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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Przypomnijmy. 7 marca

Rada Warszawy uchwali³a

stawki w wysokoœci od 19,50

do 56 z³ miesiêcznie dla

mieszkañ segreguj¹cych od-

pady i od 27,30 do 78,40 z³

dla niesegreguj¹cych. W

przypadku domów jednoro-

dzinnych przyjêto op³atê 89 z³

dla zbiórki selektywnej i

124,60 z³ dla nieselektywnej.

Na sesji Rady Warszawy 23

maja, mimo szumnych zapo-

wiedzi, dokonano jedynie nie-

wielkich korekt tych przepi-

sów – dla domów jednoro-

dzinnych rozci¹gniêto zakre-

sy stawek w zale¿noœci od

liczby mieszkañców: od

44,50 do 89 z³ dla tych, któ-

rzy segreguj¹ odpady i od

62,30 do 124,60 z³ dla pozo-

sta³ych. Nowe op³aty s¹ wiêc

nawet kilkakrotnie wy¿sze od

dotychczasowych.

Ju¿ na pierwszy rzut oka na-
suwa siê pytanie, co takiego

Zbieramy podpisy

w sprawie œmieci!
Nowe, proponowane przez Radê Warszawy stawki op³aty

za wywóz œmieci nieprzyjemnie zaskoczy³y mieszkañców

stolicy. Dlatego Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców

Warszawy, kwestionuj¹c ekonomiczne przes³anki do

wprowadzenia tak wysokich op³at, rozpoczê³o zbieranie

podpisów pod projektem uchwa³y urealniaj¹cej, czyli ob-

ni¿aj¹cej maj¹ce obowi¹zywaæ od 1 lipca stawki. Jak zbie-

rzemy podpisy 15 tysiêcy warszawiaków, to Rada Miasta

bêdzie musia³a g³osowaæ nad naszym projektem. Zachêcamy

do przy³¹czenia siê do akcji i z³o¿enia swojego podpisu!

Nasi czytelnicy dzwonili do
nas w tej sprawie w kwietniu
informuj¹c, ¿e Czajka znów
koszmarnie œmierdzi. Pisali-
œmy wówczas, ¿e osady po-
œciekowe s¹ sk³adowane na
otwartym powietrzu i ¿e s¹ to
osady zbierane od po³owy lu-
tego do po³owy marca. Zapy-
tany o powód Roman Bugaj,

rzecznik prasowy MPWiK
mówi³ w kwietniu NGP: Spa-
lanie osadów zosta³o zak³ó-
cone w lutym, poprzez prze-
kroczenie dopuszczalnych
stê¿eñ substancji szkodliwych
znajduj¹cych siê w osadach
œciekowych. System monito-
ringu emisji spalin online

Awaria w Czajce
W tym tygodniu rozpocznie siê wywóz osadów poœcie-

kowych z placu, na którym zosta³y tymczasowo z³o¿one

po tym, jak wy³¹czy³ siê w spalarni system, reaguj¹c w ten

sposób na ponadnormatywne zanieczyszczenia osadów.

PAMIÊTAJ, DBAJ O SWÓJ S£UCH!

JEŒLI…

- narzekamy, ¿e przez telefon osoby z którymi prowadzona

jest rozmowa, mówi¹ niewyraŸnie

- mamy problem z rozpoznaniem z której strony dochodzi dŸwiêk

- s³yszymy dzwonienia lub brzêczenie w uszach

- czêsto pytamy: ”S³ucham?”, „Przepraszam, czy móg³byœ powtórzyæ?”

- bardzo g³oœne s³uchamy radia lub telewizji

W DNIACH 1-30 Czerwca 2013 ROKU

ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE BADANIE S£UCHU

Gabinet firmy FONIKON

ul. D¥BROSZCZAKÓW 5A, tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

Podczas spotkañ z praski-
mi radnymi i organizacjami
spo³ecznymi, jakie mia³y
miejsce w kwietniu, og³osze-
nie konkursu na projekt eks-
pozycji muzealnej dyrektor
Muzeum Historycznego m.st.
Warszawy Ewa Nekanda-
Trepka okreœli³a jako priory-
tetowe w dzia³aniach mu-
zeum w najbli¿szym czasie.

Dwukrotnie organizowane
konkursy nie przynios³y spo-
dziewanego rozstrzygniêcia i
zosta³y uniewa¿nione. Nie-
stety, czas nagli. Jeœli
sprawdz¹ siê optymistyczne
plany zakoñczenia budowy
Muzeum Warszawskiej Pra-
gi, któr¹ prowadzi Sto³eczny
Zarz¹d Rozbudowy Miasta,

Muzeum Pragi

zaprasza do konsultacji
Seria kontrowersyjnych posuniêæ nowej dyrekcji Muzeum

Historycznego w jego oddziale - Muzeum Warszawskiej

Pragi spowodowa³a sprzeciw mi³oœników Muzeum

Warszawskiej Pragi po obu stronach Wis³y. Darczyñców

dotknê³a nag³a decyzja o wywiezieniu ich pami¹tek, Ÿle

wró¿y³ na przysz³oœæ tak¿e brak komunikacji nowej

dyrekcji z zespo³em tworz¹cym muzeum, który zaskarbi³

sobie zaufanie mieszkañców, gotowych broniæ muzeum

takim, jakie ono jest.
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

♦♦♦♦♦ Wykonamy ka¿d¹ grza³kê  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¯arówki

♦♦♦♦♦ Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

♦♦♦♦♦ Gniazda i wy³¹czniki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Baterie

♦♦♦♦♦ Przed³u¿acze  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rury PCV i puszki

♦♦♦♦♦ Torebki strunowe  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Oprawa prac

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

♦♦♦♦♦ Piecz¹tki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

sprawnie zareagowa³ na wy-

st¹pienie stê¿eñ ponadnorma-

tywnych, poprzez natychmia-

stowe zatrzymanie procesu

spalania. (...) Osady by³y prze-

wo¿one na awaryjny plac ma-

gazynowy w celu przygotowa-

nia ich do przekazania specja-

listycznej, uprawnionej do tego

firmie, która zgodnie z przepi-

sami prawa ochrony œrodowi-

ska podda je utylizacji.

Sprawa ma swój fina³. Do

koñca czerwca osady bêd¹

zabierane z placu przez spe-

cjalistyczn¹ firmê, która wy-

gra³a przetarg na ich wywóz i

utylizacjê. Jak siê okazuje, w

osadach znajdowa³a siê rtêæ.

Sk¹d siê tam wziê³a – nie wia-

dokoñczenie ze str. 1

Awaria w Czajce
domo. Wiadomo, ¿e zanie-

czyszczone œcieki dop³ynê³y

do Czajki jednorazowo.

18 maja mieliœmy w Czajce

kolejn¹ awariê. Zapali³ siê

wk³ad wêglowego filtra, by³ to

samozap³on. Natychmiast od-

ciêty zosta³ dop³yw gazu i pr¹-

du do spalarni, ugaszono po-

¿ar. W zwi¹zku z tym zdarze-

niem osady poœciekowe nie

by³y spalane od 18 do 28 maja.

Przez dziesiêæ dni sk³adowano

je w specjalnych, hermetyzo-

wanych boksach. Powietrze z

nich odprowadzane by³o dez-

odoryzowane, tak wiêc miesz-

kañcy Bia³o³êki nie odczuli naj-

mniejszych nawet uci¹¿liwoœci

zapachowych. Spalarnia ju¿

dzia³a normalnie.            (egu)

Nietrudno wiêc bêdzie nam

zrozumieæ zachwyt m³odych

fascynatów kosmosu, a by³o

ich ponad dwustu na szkol-

nym pikniku pod has³em Dni

Odkrywców Kosmosu, w Zespo-

le Szkó³ Nr 43 przy Kobia³ki.

W mobilnym planetarium mo¿-

na by³o zobaczyæ film „Wio-

senne niebo nad Warszaw¹”,

w którym, jak na d³oni, widaæ

by³o najjaœniejsze gwiazdy,

gwiazdozbiory, galaktyki i

mg³awice. Taki film z pewno-

œci¹ bardzo u³atwi amatorskie

ogl¹danie nocnego nieba,

choæ nie ma siê co ³udziæ –

nieuzbrojone oko zobaczy nie-

wiele, bowiem to, co zosta³o

zaprezentowane, mo¿na zo-

baczyæ jedynie przez profesjo-

nalne teleskopy. M³odzi astro-

nauci uczyli siê nawigacji po

nocnym niebie, za punkt od-

niesienia przyjmuj¹c Wielki

Wóz. OdnaleŸli - dziêki niety-

powemu drogowskazowi -

m.in. gwiazdozbiór Kasjopei

czy Lwa.

Jak przysta³o na prawdzi-

wych astronomów, uczniowie

wys³uchali wyk³adów naukow-

ców z Centrum Badañ Ko-

smicznych Polskiej Akademii

Nauk. Uk³ad s³oneczny przy-

bli¿y³ dr Krzysztof  Zió³kowski,

zaœ do obserwacji astrono-

micznych zachêca³ dr Ryszard

Gabryszewski. Instrumenty

kosmiczne zbudowane przy

wspó³udziale Polaków przed-

stawi³ in¿. Rafa³ Przyby³a.

Pawe³ Grochwalski opowie-

dzia³ o przedmiotach codzien-

nego u¿ytku, które maj¹ ko-

smiczny rodowód.

Atrakcji nie brakowa³o.

Osobiœcie mo¿na by³o poroz-

mawiaæ z astronomami, mo¿-

na by³o obejrzeæ prezentacje

polskich satelitów – Lema i

PW-Sata. Ka¿dy móg³ zrobiæ

sobie zdjêcie ze Skarabe-

uszem, mobilnym robotem i z

modelami satelit. Bodaj naj-

Kometa nad Bia³o³êk¹
wiêcej emocji wzbudzi³ pokaz

„produkcji” komety, wykonany

przez prof. Ma³gorzatê Króli-

kowsk¹-So³tan i astronoma

Ryszarda Gabryszewskiego.

Przepis na kometê? Tylko nie

próbujcie robiæ tego w domu!

Suchy lód, woda, piasek, po-

pió³, miski, gumowe rêkawice

i ... sok malinowy. Wyprodu-

kowana z tej mikstury kometa

niemal od razu przesz³a w

stan gazowy, czyli mówi¹c

uczenie - sublimowa³a. Po-

wsta³ bia³y dym, który imitowa³

warkocz komety.

Pomys³ pikniku – rewelacyj-

ny. Przedsiêwziêcie nie do-

sz³oby do skutku, gdyby nie

wspó³praca i wspó³finansowa-

nie Stowarzyszenia Moja Bia-

³o³êka, Zespo³u Szkó³ Nr 43,

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-

szawy, Centrum Badañ Ko-

smicznych PAN, Studenckie-

go Ko³a Astronautycznego

Politechniki Warszawskiej,

Wolontariatu Gimnazjum 125,

Rady Rodziców SP 31.

Gratulujemy pomys³u, spo-

tkajmy siê znów za rok.

(egu)

Trudno chyba znaleŸæ kogoœ, kto nie lubi patrzeæ w

rozgwie¿d¿one niebo, rozpoznawaæ pojedyncze gwiazdy

i ich konstelacje, a tak¿e namierzaæ satelity, wêdruj¹ce

po nocnym niebosk³onie. Szczególnie lubiliœmy to robiæ

w czasach beztroskiego dzieciñstwa.

Rowery ciesz¹ mieszkañ-

ców stolicy, sta³y siê modnym

œrodkiem komunikacji, ale sys-

tem wci¹¿ przysparza proble-

mów. Cykliœci narzekaj¹ na za-

cinaj¹ce siê elektrozamki i za-

wieszaj¹ce siê terminale. Ope-

rator systemu t³umaczy, ¿e ta

druga niedogodnoœæ wynika z

faktu, i¿ zbyt du¿a iloœæ osób w

tym samym momencie wypo-

¿ycza rower. T³umaczenie doœæ

kwadratowe – system powinien

byæ tak skonfigurowany, ¿eby

dzia³a³ zawsze. St¹d kary na-

k³adane na firmê Nextbike,

operatora Veturilo. Kary nieba-

gatelne, id¹ce w dziesi¹tki ty-

siêcy z³otych, a wiêc mobilizu-

j¹ce do modyfikacji, co ma

miejsce, bowiem sytuacja stop-

niowo siê poprawia.

W Bia³o³êce jako pierwsi na

rowery wsiedli burmistrzowie i

nie mo¿na powiedzieæ, ¿e oby-

³o siê bez problemów, ale po-

cz¹tki zawsze s¹ trudne, pierw-

sze koty za p³oty itd. Wszyscy

maj¹ nadziejê, ¿e system siê

dotrze i za kilka miesiêcy

wszystko bêdzie dzia³aæ bez

zarzutu. Mamy na razie w Bia-

Veturilo na Bia³o³êce
Mamy. Z opóŸnieniem, ale mamy - cztery stacje miejskiego

roweru Veturilo w Bia³o³êce. 60 stojaków, 44 rowery. Z

pewnoœci¹ w praniu oka¿e siê, ¿e to za ma³o. Tak by³o na

Targówku, gdzie u¿ytkownicy miejskiego bicykla przypinaj¹

rower do roweru, bowiem brakuje elektrozamków i miejsc

w stojakach.

³o³êce cztery stacje: przy Han-

ki Ordonówny, na Myœliborskiej

przy trasie Mostu Pó³nocnego,

na Modliñskiej przy ratuszu i na

Skarbka z Gór. Nastêpne sta-

cje bêd¹ powstawaæ zgodnie z

sugestiami samych mieszkañ-

ców, którzy od 16 kwietnia do

15 maja wziêli udzia³ w konsul-

tacjach w tej kwestii i by³ to bar-

dzo liczny udzia³.

Przedsiêwziêcie jest finanso-

wane z bud¿etu dzielnicy. Sys-

tem wypo¿yczania zawsze ru-

sza w kwietniu, a zakoñczenie

sezonu przypada na listopad.

Bia³o³êckie stacje powstawa³y

w takich miejscach, gdzie ³atwo

przesi¹œæ siê na inny œrodek

lokomocji, ale rower miejski z

powodzeniem mo¿e s³u¿yæ re-

kreacji i poznawaniu dzielnicy,

jako ¿e jest urokliwa i zielona.

Razem z czterema bia³o³êc-

kimi stacjami w³¹czono do ru-

chu 9 stacji na ¯oliborzu i na

Targówku. Lada chwila rusza

kilkanaœcie stacji na Ursyno-

wie, na Ochocie i we W³ochach.

Niebawem równie¿ rower miej-

ski pojawi siê po raz pierwszy

w podwarszawskiej miejscowo-

œci – w Konstancinie-Jeziornie.

W lipcu swoje trzy stacje dosta-

nie Wola.                         (egu)

dokoñczenie ze str. 1

siê sta³o, ¿e uzasadnia to tak

drastyczne podwy¿ki? Dotych-

czas œrednie op³aty wynosi³y

16 z³ dla mieszkañ i 60 z³ dla

domów jednorodzinnych. Wia-

domo, ¿e 1 lipca 2011 r. zno-

welizowano ustawê o utrzyma-

niu porz¹dku i czystoœci w

gminach, w wyniku której to

gminy, w miejsce zarz¹dców

nieruchomoœci, przejmuj¹ od-

powiedzialnoœæ za gospodar-

kê komunaln¹. Sytuacjê tê, na

zasadzie korzyœci skali, mo¿-

na uznaæ za sprzyjaj¹c¹ obni-

¿aniu stawek, a nie ich pod-

wy¿szaniu. Je¿eli mamy jed-

nego du¿ego odbiorcê (mia-

sto) i wielu dostawców (firmy

gospodaruj¹ce odpadami ko-

munalnymi), to si³a negocjacyj-

na miasta jest zdecydowanie

wiêksza ni¿ w przypadku po-

jedynczych domów czy wspól-

not mieszkaniowych. Podob-

nie jak hipermarkety s¹ w sta-

nie uzyskaæ od dostawców

znacznie ni¿sze ceny ni¿ ma³e

sklepiki. Poza tym, maj¹c jed-

nego du¿ego Klienta, firma ob-

s³uguj¹ca mo¿e np. optymali-

zowaæ trasy odbioru œmieci,

zmniejszaj¹c tym samym

koszty swoje i mieszkañców.

Mo¿na co prawda zak³adaæ, ¿e

miasto podejmie siê lepszego

ni¿ dotychczas przetwarzania

odpadów, co bêdzie wymaga-

³o pewnych inwestycji; zwróæ-

my jednak uwagê, ¿e spora

czêœæ tych dzia³añ zostanie

przerzucona na samych

mieszkañców, zobowi¹zuj¹-

cych siê do segregacji œmieci.

Dlaczego wiêc maj¹ oni byæ

karani wy¿szymi op³atami za

to, ¿e bior¹ na siebie nowe pro-

ekologiczne obowi¹zki? A pa-

miêtajmy, ¿e takie posegrego-

wane odpady maj¹ niema³¹

wartoœæ rynkow¹ i mog¹ byæ

wykorzystane w procesie recy-

klingu, na którym miasto mo¿e

jeszcze zarobiæ.

Kolejn¹ kwesti¹ jest propo-

nowane przez Radê Warsza-

wy uzale¿nienie wysokoœci

op³at od liczby mieszkañców

w gospodarstwie domowym.

Jest to zale¿noœæ niemal linio-

wa, to znaczy przyjmuje siê,

¿e np. jedno mieszkanie, w

którym mieszkaj¹ 4 osoby,

produkuje mniej wiêcej tyle

samo odpadów, co w sumie 4

mieszkania, w których miesz-

ka po jednej osobie. To za³o-

¿enie ma siê nijak do rzeczy-

wistoœci: pomijany jest tu

aspekt korzyœci skali wystêpu-

j¹cych w gospodarstwach wie-

loosobowych (przyk³adowo

opakowania na ¿ywnoœæ nie-

wiele siê ró¿ni¹ objêtoœciowo

niezale¿nie od tego, czy do-

tycz¹ porcji 250-gramowych

czy kilogramowych). Poza tym

tam, gdzie mieszka wiêcej

osób, zazwyczaj s¹ te¿ dzie-

ci, które konsumuj¹ mniej ni¿

doroœli. Dodatkowo dochód na

osobê w gospodarstwach wie-

loosobowych jest statystycz-

nie ni¿szy ni¿ w innych, co

równie¿ przek³ada siê na

mniejsz¹ produkcjê odpadów.

Bior¹c to wszystko pod uwa-

gê, Inicjatywa Mieszkañców

Warszawy proponuje zupe³nie

inne podejœcie do stawek za

wywóz œmieci. Chcemy, aby

op³ata sk³ada³a siê z dwóch

czêœci: sta³ej - za obs³ugê wiat

œmietnikowych na terenie danej

nieruchomoœci oraz zmiennej –

uzale¿nionej od liczby osób w

gospodarstwie domowym.

Czêœæ zmienna w przeliczeniu

na osobê mala³aby znacz¹co

dla ka¿dej kolejnej osoby, by³a-

by wiêc korzystna dla rodzin z

dzieæmi. Czêœæ sta³a wynosi³a-

by 30 z³ za jedn¹ wiatê mie-

siêcznie. Je¿eli obs³ugiwa³aby

ona blok sk³adaj¹cy siê z 30

lokali, to na ka¿dy lokal wycho-

dzi³oby po 1 z³. Je¿eli wiata ob-

s³ugiwa³by dwa „bliŸniaki”, to

op³ata sta³a dla jednego dom-

ku wynosi³aby 15 z³, a je¿eli je-

den dom jednorodzinny – to 30

z³. Czêœæ zmienna dla osób se-

greguj¹cych œmieci wynosi³aby

10 z³ dla jednego mieszkañca,

15 z³ dla dwóch, 19 z³ dla trzech,

22 z³ dla czterech. Czêœæ

zmienna by³aby niezale¿na od

tego, czy jest to mieszkanie w

bloku, czy dom jednorodzinny.

Przyk³adowo, dla jednego z

dwóch „bliŸniaków” obs³ugiwa-

nych przez jedn¹ wiatê œmiet-

nikow¹ przy selektywnej zbiór-

ce dla 4 mieszkañców op³ata

by³aby równa: 15 z³ czêœci sta-

³ej plus 22 z³ czêœci zmiennej,

czyli w sumie 37 z³otych. Nato-

miast dla trzech osób w bloku

by³oby to 1 z³ op³aty sta³ej (przy

za³o¿eniu 30 lokali w bloku ob-

s³ugiwanym przez jedn¹ wiatê)

plus 19 z³ op³aty zmiennej, czyli

w sumie 20 z³. Oczywiœcie, dla

osób niesegreguj¹cych odpa-

dy op³aty by³yby odpowiednio

wy¿sze.

Nasze propozycje s¹ znacz-

nie bli¿sze realnym kosztom

wywozu œmieci, uwzglêdniaj¹c

czêœæ sta³¹ dowozu do nieru-

chomoœci, jak i czêœæ zale¿n¹

od liczby mieszkañców oraz

nieliniow¹ zale¿noœæ genero-

wania odpadów od liczby

mieszkañców. Dziêki zbli¿eniu

do realnych, rynkowych stawek

nasze op³aty nie spowoduj¹

nadmiernego opodatkowania

mieszkañców, a jednoczeœnie

zachowuj¹ wymiar wychowaw-

czy, promuj¹c segregowanie

œmieci wœród mieszkañców.

Zachêcamy do zapozna-

nia siê ze szczegó³ami pro-

jektu dostêpnego na naszej

stronie internetowej, a tak¿e

do poparcia go poprzez z³o-

¿enie swojego podpisu pod

naszym wnioskiem do Rady

Warszawy (formularze mo¿-

na œci¹gn¹æ z naszej strony

internetowej). Razem zmieñ-

my te nieuzasadnione eko-

nomicznie przepisy!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

piotr.basinski@imb.waw.pl

Stowarzyszenie Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy

http://www.inicjatywa.waw.pl

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

Zbieramy podpisy w sprawie œmieci!
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Nie mo¿emy nie wspomnieæ o tym konkursie, jako ¿e dotyczy

on naszych nastêpców – m³odych adeptów dziennikarstwa.

II Dzielnicowy Konkurs Dziennikarski „Bia³o³êka”, pod

patronatem burmistrza Adama Grzegrzó³ki – rozstrzygniêty!

28 maja mieliœmy uroczystoœæ podsumowania tego konkursu i

pozosta³ych – IV Dzielnicowego Konkursu Jêzyka Angielskiego i

I Dzielnicowego Konkursu Doœwiadczeñ Przyrodniczych „Edison

w gimnazjum”. Organizatorem wszystkich by³o gimnazjum nr 164

przy Ostródzkiej i tam te¿ odby³a siê feta. By³ wielojêzyczny pro-

gram artystyczny przygotowany przez uczniów – piosenki po pol-

sku, angielsku i niemiecku i przedstawienie teatralne po angiel-

sku, by³y nagrody dla wszystkich wyró¿nionych. Konkursy cie-

szy³y siê niema³ym zainteresowaniem bia³o³êckich gimnazjalistów.

A w konkursie dziennikarskim zwyciê¿yli:

W kategorii reporta¿:

1. Marta Mazurkiewicz, gimn. 164, kl. Ia

2. Agata Nielipiñska, gimn. 121, kl. III

3. Adrianna Wielgopolan, gimn. 121, kl. III

W kategorii felieton:

1. Ada Górnofluk, gimn. 121, kl. III

2. Przemys³aw Kêpiñski, gimn. 164 kl. IIa

3. Agnieszka Antosik, gimn. 121, kl. III

W kategorii wywiad:

1. Gabriela £ugowska, gimn. 121, kl. III

2. Joanna Lenart, gimn. 164, kl. II

3. Julia Romanek, gimn. 164, kl. II

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych w tym i w

pozosta³ych konkursach. I jeszcze uwaga natury ogólniejszej. Szy-

kuje nam siê pokoleniowa wymiana z nadreprezentacj¹ pañ w za-

wodzie. Panowie, co z wami? Tylko jeden wasz przedstawiciel w

konkursie? Przecie¿ to fantastyczny zawód.                            (egu)

M³odzi bia³o³êccy

dziennikarze

dokoñczenie ze str. 1

Budowa II linii metra – o rok d³u¿ej

Warszawiacy bêd¹ wiêc

musieli uzbroiæ siê w cierpli-

woœæ. Podwójnie, bo na nowe

metro poczekaj¹ rok d³u¿ej.

Termin zakoñczenia budowy

centralnego odcinka II linii zo-

sta³ oficjalnie przesuniêty z IV

kwarta³u 2013 na 30 wrzeœnia

2014. Przypieczêtowa³a ten

fakt umowa podpisana 7 maja

pomiêdzy AGP Metro Polska

S.C., a m.st. Warszawa.

Wy³¹czenia, wy³¹czenia i jeszcze raz wy³¹czenia ruchu

pomiêdzy stacjami Politechnika – Ratusz Arsena³. Nieczyn-

ne w weekendy stacje Centrum i Œwiêtokrzyska, w czasie

wakacji bêd¹ zamykane na d³u¿ej. Wszystko to w zwi¹zku

z budow¹ II linii metra i przejœciem TBM Maria na g³êboko-

œci trzech metrów poni¿ej tuneli I linii metra.

prace konstrukcyjne zostan¹

sfinalizowane wraz z koñcem

roku. Dlatego konkurs na eks-

pozycjê mia³ byæ og³oszony do

koñca maja, ¿eby móc go

rozstrzygn¹æ jesieni¹, a po-

przedzaæ go mia³y konsultacje

spo³eczne. Tego terminu nie

uda³o siê jednak dotrzymaæ.

W ostatnich dniach maja

opublikowano na stronie Mu-

zeum Warszawskiej Pragi d³u-

go oczekiwany komunikat.

Czytamy w nim: „Odpowiada-

j¹c na olbrzymie zaintereso-

wanie losami przysz³ej siedzi-

by muzeum, na pocz¹tek pro-

ponujemy od po³owy czerwca

br., seriê konsultacji spo³ecz-

nych w formie spotkañ, na te-

mat przysz³ego sposobu aran-

¿acji muzeum, zanim zostanie

og³oszony konkurs na projekt

ekspozycji. Naszym zamiarem

jest w³¹czyæ do materia³ów

konkursowych cenne uwagi

œrodowisk prawobrze¿nej

Warszawy. Miejsca spotkañ z

datami zostan¹ og³oszone

niezw³ocznie po potwierdze-

niu ich udostêpnienia, na na-

szej stronie internetowej, a

tak¿e poprzez indywidualne

zaproszenia.”

Aleksandra Czy¿ewska,

koordynatorka Muzeum War-

szawskiej Pragi, próbuj¹c za-

trzeæ z³e wra¿enia zapewnia,

¿e bardzo zale¿y jej na nada-

niu spo³ecznego charakteru

planowania i realizacji przy-

sz³ej siedziby. Muzeum ma

byæ miejscem spotkañ miesz-

kañców i instytucji kultury

oraz forum dyskusji na temat

to¿samoœci prawobrze¿nej

Warszawy.

Podczas konsultacji, których

terminów nale¿y szukaæ na

stronie www.muzeumpragi.pl,

zostanie przedstawiona pro-

pozycja programu muzeum,

za³o¿eñ do scenariusza wy-

stawy, a jesieni¹ projekt

ekspozycji, jeszcze przed jej

realizacj¹.

Aby umo¿liwiæ udzia³ w kon-

sultacjach tak¿e tym, którzy

nie dotr¹ na spotkania, na

stronie internetowej muzeum

bêdzie umieszczony projekt

za³o¿eñ do scenariusza, do

którego uwagi bêdzie mo¿na

zg³aszaæ do koñca czerwca,

równie¿ drog¹ mailow¹ na ad-

res: muzeum.pragi@mhw.pl.

Jesteœmy bardzo ciekawi,

jak konsultacje spo³eczne

sprawdz¹ siê w muzealnictwie

i czy pomog¹ w poprawie at-

mosfery wokó³ tego miejsca,

które dziêki pracy wspania³e-

go, oddanego sprawie zespo-

³u, stworzonego przez Jolan-

tê Wiœniewsk¹ zaskarbi³o so-

bie tak liczne grono przyjació³

i wspó³pracowników. Oby ten

spo³eczny kapita³ nie zosta³

zaprzepaszczony.                    Kr.

Muzeum Pragi

zaprasza do konsultacji

337 dni opóŸnienia powsta-

³o m.in. z powodu z³ej pogo-

dy, wykopywanych przy oka-

zji prac ziemnych niewybu-

chów i obiektów archeologicz-

nych, a tak¿e z powodu ko-

niecznoœci przebudowy i prze-

noszenia instalacji podziem-

nych, których nie by³o na ¿ad-

nych planach.

Maria pod Œwiêtokrzysk¹

Cztery newralgiczne dni -

11-14 maja, to dla Marii przej-

œcie pod stacj¹ I linii metra

Œwiêtokrzyska. Tak powsta-

wa³ 50-metrowy tunel pó³noc-

ny, dr¹¿ony m.in. w betonie

zmieszanym z ziemi¹, którym

umacniano tunel I linii metra.

Maria pokona³a dwie œciany

szczelinowe ³¹cznika stacji

obu linii i jedn¹ œcianê szcze-

linow¹ stacji Œwiêtokrzyska,

by znaleŸæ siê wewn¹trz kor-

pusu nowo wybudowanej sta-

cji. Permanentny monitoring

tuneli i samej stacji na szczê-

œcie nie wykaza³ ¿adnych nie-

korzystnych zmian. To dobrze

rokuje, bowiem t¹ sam¹ drog¹

pod¹¿a TBM Anna, jest ju¿ w

pobli¿u stacji Œwiêtokrzyska.

Dno tunelu ³¹cznikowego I

i II linii metra, biegn¹cego od

okolic Emilii Plater do stacji

Centrum I linii metra, zosta³o

zalane betonem, tworz¹c jed-

nolit¹ pó³kê. Tu lada chwila

rozpocznie siê monta¿ pod-

k³adów blokowych, na których

spoczn¹ tory.

Mocne zêby dla Krystyny

Tu¿ przed koñcem maja

TBM Krystyna skoñczy³a bu-

dowê tunelu, który po³¹czy³

stacjê Dworzec Wileñski ze

stacj¹ Stadion Narodowy. By³o

du¿o niepokojów zwi¹zanych

z tym przejœciem, bowiem tar-

cza zmierza³a do celu pod fun-

damentami starych, praskich

kamienic – po raz pierwszy w

historii budowy tego metra.

Uda³o siê bez wiêkszych strat

z tunelem pó³nocnym, budow-

niczowie maj¹ nadziejê, ¿e

uda siê i z tunelem po³udnio-

wym, biegn¹cym t¹ sam¹

tras¹. TBM Elisabetta jest ju¿

na 421. metrze tego tunelu.

Po raz pierwszy w biegu,

podczas pracy w tunelu, trzeba

by³o wyposa¿yæ tarczê w

ostrzejsze zêby. Krystyna mu-

sia³a przegryŸæ siê przez tzw.

false tunnel, tunel tymczasowy,

stanowi¹cy dodatkowe uszczel-

nienie miejsca po³¹czenia tune-

lu w³aœciwego z korpusem sta-

cji. Tunel jest bardzo twardy,

jako ¿e powstaje z siatkowych,

metalowych zbrojeñ zalanych

wyj¹tkowo wytrzyma³ym beto-

nem. 15 metrów takiego tunelu

musia³a rozborowaæ Krystyna,

konieczne wiêc by³o u¿ycie

specjalnych ostrzy do dr¹¿enia

w ska³ach.                         (egu)

Agnieszka Kaczmarska z³o-

¿y³a wniosek o zdjêcie projek-

tu drugiej uchwa³y, ze wzglê-

du na fakt, ¿e wiceburmistrz

Janusz Marczyk dopiero dzieñ

wczeœniej otrzyma³ pe³nomoc-

nictwo i zapewne nie zd¹¿y³

zapoznaæ siê ze sprawozda-

niem ZGN. Odmiennego zda-

nia byli: Andrzej Gapys i

Krzysztof Miszewski oraz sam

wiceburmistrz.

Po 15-minutowej przerwie

wniosek poddano g³osowaniu;

nie uzyska³ wiêkszoœci (8 – za,

8 – przeciw, 5 – wstrzymuj¹-

cych siê). W trakcie obrad bur-

mistrz S³awomir Antonik poin-

formowa³, ¿e zarz¹d jedno-

myœlnie przyj¹³ sprawozdanie

z dzia³alnoœci Zarz¹du Gospo-

darki Nieruchomoœciami, do-

tycz¹ce wykonywania obo-

wi¹zków statutowych (nie „fi-

nansowe”) i rekomendowa³ je

radnym. W g³osowaniu tej

uchwa³y 9 radnych opowie-

dzia³o siê za przyjêciem spra-

wozdania z dzia³alnoœci ZGN,

9 by³o przeciw, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. Uchwa³a nie zo-

sta³a podjêta. Przewodnicz¹-

cy rady Zbigniew Poczesny

zapowiedzia³, ¿e sprawa

przed 15 czerwca wróci na

komisjê, potem na sesjê rady.

Projekt uchwa³y o zmianie

za³¹cznika dzielnicowego do

bud¿etu m.st. Warszawy na

rok 2013, pozytywnie zaopi-

niowa³y komisje: gospodarki

komunalnej i mieszkaniowej,

bezpieczeñstwa i porz¹dku

publicznego, infrastruktury, in-

westycji i ochrony œrodowiska,

edukacji i kultury oraz bud¿e-

tu i finansów. Na sesji równie¿

wyra¿ono wiele pozytywnych

opinii. Burmistrz S³awomir

Antonik podziêkowa³ radnym

obu klubów i zapowiedzia³, ze

wkrótce wiceburmistrz An-

drzej Bittel przedstawi pomys³

na zwiêkszenie bud¿etu Tar-

gówka. Po dyskusji, g³ównie

na temat projektu „Aktywny

Targówek”, odby³o siê g³oso-

wanie. 19 radnych popar³o

uchwa³ê, pozytywnie opiniu-

j¹c¹ zmianê za³¹cznika Tar-

gówka do bud¿etu Warszawy,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Majowe oceny
Porz¹dek dzienny sesji 23 maja zawiera³ 2 projekty

uchwa³ opiniuj¹cych: zmiany za³¹cznika dzielnicowego do

bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2013 oraz roczne sprawoz-

danie z dzia³alnoœci Zarz¹du Gospodarki Nieruchomoœciami

za rok 2012.

Zmiany dotycz¹ m.in.: do-

datkowych œrodków, przezna-

czonych do dyspozycji dziel-

nicy w wysokoœci 360 571 z³

(50 000 z³ na V etap projektu

„Park RzeŸby”; 179 000 z³ na

dofinansowanie projektu „Ak-

tywny Targówek”; 112 000 z³

na program rozwoju instytucji

opieki nad dzieæmi do lat 3

„Maluch” – edycja 1; 17 500

z³ na realizacjê zadania Dziel-

nicowe Warsztaty Szkolenio-

we dla  przedszkoli i szkó³ w

2013 roku; 25 000 z³ dla Domu

Kultury „Œwit” na likwidacjê za-

gro¿eñ budowlanych).

Tradycyjnie, na pocz¹tku

obrad, przyjête zosta³y proto-

ko³y poprzednich sesji: XLV,

XLVI, XLVII.

W interpelacjach Mi³osz Sta-

nis³awski zapyta³ o sytuacjê

GKS Targówek. Zgodnie z in-

formacjami burmistrza Antoni-

ka i wiceburmistrza Wac³awa

Kowalskiego, z Urzêdu Dziel-

nicy klub otrzyma³ 30 000 z³.

Obecnie za GKS odpowie-

dzialne jest Biuro Sportu i Tu-

rystyki Urzêdu Miasta, które

nie przydziela mu dotacji. W

ubieg³ym i bie¿¹cym roku sport

na Targówku straci³ prawie

400 000 z³. Do Urzêdu Dzielnicy

nie dotar³a, obiecana przez

wiceprezydenta Warszawy

W³odzimierza Paszyñskiego

dokumentacja na temat klubu.

Krzysztof Miszewski poru-

szy³ kilka spraw, m.in. inicja-

tywy regularnego zapraszania

mieszkañców na wycieczki po

Parku Bródnowskim z radny-

mi w roli przewodników; cy-

klicznych koncertów i wernisa-

¿y w bibliotece publicznej, któ-

re warto wyposa¿yæ w nowy

sprzêt; wspó³pracy w³adz

dzielnicy z Polskim Zwi¹zkiem

Emerytów, Rencistów i Inwa-

lidów. O koszty wszystkich in-

stalacji artystycznych w Par-

ku Bródnowskim  zapyta³ Ma-

ciej Jankiewicz, o przeznacze-

nie lokalu przy ul. Œw. Wincen-

tego 85, o który star³ siê PZE-

RiI – Micha³ Jamiñski.

Po trzech godzinach Zbi-

gniew Poczesny og³osi³ za-

mkniêcie obrad.

K.

14 czerwca - IV edycja imprezy

NOC PRAGI

- sztuka w plenerze
Ten oryginalny projekt artystyczny nie ma sobie rów-

nych w mieœcie. Przykuwa uwagê warszawiaków po obu

stronach Wis³y Tej nocy Praga po raz kolejny udowod-

ni, ¿e serce Warszawy bije po prawej stronie.

Ju¿ po raz czwarty na Pradze-Pó³noc rusza plenerowa

impreza, która zagarnia przestrzeñ ca³ej niemal dzielnicy.

G³ównym organizatorem jest, jak co roku, Urz¹d Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

Tego wieczoru modna sto³eczna enklawa – owiana na co

dzieñ mg³¹ tajemniczoœci – o¿ywa. Pozytywna aura, przyja-

zna dla artystów, ludzi kultury i kreatywnych dzia³añ nadaje

Pradze nowy, indywidualny charakter. Jej niepowtarzalny kli-

mat tworzy przyby³a tu „zza wielkiej wody” bohema.

Tej nocy to ona przejmuje w³adzê!

Niekonwencjonalny festiwal sztuk podczas „Nocy” to prawdzi-

we praskie pospolite ruszenie.  W ka¿dym tutejszym klubie, gale-

rii, pracowni artystycznej czy teatrze bêd¹ mia³y miejsce kon-

certy, wystawy, warsztaty, kiermasze i pokazy. Lokalni przed-

siêbiorcy i handlowcy zorganizuj¹ wyprzeda¿e.

W „Koneserze” przy ul. Z¹bkowskiej 27/31, w ramach fe-

stiwalu „Muzyki od Metra”, w koncertach na ¿ywo wyst¹pi m.in.

Vienio i £ona – awangardowi, popularni muzycy reprezentu-

j¹cy poetycki nurt hip hopu. Planowany pocz¹tek koncertów

– godzina 18.00. Przez ca³¹ noc bêd¹ te¿ czynne praskie sce-

ny klubowe.

Tegoroczna edycja „Nocy Pragi” bêdzie wzbogacona ar-

tystycznym desantem z Zizkova, „bliŸniaczej” dzielnicy z Pra-

gi czeskiej. W Kinie Praha tego dnia rozpocznie siê trzydnio-

wy przegl¹d kultowych filmów czeskich.

A jeœli ktoœ zatêskni za smakami dawnej Pragi, odnajdzie

je m.in. w barze mlecznym na ul. Z¹bkowskiej 2, gdzie bêd¹

serwowane legendarne „gor¹ce pyzy” – miejscowy specja³,

po który na Bazar Ró¿yckiego przyje¿d¿ali goœcie zza Wis³y.

Têtni¹ce ¿yciem modne kluby, wtopione w postindustrialny

pejza¿ i niepowtarzalny klimat „zag³êbi” artystycznych na

Z¹bkowskiej, In¿ynierskiej, Wileñskiej, Jagielloñskiej i

11-go Listopada bêd¹ zdecydowanie zwielokrotnia³y bogaty

program artystyczny „Nocy Pragi”.

To oferta godna europejskiej stolicy, sytuuj¹ca Warszawê

i Pragê w artystycznej awangardzie. Z ca³¹ pewnoœci¹ ten

praski projekt ju¿ po raz czwarty przyczynia siê do wyekspo-

nowania i umocnienia wizerunku Warszawy jako miasta no-

woczesnego, przyjaznego i otwartego na œwiat.

LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Józefa

Pi³sudskiego przy ul. Kowelskiej 1 serdecznie zaprasza

wszystkich mieszkañców Pragi Pó³noc na rodzinny „PIKNIK

u MARSZA£KA”, który odbêdzie siê 8 czerwca  2013 r. w

godz. 12.00-17.00 na boisku szkolnym.

W programie m.in.: pokazy najnowszego uzbrojenia Woj-

ska Polskiego, gry, zabawy, konkursy, wystêpy muzyczne,

kuchnia wojskowa. Patronat medialny nad imprez¹ objê³a

Nowa Gazeta Praska. Po 17.00  zagraj¹ zespo³y hip-hopowe

z RXX DESANT. Serdecznie zapraszamy.
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ul. Rogowska 14/18

KW 416297 dla dz. ew. 198, KW416298 dla dz. ew. 231,

KW 166788 dla dz. ew. 195/2-cz.

dz. ew. nr 198, 231, 195/2-cz. w obrêbie 4-10-08

pow.  194 m2

Nieruchomoœæ zagospodarowana, zabudowana.

Aktualnie teren nie jest objêty obowi¹zuj¹cym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Korzystanie z istniej¹cego budynku.

do 3 lat

0,25 z³/m2 + VAT w aktualnie obowi¹zuj¹cej stawce -

p³atny w stosunku miesiêcznym

w terminie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca

aktualizacja czynszu wg wskaŸnika wzrostu cen towarów

i us³ug konsumpcyjnych za trzy kwarta³y w stosunku do

analogicznego okresu roku poprzedniego, og³oszonego

przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego na

dzieñ 30 wrzeœnia danego roku.

ADRES NIERUCHOMOŒCI

OZNACZENIE WG. KSIÊGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI

W EWIDENCJI GRUNTÓW

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA

DO WYDZIER¯AWIENIA

OPIS NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONEJ

DO WYDZIER¯AWIENIA

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI W PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

PRZEDMIOTU UMOWY

OKRES DZIER¯AWY

MINIMALNE STAWKI CZYNSZU

Z TYTU£U DZIER¯AWY

TERMIN WNOSZENIA CZYNSZU

ZASADY AKTUALIZACJI CZYNSZU

DODATKOWE INFORMACJE

O PRZEDMIOCIE DZIER¯AWY

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami

(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) podaje do wiadomoœci:

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIER¯AWIENIA

NR /2013

INFORMACJE DOTYCZ¥CE KONKURSU:

• I Konkurs ofert dotyczy wydzier¿awienia na okres do trzech lat, nieruchomoœci

o powierzchni 194 m2, po³o¿onej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek

przy ul. Rogowskiej 14/18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr: 198,

231 oraz 195/2-cz w obrêbie 4-10-08, w celu korzystania z istniej¹cego budynku.

• Wywo³awcza miesiêczna stawka netto za 1m2 gruntu wynosi: 0,25 z³/m2 + VAT w

aktualnie obowi¹zuj¹cej stawce - p³atny w stosunku miesiêcznym.

• Warunkiem udzia³u w I 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 120,00 z³ najpóŸniej do dnia 25.06.2013 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, Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami,

Delegatura w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta na

wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Rogowskiej 14/18”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421 (sekretariat), od poniedzia³ku do pi¹tku w

godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 25.06.2013 r.

• Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

• Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 01.07.2013 r. o godz.

1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 418.

• Oferent wy³oniony jako zwyciêzca I konkursu ofert zostanie powiadomiony o miejscu i

terminie zawarcia umowy dzier¿awy nieruchomoœci.

• Je¿eli osoba ustalona jako dzier¿awca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 1, Pe³nomocnik

Prezydenta m.st. Warszawy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie

podlega zwrotowi.

• Przed przyst¹pieniem do I konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 418, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-828 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 647 j.t. ze zm.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 31/CP/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej w drodze dojazdowej

w³¹czonej do ul. Dylewskiej na dz. nr ew. 10 z obrêbu 4-05-01 w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad

Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, reprezentowanej

przez p. Jerzego Michalczyka, z³o¿ony dnia 25 stycznia 2013 r.

- decyzji nr 33/CP/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca

240 m w drodze dojazdowej w³¹czonej do ul. Chudoby (dz. nr ew. 15/5 z obrêbu 4-16-21)

wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 15/5, 15/6, 36/1 z obrêbu 4-16-21 w

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszaw, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony

dnia 6 marca 2013 r.

- decyzji nr 34/CP/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego DN 0,40 m L ca 61 m

w ul. Modliñskiej (droga krajowa nr 61) wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. nr ew.

1 oraz czêœci dz. nr ew. 2 z obrêbu 4-04-05 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.,

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 7 marca 2013 r.

- decyzji nr 35/CP/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u deszczowego œrednicy ? 800 mm i

d³ugoœci ok. 300 m na dz. nr ew. 14/19, 14/20, 14/14, 11/20 z obr. 4-07-02 w ul. Kaczorowej w

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek BORDERS A-R Sp. z o. o., ul. Ch³odna 51,

00-867 Warszawa, reprezentowany przez p. Grzegorza Kwietnia, z³o¿ony dnia 1 marca

2013 r. i uzupe³niony dnia 15 marca 2013 r.

- decyzji nr 36/CP/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego DN 0,30 m L ca 10 m

w ul. Modliñskiej (droga krajowa nr 61) wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. nr

ew. 1 z obrêbu 4-02-34 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewi-

cza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 7 marca 2013 r. i zmieniony dnia 15 marca

2013 r.,

- decyzji nr 37/CP/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej do zasilenia dz. nr ew.

16/12 i 16/13 z obrêbu 4-16-42 w ul. P³ochociñskiej na dz. nr ew. 41/14 z obrêbu 4-16-44

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o. o., ul.

Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany przez p. Anettê Hamudê, z³o¿ony dnia

15 marca 2013 r.

- decyzji nr 38/CP/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca

80 m w ul. Piasta Ko³odzieja na odc. ul. Maæka z Bogdañca do posesji przy ul. Piasta

Ko³odzieja nr 4 wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 101, 34, 14/2, 35/22,

35/23 z obrêbu 4-16-37 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5,

02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 6 marca 2013 r. i zmieniony dnia 15 marca 2013 r.,

- decyzji nr 39/CP/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100/150/200 mm L ca

3300 m w ul. Mehoffera, ul. Widnej, ul. Na Prze³aj, ul. Tapetowej, ul. Wadowickiej, ul.

Henrykowskiej, ul. Chlubnej, ul. Brzeziñskiej, ul. K³osowej, ul. Piwoniowej na dz. nr ew.

√ 1, 32/2, 19/8, 19/7, 19/6, 19/5, 19/4, 19/2, 19/1, 58/2, 58/1, 56/6, 18 z obrêbu 4-17-01

√ 88/7, 38/2, 36/2, 39, 27/3, 4/10, 28, 4/9, 1/3, 2/6, 2/7, 5, 7/7, 7/27, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11

z obrêbu 4-17-02

√ 1/4, 19 z obrêbu 4-17-05

√ 42/1, 42/3, 5/5, 5/7 z obrêbu 4-17-06

√ 85/1, 91/26, 92/15, 85/4, 91/29, 77/6, 77/5, 77/4, 92/17, 92/7, 92/16, 80/3, 83/7, 85/5,

83/6, 80/1, 80/4, 81/5, 81/4, 70/5, 90/11, 90/10, 60/1, 90/1, 90/12, 55/3, 90/7, 60/2, 14/2,

14/3, 1/6, 1/9, 13/2, 13/7, 13/1, 94, 93, 88/4, 88/3, 2/3, 2/1, 1/3, 1/4, 46/4 z obrêbu 4-17-07

√ 42/1, 25/3, 1/3, 27 z obrêbu 4-17-08

√ 11/2, 4/2 z obrêbu 4-17-09

√ 69/2 z obrêbu 4-02-12

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony dnia 13 marca 2013 r. i zmieniony dnia 15 marca 2013 r.

POUCZENIE

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

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za

poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej

og³oszenia.

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

odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uza-

sadniaj¹ce to ¿¹danie.

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

Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœred-

nictwem poczty.

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

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

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostat-

niego og³oszenia).

Regionalna Izba Obrachun-

kowa zakwestionowa³a m.in.

brak zró¿nicowania stawek –

bez wzglêdu na liczbê miesz-

kañców op³ata mia³a wynieœæ

89 z³. Teraz jedna osoba miesz-

kaj¹ca w domu jednorodzin-

nym zap³aci 44,5 z³, dwie - 68

z³, a trzy i wiêcej 89 z³ – za od-

pady posegregowane. Bêdzie

siê to jednak wi¹za³o z rzad-

szym wywo¿eniem œmieci – nie

cztery, ale dwa razy w miesi¹-

cu. Do 17 lipca przed³u¿ono

równie¿ termin sk³adania przez

w³aœcicieli i zarz¹dców nieru-

Poprawki w œmieciowym regulaminie
Zgodnie z zapowiedziami, sk³adanymi przez Piotra Karczew-

skiego, dyrektora miejskiego Biura Gospodarki Odpadami

Komunalnymi na spotkaniach w sprawie zmiany systemu

wywozu œmieci, Rada Warszawy wprowadzi³a poprawkê do-

tycz¹c¹ stawki za odbiór œmieci z domów jednorodzinnych.

chomoœci deklaracji o wysoko-

œci op³at za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Na ra-

zie do urzêdów dzielnic sp³ynê-

³a tylko niewielka ich czêœæ.

Nadal trwa tak¿e postêpo-

wanie przed Krajow¹ Izb¹ Od-

wo³awcz¹ wszczête na wnio-

sek czêœci firm, które przegra-

³y przetarg na obs³ugê syste-

mu. W przypadku uznania ich

racji, przetarg trzeba bêdzie

powtórzyæ. Miasto jednak

uspokaja, wierz¹c w si³ê w³a-

snych argumentów. Czy przy-

gotowywany pod presj¹ czasu,

niedopracowany system za-

dzia³a, oka¿e siê ju¿ 1 lipca.

Do sprawy bêdziemy z pewno-

œci¹ wracaæ.

Kr.
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Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zapisy jeszcze trwaj¹!

G³ównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i spo³eczna

osób chorych oraz ich opiekunów. Zajêcia maj¹ przeciwdzia³aæ

izolacji, ograniczyæ skutki niepe³nosprawnoœci fizycznej, pomóc w

powrocie na rynek pracy nie tylko chorym, ale równie¿ ich opiekunom.

Bezp³atne zajêcia i porady

Z zajêæ rehabilitacyjnych w oœrodku, terapii czy poradnictwa

zawodowego mo¿na korzystaæ codziennie od poniedzia³ku do

pi¹tku. W ci¹gu dnia s¹ zapewnione posi³ki, napoje oraz miejsce

do odpoczynku. Dziesiêciu najbardziej wymagaj¹cych pomocy

uczestników zajêæ mo¿e liczyæ na bezp³atny transport do Oœrodka.

Specjaliœci pracuj¹cy w Oœrodku pomagaj¹ równie¿ w roz-

wi¹zywaniu codziennych problemów, m.in. poprzez codzienn¹

rehabilitacjê, uzyskiwanie wsparcia grupowego potrzebnego do

prze³amywania poczucia osamotnienia i wykluczenia, pomocy

psychologicznej w radzeniu sobie z obni¿onym nastrojem wynikaj¹cym

z choroby. Aktywizowanie chorych polegaæ bêdzie równie¿ na

podejmowaniu samodzielnego wysi³ku (treningi poznawcze,

spo³eczne, zadaniowe). To wszystko zaœ przek³ada siê na wzrost

poczucia w³asnej wartoœci osób z chorob¹ Parkinsona, chorych na

stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorych psychicznie. Na uczest-

ników czekaj¹ te¿ bezp³atne wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

Oœrodek powsta³ w nowym budynku przychodni przy ul.

Strusia 4/8 (SZPZLO Warszawa Wawer). W salach znajduje

siê nowoczesny sprzêt rtv, drabinki, maty, schody i porêcze

korekcyjne, sto³y masa¿u i inne niezbêdne wyposa¿enie do

rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i zawodowego.

Dojazd autobusami 521 b¹dŸ kolejk¹ SKM, Koleje Mazowieckie

(przystanek PKP WAWER), lub autobusami nr 125, 305, 411, 502,

525, 704, 720, 722, 730 (przystanek Trawiasta).

Jakie zajêcia i kiedy?

Codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00

Oœrodek bêdzie oferowa³: rehabilitacjê, ergoterapiê, æwiczenia

usprawniaj¹ce, terapiê zajêciow¹ oraz poradnictwo zawodowe.

Bêd¹ tak¿e grupy wsparcia dla chorych i ich opiekunów.

Bezp³atne szkolenia wyjazdowe dla chorych na

Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM) i z zaburzeniami

psychicznymi na pod³o¿u organicznym oraz ich opiekunów

W ramach projektu odbêd¹ siê dwa rodzaje szkoleñ:

1. dla osób z chorych

2. integracyjne – dla opiekunów i osób chorych.

Celem szkoleñ bêdzie nauka aktywnego szukania pracy oraz

radzenia sobie z codziennymi trudnoœciami. Podczas zajêæ

uczestnicy bêd¹ mieli okazjê do udzia³u w wyk³adach i rozmowach

ze specjalistami, m.in. psychologiem, rehabilitantem, doradc¹

zawodowym oraz udzia³u w zajêciach praktycznych, takich jak

tworzenie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, rozwijania

umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych niezbêdnych na rynku

pracy. Podczas szkoleñ przeznaczonych dla osób chorych i opiekunów,

uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w zajêciach psychologicznych

ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³dzia³ania i integracji.

Szkolenia trwaj¹ trzy dni, zapewniony jest przejazd, wy¿y-

wienie i ca³odobowa opieka specjalistów oraz ubezpieczenie

na czas wyjazdu.

Miejsce przeprowadzania szkoleñ:

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. G¹siorowska 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna

www.ckr.pl

Do kogo jest skierowany projekt?

Z zajêæ mog¹ korzystaæ osoby, które:

- posiadaj¹ zaœwiadczenie lekarskie o zdiagnozowanej chorobie

Parkinsona, stwardnieniu rozsianym (SM), chorobie psychicznej

z zaburzeniami o pod³o¿u organicznym lub s¹ opiekunem osoby

chorej,

- mieszkaj¹ w Warszawie,

- maj¹ 20-64 lat,

- s¹ nieaktywne zawodowo.

Gdzie i w jaki sposób mo¿na siê zapisaæ?

Aby uczestniczyæ w projekcie, nale¿y wype³niæ formularz

zg³oszeniowy i deklaracjê, które znajduj¹ siê na stronie:

http://parkinson.um.warszawa.pl/ oraz w Biurze Pomocy i

Projektów Spo³ecznych Urz¹d Miasta st. Warszawy, ul. Nieca³a 2,

00-098 Warszawa, pok. 21.

Wnioski mo¿na sk³adaæ w:

- Biurze Pomocy i Projektów Spo³ecznych Urzêdu Miasta

st. Warszawy, ul. Nieca³a 2, 00-098 Warszawa, pok. 21,

- Fundacji ̄ yæ z chorob¹ Parkinsona, ul. Czerska 18 lok. 243,

00-732 Warszawa,

- SZPZLO Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8 04-564 Warszawa,

pok. 301 (sekretariat), oraz w formie elektronicznej na adres

e-mail: erahman@um.warszawa.pl, lwieczorek@um.warszawa.pl.

Rozpoczê³y siê zajêcia w oœrodku dziennego pobytu dla osób z chorob¹ Parkinsona. Pomoc udzielana jest nie tylko

chorym na Parkinsona, lecz równie¿ na stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorym psychicznie z zaburzeniami o pod³o¿u

organicznym. Jest to jedyna tego typu placówka na Mazowszu, która powsta³a w ramach projektu unijnego. Wartoœæ

projektu to blisko 3 mln z³. Dzia³ania s¹ skierowane ³¹cznie do 660 osób, w tym 470 dotkniêtych chorob¹ i 190 opiekunów.

Oœrodek dziennego pobytu dla chorych na Parkinsona,

stwardnienie rozsiane i zaburzenia psychiczne

o pod³o¿u organicznym - pierwsza taka placówka na Mazowszu

Jak dobrze mieæ s¹siada

Program by³ bogaty i uroz-

maicony. W 50 prezentacjach

na scenie g³ównej wziê³o

udzia³ 688 m³odych artystów z

placówek edukacyjnych i kul-

turalnych. Ich wystêpy z werw¹

zapowiada³ aktor-kabareciarz

Filip Borkowski, a podziwia³y i

oklaskiwa³y ca³e rodziny.

24 stoiska przedszkoli i

szkó³ zachêca³y przy stolikach

do rysowania, malowania, le-

pienia, uk³adania ró¿nych ele-

mentów. Dzieci mog³y wyko-

naæ bi¿uteriê, origami, deco-

upage, zrobiæ w prezencie

perfumy czy b³yszczyki, pod-

daæ siê malowaniu buzi.

Zabawy zrêcznoœciowe i

rywalizacjê w dmuchaniu ba-

lonów oferowa³o Polskie Sto-

warzyszenie Pedagogów i

Animatorów KLANZA.

Pod jednym z namiotów

zgromadzono ksi¹¿ki, podaro-

wane dzielnicowym bibliote-

kom. Mo¿na je by³o kupiæ za

cenê ju¿ od 1 z³otego.

Domek Herbaciany zorgani-

zowa³ I S¹siedzki Festiwal

Ciast. Zachêcano do rysowa-

nia, w nagrodê czêstowano

upieczonymi przez mieszkañ-

ców smako³ykami. Autorzy naj-

lepszych przepisów otrzymali

wyró¿nienia. Po po³udniu przy

Domku Herbacianym zagoœci³

dyskusyjny klub ksi¹¿ki.

W pobli¿u tego obiektu, pod

drzewami, Rafa³ Baranek i

Tomasz Muge z grupy Artisti-

co wykonywali graffiti i zachê-

cali dzieci, by próbowa³y swo-

ich si³ w tej sztuce.

Pogoda sprzyja³a spacerom

i zabawom w plenerze. Du¿ym

powodzeniem cieszy³y siê

dmuchane zamki, karuzela,

trampolina, przeja¿d¿ki na

kucykach. Rozgrywano zawo-

dy i konkursy sportowe, m.in.

turniej badmintona.

W alejce parkowej s¹siado-

wa³y stoiska z zabawkami dla

dzieci i poczêstunkiem typu

gofry, serki z grilla, zapiekanki.

O godz. 16.30 na scenê

g³ówn¹ zaproszono laureatów

dzielnicowej edycji konkursu

recytatorskiego „Warszawska

Syrenka”, organizowanej

przez DK „Zacisze”. W katego-

rii klas I – III najlepszy z 87

uczestników by³ Bart³omiej

Rukat z SP 298; z klas IV – VI

Wojciech Rempa³a z SP 275

(49 uczestników); gimnazjów –

Karolina Radosiewicz z ZS nr

113.Laureaci otrzymali dyplo-

my i nagrody. Wezm¹ udzia³ w

fina³owej, warszawskiej edycji

konkursu Mazowieckiego Cen-

trum Kultury i Sztuki.

Dla mi³oœników bluesa i roc-

ka atrakcj¹ by³ wystêp zespo-

³u „Cree” z wokalista Sebastia-

nem Riedlem.

Nad przygotowaniem i prze-

biegiem festiwalu czuwali pra-

cownicy DK „Zacisze”, m.in.:

odpowiedzialna za ca³oœæ im-

prezy Katarzyna Tumi³owicz-

Piotrowska; Barbara Gmyz

(prezentacje sceniczne), Mag-

dalena Soszyñska (logistyka),

Marzena Szychu³da (strona

medialna).

Organizatorzy i realizatorzy

byli zgodni w opinii, ¿e „Arty-

styczny Targówek” to prezen-

tacja dzia³añ ró¿nych podmio-

tów, tworz¹cych kulturê, kreu-

j¹cy dzieciom œwiat kultury.

Szko³y, dom kultury, organiza-

cje pozarz¹dowe nie rywalizuj¹

tu ze sob¹, lecz uzupe³niaj¹ siê

programowo i wspieraj¹.

Kolejnym wa¿nym wydarze-

niem kulturalnym bêdzie Miê-

dzynarodowy Przegl¹d Twór-

czoœci Artystycznej „W³oskie

nastroje” – pierwsza o takim

zasiêgu edycja Przegl¹du „Pa-

lety”. Do 10 czerwca prace ma-

larskie mo¿na zg³aszaæ do

Domu Kultury „Zacisze”, który

poszukuje sponsorów na wspar-

cie tej imprezy. Wiêcej informa-

cji - na www.zacisze.waw.pl.

 K.

Wspania³ych wra¿eñ, wzruszeñ, rozrywki – ¿yczy³

wiceburmistrz Wac³aw Kowalski, witaj¹c 26 maja w Parku

Bródnowskim uczestników i goœci 5. Festiwalu Dzieci

i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek.”. „To jest festiwal

radoœci, poprzez taniec i œpiew” - zapowiedzia³a Bo¿enna

Dydek, dyrektor Domu Kultury „Zacisze”, g³ównego

organizatora tego wydarzenia.

TANIE OKNA

(z tym og³oszeniem

rolety wew. gratis)

ul. Radzymiñska 116

tel. 600-925-147

22 679-23-41

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 05.06.2013 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ, w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla

Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. Ks. I. K³opotowskiego 15

na okres 42 dni wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy

stanowi¹cy w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony

do sprzeda¿y w drodze przetargu wraz z oddaniem w

u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Artystyczna niedziela

Równie¿ w tym roku, 25

maja, na podwórku przy Kawê-

czyñskiej 43, na s¹siedzkim

grillu spotkali siê podopieczni

Domu Dziennego Pobytu przy

ul. Brzeskiej, dzia³acze kilku

organizacji, m.in. Bogus³aw

Bocheñski ze Stowarzyszenia

„Barwy kultury” z ulicy Brze-

skiej, które wspólnie z senio-

rami zrealizowa³o m.in. projekt

„Ca³a Praga œpiewa”; radna

Rady Warszawy Dorota Zbiñ-

kowska; radni Pragi Pó³noc

Gra¿yna Prasek i Mariusz Bo-

rowski; artyœci malarze Doro-

ta i Leszek Gêsiorscy; Zbi-

Cztery lata temu powsta³ w Warszawie projekt „Ruch

s¹siedzki”. Dwa lata temu na Kawêczyñskiej 43 uda³o siê

zorganizowaæ pierwszy Dzieñ S¹siada.

gniew Ko³akowski, dokumen-

tuj¹cy w Internecie historiê

Kapeli Praskiej. Organizatora-

mi byli mieszkañcy kamienicy,

na czele z Wies³aw¹ Batko,

gospodyni¹ imprezy, œciœle

wspó³pracuj¹c¹ z koordyna-

tork¹ wydarzeñ s¹siedzkich na

Pradze Pó³noc Ani¹ W¹sik.

Serwowane przez pani¹

Wiesiê kie³baski z grilla i cia-

sta smakowa³y, zachêca³y do

rozmów i wspomnieñ, potem

do œpiewania i tañców.

Kolejny impuls do zabawy

da³ zespó³ „Czessband”, gra-

j¹c m.in. takie szlagiery, jak

„Rzuæ, bracie, blagie”, piosen-

ki o Hance, pannie Wiœniew-

skiej, Ludwice. Twórc¹ i sze-

fem zespo³u jest Jakub Cze-

s³aw  Jurkowski (gitara), z któ-

rym wyst¹pili: Agnieszka Sro-

czyñska (skrzypce), £ukasz

Owczynnikow (kontrabas) i

Robert Lipka (akordeon,

œpiew).

Wszyscy dobrze siê bawili.

Pani Wies³awa by³a zapraco-

wana, ale szczêœliwa. Jeden

z uczestników zg³osi³ pomys³,

by wymyœliæ hymn na takie

spotkania.

„Bardzo wierzê w patriotyzm

lokalny. On siê zaczyna od

wiêzi s¹siedzkich. Wa¿ne jest,

by nie narzucaæ projektów,

lecz zachêcaæ do zg³aszania

pomys³ów, do wspó³organizo-

wania” – mówi Anna W¹sik,

która dwa lata temu organizo-

wa³a spotkania z mieszkañca-

mi w ramach projektu „Zielone

podwórka Pragi”.

Druga czêœæ praskiego Dnia

S¹siada odby³a siê 26 maja, w

Dniu Matki. W hostelu na Stalo-

wej 52 zebra³o siê ok. 20 osób.

Przewodnik warszawski Mieczy-

s³aw Janiszewski opowiada³ im

historiê ulicy Stalowej; oni dzielili

siê wspomnieniami. Potem

wspólnie udali siê na spacer, do

Szynku Praskiego na Stalowej

37. Tu odby³ siê koncert Kapeli

Praskiej, która oprócz szlagierów

praskich i warszawskich zagra³a

nowe piosenki swego szefa Cze-

s³awa Jakubika: „Praskie œwiêto”,

i „Dzieñ dobry warszawiakom”, a

Dzieñ Matki uczci³a w³oskim prze-

bojem, który 40 lat temu œpiewa³

Robertino Loretti – „Mamma, son

tanto felice…” (Mamo, jestem

bardzo szczêœliwy...).

„Marzy³am, by Kapela Pra-

ska zagra³a na Stalowej –

wspomina Anna W¹sik. – Rów-

nie¿ hostel Stalowa 52 i Szynk

Praski okaza³y siê bardzo

otwarte i przyjazne dla s¹siedz-

kich spotkañ integracyjnych”.

Oficjalne spotkania w ra-

mach inicjatyw s¹siedzkich po-

trwaj¹ do 22 czerwca. Realizu-

je je ponad 40 s¹siedztw. „For-

ma zale¿y od potrzeb i pomy-

s³ów. Nie narzucamy, czy to

ma byæ koncert, przechadzka,

piknik czy tañce” – zapewnia

Anna Warwas, warszawska

koordynatorka projektu.

Pomys³y na dzia³ania, inspi-

racje s¹siedzkie mo¿na znaleŸæ

na www.incjatywysasiedzkie.pl,

o akcjach na Pradze Pó³noc -

porozmawiaæ z Ann¹ W¹sik, tel.

501-861-270.                         K.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka, chemia,

dojazd, tel. 518-810-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

POLSKI 602-678-811

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

GLAZURA, regips, g³adzie,

malowanie, tel. 695-092-101

MALOWANIE, remonty

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRANIE pierza i puchu

(poduszki, jaœki), szycie ko³der

ul. Konopacka 21, czynne 9 - 17,

tel. 503-825-434

mini og³oszenia
PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

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

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

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

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu 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 wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,

19, 20 i 21 czerwca

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w³aœnie min¹³ 1 czerw-

ca - Dzieñ Dziecka. Moim zda-

niem to najwa¿niejsze ze

wszystkich europejskich œwi¹t,

a pomijane przez koœcio³y i

rz¹dy. W ka¿dym z nas jest

m³odoœæ. Wiek nie ma znacze-

nia. Dlaczego tylko bobasom

przypisujemy spontanicznoœæ,

wra¿liwoœæ, dobro, otwartoœæ,

tolerancjê, zalety otwartych

ramion. Co nam z rocznic Kon-

stytucji 3 Maja, Smoleñska, bi-

twy pod Cedyni¹ czy zamordo-

wania Chrystusa. Wróæmy

psychicznie do piaskownicy i

cieszmy siê z bycia ze sob¹ i

robienia „babek” z piasku.

Proszê Szanownych, co jest

najwa¿niejsze w ¿yciu? Dzie-

ci chciane! Tymi siê nie zajmê,

bo chciane potomstwo u ludzi

to kultura wy¿sza, a zawsze

cechuj¹ca zwierzêta.

Te usidlone przez nas sta-

nowi¹ potencjum do posiada-

nia potomstwa przez nich

chcianego, a jak czêsto nie

chcianego przez nas, ludzi.

Czytaj¹c ten felieton ci, którzy

odpowiedzialni s¹ za zwierzê-

ta, niech odpowiedz¹ sobie na

pytanie, czy chc¹ i czy spro-

staj¹ opiece nad zwierzêcymi

rodzicami.

Dawno temu kierowniczka

schroniska dla zwierz¹t bez-

domnych w Józefowie, p. Raj-

czak powiedzia³a znamienne

zdanie: ka¿dy zwierzak z przy-

domowej, najczêœciej przypad-

kowej hodowli oddany za dar-

mo lub w prezencie to jedno

¿ywe zwierzê, które nie opu-

œci schroniska. A w nich.... Pro-

szê zastanowiæ siê, czy warto

ulec namowom dzieci, przyja-

ció³ lub wystawiaæ zwierzêce

¿ycia na Allegro jak rzecz?

Nadszed³ kolejny sezon roz-

rodczy. Przez szacunek dla

zwierz¹t szanujmy siebie. Roz-

wi¹zaniem jest pewna izolacja

lub antykoncepcja. Piszê o

szacunku, bowiem mój gabinet

odwiedzi³o kilka ludzkich par,

prosz¹c o wypisanie recept na

œrodki poronne lub antykon-

cepcyjne. Oczywiœcie, dziêku-

jê za zaufanie, ale z drugiej

strony pytam, co tych ludzi

sk³oni³o do udania siê z czy-

sto ludzkim problemem do le-

karza weterynarii? Chyba to,

¿e nie czuj¹ od ludzi starszych

od siebie, a powo³anych do za-

ufania publicznego tego, co

powinni czuæ w piaskownicy –

1 czerwca

Zefirek to znaleziony na ulicy, wielorasowy, œliczny szczeniak - skrzy-

¿owanie owczarka niemieckiego ze sznaucerem (tak to mog³o na-

prawdê byæ, bo i w³os i ogon le¿¹cy i dobry charakter). Nie ukoñczy³

jeszcze pierwszego roku, przemi³y, bardzo lubi byæ z cz³owiekiem i

jak ju¿ go sobie upatrzy, nie opuszcza na krok. Siêga nad kolano,

ale mo¿e jeszcze trochê urosn¹æ (obecnie wa¿y 18 kg). Zostaj¹c

sam w domu nie rozrabia, tylko grzecznie œpi. Na spacerach chodzi

przy nodze, ale te¿ oczywiœcie uwielbia biegaæ i brykaæ, jak to m³o-

dzie¿. Zefir jest wspania³ym psiakiem i zas³uguje na dobry dom!

Kontakt w sprawie adopcji: 510 026 719.

Szukamy dobrego domu dla Zefirka!

bezpieczeñstwa, ¿yczliwoœci i

zaufania. Kolejny Tusk i kolej-

ny Episkopat Polski nie dzia-

³a, skoro ludzie chodz¹ siê le-

czyæ i spowiadaæ do lekarzy

weterynarii. Na razie wetery-

naria gór¹ – szkoda.

PS. Nie wyrzucajcie - tak jak

w ka¿de wakacje - psów, ko-

tów, szczeni¹t i koci¹t do ludzi

i zwierz¹t o kulturze wy¿szej.

Do³¹czcie do nas.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

5 VI (œroda) godz. 17.45 - XX Gie³da Inicjatyw Artystycznych

- temat spotkania „Warszawa, Praga, Targówek”. Wstêp wolny.

W programie: pokaz taneczny Barbary Lipiñskiej; „Warszawa

z lotu ptaka” prezentacja multimedialna zdjêæ wykonanych z

pok³adu samolotu CESSNA (Tomasz Stêpieñ); „18 do setki!

Warszawski doro¿karz z Targówka” (Olgierd Buczek); gwara

warszawska i wiersze warszawskie; folklor warszawski w wy-

konaniu „Kapeli z Targówka” oraz zespo³u tanecznego„Szta-

jerek” z DK Zacisze.

8 VI (sobota) godz.10.00 - Zakoñczenie Akademii „Dotknij Sztuki”.

8 VI (sobota) godz. 10.00-14.00 - Dzia³ania plastyczne podczas

XIX Warszawskich Igrzysk Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.

Miejsce: Stadion OSiR, ul. £abiszyñska 20.

9 VI (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 12 z³, studenci UTW 11 z³.

10 VI (poniedzia³ek) godz. 9.00 - „Z³ota Kaczka” przedstawienie

teatralne w wykonaniu Dzieciêcego teatru „Ma³e Formy Teatralne”

z DK „Zacisze” dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 84.

10 VI (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Uroczyste zakoñczenie

roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Domu Kultury „Zacisze”.

12 VI (œroda) - Prezentacja dzieci i m³odzie¿y z sekcji mu-

zycznych DK Zacisze: Ma³y Muzyk - godz. 17.00, sekcja pia-

nina – godz. 18.00. Wstêp wolny.

12 VI (œroda) godz. 16.00 - Koncert zespo³u wokalno-estra-

dowego „Zaciszañska Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego

„¯urawie” z Domu Kultury „Zacisze”. Miejsce: Œwietlica Ener-

getyki Cieplnej, Skierniewice ul. Wagnera 4.

13 VI (czwartek) godz. 9.00 i 10.30 - „Bazyliszek - reaktywacja”

przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru „Pinokio” z DK

„Zacisze” dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 84.

13 VI (czwartek) godz. 18.00 - „Bajkowo i muzycznie” pre-

zentacja zespo³u wokalnego „Abrakadabra”. Wstêp wolny.

19 VI (œroda) godz. 17.00 - Wernisa¿ prac dzieci i m³odzie¿y z

pracowni DK „Zacisze”. Bêdzie mo¿na podziwiaæ martwe natury,

kwiaty, zwierzêta, postacie i pejza¿e widziane oczami dzieci.

M³odzie¿ zaprezentuje malarstwo olejne, akwarelê i rysunek.

Wystawa czynna do 30 wrzeœnia 2013. Miejsce: Biblioteka dla

Dzieci i M³odzie¿y nr 40, Warszawa, ul. Suwalska 11.

21 VI (pi¹tek) godz. 11.00 - Zakoñczenie 6. roku dzia³alnoœci

Miêdzyuczelnianego Klubu Ludzi Kultury oraz obchody Euro-

pejskiego Œwiêta Muzyki i wystêp artystyczny Alicji Miesza³o.

26 VI (œroda) godz. 17.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 – Zacisze.

26 VI (œroda) godz. 18.30 - Inauguracja Klubu Mêskiego. Goœæ

specjalny: dr hab. Joanna Œwiêcicka, Prezes Klubu Inteligencji

Katolickiej w Warszawie. Zapraszamy wy³¹cznie p³eæ brzydk¹.

Wakacje 2013

Kolonie nad morzem z Domem Kultury Zacisze

25 VII - 6 VIII, Jaros³awiec

ZAJÊCIA:

- artystyczne: Lampiony z Krainy Kwitn¹cej Wiœni; Zawody

latawców wg w³asnych projektów; Japoñskie talizmany malo-

wane na kamieniach; Wymarzone wakacje - mozaika z wyko-

rzystaniem kolorowych szkie³ek, muszelek i kamyczków;

- sportowe,

- ³ucznictwo - podczas zajêæ poznamy historiê ³ucznictwa, ró¿ne ro-

dzaje ³uków, strza³ i techniki strzeleckie. Dowiemy siê co to majdan i

na czym polega paradoks ³ucznika. Pod czujnym okiem instruktorów

postrzelamy z ³uku refleksyjnego, long bow’a czy ³uku indiañskiego.

- sztuki walki i samoobrony poprowadzi Andrzej Nowczuk, shi-

han (profesor) sztuk walki, V dan, uczestnik Mistrzostw Œwia-

ta i Pucharu Œwiata Karate, trener mistrzów Polski, Europy i

Œwiata Karate, za³o¿yciel g³ówny instruktor Akademii Sztuk

Walk i Fitness’u Andy.

- wycieczka do wioski labiryntów w Paprotach - gry i zabawy.

Codzienne relacje z kolonii na Facebooku i stronie DK Zacisze.

Cena: 1200 z³.
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Premier, pose³ grodu stolecz-

nego, sternik Platformy i nawy

pañstwowej oraz sztaby parow-

ców w g³owê zachodz¹, co siê

u diaska dzieje. Dotychczas w

miarê spokojnie p³yn¹ca Plat-

forma po wzburzonych nurtach

polskiej polityki zaczê³a mocno

siê ko³ysaæ. Wioœlarz z prawej

burty Gowin postanowi³ pójœæ

mocno na prawo pod wiatr. Ka-

pitan Komorowski zdradza ten-

dencje do halsowania w lewo,

bosman Schetyna tylko czeka,

by przej¹æ rumpel. Sternik Tusk

nie ma ³atwego zadania. Do

buntu zapewne jeszcze daleko,

ale ju¿ czas, by prewencyjnie

wyrzuciæ kilku kolejnych majt-

ków za burtê. Zabieg taki za-

wsze dobrze dzia³a na rozgrza-

ne g³owy, gdy nie pomaga kube³

zimnej wody. Przejœciowe nie-

powodzenia zmieniaj¹ siê w pa-

sma pora¿ek. Przegrane wybo-

ry uzupe³niaj¹ce na Œl¹sku,

utrata w³adzy w ca³ym Podkar-

packiem, groŸba referendum w

kilku miastach, w tym tak¿e w

stolicy. Powodów do radoœci nie

ma wielu. O Euro kopanym wy-

borcy zapomnieli i patrz¹ na mi-

nister Muchê oraz koszty utrzy-

mania stadionów. Minister No-

wak mimo kilku nowych zegar-

ków budowy dróg i autostrad nie

przyspiesza. Gwiazda ministra

zdrowia Ar³ukowicza blednie w

miarê wzrostu cen leków i wy-

d³u¿aj¹cych siê kolejek do spe-

cjalistów. Minister Szumilas

zgubi³a siê w przedszkolu. Tyl-

ko minister Vincent jako nawi-

gator wskazuje cele, ale tylko

chyba on sam wie jakie. Gdzie

p³ynie nawa? Zielona wyspa

coraz bardziej zalewana. Pasa-

¿erowie coraz czêœciej wybie-

raj¹ sta³¹ emigracjê. Portu nie

widaæ. Piraci z prawa kr¹¿¹ i

czekaj¹ na dogodny moment do

ataku. Na ³odzi z lewej przegru-

powania. Stary sternik przej¹³

rumpel, uporz¹dkowa³ szyki i

steruje do aborda¿u. Bêdzie siê

dzia³o.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@poczta.pl

Platforma tonie

Hanna Gronkiewicz-Waltz ma

ostatnio z³¹ passê. Nie doœæ, ¿e

od dwóch tygodni zbierane s¹

podpisy pod wnioskiem o refe-

rendum w sprawie jej odwo³ania,

to próbuj¹c przejœæ do kontrofen-

sywy zalicza jedn¹ wpadkê za

drug¹. Najpierw wychodzi na

jaw, ¿e pani prezydent nie wie,

ile kosztuje bilet autobusowy w

jej mieœcie, potem k³óci siê ze

stra¿nikiem o wejœcie do parku

w Wilanowie, bo nie chce zap³a-

ciæ 5 z³ za wejœcie. Na dodatek

jej macierzysta partia niemrawo

i nieudolnie wziê³a siê za obro-

nê swojej wiceprzewodnicz¹cej.

Nie dziwi wiêc, ¿e organizatorzy

referendum dostali wiatru w

¿agle, a ich lider zachowuje siê,

jakby ju¿ zosta³ lokatorem pa³a-

cu prezydenta Warszawy na Pl.

Bankowym. Tymczasem droga

do tego jest jeszcze daleka i w

tej kadencji najzwyczajniej nie-

mo¿liwa. Organizatorzy referen-

dum wziêli siê do tego za póŸno

i nawet je¿eli do niego dojdzie i

uda siê odwo³aæ Hannê Gronkie-

wicz-Waltz (w co, szczerze mó-

wi¹c - w¹tpiê), to premier Tusk

powo³a w to miejsce swojego ko-

misarza, który bêdzie rz¹dzi³ sto-

lic¹ do koñca kadencji. Pozba-

wiony jakiejkolwiek odpowie-

dzialnoœci i mandatu spo³eczne-

go zaufany cz³owiek Tuska wpro-

wadzi w Warszawie to wszystko,

czego nawet Hanna Gronkie-

wicz-Waltz wprowadziæ nie œmia-

³a. Zw³aszcza, ¿e ca³y czas bê-

dzie mia³ po swojej stronie zdo-

minowan¹ przez Platformê Oby-

watelsk¹ Radê Miasta, bo nie

wiedzieæ czemu organizatorzy

referendum wycofali siê z planów

równie¿ jej odwo³ania. Czy¿by

dlatego, ¿e sami przestaliby byæ

radnymi, bo rady dzielnic te¿ zo-

sta³yby wówczas rozwi¹zane?

W sprawie referendum chodzi

zupe³nie o coœ innego. Jego or-

ganizatorzy - wykorzystuj¹c nie-

zadowolenie warszawiaków -

chc¹ zbiæ kapita³ polityczny i wy-

promowaæ siê przed przysz³orocz-

nymi wyborami. To dlatego refe-

rendum nie jest inicjatyw¹ obywa-

telsk¹, tylko projektem politycz-

nym realizowanym pod szyldami

Wspólnoty Samorz¹dowej i kilku

innych niszowych ugrupowañ.

Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e So-

jusz Lewicy Demokratycznej po-

stanowi³ siê w to nie anga¿owaæ.

Oceniamy negatywnie 2,5 roku

samodzielnych rz¹dów prezydent

Warszawy, ale naszym podstawo-

wym celem jest odsuniêcie Plat-

formy Obywatelskiej od w³adzy w

mieœcie. Referendum zaœ do tego

nie prowadzi, a w przypadku nie-

powodzenia wrêcz wzmacnia

Hannê Gronkiewicz-Waltz. Nie

chcemy przyk³adaæ rêki do oszu-

kiwania warszawiaków, ¿e refe-

rendum ma inny cel ni¿ tylko au-

topromocja. Tak samo jak nie bê-

dziemy torowaæ drogi do powrotu

do Warszawy  patologii „IV RP”,

które niektórzy zbieraj¹cy podpi-

sy sob¹ uto¿samiaj¹. Wybory s¹

ju¿ za rok, a SLD nie chodzi, ¿eby

goniæ przys³owiowego króliczka,

tylko naprawdê go z³apaæ.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

„Nie masz cwaniaka nad war-

szawiaka” – tak œpiewa³ nie-

od¿a³owany bard warszawskiej

ulicy Stanis³aw Grzesiuk. Po-

staæ niezwykle charakterystycz-

na i zarazem tragiczna, wiêzieñ

obozów koncentracyjnych Gu-

sen i Mauthausen. Autor obo-

zowej i autobiograficznej trylo-

gii, prawdziwy symbol powojen-

nej Warszawy. Gdyby do¿y³

dzisiejszych czasów, zapewne

by³by dumny z dynamicznego

rozwoju stolicy. Z ukoñczonej I

linii metra, buduj¹cej siê II jego

nitki, ultranowoczesnych stadio-

nów, odnowionego Krakowskie-

Karta warszawiaka nadchodzi

ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka  m.st. Warszawy

zawiadamia,

o zmianie wniosku z dnia 16 maja 2013 r., przez inwestora

– Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu t³ocznego

Dz 315 mm wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ na dz. nr

ew. 16/3, 16/5 z obrêbu 4-04-07; 14/8, 14/14, 47/4, 48/2,

63/3, 63/4 z obrêbu 4-05-03; 74/3 z obrêbu 4-05-15 w

rejonie ul. Podk³adowej i Bohaterów w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, z³o¿onego dnia 16 maja 2012 r. i uzu-

pe³nionego dnia 25 maja 2012 r. w nastêpuj¹cy sposób:

- poszerzenie obszaru inwestycji o dz. ew. nr 17/2 z

obrêbu 4-04-07 oraz zmianê za³¹cznika graficznego w

ww. zakresie.

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 do-

kumentacj¹ 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.

go Przedmieœcia, kompleksu

fontann na Podzamczu, no-

wych mostów, nowoczesnego

taboru komunikacyjnego, po-

wstaj¹cych jak grzyby po desz-

czu stacji roweru miejskiego Ve-

turilo  czy ewenementu na ska-

lê europejsk¹, jakim jest Cen-

trum Nauki Kopernik.

Trzeba jednak te¿ przyznaæ,

¿e obecna sytuacja finansowa

miasta sto³ecznego przysporzy-

³aby niez³omnemu pieœniarzowi

wielu zmartwieñ i bólu g³owy.

G³ównie z powodu skutków

wprowadzonego w 1945 r. dekre-

tu Bieruta, na mocy którego

wszystkie grunty w granicach

Warszawy zosta³y przejête przez

samorz¹d, a w 1950 r. przez

Skarb Pañstwa. Pod pretekstem

szybszej odbudowy, pañstwo

zagarnê³o wiele gruntów oraz ka-

mienic, które nienaruszone prze-

trwa³y wojnê. Obecnie ujawniaj¹

siê dawni w³aœciciele i ich spad-

kobiercy, by ¿¹daæ od miasta

zwrotu nieruchomoœci lub wyp³a-

ty odszkodowañ. Wed³ug Ratu-

sza, roczny koszt obs³ugi rosz-

czeñ z tego tytu³u wynosi 500-

600 mln z³. Zamiast budowaæ

szko³y, przedszkola i szpitale,

miasto musi p³aciæ odszkodowa-

nia. ¯adne inne polskie miasto

nie zosta³o tak „uszczêœliwione”

przez komunistów.

Innym powa¿nym obci¹¿e-

niem dla bud¿etu Warszawy

jest op³ata solidarnoœciowa

zwana janosikowym. Czyli pie-

ni¹dze, które bogatsze gminy

i powiaty przekazuj¹ na rzecz

biedniejszych. Z powodu Ÿle

skalkulowanego algorytmu,

Warszawa ze swego bud¿etu

oddaje kolejne 900 mln z³,

choæ ostatni werdykt Trybuna-

³u Konstytucyjnego byæ mo¿e

z³agodzi tê daninê o oko³o 200

mln. I tak dochodzi do para-

doksu, bowiem skarbnik War-

szawy, aby zap³aciæ ten quasi-

podatek, musi zaci¹gn¹æ kre-

dyt. Jeœli Sejm nie zmieni za-

sad naliczania janosikowego,

niewykluczone, ¿e za kilka lat

to w³aœnie Warszawa zbiednie-

je na tyle, ¿e bêdzie benefi-

cjentem tej op³aty.

Nastêpnym obci¹¿eniem, a

w³aœciwie niedoborem w bud¿e-

cie, s¹ podatki p³acone przez

osoby zamieszkuj¹ce w stolicy

nie w miejscu zamieszkania, ale

w miejscu zameldowania. Do

powszechnego obiegu wesz³o

ju¿ okreœlenie takich osób jako

s³oik warszawski. O s³oikach

powsta³a nawet piosenka wyko-

nywana przez niezawodny ze-

spó³ happeningowy Big Cyc.

WeŸmy np. Bia³o³êkê. Zamel-

dowanych jest ok. 90 tys. ludzi,

a faktycznie zamieszkuje ok.

120 tys. Czyli 30 tys. mieszkañ-

ców nie p³aci podatków do bu-

d¿etu Warszawy, a korzysta z

komunikacji miejskiej, ulic i

chodników, które trzeba remon-

Lewa strona medalu

Goniæ króliczka

towaæ i odœnie¿aæ, z pêkaj¹cych

w szwach szkó³ i przedszkoli.

Dlatego te¿, jak poinformowa³a

pani prezydent H. Gronkiewicz-

Waltz, sto³eczny ratusz chce

wprowadziæ „Kartê warszawia-

ka”, uprawniaj¹c¹ do tañszych

biletów d³ugookresowych ko-

munikacji miejskiej osoby, któ-

re p³ac¹ w stolicy podatki. P³a-

c¹cy w Warszawie podatki mo-

gliby kupiæ taniej bilety: 30-dnio-

wy i 90-dniowy. Projekt wkrót-

ce ma  trafiæ pod obrady Rady

Warszawy. Jak du¿e bêd¹ to

zni¿ki i jakie wygeneruj¹ kosz-

ty, dowiemy siê niebawem, a

preferencyjne ceny biletów dla

solidarnych warszawiaków

maj¹ obowi¹zywaæ od 1 stycz-

nia 2014 r. Co prawda, prowa-

dzone s¹ na bie¿¹co w dzielni-

cach akcje promocyjne, zachê-

caj¹ce do meldowania siê lub

z³o¿enia stosownej deklaracji

NIP-3 równoznacznej podatko-

wo z meldunkiem. Dla zachêty

oferowane s¹ bilety do kina,

karnety na si³owniê i rozmaite

zni¿ki. Rozliczaj¹cym siê w sto-

licy przyznawane s¹ dodatkowe

punkty podczas rekrutacji do

przedszkoli i ¿³obków. Niestety,

akcje te nie przynosz¹ spodzie-

wanych efektów. Pozostaje

mieæ nadziejê, ¿e nowa Karta

warszawiaka skutecznie zachê-

ci i zmotywuje kilkaset tysiêcy

osób mieszkaj¹cych i pracuj¹-

cych w Warszawie do p³acenia

podatków tutaj, w miejscu za-

mieszkania, bo Warszawa to

nasze wspólne miasto, na funk-

cjonowanie którego powinni-

œmy solidarnie siê sk³adaæ, a

chyba nie ma lepszej motywa-

cji ni¿ motywacja finansowa.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Przed 4 czerwca 1989 roku

wszystko by³o czarno-bia³e. Naj-

czêœciej nie bia³e, i nie czarne,

ale po prostu szare. Po 4 czerw-

ca ¿ycie w Polsce nabra³o kolo-

rów. Ten dzieñ, ta wiosna, to by³o

najwa¿niejsze doœwiadczenie

mojego pokolenia. Dziœ, wbrew

faktom, wpasowywane jest ono

w rozmaite mity, w zale¿noœci od

politycznego zapotrzebowania.

Mitem jest, ¿e w wyborach 4

czerwca wszyscy Polacy zag³oso-

wali przeciwko komunie. Owszem,

partia komunistyczna PZPR prze-

gra³a g³osowanie tam, gdzie na to

pozwala³a uzgodniona przy Okr¹-

g³ym Stole ordynacja wyborcza.

Frekwencja wyborcza wynios³a

jednak tylko 62%, a na kandyda-

tów „Solidarnoœci” oddano 64%

g³osów, czyli 40% uprawnionych

do g³osowania. Reszta, czyli 60%

Polaków, upadkiem komunizmu

nie by³a zainteresowana.

Mitem jest, ¿e w Polsce w

1989 r. istnia³o jakieœ œrodowisko

niez³omnych antykomunistów,

sprzeciwiaj¹ce siê ugodzie po-

miêdzy „Solidarnoœci¹” a PZPR,

zawartej przy Okr¹g³ym Stole, a

dziœ kontestuj¹ce III RP. Ow-

szem, by³y takie osoby, na ogó³

jednak zmieni³y zdanie. Najbar-

dziej znane to prezydent Broni-

s³aw Komorowski i Tadeusz Ma-

zowiecki, jego doradca. Bojkoto-

wa³a ugodê Okr¹g³ego Sto³u

równie¿ Konfederacja Polski Nie-

podleg³ej, której lider Krzysztof

Król tak¿e dziœ jest doradc¹ pre-

zydenta Komorowskiego.

Mitem jest, ¿e w wyniku wybo-

rów 4 czerwca powsta³a koalicja

„Solidarnoœæ”- SD - ZSL, koñcz¹-

ca epokê rz¹dów PZPR. Ow-

szem, te trzy organizacje zawa-

r³y umowê koalicyjn¹, by unie-

mo¿liwiæ sformowanie rz¹du

przez genera³a Czes³awa Kisz-

czaka, kandydata na premiera re-

komendowanego przez najwiêk-

szy klub sejmowy, czyli PZPR. W

wyniku dalszych rozmów koalicyj-

nych zawarto jednak wielk¹ ko-

alicjê „Solidarnoœæ”- ZSL - SD -

PZPR, w której ta ostatnia partia

otrzyma³a trzy wa¿ne minister-

stwa, a sam Kiszczak tekê wice-

premiera. Konstruktorem tej ko-

alicji by³ senator Jaros³aw Ka-

czyñski, wówczas bliski wspó-

³pracownik Lecha Wa³êsy.

Mitem jest, ¿e komuniœci w

zwi¹zku z Okr¹g³ym Sto³em co-

kolwiek skutecznego sekretnie

zaplanowali. Owszem, najspryt-

niejsi z nich uw³aszczyli siê na

maj¹tku pañstwowym, gdy po 4

czerwca w pañstwie zapanowa³

chaos. Wynik wyborów by³ jed-

nak dla nich ca³kowitym zasko-

czeniem. Czêœæ zaczê³a przy-

gotowywaæ listy proskrypcyjne

opozycjonistów i ksiê¿y, a czêœæ

dogadywa³a siê z lokalnymi

dzia³aczami „Solidarnoœci”. Naj-

lepszym dowodem na b³êdne

rozpoznanie sytuacji przez ko-

munistów przed 4 czerwca by³a

klêska Jerzego Urbana, który

kandydowa³ do Sejmu z listy

niezale¿nej, choæ, gdyby zdecy-

dowa³ siê na listê PZPR, on –

najbardziej znany minister ge-

nera³a Jaruzelskiego – mandat

mia³by pewny.

Mimo toksycznej trwa³oœci

tych mitów, chcia³bym, by 4

czerwca 1989 r. pozosta³ mi-

tem za³o¿ycielskim naszego

pañstwa. Innego nie mamy.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Cztery mity 4 czerwca
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25 maja byliœmy œwiadka-

mi niezwyk³ego wydarzenia

muzycznego. W ramach Bia-

³o³êckiej Sceny Mistrzów wy-

st¹pi³ wirtuoz skrzypiec Ja-

nusz Wawrowski, promuj¹c

p³ytê pt. „Aurora”, jak¹ nagra³

wraz z argentyñskim pianist¹

José Gallardo dla wytwórni

fonograficznej EMI. W sobot-

nim koncercie, z powodu cho-

roby José Gallardo, Januszo-

wi Wawrowskiemu towarzy-

szy³a znakomita japoñska

pianistka Yuka Satomi.

Kontrakt z EMI, podpisany

w 2012 roku, obejmuj¹cy wy-

danie czterech p³yt, z których

pierwsz¹ jest w³aœnie „Auro-

ra”, to niesamowite wyró¿nie-

nie dla m³odego polskiego

artysty. Janusz Wawrowski

(ur. w 1982), pochodz¹cy z

Konina, a obecnie mieszka-

niec Bia³o³êki, jest jednym z

najwybitniejszych skrzypków

m³odego pokolenia. W 2004 r.

ukoñczy³ z wyró¿nieniem

Akademiê Muzyczn¹ im. Fry-

deryka Chopina w klasie prof.

Miros³awa £awrynowicza.

Studia kontynuowa³ w Austrii

i we W³oszech. Jest laure-

atem czo³owych nagród w

wielu krajowych i miêdzyna-

rodowych konkursach skrzyp-

cowych. Wspó³pracuje z naj-

lepszymi orkiestrami i dyry-

gentami w kraju i na œwiecie.

Obecnie jest wyk³adowc¹

w Uniwersytecie Muzycznym

Fryderyka Chopina w War-

szawie oraz dyrektorem arty-

stycznym odbywaj¹cego siê

w Wielkopolsce Festiwalu

Muzyki Kameralnej „Muzycz-

ne Przestrzenie”. Jako jedy-

ny muzyk w Polsce wykonu-

je wszystkie 24 Kaprysy Nic-

colo Paganiniego podczas

jednego koncertu. Potrafi te¿

swobodnie przechodziæ z jed-

nej epoki muzycznej do dru-

giej, wykonuj¹c naprzemien-

nie „Cztery pory roku” Vival-

diego i Piazzoli. Nie kryje te¿

Koncert roku
Nadzwyczajny recital Janusza Wawrowskiego, promu-

j¹cy p³ytê „Aurora”, to wspania³e zwieñczenie sezonu

artystycznego Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.

Fantastyczne wizje Ireny

Czy¿ewicz-Cieœlak œwietnie

prezentuj¹ siê w Fantastic

Studio, nowym miejscu na

kulturalnej mapie Pragi, choæ

nie jest to typowa galeria wy-

stawiennicza. W postindu-

strialnych pomieszczeniach

ponad stuletniego budynku

przy ul. Borowskiego 2 po-

wsta³o na wskroœ nowocze-

sne, wielofunkcyjne miejsce.

Pomys³odawca Fantastic

Studia - artysta, designer i

grafik Dawid Polsakiewicz

przeniós³ na praski grunt do-

œwiadczenia ze swojego wie-

loletniego pobytu w Niem-

czech. Wraz z psycholog Ja-

god¹ Nowik stworzyli przy-

jazn¹ przestrzeñ, w której

mo¿na pracowaæ i tworzyæ

razem, ale na w³asny rachu-

nek. W ten sposób wcielili w

¿ycie ideê coworkingu, czyli

wspólnej pracy nad indywidu-

alnymi projektami.

Fantastic Studio ma rów-

nie¿ pomieszczenie œwietnie

nadaj¹ce siê na wszelkiego

rodzaju wystawy, sesje foto-

graficzne i pokazy. 24 maja

zosta³a tam otwarta wystawa

kola¿y znanej praskiej artystki

Ireny Czy¿ewicz-Cieœlak, za-

tytu³owana „Kolor i kszta³t”.

Pochodz¹ca z Wiœniowca

na Wo³yniu Irena Czy¿ewicz-

Cieœlak, solidne podstawy

rysunku i malowania akwa-

rel¹ otrzyma³a ju¿ w szkole

powszechnej. Ukoñczy³a stu-

dia przyrodnicze na Wydzia-

le Biologii i Nauk o Ziemi na

Uniwersytecie we Wroc³awiu

i £odzi oraz dwuletnie Stu-

dium Planowania Przestrzen-

nego przy Wydziale Architek-

tury Politechniki Warszaw-

skiej. Od 12 lat tworzy prace

w technice kola¿u. Ma na

swoim koncie wiele wystaw

indywidualnych i zbiorowych.

Z wycinków papieru tworzy

kompozycje abstrakcyjne, ze-

stawione kolorystycznie. Na

obecnej wystawie prezentuje

tzw. ca³oœciowce, to znaczy

obrazy, których ca³a, przewa¿-

nie prostok¹tna powierzchnia

pokryta jest kolorem. Niektó-

re obrazy uk³adaj¹ siê w cy-

kle. W Fantastic Studio s¹

dobre warunki do zaprezento-

wania kilku kola¿y, nawet du-

¿ych rozmiarów, uk³adaj¹cych

siê w jedn¹ ca³oœæ. Nasz¹

uwagê przykuwa zw³aszcza

„Nokturn” – tryptyk utrzymany

w szaro-niebieskiej gamie ko-

lorów z punktami czerwieni.

Nocne demony – a mo¿e ste-

rylny, odcz³owieczony œwiat

przysz³oœci? To ju¿ zale¿y od

wyobraŸni widza.

Prace Ireny Czy¿ewicz-

Cieœlak ka¿dy interpretuje

bowiem indywidualnie. Na

pewno ciekawe by³oby po-

równanie wra¿eñ. Na przy-

k³ad, w utrzymanym w cie-

p³ych, jesiennych barwach

kola¿u artystka widzi z³oto-

br¹zowego motyla, a autorka

artyku³u - wygrzewaj¹ce siê

w s³oñcu jaszczurki.

Zawsze pe³na energii Ire-

na Czy¿ewicz-Cieœlak ma

wielu zwolenników wœród

m³odych ludzi. Œwiadczy o

tym fanpage- strona pani Ire-

ny za³o¿ona na facebooku

przez Joannê Bieguñsk¹:

www.facebook.com/Irena CC.

Mo¿na tam znaleŸæ zdjêcia

kola¿y, relacje z wydarzeñ

oraz informacje o wystawach.

Wystawê „Kolor kszta³t” w

Fantastic Studio przy ul. Bo-

rowskiego 2 mo¿na ogl¹daæ

do 7 czerwca w godz. 10-18.

Organizatorzy zapraszaj¹

ju¿ na nastêpne wydarzenie.

W czasie Nocy Pragi 14

czerwca, z pi¹tku na sobotê,

w godz. 18-24, a tak¿e w so-

botê 15 czerwca w godz. 12-

18 w Fantastic Studio odbêd¹

siê Targi mody, bi¿uterii i rê-

kodzie³a m³odych polskich

projektantów. Bêdzie mo¿na

zobaczyæ pokaz odzie¿y w

stylu vintage. Vintage to styl

w modzie polegaj¹cy na no-

szeniu rzeczy pochodz¹cych

z innych epok, b¹dŸ stylizowa-

nych na inne epoki. Na pew-

no bêdzie kolorowo i ciekawie!

Joanna Kiwilszo

Fot. Marcin Mucha

(www.minimalis-art.com)

„Kolor i kszta³t” w Fantastic Studio
Praga wzbogaci³a siê o nowe, magiczne miejsce:

Fantastic Studio ³¹czy w sobie u¿ytkowe funkcje biura

i kulturotwórcze funkcje artystycznej galerii. Obecnie

jego wystawiennicz¹ przestrzeñ wype³niaj¹ kola¿e Ireny

Czy¿ewicz-Cieœlak.

fascynacji muzyk¹ polsk¹.

Dlatego w³aœnie na pierwszej

p³ycie dla wytwórni EMI zna-

laz³y siê m.in. utwory polskich

kompozytorów: „Mity” Karola

Szymanowskiego oraz „Subito”

Witolda Lutos³awskiego.

Utwory te, obok sonaty nr

5 „Wiosennej” Ludwika van

Beethovena, stylizowanego

na wêgiersk¹ rapsodiê utwo-

ru „Tzigane” Maurice’a Rave-

la oraz sonaty nr 5 Eugene

Ysaye’a, zabrzmia³y równie¿

podczas sobotniego koncer-

tu w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury. Zarówno „Tzigane”

Ravela, jak i pierwsza czêœæ

„Mitów”, skrz¹ce siê bla-

skiem, nastrojowe „Zród³o

Aretuzy” Szymanowskiego,

wymagaj¹ od skrzypka wyj¹t-

kowej techniki. Janusz Waw-

rowski pokaza³ w wykonaniu

tych impresjonistycznych

utworów ca³y swój wirtuozow-

ski kunszt i tak zachwyci³ bia-

³o³êck¹ publicznoœæ, ¿e mu-

sia³ dwukrotnie bisowaæ. Na

bis wybra³ równie¿ dzie³a pol-

skich kompozytorów: polonez

D-dur Henryka Wieniawskie-

go i dwie ma³o znane minia-

tury muzyczne autora baletu

„Pan Twardowski”, Ludomira

Ró¿yckiego.

Po koncercie, który œmia³o

mo¿na nazwaæ wydarzeniem

roku, mo¿na by³o nabyæ p³y-

tê „Aurora” i uzyskaæ autograf

wspó³autora tego niezwyk³e-

go albumu,  mistrza Janusza

Wawrowskiego.

Joanna Kiwilszo

Podczas majowego spaceru czesa³am swoje psy. Wychodz¹ca

obficie sierœæ k³êbi³a siê na trawie. W pewnej chwili zauwa¿y³am

kawkê, która z pewnej odleg³oœci uwa¿nie nas obserwowa³a. Za-

raz pojawi³a siê druga, trzecia, czwarta i kolejne. a¿nie podchodzi-

³y coraz bli¿ej... Wtem powia³ wiatr i jasne k³êby potoczy³y siê w

ich kierunku. Nie by³o na co czekaæ: rzuci³y siê na sierœæ i po chwili

ka¿da odlecia³a z wielkim pióropuszem w dziobie. W przyrodzie

recykling jest oczywisty: w tym wypadku zbyteczne psom uw³osie-

nie pos³u¿y³o za miêkkie pos³anie dla kawczych piskl¹t.

W przyrodzie siê nie marnuje!

,


