parku Wiœniewo to
wyj¹tkowo niefortunny pomys³.
Pod topór pójdzie 700 drzew.
Radni w swoim stanowisku byli
jednomyœlni – nale¿y wstrzymaæ tê inwestycjê, przynaj-

mniej do czasu uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Wiœniewa. Park Wiœniewo, unikatowy obszar w rejonie S¹siedzkiej, Podró¿niczej i Modliñskiej, zas³uguje na ochronê.
Niewielkie zmiany w bud¿ecie na 2011 dotyczy³y tym razem placówek oœwiatowych.
(egu)

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

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

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

„My dla rodziny”
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka w imieniu organizatorów
serdecznie zaprasza na Dzieñ Integracji i Inicjatyw
Spo³ecznych 2011 „My dla rodziny”. Impreza odbêdzie
siê 18 czerwca w godz. 11.00-15.00 w Ogrodzie Domu
Pomocy Spo³ecznej przy ul. Bohaterów 46/48.
W tym dniu mieszkañcy Bia³o³êki bêd¹ mogli spotkaæ siê
z przedstawicielami instytucji i s³u¿b pracuj¹cych na rzecz
rodziny. W programie przewidziano równie¿ gry i zabawy
dla dzieci i m³odzie¿y, kiermasz lokalnego rêkodzie³a,
wystêpy lokalnych zespo³ów artystycznych.

Jerzyki. Jak mo¿emy chroniæ ptaki oraz ich siedliska?
W ostatnim wydaniu gazety pisa³am o zagro¿eniach, jakie
nios¹ dla jerzyków prowadzone na budynkach prace ociepleniowe i remontowe. W ich rezultacie zaklejone zostaj¹ w
elewacjach wszystkie szpary, w których mieszcz¹ siê gniazda. Najczêœciej równie¿ kratowane s¹ otwory prowadz¹ce do
stropodachów, bêd¹cych ulubionym siedliskiem jerzyków.
Zarówno jerzyki jak i inne pta- nana w okresie jesiennym i ziki gniazduj¹ce w budynkach mowym da fa³szywy obraz sy(wróble, kawki, go³êbie, jaskó- tuacji, poniewa¿ w tym czasie
³ki, sikory, szpaki, pustu³ki) znaj- nie ma ptaków w budynku. W³aduj¹ siê pod œcis³¹ ochron¹ œciwie zrobiona ekspertyza poprawn¹. Dotyczy to samych pta- winna wskazywaæ wszystkie
ków i ich lêgów, jak te¿ gniazd i aktualne i potencjalne miejsca
siedlisk. ¯eby ptaki uchroniæ gniazdowania oraz metody ich
przed niebezpieczeñstwem zabezpieczenia przed okresem
podczas remontu, wystarczy we lêgowym, na który na³o¿y siê
w³aœciwy sposób go zaplano- planowany remont.
waæ i przeprowadziæ. Inwestor
Powinna te¿ okreœlaæ zakres
(spó³dzielnia, wspólnota) powi- i sposób rekompensaty utraconien w sezonie poprzedzaj¹cym nych siedlisk, które zostan¹
remont zleciæ wykonanie opinii zniszczone wskutek prac reornitologicznej. Najlepiej zrobiæ montowych. Wa¿ne jest, by doj¹ na pocz¹tku czerwca, kiedy datkowo obserwacja ornitolowiêkszoœæ ptaków jest w trakcie giczna przeprowadzona by³a
lêgów. Pozwoli to na okreœlenie, bezpoœrednio przed pracami, co
czy i jakie ptaki gniazduj¹ w bu- pozwoli wykryæ ewentualne
dynku. Opinia wykonana w nowe miejsca gniazdowania.
ostatniej chwili lub nawet w trak- Wówczas konieczne jest zwrócie prac jest niekorzystna, po- cenie siê do Regionalnej i Geniewa¿ nie ma wtedy czasu na neralnej Dyrekcji Ochrony Œrotakie ich zorganizowanie, by nie dowiska o wydanie pozwoleñ na
szkodzi³y ptakom. Opinia wyko- p³oszenie ptaków oraz zniszczenie ich siedlisk. Organy te
STOMATOLOGIA wydadz¹ takie zgody jedynie na
okres poza lêgowy. Nastêpnym
etapem jest zabezpieczenie
PROMOCJA
tych miejsc, by nie zd¹¿y³y siê
- wype³nienia 80-90 z³
w nich zagnieŸdziæ ptaki. Zgod- korony porcelanowe 390 z³ nie z prawem mo¿e to byæ zrobione miêdzy 16 paŸdziernika a
- zni¿ki na protezy
koñcem lutego. Otwory wlotowe
- wybielanie zêbów
prowadz¹ce na stropodach najul. Jagielloñska 3 lepiej zas³oniæ metalow¹ siatk¹,
dobrze przymocowan¹ ko³kami
tel. 22 619-99-99 do œciany budynku. Szczeliny
przy rynnach i rurach spusto22 818-44-77
wych oraz pod parapetami i balponiedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
konami mo¿na likwidowaæ u¿y-

waj¹c zaprawy. U¿ycie pianki
monta¿owej jest mniej skuteczne, poniewa¿ mo¿e ona zostaæ
wyd³ubana przez kawki. Dopiero w ten sposób przygotowany
budynek mo¿e byæ bezpiecznie
poddany remontowi, bez ryzyka zamurowania ptaków i ich
lêgów. Po zakoñczeniu remontu zniszczone siedliska musz¹
zostaæ zrekompensowane. Sposobem najprostszym i najbardziej korzystnym dla ptaków jest
pozostawienie nie zakratowanych otworów prowadz¹cych na
stropodach.
Takie rozwi¹zanie nie zawsze
jednak jest mo¿liwe. Poza tym
nie zrekompensujemy tak miejsc
utraconych przez zaklejenie
szczelin w elewacji. W takim razie najlepszym rozwi¹zaniem
jest zainstalowanie na budynku
odpowiednich budek lêgowych.
Wa¿ne, by by³y one wykonane
zgodnie z potrzebami poszczególnych gatunków, tzn. by³y z
odpowiednich materia³ów, mia³y odpowiednie rozmiary i zosta³y zawieszone w odpowiednim
miejscu. Dla jerzyków stosujemy
typ „j”. Mo¿na je zakupiæ w organizacjach zajmuj¹cych siê
ochron¹ ptaków. Wieszamy je
na wysokoœci minimum 2. piêtra, najlepiej w miejscach zlikwidowanych gniazd. Wa¿ne jest,
by bezpoœrednio pod skrzynk¹
by³a woln¹ przestrzeñ min. 5 m,
dla swobodnego dolotu do
gniazd. Poniewa¿ jerzyki gniazduj¹ kolonijnie, nale¿y wieszaæ
od kilku do kilkunastu budek
obok siebie. Najkorzystniejsza
jest ekspozycja pó³nocna i
wschodnia. Skrzynki musz¹ byæ
zamontowane przed przylotem
jerzyków, w kwietniu lub na po-

cz¹tku maja, ew. w czerwcu, kiedy m³ode ptaki poszukuj¹ miejsc
na przysz³y sezon lêgowy.
Innym rozwi¹zaniem jest powieszenie skrzynek przed ociepleniem, a nastêpnie po po³o¿eniu warstwy styropianu otynkowanie ich na kolor elewacji
(tzw. metoda podtynkowa).
Staj¹ siê wtedy praktycznie niewidzialne na œcianie budynku.
Liczba budek lêgowych powinna byæ taka, ¿eby w jak najwiêkszym stopniu zrekompensowaæ ptakom utracone siedliska.
Ich monta¿ nie wymaga od inwestorów du¿ych nak³adów finansowych i pracy, a pozwala ptakom odbyæ lêgi w miejscu ich dotychczasowego gniazdowania.
Zachêcam czytelników gazety do rozejrzenia siê po swojej okolicy. Spróbujcie zaobserwowaæ, czy w s¹siedztwie - a
mo¿e w Waszym domu - nie
gniazduj¹ jerzyki.
Przypilnujcie, by by³y bezpieczne. By odlecia³y na zimowiska do Afryki w towarzystwie
swoich dzieci i by mia³y dok¹d
powróciæ nastêpn¹ wiosn¹.
Ka¿dy z nas ma nie tylko prawo, ale wrêcz obowi¹zek interweniowaæ, gdy przypuszczamy,
¿e mo¿e dziaæ im siê krzywda.
Zawsze mo¿ecie Pañstwo liczyæ na pomoc ze strony organizacji chroni¹cych ptaki.
Na stronie http://www.commonswift.org/common_swift.html
poœwiêconej jerzykom znajdziecie sporo interesuj¹cych informacji w jêzyku angielskim, czêœciowo przet³umaczonych na polski.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
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X Olimpiada „Krasnal”
Pod has³em „Bajka” odby³a siê w sobotê 11 czerwca
X Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa „Krasnal”.
We wspólnej zabawie przed siedzib¹ Poradni Rehabilitacyjnej „Krasnal” przy ul. Pancera 10 wziê³o udzia³ 180
dzieci wraz z rodzicami.

Kiedy w sobotê plac przed siedzib¹ Poradni Rehabilitacyjnej
„Krasnal” zaczê³y zape³niaæ postacie z bajek, dzieci w czerwonych koszulkach oraz klauni,
wiadomo by³o, ¿e rozpoczyna siê
Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa „Krasnal”. W tym
roku by³a to jubileuszowa X olimpiada. Integracyjne olimpiady
sportowe corocznie bowiem, od
2002 roku organizuje Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Krasnal”, które
powsta³o w grudniu 1995 roku.
W tym samym roku powo³any
zosta³ niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej – Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci „Krasnal”.
Pocz¹tkowo opiek¹ swoj¹ obejmowa³a ona jedynie 50-osobow¹
grupê dzieci z Tarchomina.
Z czasem dzia³alnoœæ poradni rozszerzy³a siê na ca³¹
Polskê. W ci¹gu 15 lat pracy
„Krasnala” z pomocy w poradni skorzysta³o ponad 1600
dzieci. Dziœ, w trzech placówkach - poza poradni¹ na ul.
Pancera, dzia³a te¿ poradnia

dla dzieci autystycznych przy
ul. Œreniawitów 12 oraz przedszkole dla dzieci z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
przy ul. Wittiga 5 - pracuje 78
osób. Ta kadra to oddani dzieciom lekarze, rehabilitanci,
pedagodzy, logopedzi z II stopniem specjalizacji i wieloletnim
doœwiadczeniem. Zespó³ ten
wspó³pracuje z rodzin¹ i najbli¿szym otoczeniem pacjenta.
Poradnia „Krasnal” pomaga
dzieciom z zaburzeniami wieku
rozwojowego, to jest z takimi
schorzeniami, jak mózgowe
pora¿enie dzieciêce, uszkodzenie centralnego i oœrodkowego
uk³adu nerwowego, autyzm i
zaburzenia pokrewne oraz zespó³ Aspergera. W œwietnie wyposa¿onych salach i gabinetach
pacjenci w wieku od 0 do 18 lat
korzystaj¹ z zabiegów rehabilitacyjnych, masa¿y, fizykoterapii
i hydroterapii.
Jedn¹ z form dzia³alnoœci
Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Niepe³nosprawnych
„Krasnal” jest organizowanie

Rodzinnych Integracyjnych
Olimpiad Sportowych. Jak co
roku i tym razem pogoda dopisa³a. Dzieci podzielone na 11
grup, pod opieka animatorów i
wolontariuszy startowa³y w
trzech konkurencjach sprawnoœciowych. By³y to: strzelanie
z armatek wodnych do baloników, przenoszenie pi³eczek na
³opatkach oraz bieg po³¹czony z turlaniem pi³ki. W tej ostatniej konkurencji uczestnicy
dosiadali te¿ drewnianego konika na patyku.
Olimpiady „Krasnala” odznaczaj¹ siê tym, ¿e bawi¹ siê ca³e
rodziny. By³y wiêc te¿ zawody
dla rodziców, którzy walczyli o
tytu³ Super Mamy i Super Taty.
Na wszystkich, ma³ych i du¿ych
czeka³y medale, dyplomy, nagrody i upominki. Jako ¿e olimpiada odbywa³a siê pod has³em
„Bajka”, nagradzane by³y te¿
przebrania. Wœród pomys³owych bajkowych przebierañców zwracali uwagê Jaœ i Ma³gosia z Tat¹ - Drwalem.
Poza konkurencjami sportowymi organizatorzy zapewnili
szereg innych atrakcji, jak przejazd kolorow¹ kolejk¹ na torach,
zamek do skakania, górê do
wspinaczki, plac zabaw i tor
przeszkód. Wielkim powodzeniem cieszy³a siê zje¿d¿alnia
Myszka Miki oraz karuzela ³añcuchowa. Mo¿na by³o te¿ spróbowaæ, jak siê jeŸdzi na harleyu,
bo piêæ takich maszyn przyjecha³o specjalnie do „Krasnala”.
G³ównym sponsorem X Rodzinnej Integracyjnej Olimpiady
Sportowej by³ Wydzia³ Spraw
Spo³ecznych i Zdrowia Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, a
imprezê prowadzi³a, jak zwykle
z ogromn¹ energi¹ i humorem,
wiceprezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych, Gra¿yna Ba³za vel Betuza.
Joanna Kiwilszo

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 616 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Lisiej/Hebanowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 57
w obrêbie 4-09-25 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres trzech lat w drodze
konkursu ofert, z przeznaczeniem pod zieleñ o pow. 377 m2 i parking samochodowy
o pow. 239 m2.
Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi
1,76 z³/m2 za grunt przeznaczony pod parking samochodowy i 0,12 z³/m2 za grunt
przeznaczony pod zieleñ, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego miesiêcznego
465,88 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 2.000,00 z³ najpóŸniej do dnia 29.06.2011 r.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku
bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Lisiej/Hebanowej”,
bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,
najpóŸniej do dnia 29.06.2011 r.
Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w Informatorze konkursowym.
Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 30.06.2011 r. o godz. 1000,
w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym
dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w
Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 800-1600.
Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
22 33-89-407 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Uchwa³a Nr XLI/202/2011
Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawy z dnia 31.05.2011 r.
w sprawie: og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póŸn.
zm.), §1, §2 i §3 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. nr 154, poz. 1629), § 6 ust. 1 pkt 11 Statutu Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Rady m.st. Warszawy nr LXX/2182/2010
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2010 r. nr 32, poz. 453 z póŸn. zm.), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Og³asza siê konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, z siedzib¹ w Warszawie przy ul.Van Gogha 1.
2. Treœæ og³oszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, okreœla Za³¹cznik nr 1 do
niniejszej Uchwa³y.
§2
Ustala siê kryteria wy³aniania kandydata na kandydata na stanowisko Dyrektora Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury okreœlone w Za³¹czniku nr 1 do niniejszej do Uchwa³y.
§3
1. Og³oszenie o konkursie, o którym mowa w § 1:
1.1. podaje siê do wiadomoœci pracowników Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury;
1.2. podlega publikacji w dziennikach o zasiêgu lokalnym;
1.3. umieszcza siê na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu m.st. Warszawy.
1.4. umieszcza siê na stronie internetowej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy
2. Wnioski o przyst¹pienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ
w terminie 30 dni od daty ukazania siê og³oszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1.
Przewidywany termin zakoñczenia postêpowania konkursowego - 2 miesi¹ce od daty
ukazania siê og³oszenia o konkursie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XLI/202/2011
Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy z dnia 31.05.2011 r.

ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
og³asza KONKURS na kandydata na stanowisko
DYREKTORA Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury
ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa
Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu powinni spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria formalne:
1. Konieczne:
1.1. obywatelstwo polskie;
1.2. wykszta³cenie wy¿sze (minimum magisterium);
1.3. minimum roczne doœwiadczenie na stanowisku kierowniczym lub trzyletnie doœwiadczenie
w instytucjach kultury;
1.4. pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych;
1.5. niekaralnoœæ zwi¹zana z zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych (dot. dysponowania
œrodkami publicznymi);
1.6. przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedmiotowej instytucji kultury.
2. Po¿¹dane:
2.1. znajomoœæ jêzyka obcego;
2.2. kreatywnoœæ, dynamika, komunikatywnoœæ;
2.3. umiejêtnoœæ sprawnej organizacji pracy i zarz¹dzania personelem;
2.4. zaœwiadczenia dotycz¹ce dorobku artystycznego;
2.5. prezentacja multimedialna koncepcji funkcjonowania i rozwoju Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyst¹pienie do konkursu - list motywacyjny;
2. CV (wraz z adresem i telefonem kontaktowym);
3. pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury;
4. kopie œwiadectw pracy (poœwiadczenie za zgodnoœæ z orygina³em) i ew. opinie
o dotychczasowej pracy zawodowej;
5. kopia dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumentów o ukoñczonych kursach
podnosz¹cych kwalifikacje (poœwiadczenie za zgodnoœæ z orygina³em);
6. kopia dokumentu potwierdzaj¹cego obywatelstwo polskie lub oœwiadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego;
7. aktualne zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym (zaœwiadczenie wydane przez uprawnionego lekarza);
8. oœwiadczenie, ¿e przeciwko kandydatowi nie toczy siê postêpowanie karne, postêpowanie
dyscyplinarne lub postêpowanie o ubezw³asnowolnienie;
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ prawomocnie skazany za przestêpstwo umyœlne
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji
o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
oraz stanowisk zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi;
11. pisemne oœwiadczenie o treœci: wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).
Dokumenty nale¿y sk³adaæ osobiœcie, w zamkniêtych kopertach, z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, w terminie 30 dni od daty ukazania
siê og³oszenia, w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
ul. Modliñska 127, 03 - 122 Warszawa. Godziny pracy Urzêdu: 8.00-16.00. Przewidywany
termin rozpatrzenia wniosków - 2 miesi¹ce od daty ukazania siê og³oszenia.
O terminie i miejscu postêpowania konkursowego – uczestnicy zostan¹ zawiadomieni
pisemnie lub telefonicznie.
Regulamin konkursu oraz niezbêdne informacje dotycz¹ce warunków organizacyjnofinansowych dzia³alnoœci Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury bêd¹ udostêpnione w Wydziale
Kultury Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 127, tel. 22 51 03 104.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29 czerwca 2011 roku
w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
ul. Modliñska 127, 03 - 122 Warszawa. Godziny pracy Urzêdu: 8.00 – 16.00.
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Zabawa jak marzenie
Jaka by³a najwiêksza atrakcja tegorocznego Wieczoru
Marzeñ w ZOO? Odpowiedzi chorych i niepe³nosprawnych
dzieci, uczestnicz¹cych w imprezie 3 czerwca, by³y ró¿ne:
dla 12-letniego Micha³a – bêbny, dla 8-letniej Natalii i 13letniej Justyny – motocykle, dla 12-letniego Micha³a - zdjêcia z pani¹ Ani¹ Wiœniewsk¹ i pojazd policyjny. Pó³toraroczn¹ Michalinê trudno by³o oderwaæ od „robali i wê¿y”.

Kurki - figurki
3 czerwca przestrzeñ sympatycznej praskiej galerii
„Klitka” wype³ni³y ceramiczne figurki Katarzyny Patarai.
Delikatne, po³yskliwe ptaki, zwierzêta i postacie kobiet
zachwycaj¹ i pobudzaj¹ wyobraŸniê.

Zabawê w afrykañskich rytmach, wybijanych na bêbnach,
poprowadzi³, podobnie jak w
roku ubieg³ym, pochodz¹cy z
Konga, ale ju¿ zakorzeniony w

Katarzyna Pataraja ju¿ po
raz drugi goœci w „Klitce”. Mniej
wiêcej rok temu prezentowa³a
swoje prace wraz z mê¿em,
gruziñskim malarzem Dawidem Pataraj¹. Obecnie jest to
jej indywidualna wystawa.
Katarzyna Pataraja, ur. w
1971 r. w Warszawie, pocz¹tkowo zajmowa³a siê tkactwem.
Zwi¹zana z pracowni¹ tkactwa
artystycznego Zenony Szczepaniak, bra³a udzia³ w wystawach zbiorowych. PóŸniej wybra³a w³asn¹ drogê artystyczn¹ – zainteresowa³a siê
ceramik¹. Materia³em, w którym tworzy swoje prace, jest
glina szamotowa. Uformowane z niej figurki, po pierwszym
wypaleniu malowane s¹ szkli-

wem, a nastêpnie po raz drugi
wypalane.
W ten sposób powstaj¹ urokliwe kurki, siedz¹ce panny,
koty i koniki. Ka¿da figurka ma
swoj¹ historiê, zachwyca kolorami i g³adk¹ faktur¹. Zafascynowana polskim folklorem, artystka przyznaje, ¿e zainspirowa³ j¹ te¿ film „Ch³opi”. Zwraca uwagê na pomoc jej ma³ego synka w procesie tworzenia. To on by³ pomys³odawc¹
konika na biegunach i „opalonego” kota.
Ceramikê Katarzyny Patarai
mo¿na ogl¹daæ w galerii „Klitka” przy ul. Z¹bkowskiej 12 do
25 czerwca w godzinach
otwarcia galerii.
Joanna Kiwilszo
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
Warszawa, dn. 02.06.2011 r.

Stanowisko Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy ws. budowy II linii metra
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka z zadowoleniem przyj¹³ informacje o planach ZTM dotycz¹cych projektowania trzech stacji II
linii metra na Targówek oraz kontynuacji prac w kierunku Bia³o³êki niezw³ocznie po zakoñczeniu I etapu budowy podziemnej kolejki. Dla rozwi¹zania problemów komunikacyjnych Bia³o³êki konieczna jest budowa stacji po³o¿onych znacznie bli¿ej
granicy dzielnicy.
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka przyjmuje stanowisko, ¿e zaraz
po zakoñczeniu I etapu budowy metra powinno powstaæ 6 z 7
stacji w kierunku Bia³o³êki. Pozwoli to na korzystanie z tej najsprawniejszej i bezkolizyjnej formy komunikacji mieszkañcom
dwóch dynamicznie rozwijaj¹cych siê dzielnic: Bia³o³êki i Targówka. Uwa¿amy, ¿e o kolejnoœci rozbudowy metra powinny
przede wszystkim decydowaæ analizy mo¿liwych potoków pasa¿erskich, szlaków komunikacyjnych i badania mo¿liwoœci
wprowadzenia dodatkowych, naziemnych œrodków komunikacji miejskiej na danym terenie.
Zarz¹d Dzielnicy zwraca uwagê na fakt, ¿e infrastruktura
drogowa na Bia³o³êce i Targówku ju¿ teraz jest niewystarczaj¹ca, a komunikacja w obydwu dzielnicach odbywa siê w wiêkszoœci w¹skimi ulicami, wiêc metro koñcz¹ce siê na stacji Trocka ma niewielkie znaczenie dla mieszkañców najwiêkszych
osiedli mieszkaniowych pó³nocno-wschodniej Warszawy.
Dzielnicê Bia³o³êka zamieszkuje oko³o 90 tys. zameldowanych mieszkañców oraz kilkadziesi¹t tysiêcy osób bez meldunku, a korzystaj¹cych z transportu zbiorowego. Dynamiczny przyrost liczby mieszkañców w nowo powstaj¹cych osiedlach oraz
wydane do tej pory pozwolenia na budowê pozwalaj¹ przewidzieæ, ¿e w ci¹gu 10 lat liczba ta mo¿e znacz¹co wzrosn¹æ.
Znaczenie realizacji rozbudowy metra na Targówku podkreœlili
ju¿ radni we wspólnym stanowisku Rady Dzielnicy Bia³o³êka
i Rady Dzielnicy Targówek.
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Polsce Ricky Lion. Du¿¹ grupê zachêci³ do grania na ustawionych w krêgu instrumentach, do rytmicznego klaskania
i skandowania.
Komisariat Policji Rzecznej
zafundowa³ dzieciom nie lada
atrakcjê, przywo¿¹c do ZOO
jedyny w Europie œlizgacz
„Carpathia”. Nazwa przypomina statek, który jako pierwszy
ruszy³ na ratunek rozbitkom
„Titanica”. Do kabiny œlizgacza
zagl¹da³o wielu ciekawskich,
chêtni robili sobie zdjêcia.
Amatorzy przeja¿d¿ki markowym motocyklem czekali w
kolejce do harley’ów z MC
TRAVELERS Polska i BAD
BOYS.
Niedaleko miejsca startu
motocykli ustawiony by³ d³ugi
stó³ z ¿ywymi eksponatami.
Mo¿na by³o zobaczyæ i pog³askaæ: wê¿a, jaszczurkê, œlimaka, wija, karaczany. Ich opiekunowie - pracownicy ZOO udzielali wyjaœnieñ, odpowiadali na pytania. Okaza³o siê, ¿e
dla jaszczurki ha³as jest stresem, a wê¿e s¹ ca³kiem g³uche.
W œwiat teatru wprowadzi³a
dzieci para aktorów z Teatru
„Lalka”: Aneta i Wojtek .By³
spektakl teatru lalkowych zwierz¹tek, wspólne œpiewanie i rytmiczne klaskanie, porywaj¹cy
taniec „Kaczuszki” i opowieœci
o zwierzêtach z Afryki. Kilkadziesi¹t par dzieciêcych r¹k
wprawi³o w ruch wielobarwn¹
okr¹g³¹ chustê, jakby unosi³ j¹
wiatr i zerwa³a siê burza: nad
faluj¹c¹ materi¹ lata³y baloniki,
pod ni¹ schronili siê rodzice. Na
koniec odby³o siê przeci¹ganie
liny z udzia³em dru¿yn: dziewcz¹t i ch³opców. W tej konkurencji og³oszono remis. S³odkie
nagrody dostali uczestnicy konkursów w rzutach pi³eczk¹ do
kosza i odgadywaniu bohaterów wierszyków.
Dla dzieci, które lubi¹ rysowaæ i malowaæ, materia³y przygotowa³a Fundacja Atelier.
Oprócz tradycyjnych form, na
chêtnych czeka³o 5 stanowisk
do tworzenia animacji komputerowych. Tej sztuki bêdzie
mo¿na spróbowaæ w czasie
wakacji: Fundacja Atelier bêdzie prowadziæ warsztaty pla-

chatce „Panda”.
W tegorocznym Wieczorze
Marzeñ uczestniczy³o ok. 150
dzieci, zaproszonych przez
Fundacjê „Dzieciêca fantazja”:
pacjentów Centrum Zdrowia
Dziecka, ze Stowarzyszenia
„Krasnal”, Stowarzyszenia
„Bardziej Kochani”, Stowarzyszenia „O¿arowska”, wraz z
rodzicami i rodzeñstwem.
„Jesteœmy szczêœliwi, ¿e
mo¿emy sprawiæ wam mnóstwo radoœci. Do waszej dyspozycji s¹ zwierzêta i ich opiekunowie” – powiedzia³a na
powitanie wicedyrektor ZOO
Ewa Zbonikowska, prezes
Fundacji „Panda”, która prowadzi³a sprawy organizacyjne na
miejscu imprezy i sfinansowa³a czêœæ artystyczn¹.
Fundacja „Dzieciêca fantazja” zorganizowa³a przyjazd
dzieci do bajkowego ZOO i zapewni³a poczêstunek. Pod namiotem fundacji rozdawano
napoje, owoce, s³odycze i kie³baski, które uczestnicy mogli
sobie upiec przy dwóch ogniskach. W upominku dzieci dosta³y ksi¹¿ki, a od Good Year
Dêbica - pluszowe jaguary do
za³o¿enia na pasy bezpieczeñstwa w samochodzie.
Zdaniem prezeski Fundacji
„Dzieciêca fantazja”, Patrycji
Wróbel, polskie spo³eczeñstwo nie radzi sobie z tolerancj¹ wobec niepe³nosprawnoœci. Dzieci trzeba edukowaæ
od ma³ego, by wiedzia³y, ¿e
jeœli ktoœ jest chory – to nie
znaczy, ¿e jest „inny”; powinno byæ „jest taki sam albo lepszy, bo ma trudnoœci”.
Trzeba mieæ nadziejê, ¿e takie imprezy, jak Wieczór marzeñ w ZOO, wp³yn¹ na zmianê postrzegania ludzi chorych
i niepe³nosprawnych. Wieczór
marzeñ organizowany jest od
16 lat. W tym roku odbywa³ siê
w ponad 250 ogrodach zoologicznych na œwiecie.
K.
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Spalarnie – wymóg czasów
dokoñczenie ze str. 1

tych ogniw nie funkcjonuje
sprawnie. Przed nami ogrom
pracy. Trzeba niemal od podstaw stworzyæ ca³y system i
po³¹czyæ ze sob¹ wszystkie
jego sk³adowe.
Uzasadniony strach przed
spalarniami?
Nowoczesne technologie
termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o których
za chwilê, oferuj¹ rozwi¹zania,
ograniczaj¹ce do minimum ryzyko emisji do atmosfery niebezpiecznych substancji, spoœród których najbardziej boimy
siê dioksyn i furanów. To o nich
zrobi³o siê g³oœno w kontekœcie
budowy warszawskiego ZUSOK-u. Pamiêtamy jeszcze
protesty mieszkañców Targówka zaniepokojonych wizj¹ trucizn, przedostaj¹cych siê do ich
domów ze spalarni. Mieszkañcy rych³o przestali protestowaæ,

bowiem przekonali siê, ¿e system spalania odpadów jest zabezpieczony na ka¿dym etapie
procesu. O uspokojeniu nastrojów najlepiej œwiadczy nasza
mini-sonda. Kilkunastu zapytanych przez nas m³odych mieszkañców Targówka nie wie nawet, ¿e w ich dzielnicy dzia³a
zak³ad termicznego przetwarzania odpadów.
Osi¹gane w nowoczesnych
spalarniach wartoœci okreœlonych substancji w tzw. gazach
odlotowych s¹ naprawdê niewielkie. Py³y stanowi¹ mniej
ni¿ 1 mg/m3, tlenki siarki mniej
ni¿ 5 mg/m3, tlenki azotu poni¿ej 30 mg/m3, tlenek wêgla
– mniej ni¿ 25 mg/m3, chlorowodór – poni¿ej 3 mg/m3. Metale ciê¿kie stanowi¹ mniej ni¿
0,1 mg/m3, zaœ budz¹ce tyle
niepokoju dioksyny i furany to
wartoœci naprawdê œladowe od 0,1 do 0,001 ng/m3 (ng –

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

nanogram, czyli 10-9 grama,
przyp. red.). Z tego zestawienia widaæ jasno, ¿e obawiaæ
siê nie ma czego, pod warunkiem - co oczywiste - ¿e zastosowana w spalarni technologia jest naprawdê nowoczesna. A taka pewnoœæ jest niemal stuprocentowa – innych
spalarni dziœ siê nie buduje.
Tablica Mendelejewa z domowych kominów
O wiele wiêksze obawy powinno budziæ zanieczyszczenie powietrza powodowane
przez domowe piece. Wystarczy znaleŸæ siê w jakimkolwiek
ma³ym polskim mieœcie czy
miasteczku, a tak¿e na wsi, ba
– nawet w du¿ym mieœcie,
choæby na Górnym Œl¹sku, by
ujrzeæ pióropusze burych dymów i poczuæ nieznoœny zapach. Polak pali w piecu byle
czym, niestety - jest to powszechne. Meble, obuwie,
plastikowe opakowania, gazety, tektury, odzie¿. Problemy w tym przypadku - to spalanie
w niskich temperaturach, od
300 do 500 oC i niskie kominy,
co sprawia, ¿e do atmosfery,
na wysokoœci z której powietrze trafia tak¿e do oddychania, kierowane s¹ w nadmiarze niebezpieczne substancje.
Warto wiedzieæ, ¿e spalenie w
takich warunkach kilograma
plastików zawieraj¹cych PCV
skutkuje powstaniem niemal
300 litrów niebezpiecznego
chlorowodoru! W procesie

spalania plastików, starych politurowanych mebli, obuwia,
tektury, gazet, przez nasze
kominy przep³ywa strumieñ
dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku wêgla (tzw. czadu),
py³ów, które s¹ noœnikami cz¹steczek metali ciê¿kich – rtêci, o³owiu i kadmu. Boimy siê
dioksyn i furanów? Dlaczego
wiêc dopuszczamy do ich
emisji z naszych domowych
palenisk? Podczas spalania w
niskich temperaturach, w dymie z naszych kominów dioksyn i furanów mo¿e byæ nawet
100 ng/m3! Dla porównania
poziom tych toksycznych
zwi¹zków w gazach odlotowych, wydobywaj¹cych siê z
kominów nowoczesnych spalarni odpadów, to wspomniane ju¿ od 0,1 do 0,001 ng/m3.
Warto przyjrzeæ siê temu zestawieniu i wyci¹gn¹æ wnioski.
Spalarnie historycznie
Czy spalarnie odpadów komunalnych to nowoœæ? Otó¿
nie. Pierwszy taki zak³ad powsta³ ju¿ w XIX w. w Anglii.
Oczywiœcie, spalarni wybudowanej w 1875 roku w Meanwood Road nie mo¿na porównaæ do tych dzisiejszych,
choæby do paryskiej Cergy,
tokijskiej Minata czy wiedeñskiej spalarni odpadów Spittelau. Nie mo¿na ich porównywaæ ani pod wzglêdem technologicznym, ani jeœli chodzi
o rozwi¹zania architektoniczne. Dla przyk³adu, wiedeñska
Spittelau, wpisana niejako w
secesyjn¹ architekturê miasta,
zosta³a zaprojektowana przez
Friedensreicha Hundertwassera, austriackiego rzeŸbiarza, malarza, grafika i performera, który jest najbardziej
znany, dziêki zaprojektowanym przez siebie budowlom,
wyraŸnie inspirowanym architektoniczn¹ twórczoœci¹ s³ynnego Antonio Gaudiego.
W 1890 w Anglii dzia³a³o
ju¿ 39 spalarni odpadów komunalnych. W 1892 powsta³a pierwsza spalarnia w Niemczech, w Hamburgu. Nastêpne powstawa³y kolejno – w
1903 w duñskim Frederiksberg, w 1906 belgijska spalarnia w Brukseli i w tym samym roku szwedzka w Sztokholmie. W 1929 spalarni¹
móg³ siê ju¿ cieszyæ szwajcarski Zurich. Ogó³em w latach 1876-1908 w Europie
funkcjonowa³o ponad 210 instalacji do spalania odpadów
komunalnych, zaœ w USA nieco ponad 180.
A w Polsce? Czêsto siê powiada, ¿e przed wojnami œwiatowymi wiele przedsiêwziêæ
funkcjonowa³o lepiej ni¿ dziœ.
Tak by³o m.in. z kolej¹. Czy tak
by³o i ze spalarniami odpadów
komunalnych? Zdecydowanie
tak. Na pocz¹tku XX wieku
produkowaliœmy znacznie
mniej odpadów komunalnych
ni¿ dziœ, a dysponowaliœmy
dwiema spalarniami. W 1912
powsta³a pierwsza z nich, w
Warszawie. Spala³a rocznie
10 tys. ton odpadów i dzia³a³a
do 1944, kiedy to zosta³a
zbombardowana w czasie
Powstania Warszawskiego.
Spalarnia poznañska (1929)
dysponowa³a instalacj¹ produkuj¹c¹ energiê ciepln¹ na
potrzeby miasta. W 1955 zosta³a zlikwidowana.

Jak dzia³aj¹ nowoczesne
spalarnie?
Europejczycy (bior¹c œrednio 27 krajów UE) spalaj¹ 20%
œmieci, 23% poddaj¹ recyklingowi, zaœ 17% odpadów jest
kompostowanych. Spalanie
jest podstawow¹ metod¹ pozbywania siê niedegradowalnych i nie poddaj¹cych siê recyklingowi odpadów komunalnych dla Danii (54% odpadów)
i dla Szwecji (49% odpadów).
Niemcy, Luksemburg, Belgia,
Holandia i Francja spalaj¹ powy¿ej 30% swoich odpadów.
W Europie jest dziœ ponad 400
spalarni, w przewa¿aj¹cej
czêœci w pañstwach tzw. starej Europy. Przyjrzyjmy siê,
zatem jak dzia³aj¹ nowoczesne spalarnie, bez zbytniego
wdawania siê w zawi³oœci
technologiczne procesów zachodz¹cych w zak³adach termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Odpady trafiaj¹ce do spalarni – tylko te, które nie poddaj¹
siê recyklingowi i kompostowaniu - opró¿nia siê w bunkrze
zasypowym, w którym wytwarzane jest podciœnienie, by zapobiec wydobywaniu siê na
zewn¹trz fetoru. By inwestowanie w spalarniê mia³o sens,
wartoœæ opa³owa odpadów,
umo¿liwiaj¹ca ich spalanie bez
dodatkowego paliwa, jedynie z
udzia³em powietrza wt³aczanego z bunkra zasypowego,
musi wynosiæ minimum oko³o
6 MJ/kg (J – joul pol. d¿ul –
jednostka pracy i ciep³a w uk³adzie SI; M – mega – 1000 kilo
– przyp. red.), zaœ jej roczna
moc przerobowa powinna wynosiæ 100 tys. ton. Kolejne niezbêdne warunki to liczba
mieszkañców, którym ma s³u¿yæ spalarnia, wynosz¹ca 300400 tys. i produkcja odpadów
na poziomie minimum 300 kg
rocznie na ka¿dego mieszkañca, co w polskich miastach jest
ju¿ dziœ przekraczane.
Wróæmy jednak do procesu
spalania odpadów. Po wyjœciu
z bunkra zasypowego s¹ poddawane dzia³aniu elektromagnesów, które usuwaj¹ z nich
metale, nastêpnie s¹ rozdrabniane i w takiej formie trafiaj¹
do kot³a, na ruszt, gdzie poddawane s¹ odzyskowi energii.

W³aœnie tam ulegaj¹ spaleniu,
zaœ energia powstaj¹ca w
trakcie tego procesu jest wykorzystana np. do wytworzenia pr¹du, b¹dŸ podgrzania
wody. Powstaj¹ce w procesie
spalania py³y – wychwycone
przez elektrofiltry, filtry tkaninowe, b¹dŸ baterie cyklonów
- i ¿u¿el znalaz³y odbiorców w
przemyœle budowlanym.
S³u¿¹ do produkcji bloczków
betonowych, a tak¿e jako materia³ do budowy dróg, jako
tzw. podsypka.
Prawdziwie nowoczesna
technologia wkracza do spalarni na etapie eliminowania
zanieczyszczeñ zawartych w
spalinach, o których wspominaliœmy na pocz¹tku tego tekstu. Koszt tych instalacji osi¹ga czêsto poziom 70% kosztów ca³ej inwestycji. Dwutlenek
siarki, tlenki azotu, tlenek wêgla, dioksyny i furany, to m.in.
one spêdzaj¹ sen z powiek
technologów. Dziêki dwuetapowemu systemowi oczyszczania, udaje siê osi¹gn¹æ ich
œladowe emisje do atmosfery.
Pierwszy etap, to dwustopniowe mokre oczyszczanie owych
gazów. Najkrócej rzecz ujmuj¹c: pierwszy stopieñ polega
na sch³adzaniu spalin zimn¹
wod¹, podczas którego nastêpuje absorpcja chlorków i fluorków; drugi stopieñ polega na
absorpcji dwutlenku siarki w
specjalnej zawiesinie, najczêœciej wêglanu wapniowego.
Drugi etap oczyszczania gazów polega na oczyszczeniu
spalin z zawartych w nich metali ciê¿kich, a tak¿e z dioksyn
i furanów. Ten etap czêsto realizuje siê tak¿e poprzez u¿ycie aktywnego koksu i filtrów
tkaninowych. Pozostaje jeszcze etap oczyszczania spalin
z tlenków azotu. Realizuje siê
je dwiema metodami – katalityczn¹ lub bez u¿ycia katalizatora. Obie – choæ inn¹ chemiczn¹ drog¹ – prowadz¹ do
tego samego efektu - powstania wolnego azotu.
W kolejnym tekœcie z naszego cyklu poznamy opinie zwolenników i przeciwników spalarni, a tak¿e zapoznamy siê z
hipernowoczesn¹ form¹ spalania odpadów komunalnych.
El¿bieta Gutowska
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APARATY Firma „Fonem”
S£UCHOWE
www. fonem.waw.pl
Plac Hallera 9

NFZ

Spacer z orkiestr¹
W sobotnie popo³udnie 11 czerwca Stowarzyszenie My
zaprosi³o na V Muzyczny Spacer ulicami starej Pragi.
Przewodnikiem by³a Orkiestra OPA! z Petersburga.

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-16
(obok apteki Cefarm)

22
22 618-88-84
618-88-84

Turniejowe zmagania na Bródnie
„Rycerzu, darujemy Ciê pierwsz¹ nagrod¹ za to, ¿eœ dzielnie stawa³ w szrankach i
wszystkich swym mêstwem i sprawnoœci¹ bojow¹ pobi³eœ. Niech Bóg Ciê b³ogos³awi, a
œwiêty Jerzy ochrania” – te s³owa us³ysza³ Robert Szatecki, zdobywca Szabli Króla Zygmunta III Wazy 5 czerwca, podczas XVI Warszawskiego Turnieju Rycerskiego „Bródno
2011”. Jako pierwsi gratulacje z³o¿yli mu: król herbowy Tomasz Szajewski, dyrektor Domu
Kultury „Œwit” Jacek Bia³ek i b. marsza³ek Sejmu Marek Borowski, który przyby³ na turniej z wnukami i gor¹co zagrzewa³ rycerzy do walki.

Fina³owy pojedynek Robert
Szatecki z Warszawskiej Akademii Miecza stoczy³ ze swym
bratem Krzysztofem z Pierwszego Polskiego Stowarzyszenia Turniejowego „Liga
Baronów”, zdobywc¹ tego samego trofeum w 2009 roku.
W turnieju bojowym strzelania z ³uku I miejsce i piêkn¹
skórzan¹ sakwê wywalczy³
Mateusz Kroœnicki z Mazowieckiej Roty Strzelczej, który pokona³ 26 rywali.
Zgodnie z tradycj¹, program
tegorocznego turnieju obejmowa³ 4 bloki: rycerski, muzyczny, archeologii doœwiadczalnej i rzemios³ dawnych
oraz imprezy dla dzieci. Po raz
pierwszy mia³ jednak skromniejszy wymiar, pocz¹wszy od
powierzchni, na której siê odbywa³. Tym razem nie by³ to
Park Bródnowski, lecz kilkakrotnie mniejszy park wokó³
Domu Kultury „Œwit”. O zmianie zadecydowa³ aspekt finansowy. Pocz¹tkowo w bud¿ecie
DK „Œwit” nie by³o œrodków na
organizacjê turnieju; potem
uda³o siê uzyskaæ pieni¹dze
z bud¿etu Targówka i wsparcie finansowe Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, firmy STO i REKWAR. £¹cznie by³o to jednak
ponad 3-krotnie mniej ni¿ rok
temu i w latach poprzednich.
Mimo kruchoœci œrodków finansowych, dziêki pomocy i
entuzjazmowi m³odzie¿y z
grup rekonstrukcyjnych, postanowiliœmy nie daæ siê zepchn¹æ z afisza – mówi Jacek
Bia³ek. Natomiast brak œrodków finansowych spowodowa³, ze zostaliœmy wypchniêci z centrum Bródna, czyli z
Parku Bródnowskiego. A
szkoda, bo fajna impreza publiczna powinna odbywaæ siê
w fajnym miejscu publicznym.
Szkoda, ¿e tak znaczne ograniczenia dotknê³y nasz turniej,
który jest najstarsz¹ (16 lat)
cykliczn¹ imprez¹ plenerow¹
o tematyce historycznej w

Warszawie, zorganizowan¹
dziêki oddolnej inicjatywie
obywatelskiej. Poprzez widowiskowe walki, warsztaty archeologiczne i koncerty muzyczne uczy historii „na ¿ywo”
i odbywa(³) siê w pobli¿u grodziska bródnowskiego – miejsca, gdzie zaczyna siê Warszawa. Mimo zmiany miejsca
na mniejsze i oszczêdnoœciach na programie turnieju,
jest on, moim zdaniem, atrakcyjny i bardzo urozmaicony.
Nie chcia³bym jednak, ¿eby
tego powodu postrzegano nas
i traktowano w myœl znanego
powiedzenia – „im artysta
g³odny, tym bardziej p³odny” –
koñczy ¿artobliwie swe rozwa¿ania przed rozpoczêciem turnieju dyrektor Jacek Bia³ek.
W tym roku by³o mniej publicznoœci; przewinê³o siê oko³o 3 tysiêcy osób, ale turniej
nie by³ gorszy. Rycerzom bardzo podoba³o siê miejsce,
wysoko ocenili poziom, choæ
turniej by³ kameralny. Mam
nadziejê, ¿e nikt nam tej imprezy nie odbierze, a w przysz³ym roku na pewno odbêdzie siê XVII Turniej Rycerski
– zapewnia Tomasz Szajewski, za³o¿yciel Pierwszego
Polskiego Stowarzyszenia
Turniejowego „Liga Baronów”
i pomys³odawca turnieju.
W samo po³udnie 5 czerwca, w krêgu ustawi³y siê poczty sztandarowe: Mazowieckiej
Roty Strzelczej, Bractwa Ziemi Ogrodzieñskiej, Bractwa
Rycerskiego „Trzy Miecze”,
Pierwszego Polskiego Stowarzyszenia Turniejowego „Liga
Baronów”. Otwarcia turnieju
dokonali: Tomasz Szajewski,
wiceburmistrz Targówka
Krzysztof Miko³ajewski, Marek
Borowski i Jacek Bia³ek.
Blok rycerski otworzy³ turniej
³uczniczy, potem odby³ siê pokaz walk pieszych w szabli
polskiej oraz kilka turniejów
œredniowiecznych w wykonaniu cz³onków Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej,

m.in. turniej myœliwski (polowanie na grubego zwierza zu¿yciem ³uku, w³óczni i oszczepu), turniej rycerski Skills and
Arms (gonitwy zrêcznoœciowe
z u¿yciem kopii, maczug i mieczy, atak na saracena kopi¹,
str¹canie kopi¹ drewnianych
kul), turniej Jousting (pojedynki na kruszenie kopii).
Andrzej Mroziñski, namiestnik Bractwa Rycerskiego Ziemi
Ogrodzieñskiej przyjecha³ na
turniej w towarzystwie 4 rycerzy konnych, 3 rycerzy pieszych
oraz dam dworu (s¹ nimi ¿ony
rycerzy) i 4 koni: Miga, Bazyla,
Wezyra i Dedora. Imprezê ocenia jako dobrze zorganizowan¹;
pamiêta, ¿e na poprzednich turniejach by³o wiêksza przestrzeñ
i wiêcej publicznoœci.
Mniejsze ni¿ poprzednio, ale
przepe³nione nie mniejsz¹ ni¿
w ubieg³ych latach artystyczn¹
energi¹, by³o miejsce wystêpów orkiestr i zespo³ów tanecznych. Rolê estrady pe³ni³ taras
Domu Kultury „Œwit”, na którym
kolejno koncertowa³y: Praska
Orkiestra Dêta pod dyrekcj¹
Jerzego Zab³ockiego, dzieciêcy zespó³ artystyczny „Mazowiacy i przyjaciele”, Emitels
Brass Band i rewelacyjny zespó³ folkowy „Czeremszyna”.
Publicznoœæ trudno by³oby
policzyæ. Ca³e rodziny przemieszcza³y siê miêdzy kramami na jarmarku rzemios³ daw-

nych, ogl¹daj¹c ozdoby z
bursztynu, wyroby z wikliny z
Kosiny, ceramikê, stroje pradziejowe, amulety z runami,
totemy s³owiañskie i germañskie, akcesoria rycerskie dla
dzieci. Mincer z Pracowni Artystycznej z Zawiercia wybija³
denary z czystego metalu.
Zainteresowanie budzi³a galeria portretów kotów, ceramicznych, glinianych, malowanych
m.in. akrylem. Los kota mo¿e
byæ okrutny (zwierzê mo¿e trafiæ na œmietnik) lub szczêœliwy, gdy trafia do rodziny, zastêpuje dziecko i jest rozpieszczany - tak siostra autora prac,
Krzysztofa Skain-May, interpretowa³a ró¿norodnoœæ prezentowanych wizerunków.
Przy stoisku obok tarasu zachêcano widzów, by zapisali
ciekawe miejsca na Bródnie,
zaznaczyli je na specjalnie
przygotowanej mapie, sk¹d
potem trafi do Spacerownika
Bródn(off)skiego redagowanego przez Dom Kultury
ŒWIT. Nie zabrak³o tradycyjnego, organizowanego przez
biblioteki Targówka, stoiska z
ksi¹¿kami darowanymi przez
czytelników i tytu³ami, które
placówki maj¹ w wiêkszej iloœci egzemplarzy. Tu mo¿na
by³o wybraæ interesuj¹c¹ pozycjê i kupiæ j¹ za z³otówkê.
Organizatorzy zadbali, by
podczas turnieju nie nudzili siê
najm³odsi uczestnicy imprezy.
Dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w
grach rycersko-plebejskich: ciêciu jab³ka toporem, ³apaniu Tatarzyna na arkan, rzutach „zapa³k¹”, przeja¿d¿kach konnych,
zrobiæ sobie zdjêcie z reprezentantem Bractw Rycerskich. Widaæ by³o, ¿e wielu ch³opców
polubi³o rycerskie stroje. W
zbroi, he³mie, z tarcz¹ i mieczami przechadza³ siê m.in. 6-letni
Filip, nie pierwszy raz uczestnicz¹cy w bródnowskim turnieju. Du¿e wra¿enie robili ch³opcy z rodziny z E³ku: 6-letni Brajan, 9-letni Miko³aj i 12-letni
Sebastian – w tunikach, wyposa¿eni w he³my, dzidy, ko³czany, halabardy. Mo¿e za kilka lat
któryœ z nich zdobêdzie Szablê
króla Zygmunta III Wazy?
K.
Fot. Aleksandra Synowiec

Trasa zaczê³a siê na pla¿y
przy ZOO, prowadzi³a przez
Park Praski, ulicami: Floriañsk¹, ks. K³opotowskiego,
Targow¹, Z¹bkowsk¹, zakoñczy³a siê na Brzeskiej.
„ChodŸcie z nami” – ten
okrzyk i dŸwiêki folkowej muzyki zwraca³y uwagê przechodniów, którzy do³¹czali do
wêdruj¹cej grupy. W oknach
mijanych kamienic mieszkañcy ¿yczliwie machali rêkami.
W Parku Praskim dwukrotnie,
potem przy pomniku Kapeli
Praskiej i przed wejœciem na
Bazar Ró¿yckiego, by³y przerwy w marszu. Orkiestra nie
przestawa³a graæ, a s³uchacze
zaczynali tañczyæ – w parach
i krêgu, z udzia³em m³odych,
starszych i dzieci.
Przy Bazarze Ró¿yckiego
grupa uczestników spaceru liczy³a oko³o 200 osób.
Koncert fina³owy Orkiestra
OPA! zagra³a na placu przed
Pawiarni¹ na ul. Brzeskiej 18.
Po d³ugiej pracowitej trasie,
czas na relaks mieli cz³onkowie
orkiestry: Grig Spiridonov
(tuba), Ilja Gindin (klarnet),
Roman Schinder (gitara), ¯eka
Lizin (perkusja), Dmitrij Kiramitsov (skrzypce 1) i Ksenija Lizina (skrzypce 2) oraz cz³onkowie Stowarzyszenia My z prezesk¹ Iren¹ Jazukiewicz, a tak¿e pan Karol „Muzykant”, który
w czasie ca³ego spaceru

wspiera³ orkiestrê, graj¹c na …
koñcówce odkurzacza.
Formalnie Stowarzyszenie
dzia³a od 3 lat. Popularyzuje
muzykê zza wschodniej granicy, z Bia³orusi. Ukrainy i Rosji.
Zorganizowa³o ju¿ oko³o 100
koncertów dla ludzi, którzy nie
bywaj¹ w klubach. Wszystkich
zaprasza do wspólnej zabawy
przy muzyce folkowej.
Podczas pierwszego spaceru, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie My, jego
uczestnicy poznawali miejsca,
zwi¹zane z kultur¹ ¿ydowsk¹,
w ubieg³ym roku – pod¹¿ali tropem starych bazarów. Tegoroczny Muzyczny Spacer
odby³ siê dziêki wsparciu Urzêdu m.st. Warszawy, burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc i Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w
K.
Warszawie.
www.odszkodowanie.pl

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

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

Targi Pracy
17 czerwca (pi¹tek) w Domu Kultury Praga przy ul. D¹browszczaków 2 w godzinach 11.00-14.00 odbêd¹ siê Wakacyjne Targi
Pracy dla M³odzie¿y. Organizatorami Targów Pracy jest Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y MWK OHP w Warszawie oraz
Partner Dom Kultury Praga. Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Piotr Zalewski obj¹³ przedsiêwziêcie patronatem honorowym.
Targi adresowane s¹ do m³odzie¿y ucz¹cej siê, zainteresowanej podjêciem pracy, absolwentów wchodz¹cych na rynek
pracy, osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. W ofercie targów znajd¹ siê miêdzy innymi oferty pracy, doradztwo zawodowe, porady z zakresu przedsiêbiorczoœci, porady Pañstwowej Inspekcji Pracy. W targach wezm¹ udzia³ firmy poszukuj¹ce pracowników, organizacje pozarz¹dowe, agencje poœrednictwa pracy oraz instytucje szkoleniowe.
Wiêcej informacji w Punkcie Poœrednictwa Pracy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców
Pracy, ul. K³opotowskiego 15 lok 1, tel: (22) 497 08 56,
e-mail: ppp.warszawa-praga@mazowiecka.ohp.pl
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Posadzono kolejny D¹b Pamiêci
W bie¿¹cym roku szkolnym Szko³a Podstawowa Nr 110
z Bia³o³êki przyst¹pi³a do PROGRAMU KATYÑ... OCALIÆ
OD ZAPOMNIENIA. Jego celem jest uczczenie pamiêci Bohaterów Zbrodni Katyñskiej, a zarazem przywrócenie zbiorowej pamiêci narodu ich sylwetek poprzez posadzenie
21857 Dêbów Pamiêci. Ka¿dy d¹b upamiêtnia konkretn¹
osobê, która zginê³a w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Jeden d¹b to jedno nazwisko.

PROGRAM KATYÑ... OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA trwa
od 2008 roku i uczestniczy w
nim ju¿ ponad 3000 instytucji
z Polski i spoza jej granic. Katyñskie Dêby Pamiêci posadzono ju¿ w USA, Rosji,
Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej
Brytanii, Niemczech, na Wêgrzech, Litwie, £otwie, Bia³orusi, Ukrainie i Cyprze.
Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej Nr 110 zdecydowa³a o uczczeniu pamiêci kapitana Micha³a Dêbca. W zbieraniu i archiwizowaniu materia³ów o nim pomaga³a szkole jego najbli¿sza rodzina: córka Maria Antonina Kasperowicz, wnuczka Anna Chruœliñska i prawnuczka Agata Krosnowska. Uczniami tej¿e
szko³y s¹ obecnie dwaj praprawnukowie Micha³a Dêbca.
Aby przybli¿yæ uczniom idee
programu i sylwetkê Micha³a
Dêbca, podjêto w szkole wiele
dzia³añ: lekcje poœwiêcone
zbrodni katyñskiej, spotkania z
cz³onkami najbli¿szej rodziny,
szkolne apele, prezentacje filmów dokumentalnych na zajêciach pozalekcyjnych. Uczniowie wykonali ciekawe albumy,
w szkolnych salach pojawi³y siê
okolicznoœciowe tablice. Prace
uczniów w dniu uroczystoœci
zosta³y wystawione do obejrzenia. Ukaza³o siê te¿ okolicznoœciowe wydanie „Szkolnej Karuzeli”, wydawanej w szkole od
wielu lat gazetki. Uczniowie
poznali biografiê bohatera.
Porucznik rezerwy Micha³
Dêbiec, syn Jana i Katarzyny
z Cendrowskich, urodzi³ siê 24.
sierpnia 1893 roku w Stanis³awowie – Galicja. W 1913 roku
ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie w Stanis³awowie oraz Pañstwowy
Wy¿szy Kurs Nauczycielski we
Lwowie – wydzia³ chemiczny.
W³ada³ trzema jêzykami: polskim, rosyjskim, niemieckim.
W marcu 1915 roku, na
podstawie przegl¹du wojskowego, wcielony zosta³ do 24.
pu³ku piechoty armii austriackiej. W 1917 ukoñczy³ Oficersk¹ Szko³ê Aspirantów.
Rok póŸniej, w 1918 roku bra³
czynny udzia³ w oswobadzaniu wschodnich terenów Ma³opolski od wojsk ukraiñskich.
Ranny przebywa³ w szpitalu.

W Wojsku Polskim w 1920
roku walczy³ w wojnie z bolszewikami, bêd¹c w 48. Pu³ku Piechoty – w 2. Korpusie Strzelców Kresowych – w stopniu
podchor¹¿ego. 4 lutego 1927
r. mianowany zosta³ przez Ministerstwo Spraw Zbrojnych,
porucznikiem piechoty i przydzielony do Korpusu Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego.
Po wojnie z bolszewikami
podj¹³ pracê w szkolnictwie
niepodleg³ej Polski. Zosta³ kierownikiem szko³y powszechnej w T³umaczu w województwie stanis³awowskim. Oprócz
kierowania szko³¹ bardzo aktywnie uczestniczy³ w kszta³ceniu m³odzie¿y na tamtych
terenach Polski. By³ m.in. nauczycielem muzyki w tamtejszym gimnazjum, dyrygowa³
za³o¿on¹ przez siebie orkiestr¹ symfoniczn¹. By³ animatorem i wspó³za³o¿ycielem
Szko³y Rzemios³ Artystycznych w T³umaczu. Prowadzi³
kursy oœwiatowe dla doros³ych. Za³o¿y³ tak¿e ko³o teatralne. By³ autorem tekstów i
muzyki do sztuk wystawianych nie tylko w T³umaczu.
Zachowa³y siê archiwalne
zdjêcia z przedstawienia jase³ek pt.: „W betlejemsk¹ œwiêt¹
noc”, jego autorstwa, z jego tekstem i muzyk¹, wystawionych
we Lwowie w 1932 r. Sztuka ta
zosta³a wydana drukiem przez
Ksiêgarniê A. Cybulskiego w
Poznaniu. Przedstawienie z
powodzeniem wystawione by³o
równie¿ w Chicago w 2008 r.
Po wybuchu II wojny œwiatowej w 1939 roku, gdy wojska
niemieckie zajê³y zachodni¹
czêœæ Polski i zatrzyma³y siê na
rzece Bug, wschodnie tereny
zosta³y zdradziecko zaatakowane przez armiê sowieck¹.
Porucznik Micha³ Dêbiec jako
jeden z dowódców POW (Polska Organizacja Wojskowa)
bra³ czynny udzia³ w obronie
T³umacza. W paŸdzierniku
1939 roku zosta³ wziêty do niewoli przez armiê bolszewick¹.
Wywieziony do obozu w Kozielsku (nr listy wywozowej NKWD,
kwiecieñ/maj 1940 KOZ–371–
375/44). Zamordowany zosta³
strza³em w ty³ g³owy przez
NKWD w lesie katyñskim w
1940 roku. ¯onê Wiktoriê i córkê Mariê wywieziono 13 kwiet-

nia 1940 roku na Sybir, gdzie
w nieludzkich warunkach przebywa³y przez 6 lat.
Podczas ekshumacji ofiar
zbrodni katyñskiej w 1943
roku przez Miêdzynarodow¹
Komisjê powo³an¹ przez
Czerwony Krzy¿, przy Michale Dêbcu znaleziono osobiste
rzeczy: medalik, kartê szczepieñ, legitymacjê nauczycielsk¹ oraz dwa listy z domu.
Porucznik Micha³ Dêbiec
wraz z innymi oficerami polskimi zamordowanymi w Katyniu
zosta³ poœmiertnie awansowany do stopnia kapitana Wojska
Polskiego przez prezydenta
Polski Lecha Kaczyñskiego (nr
na liœcie prezydenckiej 2623).
Uroczystoœci odby³y siê w
szkole 10 czerwca. Uœwietni³a je czêœæ artystyczna „Katyñ
1940. Przebaczyæ – Tak, Zapomnieæ – Nie”.
By³o to niezwykle wzruszaj¹ce widowisko s³owno – muzyczne, pokazane na tle prezentacji

multimedialnej. Z ca³¹ pewnoœci¹ uœwiadomi³o uczestnikom
uroczystoœci i ca³ej lokalnej spo³ecznoœci trwa³oœæ przekazu pokoleniowego i jego historyczne
znaczenie.
T³em muzycznym programu
by³y, m.in., tak znacz¹ce utwory, jak „Ballada Katyñska” J.
Kaczmarskiego, „Preludium
Deszczowe” F. Chopina czy
„Modlitwa” B. Okud¿awy.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê
sadzeniem Dêbu Pamiêci. Do
jego posadzenia zaproszono
wnuczkê kapitana Micha³a Dêbca, pani¹ Iwonê Chruœliñsk¹.
Pami¹tkowy kamieñ oraz tablice
poœwiêci³ ksi¹dz Maciej Kosewski z parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny w P³udach.
Dla wszystkich uczestników
uroczystoœci by³a to wspania³a lekcja historii i wzruszaj¹ce
prze¿ycie patriotyczne
Gra¿yna Mytko
Izabela Pietrzak
Fot. Miros³awa Turowska

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 59 ust 1
oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z 2003 r.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
o zmianie wniosku z dnia 20 maja 2011 r. przez inwestora
- Mazowieck¹ Spó³kê Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowan¹ przez p. Martena
Heine - dokonanej dnia 1 i 7 czerwca 2011 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 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 w zakresie:
- dodania dz. ew. nr 78 w obrêbie 4-16-35,
- wykreœlenia dz. ew. nr 79/3, 79/4 w obrêbie 4-16-35,
- zmiany za³¹cznika graficznego w zakresie ww. dzia³ek.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.blaloleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

MPZP Anecina Pó³nocnego
Prezydent Warszawy informuje, ¿e w dniach od 8 czerwca do
15 lipca 2011 r. zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du projekt
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Anecina Pó³nocnego, obejmuj¹cego teren miêdzy ulicami Modliñsk¹,
Mehoffera, Hanki Ordonówny i Leœnej Polanki. Plan jest dostêpny
w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piêtro
XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedzia³ku do pi¹tku oraz
na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 17 czerwca
2011 r. w siedzibie Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy,
PKiN, pl. Defilad 1, piêtro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi
nale¿y sk³adaæ na piœmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Defilad 1;
00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 59 ust 1
oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z 2003 r.).
Zarz¹d Dzielnicy Biatofêka m.st. Warszawy zawiadamia,
o zmianie wniosku z dnia 29 kwietnia 2011 r. przez
inwestora - Dom Development S.A., Pl. Pi³sudskiego 3,
00-078 Warszawa, reprezentowanego przez p. Pawia
Pi¹tka - z³o¿onej dnia 31 maja 2011 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego 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 w zakresie:
- dodania dz. ew. nr 78 w obrêbie 4-16-35,
- wykreœlenia dz. ew. nr 39/1 w obrêbie 4-16-36,
- zmiany za³¹cznika graficznego w zakresie ww. dzia³ek.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internatowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
(ul. Modliñska 197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej
daty ukazania siê zawiadomienia.

Wakacje na Bródnie
Nie ka¿de dziecko, niestety, ma mo¿liwoœæ wyjazdu na wakacje. Ale nic straconego. Dla tych, które zostaj¹ w domu propozycje spêdzenia czasu przygotowa³y bródnowskie kluby kultury.
Rodzice uczniów w wieku szkolnym (7-12 lat) mog¹ zg³aszaæ
siê do wszystkich klubów SM Bródno i zapisywaæ dzieci na dowolny termin wakacyjny ju¿ od teraz– mówi pani Marzena Kujawa,
kierownik Klubu „Junona”. Ka¿dy klub pracuje w czasie akcji „Lato
w mieœcie” w innym okresie dwutygodniowym. „Junona” ma wyznaczony termin 8-19 sierpnia, z wy³¹czeniem poniedzia³ku 15.08.
Akcjê rozpoczyna ju¿ pod koniec czerwca Klub „Podgrodzie”
(27.06 - 8.07) ul. Krasnobrodzka 11. Nastêpny jest SDK „Jowisz”
(11.07 - 22.07) ul. Chodecka 4, potem SDK „Lira” (25.07 - 5.08)
ul. £ojewska 3 i „Junona” ul. Bazyliañska 1. Niestety, w tym roku
udzia³ w „Lecie w mieœcie” nie jest bezp³atny. Op³ata wynosi 7 z³
dziennie za obiad w sto³ówce szkolnej. Natomiast przejazdy œrodkami komunikacji miejskiej nadal pozostaj¹ darmowe.
Koszty programowe akcji op³aca Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Bródno i mog¹ to byæ wszelkiego rodzaju bilety wstêpu: do kina,
ZOO, muzeum, teatru lalkowego, na basen kryty i odkryty. Codziennie zapewniamy jak¹œ atrakcyjn¹ propozycjê do wyjœcia w
teren. Ale zawsze plan akcji jest dostosowywany tak¿e do pogody. Dzieci w klubie przebywaj¹ w godzinach 8-16 i dostaj¹
zawsze zimne napoje, wodê z sokiem czy herbatê z cytryn¹ na
ch³odniejsze dni. Zapraszamy wszystkich – zachêca pani Kujawa.
Rozmawia³a Ludmi³a Milc

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z póŸn. zm.)
zawiadamiam
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy Dzielnica
Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowê chodnika o szerokoœci
3 m do projektowanego przejœcia dla pieszych i rozbiórce
naro¿nika ogrodzenia na czêœci dzia³ki ewidencyjnej
nr 71/3 z obrêbu 4-16-02 dla spe³nienia warunku
widocznoœci na skrzy¿owaniu ulicy Kobia³ka róg ulicy
Projektowanej 2, w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania
siê z aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i
zastrze¿eñ w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego 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.

Bo¿e Cia³o
Dziesiêæ dni po Zes³aniu Ducha Œwiêtego, zawsze w
czwartek, Koœció³ Katolicki obchodzi œwiêto ku czci Najœwiêtszego Sakramentu – uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a. Jest
to œwiêto ruchome. W tym roku przypada ono 23 czerwca.
Uroczystoœæ Cia³a i Krwi jest procesja do czterech o³taChrystusa, której celem jest rzy, przy których odczytuje siê
uczczenie ustanowienia Eu- fragmenty czterech ewangelii,
charystii, po raz pierwszy œwiê- a kap³an udziela b³ogos³atowano w Liege w 1247 r. wieñstwa Najœwiêtszym SaZnaczny wp³yw na jej powsta- kramentem. Wierni nios¹ ferenie mia³y widzenia prze³o¿onej trony, czyli ruchome o³tarze,
klasztoru augustianek z Mont chor¹gwie koœcielne, wezg³oCornillon, b³ogos³awionej wia (poduszki), sztandary ceJulianny de Retine. Œwiêto, chowe. Dziewczynki sypi¹
pocz¹tkowo tylko dla diecezji kwiaty, unosi siê wonny dym
Liege wprowadzi³ biskup Ro- kadzide³, bij¹ dzwony, a œpiebert, a zatwierdzi³ kardyna³ wowi pieœni eucharystycznych
czêsto towarzyszy orkiestra.
Hugo z Saint-Cher.
Wkrótce, w 1263 roku mia³
Tradycja organizowania promiejsce niezwyk³y cud. W miej- cesji w dniu Bo¿ego Cia³a jest
scowoœci Bolsena, niedaleko póŸniejsza ni¿ samo œwiêto.
Rzymu, podczas Mszy œwiêtej Zapocz¹tkowano j¹ w latach
z prze³amanej Hostii zaczê³a 1265-1275 w Niemczech, w
kapaæ krew. By³ to znak dla Kolonii, dopiero jednak w XV w.
w¹tpi¹cych, ¿e pod postaci¹ procesje urz¹dzano w ca³ej
op³atka kryje siê cia³o Chrystu- Europie, w tym tak¿e w Polsce.
sa. Poruszony tym zdarzeniem Na ich trasie przygotowywano
papie¿ Urban IV, bull¹ „Trans- cztery o³tarze. Od samego poiturus” w roku 1264 ustanowi³ cz¹tku uroczystoœciom tym touroczystoœæ Bo¿ego Cia³a warzyszy³y widowiska religijne,
œwiêtem Koœcio³a powszech- najczêœciej sceny z ¿ycia Chrynego. Og³oszeniu bulli prze- stusa i zwi¹zane z histori¹ zbaszkodzi³a œmieræ jej autora. wienia, które z czasem zaczêŒwiêto Bo¿ego Cia³a wprowa- to wzbogacaæ o treœci œwieckie.
dzi³ ostatecznie papie¿ Jan
Procesje w dniu Œwiêta BoXXII w 1317 roku. W Polsce ¿ego Cia³a w Polsce mia³y zaobchody Bo¿ego Cia³a wpro- wsze szczególnie bogat¹ oprawadzi³ w 1320 roku w diecezji wê. Specyficzn¹ formê przykrakowskiej biskup Nanker. W biera³y dekoracje o³tarzy, któ1420 roku na synodzie gnieŸ- rymi zajmowa³y siê w miastach
nieñskim uznano œwiêto za poszczególne dzielnice, bracpowszechne.
twa i cechy rzemieœlnicze, na
G³ównym elementem ob- wsiach zaœ przedstawiciele
chodów œwiêta Bo¿ego Cia³a wszystkich stanów oraz miesz-

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE DECYZJI
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz 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;
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia
31.05.2011 r., w sprawie zmiany decyzji nr 53/CP/2010
z dnia 1 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
sieci wodoci¹gowej Dn 150 mm od ul. Modliñskiej drog¹ techniczn¹, ul. Czajki i ul. Skierkowsk¹ - do
nowoprojektowanego budynku komunalnego z lokalami
socjalnymi przy ul. Czajki 2 z przed³u¿eniem w ul.
Skierdowskiej na dzia³kach nr ew. 47/2, 28/21, 28/22,
28/20, 28/19, 28/18, 28/17, 28/16 z obrêbu 4-02-26,
na dzia³kach nr ew. 1, 3, i na czêœci odlesionej dzia³ek
nr ew. 2/2, 2/13 z obrêbu 4-02-27, na dzia³kach nr ew.
1, 2, 3 z obrêbu 4-02-35 oraz na dzia³kach nr ew. 4/10,
4/9, 4/7 z obrêbu 4-02-28 przy ul. Modliñskiej, drodze
technicznej, ul. Czajki, ul. Chlubnej i ul. Skierdowskiej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w zakresie
rozszerzenia zakresu inwestycji o dz. ew. nr 17/14
w obrêbie 4-02-26, dz. ew. nr 2/25 w obrêbie 4-02-27
oraz zmianê za³¹cznika graficznego nr 1a oraz 1b.
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.biafoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska
197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

kañcy poszczególnych osiedli
i przysió³ków. Z wyj¹tkowej wystawnoœci obchodów œwiêta
Bo¿ego Cia³a s³yn¹³ Kraków,
zw³aszcza gdy miasto by³o stolic¹ Rzeczpospolitej. W procesji uczestniczy³ monarcha
wraz z ca³ym dworem, a obok
mo¿nych i duchowieñstwa bra³y w niej udzia³ bractwa, cechy,
mieszczañstwo, profesorowie
i studenci uniwersytetu oraz
mieszkañcy podkrakowskich
wsi. Podobnie bogate procesje
odbywa³y siê w Warszawie.
Opisuj¹c kulturê obyczajow¹ czasów saskich, Jêdrzej
Kitowicz zanotowa³:
„Cechy wszystkie asystowa³y tej procesyi z chor¹gwiami i
œwiecami. Warszawska konfraternia kupiecka z muszkietami, z którymi po wnijœciu duchowieñstwa cum Sanctissimo
do koœcio³a, przed tym¿e koœcio³em po trzykroæ wyda³a
ognia. […] Dla tej procesyi,
któr¹ zawsze prowadzi³ i prowadzi biskup lub prymas, a król
niemal zawsze asystuje, robi¹
pomost z tarcic doko³a rynku
[…] dla wygodniejszego chodzenia królowi, celebransowi i
panom orderowym, tak baldekin unosz¹cym, jako te¿ za
królem id¹cym. Z obu stron pomostu we dwie linie stoi uszykowana gwardyia konna i piesza, nie puszczaj¹ca mot³ochu
w œrodek, a nawet i z okazalszych nie ka¿dego”.
Dalej Kitowicz zauwa¿a
jeszcze jedn¹ rzecz:
„Wygl¹daj¹cy z kamienic
oknami na procesyj¹, którymi
najwiêcej s¹ damy, musz¹ zamykaæ okna, gdy siê procesyja zbli¿a, a to dlatego, ¿eby te
obiekta wabi¹ce wzrok do siebie nie czyni³y dystrakcyi nabo¿eñstwu”.
Po rozbiorach, w Polsce pod
zaborami procesja Bo¿ego Cia³a zawsze mia³a wymiar patriotyczny, by³a manifestacj¹ polskoœci. Podobnie w ponurych
czasach realnego socjalizmu
procesje odbywa³y siê wbrew
ograniczeniom. Komuniœci nie
odwa¿yli siê znieœæ œwiêta,
choæ by³o dla nich bardzo niewygodne, w³aœnie ze wzglêdu
na jego patriotyczny charakter.
Zdarza³y siê jednak represje.

Jak pisze Piotr Lipiñski w ksi¹¿ce „Towarzysze Niejasnego”,
za czasów Bieruta s¹dy skaza³y fryzjera Zbigniewa Kocielnika na 2 lata wiêzienia za opowiadanie, ¿e w katedrze lubelskiej Matce Boskiej p³yn¹ ³zy na
obrazie, bo rosyjski pu³kownik
wjecha³ samochodem w procesjê Bo¿ego Cia³a.
Tradycje zwi¹zane z obchodami Bo¿ego Cia³a pielêgnuje
siê ci¹gle na polskich wsiach.
Udekorowane kwiatami trasy
procesji licz¹ tam czêsto nawet
kilka kilometrów, a o³tarze
urz¹dzane s¹ przy przydro¿nych kapliczkach. W procesjach uczestniczy Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w paradnych
mundurach, zaœ osoby nios¹ce feretrony i dzieci sypi¹ce
kwiatki wystêpuj¹ w strojach
regionalnych.
Z uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia³a wi¹za³y siê ró¿ne wierzenia,
przes¹dy i obyczaje, oparte na
przeœwiadczeniu o magicznej
sile zdobi¹cych o³tarze wianków, kwiatów i ga³¹zek. Zaraz
po odejœciu procesji od kolejnego o³tarza wierni obrywali
ga³¹zki, które go zdobi³y. Przechowywali je potem przez ca³y
rok, jako cenne lekarstwo dla
ludzi i zwierz¹t, a tak¿e jako
ochronê przed klêskami ¿ywio³owymi, zw³aszcza przed uderzeniem pioruna. Jeszcze niedawno na wsi w Sieradzkiem
ga³êzie i kwiaty z o³tarzy
umieszczano na zagonach kapusty w przekonaniu, ¿e robactwo szkodziæ jej nie bêdzie, bo
jak powiada zanotowane przez
Adalberga w „Ksiêdze przys³ów
polskich” przys³owie: na Bo¿e
Cia³o robak w kapustê w³azi.
Na zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a œwiêci siê wianki z
kwiatów i zió³, prosz¹c, aby
Pan Jezus obecny w Najœwiêtszym Sakramencie leczy³, pokrzepia³ i odnawia³ nasz¹ naturê. Jak widaæ Bo¿e Cia³o z
jego zwyczajami i wierzeniami
ma szczególny charakter i jest
g³êboko zakorzenione w polskiej historii i kulturze. Procesje eucharystyczne, które do
dzisiaj gromadz¹ na ulicach
t³umy wiernych nadaj¹ temu
œwiêtu wymiar publiczny.
Joanna Kiwilszo
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali
u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3
oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem lokali
u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres d³u¿szy
ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn. zm.)

og³asza
na dzieñ 18 lipca 2011 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH I GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali i gara¿y wystawionych do
konkursu wywieszone bêd¹ od dnia 17.06.2011 r. na
tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach i gara¿ach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ
u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Przy ognisku i nie tylko
10 czerwca na terenie PGR Bródno odby³o siê plenerowe
spotkanie osób zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
Opowiada przewodnicz¹ca Anna Kuczyñska:
Jeszcze na godzinê przed rozpoczêciem pada³ rzêsisty
deszcz. Bez przerwy odbiera³am telefony z pytaniem, czy ognisko siê odbêdzie. I chocia¿ sama mia³am w¹tpliwoœci, nie rezygnowa³am z terminu wiedz¹c, ¿e spotkania nasze nie tylko inspiruj¹ do dzia³ania, ³agodz¹ stosunki miêdzyludzkie i integruj¹
pokolenia, ale nade wszystko pozwalaj¹ czerpaæ radoœæ z ¿ycia,
szczególnie osobom samotnym. O dziwo, frekwencja dopisa³a,
pogoda te¿, jednak nie na d³ugo.
Przy ognisku zd¹¿yliœmy tylko upiec kie³baski. Znowu zaczê³o
padaæ i bardzo siê och³odzi³o. Tylko dziêki uprzejmoœci Agnieszki
Rolewskiej, która udostêpni³a nam lokal na terenie PGR-u, mogliœmy kontynuowaæ nasze spotkanie. Potem by³o nawet gor¹co.
Do tañca zachêca³y przeboje z dawnych lat. Na akordeonie gra³
Bronis³aw Bobiñski, a rolê Dj’a, pe³ni³a Anna Nowakowska.
Zapraszamy do naszego ko³a wszystkich, którzy chc¹ pozyskaæ trochê dobrej energii. Bli¿szych informacji udzielamy w sekretariacie ko³a przy ul, Blokowej 3 w œrody w godz. 14.00-16.00
lub pod nr tel. 603 550 242.

Program imprez plenerowych Dni Targówka
3 Piknik Sportowy
& XII Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym

dokoñczenie ze str. 1

kawkê dla wzmocnienia wra¿eñ wzrokowych wystawy
m.in. fotografii praskich osobistoœci i osobliwoœci Jacka
Schmidta, zaœ przed galeri¹
praskie osobistoœci mog³y
przysi¹œæ przy kie³basce z
piwkiem. Wieczorno-nocn¹
aktywnoœci¹ têtni³y kluby i kawiarnie Starej i Nowej Pragi.
G³ód wiedzy zaspokaja³y projekcje filmowe, pokazy fotografii i prelekcje. Zainteresowanie by³o du¿e i a¿ ¿al, ¿e
przy tej okazji nie wy³¹czono

z ruchu czêœci przestrzeni,
choæby ul. Z¹bkowskiej.
Noc Pragi mia³a te¿ swój
wymiar handlowy. Przez ca³¹
noc ksi¹¿ki sprzedawa³ Antykwariat Warszawski w Koneserze, a Centrum Handlowe
Wileñska kusi³o wyprzeda¿ami do 1.00 w nocy. O 22.30 i
24.00 na budynku centrum
handlowego zaprezentowano
oczekiwany przez ca³e rodziny niezwykle barwny multimedialny pokaz laserów.
Nastêpna Noc Pragi ju¿ za rok!
Kr.

18 czerwca teren przed SP Nr 58 ul. Mieszka I nr 7
- godz. 8.30 - 15.00 rozpoczêcie 3 Pikniku Sportowego: miêdzy
klubowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Dyrektora Procter&Gamble,
- godz. 14.00 rozpoczêcie XII Festynu Rodzinnego, przedstawienie organizatorów, programu, wykonawców i sponsorów,
uroczyste wrêczenie nagród za Turniej Pi³karski
- godz. 15.00 - 16.00 wystêp dla dzieci, program artystyczny
zespo³u PUENTA
- godz. 16.30 - 17.30 wystêp zespo³ów: uczniów Szko³y Podstawowej Nr 58; m³odzie¿y z „Klubu Dzieci Targówka”; taneczny
Dzieci z Kaukazu z Oœrodka dla UchodŸców
- godz. 17.30 - 18.00 wystêp zespo³u rockowego 1000MSU
(wolontariusze P&G)
- godz. 18.15 - 18.45 wystêp zespo³u rockowego Hydrofor
- godz. 19.00 - 20.15 wystêp zespo³u rockandrollowego Banda £ysego (www.bandalysego.pl)
- godz. 20.30 – 22.30 wystêp zespo³u disco polo Vexel www.vexel.pl
W trakcie imprezy: zbiórka zu¿ytych baterii - nagrody, stoisko czytelnicze, stoisko Klubu Naszej Ziemi, stoisko Stowarzyszenia CAL
(Centrum Aktywnoœci Lokalnej), stoiska atrakcji dla dzieci (Kiwanis
Klub Warszawa), stoisko rêkodzie³a (dzieci z œwietlicy socjalnej).
Imprezy bez biletowe, nie komercyjne i bezalkoholowe.

10 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE
ABY potencjê wzmocniæ
502-454-922
MASA¯E lecznicze, leczenie
bañkami (przewlek³e stany
zapalne stawów - krêgos³upa,
rwa kulszowa, bóle miêœniowe,
nerwobóle, bóle migrenowe)
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Radzymiñska 101/103
gabinet 200, 503-332-818
PROFILAKTYKA zdrowia,
analiza pierwiastkowa w³osów,
oznaczanie 24 biopierwiastków
i 5 pierwiastków toksycznych,
wskazanie typu metabolicznego,
okreœlenie tendencji chorobowych,
indywidualne zalecenia
dietetyczne, chronoselektywna
suplementacja witaminowomikroelementowa 503-332-818
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
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, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY, ¿aluzje 888-865-177
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
INNE
POSZUKUJÊ œwiadka
uszkodzenia na wyrwie
w jezdni czarnego Audi
A6 przy sklepie na ul.
Grodzieñskiej 17. wrzeœnia
2010 oko³o godz. 10 00,
tel. 603-578-280

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay
na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny
odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji
swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach 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 manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 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

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

Nasze Euro i ratujmy nasze schabowe
Proszê Szanownych Pañstwa za rok „Euro”. Najwiêksze
pi³karskie œwiêto. To tak¿e
¿niwa dla polityków, pieniêdzy
z zamówieñ publicznych, reklamodawców, wielkich koncernów z przeniesion¹ produkcj¹ do.... Chin. Pracowici
skoœnoocy zacieraj¹ rêce.
Od sportowo- teatralnej strony patrz¹c, dysz¹cy faceci
uganiaj¹cy siê za pi³k¹, wywo³uj¹ trudne do wyt³umaczenia
emocje. Uwielbiam je. By³em
bramkarzem za m³odu. Aliœci
czekam na te mistrzostwa bez
entuzjazmu. Ju¿ czujê wewnêtrzny wstyd.
Za nieca³y rok ca³y œwiat zobaczy nasz¹ nieprzeciêt¹ pêpowinê od politycznego ko³tunizmu i „za publicznego” bizancjum. Œwiat zobaczy s³aby,
niegospodarny naród ze swoimi zaœciankowymi partyjkami,
wij¹cymi siê przy rozstajach
dróg.
Wszêdzie roznosiæ siê bêdzie zapach formaliny i gospodarczych s³u¿b specjalnych.
Nie odnosicie Szanowni Pañstwo wra¿enia, ¿e zamiast coraz solidniejszej budowy naszej
Polski, ogl¹damy jej rozpad?
A teraz nietypowo o œwinkach. Zwykle opisujê aspekty
zdrowia ma³ych zwierz¹t –
psów i kotów. Poniewa¿ w
ostatnich dniach wszyscy urzêdowi lekarze weterynarii w
Polsce dostali zawiadomienie
o wyst¹pieniu pomoru klasycznego œwiñ na Litwie, chcia³bym
opisaæ t¹ chorobê. Za chwilê
wakacje. Rozjedziemy siê po
ca³ym kraju i je¿eli ktoœ z Was
zauwa¿y³by objawy choroby u
dzików czy œwinek w gospodarstwach rodzinnych czy
agroturystycznych, proszê o
powiadomienie jakiegokolwiek
organu s³u¿by pañstwowej od
policji do wodnego pogotowia
ratunkowego. Oczywiœcie, najlepiej najbli¿szego lekarza weterynarii, ale telefony do s³u¿b
podstawowych s¹ ogólnie znane. Chodzi o jak najszybsze
przekazanie informacji. Problem jest powa¿ny.
Pestis clasica suum czyli
klasyczny pomór œwiñ jest chorob¹ ostr¹ i wysoce zaraŸliw¹.

Rozprzestrzenianie jest bardzo szybkie i nie zna pojêcia
przestrzeni. Mo¿e obejmowaæ
swoim zasiêgiem ca³e kontynenty w krótkim czasie. Choroba przypomina broñ biologiczn¹. Pojawia siê nagle, nie
wiadomo sk¹d i powoduje wysok¹ œmiertelnoœæ u wra¿liwego gatunku.
Je¿eli zauwa¿ycie Szanowni
Pañstwo i myœliwi chwiej¹cego
siê na nogach dzika lub hodowlan¹ œwinkê z zaczerwieniami
na skórze, proszê o kontakt.
Mo¿ecie tak¿e dzwoniæ ca³¹
dobê pod tel. 22 782 48 88

i nagraæ siê na automatyczn¹
sekretarkê, podaj¹c adres gospodarstwa i koniecznie tel.
kontaktowy.
Je¿eli zareagujemy szybko,
nasz kraj nie zostanie zamkniêty dla Europy i œwiata. Je¿eli
zaraza rozejdzie siê po Polsce,
nasze Euro mo¿e siê nie odbyæ. Ze wzglêdu na zaraŸliwoœæ
choroby unijne i polskie s³u¿by
weterynaryjne mog¹ ograniczyæ przemieszczanie zwierz¹t
i ludzi do minimum.
Dok³adna historia choroby,
szczegó³y i ciekawostki w nastêpnym wydaniu NGP.

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, AI. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 1 czerwca 2011 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej PE 110, PE 63 i PE 40 mm na dz. nr
ew. 2, 40, 37/6, 27/10, 28/5, 29, 30, 31, 32/14, 38, 34,
35/6, 35/7, 49/1, 50/1, 51/1, 51/4, 52/1, 52/3, 52/10,
51/3, 50/3, 49/11, 49/10, 59, 56/7, 71, 36/1, 36/7, 36/16,
42, 43, 44, 46, 47/2, 47/3, 47/1, 48. 49/2, 49/3, 49/6,
52/4, 53/1, 54/9, 55, 58 z obrêbu 4-16-03, dz. nr ew. 31/11,
31/12 z obrêbu 4-16-06, dz. nr ew. 11/2,1 z obrêbu 4-16-07
przy ul. Olesin oraz ul. Kobia³ka 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.

Potrzebna pilna pomoc dla bezdomnej kociej rodziny!
Zwierzêta od 2 miesiêcy zamkniête s¹ w piwnicy budynku przy ul. Zawiszy 7 na Woli. Kotka
znalaz³a siê tam i okoci³a po tym, jak wyrzucono ja kolejno z piwnic dwóch s¹siednich bloków.
Zaraz po tym, jak urodzi³y siê kociêta, na okienka piwniczne za³o¿ono kraty i rodzina zosta³a odciêta od œwiata. W budynku mieszka pani, która schodzi do piwnicy i karmi koty oraz
sprz¹ta kuwetê. Podjête by³y próby sk³onienia zarz¹du wspólnoty do wyciêcia krat w jednym
oknie i umo¿liwienia kotom swobodnego dostêpu do schronienia. Dot¹d bez rezultatu. Boimy
siê, ¿eby osoby, które chc¹ wyrzuciæ kotkê i jej dzieci z budynku, nie posunê³y siê do zrobienia
im krzywdy. Poza tym zwierzêta nie mog¹ tam siedzieæ zamkniête bez koñca. Jeœli kotka
wyprowadzi kociêta na zewn¹trz, nie bêd¹ ju¿ mia³y powrotu, zostan¹ na ulicy. Musimy znaleŸæ im domy, w których bêd¹ bezpieczne. Kotka jest bardzo mi³a, daje siê g³askaæ - musia³a
zostaæ przez kogoœ wyrzucona. Kociêta chowaj¹ siê przed ludŸmi, wychodz¹ dopiero do jedzenia. S¹ juz na tyle samodzielne, ¿e mo¿na je wzi¹æ pojedynczo i na tyle ma³e, ¿e
nie powinno byæ problemu z ich oswojeniem. Szukamy ludzi, którzy zechc¹ je choæ
tymczasowo przygarn¹æ.
Kotka wygl¹da ³adnie i m³odo. Trójka
dzieci jest do niej podobna, ³aciata, bia³o czarna, czwarty kociak ma umaszczenie
szaro - bia³e. Wydaja siê zdrowe - maj¹
apetyt i dokazuj¹ ze sob¹ jak wszystkie m³ode koty.
Osobom, które zechc¹ zaopiekowaæ siê kotkami, zapewnimy wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc.
Kontakt: 888 066 402, 502 309 763.

Lewa strona medalu

POdwy¿ek ci¹g dalszy
Dwa tygodnie temu pisa³em o ogromnych podwy¿kach cen biletów komunikacji miejskiej oraz wzroœcie cen za wodê i
œcieki, jakie zafundowali warszawiakom
radni Platformy Obywatelskiej na wniosek
pani prezydent. Dziœ tematu ci¹g dalszy,
choæ nie ze wzglêdu na to, ¿e czegoœ nie
zmieœci³em w poprzednim tekœcie. Po prostu Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowi³a… wprowadziæ mieszkañcom Warszawy
kolejne podwy¿ki. Powiem tak: wzrost cen
za bilety i wodê to ma³e piwo w porównaniu z tym, co Platforma Obywatelska zamierza zafundowaæ warszawiakom na najbli¿szej sesji Rady Miasta w czwartek 16
czerwca. Podwy¿ki bêd¹ bowiem a¿ trzy.
O pierwszej by³o g³oœno miesi¹c temu,
gdy pojawi³y siê pierwsze zapowiedzi drastycznego wzrostu op³at za ¿³obki. Zamiast
dotychczasowych blisko 200 z³otych, rodzice mieliby p³aciæ 1170 z³! Ratusz t³umaczy³ wprawdzie, ¿e przewidziano system
ulg dla najubo¿szych, ale niestety nie obejmowa³by on przeciêtnego m³odego ma³¿eñstwa ze œrednimi zarobkami i kredytem hipotecznym na g³owie. Rodzice siê
„zagotowali” i trudno im siê dziwiæ, zw³aszcza, ¿e w Warszawie jest tylko 4200 miejsc

dla maluchów, a dla blisko 6 tysiêcy takich
miejsc brakuje. G³os w sprawie zabra³y w³adze warszawskie SLD, które jednoznacznie zapowiedzia³y, ¿e nie bêdzie zgody radnych Sojuszu na takie podwy¿ki i wezwa³y
Platformê Obywatelsk¹ do wycofania siê z
pomys³u. Hanna Gronkiewicz-Waltz uzna³a, ¿e chyba jednak przesadzi³a i z projektu zrezygnowa³a, ale w to miejsce przedstawi³a drugi – równie¿ zak³adaj¹cy podwy¿ki. Wprawdzie nie tak drastyczne jak
w pierwszej wersji, ale i tak kosmiczne, bo
ponad 100-procentowe. Zamiast 200 z³
rodzice zap³ac¹ za ¿³obek 450 z³, co i tak
jest cen¹ wygórowan¹ i nie spotykan¹ nigdzie indziej w kraju. Ma³o tego, z drugiej
wersji uchwa³y znikn¹³ pomys³ dop³at miasta do maluchów w ¿³obkach prywatnych,
co mia³o byæ ulg¹ dla rodziców, których
dzieciom miasto w swoich ¿³obkach miejsc
zapewniæ nie mog³o.
Niedobre wieœci mam równie¿ dla
tych, którzy swoje dzieci maj¹ w miejskich przedszkolach. Pod pozorem dostosowywania prawa, w³adze miasta funduj¹
podwy¿kê równie¿ i im. Dziœ tzw. op³ata
sta³a za przedszkole wynosi 130 z³ plus
koszty wy¿ywienia i zajêæ dodatkowych.

Urzêdnicy ratusza przedstawili projekt,
zgodnie z którym za pobyt dziecka w
przedszkolu w godz. 7 - 17 rodzic zap³aci 310 z³, czyli blisko 150% wiêcej!!! ¯eby
by³a jasnoœæ: zarówno podwy¿ka op³at za
¿³obek, jak i przedszkole nie spowoduje,
¿e przybêdzie miejsc w tych placówkach,
bo dochody z podwy¿ek bêd¹ dla miasta
zbyt ma³e, aby coœ wybudowaæ. Platforma Obywatelska po prostu próbuje za³ataæ dziurê bud¿etow¹ i nie waha siê nawet robiæ tego kosztem najm³odszych, bo
przecie¿ oczywiste jest, ¿e zamiast zap³aciæ za dodatkowy angielski dla dziecka, rodzice bêd¹ musieli oddaæ te pieni¹dze przedszkolu.
O desperacji w³adz miasta œwiadczy te¿
kolejny pomys³ na podwy¿ki, zwi¹zany ze
stref¹ p³atnego parkowania. Wprawdzie nie
zmieniaj¹ siê ceny za parkowanie czasowe
(bo i tak s¹ ju¿ maksymalne mo¿liwe prawem), ale ktoœ wpad³ na pomys³, ¿e przecie¿ mo¿na wyci¹gn¹æ kasê od mieszkañców mieszkaj¹cych w strefie p³atnego parkowania. Dziœ za postój auta pod domem
p³ac¹ oni 30 z³ rocznie, a zgodnie z pomys³em p³aciæ bêd¹ 25, ale… miesiêcznie. To
oznacza wzrost o 1000%! I na nic tu t³umaczenia, ¿e ma to ograniczyæ ruch pojazdów w centrum, bo prawda jest taka, ¿e t¹
podwy¿k¹ jedynie zniechêci siê do posiadania samochodów mieszkañców centrum,
a nie osoby wje¿d¿aj¹ce do niego.
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Referendum
przeciw podwy¿kom
W³adze miasta po raz kolejny szukaj¹
pieniêdzy w kieszeniach warszawiaków
i jak widaæ nie zamierzaj¹ oszczêdzaæ
nikogo. Hanna Gronkiewicz-Waltz funduje mieszkañcom stolicy kolejne podwy¿ki i jestem przekonany, ¿e nie s¹ to
ostatnie pod jej rz¹dami. Projekty ratusza karnie popieraj¹ radni Platformy
Obywatelskiej, którzy w Radzie Miasta
maj¹ absolutn¹ wiêkszoœæ. Ciekawe tylko, co powiedz¹ swoim wyborcom, którzy naprawdê myœleli, ¿e z Platform¹ bêdzie im ¿y³o siê lepiej. Wszystkim.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

PO warszawsku

PO vs prezes Kaczyñski
Platforma Obywatelska œwiêtowa³a w
Gdañsku 10 lat dzia³alnoœci. Do hali na
granicy Gdañska i Sopotu przyjecha³o
ponad 15 tysiêcy cz³onków i sympatyków PO z ca³ego kraju. Do ostatniego
miejsca ka¿dy sektor hali by³ wype³niony. Na scenie wystêpowali najwa¿niejsi
politycy Platformy - osoby, które zak³ada³y tê partiê 10 lat temu i ci, którzy
przyst¹pili do nas ostatnimi czasy. Nowymi osobami w Platformie Obywatelskiej s¹ m.in. Bartosz Ar³ukowicz (kiedyœ SLD) i Joanna Kluzik-Rostkowska
(kiedyœ PJN). Co rzeczywiœcie pokazuje
nam przejœcie tych osób i ich œrodowisk
do PO?
Bartosz Ar³ukowicz, pracuj¹c w komisji œledczej by³ bardzo surowym sêdzi¹ i
czêsto krytykowa³. Dlaczego mimo to
wybra³ Platformê? Zauwa¿y³, ¿e PO to
partia dojrza³a i odpowiedzialna. Sztuk¹

jest nie tylko przyznaæ siê, ale przede
wszystkim naprawiæ b³êdy, wyci¹gn¹æ
wnioski i nigdy ich nie pope³niaæ. Zauwa¿y³ to Bartosz Ar³ukowicz i doceni³. Jestem pewien, ¿e z ministrem Bartoszem
Ar³ukowiczem zrealizujemy niejeden projekt. Sprawy spo³eczne s¹ nam bliskie.
Joanna Kluzik-Rostkowska by³a szefow¹ sztabu wyborczego Jaros³awa Kaczyñskiego. Organizowa³a kampaniê
prezydenck¹ Pana Prezesa. By³a jej
twarz¹. By³a te¿ twarz¹ kobiet w PiS.
Jej odejœcie wraz z innymi pos³ami z Prawa i Sprawiedliwoœci i utworzenie PJN
by³o ciosem w PiS i osobê prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego. Jego najbli¿si odeszli od niego, nie mogli siê zgodziæ na
kurs, który wytyczy³ i jego sposób uprawiania polityki. PJN by³ ostrym recenzentem dzia³añ PiS, znali bowiem tamt¹
partiê doskonale – tworzyli j¹. Joanna

Kluzik-Rostkowska nie chcia³a tworzyæ
³agodnej wersji PiS „light”. Jej odejœcie
z PJN pokazuje, ¿e tamta inicjatywa nie
ma przysz³oœci, a polityka PiSu i prezesa Kaczyñskiego jest nie do zaakceptowania. To widaæ wyraŸnie.
Tego samego dnia prezes Kaczyñski
spotka³ siê z m³odymi z PiSu. To ju¿ chyba 6. otwarcie PiS na m³odych i kolejna
„nowa” twarz prezesa. PRowcy puœcili na
przywitanie m³odych dla prezesa Kaczyñskiego piosenkê zespo³u QUEEN „We
will rock you”. Pozwólcie Pañstwo, ¿e
przet³umaczê prezesowi, co m³odzi o nim
naprawdê s¹dz¹. Kiedy ws³uchamy siê
w tekst piosenki, us³yszymy takie s³owa
jak „You got mud on your face” – co
znaczy „Masz b³oto na twarzy”, albo
„You big disgrace” przet³umaczone to
„Jesteœ wielk¹ hañb¹”, „You got blood
on your face” – „Masz krew na twarzy”,

„Somebody better put you back into your
place” – „Niech ciê ktoœ lepiej st¹d zabierze na swoje miejsce”.
Czy prezes Kaczyñski móg³by otrzymaæ bardziej wyraŸny sygna³, ¿e m³odzi
go nie chc¹, ¿e siê go wstydz¹? Zrobili
to najlepiej. I maj¹ racjê. Niech prezes
Kaczyñski zostawi nas w spokoju. Wystarczy, ¿egnaj!
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

- Czy jesteœ przeciw sprzeda¿y SPEC?
- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do
koñca obecnej kadencji Prezydent m.st.
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz cen
biletów komunikacji miejskiej na poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?
- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do
koñca kadencji cen wody i odprowadzenia œcieków na poziomie z 2010 roku?
- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do
koñca kadencji op³at za ¿³obki miejskie na
poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?
To cztery pytania, na które mieszkañcy stolicy mog¹ odpowiedzieæ w referendum zorganizowanym wraz z jesiennymi wyborami parlamentarnymi, je¿eli
uda siê zebraæ 130 000 podpisów pod
naszym wnioskiem. Inicjatywê Prawa i
Sprawiedliwoœci w tej sprawie popieraj¹
stowarzyszenia samorz¹dowe, liczne zorganizowane grupy mieszkañców oraz Solidarnoœæ. Pe³nomocnikiem do spraw referendum jest senator Zbigniew Romaszewski. Akcja zbierania podpisów trwa.
W ka¿dej dzielnicy znajd¹ Pañstwo sympatyków, dzia³aczy i samorz¹dowców PiS
oraz przedstawicieli ró¿nych œrodowisk
spo³ecznych zbieraj¹cych podpisy przy
specjalnych stolikach. W nastêpnym numerze NGP znajd¹ Pañstwo kartê poparcia wniosku o referendum – wystarczy
ja wyci¹æ i podpisaæ. Podpisan¹ kartê
mo¿na dostarczyæ do naszego biura na
ul. Targowej 38 (pn.-pt. 10.00-19.00) lub
ul. Koszykowej 10 (pn.-pt. 10.00-18.00).
W sobotê pod wnioskiem ws., zorganizowania referendum jako pierwszy podpisa³ siê prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski. - Podwy¿ka cen ¿³obków o 600 proc. to doprowadzenie do sytuacji, w której ogromna

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

czêœæ m³odych ma³¿eñstw, gdzie i ¿ona i m¹¿
musz¹ pracowaæ, nie bêdzie mog³a mieæ
dziecka w ¿³obku, bo po prostu nie bêdzie
ich na to staæ – mówi³ Jaros³aw Kaczyñski.
Referendum to normalna procedura
decydowania mieszkañców o sprawach
miasta. Poprzednicy Hanny GronkiewiczWaltz na stanowisku prezydenta Warszawy dysponowali bud¿etem w wysokoœci
oko³o 5 mld z³. Wiceprzewodnicz¹ca PO
ma do dyspozycji najwiêkszy w historii
miasta bud¿et wynosz¹cy blisko 11 mld
z³. Jednak stale dokonuje drastycznych
podwy¿ek wszystkich op³at miejskich.
Mieszkañcy stolicy maj¹ prawo zdecydowaæ, czy chc¹, by sprawy Warszawy sz³y
w stronê wzrostu kosztów ¿ycia, czy te¿
bardziej gospodarnego zarz¹dzania. W
skrócie: czy chcemy nowych przedszkoli, dróg i autobusów czy te¿ nowych fontann i kosztownych fajerwerków.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl
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Ch³odnym okiem

Premier ma k³opot

Prosto z mostu

Planowanie na kolanie
Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada³a, ¿e zamierza rz¹dziæ Warszaw¹
przez dwie kadencje i w tej perspektywie - oœmiu lat - planuje szereg inwestycji, z budow¹ drugiej linii metra na czele. Zaplanowa³a rzeczywiœcie profesjonalnie. Trzeba bowiem niezwyk³ego
kunsztu w zarz¹dzaniu, by najwiêksze
z tych inwestycji zorganizowaæ tak precyzyjnie, by zaczyna³y siê na rok przed
pi³karskimi mistrzostwami Europy EURO
2012, a koñczy³y równo w rok po nich,
parali¿uj¹c skutecznie system komunikacyjny miasta. Tu nie mog³o byæ przypadku: szansa by³a jak jeden do oœmiu.
To gorzki ¿art, oczywiœcie. Nie tylko
dlatego, ¿e z wiêkszoœci zapowiadanych
inwestycji, szczególnie tych na Pradze, w
s¹siedztwie Stadionu Narodowego, w³adze miasta zrezygnowa³y. Przede wszystkim dlatego, ¿e przygotowaniami Warszawy do mistrzostw Europy rz¹dzi - obok
wielu szacownych gremiów, komisji i pe³nomocników - zupe³ny chaos.
Nie mog³o staæ siê inaczej. Planowanie rozwoju miasta zaczyna siê od ustalenia strategii. Otó¿ Warszawa tak¹ strategiê ma. „Strategia Rozwoju Miasta Sto-

³ecznego Warszawy do 2020 roku” zosta³a uchwalona w listopadzie 2005 r.,
tu¿ przed koñcem kadencji Lecha Kaczyñskiego. W ca³ym, prawie stustronicowym dokumencie wzmianka o mistrzostwach EURO, które rzekomo mia³y stanowiæ wielki impuls rozwojowy miasta, pojawia siê tylko w jednym miejscu:
tytu³ rozdzia³u 2.3.2 brzmi: „Stworzenie warunków do organizacji w Warszawie wielkich imprez sportowych – Warszawa organizatorem Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej 2012, Warszawa Miastem Olimpiady 2020”. Ju¿ w treœci tego
rozdzia³u o mistrzostwach ani mru-mru.
Ani s³owa o EURO nie znajdziemy te¿ w
analizie SWOT, do³¹czonej do strategii,
wyliczaj¹cej mo¿liwoœci rozwoju miasta.
A przecie¿ to w³aœnie Lech Kaczyñski z³o¿y³ wniosek aplikacyjny Warszawy w
sprawie EURO.
„Strategia” powsta³a jako materia³
promocyjny w kampanii prezydenckiej
Lecha Kaczyñskiego. Wa¿ny by³ wygl¹d,
a nie treœæ. W projekcie strategii - kolorowej ksi¹¿eczce, któr¹, opatrzon¹ przedmow¹ kandydata na Prezydenta RP, zasypano miasto latem 2005 r. - o EURO

nie by³o w ogóle ani s³owa. Dopiero, gdy
jesieni¹ dosz³o do formalnego uchwalania strategii, któryœ z radnych zapyta³:
„A co z EURO?” Dopisano wtedy na kolanie do tytu³u jednego z rozdzia³ów EURO,
dla pewnoœci dodaj¹c jeszcze olimpiadê.
I tak¹ mamy dziœ strategiê.
Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zmieni³a bowiem w „Strategii Rozwoju Warszawy” ani s³owa. Dokument ten nadal
obowi¹zuje, choæ ¿aden urzêdnik miejski nie zwraca na niego uwagi. A co z
Olimpiad¹ 2020?
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

W³aœciwie premier ma wiele k³opotów.
Jako szef rz¹du, nie doœæ, ¿e musi
siê u¿eraæ z koalicyjnym PSL-em, który
skutecznie blokuje wszelkie inicjatywy
naruszaj¹ce interesy tej partii w œrodowisku wiejskim, jak np. reforma KRUS
czy sprawy Lasów Pañstwowych, to jeszcze jego w³aœni ministrowie co rusz wystawiaj¹ go na medialne strza³y, z których musi siê gêsto t³umaczyæ. Liderem
jest minister Grabarczyk, odpowiedzialny za program budowy dróg szybkiego
ruchu i autostrad. Totalna klapa to to nie
jest, ale brak kluczowych odcinków dróg
powoduje, ¿e na EURO 2012 nimi nie
pojedziemy. Minister Rostowski od finansów chce chyba wraz z premierem przejœæ
do historii, jako ci, którzy wprowadzili
Polskê do strefy euro i za wszelk¹ cenê
próbuje ci¹æ deficyt bud¿etowy dla tych
potrzeb, potêguj¹c i tak ju¿ wielki chaos
w finansach publicznych i do¿ynaj¹c bud¿ety samorz¹dów.
Jako szef partii premier musi siê
zmagaæ z wewnêtrzn¹ opozycj¹, uto¿samian¹ z osob¹ marsza³ka Schetyny.
Lecz - jak sadzê - chêtnych do kawa³ka
sukna jest wielu. Sobotnia konwencja PO
pierwotnie mia³a zatwierdziæ listy PO na

jesienne wybory, by nie czyniæ tego w
czasie polskiej prezydencji w UE. Premier
chcia³ z niej uczyniæ pokaz jednoœci PO,
nie wierzê jednak, ¿e próby obdarowywania jedynkami osób spoza partii, jak
Ar³ukowicz, a byæ mo¿e jeszcze dzia³aczy PJN przyjmowane s¹ przez lokalnych
dzia³aczy PO z aplauzem i aprobat¹. Nikt
nie lubi tak zwanych desantów i spadochroniarzy.
Jako pose³ warszawski, premier jest
klasycznym spadochroniarzem. Cztery
lata temu uwiód³ warszawiaków i zdoby³ ponad 450 tysiêcy g³osów. Tym wynikiem wprowadzi³ za sob¹ jeszcze
dziesiêciu pos³ów. Dziœ ci, którzy na
niego g³osowali, winni zapytaæ, co ich
kandydat zrobi³ dla swojego okrêgu
wyborczego. Co Donald Tusk zrobi³ dla
stolicy? Autostrada A-2 utknê³a pod
Warszaw¹ i chyba prêdko nie dotrze
do Konotopy. Rozjazdy w Warszawie
rozbabrane. II linia metra przed EURO
nie pojedzie. Warszawa nadal krwawi
janosikowym. PKP obiecuje pendolino
z naciskiem na obiecuje, a dworce warszawskie s¹ w stanie dramatycznym.
Stadiony na Euro budowane z wadami
itd. itp.

Osobiœcie bolejê, i¿ nie ziszcz¹ siê rozbudzone nadzieje, w tym tak¿e moje, na
rozbudowê infrastruktury na Pradze w
zwi¹zku z Euro. Nie powstan¹ Trasy Tysi¹clecia i Œwiêtokrzyska, dworzec PKS z
prawdziwego zdarzenia przy ulicy Lubelskiej. B³onia wokó³ Stadionu pozostan¹
b³oniami, a Port Praski nadal bêdzie wygl¹da³ tak jak dziœ. Pociesza mnie tylko
jedno - po 2012 œwiat siê nie koñczy.
.... a ponadto uwa¿am, ¿e skazany
ju¿ w pierwszej instancji s¹du za szanta¿ i pedofiliê £ukasz M. w mo¿liwie najkrótszej perspektywie czasu powinien
przestaæ byæ radnym dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

Hamburski „Poci¹g pomys³ów” w Warszawie
12 nowa gazeta praska

Tylko na kilka dni miêdzy 31 maja do 4 czerwca, w samym sercu Warszawy, w s¹siedztwie
Pl. Defilad, stanê³o szeœæ kontenerów sk³adaj¹cych siê na „Poci¹g pomys³ów” z interaktywn¹
wystaw¹ z Hamburga - Zielonej Stolicy Europy, który w ten niestandardowy sposób promuje
ideê zrównowa¿onego rozwoju miast. Poci¹g zawita a¿ do 17 europejskich metropolii.
Wystaw¹ poruszaj¹c¹ zagadnienia konsumpcji, mobilnoœci, energii, urbanistyki i ochrony
klimatu jej twórcy pragn¹ zmotywowaæ europejskie miasta do stania siê bardziej przyjaznymi
dla œrodowiska.
Pocz¹wszy od 2010 roku tra. Wprowadzono system roKomisja Europejska wybratytu³ Zielonej Stolicy Europy weru miejskiego, który cieszy ³a Hamburg za wzglêdu na
(„European Green Capital”) siê du¿ym powodzeniem, a aktualny stan œrodowiska, jak
bêdzie corocznie przypada³ udzia³ w podró¿ach tym œrod- i ambitne plany na najbli¿sze
jednemu z europejskich miast, kiem lokomocji ma wkrótce lata w zakresie ochrony klimaktóre przyjê³o wysokie standar- osi¹gn¹æ 18% (dla porównania tu. Kluczowe znaczenie dla
dy i spójne strategie w zakre- – w Warszawie to 1-2%). Zna- jury mia³o równie¿ po³¹czenie
sie poprawy stanu œrodowiska, komicie dzia³a te¿ publiczna rozwoju przemys³owego z
stawia przed sob¹ bie¿¹ce, komunikacja autobusowa.
ochron¹ œrodowiska – np. w
ambitne cele dalszego zrównoUrzêdnicy miejscy w trosce porcie tiry zosta³y zast¹pione
wa¿onego rozwoju i mo¿e s³u- o zrównowa¿ony rozwój zapo- przez kolej przewo¿¹c¹
¿yæ jako wzór do inspiracji i na- biegaj¹ tendencji do rozlewa- wszystkie prze³adowywane
œladowania dla innych miast, nia siê nowych osiedli i biur na kontenery (st¹d zapewne popromuj¹c najlepsze rozwi¹za- coraz dalsze peryferia, dewe- mys³ na kszta³t wystawy). Bunia w praktycznym dzia³aniu.
loperzy buduj¹ na pustych i dzi to skojarzenia z polsk¹
W dzisiejszej Europie czte- zdegradowanych przestrze- kampani¹ „Tiry na tory”, która
rech na piêciu obywateli miesz- niach w œrodku miasta, ale ist- poza spo³ecznym poparciem,
ka w miastach i miasteczkach. niej¹ce tereny zielone s¹ wy- nie spotka³a siê chyba z zainNa terenach zurbanizowanych ³¹czane spod zabudowy i za- teresowaniem w³adz ¿adnego
koncentruje siê wiêkszoœæ wy- drzewiane. W samym centrum, z wiêkszych miast w Polsce.
zwañ zwi¹zanych z ochron¹ na czêœci terenów portowych
A jak na tle Hamburga wyœrodowiska, ale tam te¿ widaæ powstaje modelowa, przyjazna gl¹da nasza stolica? Na wystanajwiêcej potrzeb zmiany i in- mieszkañcom i œrodowisku
nowacyjnoœci w podejœciu do dzielnica HafenCity.
rozwi¹zywania problemów. NaZrównowa¿ony œwiat Hamgroda ma promowaæ wysi³ki burg buduje ju¿ od dziœ, tworz¹c
miast odwa¿nie stawiaj¹cych idee, które stopniowo s¹ urzeczo³a wspó³czesnym wyzwa- czywistniane. Wœród nich znaniom zwi¹zanym z ochron¹ laz³y siê m.in.: darmowy transœrodowiska.
port publiczny, ¿ywnoœæ w
Pierwsz¹ Zielon¹ Stolic¹ zwrotnych opakowaniach, doEuropy zosta³ Sztokholm, w stêpnoœæ wytwarzanej lokalnie
tym roku Komisja Europejska ¿ywnoœci ekologicznej, bezprzyzna³a ten tytu³ Hamburgo- pieczne parkingi rowerowe,
wi. To portowe, przemys³owe ogrody dostêpne dla mieszkañmiasto po³o¿one nad £ab¹ ców ka¿dej dzielnicy, pozyskimo¿e siê pochwaliæ du¿¹ ilo- wanie wody deszczowej oraz
œci¹ zieleni wzd³u¿ ulic, w par- podatek od CO2 wytwarzanego
kach i na skwerach, przestrze- w ka¿dym gospodarstwie doni¹ przyjazn¹ dla pieszych i mowym. Przy tym jednak miarowerzystów. Dawne wysypi- sto promuje proekologiczne zasko œmieci przemieniono w chowania, szeroko udostêpnia„Górê energii” – porasta je tra- j¹c wiedzê na temat najlepwa, na szczycie pr¹d produ- szych praktyk, pomagaj¹c w dokuj¹ wiatraki, na zboczu zain- stêpie do odpowiednich rozwi¹stalowano panele wykorzystu- zañ i œrodków na ich realizacjê.
j¹ce energiê S³oñca, a samo Tak np. na szerok¹ skalê jest
wysypisko emituje te¿ biogaz wykonywana termomodernizaspalany w elektrowni. Docelo- cja budynków, z poszanowawo ca³a energia wykorzysty- niem ich wartoœci zabytkowych
wana w mieœcie ma pochodziæ i wizualnych. Czêsto polega
ze Ÿróde³ odnawialnych. ona na instalacji pompy ciep³a i
Zmniejszono te¿ iloœæ miejsc baterii s³onecznych. Do ocieplaparkingowych dla mieszkañ- nia od zewn¹trz stosuje siê
ców œcis³ego centrum miasta, umo¿liwiaj¹c¹ oddychanie
przeznaczaj¹c odzyskane te- œcian we³nê mineraln¹, zamiast
reny na zieleñ i przestrzeñ pu- tak popularnego u nas styropiabliczn¹. Centrum miasta ma nu. Miasto w trosce o przyjête
byæ wolne od samochodów. cele klimatyczne uczestniczy w
Jak u nas, w Hamburgu tak¿e znacz¹cy sposób w kosztach
budowana jest druga linia me- termomodernizacji.
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wie w ramach wymiany doœwiadczeñ zaprezentowano
przyk³ady z ró¿nych metropolii, tak¿e z Warszawy – Zintegrowany System Zarz¹dzania
Ruchem i rozbudowa oczyszczalni œcieków „Czajka”. Nie
wiadomo jednak, czy organizatorzy wystawy wiedz¹, ¿e zarz¹dzanie ruchem na razie
odbywa siê jedynie na niewielkim obszarze miasta, co ma
znikomy wp³yw na poprawê
warunków ruchu, zaœ oczyszczalniê œcieków budujemy dopiero pod groŸb¹ wysokich kar
unijnych za zanieczyszczanie
Wis³y. Prawdopodobnie tak¿e
dopiero urealnienie siê groŸby
kary za notoryczne przekraczanie norm zanieczyszczenia
powietrza, spowoduje wprowadzenie rzeczywistego priorytetu dla komunikacji zbiorowej (Zintegrowany System Zarz¹dzania Ruchem jej nie zagwarantowa³) i przyspieszy
tworzenie infrastruktury rowerowej. W tym ostatnim przy-

padku kwoty zapisane na ten
cel w miejskim bud¿ecie co
roku nie s¹ w pe³ni wykorzystywane. System roweru miejskiego rodzi siê w bólach i ma
obj¹æ tylko strefê œródmiejsk¹,
gdzie poruszanie siê na rowerze jest i tak trudne ze wzglêdu na brak bezpiecznej infrastruktury. Urzêdnicy nie potrafi¹ siê wywi¹zaæ z w³asnych
najprostszych obietnic – do
dziœ nie stanê³o nawet 20 stojaków rowerowych w lokalizacjach ustalonych podczas zesz³orocznej akcji Gazety Wyborczej „Krêæ Warszawo”. I raczej nie chodzi o brak pieniêdzy - koszt jednego stojaka w
kszta³cie odwróconej litery „U”,
do którego bezpiecznie mo¿na przypi¹æ rower razem z
ram¹ to 200-300 z³. Choæ na
plus mo¿na nam zapisaæ
dobr¹ sieæ tramwajow¹, to nie
jest ona rozbudowywana wraz
z rozrastaj¹cym siê miastem –
pierwsza od lat ca³kowicie
nowa linia bêdzie wiod³a Mostem Pó³nocnym na Tarchomin.
Warszawa nie ma zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunal-

nych, opartego na zasadzie
3R: ograniczenie iloœci odpadów, ponowne u¿ywanie tych,
których nie uda³o siê zredukowaæ, przetwarzanie surowców, których nie mo¿na u¿yæ
ponownie.
Brak wizji zagospodarowania miasta w zrównowa¿ony
sposób prowadzi do niekontrolowanej zabudowy terenów
podmiejskich oraz presjê urbanizacyjn¹ na cenne obszary
zielone wewn¹trz miasta, co
pogarsza warunki ¿ycia i
sprzyja znanemu kiedyœ z
miast Zachodniej Europy, patologicznemu procesowi stopniowego wyludniania siê dzielnic centralnych.
Czy Warszawa ma szanse
na tytu³ Zielonej Stolicy Europy? Jeœli nie nast¹pi zauwa¿alna zmiana polityki miasta w
powy¿szych sprawach, jest to
ma³o prawdopodobne w najbli¿szym dziesiêcioleciu. A czy
sama wystawa spe³ni swe cele
edukacyjne, zara¿aj¹c osoby
odpowiedzialne za decyzje
ide¹ „zielonej Warszawy”? –
zobaczymy wkrótce.
Karolina Krajewska

