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Spotkanie z

Januszem Palikotem

poœwiêcone problemom Warszawy

19 czerwca 2013, godz. 19:00

KINO PRAHA

Praga Pó³noc, ul. Jagielloñska 26

Wstêp wolny

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

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

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

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 15 czerwca - 15 lipca 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

Atrakcyjne

rabaty!

KOLONIE - GÓRY, MORZE

NAJTANIEJ I SOLIDNIE!

www.szmaragdowa.org.pl

tel. 533-318-701

Od czterech lat Praga ma

swoj¹ Noc. Jest to dla pra¿an

najwa¿niejsze wydarzenie w

roku, wa¿niejsze nawet od

ogólno-warszawskiej i ogól-

nopolskiej Nocy Muzeów. W

tê czerwcow¹ noc bowiem

prezentuje siê tylko Praga.

Ale te¿ Praga jest wyj¹tkowa,

ma wyj¹tkowy twórczy poten-

cja³ i nale¿y jej siê oddzielne

potraktowanie.

Do programu tegorocznej,

organizowanej przez Wydzia³

Kultury, Zarz¹d i Burmistrza

Dzielnicy Praga-Pó³noc im-

prezy przyst¹pi³o wiêkszoœæ

praskich klubów, galerii, re-

stauracji, pracowni artystycz-

nych oraz kino i centrum han-

dlowe. S¹dz¹c po t³umach,

które od wczesnych godzin

wieczornych przemierza³y

Z¹bkowsk¹ lub zalega³y w

kawiarnianych ogródkach,

wystawionych przed modnymi

lokalami, takimi jak „W opa-

rach absurdu” czy „Mucha nie

siada”, zabawa by³a przednia

i trwa³a do rana.

Prascy artyœci przygotowa-

li na czwart¹ edycjê Nocy

Pragi wiele ciekawych projek-

tów.  Jednym z nich by³ hap-

pening „Odciœnij stopê na

Pradze” - propozycja Doroty

i Leszka Gêsiorskich, prowa-

dz¹cych przy ulicy Nieporêc-

kiej 10 pracowniê Omnimo-

do. Goœcie, którzy dotarli na

pi¹te piêtro kamienicy przy

Nieporêckiej najpierw ogl¹-

dali Pragê na starych ma-

pach, a nastêpnie mogli na-

macalnie uwieczniæ swoj¹

obecnoœæ na Pradze poprzez

odciœniêcie stopy na specjal-

nie sporz¹dzonej du¿ej ma-

pie dzielnicy. Wraz z up³y-

wem czasu mapa zape³nia³a

siê kolorowymi œladami stóp,

d³oni a nawet p³etwy pewne-

go p³etwonurka.

Noc Pragi 2013
Kilkadziesi¹t koncertów, wystawy, spektakle teatralne i

happeningi – we wszystkich tych wydarzeniach mo¿na by³o

uczestniczyæ podczas niezwyk³ego festiwalu sztuk, jakim

jest Noc Pragi.

Nie sposób wymieniæ

wszystkich wystaw plastycz-

nych udostêpnionych tej nocy.

Ulica Z¹bkowska oferowa³a

jak zwykle moc atrakcji, a

wœród nich, w kawiarni „Mucha

Nie Siada” wystawê obrazów

autorstwa Adama Machnio, a

w atelier Klitka – wystawê ak-

tów z poprzednich lat. Nieco

dalej, przy ulicy Stalowej na

uwagê zas³ugiwa³a otwarta w

„Nowym Miejscu” ekspozycja

Przypominamy, ¿e ma to

byæ ci¹g dalszy krótkiego na

razie odcinka, który wiedzie

przez Most Pó³nocny, do My-

œliborskiej. Pierwszy wniosek

Zarz¹du Transportu Miejskie-

go o wydanie decyzji na ca³¹

liniê zosta³ z³o¿ony w 2009.

Poniewa¿ by³ niedoskona³y,

³atwo uda³o siê go zaskar¿yæ

mieszkañcom ulicy Poetów.

Uchyli³o go równie¿ w 2011

Samorz¹dowe Kolegium Od-

wo³awcze. W pierwszym kwar-

tale 2012 z³o¿ono nowy raport

oddzia³ywania na œrodowisko,

który m. in. stanowi podstawê

do wydania decyzji. I ten raport

okaza³ siê pe³en braków i zo-

sta³ podwa¿ony przez wojewo-

dê mazowieckiego.

W wyniku protestów miesz-

kañców z³o¿ono dokumentacjê

dla skróconej wersji tej linii, pro-

wadz¹cej tylko do Mehoffera. I tu

niespodzianka. Ostateczna de-

cyzja dotyczy ca³ego pierwotne-

go odcinka, czyli do pêtli w Win-

nicy, wraz z ulic¹ Œwiatowida.

Teraz pozostaje podjêcie

przez ZTM starañ o zgodê na

realizacjê inwestycji. Nastêpnie

dokumentacja zostanie przeka-

zana Tramwajom Warszaw-

skim, która to spó³ka og³osi

przetarg i wyasygnuje swoj¹

czêœæ œrodków na budowê linii.

Jak siê optymistycznie zak³ada,

przetarg na budowê fragmentu

linii do Mehoffera mo¿e byæ roz-

pisany w III kwartale tego roku,

zaœ tramwajem moglibyœmy

pojechaæ ju¿ w drugiej po³owie

2014. Na decyzjê dotycz¹c¹

dalszego odcinka, do pêtli przy

Winnicy, musimy jeszcze po-

czekaæ. Byle nie za d³ugo, bo-

wiem czas nagli – unijne dofi-

nansowanie na ten cel musi byæ

spo¿ytkowane do koñca 2015.

(egu)

Tramwaj do Winnicy?
Czerwiec obfituje w dobre wiadomoœci dla Bia³o³êki. Jest

decyzja œrodowiskowa dla linii tramwajowej na Tarchomin.

Historia decyzji dla tej linii jest doœæ d³uga i obfituje w wiele raf.

Niepokój mieszkañców wzbu-

dzi³o niedotrzymanie terminu

og³oszenia konkursu na projekt

ekspozycji. Dyrektor Muzeum

Historycznego Ewa Nekanda-

Trepka oraz pani Aleksandra

Czy¿ewska, koordynator w Mu-

zeum Warszawskiej  Pragi obie-

cywa³y, ¿e konkurs bêdzie og³o-

szony z koñcem maja i zostanie

poprzedzony konsultacjami spo-

³ecznymi. Tymczasem dopiero

29 maja og³oszono termin kon-

sultacji, które odbêd¹ siê 19

czerwca 2013 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej w Urzêdzie

Dzielnicy Praga Pó³noc, przy ul.

Ks. I. K³opotowskiego 15 oraz 24

czerwca 2013 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej w Centrum

Promocji i Kultury przy ul. Pod-

skarbiñskiej 2. Ju¿ wiadomo, ¿e

Dialog o muzeum, rewitalizacji

i niechcianej przebudowie
Przedwakacyjne spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego na Pradze Pó³noc rozpoczêto od informacji

o stanie prac przy tworzeniu Muzeum Warszawskiej Pragi.

materia³y do konsultacji nie zo-

sta³y opublikowane na tydzieñ

wczeœniej, jak na pocz¹tku de-

klarowano, co budzi obawy, czy

uda siê we w³aœciwym czasie z

nimi zapoznaæ. Konsultacje nie

s¹ jednak prowadzone oficjal-

nym trybem, ale wynikaj¹ z de-

cyzji dyrekcji muzeum o potrze-

bie dostosowania ekspozycji do

oczekiwañ mieszkañców. Obec-

na na spotkaniu Aleksandra

Czy¿ewska, koordynator Mu-

Rozegrany zosta³ tradycyj-

nie w Parku Bródnowskim i

uczestniczy³o w nim ok. 10 ty-

siêcy widzów. Nie przerazi³y

ich niekorzystne prognozy po-

gody, i s³usznie, poniewa¿

przez wiêkszoœæ dnia aura

sprzyja³a rycerskim potycz-

kom, a deszcz na powa¿nie

zacz¹³ padaæ dopiero po uro-

czystym zakoñczeniu imprezy.

Tematem przewodnim tego-

rocznego turnieju by³a „Odsiecz

wiedeñska 1683-2013” w zwi¹z-

ku, z przypadaj¹c¹ w tym roku

330. rocznic¹ wiktorii króla Jana

III Sobieskiego pod Wiedniem.

Tytu³owym motywem histo-

rycznych prezentacji by³ Turniej

Bojowy Szabli Polskiej. Rycerze

toczyli pojedynki na ostr¹ broñ,

wed³ug œciœle okreœlonych za-

sad fechtunku. Równoczeœnie

odbywa³ siê Bojowy Turniej

£uczniczy. Oba widowiska cie-

szy³y siê bardzo du¿ym zainte-

resowaniem. Oprócz zmagañ

rycerzy i ³uczników, widzowie

podziwiali imponuj¹ce prezen-

tacje grup rycerskich, tj. Brac-

twa Rycerskiego Zamku Szy-

d³ów, Bractwa Rycerskiego

miasta Nowa Dêba i Korpusu

Warszawski Turniej Rycerski o Szablê Króla Zygmunta III

Wazy na Bródnie, organizowany przez Dom Kultury ŒWIT

we wspó³pracy z Pierwszym Polskim Stowarzyszeniem

Turniejowym Liga Baronów i Urzêdem Dzielnicy Warszawa

Targówek hucznie obchodzi³ swoje 18. urodziny.

Artylerii Najemnej z Knurowa,

które przybli¿y³y publicznoœci

historiê odsieczy wiedeñskiej,

ukaza³y jej mniej znane oblicze

i zapomnianych bohaterów.

By³o te¿ sporo fajnej zabawy dla

publicznoœci, spoœród której ar-

tylerzyœci z Knurowa rekrutowa-

li ochotników w celu puszkar-

skiego przysposobienia i nie³a-

twej sztuki chêdo¿enia armat.

Dwukrotnie prezentowa³a siê

Polska Rewia Konna w popi-

sach zrêcznoœciowych husarii i

jazdy lekkiej wojsk tatarskich.

Ca³oœæ arcyciekawie, zgrabnie

i dowcipnie komentowa³ To-

masz Szajewski, bêd¹cy nie-

zg³êbion¹ skarbnic¹ wiedzy hi-

storycznej. Po raz pierwszy w

historii imprezy, tegoroczny Tur-

niej Rycerski zaszczycili swoj¹

obecnoœci¹ Sokolnicy z Wybo-

rowej Chor¹gwi Pancernej „Fal-

co” z Szyd³owca, prezentuj¹cy

ulubion¹ sztukê ³owieck¹ króla

Jana III Sobieskiego. Ich polo-

wy pawilon z groŸnymi soko³a-

mi by³ jednym z najbardziej ob-

leganych pokazów historycz-

nych i wzbudza³ powa¿ne za-

niepokojenie lokalnego ptactwa

Boje i zabawy
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ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33

e-mail: biuro@megabait.pl;  manager@megabait.pl;  www.megabait.pl

♦♦♦♦♦  Restauracja dysponuje trzema salami, dwoma barami i w okresie

letnim ogródkiem.

♦♦♦♦♦  Menu to najlepsze potrawy kuchni polskiej, w³oskiej, meksykañskiej

i amerykañskiej.

♦♦♦♦♦  Pracuj¹ tu doœwiadczeni Kucharze, wszystkie dania przegotowywane

s¹ na zamówienie ze starannie wyselekcjonowanych produktów.

♦♦♦♦♦  Profesjonalna obs³uga oraz eleganckie wnêtrza o ciekawej aran¿acji

dope³niaj¹ wizerunku Restauracji.

♦♦♦♦♦  Mega Bait to udane imprezy okolicznoœciowe, takie jak:

wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe i inne.

♦♦♦♦♦  To równie¿ Kawiarnia z doskona³¹ kaw¹, deserami

i du¿ym wyborem drinków.

♦♦♦♦♦  CATERING dla Goœci indywidualnych i dla Firm.

♦♦♦♦♦  Menu Lunchowe, zamówienia na wynos, dowóz do Klienta.

Restauracja Mega Bait
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹

Z przykroœci¹ informujemy,

¿e odszed³ od nas

by³y Radny

Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

STANIS£AW RYSZARD

D¥BROWSKI

Pozostanie w naszej pamiêci

Rada Dzielnicy Praga Pó³noc

W „Strefie zdrowego sie-

dzenia”, sponsorowanej przez

firmê „Helikon”, odby³y siê 2

prelekcje oraz wiele indywidu-

alnych rozmów. Mo¿na by³o

wykonywaæ æwiczenia siedz¹c

na ergonomicznym obroto-

wym krzeœle, sfotografowaæ

siê z koœciotrupem Kostkiem,

wzi¹æ udzia³ w konkursie.

„Têczowa pasieka” Zbignie-

wa Durajczyka pokazywa³a z

bliska ¿ycie pszczó³ w ulu.

Pszczelarz opowiada³ o wp³y-

wie miodu na zdrowie i skutkach

uk¹szeñ pszczo³y i szerszenia.

O zapewnieniu bezpieczeñ-

stwa poprzez dobór ubezpie-

czenia doroœli uczestnicy pik-

niku rozmawiali przy stoisku

Banku BZ WBK; dzieci w tym

czasie rysowa³y, bawi³y siê

balonikami.

Atrakcj¹ stoiska Ko³a Na-

ukowego Energii Odnawialnej

i Recyklingu Odpadów „Navi-

tas” Politechniki Warszawskiej

by³y odpady (papier, nakrêtki,

patyki), z których dzieci wyko-

nywa³y figurki-ufoludki. Naj-

m³odsi bawili siê na dmucha-

nej zje¿d¿alni i w basenie z

pi³eczkami, starsi w Krainie

Planszówek - stoisku Wydaw-

nictwa Egmont Polska.

„KreAktywne Zabawy” zapra-

sza³y do malowania „zdrowych

talerzyków” oraz tworzenia ko-

la¿y pod has³em „Bezpieczeñ-

stwo” (w domu, na ulicy, w szko-

le, w sieci komputerowej). Au-

torzy prac, które  najbardziej siê

podoba³y, otrzymali nagrody.

Wœród laureatów „talerzyków”

byli m.in.: Marika Roguska i Kla-

ra Kotwica, kola¿y – Julia

Esman, Bartek i Lena Józefo-

wicz i Artur Majek. W dru¿yno-

wym konkursie na skompono-

wanie najsmaczniejszej sa³atki

zwyciê¿y³ duet Klara Kotwica –

Weronika Rozbicka oraz dru¿y-

na, uhonorowana za wiek i

sk³ad: najm³odsza, z³o¿ona z

ch³opców: £ukasz Rutczenko,

Micha³ Sypu³a i Alan Markow-

ski. By³a te¿ „Zgaduj zgadula”

– rozpoznawanie ukrytych owo-

ców, tylko poprzez dotkniêcie

ich rêkami. Nagrodzono wszyst-

kich uczestników.

Du¿ym zainteresowaniem

cieszy³ siê ciê¿ki gaœniczy sa-

mochód Jednostki Ratowniczo-

Gaœniczej nr 15 z ul. M³odzieñ-

czej, wyposa¿ony m.in. w urz¹-

dzenia hydrauliczne, aparaty

ochrony dróg oddechowych,

sprzêt burz¹cy. Uwagê przyci¹-

ga³a te¿ ³ódŸ motorowa typu

RIB, przy której pokazy pierw-

szej pomocy dawali ratownicy ze

Sto³ecznego Wodnego Ochotni-

czego Pogotowia Ratunkowego.

Wystêpy na scenie zainaugu-

rowa³ zespó³ „Iskierka”, ske-

czem „Na straganie”. Potem

by³y recytacje, piosenki o owo-

cach; w wykonaniu grupy arty-

stycznej ZNAK wiersze o zdro-

wiu i ¿ywieniu, a tak¿e uk³ad ta-

neczno-gimnastyczny. Panowie

dali pokaz sztuki walki „muay

tai”, czyli boksu tajskiego.

Na boisku instruktorzy cze-

kali na chêtnych do æwiczeñ i

zabaw. W biegu przez p³otki

zaprezentowa³y siê dziew-

czynki z UKS SPRINT 2020,

potem grupa taneczna Ewy

Gietki w tañcu i aerobiku. Po-

kaz swoich umiejêtnoœci w

udzielaniu pierwszej pomocy

dali uczniowie z klasy VI D:

Ola, Weronika i Kamil – zwy-

ciêzcy warszawskiego konkur-

su, w którym bra³o udzia³ 25

ekip z placówek oœwiatowych.

Przy stoisku „Ciasta” wszy-

scy mogli spróbowaæ pyszno-

œci, upieczonych przez rodzi-

ców. Amatorzy jedzenia z gril-

la konsumowali kie³baski, ka-

szanki i karkówkê przy stoisku

sponsorowanym przez „¯abkê”

i Hurtowniê „Zacisze”. Pragnie-

nie mo¿na by³o ugasiæ, kupu-

j¹c soki œwie¿o wyciskane,

koktajle jogurtowe i mleczno-

owocowe lub soki jednodniowe

firmy Quich Fresh.

Niespodziank¹ na zakoñ-

czenie Pikniku by³a prezenta-

cja z wyjazdu do Hiszpanii w

ramach  projektu jêzykowego

Comenius.

„Bardzo udany, wspania³y

piknik” - podsumowa³a Zofia

Rostek, dyrektor  SP 84. Jako

„motor napêdowy” zorganizo-

wania wszystkich stoisk wymie-

ni³a Radê Rodziców, która dzia-

³a w sk³adzie: Mariusz Baran

(przewodnicz¹cy) Marcin Mi-

chalczyk, Ma³gorzata Wierb³o-

wicz, Marta Szypu³a, Sandra

Branicka i Agnieszka Chmie-

lewska. Podziêkowa³a tak¿e

prowadz¹cym imprezê nauczy-

cielkom: Ma³gorzacie Nowickiej

i Izabeli Pyœ oraz – za ca³oœæ –

Urszuli Lenkiewicz.                K.

Nic nad zdrowie
Pikniki Rodzinne w Szkole Podstawowej nr 84 sta³y

siê tradycj¹ i okazj¹ do dobrej zabawy. IX edycja Pikniku,

8 czerwca, odby³a siê pod has³ami: „Zdrowo, smacznie,

bezpiecznie”. Praktyczne lekcje o tej tematyce, dla dzieci i

doros³ych, odbywa³y siê przy stoiskach, zorganizowanych

przez Radê Rodziców i chêtnych rodziców.

Debatê nad uchwa³¹ o ZGN

rozpocz¹³ Krzysztof Miszewski,

proponuj¹c, by zamiast „pozytyw-

nego zaopiniowania sprawozda-

nia” wpisaæ „negatywne zaopinio-

wanie”. Na wniosek Agnieszki

Kaczmarskiej og³oszona zosta³a

20-minutowa przerwa, po której

radny Miszewski zg³osi³ dwa

wnioski: o wykreœlenie z porz¹d-

ku obrad punktu dotycz¹cego

ZGN i o „negatywne zaopiniowa-

nie sprawozdania z dzia³alnoœci

ZGN. Pierwszy wniosek nie uzy-

ska³ wymaganej wiêkszoœci g³o-

sów (7 - za, 17 - przeciw, 1 -

wstrzyma³ siê od g³osu).

Przeg³osowano wprowadze-

nie projektów 4 uchwa³ i przy-

jêcie protokó³u z XLVIII sesji. W

kolejnym g³osowaniu przyjêto

(14 – za, 8 – przeciw, 2 – wstrz.)

wniosek przewodnicz¹cego

Rady Zbigniewa Poczesnego o

ograniczenie do 5 minut czasu

wypowiedzi w dyskusji o ZGN.

Po przedstawieniu przez wi-

ceburmistrza Janusza Marczy-

ka treœci uchwa³y, opiniuj¹cej

sprawozdanie ZGN i informa-

cji Andrzeja Gapysa o pozytyw-

nym zaopiniowaniu projektu

uchwa³y przez komisjê gospo-

darki komunalnej i mieszkanio-

wej, rozpoczê³a siê dyskusja.

Krzysztof Miszewski popro-

si³ o udostêpnienie dokumentu

pokontrolnego ZGN. Pada³y

XLIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

14 g³osowañ
Porz¹dek dzienny sesji 12 czerwca nie zapowiada³

d³ugich obrad: przyjêcie protokó³u z XLVIII sesji, projekt

uchwa³y opiniuj¹cej sprawozdanie z dzia³alnoœci Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami za rok 2012 oraz

interpelacje i wnioski. Na pocz¹tku sesji dodano projekty

4 uchwa³, zg³oszonych przez zarz¹d Dzielnicy.

pytania, zg³aszano w¹tpliwoœci

na temat udostêpnienia doku-

mentu i oceniania go (indywi-

dualnie czy przez komisjê?) by³

zarzut blokowania radnym do-

stêpu do tego dokumentu.

Dyrektor ZGN Stefan £akomy

wyrazi³ gotowoœæ udostêpnienia

protokó³u pokontrolnego. Na

zarzut o nierównym traktowaniu

zad³u¿onych lokatorów, uzna-

niowoœci w umarzaniu zad³u¿e-

nia, odpowiedzia³, ¿e wnioski

by³y rozpatrywane komisyjnie,

dwuetapowo. Micha³ Jamiñski

zarzuci³ przedmówcy, ¿e odpo-

wiada ogólnikowo, zwróci³ siê o

szczegó³owe informacje.

Danuta Winnicka zg³osi³a wnio-

sek o zamkniêcie dyskusji. Popa-

r³o go 14 radnych, 8 by³o przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Krzysztof Miszewski otrzy-

ma³, „Wyst¹pienie pokontrolne”.

Kopie tego dokumentu, wyko-

nane w Biurze Rady w czasie

kolejnej przerwy rozda³ radnym

i dziennikarce NGP. W 6-stro-

nicowym dokumencie, podpisa-

nym przez prezydenta Warsza-

wy, stwierdzono m.in. nieprawi-

d³owoœci i uchybienia w udzie-

laniu ulg w sprawie nale¿noœci

(brak udokumentowania trud-

noœci p³atniczych), naliczanie

odsetek d³u¿nikom nie sp³aca-

j¹cym rat w terminie, brak uza-

sadnienia negatywnej decyzji o

roz³o¿eniu zad³u¿enia na raty;

nieprowadzenie ewidencji

szczegó³owej d³u¿ników zgod-

nie z klasyfikacj¹ bud¿etow¹;

braku aktualizacji zapisu doty-

cz¹cego naliczanie d³u¿nikom

odsetek za zw³okê pomimo ter-

minowej sp³aty rat; ujawnianie

odsetek w ksiêgach rachunko-

wych. Dokument zobowi¹zuje

dyrektora ZGN do podjêcia

dzia³añ (6 punktów) w celu wy-

eliminowania stwierdzonych

uchybieñ i nieprawid³owoœci.

Uchwa³ê o pozytywnym za-

opiniowaniu sprawozdania z

dzia³alnoœci ZGN za rok 2012

popar³o 11 radnych, 8 by³o prze-

ciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu.

Kolejne uchwa³y nie budzi³y

kontrowersji. Burmistrz S³awo-

mir Antonik wyjaœni³, ¿e wyst¹-

pienie do Rady Warszawy z ini-

cjatyw¹ uchwa³odawcz¹ doty-

cz¹c¹ Zespo³u Szkó³ im. Piotra

Wysockiego przy ul. Odrow¹¿a

75 wynika ze zmiany ustawy o

systemie oœwiaty. Projekt

uchwa³y pozytywnie zaopinio-

wa³a komisja edukacji i kultury.

Uchwa³ê o wy³¹czeniu z

dniem 31 sierpnia 2014 roku XVI

Liceum Profilowanego z Zespo-

³u Szkó³ i jego likwidacji - popa-

r³o 20 radnych, 2 wstrzyma³o siê

od g³osu. 19 radnych (2 wstrzy-

ma³o siê od g³osu) popar³o

uchwa³ê o wy³¹czeniu z dniem

31 sierpnia 2013 roku z Zespo-

³u Szkó³ oraz likwidacji: Szko³y

Policealnej nr 44, CXIIILiceum

Ogólnokszta³c¹cego i Techni-

kum Elektryczno-Mechaniczne-

go dla Doros³ych - z powodu bra-

ku naboru uczniów do tych szkó³.

Jednomyœlnie, 20 g³osami

podjêto uchwa³ê, pozytywnie opi-

niuj¹c¹ uchwa³ê Rady m.st. War-

szawy o zmianie z dniem 1 wrze-

œnia 2013 roku nazwy Przedszko-

la nr 115 przy ul. Suwalskiej na

„Przedszkole Pod Klonem” (na

terenie placówki roœnie Klon Sre-

brzysty). 22 radnych popar³o pro-

jekt uchwa³y o zmianie nazwy

Przedszkola nr 123 przy ul. Sy-

rokomli 6 – na „Przedszkole nr

123 „Ocean Marzeñ” (nazwa zo-

sta³a wybrana w konkursie dla ro-

dziców i zaakceptowan¹ przez

Radê Pedagogiczn¹).

W interpelacjach radni upo-

mnieli siê o progi zwalniaj¹ce na

ul Gilarskiej, lepsze planowanie i

kordynaxcjê imprez (koncerty –

lepiej w niedziele ni¿ w soboty).

Zwrócono uwagê na zdemolowa-

nie terenu podczas remontu Tra-

sy Toruñskiej, fatalny stan Parku

Wiecha; postulowano wyznacze-

nie w Parku Bródnowskim obsza-

ru do grillowania i powiêkszenie

parkingu przy Domu Kultury „Œwit”.

Po 4,5 godziny od rozpoczê-

cia sesji wiceprzewodnicz¹cy

Maciej Jankiewicz og³osi³ za-

mkniêcie obrad.                     K.

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
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Tematykê wojskow¹ przybli-

¿yli cz³onkowie Stowarzysze-

nia Grupa Rekonstrukcji Woj-

skowej, wspó³pracuj¹ca z do-

wództwem Garnizonu War-

szawskiego. Zaprezentowane

na trzech ¿ywych modelach

elementy ubioru i uzbrojenie

operatora si³ specjalnych ob-

jaœnia³ ze swad¹ mjr Rafa³

Wiejak. Sprzêt wojskowy mo¿-

na by³o zobaczyæ z bliska w

wojskowym namiocie; w na-

miocie medycznym  prezento-

wano pomoc przedmedyczn¹.

Œpiewaj¹cym na scenie ab-

solwentom sprzed dwóch lat:

Micha³owi Ros³oniowii Paw³o-

wi W³odarczykowi towarzyszy³

wokalnie 10-letni Marcin Mu-

kowos, uczeñ III klasy SP 258.

Ubieg³oroczny absolwent Piotr

No¿ewski œpiewa³ piosenki

Jacka Kaczmarskiego. Na wo-

kalny spacer „Alej¹ gwiazd”

zaprosi³a tegoroczna absol-

wentka Weronika Misiewicz.

Wystêpy przyci¹ga³y grupki

maluchów, które tañczy³y

wokó³, a potem na scenie.

Dzieci o  innych pasjach gro-

madzi³y siê przy stolikach,

gdzie przygotowano dla nich

gry i zabawy oraz malowanie

buziek. Chêtni wykonywali ry-

sunki na konkurs. Najlepsze

prace zosta³y nagrodzone. I

miejscem podzieli³y siê: Patry-

cja K³os, Alicja Baranowska i

Weronika Kaza. Dwanaœcioro

dzieci otrzyma³o wyró¿nienia.

Ch³opcy w koszulkach z logo

Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego „B³yskawica” grali w pi³kê

no¿n¹, a przedstawiciele w³adz

Klubu osobiœcie i na plakatach

zapraszali ch³opców i dziew-

czynki z roczników 2000-2005

oraz m³odszych, do sekcji pi³ki

no¿nej. Treningi odbywaj¹ siê

na boiskach przy ul. Kawêczyñ-

skiej, Ratuszowej i Szanajcy.

Informacje mo¿na uzyskaæ te-

lefonicznie pod numerami:

501 057 708 i 501 438 836.

O godzinie 17.00 og³oszono

koniec imprezy dla dzieci. Ze-

spo³y hiphopowe z RXXDesant

otrzyma³y bojowe zadanie: „roz-

ruszaæ  doros³e towarzystwo”.

„Na has³o „Marsza³ek”

otwieraj¹ siê serca” – mówi Li-

dia Kaliciñska, koordynuj¹ca

program i przygotowanie pik-

niku: Kapela Praska zagra³a

gratis; scenê i sprzêt nag³o-

œnieniowy udostêpni³ Dom

Kultury Praga; mamy z Rady

Rodziców przygotowa³y po-

czêstunek: ciasta i kie³baski;

wsparcia udzieli³o wojsko.

Podczas Pikniku mo¿na

by³o poznaæ historiê LXXVI Li-

ceum im. Marsza³ka Pi³sud-

skiego i dowiedzieæ siê o no-

wych kierunkach kszta³cenia:

w roku szkolnym 2013/2014

otwarte zostan¹ klasy mun-

durowe i klasa informatycz-

no-ekonomiczna. Szczegó³y

na www.pilsudski.pl oraz

pi³sudski@pilsudski.edu.pl,

tel. 22 619 30 83. Jedn¹ z

nowych inicjatyw Liceum jest

zorganizowanie I Festiwalu

Piosenki i Poezji Niepodle-

g³oœciowej.

K.

Piknik z mundurem
Na Piknik u Marsza³ka 8 czerwca zaprosi³o mieszkañców

Pragi LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Józefa

Pi³sudskiego przy ul. Kowelskiej 1. Na powitanie zagra³a

Kapela Praska. Potem by³y wystêpy wokalne i taneczne

uczniów i absolwentów tej szko³y, pokaz tañca latynoamery-

kañskiego Studia Tañca Carmen, zespo³u m³odzie¿owego ze

œwietlicy socjoterapeutycznej „Ma³y Ksi¹¿ê”, kierowanego

przez Annê Szmid.

Boje i zabawy

zamieszkuj¹cego Park Bród-

nowski. W tegorocznym Turnie-

ju zaprezentowa³o siê 118 ryce-

rzy z oœmiu bractw rycerskich.

Równolegle, przez ca³y czas

trwania turnieju odbywa³ siê

Jarmark Rzemios³ Dawnych,

Rêkodzie³a Ludowego i Arche-

ologii Doœwiadczalnej, gdzie

wystawionych zosta³o ponad 35

kramów, stoisk i warsztatów.

Publicznoœæ mog³a w nich po-

dziwiaæ kunszt rzemieœlników,

podpytaæ o techniki, tajniki i re-

ceptury, a tak¿e w³asnorêcznie

spróbowaæ swoich si³ w piecze-

niu, lepieniu, obróbce, wyplata-

niu, wytapianiu itp. Jak zawsze

bardzo du¿ym zainteresowa-

niem cieszy³y siê: osada pras³o-

wiañska, kuŸnia kowala p³atne-

rza, huta pradziejowa, a tak¿e

kramy oferuj¹ce wyroby skórza-

ne, bi¿uteriê, medaliony, amu-

lety runiczne, myd³a saraceñ-

skie, broñ œredniowieczn¹, stro-

je historyczne, papier czerpany,

przedmioty z drewna i wiele in-

nych. Najwiêksz¹ atrakcj¹ oka-

za³a siê œredniowieczna piekar-

nia, gdzie mo¿na by³o uraczyæ

siê pysznymi podp³omykami i

kwasem chlebowym.

W bloku muzycznym na sce-

nie zaprezentowa³ siê zespó³

Klezmafour. Finalista 3. edycji

programu „Must be the Music”

³¹cz¹cy tradycje klezmerskie,

folkowe z potê¿n¹ dawk¹

ba³kañskiego szaleñstwa. Ich

koncert by³ œwietnym, energe-

tycznym show porywaj¹cym do

zabawy publicznoœæ w ka¿dym

wieku i jako taki stanowi³ do-

skona³y antrakt pomiêdzy dwo-

ma turami rycerskich zmagañ

w szrankach i prezentacji grup

rekonstrukcji historycznych.

Najm³odsi uczestnicy impre-

zy licznie korzystali z bloku

atrakcji dla dzieci, zorganizowa-

nego przez Dom Kultury „ŒWIT”,

wœród których do najatrakcyj-

niejszych zaliczyæ nale¿y eks-

perymenty maj¹ce na celu uchy-

lenie r¹bka tajemnicy XVII w.

alchemików m.in. niewidzialne

szk³o, d¿in w butelce, kartezjañ-

ski nurek, chmura w butelce i

wiele innych. Oblegane by³o

stoisko Robotyki, gdzie mali

konstruktorzy budowali m.in.

cybernetycznego wojownika

sumo. Pracownia plastyczna

DK ŒWIT przeprowadzi³a dwu-

etapowy konkurs plastyczny,

którego fina³em by³o wielkie ma-

lowanie na p³ótnie dzie³a pt.

„Jan III Sobieski – rycerz nie-

z³omny”. Nie zabrak³o równie¿

gier rycersko – plebejskich przy-

gotowanych i prowadzonych

przez Ligê Baronów, podczas

których najm³odsi mogli wyka-

zaæ siê zrêcznoœci¹ w ³apaniu

Tatarzyna na arkan czy te¿ pre-

cyzj¹ w ciêciu jab³ka toporem.

Imprezê zwieñczy³ pojedy-

nek armatni Korpusu Artylerii

Najemnej z Knurowa i Pierw-

szego Polskiego Stowarzysze-

nia Turniejowego Liga Baro-

nów. By³o naprawdê g³oœno i

gêsto od armatniego dymu.

W ten oto sposób Warszaw-

ski Turniej Rycerski o Szablê

Króla Zygmunta III Wazy na

Bródnie osi¹gn¹³ wiek „dojrza-

³y”. Je¿eli lokalny samorz¹d

znajdzie dla niego miejsce w

bud¿ecie dzielnicy na 2014 r.,

ponownie bêdziemy mieli oka-

zjê, w sposób lekki, ³atwy i przy-

jemny, poznawaæ historiê Polski.

Jacek Bia³ek

Dyrektor Domu Kultury ŒWIT

dokoñczenie ze str. 1

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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TANIE OKNA

(z tym og³oszeniem

rolety wew. gratis)

ul. Radzymiñska 116

tel. 600-925-147

22 679-23-41

IV Targi Edukacji, Pracy i Przedsiêbiorczoœci odbêd¹ siê 27

czerwca w Domu Kultury Praga przy ul. D¹browszczaków 2

w godzinach 11-14. Organizatorami Targów Pracy s¹: Centrum

Edukacji i Pracy M³odzie¿y MWK OHP w Warszawie oraz Partner

Dom Kultury Praga. Przedsiêwziêcie adresowane jest do m³odzie¿y

ucz¹cej siê, zainteresowanej podjêciem pracy, absolwentów

wchodz¹cych na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukuj¹cych

pracy - mieszkañców Pragi Pó³noc. Targi s¹ czêœci¹ projektu

„OHP jako realizator us³ug rynku pracy”, wspó³finansowanego przez

Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W czasie trwania Realnej

Akcji, inaczej festiwalu prak-

tycznych dzia³añ na rzecz lo-

kalnej spo³ecznoœci, w Bia³o-

³êce bêd¹ siê odbywa³y re-

monty pomieszczeñ szkolnych

i przedszkolnych, odnawianie

sprzêtów w parkach i na pla-

cach zabaw, a tak¿e cykl wy-

k³adów ewangelizacyjnych

pod has³em „Podziel siê Na-

dziej¹”, spotkania integracyjne

i zajêcia dla najm³odszych, a

wszystko to wykonaj¹ wolon-

tariusze. Specjalne porozu-

mienie w tej sprawie zosta³o

podpisane przez Fundacjê

Realna Nadzieja z w³adzami

dzielnicy i przedstawicielami

samorz¹du.

W minionych latach Realna

Akcja goœci³a ju¿ m.in. w Pile,

£odzi, Tomaszowie Mazowiec-

kim, Sandomierzu i wszêdzie

otworzy³a lokalne spo³eczno-

œci na wspólne dobro, jakim

jest ma³a ojczyzna.

Z pewnoœci¹ warto przybli-

¿yæ nieco Czytelnikom dzia³a-

nia fundacji. Fundacja Realna

Nadzieja z siedzib¹ w Warsza-

Festiwal nadziei
To bêdzie z pewnoœci¹ wspania³y czas dla Bia³o³êki.

Realna Akcja rozpocznie siê 1 lipca i potrwa szeœæ dni, a

zakoñczy siê wielkim, rodzinnym piknikiem. Do dzielnicy

zjad¹ wolontariusze z wielu krajów i rozpoczn¹ wielkie sprz¹tanie

i wielkie odnawianie. Pomys³odawc¹ akcji jest Fundacja

Realna Nadzieja.

wie, wciela w ¿ycie idee eku-

menizmu, bowiem skupia w

swych szeregach przedstawi-

cieli ró¿nych wyznañ i œrodo-

wisk chrzeœcijañskich. Wszyst-

kie dzia³ania oparte s¹ na pra-

cy wolontariuszy, zarówno z

naszego kraju, jak i z zagrani-

cy. Inicjatywa jest stosunkowo

nowa, narodzi³a siê w 2006,

zaœ fundacja funkcjonuje od

2008. Podstawowe cele to

zachêcanie chrzeœcijan do

wspó³pracy, do pracy dla

wspólnego dobra, do modlitwy,

do promocji chrzeœcijañskiego

modelu ¿ycia. Doskona³¹ me-

tod¹ realizacji tych celów jest

Poza wózkami, wszyscy

potrzebuj¹cy, którzy w ci¹gu

minionego miesi¹ca zg³osili siê

do koordynatorów z bia³o³êc-

kiego Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej, otrzymaj¹ – wedle

oczekiwañ - wózki inwalidzkie,

chodziki, laski, czy kule. Z sa-

tysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ,

¿e niezbêdny sprzêt rehabili-

tacyjny otrzymaj¹ wszyscy,

którzy zg³osili tak¹ potrzebê.

W tym miejscu nie sposób

nie wspomnieæ o osobie, któ-

ra jest spiritus movens ca³ej

akcji. Joni Eareckson-Tada w

wieku 17 lat z³ama³a krêgos³up

skacz¹c do wody. Od tego czasu,

a ma dziœ 64 lata, jest ca³ko-

wicie sparali¿owana. Porusza

siê na wózku. Nie podda³a siê

jednak, prowadzi niezwykle

aktywne ¿ycie, m.in. kieruje

za³o¿on¹ przez siebie organi-

zacj¹ Joni & Friends. Polski

oddzia³ tej organizacji nosi na-

zwê Joni i Przyjaciele. Joni

Eareckson-Tada ma w³asny

program radiowy, prowadzi

samochód dostosowany do jej

mo¿liwoœci motorycznych,

maluje ustami, podró¿uje po

ca³ym œwiecie wyg³aszaj¹c

prelekcje, które stanowi¹ inspi-

racjê dla milionów osób, nie

tylko niepe³nosprawnych. Kil-

ka razy odwiedzi³a Polskê.

Joni równie¿ pisze. Jest au-

tork¹ ponad dwudziestu ksi¹-

¿ek. W naszym kraju ukaza³y

siê m.in. „Joni”, „Krok dalej”,

„Egzamin z przyjaŸni”, „Kiedy

mo¿na umrzeæ”, „Nowa Joni”.

Joni Eareckson-Tada stwo-

rzy³a realizowany od 1996 pro-

jekt Wózki dla Œwiata (Wheels

for the World ), dziêki któremu

dziesi¹tki tysiêcy osób nie-

pe³nosprawnych na ca³ym

œwiecie otrzyma³y wózki inwa-

lidzkie. Jak to dzia³a? Zebra-

ne w USA u¿ywane wózki s¹

naprawiane i odnawiane, a na-

stêpnie wysy³ane do krajów,

gdzie s¹ trudno dostêpne lub

drogie, a wiêc do Europy œrod-

kowej i wschodniej, do krajów

by³ej Jugos³awii, do krajów

afrykañskich. Wózki trafiaj¹ do

potrzebuj¹cych, wed³ug list,

sporz¹dzonych przez organi-

zacje dzia³aj¹ce na rzecz osób

niepe³nosprawnych.

Wózki dla Œwiata w Bia³o³êce
Do osób niepe³nosprawnych mieszkaj¹cych w Bia³o³êce

trafi³o w czerwcu kilkadziesi¹t wózków inwalidzkich, w ra-

mach projektu Wózki dla Œwiata, a œciœlej jego polskiej edycji

– Wózki dla Polski. Akcjê koordynowa³ bia³o³êcki radny

Marcin Korowaj, zaœ patronatem objêli projekt: burmistrz

Adam Grzegrzó³ka i pose³ na Sejm RP Marcin Kierwiñski.

pobudzanie przez wolontariu-

szy inicjatyw spo³ecznych, de-

monstruj¹cych w praktyczny

sposób, jak Bóg mo¿e zmieniæ

otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ.

Fundacja realizuje wiele pro-

jektów. Prowadzi internetowy

portal spo³ecznoœciowy Realna-

Nadzieja.pl i kampaniê „B¹dŸ

cz³owiekiem Nadziei”, zachêca-

j¹c¹ chrzeœcijan do dzielenia siê

doœwiadczeniami wiary. Wyda-

je w³asne materia³y ewangeli-

zacyjne m.in. Magazyn Realna

Nadzieja. Rokrocznie organizo-

wana jest wspomniana ju¿ Re-

alna Akcja – za ka¿dym razem

w innym miejscu i Festiwal Po-

zytywka. Bank Inicjatyw Lokal-

nych to forum ³¹czenia inicjatyw

lokalnych wspólnot z dostêpny-

mi œrodkami i potencjalnymi

partnerami w kraju i za granic¹,

zaœ RealHope. EU jest inicja-

tyw¹ skierowan¹ do Polaków

emigruj¹cych do krajów Unii

Europejskiej.

(egu)

Do naszego kraju w ramach

tego projektu trafi³o ju¿ ponad

tysi¹c wózków. Wyposa¿ono w

nie osoby niepe³nosprawne z

Warszawy, Poznania, Ciecha-

nowa, Ostródy, Swarzêdza,

Gniezna i z wielu innych miejsc.

Teraz w³aœnie przyszed³ czas

na Bia³o³êkê. Wózki i pozosta-

³y sprzêt rehabilitacyjny zosta-

³y sprowadzone ze Stanów

Zjednoczonych, zaœ ich na-

praw¹ zajêli siê wiêŸniowie z

zak³adu karnego przy ulicy Ciu-

pagi, w dzia³aj¹cym tam od

2003 roku Centrum Remonto-

wym Wózków Inwalidzkich. Te-

rapeuci i rehabilitanci pomog¹

teraz dostosowaæ sprzêt do in-

dywidualnych potrzeb ka¿dej z

niepe³nosprawnych osób.

(egu)

56

A wydarzenie mia³o miej-

sce na XV Mazowieckich

Igrzyskach M³odzie¿y Szkol-

nej. Reprezentacjê w czwór-

boju lekkoatletycznym stano-

wi³y dzisiejsze mistrzynie:

Maja Demianiuk, Zuzanna Fi-

lipecka, Hanna Gliwa, Zuzan-

na Jachowska, Kaja Macio-

³ek, Aleksandra Reks i Barba-

ra Synak.

A teraz wracamy do kluczo-

wego pytania, czym jest

czwórbój lekkoatletyczny. Ka¿-

da z naszych mistrzyñ musia-

³a pobiec na dystansach 60 i

600 metrów, skoczyæ w dal i

rzuciæ pi³eczk¹ palantow¹. Le-

piej docenimy mistrzostwo

m³odych zawodniczek, kiedy

przyjrzymy siê wynikom. Basia

Synak skoczy³a w dal na odle-

g³oœæ 5,06 m. Ola Reks i Zu-

zia Filipecka pobieg³y na 600

metrów osi¹gaj¹c czas 1:51

minuty. 42 metry mia³ rzut pi-

³eczk¹ palantow¹ w wykona-

niu Zuzi Jachowskiej.

Bia³o³êcki sport m³odych

- mistrzowskie czwórboistki
Czy wiemy, czym jest czwórbój lekkoatletyczny? Czy

wiemy, jak trudno wywalczyæ w nim zwyciêstwo i jak

bardzo trzeba siê napracowaæ? Dokona³y tego dziewczêta

ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 344,

które zajê³y I miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.

XLV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Poza tradycyjnym g³osowaniem nad protoko³ami z po-

przednich sesji, radni przeg³osowali uchwa³ê dotycz¹c¹

zmian w bud¿ecie dzielnicy na ten rok.

Zmniejszenia œrodków na okreœlone inwestycje zrównowa¿y³y

zwiêkszenia œrodków na inne. W rankingu zwiêkszeñ najwy¿sze

miejsce zajmuje budowa szko³y podstawowej przy G³êbockiej wraz

z dojazdem, na budowê której nale¿y zwiêkszyæ œrodki o 6,7 mln

z³. Nastêpny w rankingu, pierwszy etap budowy ulicy Daniszew-

skiej, wymaga zwiêkszenia œrodków o 600 tys. z³. Na pierwszy

etap budowy Mañkowskiej, na odcinku od Ostródzkiej do Rusko-

wego Brodu potrzeba wiêcej o 585 tys. z³.  Œrodki na modernizacjê

boiska przy szkole podstawowej na Porajów musz¹ byæ zwiêkszo-

ne o 285 tys. z³, zaœ œrodki na modernizacjê ulicy Ruskowy Bród o

206 tys. z³. Pozosta³e zwiêkszenia opiewaj¹ na drobniejsze kwoty.

Zakupy dla Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu poch³on¹ 139 tys. z³.

Liderami wœród zmniejszeñ œrodków s¹ budowy szkó³ pod-

stawowych: przy Ceramicznej – mniej o 4,6 mln z³ i przy Hanki

Ordonówny – mniej o 1,8 mln z³.                                       (egu)

Zmiany w bud¿ecie

Wynik osi¹gniêty w tych za-

wodach da³ awans do Mi-

strzostw Polski i z pewnoœci¹

nie by³by tak dobry, gdyby nie

Aneta Ronek-Gliwa, wspania-

³a trenerka.                   (egu)
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Dialog o muzeum, rewitalizacji i niechcianej przebudowie
dokoñczenie ze str. 1

zeum Warszawskiej Pragi pod-

kreœla³a wagê i potrzebê wspó-

³pracy ze œrodowiskami lokalny-

mi na ka¿dym etapie tej inwesty-

cji oraz po jej ukoñczeniu. Wy-

jaœni³a, ¿e opóŸnienie w og³o-

szeniu konkursu nie wynik³o z

czyjejkolwiek z³ej woli, ale ze

zmiany ogólnej sytuacji mu-

zeum. Poniewa¿ Ministerstwo

Kultury zgodzi³o siê na przed³u-

¿enie do 30 czerwca 2014 ter-

minu zakoñczenia budowy,

sprawa og³oszenia konkursu

przesta³a byæ a¿ tak pilna i ter-

min majowy na jego og³oszenie

nie musia³ byæ dochowany.

Wziê³a te¿ na siebie odpowie-

dzialnoœæ za przed³u¿enie termi-

nu ich og³oszenia, aby lepiej i

czytelniej przygotowaæ materia-

³y na potrzeby konsultacji.

Obecnie maj¹ byæ konsulto-

wane za³o¿enia do scenariu-

sza wystawy, które przygoto-

wuje zespó³ Muzeum Pragi.

Dokumenty do konsultacji s¹

dostêpne równolegle w wersji

elektronicznej na stronie Mu-

zeum Warszawskiej Pragi

(www.muzeumpragi.pl). Po-

niewa¿ poprzednie dwa kon-

kursy na projekt ekspozycji nie

zosta³y rozstrzygniête, przed

podjêciem trzeciej, ostatecznej

próby, wys³uchano tak¿e uwag

i zastrze¿eñ uczestników po-

przednich konkursów. Za³o¿e-

nia przygotowanego poprzed-

nio scenariusza zosta³y prze-

³o¿one na jêzyk projektanta,

czyli m.in. da³y mu dowolnoœæ

w wyborze zagospodarowania

poszczególnych przestrzeni.

Jedna z powierzchni ekspozy-

cyjnych ma zostaæ przezna-

czona na prezentacjê tematów

wskazanych przez stronê spo-

³eczn¹. Wy³onione w ramach

konkursu koncepcje bêd¹ tak¿e

konsultowane przed powstaniem

ostatecznej wersji projektu.

Dalszy harmonogram dzia-

³añ zostanie przedstawiony

podczas spotkañ konsultacyj-

nych 19 i 24 czerwca. Muzeum

ma byæ gotowe w trzecim

kwartale 2014. Pieni¹dze na

jego wyposa¿enie i ekspozy-

cjê zosta³y zabezpieczone w

przysz³orocznym bud¿ecie.

Kolejnym punktem programu

by³a prezentacja projektu rozbu-

dowy ul. Wybrze¿e Helskie,

któr¹ przedstawi³ Aleksander

Buczyñski z Zielonego Mazow-

sza. Okazuje siê, ¿e Zarz¹d

Miejskich Inwestycji Drogowych

chce wykorzystaæ budowê za-

bezpieczeñ przeciwpowodzio-

wych na Pradze jako pretekst do

rozbudowy ul. Wybrze¿e Hel-

skie. Przygotowany na zlecenie

miasta projekt zak³ada zwiêk-

szenie przepustowoœci jezdni i

ograniczenie mo¿liwoœci jej

przekraczania przez pieszych i

rowerzystów. Zamiast zwiêksze-

nia iloœci przejœæ, pozwalaj¹cych

przedostaæ siê nad Wis³ê, likwi-

dacji ulegn¹ dwa ju¿ istniej¹ce.

Ul. K³opotowskiego ma koñczyæ

siê œlepo, a wyje¿d¿aj¹ce z Pra-

gi samochody bêd¹ skierowane

w ul. Panieñsk¹ do skrzy¿owa-

nia z Okrzei. Zarówno ono, jak i

skrzy¿owanie z Ratuszow¹, ma

zostaæ rozbudowane. Spowodu-

je to dalsze ograniczenie dostê-

pu do Wis³y, zwiêkszenie ha³a-

su i uszczuplenie terenów rekre-

acyjnych (do wycinki przezna-

czono wiêkszoœæ drzew wzd³u¿

ZOO). Miasto zarezerwowa³o

na tê inwestycjê 47 mln z³, po-

wielaj¹c b³¹d pope³niony na le-

wym brzegu. Utworzenie tu „pra-

wobrze¿nej Wis³ostrady” nie tyl-

ko odetnie Pragê od Wis³y,

mo¿e te¿ odsun¹æ w bli¿ej nie-

okreœlon¹ przysz³oœæ domkniê-

cie obwodnicy po stronie pra-

skiej. Projekt jest forsowany po-

mimo ¿e przygotowane na zle-

cenie miasta analizy wykaza³y,

¿e nie rozwi¹¿e to problemów

komunikacyjnych Pragi. Co cie-

kawe, rozwa¿ane jest wprowa-

dzenie na Wybrze¿u Helskim po

raz pierwszy w Polsce pasów o

zmiennym kierunku ruchu. W

zale¿noœci od pory dnia i natê-

¿enia ruchu, œrodkowym pasem

odbywa³by siê ruch na pó³noc,

jak obecnie, lub na po³udnie, w

kierunku Centrum. O zmianach

mia³yby kierowców informowaæ

tablice œwietlne. Mimo prób

obrony projektu przez przedsta-

wiciela projektanta, zebrani oce-

nili te plany zdecydowanie ne-

gatywnie. Prezydium DKDS wy-

stosuje do ZMID pismo w tej

sprawie, domagaj¹c siê konsul-

tacji spo³ecznych projektu. Pro-

ponowane rozwi¹zanie uznano

za szkodliwe dla Pragi, Ogrodu

Zoologicznego i niezgodne ze

Strategi¹ Rozwoju Systemu

Transportowego m.st. Warsza-

wy, która w strefie œródmiejskiej

wprowadza priorytet dla pie-

szych, rowerzystów i komunika-

cji publicznej.

Na zakoñczenie Tomasz

Peszke z Praskiego Stowarzy-

szenia Mieszkañców „Micha-

³ów” przedstawi³ prezentacjê

„Rewitalizacja - koniecznoœæ

czy fanaberia?” omawiaj¹c za-

sady przeprowadzania rewita-

lizacji w innych miastach euro-

pejskich. Rewitalizacja powin-

na byæ procesem celowym i

wielowymiarowym, przeprowa-

dzanym na danym obszarze

miasta, nie zaœ zwyk³ym re-

montem pojedynczych kamie-

nic. Obszar ten jest dobierany

pod k¹tem przyjêtych wskaŸni-

ków wystêpuj¹cych na nim dys-

funkcji. Celem jest stworzenie

miasta przyjaznego dla jego

mieszkañców, o wysokiej jako-

œci ¿ycia. Preferuje siê wielo-

funkcyjnoœæ zabudowy z elimi-

nacj¹ funkcji uci¹¿liwych. Zabu-

dowa powinna byæ zwarta, co

pozwala ograniczyæ koszty

utrzymania infrastruktury, któ-

re lawinowo rosn¹ przy rozle-

waniu siê miasta na tereny pod-

miejskie. Polityka rewitalizacyj-

na powinna obejmowaæ sferê

zagospodarowania przestrzen-

nego, ale tak¿e spo³eczn¹,

transport, mieszkalnictwo,

ochronê zdrowia, przedsiêbior-

czoœæ i lokaln¹ specyfikê miej-

sca. Bior¹c pod uwagê dotych-

czasowe doœwiadczenia, na tak

kompleksowe podejœcie do re-

witalizacji w Warszawie przyj-

dzie nam jeszcze poczekaæ.

Kolejne posiedzenie DKDS od-

bêdzie siê ju¿ po wakacjach.

Kr.

Celem spotkañ jest przyjrzenie siê Pradze, dostrze¿enie jej

wyj¹tkowoœci oraz uruchomienie krytycznego i twórczego myœlenia

o multimediach. Warsztaty stan¹ siê tak¿e okazj¹ do œwiadomego

korzystania ze Ÿróde³ ju¿ dostêpnych – np. rodzinnych fotografii,

starych nagrañ video, zarejestrowanych piosenek i dŸwiêków. Do

udzia³u w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy chc¹ z nami

odkrywaæ tê dzielnicê na nowo i chc¹ stworzyæ w³asn¹ mini opo-

wieœæ dokumentaln¹. Zapraszamy do Domu Kultury Praga, gdzie

w lipcu i sierpniu odbêd¹ siê warsztaty z twórcami!

Warsztaty fotograficzne (2-4 lipca) – na nich bêdziemy siê

uczyæ uwa¿nego patrzenia poprzez obiektyw aparatu. Wspólnie

zrealizujemy serie praskich portretów.

Warsztat animacji poklatkowej (8-10 lipca) – na tym warsztacie

nauczymy siê robiæ cykle zdjêæ, które po po³¹czeniu bêd¹ imitowaæ ruch.

Warsztat fotokastowy (15-18 lipca) – na tym warsztacie

poznamy nietypowy sposób o¿ywiania fotografii i ³¹czenia jej z

fragmentami video, muzyk¹ i dŸwiêkami.

Warsztat remiksu (23-26 sierpnia) – na tym warsztacie na-

uczymy siê podstaw programu do monta¿u filmowego. Wspólnie

poszukamy ciekawych materia³ów, które potniemy, pozmieniamy,

skleimy i przemienimy w nowy film. Jednym s³owem: zremiksujemy.

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny!

Na zg³oszenia czekamy do 23 czerwca.

Zapisy na stronie internetowej projektu: www.pragalab.e.org.pl

Kontakt do koordynatorki: anna.majewska@e.org.pl

Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ê”, Fundacja Evens

Partnerzy: Dom Kultury Praga

Projekt jest realizowany w ramach programu „Media” Fundacji Evens

Praga

w m³odym obiektywie
Rusza nowy projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ê”

oraz Fundacji Evens - Praga Lab, skierowany do m³odzie¿y

(13-18 lat) zainteresowanej multimediami. W wakacje grupa

animatorów i twórców razem z m³odymi mieszkañcami

Warszawy bêdzie tworzyæ multimedialne opowieœci o Pradze.

Zaplanowaliœmy cztery spotkania, ka¿de dotycz¹ce innej

formy wyrazu. Odbêd¹ siê warsztaty poœwiêcone: fotografii,

animacji poklatkowej, fotokastowi i remiksowi.
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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

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

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYK z uprawnieniami,

instalacje elektryczne,

domofony, alarmy, kuchenki,

itp. 503-089-015

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

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 krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

mini og³oszenia
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

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

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

SPRZEDAM

SPRZEDAM wózek (skuter)

inwalidzki elektryczny

504-248-871

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:

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 czerwca

2, 3 lipca

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

Proszê Szanownych Pañstwa, za nami

dawny festiwal w Sopocie obecnie Top Tren-

dy. Wisienk¹ Top-u jest noc kabaretowa. Mia-

³em ochotê na tê wisienkê ...a wciœniêto mi

do gard³a dupê i gorza³ê. Ojcowie „nocy”

Pazura i Lubaszenko wiadomo ju¿, o co

dbaj¹. Pozwolili, ...ja wiem, ...dopuœcili wy-

konawców, mo¿e z wyj¹tkiem Marcina Dañ-

ca o ¿a³osnym poziomie  humoru o cyckach,

dupie, co po pijaku i co na kacu. Rozumiem,

¿e stacja komercyjna ale nie rozumiem So-

lorza, ¿e bêd¹c na miejscu, po „nocy” szcze-

rzy³ siê z seksistowkich kpin dla mot³ochu.

W dupie mam taki poziom. Wolê byæ spad-

kobierc¹ Spadkobierców. W telewizji szukam

pozytywnych lub m¹drych programów i mu-

zyki, która doprowadza do kultury wy¿szej.

Przyk³adem niech bêdzie mieszkanka nad-

wiœlañskiej gminy Lora Szafran z mê¿em

Dariuszem Szymañczakiem, która dla zwie-

rz¹t ma serce jak g³os. Jej g³os i Jego granie

zmywa z sopockiego molo mot³ochowe tren-

dy, id¹ce w z³ym kierunku. Po ich muzyce

....siê przygarnia a nie wyrzuca

Aliœci co zrobiæ, aby nie wyrzucaæ zwie-

rz¹t. Po pierwsze - masz zwierzaka - po-

znaj swojego lekarza weterynarii. Po dru-

gie, jak Twój lekarz weterynarii nie wydaje

siê Twój, poznawaj nastêpnych a¿ do skut-

ku. Jak w ka¿dym zawodzie „Trendy” nie

oznacza – Twój. B¹dŸcie Szanowni Pañstwo

szczerzy w rozmowie. Brak doœwiadczenia i

aktualnej wiedzy mog¹ tylko pomóc w do-

borze odpowiedniego lekarza. Normalny

cz³owiek zrozumie wszystko.  Norm¹ jest za-

lecana przez nas deklaracja o w³asnoœci.

Lekarz powinien zapytaæ siê, czy kotka lub

suczka jest Pana, Pani w³asnoœci¹ i czy zale-

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

Cuda wianki w Sopocie

¿y Wam na dobru pupila. Wielu z nas chce

doraŸnie coœ zrobiæ dla nieswojego zwierza-

ka za oknem ...bo siê mêczy. Je¿eli zwierzê

jest bezpañskie, to zawiadamiamy odpo-

wiednie w³adze, policjê lub stra¿ miejsk¹,

które spowoduj¹, ¿e zwierzak znajdzie siê

w schronisku dla zwierz¹t. Tam - proszê pa-

miêtaæ! - mo¿e zgin¹æ w wyniku zagryzie-

nia - najbardziej prawdopodobne, zostaæ na

d³ugo - ma³o prawdopodobne lub zostaæ ad-

optowane - najmniej prawdopodobne. Po-

dajê tê smutn¹ statystykê aby ka¿dy, który

reprezentuje nieopowiedziany mot³och wie-

dzia³, ¿e porzucaj¹c zwierzê lub doprowa-

dzaj¹c do niekontrolowanej ci¹¿y skazuje

¿ywe istoty na cierpienie. To my jesteœmy

Ÿród³em œmierci i cierpienia zwierz¹t.

Jeszcze raz powtarzam i po wielekroæ

proszê: nie porzucajcie ¿ywych zwierzaków.

Macie k³opot lub brak wiedzy - nawet ano-

nimowo dzwoñcie do nas, lekarzy wetery-

narii i pytajcie, jak Wam pomóc. B¹dŸmy w

kulturze wy¿szej; namawiam na dobry pol-

ski jazz, polsk¹ muzykê klasyczn¹; bojko-

tujcie samorz¹dowe „³upu cupu”, podwiniê-

te wianki za spo³eczne pieni¹dze. Za zapo-

mnian¹ Gra¿yn¹ £obaszewsk¹ powtórzê:

czas nas uczy pogody a tej ¿yczê nam wszyst-

kim na nadchodz¹ce wakacje.

W ramach projektu „Artystyczna Tarcho-

miñska 2013”, 9 czerwca, w Galerii N’69 przy

ulicy Tarchomiñskiej 9, otwarta zosta³a wysta-

wa malarstwa Paw³a Cabanowskiego. S¹ to pej-

za¿e, które artysta tworzy³ zarówno podczas

plenerów w okolicach Sulejowa i Grodziska Ma-

zowieckiego, jak i w zaciszu swojej pracowni.

Nie s¹ to jednak prace jednorodne. Pawe³ Ca-

banowski jest malarzem poszukuj¹cym. Ca³y

czas szuka takiego sposobu wypowiedzi, który

oddawa³by temat obrazu, a jednoczeœnie, jeœli

to w ogóle mo¿liwe, i nastrój maluj¹cego.

Pawe³ Cabanowski urodzi³ siê w 1964 r.

w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa

warszawskiej ASP ukoñczy³ w 1990 r., robi¹c

dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jana

Tarasina i aneks z rzeŸby w pracowni prof.

Adama Myjaka. Maluje tradycyjn¹ technik¹

oleju na p³ótnie, chêtnie siêga te¿ po akwa-

rele. Prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ pedago-

giczn¹ w Publicznym Ognisku Plastycznym

im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazo-

wieckim jako wyk³adowca malarstwa i rysun-

ku. Ma na swoim koncie liczne wystawy in-

dywidualne i zbiorowe w kraju i za granic¹.

Bra³ udzia³ w wystawach „Obraz z Mazow-

sza” w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim

oraz wystawach Fundacji Artbarbakan.

Pejza¿ to ulubiony temat artysty. Latem

uwielbia malowaæ w plenerze z natury, a

zim¹ – siedz¹c w pracowni. Maluje wtedy

to, co dzieje siê na œwiecie, o czym informa-

cje docieraj¹ do niego poprzez media i nie

pozwalaj¹ pozostaæ obojêtnym. Tak jak pi-

sarz opisuje swoje wra¿enia, tak on, jêzy-

Malarstwo Paw³a Cabanowskiego
Pejza¿e niezupe³nie realistyczne, oddaj¹ce, poza przedstawieniem fragmentu

rzeczywistoœci, nastrój tworz¹cego je artysty - to malarstwo Paw³a

Cabanowskiego, zaprezentowane w Galerii N’69.

kiem malarskim ukazuje swój stosunek do

rzeczywistoœci. Czêsto s¹ to bardzo osobiste

prace. W Galerii N’69 zaprezentowa³ na

przyk³ad pejza¿ górski inspirowany wojn¹

w Czeczenii. Inny obraz powsta³ bezpoœred-

nio po krwawych zajœciach w Tybecie.

Te pejza¿e to mój stosunek do tamtych

wydarzeñ – mówi Pawe³ Cabanowski. – To

mój g³os w dyskusji. Malarz wypowiada siê

bowiem farbami, kolorem i pêdzlem.

Dlatego pejza¿e Paw³a Cabanowskiego s¹

tak ró¿ne, odbiegaj¹ od wszelkich schema-

tów, czasem s¹ realistyczne, a czasem ewo-

luuj¹ w stronê abstrakcji. Ostateczn¹, kon-

kretn¹ formê obrazu, narzuca miejsce, w

którym ten obraz powstaje. Znalezienie miej-

sca nie jest, zreszt¹,  rzecz¹ ³atw¹. To zwykle

po³owa sukcesu, jak zaznacza artysta.

Osoby zainteresowane obejrzeniem wy-

stawy pejza¿y Paw³a Cabanowskiego proszo-

ne s¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny z

Fundacj¹ Artbarbakan, tel. 501 013 835.

Joanna Kiwilszo

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
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Czy chcia³byœ wzi¹æ udzia³ w akcjach warszawskiego ptasiego patrolu interwencyjnego?
Jak co roku nasz patrol podejmuje siê ratowania ¿ycia ptaków gniazduj¹cych w budynkach. Z powodu remontów i termomodernizacji

budynków z roku na rok ubywa ptasich siedlisk. Wróble, jerzyki, sikorki, go³êbie, szpaki, kawki, jaskó³ki… gnie¿d¿¹ siê dos³ownie pod

naszymi dachami  i w trakcie prac remontowych ¿ycie ich i ich dzieci jest zagro¿one. Kratowane s¹ otwory w stropodachach, zaklejane

styropianem i tynkiem wszystkie szczeliny w elewacjach.

W tym roku po raz drugi nasze dzia³ania wspiera finansowo Urz¹d Miasta st. Warszawy. W ramach ma³ych grantów dostaliœmy dotacjê z Biura

Ochrony Œrodowiska na projekt „Na ratunek skrzydlatym s¹siadom – ptasi patrol interwencyjny zaprasza do wspó³pracy Warszawiaków.”

Dostajemy coraz wiêcej zg³oszeñ w tego typu sprawach i nie dajemy rady wszystkim pomóc. Potrzebujemy wolontariuszy do obserwacji

i reakcji! Poka¿emy Wam, jak obserwowaæ ptaki i znajdowaæ w budynkach ich siedliska - zdziwicie siê, jak wielu mamy skrzydlatych

sasiadów. Przekonacie siê na w³asne oczy, w jak ró¿nych i, zdawa³oby siê, niedostêpnych miejscach gniazduj¹ i odbywaj¹ lêgi. Nauczymy

Was, jak i gdzie interweniowaæ, kiedy widzicie, ¿e w remontowanym budynku zagro¿one mo¿e byæ ich ¿ycie i gniazda.  Podzielimy siê z

Wami wiedz¹, co mo¿na i nale¿y robiæ, by z nami zosta³y.

Ratujmy razem nasze miejskie ptaki! To wielka radoœæ i satysfakcja, kiedy w kolejnych latach przechodzisz obok rozæwierkanego budyn-

ku i wiesz, ¿e  ¿yj¹ dziêki Tobie.

Kontakt do ptasiego patrolu: Renata 888 066 402, r.markowska@wp.pl, www.nogawlape.org, fundacja@nogawlape.org
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Lewa strona medalu

Szykowali siê, szykowali i polegli - tak

mo¿na skwitowaæ przygotowania obozu

Pani Prezydent do wdro¿enia sejmowej

ustawy na temat gospodarki odpadami.

Miesi¹ce przygotowañ, sztaby ludzi, trusty

wysoko p³atnych mózgów z firm zewnêtrz-

nych i klapa. Radni SLD w Radzie Warsza-

wy od dawna ostrzegali Prezydenta Kocha-

niaka: nie idŸ t¹ drog¹. Zwyciê¿y³a jednak

koncepcja „aby do przodu”. Z³e uchwa³y

poprawimy. Krytyków uleczymy snem.

Krytycy jednak nie dali siê uœpiæ.

Decyzja Krajowej Izby Odwo³awczej, do

której odwo³a³y siê firmy œwiadcz¹ce us³ugi

wywozu œmieci, by³a mia¿d¿¹ca dla ratu-

sza. Prezydent Kochaniak po³o¿y³ g³owê w

ofierze na o³tarzu czystoœci intencji Platfor-

my Obywatelskiej i dotychczasowe niemo¿-

liwe sta³o siê mo¿liwe. Okazuje siê, ¿e œmieci

mo¿na sortowaæ w inny sposób: nie na trzy,

a na dwie frakcje (sucha i mokra) i ¿e ca³a

operacja mo¿e byæ tañsza. Nie znaczy to,

¿e ju¿ wszystko jest z górki i na prostej.

Zmiana stawek powoduje, ¿e wszystkie pod-

mioty - spó³dzielnie, wspólnoty mieszkanio-

we, prywatni w³aœciciele itp. bêd¹ musieli

ponownie z³o¿yæ deklaracje we w³aœciwych

urzêdach dzielnic. Miasto deklaruje, ¿e od

1 lipca przejmie na siebie obowi¹zek od-

bioru œmieci, a tym samym rozliczania siê z

firmami œwiadcz¹cym us³ugi. Dziœ ju¿ wia-

domo, ¿e przetargów nie uda siê przepro-

wadziæ. Z ratusza wychodz¹ sygna³y, ¿e

us³ugi œwiadczyæ bêd¹ w tzw. okresie przej-

œciowym do koñca br. roku dotychczasowi

us³ugodawcy. Jedno z pytañ, które mi siê

nasuwa brzmi: za jakie pieni¹dze? Nie py-

tam czyje, bo wiadomo ¿e nasze - podatni-

ków. Czy w wysokoœci, w której do tej pory

p³aci³y wspólnoty, spó³dzielnie, inni zarz¹dcy

i w³aœciciele? Czy w wysokoœci, któr¹ okre-

œli³o miasto w nowych uchwa³ach? Inne py-

tanie, które mnie nurtuje: jak siê ma taka

procedura do ustawy o zamówieniach pu-

blicznych? Tu nie chodzi o dwa z³ote, w grê

wchodz¹ kwoty setek milionów. Dla ratu-

sza mo¿e byæ jeszcze gorzej. Œmieciowa

awantura s³u¿y jak paliwo organizatorom

referendum w sprawie odwo³ania Hanny

Gronkiewicz-Waltz. Bez wzglêdu na jego

dalsze losy Platforma Obywatelska nie odda

w³adzy w Warszawie do koñca kadencji, co

wynika z kalendarza wyborczego i przepi-

sów prawa; najwy¿ej Pani¹ Prezydent za-

st¹pi komisarz wyborczy jak za PiS-u, a Plat-

forma bêdzie mia³a rok na zmianê wize-

runku i uporz¹dkowanie szyków. Ju¿ dziœ

na urz¹d wiceprezydenta œci¹gniêto popu-

larnego burmistrza Bemowa, podobno mi-

strza PR, Jaros³awa D¹browskiego. Pierw-

sze jego wejœcie na sesjê Rady Warszawy z

kube³kami na œmieci by³o zapewne próbk¹

jego talentów. Tu jednak inni zawodnicy ni¿

na Bemowie i ³atwo mu nie bêdzie.

Ireneusz Tondera

Radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Œmieciowa awantura

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 14.06.2013 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/2/13 dotycz¹cy

przeznaczenia do wydzier¿awienia na okres 3 lat

gruntu przy ul. 20 Dywizji Piechoty WP.

Pan radny Maciej Maciejowski znów strzeli³ sobie w stopê. Gdy kolejny raz nie dostarczy³ w terminie felietonu,

nie reagowa³ na sms-y, maile i telefony – zrezygnowaliœmy ze wspó³pracy. Zareagowa³ na to w sposób dla siebie

typowy: pluj¹c jadem; napisa³ na twitterze, ¿e to ratusz wymusi³ na nas tê decyzjê. To k³amstwo mia³o z za³o¿enia

krótkie nogi: wszyscy, ³¹cznie z samym radnym wiedz¹, ¿e jesteœmy gazet¹ niezale¿n¹ i prywatn¹. Ale co tam, mo¿e

ktoœ da siê nabraæ.

Na ten jad nie ma szczepionki innej ni¿ g³os oddany w wyborach na kogo innego. Czego mieszkañcom stolicy

i sobie serdecznie ¿yczymy.                                                                                                                      Redakcja

Zwykle czerwiec to miesi¹c obfituj¹cy w

piêkn¹ i s³oneczn¹ pogodê. Niestety, nie nale-

¿y do moich ulubionych, poniewa¿ w czerwcu

kwitnie trawa, na któr¹ mam alergiê. Z przy-

kroœci¹ zauwa¿y³em, ¿e w tegorocznym czerw-

cu uczulony jestem tak¿e na coœ nowego, bar-

dzo nietypowego, a mianowicie na bawe³nê, z

której wykonane s¹ ¿ó³te koszulki zbieraczy

podpisów pod wnioskiem o zwo³anie referen-

dum w sprawie odwo³ania ze stanowiska Pani

Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie mu-

sia³em korzystaæ z porady alergologa, ani ro-

biæ sobie testów, bowiem reakcja jest zawsze

taka sama. O ile alergia na trawê objawia siê

u mnie kichaniem i katarem, to alergia na ¿ó³t¹

bawe³nê powoduje o wiele silniejsze odruchy.

Nie wchodz¹c w szczegó³y, bo przecie¿ niektó-

rzy mog¹ czytaæ niniejszy felieton przy œnia-

daniu, chcia³bym poradziæ wszystkim, którzy

wahaj¹ siê czy z³o¿yæ podpis, aby szerokim

³ukiem omijali stoliki op³aconych wolontariu-

szy, a listonoszom podpisywali tylko odbiór po-

leconego. Przede wszystkim dlatego, ¿e inicja-

tywa zwo³ania referendum na rok przed wy-

borami bêdzie kosztowaæ Warszawê oko³o 8

mln z³. Za tê kwotê mo¿na zbudowaæ kilka bo-

isk, rozbudowaæ szko³ê, czy dofinansowaæ kosz-

ty utrzymania dzieci w przedszkolach prywat-

nych. Nie staæ miasta na takie wydatki. Inicja-

torom akcji zale¿y tylko i wy³¹cznie na rozpê-

taniu awantury politycznej i destabilizacji. Gdy-

by by³o inaczej, zaproponowaliby alternatywn¹

kandydaturê na prezydenta i spójny wielolet-

ni program dla Warszawy. To jest jednak nie-

mo¿liwe, poniewa¿ w sk³ad tego pospolitego

ruszenia wchodz¹ przedstawiciele œrodowisk,

które nigdy siê nie porozumiej¹, a jedynym

spoiwem jest ¿¹dza w³adzy za wszelk¹ cenê. O

tym, ¿e jest to akcja typowo polityczna, a nie

obywatelska, przes¹dzi³o ostatecznie z³o¿enie

podpisu przez Jaros³awa Kaczyñskiego, który

dobrze wie, ¿e przedterminowych wyborów nie

bêdzie, poniewa¿ wariant z komisarzem Mar-

cinkiewiczem by³ ju¿ za kadencji PiS w War-

szawie æwiczony. Kalendarz jest bowiem jasny

- referendum mo¿e siê odbyæ najwczeœniej pod

koniec wrzeœnia, a wybory powinny nast¹piæ

oko³o 3 miesi¹ce po og³oszeniu jego wyników i

nie da siê tej procedury skróciæ, bo ordynacja

wyznacza harmonogram poszczególnych kro-

ków. Zatem ich termin wypada³by najwczeœniej

w po³owie grudnia, zaœ wyborów nie przepro-

wadza siê, je¿eli do koñca kadencji pozosta³

mniej ni¿ rok. A kadencja obecnych w³adz sa-

morz¹dowych koñczy siê 21 listopada i wtedy

najpóŸniej odbêd¹ siê przysz³oroczne wybory.

W przypadku skutecznego referendum,

wojewoda zapewne wyst¹pi do premiera o

wyznaczenie osoby pe³ni¹cej obowi¹zki pre-

zydenta Warszawy do wyborów, czyli do li-

stopada 2014 roku. W tej sytuacji trudno

raczej przypuszczaæ, aby by³ to ktoœ, kto

odetnie siê od dotychczasowej polityki za-

rz¹dzania Warszaw¹. Polityki pragmatycz-

nej i konsekwentnej, czemu dali wyraz wy-

borcy wybieraj¹c Hannê Gronkiewicz-Waltz

w 2010 r. ju¿ w I turze. Polityki widocznych

efektów, o których nie œnili poprzednicy.

Polityki, która uczyni³a Warszawê miastem

nowoczesnym i wizytówk¹ Polski w Europie.

Oczywiœcie, zdarza³y siê b³êdy i potkniê-

cia. Mo¿e zabrak³o czasem dobrej komunika-

cji ze spo³eczeñstwem. Nikt nie jest nieomylny,

a konsekwencje personalne zosta³y wyci¹gniê-

te. Dlatego nale¿y dokonaæ rachunku sumie-

nia i uderzyæ siê w pierœ. To w ¿yciu normalne.

Przeprosiny za zawieruchê œmieciow¹ zosta³y

z³o¿one. Byæ mo¿e, nale¿a³oby zrewidowaæ

likwidacjê kilku istotnych linii autobusowych.

Powa¿nie w¹tpiê w skutecznoœæ referen-

dum, czyli w to, ¿e do urn pójdzie prawie 400

tys. ludzi, a to niezbêdne, by jego wyniki by³y

wi¹¿¹ce. Co wiêcej, w¹tpiê czy wszyscy, któ-

rzy nagabywani przez ulicznych staczy pod-

pisali siê pod wp³ywem emocji, pójd¹ do loka-

li wyborczych. Wydawanie milionów z³otych

na g³osowanie, które nie bêdzie mia³o ¿adne-

go znaczenia, to wrêcz niegospodarnoœæ. Li-

czê na rozs¹dek mieszkañców Warszawy.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Referendum? Nie wchodzê w to...

Trzy sesje. Dwie nadzwyczajne. Dwie jedna po drugiej to dorobek

praskich radnych w ci¹gu tygodnia.

Rozpoczê³o siê trzeciego czerwca sesj¹ nadzwyczajn¹ i zapytaniem radnych opozycji o

pieni¹dze, a konkretnie o ich brak w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. T³umaczenie, ¿e ich nie

ma od pocz¹tku roku. Wyjaœnienia, ¿e Rada ju¿ w ubieg³ym roku zwraca³a uwagi na braki

i ju¿ raz przesunê³a œrodki na OPS z innych zadañ nie przekonywa³y radnych i zebranych

mieszkañców. Nie pomaga³y tak¿e deklaracje burmistrza, ¿e z ka¿d¹ ze zgromadzonych

osób, która okreœli tak¹ potrzebê na sesji, spotka siê osobiœcie.

Polemiki stawa³y siê coraz ostrzejsze. Wybuch³ nawet personalny spór pomiêdzy prze-

wodnicz¹c¹ El¿biet¹ Kowalsk¹-Kobus a radn¹ niezrzeszon¹ Adrian¹ Jar¹. Obu paniom pu-

œci³y nerwy, a przewodnicz¹ca Kowalska-Kobus niespodziewanie zamknê³a sesjê. Wykorzy-

stali to natychmiast radni PiS i PWS wnosz¹c o odwo³anie przewodnicz¹cej Rady. Formalny

wniosek w tej sprawie podpisany przez 1/4 ustawowego sk³adu rady wp³yn¹³ czwartego

czerwca. Dogrywka nast¹pi³a 11 czerwca, na ten dzieñ zwo³ane zosta³y dwie sesje: zwyczaj-

na, która przewidywa³a punkty merytoryczne i nadzwyczajna, która mia³a zaj¹æ siê proble-

mem odwo³ania przewodnicz¹cej Rady. Na sesji zwyczajnej radni w dwie godziny powo³ali w

g³osowaniu tajnym na funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Andrzeja Siborenkê (PO), doko-

nali czterech korekt bud¿etu, z czego najwa¿niejsze by³o przesuniêcie 1,5 miliona z³otych na

potrzeby OPS i 2,5 miliona z³otych na potrzeby pó³nocnopraskiej oœwiaty. Podjêto te¿ decy-

zjê o kontynuacji projektu ciep³o w budynkach komunalnych, co oznacza, ¿e w kolejnych

latach przybêdzie w praskich kamienicach instalacji centralnego ogrzewania. Uporz¹dkowa-

ne zostan¹ i doposa¿one bêd¹ place zabaw przy pó³nocnopraskich przedszkolach, a Praga

wzbogaci siê o kolejne przedszkole przy ulicy Siedleckiej.

Tempo prac spad³o przy rozpatrywaniu skarg mieszkañców. Cztery wnioski zajê³y radnym

trzy godziny, przy czym jedn¹ ze spraw zdjêto po d³ugiej debacie z porz¹dku obrad bez podej-

mowania decyzji. Pozosta³e skargi odrzucono, w tym skargê Kolonii Z¹bkowska na dzia³anie

Zarz¹du Gospodarowania Nieruchomoœciami. Prawdziwe trudy mia³y dopiero nadejœæ.

Gdy przewodnicz¹ca Rady rozpoczê³a z ponad trzygodzinnym opró¿nieniem kolejn¹ se-

sjê, która mia³a zdecydowaæ o jej przywództwie w Radzie od razu odezwa³y siê g³osy opozy-

cji, czy w tak rozpoczêtej sesji g³osowane uchwa³y nie bêd¹ mia³y wady prawnej. W¹tek wad

prawnych przewija³ siê w obradach przez ponad godzinê. Radni nie mogli doœæ do porozu-

mienia, czy na tej sesji maj¹ procedowaæ odwo³anie przewodnicz¹cej (tak chcia³a opozycja),

czy g³osowanie ma dopiero odbyæ siê na kolejnej sesji po z³o¿eniu wniosku, co wprost wynika

ze statutu Rady. Prowadz¹ca obrady wiceprzewodnicz¹ca Maria Tondera po d³ugich i ¿mud-

nych negocjacjach z reprezentuj¹cym wnioskodawców sesji radym Robertem Kazaneckim

zdecydowa³a o realizacji wariantu statutowego. Dogrywka nast¹pi, g³osowanie w sprawie

odwo³ania przewodnicz¹cej rady odbêdzie siê na kolejnej sesji Rady.                                     DCH

Pó³nocnopraskie sesje

Praski tryptyk

Celem inicjatorów referendum w spra-

wie odwo³ania Hanny Gronkiewicz Waltz jest

odwo³anie Hanny Gronkiewicz Waltz. Tylko

tyle i a¿ tyle. Pani prezydent Ÿle zarz¹dza

miastem i trzeba j¹ zmieniæ. Wielu dzienni-

karzy, nawet przyznaj¹cych racjê naszej

krytyce dzia³añ w³adz miasta, pyta: zmie-

niæ na kogo? A je¿eli nie wiecie, na kogo, to

nie powinniœcie siê za to zabieraæ!

Œwiadczy to o niezrozumieniu zasad de-

mokracji. Skompromitowany polityk odcho-

dzi. Gdy w 1973 r. Richard Nixon poœlizn¹³

siê na aferze Watergate, nie by³o dyskusji,

¿e jego nastêpc¹ zostanie s³abiutki Gerald

Ford, w dodatku z tej samej partii. Nixon

musia³ zrezygnowaæ. Niestosowanie zasady

mniejszego z³a wobec polityka, który powi-

nien odejœæ, jest podstaw¹ demokracji.

Skala nieudolnoœci po³¹czonej z aro-

gancj¹ wobec obywateli pozwala oceniæ pre-

zydenturê Hanny Gronkiewicz-Waltz jako

wyj¹tkowo szkodliw¹ dla Warszawy. Nie

potrzeba ¿adnej afery, by ¿¹daæ jej odej-

œcia. Przyznaj¹ to eksperci, dzia³acze, przed-

siêbiorcy, a przede wszystkim mieszkañcy

Warszawy, wyra¿aj¹cy swoj¹ opiniê podpi-

sami pod referendum.

Realnoœæ utraty w³adzy wywo³a³a w war-

szawskiej Platformie pop³och. Do czasu, gdy

Donald Tusk u¿yczy³ jej swoich speców od

PR, publiczne wypowiedzi uk³ada³y siê w

kakofoniê sprzecznych g³osów. Pose³ Halic-

ki, szef mazowieckiej Platformy, mówi³, ¿e

referendum jest „anarchistyczn¹ prób¹

wprowadzenia chaosu w Warszawie”. Z ko-

lei wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski

napisa³ na Facebooku, ¿e po referendum na-

stanie komisarz, który przecie¿ nie „zerwie

z dotychczasow¹ polityk¹ zarz¹dzania sto-

lic¹ - dodajmy, polityk¹ konsekwentn¹ i dla

Warszawy zdecydowanie korzystn¹”.

Nad wpisem Koz³owskiego warto siê chwi-

lê zatrzymaæ. Wojewoda, do którego zadañ

nale¿y m.in. ochrona praw obywatelskich, pi-

sze tak: „Nawet gdyby - w co nie wierzê - re-

ferendum okaza³o siê skuteczne, to wybory

nowego prezydenta odbêd¹ siê i tak w termi-

nie przysz³orocznych wyborów samorz¹do-

wych”. Dreszcz mnie przeszed³, gdy to prze-

czyta³em: wojewoda na miesi¹c przed z³o¿e-

niem wniosku o referendum przewiduje jego

wynik, niekorzystny dla obywateli. Z drugiej

czêœci zdania wynika coœ jeszcze gorszego.

Jeden z bardziej prawdopodobnych scenariu-

szy przewiduje bowiem, ¿e po odwo³aniu Han-

ny Gronkiewicz-Waltz o tym, czy odbêd¹ siê

przyspieszone wybory prezydenta, zdecydu-

je Rada Miasta – tak stanowi prawo. Czy wo-

jewoda ju¿ dziœ wie, jaki bêdzie wtedy wynik

g³osowania Rady Miasta? Jak w anegdocie o

prezydencie Rosji, który z powodu ró¿nicy stref

czasowych zadzwoni³ do nas z kondolencjami

na dzieñ przed zamachem?

Rz¹dy PiS przy tym to by³a igraszka.

Szanowni Pañstwo, szukajcie na mieœcie

¿ó³to-czerwonych stoisk i podpisujcie siê pod

wnioskiem o referendum. Ju¿ czas.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

¯ó³to-czerwona

rewolucja

Warszawa nie utonie w œmieciach – a

przynajmniej nie 1 lipca. Niestety, nie dla-

tego, ¿e nowy system odbioru odpadów w

stolicy jest tak dobrze przygotowany, tylko

wrêcz przeciwnie – okaza³o siê, ¿e tak na-

prawdê go nie ma. Decyzj¹ Krajowej Izby

Gospodarczej przetarg na wywóz œmieci

musi byæ przeprowadzony jeszcze raz, bo

zosta³ przygotowany z b³êdami. Ponadto

Ministerstwo Œrodowiska og³osi³o, ¿e nie

mo¿na wybraæ firm œmieciowych w trybie

bezprzetargowym, a tak¹ alternatywê mia³

przygotowan¹ wiceprezydent Kochaniak

nadzoruj¹cy wdra¿anie systemu. W ten spo-

sób ca³a koncepcja gospodarowania odpa-

dami komunalnymi w Warszawie po 1 lipca

leg³a w gruzach. O skali blama¿u najlepiej

œwiadczy fakt, ¿e Hanna Gronkiewicz-Waltz

– niechêtna jakimkolwiek zmianom kadro-

wym – zadecydowa³a o dymisji wiceprezy-

denta. Ta ofiara mo¿e siê jednak okazaæ za

ma³a, bo organizatorzy referendum za¿¹-

dali g³owy samej pani prezydent, a zamie-

szanie ze œmieciami u³atwia im zadanie.

Co nas czeka po 1 lipca? Przede wszyst-

kim ni¿sze ni¿ pocz¹tkowo planowano op³a-

ty za wywóz œmieci. Mieszkañcy domów wie-

lorodzinnych zap³ac¹ 10 z³ za osobê, 19 z³

za dwie, 28 z za trzy i 37 za 4 i wiêcej. W

przypadku domków jednorodzinnych, w

których zamieszkuje jedna osoba, op³ata ta

wyniesie 30 z³, dla dwóch osób - 45 z³, a

trzech i wiêcej - 60 z³. Je¿eli œmieci bêd¹

zmieszane, to op³ata wzroœnie o 20 procent.

Œmieci wywioz¹ nam te same firmy, które

robi¹ to dzisiaj, a wiêc problemu z ich od-

biorem byæ nie powinno. Niestety, takie

stawki obowi¹zywaæ bêd¹ najprawdopodob-

niej tylko przez pó³ roku w tzw. okresie

przejœciowym. W miêdzyczasie przeprowa-

dzony zostanie nowy przetarg i op³aty do-

stosowane bêd¹ do jego wyników. Czy mog¹

byæ ni¿sze? Szczerze mówi¹c w¹tpiê, ale

mo¿e przynajmniej nie wzrosn¹.

Wtopa ze œmieciami to póki co najwiêk-

sza wpadka, jaka zdarzy³a siê Hannie Gron-

kiewicz-Waltz w Warszawie. Najgorsze, ¿e

mo¿na jej by³o unikn¹æ, gdyby tylko ratusz

nie ignorowa³ ostrze¿eñ zarówno ekspertów,

jak i radnych opozycji. Teraz prezydent War-

szawy musi p³aciæ za b³êdy w³asnych urzêd-

ników i to, ¿e ich nie dopilnowa³a. I choæ swoj¹

g³owê w referendum pewnie ocali, to jej wi-

Œmieci

zerunek zosta³ powa¿nie nadszarpniêty. Do

tego stopnia, ¿e wbrew wczeœniejszym zapo-

wiedziom Platforma Obywatelska mo¿e siê

nie zdecydowaæ na jej kolejn¹ reelekcjê.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Ksi¹¿ki dla wiêziennych bibliotek

W sobotê 8 czerwca mia³ miejsce wielki fina³ akcji spo-

³ecznej „Majewskich posadzili!” promuj¹cej zbiórkê ksi¹¿ek

do bibliotek wiêziennych. Oficjalny wynik to 1582 ksi¹¿ki.

Akcja jest czêœci¹ kampanii „Ksi¹¿ki w pudle”, która od pra-

wie pó³ roku prowadzona jest przez Fundacjê ZMIANA. Oso-

by zwi¹zane z Fundacj¹ wspieraj¹ rozwój czytelnictwa w za-

k³adach karnych. Ksi¹¿ki okazuj¹ siê dla wiêŸniów szans¹ na

zmianê ¿ycia. Jedn¹ z osób, które wspar³y projekt, by³ Szymon

Majewski, który czyta³ „Popió³ i diament” w Stacji Muranów oraz

w Centrum Kultury Prawos³awnej przy Cyryla i Metodego.

Korzystaj¹c z okazji, mo¿na by³o w towarzystwie Szymona

Majewskiego zwiedziæ Centrum Kultury Prawos³awnej, powsta³e

w by³ym komisariacie i ubeckiej katowni. Przed wojn¹ mieœci³

siê tu internat dla prawos³awnych studentów. Po przeprowa-

dzeniu remontu powrócono do tej tradycji. Zbieramy ksi¹¿ki do

bibliotek w zak³adach karnych, bo ksi¹¿ki „w pudle” to wartoœæ

i przysz³oœæ – mówi¹ organizatorzy akcji.                           Kr.
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dokoñczenie ze str. 1

prac Jerzego Millera - „War-

szawa w miedziorytach i inne”.

Noc Pragi to wydarzenie

obejmuj¹ce wszystkie dziedzi-

ny sztuki. Jeœli chodzi o muzy-

kê, to w ramach festiwalu „Mu-

zyki od METRA” w koncertach

na ¿ywo w Koneserze wyst¹-

pili reprezentanci hip-hopu: Vie-

nio, £ona i zespó³ Oliver Löwe.

W innych miejscach, jak np. w

kawiarni „W oparach absurdu”

mo¿na by³o pos³uchaæ ulicz-

nych piosenek z akompania-

mentem akordeonu.

W tym roku po raz pierwszy

prezentacja kulturalnych doko-

nañ Pragi-Pó³noc po³¹czona

zosta³a z prezentacj¹ dzielnicy

Zizkov w Pradze Czeskiej.

Praga i Zizkov maj¹ wiele

wspólnego. Dzielnica Zizkov w

Pradze Czeskiej, podobnie jak

Praga w Warszawie, le¿y w

centrum stolicy, te¿ jest zanie-

dban¹ czêœci¹ miasta, a jed-

noczeœnie jest to dzielnica o

niezwyk³ym klimacie, dzielnica

„z dusz¹”. Jak powiedzia³

dziennikarz i publicysta Mariusz

Szczygie³, Zizkov, ta Praga

Pragi, nie ulega przymusowi

podobania siê i niczego nie

udaje. Kto chcia³ siê czegoœ

wiêcej dowiedzieæ o Zizkovie,

móg³ obejrzeæ prezentacjê fil-

mow¹, przygotowan¹ przez

Pavla Trojana, wyœwietlan¹ po

zmroku na œcianie kamienicy

przy Z¹bkowskiej 11.

Noc Pragi w³aœciwie zaczê³a

siê od czeskiego akcentu. W

kinie „Praha”, w obecnoœci

prezydent Warszawy Hanny

Gronkiewicz-Waltz zainicjowa-

ny zosta³ trzydniowy przegl¹d

kultowych filmów czeskich.

Nastêpnie w „£ysym pingwi-

nie” przy ul. Z¹bkowskiej 11

nast¹pi³o nieformalne otwarcie

konsulatu Zizkova. Honoro-

wym konsulem zosta³ Mariusz

Szczygie³. Nad barem zawis³a,

ods³oniêta przez pani¹ Pre-

zydent, tablica z napisem:

„Svobodna Republika Zizkov,

konsulat pro oblast Praga”.

Czwarta edycja „Nocy Pragi”

pokaza³a Pragê wielu kultur -

poza prezentacj¹ Zizkova - tañ-

ce z ró¿nych stron œwiata i

spektakle w ró¿nych jêzykach.

W klubie Sen Pszczo³y mo¿na

by³o zobaczyæ nawet spektakl

francuskojêzyczny „Le Carton”.

To wszystko œwiadczy o otwar-

toœci dzielnicy i jej mieszkañ-

ców. Ale jeœli chodzi o kuchniê,

to wszyscy s¹ zgodni, ¿e nie

ma to jak praskie pyzy. Smaki

dawnej Pragi odnalaz³ ten, kto

trafi³ do baru mlecznego przy

ul. Z¹bkowskiej 2, gdzie serwo-

wano legendarne „gor¹ce

pyzy” w s³oiczkach owiniêtych

w gazetê.

- Praga-Pó³noc jest miej-

scem byæ mo¿e nieco zanie-

W Parku Praskim mo¿na by³o wys³uchaæ koncertu tradycyjnej muzyki

narodowej w wykonaniu artystów z ¯ambylskiej Filharmonii Obwodowej

z Kazachstanu. Koncert by³ zwieñczeniem dni kultury ¿ambylskiej,

regionu partnerskiego Województwa Mazowieckiego. U stóp muszli

koncertowej stanê³a autentyczna jurta, a artystów zdobi³y bogate

tradycyjne stroje. Koncert uœwietni³ sw¹ obecnoœci¹ ambasador Ka-

zachstanu. Za jego spraw¹ do Polski w³aœnie trafi³a ziemia z grobów

polskich ¿o³nierzy genera³a Andersa pochowanych w kazachskich stepach.

W podwórku przy Z¹bkowskiej 3 zainstalowa³o siê Ogólnopolskie

Centrum Ezoteryczne i Akademia wró¿enia „Ezo rabbit”. Przy za-

pewniaj¹cych dyskrecjê niewielkich stolikach porad strapionym udzie-

la³y znane wró¿ki i wró¿owie, a w znajduj¹cym siê w g³êbi sklepiku

mo¿na by³o nabyæ wszelakie amulety i talizmany. Znana z wyrobów

kuchni rosyjskiej „Skamiejka” przy ul. Z¹bkowskiej zaprasza³a na

lepienie regionalnych pierogów – pielmieni. T³umy radosnych ludzi

przelewa³y siê chodnikami Z¹bkowskiej w rytmie brazylijskiej sam-

by. A¿ ¿al, ¿e przy tej okazji nie zamkniêto ruchu na jezdniach.

Mimo trwaj¹cej przebudowy, nie zawiód³ „Koneser”, darmow¹

muzyk¹ na ¿ywo w dobrym wykonaniu kusz¹c t³umy pra¿an i przy-

byszów z lewego brzegu. A nieopodal bramy prascy harcerze uczyli

zasad pierwszej pomocy. Swoj¹ dzia³alnoœæ tego wieczoru za-

inaugurowa³ nowy klub o intryguj¹cej nazwie Centrum Zarz¹dzania

Œwiatem przy ul. Okrzei, a tu¿ obok na degustacjê pysznego kwasu

chlebowego i wileñskiego chleba zaprasza³ dzia³aj¹cy od niedawna

sklep z naturaln¹ i regionaln¹ ¿ywnoœci¹ Spi¿arnia Wileñska.

Pierwszy raz w Nocy Pragi wzi¹³ udzia³ tak¿e tor gokartowy F1

Karting na by³ych terenach FSO przy Jagielloñskiej, oferuj¹c zni¿ki

na jazdy. Chêtnych nie brakowa³o.                                             Kr.

dbanym, ale szczerym, go-

œcinnym, têtni¹cym ¿yciem,

w którym mo¿na poczuæ

klimat przedwojennej War-

szawy - mówi Magdalena

Hennig-Rosiecka naczelnik

Wydzia³u Kultury Urzêdu

Dzielnicy Praga-Pó³noc, po-

mys³odawczyni wspó³pracy

z Zizkovem.

Jesieni¹ w rewan¿u, pod-

czas winobrania, odbêdzie siê

podobna prezentacja polskiej

Pragi w stolicy Czech. Ten

projekt, jak i ca³a tegoroczna

edycja Nocy Pragi to dobra

promocja dzielnicy, w której

tradycja ³¹czy siê z nowocze-

snoœci¹, jedynej takiej dzielnicy

w Warszawie.

Joanna Kiwilszo

Fot. Rafa³ Motyl

Na pocz¹tek chcemy Pañ-

stwu zaprezentowaæ w du¿ym

skrócie, co siê dzia³o dotych-

czas. Program animacyjny pn.

„Praskie Lato” nale¿y do kate-

gorii „non-profit”. Bior¹ w nim

udzia³ wszyscy, którym le¿y na

sercu o¿ywienie Parku Praskie-

go. Uczynienie z niego miejsca

znów atrakcyjnego, nie tylko pod

wzglêdem przyrodniczym. W

którym siê coœ dzieje i jest apro-

bowane spo³ecznie. Chcemy, by

spaceruj¹cy po nim ludzie mo-

gli znaleŸæ coœ dla siebie. By

mogli skorzystaæ z tej stale ubo-

gacanej oferty artystyczno-kul-

turalnej i rekreacyjno-sportowej.

Jest ona adresowana do ca³ych

rodzin. Chcielibyœmy zachêciæ

pra¿an do fajnego i aktywnego

spêdzania wolnego czasu w

swojej dzielnicy.

Niedziela 2 czerwca by³a w

Parku Praskim dniem szcze-

gólnym i rozpoczynaj¹cym cy-

kliczne, co-niedzielne spotka-

nia. Z okazji Dnia Dziecka by³o

tu wiele atrakcji. Zajêcia spor-

towo-rekracyjne, warsztaty pla-

styczne oraz potyczki zespo³o-

we w „Wiosce olimpijskiej”,  cie-

szy³y siê ogromnym zaintere-

sowaniem dzieciaków. W wio-

sce indiañskiej sprawdza³y one

swoj¹ sprawnoœæ na torze prze-

szkód, a tak¿e w badmintonie,

ringo i kapslowym torze wyœci-

gowym. Zarówno doros³ych i

ich pociechy skuteczne aktywi-

zowa³ zespó³ Zumba R Fitness.

9 czerwca – m.in. w

godz.12-14 na scenie praskiej

muszli koncertowej wystêpo-

wali uczniowie naszych szkó³.

Przed zbli¿aj¹c¹ siê 78. rocz-

nic¹ œmierci Marsza³ka Pi³sud-

skiego m³odzie¿ przygotowa-

³a specjalny program. By³y re-

cytacje wierszy J.Tuwima i wy-

stêp chóru S.P. nr 30 z pro-

gramem „Pieœni patriotycz-

nych”. Poœród kilku wystêpów

tanecznych, najwiêksz¹ falê

oklasków zebra³y maluchy z

przedszkola nr 167 z progra-

mem pn. „£¹ka wiosn¹”. Pa-

triotyczny blok zamyka³a m³o-

dzie¿ z 76 LO im. Marsza³ka

Józefa Pi³sudskiego.

„Praskie ma³mazje” oprócz

w³asnego koncertu piosenek

organizowa³a konkursy dla

dzieci.

Na scenie muszli koncerto-

wej wyst¹pi³a orkiestra dêta z

Pruszkowa. A w godzinach

wieczornych rapowa³ zespó³

„Hope 4 Street” ze œwietlicy

socjoterapeutycznej „Otwartych

Drzwi”.

16 czerwca program rozpo-

czê³a Zumba na rozruch. Fun-

dacja „Po drugie” opracowa³a

bardzo bogaty program sce-

niczny. M.in. studio musicalowe

„Broadway”, zespó³ taneczny

„Alexia Dance” i „Hope 4 Street”.

Ten ostatni pracuje nad wyda-

niem pierwszej p³yty pt. „Pra-

skie bity”. Zainteresowanie

publicznoœci wzbudzi³a prezen-

tacja Szko³y Tañca Indyjskiego

„Mohini”. Wieczorem na scenie

muszli wyst¹pili: rockowy ze-

spó³ „Suport”, a póŸniej „Uzie-

mienie”, „Urlop na ¿¹danie”,

„Mimo woli” i „v8”.

Przedstawiony wy¿ej pro-

gram to jedynie przekrój tego,

co zobaczy³a publicznoœæ od

pocz¹tku czerwca. Ale program

tej wielkiej fiesty dynamicznie

siê rozkrêca.

Najbli¿sza niedziela 23

czerwca, to zarówno Dzieñ

Ojca i pocz¹tek lata. Jak

zwykle zaczynamy w samo

po³udnie.

Tym razem, w zwi¹zku z

zakoñczeniem Warszawskiej

Olimpiady M³odzie¿y na scenie

zagoszcz¹ mistrzowie sportu z

praskich szkó³. Medale - najlep-

szym z najlepszych - bêdzie

wrêcza³ w imieniu Zarz¹du

Dzielnicy Burmistrz, Piotr Zalewski.

Po uroczystoœci bêd¹ pokazy

sztuk walk: karate, judo i boksu, a

po nich prezentacja Mistrzyñ

Polski U-16 w pi³ce kobiecej

(MUKS Praga Pó³noc). Pokaz

Salsy poprowadzi Kuba Salsa Oye.

Popo³udniu niespodzianka -

zespó³ „Detox”. Na terenie par-

ku do aktywnoœci fizycznej bêd¹

zachêcali instruktorzy z DOSiR-u.

W zajêciach: „Æwicz ze mn¹

tato” - trening siatkarski: oswa-

janie z pi³k¹, uczenie prawid³o-

wego odbijania. Dodatkowo

badminton, dart i ringo.

Sprzed muszli - na godzin-

ne treningi - dwukrotnie wy-

startuj¹ grupy nordic-walkingu.

W wiosce cyrkowej: festiwal -

clowning, wielka gra.

30 czerwca – na rozpoczêcie

wakacji oferta specjalna…

Inauguracja organizowanej

przez Urz¹d Dzielnicy Praga

Pó³noc akcji „Lato w Mieœcie”. Jej

rozrywkowy i rekreacyjny cha-

rakter ma byæ dodatkowo wzbo-

gacony o elementy prewencyjne.

Wakacje to szalony i frywolny

okres, w którym nieraz zapomi-

namy o zagro¿eniach. Ide¹ tej

imprezy nie jest straszenie, a je-

dynie - w sposób ciekawy – po-

kazywanie potencjalnych zagro-

¿eñ, czasem niebezpieczeñstw,

z którymi mo¿emy siê spotkaæ w

czasie wypoczynku…

Na scenie:

- godz. 13.00 – „Kapela Pra-

ska”. Po niej taniec brzucha w

wykonaniu The Siren Society.

- godz. 15.00 – pokazy ra-

townicze pn. „Piêæ z³otych

minut ratuj¹cych ludziom

¿ycie”- o prawid³owych me-

todach i b³êdach pope³nia-

nych podczas udzielania po-

mocy poszkodowanemu.

- godz. 15.40 – zagra „Funky

Szayka”. A po nich ponownie

pra¿an rozko³ysze „Kapela

Praska” .

W tym czasie, na terenie ca-

³ego parku bêdzie wiele poka-

zów, prezentacji i imprez towa-

rzysz¹cych. Jak zwykle nordic-

walking (12.00-14.00). W wiosce

rycerskiej: biesiada, zabawy i

turniej rycerski (12.00-18.00).

Miasteczko Ruchu Drogo-

wego, przygotowane przez

Sekcjê Profilaktyki Spo³ecznej

WRD Komendy Sto³ecznej

Policji - nauka przepisów ruchu

drogowego. Wydzia³ Prewen-

cji Komendy Sto³ecznej dodat-

kowo uatrakcyjnia program

prezentacj¹ sprzêtu. Bêdzie

policyjny poduszkowiec, qu-

ady, motocykle i najnowocze-

œniejsze radiowozy. Dla zain-

teresowanych planowane s¹

pokazy tresury psów policyj-

nych i znakowanie rowerów.

Szpital Praski obieca³ profe-

sjonalny pokaz ratownictwa

medycznego. W pobli¿u swój

program niespodziankê bêdzie

realizowa³ team z Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej z Weso³ej.

W ramach programu „Bez-

pieczne wakacje” – w namiotach

medycznych ka¿dy bêdzie móg³

skorzystaæ ze sprawdzenia

stanu zdrowia.

W godzinach 16.00-19.00,

Praska Biblioteka S¹siedzka

proponuje wymianê ksi¹¿ek.

W chwili zamykania nume-

ru gazety niektóre planowane

atrakcje nie by³y jeszcze osta-

tecznie dopiête. Nadal po-

wiêksza siê oferta dla miesz-

kañców. Czêœæ nadal jest po

prostu niespodziank¹.

Zapraszamy wiêc Pañstwa

do udzia³u, bo na pewno wiele

bêdzie siê dzia³o…

Praskie Lato’ 2013. Baw siê z nami w Parku Praskim
Zainicjowana przez Zarz¹d Dzielnicy Pragi Pó³noc akcja

animacji Parku Praskiego nabiera tempa i rozmachu.

Rozpoczête w Dniu Dziecka imprezy maj¹ coraz bogatszy

program. Planowana animacja parku obejmuje wszystkie

niedziele czerwca, lipca i sierpnia. Wielka praska impreza

trwa i stale siê rozkrêca…

Noc Pragi 2013

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

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
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