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Tarchostrada:
za, a nawet przeciw
Lepiej by³oby powiedzieæ odwrotnie: przeciw, a tylko w
pewnym stopniu za, bo chocia¿ dawno oczekiwana budowa
linii tramwajowej, a co za tym idzie - przebudowa ulicy
Œwiatowida ruszy³a pe³n¹ par¹, coraz wiêcej ludzi protestuje
przeciw tej inwestycji. Przeciwnicy poszerzenia ulicy
Œwiatowida spotkali siê 18 maja w bia³o³êckim ratuszu.
Ma³o kto zdawa³ sobie spraTo, co widaæ obecnie po
wê ze skali tej inwestycji. Wia- wschodniej stronie istniej¹cej
domo by³o, ¿e ma byæ budowa- jezdni, to tylko tzw. wykorytkona linia tramwajowa od trasy wanie terenu pod tory tramwamostu Marii Curie-Sk³odowskiej jowe. Drugie tyle zajmie kolejdo Winnicy i jej potrzeby nikt nie na jezdnia. Przysz³a ulica
kwestionowa³. Dopiero wycinka Œwiatowida zyska³a ju¿ nawet
drzew wzd³u¿ ulicy Œwiatowida now¹ nazwê: Tarchostrada.
uœwiadomi³a mieszkañcom Nic dziwnego, Œwiatowida,
osiedla Tarchomin, jak dra- dzisiaj dwukierunkowa jezdnia,
stycznie zmieni siê ich okolica. ma byæ poszerzona do monstrualnych rozmiarów - do 3
STOMATOLOGIA pasów ruchu (po 3,5 m szerokoœci) w ka¿d¹ stronê, plus
tory tramwajowe z wysepkami.
PROMOCJA
Przy skrzy¿owaniach liczba
- wype³nienia 80-90 z³
pasów bêdzie siê zmienia³a, w
- zni¿ki na protezy
zale¿noœci od organizacji ru- korony porcelanowe 430 z³ chu i jego natê¿enia. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi standarda- protezy acetalowe
mi, Œwiatowida bêdzie mia³a
ul. Jagielloñska 3 chodniki i œcie¿kê rowerow¹
od jezdni pasem
tel. 22 619-99-99 oddzielone
zieleni. W wielu miejscach na22 818-44-77
tomiast zniknie mo¿liwoœæ
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
skrêtu w lewo, np. na parking
dokoñczenie na str. 2

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• 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

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
Oprawiamy prace dyplomowe - 20 z³

Kosmos wokó³ nas
17 maja pogoda by³a upiorna. Nie przeszkodzi³o to jednak
w przedniej zabawie i edukacji na pikniku naukowym w
Zespole Szkó³ nr 43, przy Kobia³ki, pod has³em „Kosmos
wokó³ nas”. Takiego nagromadzenia naukowych atrakcji
dawno w Bia³o³êce nie by³o.
Kratery, jak¿e to pobudza zentowane by³y przyk³ady
wyobraŸniê. Wyjaœniano ró¿nice kraterów powsta³ych na Ksiêmiêdzy kraterem prostym i ¿ycu, na Ziemi oraz na innych
z³o¿onym, z centralnym zgru- planetach: Merkury, Wenus i
bieniem, a miêdzy basenem, na ksiê¿ycach planet: Mimas,
czyli kraterem wokó³ którego Kallisto i Europa.
tworz¹ siê tarasy i pierœcieniowe
Bombarduj¹c ró¿nej wielkoœci
brzegi. Prezentuj¹ca dzieciom kamykami i pi³eczkami miski
kratery dr Beata Dziak-Jan- z kasz¹, ry¿em i m¹k¹, dzieci
kowska powiedzia³a: Na uczy³y siê sposobów rozpopokazie prezentowa³am proces znawania wieku kraterów w
tworzenia siê kraterów w sytuacji, kiedy kilka z nich znajUk³adzie S³onecznym. Pre- dowa³o siê jeden na drugim.
Na kaszy, ry¿u i m¹ce, które
dla celów naukowych sta³y siê
cia³ami niebieskimi, w zale¿noœci od masy uderzaj¹cego
obiektu lub jego prêdkoœci,
która w tym przypadku zale¿a³a od wysokoœci, z jakiej
zrzucana by³a pi³eczka czy
kamieñ - pojawia³y siê ró¿nej
wielkoœci kratery. Na du¿e
kratery zrzucano nastêpnie
mniejsze obiekty, tworz¹c
mniejsze kratery w œladzie
wiêkszego. Bazuj¹c na wiedzy
zdobytej w misce ry¿u czy
m¹ki, dzieci z ³atwoœci¹ mog³y
potem oceniaæ na zdjêciach
kraterów Merkurego czy Ksiê¿yca, który krater jest starszy,
który zaœ m³odszy.
Oczyszczania Miasta nie zleci³
Ogromnym zainteresowaniem
wykonania wnioskowanych cieszy³ siê konkurs plastyczny
opinii, ale zamówi³ ekspertyzê pod patronatem burmistrza
prawn¹. Zdaniem prof. dr hab. Piotra Jaworskiego dla dzieci
Wojciecha Radeckiego, to z klas 0-VI, zatytu³owany „Mój
organ wydaj¹cy zezwolenie na kosmiczny dom”. Fundatorami
usuniêcie drzew lub krzewów nagród i wyró¿nieñ byli:
(w tym wypadku Sto³eczny burmistrz, Planetarium Niebo
Konserwator Zabytków, któremu Kopernika, firma GEOSYSTEMS
podlegaj¹ zabytkowe parki Polska Sp. z o.o. i WB
Warszawy) ma obowi¹zek Electronics S.A. Œciana prac
zidentyfikowania gatunków plastycznych dzieci prezentowa³a
chronionych i nie mo¿e tego siê imponuj¹co.

Park Praski. Jednak wycinka?
Na pocz¹tku 2013 roku Zarz¹d Oczyszczania Miasta
zarz¹dzaj¹cy zieleni¹ w czêœci warszawskich parków wyst¹pi³
do Sto³ecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o
zgodê na wyciêcie 101 drzew w Parku Praskim. Wywo³a³o
to oburzenie mieszkañców, pomnych na problemy, jakie
wynik³y przy tzw. rewitalizacji Ogrodu Krasiñskich.
Za zgod¹ dopuszczonych sków o zbadanie pozosta³ych
do postêpowania organizacji drzew, które mog¹ byæ siedliekologicznych wyciêto cztery skiem organizmów bêd¹cych
drzewa, a wycince 22 kolejnych pod ochron¹, postêpowanie w
konserwator siê sprzeciwi³, tej sprawie zosta³o zawieszone.
odmawiaj¹c wydania zgody. Tymczasem nast¹pi³ nag³y
Pod wp³ywem zg³aszanych zwrot akcji - w maju postêpoprzez stronê spo³eczn¹ wnio- wanie wznowiono. Zarz¹d

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Dwa testamenty –
prze³om bez … prze³omu
Pierwsza debata obywatelska zorganizowana w DK Zacisze
przez Stowarzyszenie Obrony Mieszkañców Tykociñskiej
by³a bardzo udana. Dopisali goœcie i dziennikarze zajmuj¹cy
siê spraw¹ sfa³szowanego testamentu i wszystkich
konsekwencji tego faktu, czyli kradzie¿y dwóch kamienic.
Na spotkaniu byli równie¿: senator Grzegorz Wojciechowski
i europose³ Janusz Wojciechowski.
Przed spotkaniem w jednej symbolicznie, ukarane. Chodzi
z nowych, prywatnych telewizji – przede wszystkim – o dzia³anie
wyemitowany zosta³ program wymiaru sprawiedliwoœci. (…)
bardzo rzetelnie prezentuj¹cy Nagle w podejrzanych rêkach
ca³¹ sprawê. Mo¿na by³oby znalaz³y siê nieruchomoœci,
wiêc uznaæ, ¿e mamy jakiœ dotychczas komunalne, Typrze³om. Nic bardziej mylnego. kociñska 30 i 40. Ju¿ w 2003
De facto nic siê nie zmieni³o. zastrzega³a je prawowita
Zak³adaj¹c jednak, ¿e kropla spadkobierczyni. Rozpoczêto
dr¹¿y ska³ê, mo¿na byæ bardzo postêpowanie prokuratorskie.
umiarkowanym optymist¹.
Odby³a siê sprawa karna.
dokoñczenie na str. 4
W Prokuraturze Generalnej
czeka na rozpatrzenie pismo
mieszkañców dotycz¹ce tej
spektakularnej sprawy, a
przede wszystkim ca³kowitej
bezkarnoœci z³odziei kamienic,
zaœ w liœcie otwartym do ministra
sprawiedliwoœci mieszkañcy Drzwi antyw³amaniowe
pisz¹ m.in.: Po 25 latach od
Rolety • ¯aluzje
przemiany ustrojowej – drogo
Verticale • Parapety
okupionej, d³ugo oczekiwanej,
bezkrwawej – uderzyliœmy ul. Wysockiego 26
g³ow¹ w mur. A w zasadzie
pawilon 3
uderzamy weñ ju¿ dwunasty
rok. My, szarzy, niebogaci
22 675-05-03
mieszkañcy jednej z dzielnic
501-108-297
Warszawy. Nie chodzi tylko o
przestêpstwo, zreszt¹ bardzo

OKNA PCV
RABAT DO 30%

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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przy ulicy Atutowej, w Œwiêtos³awskiego i Botewa, poniewa¿ Œwiatowida stanie siê
drog¹ zbiorcz¹.
Nie wszyscy mieszkañcy s¹
zadowoleni z takich zmian,
zwracaj¹c uwagê na bezzasadnoœæ poszerzania ulicy
Œwiatowida, a co za tym idzie
- na marnotrawstwo publicznych pieniêdzy. Zgodnie z prognozami wykonanymi dla tej
ulicy, 3 pasy ruchu bêd¹ niewykorzystane, za to utrudni¹
wprowadzenie priorytetu dla
tramwajów, ze wzglêdu na
koniecznoœæ zapewnienia
w³aœciwego ruchu pieszych
w poprzek ulicy Œwiatowida.
Zamiast szybkiego – tramwaj
bêdzie wyj¹tkowo wolny, poniewa¿ bêdzie d³ugo sta³ na
œwiat³ach i czeka³, a¿ wszyscy
przejd¹. Przez jezdniê nie
przechodz¹ wszak same m³ode
i sprawne osoby, ale równie¿
starsi i niepe³nosprawni.
3 pasy ruchu, sygnalizuj¹
dalej przeciwnicy inwestycji w

tym kszta³cie, s¹ dro¿sze nie
tylko w budowie, ale i w póŸniejszym utrzymaniu, zw³aszcza zim¹. Chodzi tu oczywiœcie
o odœnie¿anie. 3 pasy ruchu,
dodaj¹, zachêc¹ do niekontrolowanych wyœcigów samochodowych i motocyklowych, a o
ha³asie z tym zwi¹zanym, nie
warto nawet wspominaæ. Bior¹c pod uwagê te argumenty,
widaæ, ¿e 2 pasy ruchu w
ka¿d¹ stronê wystarczy³yby w
zupe³noœci.
Protest niezadowolonych
zatacza coraz szersze krêgi.
Jacek Jackowski za³o¿y³ na
Facebooku profil „Nie dla autostrady Œwiatowida”. Ponadto,
16 maja w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka odby³o siê
spotkanie z radnym Wojciechem Tumaszem. Wziê³o w nim
udzia³ ok. 50 osób. Niestety,
na spotkaniu nie pojawi³ siê
nikt ze strony realizuj¹cych
inwestycjê Tramwajów Warszawskich ani z Zarz¹du
Transportu Miejskiego, choæ
byli oczywiœcie zaproszeni.

KREDYTY NA DOBRYCH WARUNKACH!
- KREDYTY - gotówkowe, firmowe, samochodowe
- PO¯YCZKI POZABANKOWE bez BIK, na oœwiadczenie
- „CHWILÓWKI” na dowód - wyp³ata w ci¹gu 1h
SPECJALNA OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW!
BIURO KREDYTOWE - Warszawa
ul. Borzymowska 43/4 (Targówek) tel. 728-863-032

Kosmos wokó³ nas
dokoñczenie ze str. 1

Nie zabrak³o równie¿ na pikniku interesuj¹cych eksponatów.
Centrum Badañ Kosmicznych
PAN zaprezentowa³o pierwszego polskiego satelitê naukowego BRITE-PL Lem, wyrzutnik
Dragon z modelem Lema i penetrator geologiczny KRET.
Pawe³ Z. Grochowalski, kierownik Biblioteki CBK PAN,
cz³onek Fundacji Edukacji
Astronomicznej, cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia „Moja
Bia³o³êka” i duch sprawczy
pikniku naukowego, zaprezentowa³ SCOPE 2.0 czyli system
sterowania i stabilizacji kamery (ang. Stabilized Camera
Observation Platform Experiment). Eksperyment wykonali
cz³onkowie Studenckiego Ko³a
Astronautycznego na potrzeby
uczestnictwa w kampanii
edukacyjnej REXUS/BEXUS.
SCOPE znalaz³ siê na pok³adzie balonu stratosferycznego,
który polecia³ w przestworza w
roku 2010 ze szwedzkiego
Esrange Space Center.
O polskich satelitach naukowych Lem i Heweliusz, o ich
mo¿liwoœciach i zastosowanych w nich rozwi¹zaniach
technicznych, mówi³ in¿. Ja-

nusz Grzybowski z Laboratorium Mechatroniki i Robotyki
satelitarnej CBK PAN. Mo¿na
by³o zapoznaæ siê z zasadami
dzia³ania wyrzutnika DRAGON i penetratora geologicznego KRET, przeznaczonego
do pracy w podpowierzchniowych warstwach cia³ Uk³adu
S³onecznego.
Tak jak w ubieg³ym roku, tak
i w tym, na pikniku nie mog³o
zabrakn¹æ pokazu tworzenia
komety, poprzedzonego opowieœci¹ prof. Ma³gorzaty Królikowskiej-So³tan o tych interesuj¹cych obiektach – o tym, jak
powstaj¹, jak gin¹ i czym s¹
ich warkocze. Dwaj asystenci
pomagali pani profesor w
tworzeniu komety z popio³u,
suchego lodu i … soku malinowego. Trochê mieszania,
k³êby bia³ych oparów i wy³aniaj¹ca siê z nich kometa z warkoczem. Urzekaj¹cy widok …
Piknik naukowy pod has³em
„Kosmos wokó³ nas” wspó³tworzyli: Fundacja Edukacji Astronomicznej, Zespó³ Szkó³ nr 43,
Centrum Badañ Kosmicznych
PAN, Stowarzyszeniem Moja
Bia³o³êka i Centrum Edukacyjne
„Planeta Anuka”.
El¿bieta Gutowska

Podobnie, nie zaszczyci³
zebranych swoj¹ obecnoœci¹
burmistrz dzielnicy Piotr Jaworski, co zebrani odczytali
jako jawne lekcewa¿enie. Pad³o nawet stwierdzenie, ¿e
burmistrz interesuje siê tylko
Zielon¹ Bia³o³êk¹, bo tam
mieszka, natomiast ca³a reszta dzielnicy jest mu obojêtna.
Wygl¹da na to, ¿e sprawa zrobi³a siê polityczna. Organizator protestu Jacek Jackowski
twierdzi, ¿e burmistrz Jaworski
oskar¿y³ go o sianie zamêtu i
nazwa³ „poplecznikiem Guzia³a i Warszawskiej Wspólnoty
Samorz¹dowej”. Trudno dociec, co ma wspólnego Piotr
Guzia³ z poszerzaniem ulicy
Œwiatowida, zapewne chodzi o
jakieœ konflikty w œrodowisku
samorz¹dowców. Mieszkañców interesuje bardziej sposób
traktowania przez osobê, która b¹dŸ co b¹dŸ jest ich reprezentantem. Nazywanie protestuj¹cych „poplecznikami Gu-

zia³a”, a ich wypowiedzi
„chamskimi” to wyraz co najmniej, braku szacunku.
Podczas spotkania w ratuszu, w którego pierwszej czêœci radny Wojciech Tumasz
dok³adnie przedstawi³ plany
przebudowy Œwiatowida, pada³y pytania o przejœcia dla pieszych, dojazdy, a w³aœciwie ich
brak, do konkretnych posesji,
o koszt inwestycji i ochronê
drzew, a w szczególnoœci dêbu
w okolicach ul. Stefanika oraz
o ochronê Wydmy Nowodworskiej. Ogóln¹ weso³oœæ wzbudzi³ projekt œcie¿ki rowerowej,
szerokim ³ukiem okr¹¿aj¹cej
tymczasow¹ pêtlê tramwajow¹
przy ul. Mehoffera.
Na sali znajdowa³o siê równie¿ trzech zwolenników poszerzenia ulicy Œwiatowida,
przekonanych, ¿e spotkanie
zosta³o zwo³ane z inicjatywy
Lidla, który w zwi¹zku z budow¹ straci wyjazd na sporn¹
ulicê. Broni¹cy inwestycji
mówi¹, ¿e na poszerzonej
ulicy Œwiatowida wreszcie nie
bêdzie korków. Sêk w tym, ¿e
na Œwiatowida korków w³aœci-

wie nie ma. Tworz¹ siê one
dopiero na Myœliborskiej, któr¹
doje¿d¿a siê do mostu CurieSklodowskiej.
Uczestnicy spotkania otrzymali do wype³nienia ankiety, w
których ogromna wiêkszoœæ
opowiedzia³a siê za ulic¹ Œwiatowida w wersji 2x2 pasy lub
pozostawieniem jej w obecnym
uk³adzie pasów ruchu - 2+1.
Tylko czy wyniki tej ankiety,
wobec arogancji w³adz, maj¹ w
ogóle jakieœ znaczenie?
Ulica Œwiatowida poszerzana ma byæ w oparciu o plany
sprzed lat. Obecnie s¹ zupe³nie
inne tendencje – ruch samochodowy w miastach ogranicza
siê na rzecz pieszych i rowerów. Za 20 lat w wiêkszoœci
europejskich stolic samochody
znikn¹ z centrum, a wszyscy
poruszaæ siê bêd¹ komunikacj¹
miejsk¹ oraz rowerami w³aœnie.
Wed³ug ostatnich decyzji, nawet Targowa ma byæ zwê¿ona.
Dlaczego Tarchomin ma odstawaæ od Europy?
Protestuj¹cy przekonuj¹, ¿e
nie jest za póŸno na przeprowadzenie zmian w projekcie.

Kontrakt z wykonawc¹ linii
tramwajowej obejmuje na razie tylko u³o¿enie torowiska,
monta¿ sieci trakcyjnej, budowê przystanków i podstacji
energetycznej. Umowa mo¿e
byæ rozszerzona o drug¹ nitkê
ulicy Œwiatowida, ale decyzja
o tym jeszcze w ratuszu nie
zapad³a. Wszystko zale¿y od
tego, co postanowi Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
w sprawie zaskar¿onej po raz
kolejny decyzji œrodowiskowej
dla kontrowersyjnej inwestycji.
Ostateczny termin SKO ma do
31 maja 2014r.
Nie wiadomo wiêc, kiedy ul.
Œwiatowida i linia tramwajowa
dotr¹ do dawno zapowiadanego celu, czyli pêtli Winnica przy
ul. Modliñskiej. Pytamy równie¿, czy projekt zostanie poddany ponownej analizie pod
k¹tem mo¿liwoœci realizacji
postulatów mieszkañców.
Radny Wojciech Tumasz i Jacek Jackowski ca³y czas maj¹
nadziejê, ¿e ktoœ w ratuszu
uzna jednak trzy pasy na Œwiatowida za zbêdny wydatek.
J.

Praga Pó³noc
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Obiekty sportowe i rekreacyjne
Jeszcze pod koniec lat 90-tych nasza dzielnica by³a sportoworekreacyjn¹ pustyni¹. Jedyny w tamtych czasach basen
„Wis³a” przy ul. Namys³owskiej nie zaspokaja³ potrzeb
mieszkañców. Dopiero budowa w 1997 roku Hali Sportowej
przy Szanajcy zmieni³a ten stan. Po niej powstawa³y inne
nowoczesne obiekty – m.in. kompleks basenowo-sportowy
„Prawy Brzeg” przy ul. Jagielloñskiej 7. Po tych pierwszych
– jak grzyby po deszczu – powstawa³y kolejne: boiska,
„Orliki” po obiekt pi³karski na Kawêczyñskiej …

Budowa hali sportowej
przy Szkole Podstawowej
nr 127 ul. Kowieñska 12/20
(w latach 2007-2009)
W latach 2007-2009 wybudowaliœmy du¿y obiekt sportowy,
stanowi¹cy rozbudowê istniej¹cej Szko³y Podstawowej nr
127. Wyposa¿ony jest on w
wielofunkcyjn¹ halê sportow¹
wraz z zapleczem, patiem z
placem zabaw oraz czêœci¹
szkoln¹ sk³adaj¹c¹ siê z 6 klas
nauczania - z odpowiednimi
pomieszczeniami obs³uguj¹cymi. Obiekt jest bardzo nowoczesny, przyjaŸnie wkomponowany w otoczenie i w pe³ni
przystosowany dla osób niepe³nosprawnych. Rampa dla niepe³nosprawnych umo¿liwia
bezpoœredni dostêp do zespo³u
hali sportowej i traktu przeznaczonego dla sal klasowych.
Nowatorskimi okaza³y siê
nowoczesne koncepcje: Zastosowano proekologiczne
rozwi¹zania technicznobudowlane, takie jak: maksymalne wykorzystanie naturalnej
wentylacji, utylizacja wód opadowych, maksymalne pokrycie
dostêpnego terenu materia³em
zielonym, wzmocnienie izolacji
od otaczaj¹cych terenów poprzez wykorzystanie materia³u
zielonego w formie ¿ywop³otów
i skupin krzewów.
Obiekt sk³ada siê z ze z³¹czonych ze sob¹ bry³ o ró¿nej
wysokoœci wynikaj¹cej z uwarunkowañ funkcjonalnych.
Centralne miejsce zajmuje
wielofunkcyjna hala sportowa,
wraz z ni¿sz¹ bry³¹, mieszcz¹c¹ pomieszczenia us³ugowe dla boisk i hol wejœciowy.
Dodatkowo budynek wyposa¿ony jest w zespó³ sal lekcyjnych. Nowy budynek sportowy ³¹czy siê z istniej¹c¹
szko³¹ poprzez hol. Centralnie
umiejscowiona hala oœwietlona jest du¿¹ witryn¹ przeszklenia tak, by wpadaj¹ce
œwiat³o by³o rozproszone, nie
powoduj¹c odblasków i olœnie-

nia. Dodatkowo hala doœwietlona jest racjonalnie trzema
rzêdami œwietlików dachowych. Fasady stanowi¹ wyraz
dialogu z charakterystycznymi
dla tej czêœci miasta budynkami. Stworzenie mentalnej ci¹g³oœci obiektu z otoczeniem
pozwoli³o na wielowarstwowe
pod wzglêdem znaczeñ
wkomponowanie obiektu w
otoczenie oraz nadanie mu
indywidualnego charakteru.
W obiekcie zosta³y wydzielone trzy strefy funkcjonalne:
strefa sportowa, a niej: g³ówne
boisko sportowe, pomieszczenia
us³ugowe dla poszczególnych
boisk, widownia sk³adana,
pomieszczenia us³ugowe widowni; strefa szko³y, a w niej:
sale do nauki, pomieszczenia
edukacyjne klas; strefa techniczno-us³ugowa, a w niej:
pomieszczenia techniczne.
G³ówne boisko sportowe jest
wystarczaj¹ce dla wiêkszoœci
sportów, w tym koszykówki,
pi³ki rêcznej, tenisa lub pi³ki
siatkowej. Istnieje mo¿liwoœæ
podzia³u hali na 2 lub 3 boiska
(sektory). Poszczególne czêœci
boisk s¹ dostêpne bezpoœrdenio z przebieralni – ka¿da na
tym samym poziomie. Dodatkowe po³¹czenie prowadzi
poprzez hol wejœciowy do
strefy trybun sk³adanych.
Pomieszczenia us³ugowe
boisk, przylegaj¹ce do sali od
strony pó³nocnej, sk³adaj¹ siê
z bloku przebieralni dla æwicz¹cych; ka¿da z nich wyposa¿ona jest w zespó³ pryszniców i umywalek oraz toaletê.
Dodatkowo zaprojektowano i
wykonano pokój trenerów z
osobn¹ toalet¹, pokój pierwszej pomocy, salkê masa¿u,
magazyn sprzêtu sportowego
mieszcz¹cy siê bezpoœrednio
przy koñcu hali (z szerokimi
wrotami do transportu sprzêtu). Obok umieszczono pokój
kontrolny-re¿yserkê z panoramicznym widokiem na ca³e
boisko sportowe.

Widownia – sk³adana (prefabrykowana), która po wysuniêciu tworzy trzy rzêdy siedzeñ.
Pomieszczenia us³ugowe
widowni sk³adaj¹ siê z holu
wejœciowego, w którym w czasie
u¿ytkowania na zajêcia szkolne
mo¿na rozstawiæ sto³y do
tenisa sto³owego. Hol s³u¿y
tak¿e jako wejœcie do drugiej
czêœci szko³y, umieszczonej w
nowym budynku. W czasie
zawodów dla rozdzielania
ruchu sportowców, mog¹ oni
korzystaæ z wejœcia przez
istniej¹c¹ czêœæ szko³y.
Sale do nauki umieszczono
od strony po³udniowo-wschodniej dla zachowania warunku
trzygodzinnego nas³onecznienia klas. Umieszczone na parterze i pierwszym piêtrze otwieraj¹ siê one na teren zielony.
Pomieszczenia obs³uguj¹ce
sale nauczania to korytarz rekreacyjny i przyleg³y do niego
ci¹g schowków na materia³y do
nauki oraz wodrêbniony zespó³
sanitarny dla uczniów i szatnie.
Na trakcie podziemnym
umieszczono ci¹g pomieszczeñ technicznych (jak te¿
wêze³ cieplny, pomieszczenia
przy³¹czy itp.).
Hala nigdy nie stoi pusta.
Oprócz ca³odziennego wykorzystania przez szko³ê na zajêcia wychowania fizycznego
odbywaj¹ siê tu treningi klubów
dzieciêcych i m³odzie¿owych z
terenu ca³ej Pragi Pó³noc. Spe³nia wszelkie wymogi na organizacjê ró¿nego rodzaju eventów i niestandardowych imprez
jak koncerty muzyczne, czy
pokazy i miêdzynarodowe
konkursy tañca. Niew¹tpliwie
Hala Sportowa przy ul. Kowieñskiej jest znakomit¹ wizytówk¹ Pragi Pó³noc, któr¹
mo¿na siê pochwaliæ.
Przebudowa budynku
p³ywalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagielloñskiej 7
(rok 2011-12)
Po trzynastu latach intensywnego u¿ytkowania kompleks basenowo-sportowy
wymaga³ unowoczeœnienia i
przebudowy. Przyjmuj¹cy tygodniowo kilka tysiêcy osób
obiekt po prostu siê zu¿y³. A
zainstalowane w nim podczas
wybudowania urz¹dzenia
wyeksploatowa³y siê i sta³y siê
przestarza³e technologicznie.
W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano
p³ywalniê, jej system sterowania oraz ca³y budynek rekreacyjno-sportowy (w tym halê).
Przeprowadzono szereg prac
zdecydowanie poprawiaj¹cych
standard obiektu.
Obiekt rekreacyjno-sportowy,
administrowany przez DOSiR
- Praga Pó³noc wyposa¿ony
jest w p³ywalniê, halê sportow¹, odnowê biologiczn¹, si³owniê i krêgielniê. G³ównym
elementem kompleksu jest
basen sportowy o d³ugoœci
25 m, oraz rekreacyjny z 70 m
zje¿d¿alni¹ i zatok¹ do masa¿y wodnych, sztuczn¹ rzek¹ i
brodzikiem ze zje¿d¿alni¹ dla
ma³ych dzieci. Hala sportowa
wyposa¿ona jest w rozsuwane trybuny na ok 250 osób i
spe³nia wszelkie wymogi dla
rozgrywek i gier zespo³owych
z wyj¹tkiem pi³ki no¿nej.
Krêgielnia wyposa¿ona jest
w wysokiej jakoœci 4 tory do
gry. W 2011 z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan techniczny
konieczne by³o wykonanie
przebudowy i modernizacji

budynku. Przeprowadzono
nastêpuj¹ce roboty remontowomodernizacyjne:
a) roboty demonta¿owe i
rozbiórki œcianek, posadzek,
ok³adzin ceramicznych pomieszczeñ sanitariatów i natrysków,
wykonanie nowych instalacji
wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji
elektrycznej, wykonanie œcianek
dzia³owych, tynków, izolacji
œcian, przygotowanie pod roboty
malarskie, rozbiórka pomieszczenia odnowy biologicznej;
b) pla¿e basenów i niecki
basenów: rozbiórki ok³adzin
ceramicznych posadzek i œcian,
rozbiórki posadzek betonowych
wraz z izolacj¹, demonta¿
odwodnienia liniowego, wykonanie dylatacji posadzek, wyp³ycenie niecki basenu rekreacyjnego, demonta¿ wanny do
jacuzzi (Whirlpool), roboty remontowe w pomieszczeniu
ratowników, roboty demonta¿owe zje¿d¿alni, przygotowanie i
wykonanie robót posadzkowych-uzupe³nienie ubytków,
wype³nienie szczelin, gruntowanie, szpachlowanie pod³o¿a,
roboty izolacyjne, wykonanie
dylatacji powierzchni pla¿, roboty
wentylacyjne - demonta¿ kana³ów i urz¹dzeñ, monta¿ nowych;
c) podbasenie: rozbiórka
œcianek i wymurowanie nowych z otynkowaniem (korytarz), rozbiórka ok³adzin ze
styropianu œcian i stropów podbasenia, oczyszczenie, roboty
osuszaj¹ce i izolacyjne, demonta¿ starej instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacji
mechanicznej, c.t, monta¿
nowych instalacji jw., poszerzenie otworu drzwiowego,
remont pomieszczeñ gospodarczych, przygotowanie i
wykonanie robót malarskich;
d) basen, krêgielnia: roboty
wentylacji mechanicznej,
e) roboty dodatkowe: rozbiórka i wykonanie œcianek w
pomieszczeniach szatni i
natrysków, rozbiórka warstw
posadzek pla¿ basenów, rozbiórka posadzek basenu rekreacyjnego i brodzika, wymiana
instalacji pla¿ basenów, wykonanie tynków œcian podbasenia, wymiana skorodowanych
elementów instalacji wentylacji
mechanicznej. Zamontowano
system kontroli dostêpu, wykonano nowe posadzki pla¿
basenów, sanitariatów, zakupiono nowe wanny jacuzzi,
zmodernizowano zje¿d¿alnie,
zakupiono nowe szafki ubraniowe, wymieniono stolarkê
drzwiow¹, przeprowadzono
roboty malarskie.
Nie wykonano jeszcze
wszystkich prac koniecznych do
pe³nego uruchomienia obiektu
przy Jagielloñskiej 7. W miarê
pozyskiwania œrodków gruntowna modernizacja bêdzie
kontynuowana, by zmierzaæ do
ich zakoñczenia i oddania do
u¿ytku mieszkañcom.

Park Praski.
Jednak wycinka?
dokoñczenie ze str. 1

obowi¹zku przerzucaæ na
wnioskodawcê. Szczególnie
niepokoj¹co brzmi jednak
koñcowe stwierdzenie: „je¿eli
organ nie potrafi zidentyfikowaæ gatunków chronionych, to
nale¿y przyj¹æ, ¿e ich nie ma.”
Daje ono zielone œwiat³o
wszelkim wycinkom, bez na³o¿enia ¿adnych obowi¹zków na
organ wydaj¹cy decyzje, który
nie musi siê znaæ na gatunkach chronionych. Tymczasem
dobrze zbadany przypadek
Ogrodu Krasiñskich wskazuje,
¿e decyzje na wycinkê by³y
wydane pochopnie, co wynika
m.in. z braku wiedzy pracowników biura konserwatora,
które nie zatrudnia ¿adnego
specjalisty, a jedynie absolwentów architektury krajobrazu.
Sto³eczny Konserwator Zabytków
Piotr Brabander wielokrotnie
podkreœla³, ¿e dobro zabytków
jest dla niego wa¿niejsze ni¿
przyroda, a w parku drzewa
wcale nie s¹ niezbêdne. W
œwietle powy¿szych opinii, w
najbli¿szym czasie mo¿na siê
spodziewaæ zgody na wycinkê
72 drzew, wœród których s¹ i
takie, których obwód pnia przekracza 250 cm. Warto przytoczyæ tu najnowsze badania
ornitologa prof. Macieja Luniaka,
które stwierdzaj¹ jednoznacz-

nie, ¿e przeprowadzone w
ostatnich kilku latach rewitalizacje trzech miejskich parków
(Ogrodu Krasiñskich, Parku na
Kêpie Potockiej i Parku ¯eromskiego na ¯oliborzu) tak mocno zaburzy³y ich ekosystem,
¿e ptaki, odpowiadaj¹ce za
regulacjê iloœci owadów, w tym
szkodników drzew, zaczê³y siê
z nich wyprowadzaæ. Obecnie
zosta³a ich tylko po³owa, a proces wci¹¿ postêpuje. Posadzenie m³odych drzew, nawet w
du¿ej iloœci, nie rekompensuje
strat w starym drzewostanie.
Trudno przewidzieæ, jakie skutki
mo¿e spowodowaæ tak du¿a
jednorazowa ingerencja w
drzewostan w przypadku Parku
Praskiego. Dla mieszkañców
tereny zielone to wa¿ny element ich ¿ycia, zielone p³uca
miasta, o które trzeba dbaæ, a
nie nimi zarz¹dzaæ. To, kto ma
rozpoznaæ gatunki chronione,
jest dla nich rzecz¹ drugorzêdn¹ pod warunkiem, ¿e
tak¹ ekspertyzê siê wykona.
Warto podkreœliæ, ¿e nawet
brak organizmów znajduj¹cych
siê pod ochron¹ nie mo¿e byæ
wystarczaj¹cym powodem do
niszczenia zieleni. Ochronê
przyrody gwarantuje tak¿e
Konstytucja RP. Szkoda, ¿e
urzêdnicy miejscy maj¹ inne
priorytety.
Kr.

LV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Krótka
Niespe³na kwadrans trwa³a LV sesja pó³nocnopraskiej rady.
Jej merytoryczna treœæ sprowadza³a siê do zaopiniowania zmian
w dzielnicowym za³¹czniku do bud¿etu m.st. Warszawy. Mo¿na
siê by³o tego spodziewaæ? Nic bardziej mylnego, bywa³y bowiem
sesje na Pradze, które zapowiada³y siê lekko, a koñczy³y po
wielu godzinach debat i k³ótni. Tym razem by³o niestandardowo
i nie wiadomo, czemu to zawdziêczaæ. Byæ mo¿e by³o to spowodowane brakiem obecnoœci na sesji cz³onków zarz¹du
reprezentuj¹cych Platformê Obywatelsk¹, którzy na sali obrad
pozostawili przedstawiciela SLD Jaros³awa Sarnê z g³ówn¹
ksiêgow¹. Byæ mo¿e stanem wyczekiwania przed zbli¿aj¹cymi
siê wyborami do PE, a byæ mo¿e niekonfliktowymi korektami
bud¿etu. Rada dokona³a przesuniêæ w bud¿ecie na kwotê 700
tys. z³ w zwi¹zku ze zmianami w klasyfikacji bud¿etowej. Na
wniosek wydzia³ów i jednostek przeniesiono prawie 100 tys.
miêdzy zadaniami i w rezultacie zwiêkszono o 400 000 z³otych
œrodki przeznaczone na remont placu Hallera. Plac zostanie
oœwietlony, zyska now¹ nawierzchniê alejek i wyremontowan¹
fontannê. Po przedstawieniu przez radnego Ireneusza Tonderê
opinii komisji bud¿etu, zmiany przesz³y bez dyskusji i jednomyœlnie.
DCH

Warszawa ko³em siê toczy
4 nowa gazeta praska

Rozbudowa obecnych szlaków komunikacji rowerowej,
upowszechnianie ruchu rowerowego na jezdni, montowanie
podpórek dla rowerzystów przed sygnalizacj¹ œwietln¹ –
to plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Rozmawiano o nich podczas
œrodowej debaty z cyklu Warszawa 2.0.
„Warszawa to nie wieœ, ¿eby cz¹tkowa³ bezp³atne przewo¿epo niej rowerem jeŸdziæ” – to nie rowerów komunikacj¹ pus³owa Marka Wosia, rzecznika bliczn¹. – Byliœmy pionierami. W
prasowego Zarz¹du Dróg Miej- tej chwili coraz wiêcej polskich
skich z 1998 r. Tak t³umaczy³ miast wprowadza takie rozwi¹likwidacjê œcie¿ki rowerowej zanie – chwali³ stolicê pe³noprzy ul. Œwiêtokrzyskiej. Cytat mocnik. Rok 2007 wprowadzi³ z
odœwie¿y³ Dominik Pucek, ro- kolei obowi¹zek stosowania nawerowy aktywista, jeden z pane- wierzchni asfaltowej i konsultalistów œrodowej debaty z cyklu cji projektów rowerowych. W
Warszawa 2.0. Jego zdaniem 2013 roku rowerzyœci z Zielonecytat dobrze oddaje to, jak wy- go Mazowsza przeprowadzili na
gl¹da³o kiedyœ podejœcie urzêd- zlecenie miasta audyt infrastrukników do rowerzystów. „Nie tury rowerowej. Przygotowano
przesadzajmy z budow¹ œcie- równie¿ Program Rozwoju Tras
¿ek rowerowych” – to kolejny Rowerowych do roku 2020.
cytat, tym razem Lecha KaczyñMarcin Jackowski z Zielonego
skiego. Wypowiedzia³ te s³owa Mazowsza, jeden z panelistów
w 2003 roku, jako prezydent podczas debaty, skrytykowa³
Warszawy, z okazji Europejskiego mierzenie infrastruktury roweroDnia bez Samochodu. Dominik wej jej d³ugoœci¹. – To bardzo
Pucek mia³ na podorêdziu zawodna miara. Dobrze wygl¹jeszcze kilka cytatów, na przy- da w statystykach, ale ka¿dy, kto
k³ad ten z 2010 roku: „Pokona³y po tych drogach jeŸdzi, wie, ¿e
nas procedury, ale siê nie d³ugoœci nie przek³adaj¹ siê na
poddajemy”. Tak Marcin wygodê jazdy. Prêdzej nale¿a³oOchmañski, rzecznik prasowy by zsumowaæ ³¹czn¹ wysokoœæ
urzêdu miasta t³umaczy³ nie- uskoków krawê¿ników – mówi³.
spe³nion¹ obietnicê monta¿u Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e przepis z 2007 roku o asfaltowej instojaków rowerowych.
frastrukturze rowerowej nie jest
372 km
Œrodowe spotkanie w Cen- przestrzegany. Jako przyk³ad
trum Spo³ecznym PACA 40 roz- wskaza³ ulicê Broniewskiego,
poczê³a prezentacja £ukasza gdzie ca³kiem niedawno wyrePuchalskiego. Pe³nomocnik ds. montowano drogê dla rowerów.
komunikacji rowerowej zacz¹³ Zosta³a wy³o¿ona kostk¹.
2 mln wypo¿yczeñ
od liczb. Mówi³, ¿e Warszawa
£ukasz Puchalski chwali³ Warma dziœ 372 km infrastruktury
rowerowej, ¿e w zesz³ym roku szawê równie¿ za system roweprzyby³o 40 km, a w obecnym – ru publicznego Veturilo. – Ósmy
wed³ug szacunków – przybêdzie pod wzglêdem wielkoœci w Eurooko³o 60 kolejnych kilometrów. pie. 150 tys. u¿ytkowników i dwa
Przypomnia³ te¿ kilka wa¿nych miliony wypo¿yczeñ w minionym
dat. Na przyk³ad rok 2004 zapo- roku – wylicza³ i zapowiada³, ¿e

Dwa testamenty prze³om bez … prze³omu
dokoñczenie ze str. 1

Zapad³ wyrok skazuj¹cy oszusta - wszystko z inicjatywy
mieszkañców… Ka¿dy wiêc
zapyta: dlaczego ta sprawa jest
jeszcze nie za³atwiona? Dlaczego córka skazanego prawomocnym wyrokiem w 2006 roku
oszusta mo¿e domagaæ siê
dziœ czegokolwiek od kogokolwiek z mieszkañców? Dlaczego tak gorliwie eksmituje siê i
egzekwuje komornicze nale¿noœci z tytu³u ewidentnego
przestêpstwa? (…) w 2014,
pojawi³ siê te¿ wyrok S¹du
Okrêgowego. Ponownie stwierdzono w tym wyroku, ¿e oszust
jest oszustem. Testament jest
podrobiony. Sprzeda¿e s¹ fikcyjne. I co? I nic. Mieszkañcy
maj¹ kolejne wezwania na
sprawy. A to o eksmisjê. A to o
zap³atê. Na zmianê. Bo szajkê
kosztuje to tylko nieco pieniêdzy, a tych jej przecie¿ nie brakuje. Nas kosztuje to zdrowie i
– wliczaj¹c horrendalne czynsze – masê pieniêdzy, jak na
nasze skromne mo¿liwoœci.
Obrazy jednego z lokatorów,
artysty malarza s¹ wci¹¿ licytowane na poczet zaleg³ych
op³at za czynsz, które musi
sp³acaæ deweloperom, choæ ci
nabyli kamienice, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e pochodz¹ z kradzie¿y. Inni lokatorzy p³ac¹
horrendalne czynsze, zaœ deweloper dzia³a na ich wyniszczenie. Kiedy lokatorom za-

czyna brakowaæ œrodków na
wygórowane op³aty, s¹ eksmitowani z lokali, które potem trafiaj¹ do rynkowego obrotu.
Jeden z lokatorów otrzymuje
dziwne pisma z ró¿nych wydzia³ów s¹du ponaglaj¹ce do op³at
za … pozwy deweloperów. Odpowiedzi komornika docieraj¹ z
niew³aœciwymi numerami pism.
Artysta malarz, lokator jednego
z zad³u¿onych mieszkañ, tak
mówi o swojej sytuacji: Czujê siê
tak, jakbym sta³ na samym
wierzcho³ku masywnej piramidy
i chwiej¹c siê próbowa³ uchwyciæ siê powietrza. Obrazowo powiedziane, ale stanowczo zbyt
eufemistycznie. Nam ta sytuacja
przypomina raczej pajêczynê
oplataj¹c¹ siê wokó³ tej sprawy
i jak kokon otulaj¹c¹ z³odziei i
oszustów, zaœ na szyjach lokatorów zaciskaj¹c¹ siê jak pêtla.
Gdzie sprawiedliwoœæ s¹dów,
gdzie wyczulenie urzêdów i instytucji na przekrêt? Dlaczego
karani s¹ uczciwi, niezamo¿ni
ludzie, zaœ kary nie mog¹ doczekaæ siê op³ywaj¹cy we wszystko z³odzieje? Gdzie jest koniec
tej nitki, po którego uchwyceniu
rozpocznie siê niszczenie pajêczyny oplataj¹cej tê aferê? Czy
doczekamy siê rozwik³ania tej
sprawy i sprawiedliwego i przyk³adnego ukarania wszystkich
winnych? Pytania wci¹¿ siê
mno¿¹. Odpowiedzi brak.
El¿bieta Gutowska

ten rok najprawdopodobniej bêdzie jeszcze lepszy. – W ci¹gu
ostatnich tygodni zarejestrowa³o
siê kilka tysiêcy osób, a na koniec zesz³ego tygodnia mieliœmy
ju¿ ponad 100 tys. wypo¿yczeñ.
Jaros³aw Karcz, wiceburmistrz Pragi-Po³udnie oraz Dominik Pucek z inicjatywy spo³ecznej „Chcemy Veturilo na
Grochowie” ubolewali jednak,
¿e ¿adna ze stacji rowerowych
nie zosta³a zlokalizowana w ich
dzielnicy. – Spoœród 173 stacji
tylko 22 znajduj¹ siê po prawej
stronie Wis³y – zwraca³ uwagê
Dominik Pucek. Postulowa³, by
zniwelowaæ te dysproporcje.
– Praga-Po³udnie oczywiœcie
zas³uguje na rower publiczny, ale
budowa takiego systemu w ka¿dym mieœcie zaczyna siê od œcis³ego centrum i stopniowo rozchodzi na kolejne dzielnice – wyjaœnia³ pe³nomocnik. Przypomnia³,
¿e w 2012 roku by³o niezwykle
trudno znaleŸæ 17 mln z³ na zadania zwi¹zane z rowerami. – Nie
mogliœmy pozwoliæ sobie na wiêcej
stacji, a rozrzucanie tych, które
mieliœmy po ca³ym mieœcie nie
zda³oby egzaminu – wyjaœnia³.
Stacje rowerowe, które pojawi³y siê lub wkrótce siê pojawi¹,
poza centrum, w ca³oœci lub w
wiêkszej czêœci by³y finansowane
ze œrodków dzielnicowych. Tak
by³o w przypadku: W³ochów,
Bemowa, Woli, Ochoty, Ursusa,
Ursynowa, Bielan, ¯oliborza,
Targówka i Bia³o³êki. Tak bêdzie
musia³o staæ siê równie¿ w przypadku Pragi-Po³udnie. – Wydawanie pieniêdzy na stacje w dzielnicach oddalonych od centrum
jest mniej efektywne – t³umaczy³
£ukasz Puchalski. Stacje w centrum maj¹ po kilkanaœcie tysiêcy
wypo¿yczeñ – wielokrotnie wiêcej
ni¿ stacje oddalone od Œródmieœcia.
To ju¿ wkrótce…
Pe³nomocnik ds. komunikacji
rowerowej podczas prezentacji
zapowiada³ upowszechnianie
ruchu rowerowego na jezdni. –
Mamy ju¿ 372 km infrastruktury rowerowej, ale tylko 7 km jest
bezpoœrednio na jezdni w postaci pasów czy kontrapasów.
Musimy oswajaæ siê z widokiem
rowerzystów na jezdni – przekonywa³. Zapowiedzia³, ¿e
projekty, które zosta³y zatwierdzone do realizacji, zwiêksz¹
d³ugoœæ pasów rowerowych w
mieœcie o 20 km.
£ukasz Puchalski przekonywa³
równie¿, ¿e urzêdnicy staraj¹ siê
udostêpniaæ rowerzystom miejsca, które z ró¿nych przyczyn nie
s¹ dla nich dostêpne. Tak by³o
na przyk³ad z placem Pi³sudskiego. – Z nieznanych nikomu powodów ruch rowerowy by³ tam
zabroniony. Zmieniliœmy to. Uda³o nam siê równie¿ dopuœciæ ruch
rowerowy na buspasie na ulicy
Królewskiej – mówi³ Puchalski.
Analizy, które przeprowadzono,
pokaza³y, ¿e 98 proc. osób, które jeŸdzi³y rowerem po Królewskiej, robi³y to niezgodnie z przepisami: poruszali siê albo po buspasie, albo po chodniku. – Zalegalizowaliœmy ruch rowerowy
na buspasie i okaza³o siê, ¿e w
tym miejscu nie mia³o to negatywnego wp³ywu na funkcjonowanie komunikacji publicznej.
Przekona³o nas to, ¿e autobusy
poruszaj¹ siê tam z prêdkoœci¹
poni¿ej 30 km na godzinê, ¿e
ruch autobusowy nie jest du¿y i
¿e odcinek nie jest d³ugi.
Bêdzie wiêcej podobnych ruchów. W kolejce czeka Plac Zamkowy. Pe³nomocnik zapowiedzia³
równie¿ rozbudowê parkingów rowerowych. W zesz³ym roku we
wspó³pracy z dzielnicami uda³o siê
postawiæ blisko 1300 stojaków w
kszta³cie odwróconej litery „U”. W
grudniu urz¹d miasta kupi³ 500 kolejnych stojaków, które zosta³y ju¿

rozdysponowane w poszczególnych dzielnicach. W najbli¿szym
tygodniu urzêdnicy og³osz¹ przetarg na 500 kolejnych sztuk. Mechanizm jest prosty: ZTM ze œrodków, które pochodz¹ z Veturilo kupuje stojaki i u¿ycza je dzielnicom,
które w³asnymi œrodkami montuj¹
je w ustalonych lokalizacjach.
Urz¹d miasta zamówi³ równie¿ tak zwane podpórki rowerowe. – To rozwi¹zanie stosowane za granic¹, ale te¿ w kilku
polskich miastach. Montuje siê
je przed sygnalizacj¹ œwietln¹,
aby rowerzysta, oczekuj¹c na
zielone œwiat³o, móg³ siê podeprzeæ i nie musia³ schodziæ z roweru – wyjaœnia³ pe³nomocnik.
Propozycje mieszkañców
Remigiusz Kadelski zaproponowa³ zorganizowanie odrêbnego szkolenia dla kierowców
miejskich autobusów. – To zmora rowerzystów. Kierowcy nagminnie wykorzystuj¹ przewagê gabarytow¹ autobusu w stosunku do rowerzystów – mówi³.
– Przyda³oby siê szkolenie, które przypomnia³oby im pewne
regu³y prawa drogowego, bo
najprawdopodobniej pokutuje w
nich przekonanie, ¿e rowerzyœci na drodze to z³o wcielone.
Magdalena Soko³owska, radna
dzielnicy Ursynów, na spotkanie
jecha³a metrem. Zauwa¿y³a, ¿e
ostatni wagon poci¹gu to ulubione miejsce rowerzystów. – Czy nie
warto by³oby oznaczaæ te wagony i przystosowaæ do przewo¿enia rowerów? – pyta³a. Zwróci³a
równie¿ uwagê, ¿e pasa¿erowie
czêsto patrz¹ na rowerzystów z
ma³¹ ¿yczliwoœci¹. – Warto by³oby wiêc uœwiadomiæ ludziom poprzez widoczne oznaczenia, ¿e
podró¿ ostatnim wagonem grozi
spotkaniem z rowerzyst¹. Podczas debaty pad³a równie¿ propozycja, ¿eby pod znakami drogowymi D3 – „Droga jednokierunkowa” umieszczaæ tabliczki z napisem: „Nie dotyczy rowerów”, daj¹c pozwolenie rowerzystom na
Kr.
poruszanie siê pod pr¹d.

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
28 V (œroda) godz. 14.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki. Spotkanie
Ko³a Sybiraków.
30 V-1 VI (pi¹tek-niedziela) - „Znamy siê (nie)tylko z widzenia”
wyjazd integracyjny grup teatralnych oraz zespo³u tañca
ludowego DK Zacisze do Kañ.
30 V (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
31 V (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.
Wstêp 15 z³.
3.06 (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski: Micha³ Jagie³³o –
poeta, pisarz, ratownik górski. Wstêp 10 z³.
4.06 (œroda) godz. 17.45 - XXX Gie³da Inicjatyw Artystycznych
„Jan Nowak Jeziorañski – Cz³owiek Roku 2014”.
6.06 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury: Dzieñ Wolnoœci
– œwiêto demokracji. Wstêp wolny.
6.06 (pi¹tek) godz. 17.30 - Gobelin – otwarcie wystawy
pracowni tkactwa artystycznego DK Zacisze w Miejskiej Galerii
Sztuki „4 Strony Œwiata” w Pu³tusku. Koncert zespo³ów „¯urawie”
oraz „Zaciszañska Nuta”.
6.06 (pi¹tek) - Jednodniowy wyjazd kulturalno-integracyjny do
Pu³tuska dla studentów UTW.
7.06 (sobota) godz. 10.00 - Zakoñczenie Akademii „Dotknij
sztuki” (wszystkie grupy) – w programie rodzinne latawce.
7.06 (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³.
8.06 (niedziela) godz. 16.00 - „Spotkanie z gitar¹” prezentacja
sekcji gitary.
9.06 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Uroczyste zakoñczenie roku
akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK
Zacisze.
11.06 (œroda) godz. 11.00 - „Ca³y park œpiewa z nami” – otwarta
próba zespo³u „Zaciszañska Nuta” w Parku Wiecha
12.06 (czwartek) godz. 17.45 - Przedstawienie muzyczne w
wykonaniu Dzieciêcego Zespo³u Wokalnego „Abrakadabra”.
13.06 (pi¹tek) godz. 9.00 - Przedstawienie muzyczne w
wykonaniu Dzieciêcego Zespo³u Wokalnego „Abrakadabra”
dla szkolnych kole¿anek i kolegów. Wstêp wolny.
13.06 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
14.06 (sobota) godz. 10.00 - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Mali Einsteini – temat: Po co nam nosy i nosowe w³osy? Zajêcia
dla dzieci w wieku 4-9 lat. Op³ata 30 z³.
16.06 (poniedzia³ek) godz. 18.30 - Spotkanie informacyjne
dotycz¹ce naboru do Akademii Malucha sezon 2014/2015.
17.06 (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski: Rocznica œmierci
ks. prof. Józefa Tischnera. Wstêp 10 z³.
20-29.06 - Polsko-ukraiñski „Projekt W” w Supraœlu realizowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach
programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”.
24.06 (wtorek) godz. 18.00 - Prezentacja dzieci i m³odzie¿y
z sekcji muzycznych DK Zacisze.

LXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Rada bez przewodnicz¹cego
Nadzwyczajn¹ sesjê 26 maja prowadzi³ wiceprzewod- na zakup tabletów; odpiera³
nicz¹cy Maciej Jankiewicz. Pierwsz¹ godzinê obrad zaj¹³ zarzut o zmuszaniu zarz¹du
bud¿et partycypacyjny, drug¹ – wniosek o odwo³anie do tego zakupu; przypoprzewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Targówek.
mnia³, ¿e w posiedzeniach
Obszernych informacji na
W imieniu 8 radnych klubu zarz¹du uczestniczy³ z w³apierwszy temat udzieli³ Artur PO, wniosek z³o¿ony 9 kwiet- snej inicjatywy, a radni mog¹
Gaj – wiceprzewodnicz¹cy nia przedstawi³ Jêdrzej Ku- przeczytaæ protoko³y z tych
Dzielnicowego Zespo³u ds. nowski. Zbigniewowi Pocze- posiedzeñ; konwenty by³y
Bud¿etu Partycypacyjnego w snemu zarzucono, ¿e od 2012 zwo³ywane, wiêc zarzut o
Dzielnicy Targówek. W 2013 roku wystêpowa³ do zarz¹du niezasiêganiu opinii jest
roku radni ustalili, ¿e ten bu- Targówka w sprawie zakupu niemerytoryczny.
d¿et wyniesie 1 360 000 z³. tabletów, nie informuj¹c o tym
Do komisji skrutacyjnej wyOd 20 stycznia do 9 marca radnych; nie informowa³ rady brano: Jêdrzeja Kunowskiego,
wp³ynê³o od mieszkañców o ustaleniach podejmowanych Daniela Wargockiego, Ma³go112 wniosków, z których we- podczas posiedzeñ zarz¹du, w rzatê Zieliñsk¹, Annê Moryfikacjê przesz³y 73 projek- których uczestniczy³; nie zasiê- czulsk¹ i Urszulê Suzdalcew.
ty: 30 na Bródnie, 15 na Tar- ga opinii wszystkich wiceprze- W tajnym g³osowaniu udzia³
gówku Mieszkaniowym, 7 na wodnicz¹cych rady i przewod- wziê³o 25 radnych. Po przeliTargówku Fabrycznym, 21 na nicz¹cych klubów; uniemo¿li- czeniu kart do g³osowania
Zaciszu. Na pocz¹tku czerw- wia przygotowanie siê radnych przewodnicz¹cy komisji Jêca zespó³ zorganizuje kolejn¹ do sesji.
drzej Kunowski og³osi³, ¿e za
turê spotkañ projektodawców
Andrzej Gapys wyrazi³ opi- odwo³aniem oddano 13 g³oz mieszkañcami, a miêdzy 20 niê, ¿e te zarzuty nie s¹ powo- sów, przeciw – 12. Uchwa³a o
a 30 czerwca – g³osowanie dem do odwo³ania z funkcji odwo³aniu zosta³a podjêta.
nad poszczególnymi projek- przewodnicz¹cego rady. O rozMaciej Jankiewicz podziêtami. Ka¿da osoba ma do wy- wa¿enie okolicznoœci zakupu kowa³ Zbigniewowi Poczekorzystania 5 g³osów, które tabletów, bez przerzucania snemu za prawie 8-letni¹ pramo¿e oddaæ na od 1 do 5 pro- winy na przewodnicz¹cego, cê jako przewodnicz¹cego
jektów. Po zakoñczeniu g³o- poprosi³ burmistrz S³awomir Rady Dzielnicy Targówek.
sowania zwyciêskie projekty Antonik.
Zbigniew Poczesny podziêkozostan¹ zapisane w planie
Odnosz¹c siê do zarzu- wa³ wszystkim za wspó³pracê.
bud¿etowym na 2015 rok i
tów, Zbigniew Poczesny Og³oszono przerwê w pracy
bêd¹ realizowane. W dyskuprzypomnia³, jak radni zmie- rady do 5 czerwca.
sji na sesji wiele miejsca zaj¹³
niali decyzje co do œrodków
K.
projekt placu zabaw przy DK
„Zacisze”, w kontekœcie placu zabaw przy ul. Sternhela
No¿e do kosiarek i traktorków,
oraz tryb informowania auto¿y³ki do kos spalinowych
ra o zmianach, dokonywanych w trakcie procedowania
tel. 665-007-515, e-maestro.eu
projektu.
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Œmiech to zdrowie
Uaktywnia endorfiny (hormony szczêœcia), rozluŸnia,
pobudza kr¹¿enie, wzmacnia uk³ad odpornoœciowy – tak
dzia³anie œmiechu na nasz organizm charakteryzuj¹ specjaliœci.
Badania nad œmiechem i jego wp³ywem na zdrowie, z
perspektywy psychologicznej i fizjologicznej oraz jogi
œmiechu, prowadzone by³y m.in. w University of Wisconsin.

Jogê œmiechu stworzy³ w
1995 roku dr Madan Katari w
Bangalore w Indiach. Jego
uczeñ, Piotr Bielski – pierwszy
polski certyfikowany trener jogi
œmiechu, jest absolwentem
wydzia³ów: socjologii i stosunków miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego. Ma 32
lata, od niedawna mieszka na
Targówku. FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa
Targówek zaprosi³o go do
wspó³pracy w programie
„Senior + Aktywnoœæ = Super
¯ycie”.
21 maja Piotr Bielski spotka³
siê z seniorami w Bibliotece
Publicznej przy ul. Œw. Wincentego. Opowiedzia³ o prowadzonych przez siebie
warsztatach i treningach jogi
œmiechu, m.in. z biznesmenami, pacjentami w szpitalach,
domach seniora i wiêzieniach.
Pokaza³ filmiki z grupowych
æwiczeñ jogi œmiechu policjantów w Indiach, Tajlandii, Wietnamie i Korei Po³udniowej.
Podzieli³ siê refleksjami na ten
temat: nie musisz byæ szczêœliwym, by siê œmiaæ; za pomoc¹ bezwarunkowego œmiechu zmieniasz siebie i swoje
postrzeganie œwiata, a wraz z
twoim œmiechem œwiat wokó³
ciebie siê zmienia. Pod kierunkiem Piotra Bielskiego uczestnicy spotkania wykonali kilka
æwiczeñ, m.in. „zamek b³yskawiczny” i „koktajl œmiechu”.
Mogli zadawaæ pytania i dzie-

liæ siê spostrze¿eniami. Jedna
z pañ przekonywa³a, ¿e pod
wp³ywem œmiechu wyg³adzaj¹
siê zmarszczki.
Piotr Bielski mówi, ¿e postawi³ sobie ambitny cel: aby
Polska by³a najbardziej rozeœmianym krajem œwiata. Zachêca, by œmiaæ siê nawet
bez powodu. Warto zajrzeæ na
www.joginsmiechu.pl
Drugie spotkanie z Piotrem
Bielskim odbêdzie siê 29 maja.
Aby wzi¹æ udzia³ w tym spotkaniu, a tak¿e w warsztatach
i innych zajêciach, organizowanych przez Stowarzyszenie
Amazonek Warszawa Targówek dla osób w wieku 60+,
nale¿y zg³osiæ siê i wype³niæ
deklaracjê. Mo¿na to zrobiæ w
prowadzonym przez FENIKS
Oœrodku Wsparcia i Integracji
przy ul. Wysockiego 20 podczas dy¿urów we wtorki i
czwartki w godz. 10-14 lub
mailowo feniksamazonki@wp.pl,
a tak¿e telefonicznie: 662 062 214
i 662 062 275.
Okazj¹ do rozmowy o ró¿nych dzia³aniach Stowarzyszenia bêdzie Ogólnopolski
Dzieñ Przyjació³ Pi³ki No¿nej, po³¹czony z ogólnopolsk¹ akcj¹ Stowarzyszeñ
Amazonek „Razem wygramy z rakiem”. 8 czerwca br.
w godzinach 10-16 amazonki z Targówka zapraszaj¹ do
VIII Ogrodu Jordanowskiego
przy ul. Suwalskiej 13.
K.

Konkursy przyci¹gaj¹
W czterech konkursach, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 42
przy ul. Balkonowej, wziê³o udzia³ 150 uczniów. 19 maja halê gimnastyczn¹
wype³nili laureaci i ich opiekunowie. Mo¿na by³o obejrzeæ wiele prac,
pos³uchaæ jednej z nagrodzonych opowieœci rodzinnych, felietonu Wiecha i
piosenek o Bródnie i Szmulkach. Najwa¿niejszym momentem by³o og³oszenie
decyzji jury z udzia³em nauczycieli jêzyka polskiego i historii.
W V edycji Warszawskiego Konkursu zostali: Maja Skowroñska z SP 28, Sawitri
Historyczno-Literackiego „II wojna œwia- Babkiewicz i Grzegorz Zubik z SP 42,
towa i Powstanie Warszawskie w dziejach Adam Mrowca, Karolina £abuszewska,
mojej rodziny” uczestniczyli uczniowie ze Marcin Szwed i Kamil Kokosza z SP 289,
szkó³ Targówka, ale tak¿e m.in. Bia³o³êki, Bart³omiej Wieteska z SP 120, a tak¿e
Bielan, Ursynowa, ¯oliborza. Laureatami gimnazjalistki: Marta Mieczkowska z G 7

i Zuzanna Kamiñska z G 143. Przyznano
równie¿ 9 wyró¿nieñ.
W VII edycji Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Targówku „Nie taki Targówek
straszny, jak go maluj¹”, po raz pierwszy
brali udzia³ uczniowie klas III-IV. W tej kategorii I miejsce zdoby³a dru¿yna z SP 42:
Patrycja Powa³a i Konstancja Rempa³a; na
II miejscu uplasowa³a siê dru¿yna z SP 52:
Kaja Srokosz, Nina Œwierk, Gabriela Walecka; na III - dru¿yny z SP 277 i SP42.
Wyró¿nienia otrzyma³y dru¿yny z SP 52,
SP 298, SP 84 i SP 114. Wœród dru¿yn z
klas V-VI najwy¿sz¹ punktacjê (93 pkt)
wywalczy³a trójka z SP 84: Alicja Barbachowska, Wojciech Nowicki, Jakub Rymarski; na II miejscu (79 pkt) uplasowa³ siê
zespó³ z SP 42: Zofia £ukasiewicz, Miko³aj
Jaworowski, Aleksandra Roguska. Po 78
punktów i III miejsce uzyska³y dru¿yny z
SP 277 i SP 42, wyró¿nienia – dru¿yny z
SP 114 i SP 275.
Og³oszone zosta³y tak¿e wyniki dwóch
konkursów dla uczniów SP 42. Autork¹
najlepszej spoœród 10 prac historyczno-pla-

stycznego konkursu „Ulice Targówka” dla
klas IV-VI zosta³ Daniela Ros³aniec z kl. V.
W konkursie fotograficznym „Cztery pory
roku na Targówku – Wiosna” udzia³ wziê³o 20 uczniów. W kategorii klas 0-III I miejsce zdoby³o zdjêcie Soni Kalinowskiej z kl.
III. W kategorii klas IV-VI – Paw³a Kani z
kl. IV. Konkurs bêdzie kontynuowany w kolejnych porach roku.
Laureaci otrzymali dyplomy i ufundowane przez senatora Marka Borowskiego
gad¿ety sejmowe oraz ufundowane przez
Urz¹d Dzielnicy Targówek zestawy plastyczne. Podziêkowania i gratulacje uczestnikom konkursów oraz ich opiekunom z³o¿y³y: zastêpca dyrektora SP 42 Aneta Lipska i reprezentuj¹ca Marka Borowskiego
Marzena Pleskot-Protasowicka.
„Dzieci by³y bardzo dobrze przygotowane. W dru¿ynowym konkursie wykaza³y
siê du¿¹ wiedz¹, zaczerpniêt¹ m.in. z
ksi¹¿ki Rafa³a Lasoty „Targówek – moja
ma³a Ojczyzna”; ró¿nice w tej konkurencji by³y niedu¿e, np. 2, 1 ,1/2 pkt. – powiedzia³a nam koordynatorka konkursów
Katarzyna Spoczyñska-Król. – Cieszê siê,
¿e dzieci rozmawiaj¹ z dziadkami i utrwalaj¹ to w pracach konkursowych.”
K.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Osuwisko na budowie metra
W miniony poniedzia³ek, tu¿ przed po³udniem zapad³a
siê ziemia nad tunelem budowanej II linii metra, na skrzy¿owaniu ulic Targowej i Kijowskiej. Natychmiast wstrzymano
ruch ko³owy i pieszy na obu ulicach. Przygotowano
objazdy dla autobusów komunikacji miejskiej i dla kierowców
indywidualnych.
Tu¿ przed oddaniem kolejnego numeru naszej gazety do druku,
26 maja oko³o godziny 14:30, uda³o nam siê skontaktowaæ z
Mateuszem Witczyñskim, rzecznikiem prasowym II linii metra,
który powiedzia³ NGP: Za wczeœnie jest, by mówiæ o przyczynach
zapadliska. Wa¿ne, ¿e nikomu nic siê nie sta³o i nie ma ¿adnych
strat w sprzêcie. Prewencyjnie ewakuowano trzy budynki na
Targowej pod numerami 42, 44 i 46. Osuwisko zalewamy
w³aœnie betonem, by jak najszybciej przywróciæ dla ruchu
zachodni¹ jezdniê Targowej. Jeœli chodzi o jezdniê wschodni¹
– jej przywrócenie dla ruchu nast¹pi póŸniej, jako ¿e czekamy
na wymienniki, które w tym przypadku s¹ niezbêdne. Mogê
uspokoiæ mieszkañców Pragi Pó³noc i ca³ej stolicy. Osuwisko
nie poczyni³o ¿adnych szkód w budowanym tunelu i nie bêdzie
mia³o wp³ywu na termin oddania inwestycji.
(egu)
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, 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
GITARA 881-037-630
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, 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

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

ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
GEODETA, pe³en zakres
us³ug 604-622-242
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,
komunie, konsolacje, sto³y
bilardowe. Wysockiego 10.
Tel. 603 956 654
SALA BANKIETOWA
„CARMEN” - wesela i
imprezy okolicznoœciowe
- ul. Krasnobrodzka 11. Tel.
22 811 10 85, 503 625 030,
www.carmen.waw.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYROBY garma¿eryjne,
nawi¹¿ê wspó³pracê ze
sklepami 602-253-579

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, równie¿
rozbite i bez dokumentów
519-353-990
ZATRUDNIÊ
NA PRODUKCJE ELEKTRONIKI
- Zielonka, monter elektronik,
technik monta¿u, automatycznego
p³yt PCB, technik uruchamiania
p³yt PCB, technik energoelektronik. Osoby z doœwiadczeniem, tel. 22 713-81-97,
joanna.krupa@partnerpraca.pl
NA PRODUKCJE KOSMETYKÓW
- TARGÓWEK FABRYCZNY,
pakowaczki, kontrola jakoœci,
pomoc technika, tel. 22 713-81-97,
joanna.krupa@partnerpraca.pl
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Szukamy w³aœciciela
W Warszawie na W³ochach 25 maja
znaleziono niedu¿¹, br¹zow¹ suczkê.
Sunia jest w œrednim wieku, widaæ,
¿e mieszka³a w domu.
Ma chipa, ale zarejestrowane dane
nie s¹ aktualne.
Szukamy w³aœciciela!
Tel. 660-587-847, 600-318-260.

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w
Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi
z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego
wieku jest uznawany za jednego z najlepszych
healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹
bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.
GUILLERMO skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy
innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
28, 29, 30 maja
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 czerwca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Podró¿ za jeden uœmiech
Proszê Szanownych Pañstwa,
moje wyborcze obserwacje ograniczaj¹ siê do dwóch wniosków.
Za ma³o nas przy urnach. Poszed³ co pi¹ty. Czyli w osiemdziesiêciu procentach jesteœcie bezwoln¹ papk¹, gotow¹ na jakiekolwiek rz¹dy mniejszoœci. Nawrót
caratu i galicyjskiej biedy. Warto
spojrzeæ w stronê Ukrainy.
Z tych aktywnych dwudziestu procent prawie po³owa wybra³a eurosceptyków. O niebiosa! Tak Wam siê podoba to
zaœmiard³e bizancjum rodem z
Rosji? Nadal chcemy narzekaæ
na kolejny rz¹d i resztê po
ogon tej zepsutej ryby zwanej
pañstwem i jego administracj¹? Nadal chcemy pañstwa koœcielnego, zachodnich
i wschodnich korporacji? Ich
ciemnych stron? Mafii z przys³owiowych pcimiów? Wzorce
do ¿ycia s¹ tam, gdzie kierunek emigracji. Ludzie, tu wystarczy wyszukaæ odpowiedniego kandydata, pójœæ do
urny i robiæ jak tam, a bêdzie.

Bycie lekarzem weterynarii
u³atwia obserwacje wykorzystania intelektualnego potencjum
homo homini w stosunku do
wykorzystania swojego potencja³u przez zwierzêta. Robert
Redford w cudownym filmie i roli
okreœli³ siê jako zaklinacz koni.
Zaraz potem pojawili siê zaklinacze psów, kotów i innych gatunków. Osobiœcie wolê termin
behawiorysta. Zaklinanie nie
ma zwi¹zku z cierpliwymi obserwacjami, zrozumieniem systemu zachowañ i porozumiewania siê pomiêdzy osobnikami
danego gatunku. Nadto chêci
porozumienia, a tak¿e wspó³pracy z cz³owiekiem. Behawioryœci ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ
ustalili, ¿e zwierzêta nie rozumiej¹ ¿adnego jêzyka, wystêpuj¹cego na Ziemi. Nauczone,
kojarz¹ pojedyncze s³owa zwi¹zane z zadaniem czy komend¹.
Nie zrozumiej¹ wiersza poety
czy prozy pisarza. Rozumiej¹
gesty, rozumiej¹ dŸwiêki. Wyœmienicie czytaj¹ z zapachów,

wzroku, ust, sposobu poruszania. Niektóre opanowa³y telepatiê. Zwierzêta maj¹ intuicjê i
dobr¹ pamiêæ. Maj¹ do dyspozycji te same uczucia i zdolnoœci odczuwania jak cz³owiek.
Maj¹ te¿ swoje ciemne strony i
charaktery. Potrafi¹ czêsto zadziwiæ i rozbawiæ. Polskich wyborców porówna³bym do stada
gnu. Kilka osobników przewodzi, reszta zaœ bezwolnie godzi
siê na kierunek wêdrówki. Promieñ wyobraŸni siêga jedynie
tego, co pod pyskiem. Bez zaklinania chcia³bym w nastêpnych felietonach wykazaæ, ¿e
maj¹c ma³y mózg mo¿na mieæ
wielk¹ wyobraŸniê. Do tego
cyklu przekona³a mnie suka
owczarka niemieckiego. Przesz³a dopiero co kilkugodzinn¹
operacjê. Przywieziona na zastrzyki wynikaj¹ce z dalszego
ci¹gu leczenia bez lêku poprowadzi³a w³aœciciela i mnie do...
salki operacyjnej, prezentuj¹c
piêkny czerwony jêzorek w geœcie zachêty do dalszej terapii.

Program Pomocy Wzajemnej rusza
z misj¹ aktywizacji zawodowej
Fundacja „Jeden Drugiemu” i Portal KtoPomo¿e.pl nie lub w ramach odp³atnej dziauruchamiaj¹ Program „Pomocy Wzajemnej”, którego celem ³alnoœci po¿ytku publicznego
jest wsparcie osób bez pracy w aktywizacji zawodowej prowadzonej przez organizacjê,
a przychody za zrealizowane w
poprzez zlecanie i œwiadczenie us³ug.
Program „Pomocy Wzajem- osób bez pracy, a tak¿e organi- ramach projektu us³ugi, s¹ przenej” to odpowiedŸ na realne zacji i instytucji zorientowanych znaczane na bezpoœredni¹, bezpotrzeby osób, które znajduj¹ na pomoc spo³eczn¹, problemy zwrotn¹ pomoc materialn¹ ososiê w trudnej sytuacji ¿yciowej bezrobocia, a z drugiej strony do bom potrzebuj¹cym, uczestniz powodu braku pracy. Twórcy osób oraz podmiotów potrzebu- cz¹cym w projekcie.
Zaproszenie do wspó³pracy
programu chc¹ zaszczepiæ w jacych okreœlonych us³ug.
ludziach chêæ niesienia pomoW programie udzia³ mog¹
Jak to dzia³a?
cy, opieraj¹c swój koncept na
Organizacja bior¹ca udzia³ w wzi¹æ wszystkie organizacje i
zlecaniu i œwiadczeniu us³ug z projekcie „Pomocy Wzajemnej” instytucje zorientowane na posercem, idei wolontariatu oraz w porozumieniu z uczestnikami moc spo³eczn¹, problemy bezintegracji lokalnych œrodowisk. projektu przygotowuje okreœlone robocia oraz kwestie integracji
Program Pomocy Wzajemnej oferty us³ug i og³asza je w serwi- spo³ecznej i rozwoju gospodarto przede wszystkim pomoc w sie (np. naprawimy zepsuty czego. - Jesteœmy zainteresozdobyciu doœwiadczenia i kwa- sprzêt domowy czy rower, poma- wani ka¿d¹ form¹ wspó³pracy
lifikacji, zyskania rekomendacji lujemy mieszkanie, pomo¿emy w z organizacjami po¿ytku pui polecenia, rozwijania swoich nauce dziecku, sprz¹taniu, upie- blicznego, instytucjami pañumiejêtnoœci i us³ug. W programie, czemy ciasto na komuniê). Do stwowymi, samorz¹dowymi, firpoprzez serwis KtoPomo¿e.pl, organizacji, jako strony formalnie mami i wszystkimi osobami doktóry jest platform¹ u³atwiaj¹ca realizuj¹cej us³ugi, sp³ywaj¹ zle- brej woli, którym bliska jest idea
œwidczenie us³ug, s¹ zareje- cenia od zainteresowanych niesienia wzajemnej pomocy –
strowane aktualnie 3033 osoby osób: potrzebuj¹cych pomocy, mówi Jaros³aw Potapczuk,
szukaj¹ce pracy i 628 zlecenio- nabywców us³ug, a tak¿e firm. twórca serwisu KtoPomo¿e.pl
dawców. To jednak dopiero Po zaakceptowaniu zg³oszenia
O Fundacji Jeden Drugiemu
pocz¹tek akcji.
organizacja ustala sposób i wa- wiêcej na www.jedendrugiemu.pl
Na czym polega Pomoc runki realizacji us³ugi w ramach
O serwisie KtoPomo¿e.pl
Wzajemna?
praktyk zawodowych. Us³ugi wiecej informacji w serwisie
Program „Pomocy Wzajem- mog¹ byæ realizowane bezp³at- www.Ktopomoze.pl.
nej” polega na organizowaniu
przez organizacje po¿ytku publicznego, bior¹ce udzia³ w projekcie, formy praktyk zawodowych dla osób, korzystaj¹cych
Wielkimi krokami zbli¿a siê coroczne œwiêto naszych najm³odszych
z ich pomocy. Z jednej strony,
- Dzieñ Dziecka. Zapewne ka¿dy z nas pamiêta, jak z niecierpliwoka¿dy, kto szuka pomocy,
œci¹ czeka³ na prezent z tej okazji. Jednak nie ka¿de dziecko mo¿e
wsparcia i pracy mo¿e zg³osiæ
liczyæ w tym dniu na choæby najdrobniejszy upominek, dlatego te¿
siê do takiej organizacji, a ta za
nasze stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki organizuje
poœrednictwem serwisu KtoPoakcjê pomocy dla Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkamo¿e.pl wesprze go w podjêciu
nek Rodziny Maryi z siedzib¹ na Bia³o³êce przy ul. Klasyków 52/54.
pracy. Z drugiej strony, ka¿dy,
Oto, czego potrzebuj¹ mieszkañcy domu dziecka:
kto chce pomóc podopiecznym
artyku³y higieniczne, œrodki czystoœci, produkty z d³umo¿e zg³osiæ zapotrzebowanie
goterminow¹ dat¹ wa¿noœci, d¿emy, konserwy, pasztety,
na us³ugê i wybraæ do jej realis³odycze itp., zabawki dla dzieci, pomoce szkolne.
zacji organizacjê za poœrednicProdukty te mo¿na przekazaæ wolontariuszom Inicjatywy
twem serwisu KtoPomo¿e.pl.
Mieszkañców Bia³o³êki na terenie domów handlowych DH
Dziêki temu tworzona jest sieæ
Tarchomin w dniach 28-30 maja. Razem pomó¿my dzieciom!
us³ugodawców i us³ugobiorców,
którzy czerpi¹ obopólne korzyPiotr Basiñski
œci i wzajemnie sobie pomagaj¹.
radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Do kogo kierowany jest
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)
Program?
www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl
Projekt „Pomocy Wzajemnej”
facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki
jest kierowany z jednej strony do

Zbiórka z okazji Dnia Dziecka

Prosto z mostu
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Drugi felieton na 25-lecie
¯ycie samo u³o¿y³o scenariusz
obchodów dwudziestopiêciolecia
odzyskania niepodleg³oœci. 25
maja, dziesiêæ dni przed okr¹g³¹
rocznic¹ wyborów 4 czerwca
1989 r., zmar³ wspó³twórca III RP
genera³ Wojciech Jaruzelski. Najbli¿szy tydzieñ poka¿e, kim jesteœmy, jako spo³eczeñstwo i jako
wspólnota pañstwowa.
Traf sprawi³, i¿ w tym samym
dniu, tylko 66 lat wczeœniej, 25
maja 1948 r., zgin¹³ rotmistrz Witold Pilecki, zamordowany strza³em w ty³ g³owy w wiêzieniu na
Rakowieckiej, jeden z najdzielniejszych polskich ¿o³nierzy II
wojny œwiatowej. Dzia³o siê to w
Rzeczypospolitej Polskiej, ju¿ nie
Drugiej, a jeszcze nie PRL. Gdyby polskie republiki numerowano
równie pieczo³owicie jak francuskie, to ten okres 1945-1952 powinien by³ byæ nazwany III RP,
dziœ wiêc mielibyœmy IV RP.
Wtorek 25 maja 1948 r. dla
kapitana Wojciecha Jaruzelskiego by³ zwyk³ym dniem pracy.
Rano mia³ wyk³ady w Centrum
Wyszkolenia Taktyki w Rembertowie. By³ w dobrym humorze,
gdy¿ w³aœnie dowiedzia³ siê, ¿e
sam marsza³ek Konstanty Ksawerowicz Rokossowski zatwierdzi³ jego awans. Przed zebraniem zarz¹du klubu oficerskiego

postanowi³ wpaœæ do miasta na
obiad. W drodze powrotnej trochê siê zdenerwowa³, gdy¿ jego
- jego, ju¿ prawie majora! - s³u¿bowy samochód musia³ na Marsza³kowskiej ust¹piæ pierwszeñstwa nieoznakowanej czarnej
furgonetce, wioz¹cej œwie¿e trupy z Rakowieckiej na Pow¹zki...
Jaruzelskiego z Pileckim
³¹czy postaæ Józefa Cyrankiewicza, z którym rotmistrz przebywa³ w obozie koncentracyjnym. Podczas procesu Pileckiego odczytano ponoæ list
Cyrankiewicza, wówczas premiera: „Gdyby oskar¿ony zechcia³ powo³ywaæ siê na mnie,
na nasz¹ znajomoœæ z Oœwiêcimia, nie mo¿e to w ¿adnym
wypadku zmniejszyæ jego winy
i spowodowaæ z³agodzenia
wyroku. Oskar¿ony Witold Pilecki jest wrogiem Polski Ludowej, jest bardzo szkodliw¹ jednostk¹, dlatego powinien ponieœæ najwy¿szy wymiar kary.”
Dwadzieœcia lat póŸniej w
rz¹dzie Cyrankiewicza Jaruzelski zosta³ ministrem obrony narodowej. Odpowiada³ za czystki antysemickie w wojsku, za
inwazjê na Czechos³owacjê i za
strzelanie do robotników. Zyska³ wtedy poparcie w Moskwie
mocniejsze, ni¿ kolejni premie-

Lewa strona medalu

Po eurowyborach
rzy i pierwsi sekretarze KC
PZPR, z którymi wspó³pracowa³
i których przetrwa³. Gdy sam
dotar³ na najwy¿sze szczeble
w³adzy, mia³ pecha: zacz¹³ siê
upadek Zwi¹zku Sowieckiego.
Pierwszym sekretarzem partii
by³ wiêc krócej, ni¿ obaleni
przez niego Gomu³ka i Gierek,
a premierem nawet znacznie
krócej, ni¿ Józef Cyrankiewicz.
Z t¹ histori¹ musi zmierzyæ
siê Rzeczpospolita. Jaki wp³yw
na obchody rocznicy uwolnienia siê od dyktatury bêdzie mia³a œmieræ ostatniego dyktatora?
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

W¹ska wyobraŸnia grozi korkami
Mówi siê, ¿e przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodu. Niby wiadomo, ¿e
od przybytku g³owa nie boli, jednak nie wszyscy chc¹ skorzystaæ
z tej skarbnicy. Na taki stan ksiêga przys³ów tak¿e ma ripostê, bo
przecie¿ wiadomo, ¿e jeszcze siê
taki nie urodzi³, co by wszystkim
dogodzi³. W ostatnich tygodniach
na ³amach lokalnych mediów, forów internetowych i portali spo³ecznoœciowych rozgorza³a dyskusja na na temat planowanej przebudowy ul. Œwiatowida, zwi¹zanej
z budow¹ jak¿e potrzebnej linii
tramwajowej na Tarchomin. Po
rozstrzygniêciu przetargu na wykonawcê, ruszy³a budowa torów,
trakcji i towarzysz¹cej infrastruktury. Pomijam ju¿ fakt, ¿e znaleŸli
siê ju¿ z³oœliwcy, którzy wyliczyli,
¿e czas przejazdu tramwaju ze
wzglêdu na liczbê przystanków
bêdzie d³u¿szy o 3 minuty od czasu przejazdu autobusu. Od razu
podnios³y siê g³osy ¿e jak to, szybki tramwaj mia³ byæ. A gdyby by³o
np. o 2 przystanki mniej, to zaraz
mielibyœmy protesty, ¿e tramwaj
bêdzie wozi³ powietrze. Poza tym
wiadomo, ¿e tramwaj przejmie
stopniowo pasa¿erów autobusów,
bo to najbardziej ekologiczny œrodek transportu.
G³ównym zarzutem niewielkiej
grupy mieszkañców jest poszerzenie ul. Œwiatowida, która sk³ada³aby siê z dwóch jezdni z dwoma i miejscami trzema pasami
ruchu (lewo- i prawoskrêty, aby
nie blokowaæ jad¹cych na wprost)
w ka¿dym kierunku. Przeciwnicy
tej inwestycji za³o¿yli na jednym
z portali spo³ecznoœciowych stronê „Nie dla autostrady na Tarchominie”. Nale¿y wiêc postawiæ sobie pytanie, czy w perspektywie
kilkudziesiêciu lat obecny kszta³t
ul. Œwiatowida lub ewentualnie
tylko z dwoma pasami w ka¿dym
kierunku bêdzie wystarczaj¹cy.
Œmiem twierdziæ, ¿e nie. Otó¿ od
lat planowano, ¿e droga ta bêdzie
mia³a charakter zbiorczy, czyli bê-

dzie g³ówn¹ ulic¹ tej czêœci Bia³o³êki. Takie zapisy znalaz³y siê
w dokumentach planistycznych
dotycz¹cych budowy ul. Œwiatowida. Ju¿ dzisiaj w tej czêœci
dzielnicy mieszka ok. 70% mieszkañców Bia³o³êki i nadal buduj¹
siê nowe osiedla, dlatego mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e po powstaniu
linii tramwajowej i dobrym skomunikowaniu Nowodworów z centrum Warszawy, deweloperzy
jeszcze chêtniej bêd¹ inwestowali
w budowê nowych bloków. A zatem liczba mieszkañców nadal
bêdzie ros³a, a ruch na ulicy Œwiatowida bêdzie siê zwiêksza³.
A teraz nieco faktów. Obecnie
ZTM wraz z budow¹ linii tramwajowej bêdzie budowa³ drug¹ nitkê ul. Œwiatowida. Jest wy³oniony wykonawca, który ju¿ wszed³
na teren budowy. Ka¿da jezdnia
bêdzie mia³a 10,5 metra szerokoœci, czyli dok³adnie tyle, ile teraz
ma jezdnia Œwiatowida w jednym
kierunku. Na tych 10,5 metrach
zostan¹ wytyczone od dwóch do
trzech pasy ruchu, doœæ w¹skie,
bo miejscami bêd¹ mia³y tylko 3,2
metra szerokoœci. Przy skrzy¿owaniach liczba pasów bêdzie siê
zmienia³a w zale¿noœci od organizacji ruchu i jego natê¿enia. Na
nitce wschodniej (dobudowywanej) bêdzie od 2 do 3 pasów ruchu, z których jeden bêdzie przechodzi³ w lewoskrêt. Na nitce zachodniej (istniej¹cej) jezdnia bêdzie mia³a na fragmentach wytyczone 3 pasy ruchu z przeznaczeniem jednego pasa na lewoskrêty oraz wyznaczonym przy
skrzy¿owaniach pasem do prawoskrêtu. Dziêki temu skrzy¿owania bêd¹ umo¿liwia³y bezproblemowe zjazdy na drogi lokalne.
Nie na ca³ym odcinku ul. Œwiatowida w kierunku Nowodworów istnieje mo¿liwoœæ wyznaczenia
trzech pasów ruchu, ale tam,
gdzie zostan¹ one wyznaczone,
tylko dwoma bêdzie mo¿na poruszaæ siê bezkolizyjnie na

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” zaprasza na premierê filmów
zrealizowanych przez seniorów z Targówka powsta³ych w ramach projektu:
„PóŸne debiuty” pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaœniewskiej.
Uroczysta premiera odbêdzie siê 30 maja o godzinie 18.00 w kinie „Œwit” ul. Wysockiego 11.

Wybory do Europarlamentu
za nami. Na poziomie ogólnopolskim po raz kolejny wygra³a
Platforma Obywatelska przed
PiS. Trzecie miejsce dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a
potem Nowa Prawica Janusza
Korwin-Mikkego, na którego
g³osowa³y nawet panie, mimo
¿e on sam jest za odebraniem
praw wyborczych kobietom.
Pi¹te miejsce zajê³o Polskie
Stronnictwo Ludowe, które odnotowa³o wynik lepszy, ni¿ dawa³y mu sonda¿e. Europa+
Twój Ruch, czyli koalicja Palikota, Kalisza, Siwca i Piskorskiego pod patronatem Aleksandra Kwaœniewskiego nie
przekroczy³a progu wyborczego osi¹gaj¹c niewiele ponad
3% poparcia Polaków. Lepszy
wynik zdoby³a nawet Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry,
ale i oni do Europarlamentu nie
pojad¹.
W Warszawie (bez nale¿¹cych do okrêgu wyborczego
s¹siednich powiatów) pierwsze miejsce zajê³a Platforma
Obywatelska. Nie zaszkodzi³o
jej ani referendum w sprawie
odwo³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz, ani afera bemowska, aczkolwiek poparcie dla
PO spad³o w stolicy z 54% w
2009 roku do 43,7% teraz.
Czteropunktowy wzrost z 22
do 26,5% zanotowa³o w tym
czasie Prawo i Sprawiedliwoœæ. Na trzecim miejscu Sojusz Lewicy Demokratycznej z
8,5 procentowym poparciem,
potem Europa Plus Twój Ruch
z 6,5% poparciem i blisko 6%
dla partii Korwin-Mikkego.

Co ciekawe, na skutek
skomplikowanej ordynacji
europos³em z Warszawy zosta³ kandydat tej partii, a nie
Wojciech Olejniczak, który
zebra³ g³osów du¿o wiêcej.
Ostatnie miejsce w Warszawie zaj¹³ PSL i Zieloni, dla
których wielkomiejski elektorat mia³ byæ szans¹ na zaistnienie w polityce. Takie wyniki prze³o¿y³y siê na dwa
mandaty europoselskie dla
PO, dwa dla PiS i jeden dla
Nowej Prawicy.
Najwiêkszym przegranym
tych wyborów jest Twój Ruch
Europa Plus. Wynik na poziomie trzech procent ostatecznie koñczy jakiekolwiek dyskusje na temat uk³adu si³ na
lewicy. Z tego pojedynku –
decyzj¹ wyborców - zwyciêsko wyszed³ Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Nie pomog³y
Palikotowi znane nazwiska,
jak Kalisz, Siwiec czy Kutz,
choæ bez w¹tpienia i tak poprawi³y one notowania listy. W
Warszawie SLD wygra³ z Twoim Ruchem, a Ryszard Kalisz
przegra³ z Wojciechem Olejniczakiem, choæ jeszcze niedawno ustawiano go przecie¿
jako faworyta w starciu z
Hann¹ Gronkiewicz-Waltz o
fotel prezydenta miasta. 26
tysiêcy g³osów poparcia, jakie
otrzyma³, to jednak potê¿ny

kube³ zimnej wody na g³owê,
który do podjêcia próby walki
w wyborach samorz¹dowych
na pewno bardzo mocno zniechêca. A Ryszard Kalisz przegrywaæ nie lubi.
Dzieñ po wyborach europejskich to tak naprawdê pocz¹tek kampanii samorz¹dowej, a
to te wybory s¹ dla nas najwa¿niejsze. To od ich wyniku zale¿y, jak bêdzie wygl¹daæ miasto, w którym ¿yjemy. Dlatego
dziêkuj¹c Pañstwu za g³osy na
listê SLD-UP, bardzo proszê
na jesieni o wiêcej.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

TELEGRAM
Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop
Marii Tondery, Mariusza Borowskiego
i Ireneusza Tondery - stop
w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop
Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop
ZAPRASZAMY!

Ch³odnym okiem
wprost, nie nara¿aj¹c siê na
wjazd na pasy s³u¿¹ce do skrêcania. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie standardami ul. Œwiatowida bêdzie mia³a chodniki i
œcie¿kê rowerow¹ oddzielone od
jezdni pasem zieleni. Torowisko
zostanie usytuowane w pasie pomiêdzy jezdniami ul. Œwiatowida.
Najwa¿niejszym elementem tej
inwestycji jest budowa linii tramwajowej na pocz¹tek do pêtli przy
ul. Mehoffera, póŸniej do Winnicy.
Blokowanie i oprotestowanie budowy drugiej nitki Œwiatowida
mo¿e o 2 lata opóŸniæ budowê
tramwaju przy rozkopaniu przestrzeni. Radny Wojciech Tumasz
organizuj¹c wraz z kandydatk¹ na
prezydenta Warszawy Joann¹ Erbel spotkania z mieszkañcami w
tej sprawie, dzia³a na ich szkodê.
Ciekaw jestem, co mieszkañcom
powiedz¹ za kilka lat, gdy ci bêd¹
stali w korkach nie mog¹c wydostaæ siê z Bia³o³êki jak za czasów,
kiedy nie by³o mostu Pó³nocnego.
Planuj¹c tak istotne rozwi¹zania
komunikacyjne trzeba patrzeæ perspektywicznie, bo w¹ska wyobraŸnia, tak jak w¹ska ulica – grozi korkami i niedogodnoœciami dla zmotoryzowanych mieszkañców.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Bud¿et partycypacyjny cz. 4
Zakoñczy³y siê wybory do
PE, na jesieni, prawdopodobnie 16 listopada, wybory do samorz¹du terytorialnego, a za
niespe³na miesi¹c rozpocznie
siê g³osowanie nad wnioskami, które mieszkañcy Pragi
wybior¹ do realizacji w roku
2015 w ramach bud¿etu partycypacyjnego.
W minionym tygodniu zespó³ ds. budzetu partycypacyjnego, któremu mam przyjemnoœæ przewodniczyæ, zakoñczy³ prace nad ostateczn¹ list¹
wniosków, które zostan¹ poddane powszechnemu g³osowaniu mieszkañców Pragi. W
wyniku trzech zebrañ preselekcyjnych, na których autorzy
po wewnêtrznej debacie oceniali swoje wnioski, odby³ siê
szereg g³osowañ, przydzielaj¹cych konkretnym wnioskom
konkretn¹ liczbê punktów.
Ocenione projekty zosta³y
przedstawione przez komisje
skrutacyjne powo³ywane na
ka¿dym spotkaniu zespo³u ds.
bud¿etu partycypacyjnego.
Okaza³o siê jednak, ¿e kilka
projektów otrzyma³o tê sam¹
liczbê punktów i tu odby³o siê
kolejne tajne g³osowanie, któ-

re doprowadzi³o do pozostania
tylko piêædziesiêciu projektów.
Wkrótce po tym, w kolejnym
g³osowaniu tajnym, nadaliœmy
im losow¹ numeracjê od 1do
50, z któr¹ mo¿ecie siê Pañstwo zapoznaæ oprócz NGP
tak¿e na stronie internetowej
urzêdu. Przed nami kolejny
etap prac. 12 i 13 czerwca projektodawcy bêd¹ publicznie
prezentowali swoje projekty w
sali konferencyjnej urzêdu
dzielnicy przy K³opotowskiego
15. Przypomnê, ¿e ostateczne
g³osowanie osobiste, korespondencyjne lub przez internet nad 50 projektami bêdzie
trwa³o od 20 do 30 czerwca.
Dopiero po tej dacie dowiemy
siê, które projekty w ramach
1,2 miliona przeznaczonych na
bud¿et partycypacyjny w 2015
roku bêd¹ realizowane. Wybór
ich tak¿e nie bêdzie prosty.
Zwyciê¿y oczywiœcie ten, na
który padnie najwiêcej g³osów,
ale ju¿ o dalszej kolejnoœci
bêdzie decydowa³o to, czy
mieszcz¹ siê w pozosta³ej puli
œrodków, ale o tym w dalszych
odcinkach.
Zdarzy³o siê tak¿e, ¿e do
bud¿etu partycypacyjnego

mieszkañcy zg³aszali projekty,
które zaplanowane s¹ do realizacji w tegorocznym bud¿ecie dzielnicy, jak rewitalizacja
placu Hallera czy remont
³¹cznika Siedlecka - Radzymiñska. Ten ostatni zacznie siê
na dniach, podobnie jak remont lokalnych ulic na Pradze
II: Burdziñskiego, Nusbauma,
M³ota i Szanajcy, o które od
d³u¿szego czasu zabiega³em.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Noc Muzeów na Pradze
Tysi¹ce warszawiaków wziê³o udzia³ w 11. edycji Nocy
Muzeów, która odby³a siê 17 maja. W imprezie wziê³y udzia³
234 placówki – muzea, galerie, biblioteki, teatry i inne instytucje. Wœród wielu atrakcji maj¹cych miejsce na Pradze,
najwiêkszym powodzeniem cieszy³o siê zwiedzanie fabryki
Wedla i kolacja w Dolinie Praettigau na wy³¹czonej z ruchu
ko³owego ulicy Nieporêckiej.

Fabryka Czekolady E. Wedel ju¿ po raz drugi podczas
Nocy Muzeów otworzy³a swoje drzwi dla entuzjastów s³odyczy. Ju¿ w po³udnie przed fabryk¹ na Zamoyskiego zebra³y siê ich wielkie t³umy. Ci, którym uda³o siê wytrwaæ w kolejce, mieli niecodzienn¹ okazjê
zobaczyæ, jak produkowane s¹
ich ulubione przysmaki, odwiedziæ pracowniê rarytasów,
gdzie powstaj¹ rêcznie robione czekoladowe rzeŸby oraz
s³ynne torciki wedlowskie. Muszê przyznaæ, ¿e je¿d¿¹ca po
szynach czekoladowa kolejka
zachwyci³a nie tylko dzieci.
W trakcie zwiedzania, w specjalnej sali pamiêci, uczestnicy
mogli zapoznaæ siê z histori¹
wedlowskiej fabryki i jej za³o¿ycieli. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³a replika samolotu RWD-13,
który Jan Wedel zakupi³ w latach 30. i wykorzystywa³ do
szybkiego transportu produktów wedlowskich oraz do reklamy. O historii czekoladowej dy-

nastii Wedlów napiszemy w
jednym z nastêpnych numerów
gazety.
Jak co roku, w czasie Nocy
Muzeów mo¿na by³o odwiedziæ praskie galerie artystyczne. W galerii Fundacji Artbarbakan N’69 na Tarchomiñskiej
9, w ramach projektu Artystyczna Tarchomiñska, odby³
siê wernisa¿ Kuby Cwieczkowskiego. Mieszkaj¹cy i tworz¹cy w Otrêbusach absolwent
Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie w zakresie malarstwa, tym razem wystawi³ swoje fotografie, zrobione na Wyspach Kanaryjskich.
- Sztuka fotografii polega na
umiejêtnoœci dostrzegania
tego, czego ktoœ inny nigdy nie
zobaczy – mówi artysta. –
Wa¿na jest te¿ kompozycja.
Wœród prezentowanych
zdjêæ du¿e wra¿enie robi czarno-bia³a fotografia wulkanicznych gór z ma³ym domkiem u
ich podnó¿a. Kryje siê w tym
zdjêciu jakaœ tajemnica. Na
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wystawie przewa¿aj¹ fotografie czarno-bia³e, poniewa¿, jak
mówi ich autor, czerñ i biel czêœciej poruszaj¹ wyobraŸniê.
Ale s¹ te¿ fotografie barwne,
jak choæby ³ódka w Cha³upach
czy bia³e domki miasteczka na
wyspie Fuerteventura.
- To takie obrazy kolorystyczne, które malujê za pomoc¹
aparatu fotograficznego wyjaœnia Kuba Cwieczkowski.
Artysta zdecydowa³ siê wystawiæ te¿ jeden obraz, aby
przypomnieæ, ¿e jest przede
wszystkim malarzem i kolor
ci¹gle go fascynuje. Wystawa
prac Kuby Cwieczkowskiego
czynna bêdzie do 30 maja.
Osoby zainteresowane zwiedzaniem wystawy proszone s¹
o kontakt telefoniczny z fundacj¹ Artbarbakan: 501 013 835
lub 500 791 681.
Na Noc Muzeów Jerzy Lassota i Miros³aw D³ugosz-Miron
w Galerii N’69 przygotowali
ponadto pokaz obrazów przeznaczonych na aukcjê „Artyœci
dla Fundacji Artbarbakan” oraz
„nocny przegl¹d magazynu”.
Wtajemniczeni wiedz¹, ¿e z
Tarchomiñskiej mo¿na bram¹
przejœæ na ulicê Nieporêck¹.
Tam, wzd³u¿ ulicy ustawiony
zosta³ biesiadny stó³. Okaza³o
siê, ¿e z okazji wizyty konsula
Praettigau, decyzj¹ burmistrza
dzielnicy Praga-Pó³noc w sobotni¹ noc 17 maja ulica Nieporêcka zosta³a zamkniêta dla
ruchu ko³owego. Na najd³u¿szym w mieœcie, a mo¿e i na
œwiecie stole, serwowano
chleb, piwo i inne praskie specja³y, a tak¿e szwajcarskie sery
z doliny Praettigau. A wszystko to przy akompaniamencie
muzyki i wyœwietlanych na
œwie¿ym powietrzu ruchomych
obrazach.
Je¿eli ktoœ szuka³ jednak
czegoœ spokojniejszego, móg³
na tej samej ulicy Nieporêckiej
wst¹piæ pod numerem 10 na
pi¹te piêtro do pracowni Omnimodo, prowadzonej przez Dorotê i Leszka Gêsiorskich. Tam
czeka³o go kameralne spotkanie
z malarstwem i grafik¹ pt. „Praga
jest kobiet¹”. Czy dlatego, ¿e
jest zmienna, raz tradycyjna,
innym razem nowoczesna?
Na to pytanie ka¿dy musia³
odpowiedzieæ sobie sam.
Z wielu ciekawych praskich
miejsc artystycznych warto
by³o tak¿e wybraæ atelier „Klitka”
na ulicy Z¹bkowskiej 12, gdzie
Julita Delbar prezentowa³a
swój projekt fotograficzny pt.
„P³ciowoœæ”, a Pawe³ Mostowski wystawê akwareli.
Nie sposób omówiæ tu
wszystkich atrakcji, przygotowanych przez praskich artystów na Noc Muzeów 2014.
Jednak na Z¹bkowskiej by³o
mniej ludzi ni¿ kilka lat temu.
Wydaje siê, ¿e to z powodu
martwoty artystycznej „Konesera”. Kiedyœ w Noc Muzeów
„Koneser” têtni³ ¿yciem, odbywa³o siê tam kilkanaœcie ró¿nych wydarzeñ artystycznych.
Tym razem by³o tam pusto i
cicho. Szkoda, ¿e „Koneser”
ju¿ nie przyci¹ga zwiedzaj¹cych na Pragê.
Joanna Kiwilszo

Cudowne lata
Znakomite fotografie Ryszarda ¯uchowskiego, prezentowane obecnie w Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury, przenosz¹ nas w magiczny œwiat
szczêœliwego dzieciñstwa.

Wydawa³oby siê, ¿e ka¿dy
mo¿e zrobiæ takie zdjêcia,
wszak dzieci s¹ jednym z
najwdziêczniejszych tematów sesji fotograficznych.
Ale to niezupe³nie jest
prawda. Ryszard ¯uchowski, którego wystawê pt.
„Cudowne lata” ogl¹damy
od 17 maja, potrafi zauwa¿yæ to, co innym z regu³y
umyka. Jako operator filmowy ma zreszt¹ œwietne przygotowanie zawodowe, jeœli
chodzi o kompozycjê zdjêæ
czy ich kadrowanie.

Ryszard ¯uchowski jest absolwentem kierunku realizacja
obrazu telewizyjnego, filmowego i fotografia na Wydziale
Radia i Telewizji Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach.
Zacz¹³ fotografowaæ w dzieciñstwie aparatem swojego ojca.
Przez wiele lat dokumentowa³
harcerskie ¿ycie na biwakach
i obozach. PóŸniej chcia³ zostaæ kimœ w rodzaju fotoreportera National Geographic, który jeŸdzi po œwiecie, zwiedza
obce kraje i poznaje niezwyk³ych ludzi. Dzisiaj ma czwór-

kê dzieci i rozumie, ¿e nie trzeba jeŸdziæ daleko, ¿eby zrobiæ
fascynuj¹ce zdjêcia. Inspiracjê
znalaz³ tu¿ obok siebie. Jego
ulubionym tematem, poza ukochanym miastem – Warszaw¹,
s¹ w³asne dzieci.
Prezentowane na wystawie
zdjêcia w wiêkszoœci nie s¹
pozowane, mo¿na powiedzieæ
nawet, ¿e s¹ podgl¹dane. Ryszard ¯uchowski uchwyci³
swoje dzieci w ró¿nych sytuacjach: w zabawie, w drodze
powrotnej ze szko³y czy we
œnie.
- Trzeba reagowaæ szybko
– mówi artysta – na przyk³ad
zdjêcie, na którym Marysia
chowa siê w dziupli drzewa (i
które notabene zosta³o ju¿
zakupione przez jedn¹ z
amerykañskich agencji reklamowych), powsta³o tylko
dziêki temu, ¿e w odpowiednim momencie zawo³a³a mnie
¿ona.
Zdjêcia zrobione zosta³y w
ró¿nych miejscach: w Warszawie na Bia³o³êce i na Stadionie Narodowym, w Beskidach i nad morzem. Ryszard
¯uchowski uwieczni³ i pokaza³ chwile radoœci, jak¹ nios¹
proste rzeczy: zabawa z w³asnym cieniem, zerwanie
kwiatków dla mamy, bieganie
po ka³u¿ach po burzy czy szukanie bursztynu o zachodzie
s³oñca, czyli po prostu szczêœliwe ¿ycie rodzinne, co wobec zbli¿aj¹cego siê Dnia
Dziecka jest jak najbardziej
na czasie.
Wystawa fotografii Ryszarda
¯uchowskiego „Cudowne lata”
w Galerii przy Van Gogha w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
przy ul. Van Gogha 1, czynna
bêdzie do 6 czerwca.
Joanna Kiwilszo

