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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

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 8

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 5

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

Oprawiamy prace dyplomowe - 20 z³

dokoñczenie na str. 2

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

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

Ju¿ po raz siódmy z inicjatywy

Stowarzyszenia MY na ulicach

Pragi Pó³noc pojawi siê roztañ-

czony pochód, który bêdzie bawiæ

mieszkañców dzielnicy i goœci

z ca³ej Warszawy. W sobotê 28

czerwca Pushkin Kiev Klezmer

Band z Ukrainy poprowadzi

kolejny muzyczny spacer.

Muzyczny spacer to chodz¹cy

koncert, który przemierza ulice

Pragi Pó³noc. Z jednej strony

nawi¹zuje do tradycji kapel

podwórkowych, z drugiej zaœ

podkreœla wielokulturowy cha-

rakter dzielnicy, wynikaj¹cy z

jej tradycji handlowych. Rozlo-

kowane w pobli¿u Dworce

Wschodni i dawny Petersburski

VII Muzyczny Spacer

Ulicami Starej Pragi
z zespo³em Pushkin Kiev Klezmer Band z Ukrainy

oraz Ca³a Praga Œpiewa, sobota, 28.06.2014 r.

Start godz. 16:00 – ul. Objazdowa 2 (Warszawski M³yn

Parowy) – ul. Siedlecka 47 –  ul. Kawêczyñska 57/59 (Bazylika)

– ul. Siedlecka 37 – ul. Kawêczyñska 26 – ul. Kawêczyñska 16

(zajezdnia tramwajowa) – ul. Z¹bkowska 42 (Klub KuŸnia) – fina³.

oraz okoliczne bazary sprawia³y,

¿e na Pradze rozbrzmiewa³y

obok siebie melodie polskie,

¿ydowskie, ukraiñskie, rosyjskie

i bia³oruskie. Odwzorowuj¹c

ten miêdzys¹siedzki tygiel,

zespó³ graj¹cy muzykê na

¿ywo wraz z roztañczonym

t³umem, co roku opanowuje na

kilka godzin ulice, podwórka i

zakamarki prawobrze¿nej dziel-

nicy Warszawy. Nad ca³oœci¹

czuwa przewodnik-wodzirej,

który prowadzi spacer wed³ug

trasy wyznaczonej ciekawost-

kami historycznymi i architek-

tonicznymi per³ami. Przypo-

mnimy sobie o wk³adzie ludno-

Ostatnie Dni Bia³o³êki, które

odbywa³y siê w dniach 14-15

czerwca, pokaza³y, jak wielkim

zainteresowaniem i poparciem

wœród mieszkañców cieszy siê

propozycja IMB. Odbyliœmy

wówczas liczne rozmowy z bia-

³o³êczanami, które utwierdzi³y

nas w przekonaniu, ¿e szpital

w naszej dzielnicy to inwesty-

cja wyczekiwana i uznawana

przez mieszkañców za nie-

Szpital na Bia³o³êce
Opieka medyczna na Bia³o³êce pozostawia wiele do

¿yczenia – dla nikogo nie jest to tajemnic¹. Ewenementem

jest fakt, ¿e na terenie dzielnicy o najszybszym przyroœcie

ludnoœci w Warszawie nie ma nocnej i œwi¹tecznej pomocy

lekarskiej. Brakuje równie¿ szpitala, który obs³ugiwa³by tê

czêœæ naszego miasta. W zwi¹zku z tym sprawy w swoje

rêce postanowi³a wzi¹æ Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

(IMB), która rozpoczê³a prace nad projektem szpitala w

dzielnicy Bia³o³êka, po³¹czone z konsultacjami spo³ecznymi

i zbiórk¹ podpisów poparcia.

zbêdn¹. Fakt, ¿e przez te dwa

dni zdobyliœmy 1200 podpisów

poparcia, mówi sam za siebie.

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o-

³êki razem z ekspertami z zakresu

s³u¿by zdrowia przygotowuje

obecnie szczegó³y propozycji

inwestycji pt. „Szpital na Bia³o³êce”.

Rozwa¿ane s¹ nastêpuj¹ce

lokalizacje: niewykorzystane

tereny Polfy Tarchomin, obszary

W grudniu 2012 r. w Bia³o³êce,

na placu zabaw przy ulicy

Odkrytej stanê³a pierwsza w

Polsce wie¿a lêgowa dla jerzy-

ków. Jest to rodzaj masztu,

przypominaj¹cy ponoæ swoim

kszta³tem ptaka w locie, roz-

dziela siê bowiem u góry,

wzorem roz³o¿onych skrzyde³,

na dwie p³aszczyzny, w których

mieszcz¹ siê rzêdy lêgowych

budek. Wie¿a, dodatkowo wy-

posa¿ona w oœwietlenie na

bateriê s³oneczn¹, kosztowa³a ok.

70 tysiêcy z³otych. Inicjatorem

tej nietypowej inwestycji by³

radny dzielnicy Bia³o³êka,

Marcin Korowaj, który liczy³ na

to, ¿e jerzyki pomog¹ mu

uwolniæ mieszkañców nadwi-

œlañskich osiedli od plagi komarów

i meszek, bêd¹cych ulubionym

pokarmem jerzyków. Niestety,

ju¿ drugi rok wie¿a stoi pusta,

jerzyki nie skorzysta³y z luksu-

sowego domu i odmówi³y

wspó³pracy w akcji niszczenia

komarów. Dlaczego nie chc¹

zamieszkaæ na maszcie?

Jerzyki to ma³e, podobne do

jaskó³ek, szaroczarne ptaki, o

d³ugich, w¹skich, sierpowato

wygiêtych skrzyd³ach, rozpo-

wszechnione tam, gdzie znaj-

duj¹ siê wysokie budynki, a wiêc

przede wszystkim w miastach.

Gniazda zak³adaj¹ bowiem w

szczelinach i zakamarkach

murów, wysoko pod dachem,

tylko niekiedy w dziuplach

drzew. Do Polski przylatuj¹ w

pierwszych dniach maja, a

odlatuj¹ w po³owie sierpnia.

Po¿ywienie, którym s¹ drobne

Jerzyki nie posz³y

na wspó³pracê!
Wie¿a z budkami lêgowymi dla jerzyków, postawiona za

70 tys. z³ na Bia³o³êce, ju¿ drugi rok stoi pusta - ptaki nie

chc¹ siê w niej osiedliæ. Ani chybi, zjedz¹ nas komary i meszki.

Rola pszczó³ w przyrodzie

jest ogromna, s¹ g³ównymi

zapylaczami wielu gatunków

roœlin, w tym takich, które sta-

nowi¹ podstawê wy¿ywienia

ludzi na ca³ym œwiecie. To dziêki

nim powstaj¹ owoce. Ale

pszczo³y – to nie tylko miodne,

to wiele innych gatunków. Aby

zaprosiæ pszczo³ê do swojego

ogródka, nie trzeba koniecznie

zak³adaæ pasieki. Wiele gatunków

– np. trzmiele, murarki – mo¿e

w naszym ogrodzie zabawiæ

d³u¿ej, jeœli tylko zapewnimy im

bazê lêgow¹ i pokarmow¹.

W ogrodzie stworzonym

dwa lata temu w ramach pro-

gramu „Ogród – ostoja zwierz¹t”

przy gimnazjum nr 141 przy ul.

Trockiej na Targówku, baza

pokarmowa ju¿ jest – mo¿na

teraz podziwiaæ piêknie kwit-

n¹c¹ polsk¹ ³¹kê kwietn¹, na

której a¿ roi siê od dzikich

pszczó³, trzmieli i motyli.

Aby zapewniæ pszczo³owatym

miejsce gniazdowania, w ramach

Owadzie wie¿e

na Targówku
Pszczo³y nie maj¹ ³atwego ¿ycia. Przetrwa³y miliony lat na

Ziemi, a to w³aœnie teraz, na naszych oczach, musz¹ mierzyæ

siê z wieloma zagro¿eniami w œrodowisku. Zagro¿eniami,

które doprowadzi³y do zespo³u masowego giniêcia pszczó³,

który dziesi¹tkuje ich populacjê na ca³ym œwiecie.

tegorocznej edycji programu,

ustawiona zosta³a w ogrodzie

wie¿a owadzia i budki dla

trzmieli. Wie¿a zbudowana jest

z imituj¹cych œrodowisko natu-

ralne elementów – np. pustych

³odyg trzciny, które zastêpuj¹

kiedyœ stosowane powszechnie

s³omiane strzechy, zasiedlane

przez pszczo³y murarki i inne

miesi erki, czy drewnianych
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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

LXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Obrady zaczê³y siê od zg³o-

szonych przez Mi³osza Stani-

s³awskiego w¹tpliwoœci co do

wa¿noœci sesji i legalnoœci

wyboru zarz¹du. W¹tpliwoœci

mieli te¿ m.in. Andrzej Gapys

i Zbigniew Poczesny.

W odpowiedzi na przes³ane

mailowo pytania Ma³gorzaty

Kwiatkowskiej i Macieja Jan-

kiewicza radca prawny urzêdu

Targówka Grzegorz Romano-

wicz wyrazi³ na piœmie pogl¹d

prawny, ¿e „odwo³anie z funkcji

przewodnicz¹cego rady nie

determinuje koniecznoœci

przejmowania jego obowi¹zków

przez najstarszego wiekiem

wiceprzewodnicz¹cego rady”.

Z pisma Andrzeja Balcerzaka,

naczelnika wydzia³u w Urzê-

dzie m.st. Warszawy wynika,

¿e uchwa³y rady dzielnicy

Targówek zosta³y ocenione w

trybie nadzoru i nie stwierdzo-

no w nich na tyle istotnych

uchybieñ, by wdro¿yæ postêpo-

wanie nadzorcze.

Burmistrz Grzegorz Zawi-

stowski poinformowa³, ¿e

cz³onkowie zarz¹du dzielnicy

posiadaj¹ uprawnienia od

prezydenta Warszawy do pe-

³nienia swoich funkcji; w przy-

padku niezgodnoœci z prawem

Hanna Gronkiewicz-Waltz

wprowadzi³aby postêpowanie

nadzorcze - nie uczyni³a tego.

Podzia³ opinii uwidoczni³ siê

w g³osowaniach w sprawie

przyjêcia protoko³ów z sesji:

LIX, LXII i LXIII (cz. I i II). 4

g³osowania da³y ten sam wynik:

13 – za, 10 – przeciw.

Kolejnym punktem obrad

by³a zmiana za³¹cznika dziel-

nicowego Targówka do bu-

d¿etu m.st. Warszawy na rok

2014, z autopoprawkami za-

rz¹du. W dokumencie tym za-

³o¿ono m.in.: zwiêkszenie o

1 600 000 z³ (m.in. z wiêk-

szych wp³ywów z podatków)

dotacji przedmiotowej na

oœrodek sportu i rekreacji, z

przeznaczeniem na remont

boiska pi³karskiego; przenie-

sienie kwot z innych zadañ

inwestycyjnych 1 340 036 z³

– na budowê ulicy Potulickiej

(odcinek ul. Lewinowska – ul.

Per³owa); przeniesienie œrod-

ków w wysokoœci 500 000 z³

na powtórny przetarg na roz-

budowê i modernizacjê SP nr

277 przy ul. Suwalskiej 29, w

celu utworzenia oddzia³ów

przedszkolnych; przeniesienie

œrodków w wysokoœci 160 000 z³

z zagospodarowania terenu

kana³ów: Zaciszañskiego i

Drewnowskiego – na zago-

spodarowanie terenów zieleni

wzd³u¿ Kana³u Bródnowskie-

go, wraz z budow¹ zbiornika

retencyjno-rekreacyjnego.

Informacji na temat propo-

nowanych zmian w za³¹czniku

udzielili: El¿bieta Marecka –

g³ówny ksiêgowy i wicebur-

mistrz Janusz Janik. Pozy-

tywn¹ opiniê wyrazi³y komisje:

bud¿etu i finansów; edukacji i

kultury; bezpieczeñstwa, pro-

mocji i inicjatyw lokalnych oraz

infrastruktury, inwestycji i

ochrony œrodowiska. Na pyta-

nia m.in. o koszt boiska w

OSiR i akcje w Parku RzeŸby

na Bródnie odpowiadali: dyrek-

tor OSiR Pawe³ Michalec i bur-

mistrz Grzegorz Zawistowski.

Uchwa³ê o przyjêciu zmian

w za³¹czniku popar³o 14

radnych, 7 wstrzyma³o siê od

g³osu, przeciwnych nie by³o.

Po wyjaœnieniach wiceburmi-

strza Wac³awa Kowalskiego,

równie¿ bez g³osów przeciw-

nych, przy 18 – za i 3 wstrzymu-

j¹cych siê, podjêta zosta³a

uchwa³a, pozytywnie opiniuj¹ca

projekt wykazu miejsc na terenie

dzielnicy Targówek, na których

dopuszcza siê prowadzenie han-

dlu obwoŸnego, ca³orocznie i se-

zonowo, g³ównie w rejonie

Cmentarza Bródnowskiego. Po

szerokich konsultacjach i uzy-

skaniu pozytywnych opinii Zarz¹-

du Dróg Miejskich, zwiêkszono

liczbê miejsc handlu o 36, jed-

noczeœnie zmniejszaj¹c ich po-

wierzchniê z 40 m do 15-25 m.

Bez dyskusji, po wyjaœnie-

niach przewodnicz¹cego komisji

rewizyjnej, Jêdrzeja Kunow-

skiego, 18 g³osami, przy 3

wstrzymuj¹cych siê, podjêto

uchwa³ê, zatwierdzaj¹c¹ roczny

plan tej komisji przez wpisanie

do niej kontroli przeprowadze-

nia i rozliczenia inwestycji

oœwietlenia ulicy Rzewiñskiej.

„Interpelacje i wnioski” zdo-

minowa³a sprawa wyborów do

Rady Osiedla Zacisze, które

odby³y siê14 czerwca. Obowi¹zek

powiadomienia mieszkañców o

takich wyborach, we w³aœciwy

sposób, z 14-dniowym wyprze-

dzeniem - spoczywa na prze-

wodnicz¹cym rady dzielnicy. W

przypadku Zacisza brak odpo-

wiedniego rozpropagowania

informacji o wyborach zaowo-

cowa³ nisk¹ frekwencj¹ – 38

osób. Co do winnego tej sy-

tuacji, na sesji zdania by³y

g³êboko podzielone.

                 K.

W nowej obsadzie
17 czerwca sesjê poprowadzi³, wybrany na przewodnicz¹cego

Rady Dzielnicy Targówek 2 czerwca, Krzysztof Miszewski –

urodzony na Bródnie w 1980 r., radny  IV I V kadencji, wybrany

z list Platformy Obywatelskiej, obecnie przewodnicz¹cy

4 komisji, sekretarz zespo³u partycypacyjnego w dzielnicy

Targówek, wspó³pracuj¹cy z lokalnymi organizacjami

spo³ecznymi, szczególnie – zrzeszaj¹cymi seniorów.

Wy¿sza Szko³a S³u¿by

Po¿arniczej zaprezentowa³a

drabinê mechaniczn¹ firmy

Magirus na podwoziu, które

wynios³o odwa¿n¹ grupê na

wysokoœæ 28,5 m. W czytelni

szkolnej by³ pokaz multime-

dialny akcji stra¿y po¿arnej i

profilaktyki przeciwpo¿arowej.

Dziêki Komendzie Sto³ecznej

Policji dzieci mog³y przejechaæ

siê na policyjnym motocyklu.

Zorganizowane przez WORD

mobilne miasteczko ruchu

drogowego trzeba by³o zwin¹æ

z powodu deszczu. Z tego sa-

mego powodu zamkniêty zosta³

Dzieciêcy Zak¹tek, przygotowany

przez Zbigniewa Kurmana.

Nie by³o przeszkód dla Wing

Tsun Kung Fu: bracia Pawe³ i

Krzysztof Dybiccy poprowadzili

pokazy karate i warsztaty

samoobrony, zachêcaj¹c do

udzia³u zw³aszcza dziewczêta.

Pod kierunkiem Moniki Kra-

snodembskiej i Agaty Smuk z

PLL LOT odby³y siê zabawy,

prezentacje, pokaz pierwszej

pomocy, a tak¿e konkursy,

np. pakowania walizki.

Przy stoisku Zwi¹zku Strze-

leckiego „Strzelec” mo¿na by³o

siê zapoznaæ z dzia³alnoœci¹ tej

organizacji o przedwojennych

tradycjach i porozmawiaæ z jej

cz³onkami, tak¿e - p³ci piêknej.

Atmosferê podgrzewa³y war-

szawskie szlagiery w wykonaniu

Kapeli Czerniakowskiej i Ró¿yc

Band Orchestra pod dyrekcj¹

Zbigniewa Kowalczyka. Organi-

zatorom uda³o siê zapewniæ przy-

jemnoœci nie tylko dla ducha. Klub

„Wie¿yca”, dzia³aj¹cy przy Mu-

zeum Wojska Polskiego, czêsto-

wa³ uczestników pikniku gro-

chówk¹ i bigosem. Warszawskie

Muzeum Chleba przy ul. Jadów

2 ufundowa³o bu³eczki, p¹czki i

dro¿d¿ówki. Mamy z rady rodzi-

ców dostarczy³y swoje s³odkie

wypieki. M³odzie¿ zorganizowa³a

k¹cik zabaw dla dzieci, w którym

odbywa³y siê zabawy sportowe,

gry podwórkowe; by³ tor prze-

szkód, kolorowanki, warcaby.

Podczas pikniku podkomisarz

Mariusz Sycik z Komendy Rejo-

nowej Policji przy ul. Jagielloñskiej

odczyta³ „Odezwê Spo³ecznoœci”

programu Komendy G³ównej Po-

licji „Profilaktyka a Ty”. By³a w nim

zachêta do wspólnego wykonania

symbolicznego gestu: „Po³ó¿my

praw¹ d³oñ na sercu i przez 60

sekund wybijajmy wspólnie jego

rytm. Rytm WOLNYCH SERC.

Serc wolnych od uzale¿nieñ, prze-

mocy i obojêtnoœci na drugiego

cz³owieka. Serc piêknych i zdro-

wych, w trosce o zdrowie fizyczne

i spo³eczne. Serc silnych i pomoc-

nych innym. Serc pokoleñ. Serc

ludzi, którzy mog¹ ró¿niæ siê od

siebie, ale potrafi¹ dzia³aæ

wspólnie, by chroniæ dzieci i

m³odzie¿ przed uzale¿nieniami.

Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a

znaczyæ bêdzie tak bardzo du¿o”.

Apel nie pozosta³ bez echa.

„Zaczynamy siê rozwijaæ po-

przez dzia³ania na rzecz spo³ecz-

noœci lokalnej – mówi³a dyrektor

LXXVI LO mgr Izabela Nowak-

Pi³ka. – M³odzie¿ bardzo sobie

chwali dobr¹ atmosferê w szkole.

Jestem otwarta na propozycje

m³odych. Z ich inicjatywy zorga-

nizowaliœmy noc filmow¹, od

godz. 20.00 do 6.00. Uczestniczy-

liœmy w Nocy Muzeów, eksponaty

ze szkolnej sali tradycji trafi³y na

Plac Pi³sudskiego. Oferujemy

kszta³cenie dla s³u¿b munduro-

wych i personelu pok³adowego.

Mamy zgodê sto³ecznego Biura

Edukacji na otwarcie 2 klas. Na

60 miejsc, z pierwszego wyboru

zg³osi³o siê ponad 120 chêtnych,

razem – 400 chêtnych. We wrze-

œniu otwieramy klasê stewardes

i stewardów. PLL LOT obejmie j¹

patronatem i zapewni praktyki. U

nas równie¿ bêdzie pierwsza i

jedyna w Polsce klasa personelu

pok³adowego. Nasza szko³a

wychodzi naprzeciw potrzebom

zdobycia przez uczniów dodat-

kowych umiejêtnoœci. Propono-

wane innowacje pedagogiczne

poszerzaj¹ mo¿liwoœci wyboru

œcie¿ki kariery zawodowej m³ode-

go cz³owieka. Doœwiadczona i

zaanga¿owana kadra pedago-

giczna, wspó³praca z instytucjami,

ciesz¹cymi siê zaufaniem

spo³ecznym, indywidualne

podejœcie do ucznia to gwarancja,

¿e nasi uczniowie odnajd¹ siê

w pracy z ludŸmi i dla ludzi.”

K.

Z mundurem i sercem
Pokaz musztry paradnej ¿o³nierzy Garnizonu Warszawskiego

by³ najwiêksz¹, ale nie jedyn¹ atrakcj¹ III „Pikniku u Marsza³ka”

na placu szkolnym LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy

ul. Kowelskiej, 14 czerwca. Trochê zawiod³a pogoda, ale nie

zawiedli ¿o³nierze z 3 formacji: marynarki, wojsk l¹dowych

i lotnictwa, a tak¿e policjanci, stra¿acy, strzelcy. Przyjechali

te¿ absolwenci; pokazali, ¿e ich kontakt ze szko³¹ nie skoñczy³

siê po otrzymaniu œwiadectwa maturalnego.

Platforma Otwarta Warszawa

pozwala zaanga¿owaæ bogac-

two talentów mieszkañców ca-

³ego miasta po to, aby wyselek-

cjonowaæ i wybraæ najlepsze po-

mys³y dla stolicy. W ciekawy i

przystêpny sposób ka¿dy mo¿e

zaanga¿owaæ siê i zg³osiæ swój

kreatywny pomys³ oraz rozwi¹-

zanie na zmianê Warszawy, a

przy tym zdobyæ nagrodê!

Dziêki „platformie otwartej

innowacji”, jak¹ jest Otwarta

Warszawa, miasto otwiera

nowy rozdzia³ w rozmowach z

mieszkañcami. Za pomoc¹ plat-

formy bêdzie mo¿na twórczo

wypowiedzieæ siê na temat

funkcjonowania miasta, podzie-

klocków z nawierconymi otworkami, które

przypominaj¹ naturalne korytarze, dr¹¿one w

drewnie przez chrz¹szcze i inne owady. Podczas

ods³oniêcia uczniowie wype³niali glin¹ doniczki

z dziurkami, które równie¿ umieszczone zosta³y

w wie¿y, a imituj¹ z kolei œcianki w¹wozów

czy gliniane œciany chat, w których naturalnie

gnieŸdzi³y siê dzikie zapylacze. Dla trzmieli,

czêsto b³êdnie nazywanych „b¹kami”, zosta³o

zamontowanych w ogrodzie kilka mniejszych

domków, podobnych do budek wieszanych

dla ptaków, ale – oczywiœcie – ze znacznie

mniejszym otworem.

Ze wzglêdu na bliskoœæ ³¹ki kwietnej i wielu

gatunków roœlin miododajnych, które ju¿ rosn¹

w ogrodzie, oraz stwierdzon¹ obecnoœæ wielu

dzikich gatunków pszczó³, istnieje du¿e prawdo-

podobieñstwo, ¿e konstrukcja niebawem zostanie

zasiedlona. Dlatego podobna wie¿a i domki dla

trzmieli zostan¹ zbudowane na Ursynowie.

Program „Ogród – ostoja zwierz¹t” jest

realizowany od 5 lat przez Fundacjê Nasza

Ziemia we wspó³pracy z firm¹ Boeing.

Owadzie wie¿e na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

liæ siê swoimi pomys³ami i prze-

myœleniami, zg³osiæ nowator-

skie rozwi¹zania oraz projekty.

W zamian, najlepsze roz-

wi¹zania bêd¹ nagradzane

wyj¹tkowymi nagrodami, stwo-

rzonymi specjalnie dla tego

projektu i dostêpnymi tylko dla

jego uczestników, zarówno fi-

nansowymi, jak rzeczowymi.

Nagrod¹ dla wszystkich miesz-

kañców bêdzie równie¿ reali-

zacja wybranych rozwi¹zañ

przez m.st. Warszawê, w

uzgodnionych terminach.

Dziêki otwartym pytaniom,

mieszkañcy bêd¹ mogli two-

rzyæ rozwi¹zania dotycz¹ce

zagospodarowania przestrze-

ni miasta, rozwijania rekreacji

i kultury. Bêd¹ te¿ mogli two-

rzyæ wizjê przysz³ej Warszawy

– miasta naszych marzeñ.

Wszystko to realizowane bê-

dzie w intuicyjnym podziale na

obszary tematyczne.

Pytania dedykowane bêd¹

wszystkim tym, dla których

wa¿na jest Warszawa dzisiaj i

jej przysz³oœæ. Spo³ecznoœæ

mieszkañców, którzy zareje-

struj¹ siê na platformie Otwar-

ta Warszawa bêdzie dyskuto-

waæ i g³osowaæ na zg³oszone

rozwi¹zania, które nastêpnie

zostan¹ ocenione przez jury.

Nadrzêdnym celem projektu

Otwarta Warszawa jest oddanie

mieszkañcom g³osu i umo¿liwie-

nie im wp³ywania na kszta³t sto-

licy, o jakiej marz¹ oraz praca

nad tworzeniem silnej i rozpo-

znawalnej marki miasta. Dziêki

aktywnoœci mieszkañców mog¹

powstaæ rozwi¹zania, które

zmieni¹ nasze miasto

Projekt bêdzie trwaæ do

koñca br. Platforma do-

stêpna jest pod adresem:

www.otwartawarszawa.pl

Otwarta Warszawa
16 czerwca wystartowa³a Otwarta Warszawa – nowa,

innowacyjna platforma internetowa, dziêki której mieszkañcy

Warszawy zyskaj¹ wp³yw na kszta³t swojego miasta.

Zasady s¹ proste – dziel siê pomys³ami, g³osuj na najlepsze

i zdobywaj nagrody.

61% osób, widz¹c grupê ludzi niszcz¹cych wiatê przystankow¹,

zawiadomi³oby policjê lub Stra¿ Miejsk¹, 26% opuœci³oby

miejsce zdarzenia, 9 proc. nie zrobi³oby nic, a 4% zwróci³oby

wandalom uwagê. To wyniki sondy dostêpnej na stronie ZTM,

w której pytaliœmy o reakcjê na akty wandalizmu.

Poniedzia³ek – 23 czerwca – by³ pierwszym dniem trwania

corocznej kampanii spo³ecznej Zarz¹du Transportu Miejskiego „Nie

toleruj, powiadom!”. Jej celem jest poprawa bezpieczeñstwa w

Warszawie, ochrona mienia publicznego przed aktami wandalizmu

oraz zachêcenie pasa¿erów do powiadamiania policji i Stra¿y

Miejskiej m.st. Warszawy o wykroczeniach i przestêpstwach

pope³nianych w pojazdach i na przystankach komunikacji miejskiej.

W 2013 roku na przystankach, stacjach metra oraz w taborze

komunikacji miejskiej odnotowano ponad 23 tys. aktów wanda-

lizmu. ZTM oraz przewoŸnicy wydali na naprawy zniszczonych

elementów ponad 1,5 mln z³. Jest to kwota, któr¹ mo¿na by

przeznaczyæ np. na zakup 60 nowych wiat przystankowych.

Gdy zachodzi koniecznoœæ dyskretnego zg³oszenia aktów wanda-

lizmu najlepszym rozwi¹zaniem jest SMS interwencyjny. Wystarczy

wys³aæ wiadomoœæ o treœci POMOC pod numer 723 986 112.

W odpowiedzi otrzymujemy szablon, który nale¿y uzupe³niæ

wpisuj¹c numer boczny pojazdu, numer linii, kierunek podró¿y,

miejsce zdarzenia (np. nazwa przystanku, ulicy lub charaktery-

styczny budynek), rodzaj zagro¿enia oraz liczbê sprawców.

Uzupe³niony szablon trzeba odes³aæ pod numer 723 986 112.

Kampania „Nie toleruj, powiadom!” potrwa do 31 paŸdziernika br.

ZTM informuje
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Tym razem chcemy Pañstwu

przybli¿yæ zmiany w zasobach

oœwiatowych Pragi Pó³noc:

Adaptacja obiektów na

potrzeby Poradni Pedago-

giczno-Psychologicznej

przy ul. Otwockiej 3.

W latach 2008-2012 prze-

prowadzono inwestycjê pole-

gaj¹c¹ na adaptacji obiektów

na potrzeby Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej oraz

Szko³y Podstawowej z oddzia³ami

integracyjnymi - w Zespole

Szkó³ przy ul. Otwockiej 3.

W ramach zadania przepro-

wadzono roboty obejmuj¹ce:

wymianê stolarki okiennej,

przebudowê istniej¹cych po-

mieszczeñ, wymianê i przebu-

dowê instalacji sanitarnych,

elektrycznych, roboty tynkarskie,

malarskie.

Wykonano modernizacjê

wêz³a c.o., a tak¿e roboty

zwi¹zane z zabudow¹ patio i

dostosowania obiektu dla osób

niepe³nosprawnych, jak rów-

nie¿ ogrodzenie terenu bu-

dynku, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej pionowej

budynku, utwardzenie na-

wierzchni z wykonaniem od-

wodnienia i budow¹ pochylni

dla osób niepe³nosprawnych.

Doposa¿ono budynek w

platformê schodow¹ dla osób

niepe³nosprawnych oraz wy-

budowano szyb i zamonto-

wano nowoczesny dŸwig

osobowy na potrzeby osób

niepe³nosprawnych. Zakupiono

te¿ i zamontowano urz¹dzenia

monitoringu. Wykonano pro-

jekt zieleni i nasadzenia za-

stêpcze oraz urz¹dzono plac

zabaw. Zakupiono pierwsze

wyposa¿enie poradni.

Obiekt pe³ni g³ównie rolê

dydaktyczno-pedagogiczn¹.

Poziom piwnicy oraz parter i

I piêtro zagospodarowane

zosta³y na potrzeby Szko³y

Podstawowej z Oddzia³ami

Integracyjnymi i ³¹cz¹ z istnie-

j¹cym przyleg³ym budynkiem

Gimnazjum Zespó³ Szkó³.

Piêtro II i III przeznaczono

na potrzeby Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej. Ada-

ptacja istniej¹cego budynku

mia³a niewielki wp³yw na œro-

dowisko naturalne w obszarze

jego funkcjonowania. Nie

spowodowa³a ona pogorszenia

stanu œrodowiska. A eksplo-

atacja budynku nie powoduje

uci¹¿liwoœci przejawiaj¹cych

siê przekraczaniem norm.

Istniej¹cy (adaptowany) budy-

nek zaliczany jest do kategorii

œredniowysokiej, czterokondy-

gnacyjny, podpiwniczony, w

konstrukcji mieszanej.

Budynek zosta³ wzniesiony w

1927 r., by³ wielokrotnie przebu-

dowywany i remontowany. W

wyniku przeprowadzonej

inwestycji zapewniono dostêp do

obiektu osobom niepe³nospraw-

nym g³ównie przez wejœcie do

budynku (patio) oraz wejœcie od

strony parkingu z poziomu

chodnika poprzez podjazdy dla

niepe³nosprawnych.

Dodatkowo dostêp do obiektu

osobom niepe³nosprawnym

zapewnia zamontowany dŸwig

osobowy docieraj¹cy do ka¿de-

go piêtra budynku. Obiekt zosta³

dostosowany do obs³ugi osób

niepe³nosprawnych równie¿ po-

przez zastosowanie odpowiedniej

szerokoœci drzwi w udostêpnianych

pomieszczeniach. W wyposa¿e-

niu zastosowano odpowiednie

pomieszczenia sanitarne.

Poziom -1 budynku zagospo-

darowano w wiêkszoœci na

szatnie dla dzieci. Wykonano

po³¹czenie ze sto³ówk¹ umiejsco-

wion¹ w budynku gimnazjum.

Dodatkowo wykorzystano trzy

pomieszczenia na sale zajêæ

korekcyjnych z zapleczem oraz

salê zajêæ terapeutycznych.

Pozosta³e pomieszczenia

zagospodarowano na 4

pomieszczenia gospodarcze

i archiwum, toalety.

Parter zagospodarowano

na potrzeby szko³y. Na tej kon-

dygnacji umiejscowiono sale

dydaktyczne, œwietlicê oraz

salê dla szeœciolatków i toalety

dla dzieci. Na parterze dodatkowo

znajduj¹ siê gabinety psycholo-

ga i pedagoga szkolnego.

Poziom I piêtra - podobnie

jak parter - zagospodarowano na

potrzeby szko³y podstawowej.

Znajduj¹ siê tu w wiêkszoœci

pomieszczenia administracyjne:

dyrekcji i personelu. Na tej

kondygnacji umiejscowiono

równie¿ 6 sal dydaktycznych,

toalety, gabinety logopedy, reedu-

katora, pedagoga i dyrektora.

Poziom II piêtra zagospoda-

rowano na potrzeby Poradni

Psychologiczno-Pedagogicz-

nej. Urz¹dzono salê terapii

integracji sensorycznej, salê

terapeutyczn¹ dla dzieci, po-

mieszczenie socjoterapii, gabinety

pedagogiczne, gabinet dyrektora,

sekretariat, pokój nauczycielski,

recepcjê, salê konferencyjn¹,

terapeutyczn¹ i toalety.

Poziom III ma charakter

poddasza, podobnie jak II piêtro

zagospodarowano na potrzeby

Poradni Psychologiczno Peda-

gogicznej. Urz¹dzono tu 11

gabinetów psychologicznych,

sale do zajêæ terapeutycznych

dla dzieci, pomieszczenia

magazynowe i toalety.

Adaptacja i wyposa¿enie

pomieszczeñ z przeznaczeniem

na przedszkole przy ul.

Siedleckiej 12/14 wraz z

wykonaniem i wyposa¿eniem

placu zabaw.

Realizacjê zadania rozpoczêto

w 2013 roku. A w grudniu 2014

roku, zgodnie z umow¹ przewi-

duje siê zakoñczenie prac.

Przedmiotem inwestycji jest

adaptacja pomieszczeñ po³o¿o-

nych na parterze oraz w piwnicy

budynku mieszkalnego, wieloro-

dzinnego znajduj¹cego siê przy

ul. Siedleckiej 12/14 w Warszawie.

Celem inwestycji jest stworzenie

czterooddzia³owego przedszkola

³¹cznie dla ok. 84 dzieci. W

czêœci zielonej dzia³ki zaplano-

wano ogród z placem zabaw.

Budynek po³o¿ony przy ul.

Siedleckiej 12/14 powsta³ pod

koniec lat 40. XX w. Bezpo-

œrednio po wybudowaniu,

pe³ni³ on nastêpuj¹ce funkcje:

- parter i piwnica - szko³a ze

sto³ówk¹ i kuchni¹, pozosta³e

piêtra - mieszkania. Wy¿sze

kondygnacje do dzisiaj maj¹

funkcjê mieszkaln¹. Parter

wielokrotnie zmienia³ swoje

przeznaczenie. Ostatnio pe³ni³

funkcjê zamieszkania zbioro-

wego (pokoje z ³azienkami).

Piwnica podzielona jest pomiêdzy

zaplecze czêœci us³ugowej i

komórki lokatorskie.

Budynek posiada 4 kondygna-

cje nadziemne oraz nieu¿ytkowe

poddasze; jest podpiwniczony.

Teren ogrodzony (z wyj¹tkiem

granicy pó³nocnej, gdzie znajduje

siê budynek). Na terenie dzia³ki

s¹ drzewa liœciaste i krzewy.

Budynek wyposa¿ony jest w

nastêpuj¹ce instalacje: centralne

ogrzewanie z wêz³a cieplnego

(miejska sieæ ciep³ownicza),

woda zimna z wodoci¹gu miej-

skiego, woda ciep³a z wymiennika

w wêŸle cieplnym, instalacja

gazowa z sieci miejskiej,

instalacja elektryczna, sieæ

telefoniczna, sieæ domofonowa.

W budynku powstanie

przedszkole czterooddzia³owe

dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Ka¿dy oddzia³ przewidziany

jest dla grupy 21 dzieci - w tym

samym wieku. Wszystkie sale

o powierzchni nie mniejszej

ni¿ 50 m2 wyposa¿one s¹ we

w³asny wêze³ sanitarny.

Posi³ki dla dzieci nie bêd¹

przygotowywane na terenie

przedszkola. Przewiduje siê

korzystanie z zewnêtrznego

cateringu – dostaw gotowych

posi³ków z mo¿liwoœci¹ ich

porcjowania i podgrzewania w

pomieszczeniu rozdzielni (kuchni).

Zmywalnia naczyñ wyposa-

¿ona w zlew i zmywarki z

funkcj¹ wyparzania oraz szafê

przelotow¹ na czyste naczynia.

Liczba pomieszczeñ przed-

szkolnych bêdzie uzupe³niona

dodatkowo o szatniê dla dzieci,

pokój biurowy, pokój logopedy,

magazyn le¿aków, wêze³ socjalny

dla personelu, przestrzenie

komunikacyjne i inne pomiesz-

czenia pomocnicze.Dla zapew-

nienia odpowiedniej wielkoœci

sal zajêæ bêdzie wykonywana

rozbudowa budynku w kierunku

po³udniowym.

Teren zielony dzia³ek zostanie

zagospodarowany m.in. na plac

zabaw, œcie¿ki  z elementami

ma³ej architektury i zieleni¹.

Zaplanowano budowê nowego

ogrodzenia terenu oraz prze-

budowê g³ównego wejœcia do

przedszkola. W tym celu nale¿y

zlikwidowaæ schody wewnêtrzne,

zastêpuj¹c je stropem. Trzeba

te¿ przebudowaæ otwór drzwiowy,

umieszczaj¹c go na poziomie

stropu parteru - dobudowuj¹c

nowe schody wewnêtrzne.

Obiekt bêdzie spe³nia³ wszelkie

normy nowoczesnego obiektu.

Ma byæ przyjazny dla osób nie-

pe³nosprawnych. Przy wejœciu

g³ównym bêdzie zainstalowana

platformê dla niepe³nosprawnych

i wózków dzieciêcych.

Od strony tarasu ogrodowego

zostanie wyremontowana lub

odtworzona pochylnia.

Na terenie ogrodu przed-

szkola powstanie plac zabaw o

bezpiecznej nawierzchni poliure-

tanowej wyposa¿ony w sta³e

zabawki. Plac zabaw bêdzie

Inwestycje oœwiatowe na Pradze Pó³noc
Praga zmienia siê stale. Jej wieloletnie zaniedbania i braki

znikaj¹ w widoczny sposób. Nowe inwestycje przemieniaj¹

oblicze dzielnicy w tempie zachwycaj¹cym mieszkañców.

Mówi¹, ¿e: „nareszcie widaæ, ¿e Praga doczeka³a siê

gospodarza… Dobrego gospodarza” – dodaj¹.

podzielony na dwie niezale¿ne

czêœci - w celu u³atwienia po-

dzia³u dzieci na grupy wiekowe.

W projekcie przewidziano

m.in. nawierzchniê prefabryko-

wan¹, kolorow¹ (m.in. 3 ró¿ne

kolory) i bezpieczn¹.

Nawierzchnia musi byæ odporna

na dzia³anie zmiennych warun-

ków atmosferycznych, elastyczna,

trwa³a i przepuszczalna dla

opadów. Wed³ug postawionych

przez nas warunków musi po-

siadaæ atest Polskiego Instytutu

Higieny i certyfikat zgodnoœci,

potwierdzaj¹cy spe³nianie

wymogów bezpieczeñstwa,

zawartych w polskich normach.

Wszystkie zabawki powinny

byæ dostosowane do u¿ytko-

wania przez dzieci w wieku od

3 do 5 lat.

Plac zabaw bêdzie wyposa-

¿ony w m.in.: piaskownicê z

siedziskami i pokryw¹, huœtawkê

podwójn¹ - z dwoma siedzi-

skami, huœtawkê typu „bocianie

gniazdo” - z du¿ym siedzi-

skiem wykonanym z lin polipro-

pylenowych i huœtawkê typu

„wa¿ka” - z siedziskami,

uchwytami i amortyzatorami w

nawierzchni oraz w karuzelê

tarczow¹ - z ³awkami umiesz-

czonymi tak, by dzieci siedzia³y

twarzami do osi obrotu Zain-

stalowany bêdzie te¿ zestaw

zabawowy: dwie wie¿e ze

zje¿d¿alni¹ - sk³adaj¹cy siê ze:

zje¿d¿alni, œlizgu stra¿ackiego

lub ³añcucha, pomostu rucho-

mego, drabinki lub pomostu

wejœciowego, dwóch wie¿ kry-

tych daszkiem. Bêd¹ równie¿

bujaki stoj¹ce, sprê¿ynowe,

domek – zadaszony domek z

pod³og¹, pochylni¹ wejœciow¹

i urz¹dzeniem zabawowym

„kó³ko i krzy¿yk”.

W ramach zadania na tere-

nie ogrodu i przed g³ównym

wejœciem zostan¹ wykonane

chodniki, za³o¿one nowe traw-

niki. Nie przewiduje siê wycinki

istniej¹cych drzew, a jedynie

wykonanie na nich prac pielê-

gnacyjnych. Program przy-

przedszkolnego ogrodu bêdzie

uzupe³niony o ³awki, kosze na

œmieci i stoliki z ³awkami.

Oprócz wymienionych powy¿ej

dwóch kluczowych inwestycji,

na bie¿¹co prowadzone s¹

remonty placówek oœwiatowych.

Obejmuj¹ one m.in.: gruntown¹

adaptacjê i przystosowanie

pomieszczeñ na potrzeby

szeœciolatków, wymianê okien,

drzwi, wymianê, renowacjê

pod³óg, remonty dachów, ogro-

dzeñ, tarasów. Wykonywane

s¹ liczne prace maj¹ce na

celu odwodnienie terenu,

kompleksowe remonty kuchni,

sal gimnastycznych, wentylacji,

instalacji elektrycznych, c.o.,

c.c.w., wod-kan, monta¿ insta-

lacji oddymiaj¹cych, izolacjê i

murów i œcian, zabezpieczenia

pod wzglêdem p.po¿.

Tym samym zaniedbania i

braki z dawniejszych lat s¹

systematycznie i skrupulatnie

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, j.t., ze zm.),

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 9 czerwca 2014 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek

Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka,

03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, zosta³a wydana decyzja nr 286/2014/ZRID Prezydenta

m.st. Warszawy, zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê

inwestycji drogowej polegaj¹cej na rozbudowie ulicy Topolowej i ulicy Leœnej Polanki

na odcinku od ulicy Hanki Ordonówny do ulicy Topolowej w Warszawie w zakresie

nawierzchni jezdni ulic, nawierzchni chodników, nawierzchni zjazdów, odwodnienia drogi,

budowy kanalizacji deszczowej i ogólnosp³awnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej

i sieci elektroenergetycznej oraz demonta¿u istniej¹cego oœwietlenia drogowego, budowy

oœwietlenia drogowego, przebudowy przepustu drogowego, wycinki koliduj¹cych

drzew i krzewów, rozbiórki koliduj¹cych ogrodzeñ,

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-01-20, oznaczonych nr: 9/6 - cz. (dz. projektowana 9/8),

10/19 - cz. (dz. projektowana 10/27), 11/6;

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-01-21, oznaczonych nr:  1/6, 2/1  - cz. (dz. projektowana

2/7), 2/2, 3/23, 6/35 – cz. (dz. projektowana 6/63), 6/44 – cz. (dz. projektowana 6/65), 6/45,

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-01-28, oznaczonych nr:  12/1 – cz. (dz. projektowana 12/9), 13/1 – cz.

(dz. projektowana 13/5), 4/6 – cz. (dz. projektowana 4/46), 5 – cz. (dz. projektowana 5/4), 12/4 – cz.

(dz. projektowana 12/11), 13/2, 108/1 – cz. (dz. projektowana 108/4), 108/2 cz. (dz. projektowana 108/6).

Na podstawie powy¿szej decyzji nieruchomoœci w wydzielonym pasie drogowym ulicy

Topolowej i ulicy Leœnej Polanki  staj¹ siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy z

dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna

(art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych), o ile wczeœniej nie sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta na podstawie innych przepisów.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

(tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia zdjêcia decyzji z tablicy og³oszeñ Urzêdu.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda

sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia dorêczenia

zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o

kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami dla

Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

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

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

- decyzji nr 29/CP/2014 z 28 maja 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej ? 200 mm w ul. Zawiœlañskiej DN

100 mm na dzia³ce nr ew. 69/3 w obrêbie 4-02-12 w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na

wniosek Polskiej Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gówi Kanalizacji  w m.st. Warszawie

Spó³ka Akcyjna, z³o¿ony 27 stycznia 2014 r., zmieniony 17 lutego i uzupe³niony 31 marca 2014 r.,

- decyzji nr 30/CP/2014 z 3 czerwca 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia (max.

ciœ. robocze MOP= do 0,5 MPa) na terenie czêœci dzia³ki ew. nr 3/12, 1, 2, 3/13 z ob. 4-02-17

w rejonie ul. Zawiœlañskiej, ul. Deseniowej w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek

Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., ul Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddzia³ w

Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, z³o¿ony 2 kwietnia 2014 r.,

- decyzji nr 31/CP/2014 z 3 czerwca 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na czêœci

dzia³ki ew. nr 17/7 z obrêbu 4-01-27 przy ul. Kêpa Tarchomiñska w Dzielnicy Bia³o³êka w

Warszawie, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-072 Warszawa,

z³o¿ony 6 marca 2014 r., uzupe³niony 26 marca 2014 r.,

- decyzji nr 32/CP/2014 z 4 czerwca 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu gazowego PE 63 mm wraz z przy³¹czem

gazu PE 25 MM przy ul. Brzeziñskiej na odcinku od w³¹czenia do istniej¹cego przewodu

gazowego do wysokoœci posesji dz. ew. 66 obrêb 4-17-01 na czêœci dzia³ki ew. nr 32/2 z

obrêbu 4-17-01 w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Polskiej Spó³ki Gazownictwa

Sp. z o.o., Oddzia³ w Warszawie z siedzib¹ przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa, z³o¿ony

21 lutego 2014 r., uzupe³niony 21 marca 2014 r. i 3 kwietnia 2014 r.

POUCZENIE

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

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki

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

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

nictwem organu wydaj¹cego decyzjê  w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.

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

powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego

przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

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

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

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

publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

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

Po pierwsze – kultura
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Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
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No¿e do kosiarek i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu

- Pragê Pó³noc traktujê jak

drugi dom. Od urodzenia

mieszkam w Markach, ale to

w³aœnie na Pradze ukoñczy³em

kolejno: Liceum Ekonomiczne

im. Stanis³awa Herbsta oraz

Wy¿sz¹ Szkolê Mened¿ersk¹

przy ul. Kawêczyñskiej (zarz¹-

dzanie przedsiêbiorstwem).

Znam Pragê bardzo dobrze; tu

spêdzi³em lata szkolne, potem

– pracuj¹c w Dzielnicowym

Biurze Finansów Oœwiaty

dalej mia³em styk z dzielnic¹.

Uzupe³nieniem mojej œcie¿ki

edukacyjnej by³ wybór Wydzia³u

Prawa i Administracji na

Uczelni £azarskiego.

Moja wizja zarz¹dzania

kultur¹ na Pradze jest zbie¿na

z t¹, któr¹ prezentuje zastêpca

burmistrza Edyta Federowicz –

odpowiedzialna za mój wydzia³

w urzêdzie dzielnicy. To oznacza,

¿e Praga musi wychodziæ na-

przeciw ci¹gle zmieniaj¹cemu

siê zapotrzebowaniu na kulturê,

która winna wychodziæ poza

utarte szablony i stereotypy.

Chcemy, by kultura na Pradze

by³a rozwojowa, dynamiczna i

urozmaicona, a jednoczeœnie

adresowana do wszystkich

kategorii wiekowych - od naj-

m³odszych do seniorów.

- Jak¹ sytuacjê zasta³ Pan

po objêciu funkcji na Pradze

Pó³noc?

- Zasta³em wydzia³ mocno

zdziesi¹tkowany absencjami

chorobowymi, ale mimo to da-

liœmy radê. Muszê powiedzieæ,

¿e moi pracownicy to tytani pracy;

osoby, które posiadaj¹ du¿¹

wiedzê, a co najwa¿niejsze -

czuj¹cy to co robi¹. Wydzia³

kultury ma swoj¹ wyj¹tkow¹

atmosferê, któr¹ buduj¹ ludzie,

dlatego jestem dumny, ¿e mam

takich, a nie innych pracowni-

ków. Absencje minê³y i mam

wra¿enie, ¿e dziœ jesteœmy

wewnêtrznie silniejsi. Jestem

zwolennikiem tego, by nie

szufladkowaæ pracownika do

jednej rzeczy; ka¿dy powinien

byæ w miarê uniwersalny – to

u³atwia pracê. Wydzia³ powi-

nien byæ zgran¹ dru¿yn¹, bo

tylko wtedy mo¿e realizowaæ

postawione przed nim zadania.

Jako naczelnik wydzia³u kultu-

ry uwa¿am, ¿e bardzo dobra

wspó³praca z zarz¹dem dziel-

nicy jest niezmiernie wa¿na,

gdy¿ przek³ada siê bezpoœred-

nio na pracê ca³ego wydzia³u

oraz podleg³ych jednostek:

domu kultury oraz biblioteki

publicznej. W tym miejscu muszê

powiedzieæ, ¿e ta wspó³praca

uk³ada siê wzorcowo. Nale¿y

wspomnieæ, ¿e struktura za-

rz¹dzania szeroko rozumian¹

kultur¹ w dzielnicy uleg³a du-

¿ej przemianie od momentu,

gdy Pani wiceburmistrz objê³a

swoj¹ funkcjê. Pani dyrektor

Agnieszka Wachnik, która pe³ni

obowi¹zki dyrektora Domu

Kultury, podobnie jak ja jest

czêœci¹ tych przemian. Osobiœcie

oceniam pracê pani dyrektor

bardzo wysoko, a ostatnie impre-

zy pokaza³y, ¿e jest skuteczn¹

i dobrze zorganizowan¹ osob¹.

Pani wiceburmistrz bardzo

dobrze czuje klimat i zapotrze-

bowanie na wydarzenia kultu-

ralno-rozrywkowe na Pradze,

dlatego mam wra¿enie, ¿e

wspólnie z pani¹ dyrektor

domu kultury tworzymy zgran¹

dru¿ynê – co cieszy.

- Jak¹ kulturê ma Pan na

myœli?

- Dziêki nowym inwesty-

cjom, m.in. mieszkaniowym,

na Pragê sprowadza siê coraz

wiêcej ludzi m³odych. Zapo-

trzebowanie na kulturê ulega

nieustannym zmianom, co nie

oznacza, ¿e nie warto utrzymy-

waæ i pielêgnowaæ tego, co

dobre. Za chwilê bêdziemy

œwiadkami zakoñczenia prac

zwi¹zanych z budow¹ metra,

wiêc Praga otworzy siê w zde-

cydowanie wiêkszym stopniu

na mieszañców innych war-

szawskich dzielnic. To z kolei

pozwala mieæ nadziejê, ¿e

na terenie Pragi powstan¹

kolejne ciekawe miejsca.

Chcia³bym, by ka¿dy pra¿anin,

który chce coœ zrobiæ, ma

dobry pomys³ - móg³ siê tu

zrealizowaæ. Wa¿ne, ¿e pani

wiceburmistrz oraz zarz¹d

dzielnicy widzi potrzeby pod-

miotów dzia³aj¹cych na Pra-

dze, ¿e wychodzi z propo-

zycj¹ wspó³pracy, bo to jest

zauwa¿ane przez ludzi, którym

zale¿y na rozwoju dzielnicy.

Zarówno ja, jak i obie panie

jesteœmy zdania, ¿e praska

kultura powinna oferowaæ

szerok¹ ofertê. Nie mo¿na

sprowadzaæ kultury do jednego

gatunku muzyki. Dobrze, ¿e

Z¹bkowska staje siê ulic¹ kafejek,

a Stalowa coraz bardziej przy-

ci¹ga w³aœcicieli galerii. Miejmy

nadziejê, ¿e ca³a stolica doceni

niepowtarzany, praski klimat.

- Gdyby dosta³ Pan do

dyspozycji miliony z³otych,

na co by Pan je przeznaczy³?

- Nie wyobra¿am sobie, aby

milionów by³o tyle, by starczy-

³o na realizacjê wszystkich

potrzeb na terenie dzielnicy. Z

tych, które mi siê marz¹, za

priorytetowe uwa¿am zorgani-

zowanie filii Domu Kultury

„Praga”, usytuowanego przy

ul. D¹browszczaków, co by³o

i jest wizj¹ wiceburmistrz

Federowicz. Od domu kultury

znacznie oddalona jest druga

czêœæ Pragi, ulice: Z¹bkowska,

Kawêczyñska, czy Okrzei.

Wszystko to sprawia, ¿e za-

równo najm³odsi, jak i seniorzy

maj¹ utrudniony dostêp do

szerokiej oferty domu kultury.

Drugim obiektem, w który war-

to zainwestowaæ, jest Muszla

Praska, wymagaj¹ca general-

nego remontu. W tym roku

uda³o nam siê przeprowadziæ

remont parkietu, co zdecydo-

wanie poprawi³o kwestie zwi¹-

zane z bezpieczeñstwem i es-

tetyk¹ obiektu. Muszla znajdu-

je siê w najbli¿szym otoczeniu

Ogrodu Zoologicznego, do któ-

rego przyje¿d¿aj¹ tysi¹ce tury-

stów. Chcia³bym, by muszla

by³a wizytówk¹ dzielnicy. Trze-

cim pomys³em, który narodzi³

siê po rozmowach z praskimi

artystami jest powstanie Cen-

trum,  skupiaj¹cego aktywnych

m³odych ludzi, maj¹cych po-

mys³y, chc¹cych wymieniaæ siê

pogl¹dami i doœwiadczeniami.

- Jakie atrakcje czekaj¹

nas podczas tegorocznej

Nocy Pragi?

- Tegoroczna, V edycja Nocy

Pragi, stawia przed nami nowe

wyzwania, które zwi¹zane s¹

po czêœci z trwaj¹c¹ budow¹

II linii metra. Utrudnienia z tym

zwi¹zane nie pozwalaj¹ na za-

mykanie dodatkowych ulic, co

by³oby mile widziane przy oka-

zji takiego wydarzenia jak Noc

Pragi. Specyfika imprezy spra-

wia, ¿e mieszkañcy bawi¹ siê

na terenie ca³ej dzielnicy. W

tym przypadku ustawienie

g³ównej sceny w Parku Pra-

skim bêdzie czymœ nowym. Na

szczêœcie imprezy, które siê

odby³y, pokazuj¹, ¿e park cie-

szy siê du¿¹ popularnoœci¹.

Magnesem, który ma przyci¹-

gn¹æ widzów do Muszli Pra-

skiej, bêdzie trójka artystów:

Liber, Natalia Szroeder i Rafa³

Brzozowski oraz kilka zespo-

³ów mniej znanych, lecz o wy-

sokim poziomie artystycznym:

zespó³ Vino, zespó³ Redroom

Dogbite, Grupa Teatralna

Warszawiaki. Nowoœci¹ na tej

imprezie i nie lada atrakcj¹,

zw³aszcza dla seniorów, bê-

dzie wystêp Zespo³u Pieœni i

Tañca „Mazowsze”, który roz-

pocznie siê o godzinie 17.00.

Zale¿y nam, aby podczas

Nocy Pragi nasz¹ dzielnicê

odwiedzi³o jak najwiêcej osób,

dlatego ruszamy z kampani¹

promuj¹c¹ imprezê na szerok¹

skalê. Do udzia³u w Nocy

Pragi zachêcamy mieszkañców

ca³ej Warszawy i okolicznego

powiatu – poprzez spoty w au-

tobusach komunikacji miej-

skiej, metrze tablicach informa-

cyjnych. Dodatkowo korzysta-

my z ulotek, plakatów, s³upów

og³oszeniowych oraz spe-

cjalnych przewodników po

praskich lokalach zaanga¿o-

wanych w Noc Pragi. Zale¿y

nam na tym, by mieszkañcy

Warszawy i okolic przybywali

na Pragê nie tylko przy okazji

du¿ych imprez czy wizyt w

ZOO; by wracali do nas pod-

czas kolejnych weekendów, do

kafejek, pubów, barów, które

funkcjonuj¹ na co dzieñ i

zapewniaj¹ szerok¹ ofertê

kulturalno-rozrywkow¹ miesz-

kañcom Pragi. Przy okazji za-

powiedzi tegorocznej edycji

Nocy Pragi nie mo¿na zapo-

mnieæ o naszych partnerach i

sponsorach, dziêki którym

impreza mo¿e byæ na tak

wysokim poziomie. W tym roku

najwiêkszym wsparciem dla

nas jest Lotto oraz Toyota ̄ erañ.

- A co z ofert¹ dla najm³odszych?

- Z uwagi na charakter im-

prezy Noc Pragi skierowana

jest g³ównie do m³odzie¿y i

osób starszych. Dla najm³od-

szych przygotowujemy wiele

atrakcji podczas II edycji Pra-

skiego Lata, które rozpoczê³o

siê piknikiem Bezpieczne Wa-

kacje 8 czerwca, a zakoñczy

siê du¿¹ imprez¹ 30 sierpnia.

Praskie Lato to autorski pomys³

wiceburmistrz Edyty Federo-

wicz. Za³o¿eniem tego cyklu

jest szereg mniejszych imprez

skierowanych do najm³odszych

w niedziele podczas wakacji.

Dzieci bêd¹ mog³y korzystaæ

bezp³atnie z urz¹dzeñ rekre-

acyjno-sportowych, braæ udzia³

w konkursach i warsztatach.

Wszelkie atrakcje s¹ darmowe

i maj¹ urozmaiciæ wolny czas

wszystkim tym dzieciom, które

z ró¿nych powodów nie wyjad¹

na wakacyjny wypoczynek.

Rozmawia³a Zofia Kochan

Przed tak wa¿nym wydarzeniem, jak Noc Pragi (27 czerwca)

poprosiliœmy o rozmowê Arkadiusza Werelicha, który od

stycznia br. pe³ni obowi¹zki naczelnika wydzia³u kultury

w Urzêdzie Pragi Pó³noc. Zaczêliœmy od pytania o jego

zwi¹zki z Prag¹.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

Lato w mieœcie, czyli artystyczne wakacje. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.

21-25 lipca 2014, poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 10.00-15.00. W programie:

Ceramika – lepienie rêcznie na deskach, toczenie z gliny na kole garncarskim, szkliwienie

prac. Zabawy teatralne i muzyczna gra taneczna z wykorzystaniem Kinecta. Kalejdoskop

plastyczny czyli radosne warsztaty plastyczne, gdzie tematy i techniki zmieniaj¹ siê jak

w kalejdoskopie. Koszt: 150 z³/tydzieñ. Ju¿ prowadzimy zapisy.

28 lipca - 1 sierpnia 2014, poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 10.00-15.00. W

programie: Kalejdoskop plastyczny czyli radosne warsztaty plastyczne, gdzie tematy

i techniki zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie. Zabawy teatralne i muzyczna gra taneczna

z wykorzystaniem Kinecta.ArchiTekturki i zabawa form¹ przestrzenn¹. Koszt: 150 z³/

tydzieñ. Ju¿ prowadzimy zapisy.

4-8 sierpnia 2014, poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 10.00-15.30. W programie: LEGO

twórcze budowanie 10.00-14.00. Zajêcia prowadzi Akademia Iwony Kalaman. Pomaluj mój

œwiat – warsztaty malarskie 14.00-15.30. Koszt: 150 z³/tydzieñ. Ju¿ prowadzimy zapisy.

Dodatkowo

Mikromodelarstwo, 7-11 lipca 2014, godz. 10.00-15.00. Zajêcia dla dzieci w wieku

9-12 lat – uczestników sekcji modelarskiej DK Zacisze. Prowadzi Jacek Bajer. Wykonywanie

modeli i figurek oraz rozgrywanie bitew z ró¿nych okresów historycznych. W programie: gra

na makiecie „Studzianki 1944” forsowanie rzeki, rozegranie operacji na froncie zachodnim

czerwiec-lipiec 1944 w rejonie Villers-Bocage we Francji. Dla nowych kandydatów – udzia³ w

grze lub prace modelarskie „Nauka wykonywania modeli plastikowych”. Op³ata: 20 z³ za

dzieñ. Modele w³asne lub ewentualnie z mo¿liwoœci¹ kupienia u instruktora.

Malarstwo, 11-14 sierpnia 2014, godz. 11.00-14.00. Warsztaty w pracowni

rysunku i malarstwa. Akryl, farby plakatowe, pastel. Oferta równie¿ dla osób doros³ych.

Op³ata: 10 z³/dzieñ – materia³y w³asne; 15 z³/dzieñ – materia³y DK Zacisze.

Ma³y Muzyk, 18-22 sierpnia 2014. Wakacyjne warsztaty muzyczne. Spotkania

indywidualne i „muzyka na weso³o” – zajêcia grupowe. Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek – zajêcia

grupowe, godz. 10.00-12.00. Op³ata: 10 z³/dzieñ. Zajêcia indywidualne – terminy do ustalenia

z instruktorem lub w sekretariacie. Op³ata: 25 z³/1 spotkanie. Prowadzi Marta Sulewska.

Kolonie letnie nad morzem w Jaros³awcu

W KRAINIE ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH PRZYGÓD 14-25 sierpnia

Oœrodek: „Arkadia”, 76-107 Jaros³awiec, ul. Sosnowa 48

Cena: 1200 z³ - op³ata pe³na. Wyjazd przeznaczony jest dla dzieci ze szkó³ podstawowych.

Oferta obejmuje: transport - autokar klimatyzowany, 4 posi³ki dziennie, pokoje 3-4-5

osobowe z ³azienk¹; fachowa opieka instruktorsko - pedagogiczna; codzienne relacje na

blogu; Atrakcje rekreacyjno - artystyczne: zabawy plastyczne, zabawy sportowe, sztuki

walki i samoobrony, podchody, gry i zabawy nie tylko pla¿owe. Aquapark w Jaros³awcu

- kompleks basenów z podgrzewana wod¹.

Rodzinne wczasy nad morzem 14-25 sierpnia

Miejsce: Jaros³awiec – „Arkadia”; Koszt: 900 z³ (z transportem), 720 z³ (bez transportu).

Oferta obejmuje: noclegi w pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami, 3 posi³ki dziennie,

szkó³kê szlachetnej samoobrony dla chêtnych dzieci, mo¿liwoœæ udzia³u dzieci w

zajêciach plastycznych.

dokoñczenie ze str. 1

VII Muzyczny Spacer

Ulicami Starej Pragi
œci ¿ydowskiej w rozwój Pragi,

a z muzyk¹ klezmersk¹ w tle

przywo³amy wra¿enie obecnoœci
zanik³ej kultury. Jednoczeœnie,

zwrócimy po drodze uwagê na

nieliczne w okolicy zieleñce i

potrzebê ich ochrony.

W tym roku trasa muzycznego
spaceru skupi siê na Szmulo-

wiŸnie, aby pokazaæ Pragê z

ma³o znanej, a bardzo intere-

suj¹cej perspektywy. Dziêki

temu, ¿e uniknê³a wiêkszych

zniszczeñ podczas II wojny

œwiatowej, jest dziœ skansenem

przedwojennych kamienic i
fabryczek, poprzecinanym blo-

kami z lat 70. Po drodze dowie-

my siê miêdzy innymi, czym siê

ws³awi³ Szmul Zbytkower, jakie

zbo¿a przetwarzano w War-

szawskim M³ynie Parowym i

dok¹d w latach 50. zmierza³

nietypowy tramwaj-¿³obek,
gara¿uj¹cy w zajezdni przy ul.

Kawêczyñskiej. Na koniec do-

trzemy na placyk pod Klubem

KuŸnia, gdzie odbêdzie siê

koncert fina³owy z widokiem na

najd³u¿szy blok w Warszawie,

potocznie zwany „tasiemcem”.

Tego wszystkiego bêdziemy

dowiadywaæ siê przy muzyce

zespo³u Pushkin Kiev Klezmer

Band z Ukrainy [www.pushkin-

klezmerband.com]. Muzycy z

werw¹ i mistrzowskim wykona-

niem nie tylko przybli¿¹ nam

klezmersk¹ scenê ukraiñsk¹,

ale i odegraj¹ znajome dla
warszawiaków w¹tki muzyczne.
Ich repertuar zawiera zarówno

wspó³czesne, jak i tradycyjne

aran¿acje ¿ydowskiego, romskie-
go oraz mo³dawskiego folkloru,
jak równie¿ uliczne piosenki

z Odessy czy z Kaukazu,
podawane w oryginalnym i
autentycznym stylu. Na ich

koncercie mo¿na siê poczuæ
jak na weselu w dawnej Odessie.
Puszczone w ruch têskne
klarnetowe dŸwiêki i ¿artobliwe

przyœpiewki nikogo nie pozo-

stawi¹ obojêtnym, zara¿aj¹c

tañcem i dobrym humorem.

Na fina³owym koncercie
us³yszymy jeszcze raz goœci
z Ukrainy, ale ju¿ z pe³nym na-
g³oœnieniem oraz gospodarzy,
czyli zespó³ Ca³a Praga Œpiewa.
Jest to grupa muzyczna, która
œpiewa razem ju¿ od trzech lat
i odwo³uje siê w swojej twór-
czoœci do folkloru warszaw-
skiego. Tworz¹ j¹ warszawscy
seniorzy oraz muzycy z war-

szawskiego zespo³u akustycz-

nego Czessband. To niezwyk³y

projekt, w którym mi³oœæ do
sto³ecznych szlagierów spotyka
siê z unikaln¹ energi¹ miê-
dzypokoleniowego zespo³u.
Koordynacj¹ pracy zespo³u
zajmuje siê Stowarzyszenie
Barwy Kultury.

Projekt „VII Muzyczny Spacer
Ulicami Starej Pragi” jest wspó³fi-
nansowany ze œrodków Miasta
Sto³ecznego Warszawy Dzielnicy
Praga Pó³noc. Projekt patrona-
tem honorowym obj¹³ burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc.

Partnerami projektu s¹: Dom

Kultury Praga, Robotnicza

Spó³dzielnia Mieszkaniowa

RSM Praga, Osiedle Kijowska,

Klub KuŸnia, Oœrodek Dzia³añ

Ekologicznych Zród³a, Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej.

Patronami medialnymi s¹:
Radio Kampus, Nowa Gazeta
Praska, Nasz Wybór, Nasze
S³owo, Kontynent Warszawa,
Etno.serpent.pl, Muzykant.folk.pl

Zamontowane s¹ ju¿ dwa

potrójne ci¹gi schodów ru-
chomych, które poprowadz¹ z
antresoli na p³ytê peronow¹.

P³yta peronowa wyk³adana jest

kamienn¹ posadzk¹. Zamkniêty
jest ju¿ otwór technologiczny,

znajduj¹cy siê – patrz¹c z
perspektywy powierzchni ziemi

– przy ulicy Szkolnej. Do trans-

portowania materia³ów wykoñ-

czeniowych wystarczaj¹ce

bêd¹ wejœcia dla pasa¿erów,

które nied³ugo zostan¹ przykryte
¿ó³tymi, szklanymi zadaszeniami
utrzymanymi w kolorystyce tej

stacji. Na kondygnacji -1, przy

schodach wiod¹cych do wejœæ

uk³adane s¹ panele z czarnego,

po³yskliwego granitu. Ten sam

kamieñ bêdzie równie¿ ozdabia³
œciany antresoli, z t¹ ró¿nic¹,
¿e na œcianach granit bêdzie

uk³adany naprzemiennie z pod-

œwietlanymi p³ytami z bia³ego,

lekko przezroczystego szk³a.

Posadzka tego piêtra wykona-

na jest niemal w ca³oœci, poza

mozaikami, które ozdobi¹ po-

desty schodów i wind. Poza

schodami g³ównymi, wiod¹cymi
na peron, zamontowane s¹ ju¿

schody ruchome, znajduj¹ce

siê pomiêdzy tunelami I linii

metra. Schody obs³u¿¹ kory-
tarz ³¹cz¹cy korpusy stacji
obu linii metra – I i II. To wa¿na

stacja, jako ¿e to tutaj podró-

Budowa II linii metra -

na stacji Œwiêtokrzyska
Dziœ nieco o stacji Œwiêtokrzyska, bowiem go³ym okiem

widaæ tam wielkie zmiany. Trzeba przyznaæ, ¿e to stacja

wyj¹tkowej urody.

¿uj¹cy I lini¹ metra bêd¹ siê

przesiadali do II linii, st¹d szeœæ

nowych wejœæ, umo¿liwiaj¹cych
dostêp do stacji z ka¿dego rogu

skrzy¿owania znajduj¹cego siê

na powierzchni, jednego z
wa¿niejszych skrzy¿owañ stolicy.

Tymczasem na powierzchni

odtwarzane s¹ ulice w ich
pierwotnym kszta³cie, po-
wstaj¹ krawê¿niki i chodniki
Œwiêtokrzyskiej, widaæ te¿
pasy przejœæ dla pieszych,
usytuowane nad now¹ stacj¹.

Tarcze TBM ju¿ dawno za-
koñczy³y swoj¹ pracê. Warto
mo¿e przypomnieæ, ¿e tunele II
linii metra dr¹¿y³y cztery TBM-y
i w sumie wydr¹¿y³y 11 km i 103
metry podziemnych korytarzy. A
na jakiej g³êbokoœci dr¹¿y³y?
Stacja Rondo Daszyñskiego
znajduje siê na g³êbokoœci 15
m. Rondo ONZ na g³êbokoœci
14-15 m, stacja Œwiêtokrzyska
- 19 m, Nowy Œwiat – Uniwer-
sytet - 23 m, Centrum Nauki

Kopernik - 19 m, Stadion Naro-
dowy - 13 m i stacja Dworzec
Wileñski - 13 m.

(egu)

`
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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, 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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, 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, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

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

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

mini og³oszenia

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 eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawia-

nie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-

gnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym. Pa-

cjenci 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 orga-

nów 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:

 25, 26, 27, 29, 30 czerwca

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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 GUILLERMO TAVARES

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, j.t., ze zm.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 3 czerwca 2014 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek

Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka,

03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, (postêpowanie zawieszone na wniosek inwestora

w okresie od 20 maja 2014 roku do 3 czerwca 2014 roku) zosta³a wydana decyzja nr

269/2014/ZRID  Prezydenta m. st. Warszawy, zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca

zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na kompleksowej budowie

ulicy Marmurowej  (obiekt kategorii XXV), na odcinku od ulicy Dêbowej do granic miasta w

zakresie: budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem wraz z odwodnieniem powierzchniowym,

dwóch zatok autobusowych, przebudowy gazoci¹gu œredniego ciœnienia, instalacji

oœwietlenia ulicy i napowietrznej instalacji energetycznej n.n., przebudowy urz¹dzeñ

telekomunikacyjnych wraz z lini¹ napowietrzn¹, wycinki koliduj¹cych drzew i krzewów,

wdro¿eniu projektu organizacji ruchu na terenie dzia³ek:

nr 43/2, 43/1, 17/33, 17/34, 17/35, 17/21, 17/5, 12/15 (wydz. z dz. 12/2), 16/2, 16/3 (wydz.

z dz. nr 16), 42/24 (wydz. z dz. nr 42/18), 26/34, 26/41 (wydz. z dz. nr 26/19), 26/42, 26/37,

26/43 (wydz. z dz. nr 26/18), 18/8, 18/9, 18/10 (wydz. z dz. nr 18/4), 18/11, 18/12 (wydz.

z dz. 18/5), 18/14, 18/15 (wydz. z dz. 18/3), 18/17, 18/18 (wydz. z dz. 18/2), 18/20, 18/21

(wydz. z dz. 18/1) z obrêbu 4-02-24

oraz na dzia³ce nr 55/27 (wydz. z dz. 55/17) z obrêbu 4-02-26.

*w nawiasach podano numery dzia³ek, z których wydzielane s¹ dzia³ki w pasie drogowym

Na podstawie powy¿szej decyzji nieruchomoœci w pasie drogowym ulicy Marmurowej

staj¹ siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy z dniem, w którym decyzja o

zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2

ww. ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

o ile wczeœniej nie sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta na podstawie innych przepisów.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

(tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia zdjêcia decyzji z tablicy og³oszeñ Urzêdu.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹,

wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia

dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie

powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami dla

Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

- Conectaplus Sp. z o.o., ul. Stawki 2A lok. 51, 00-193 Warszawa, z³o¿ony 23 maja 2014 r.,

uzupe³niony 4 czerwca 2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kanalizacji sanitarnej z PCU DN 200 mm L=110 m na terenie dzia³ek

ew. nr 19/1, 100, 101/1 z obrêbu 4-06-30 oraz dz. ew. nr 1/3 z obrêbu 4-06-27 ul. Myœliborskiej

i ul. Przaœnej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji z siedzib¹ w Warszawie, Plac

Starynkiewicza 5,02-015 Warszawa, 9 maja 2014 r., uzupe³niony 3 czerwca 2014 r. w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wo-

doci¹gowego DN 150 mm L ca 1250 m w ul. Olesin i ul. Zdziarskiej na dzia³kach nr ew.: 1/2, 1/3,

56 z obrêbu 4-16-22; 55/4 z obrêbu 4-16-13; 2, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 5/7, 5/8, 6/1, 6/2, 7/9, 8, 9/6,

10, 11/5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 21/1, 23/1, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

189 z obrêbu 4-16-15; 6, 7/1, 7/3, 7/6, 8/1,8/3, 9/4, 10/1, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17/5, 18/1, 19/10,
20, 21/6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/7, 32/8, 33, 34/7, 34/16, 35, 169/8, 169/9

z obrêbu 4-16-14; 49, 51, 52 z obrêbu 4-16-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy,

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni

(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, od poniedzia³ku do pi¹tku w grodziach pracy urzêdu.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie,

stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w ka¿dym zawodzie jest

cynizm i wulgarnoœæ. Tym

wiêkszy, im wiêksza jest odpo-

wiedzialnoœæ. Roz³adowanie

napiêcia tu¿ po œmierci cz³o-

wieka s³owami „kopn¹³ w ka-

lendarz” czy „od³o¿y³ ³y¿kê”.

Okreœlenie przyczyny zgonu

s³owami „wyla³ siê” czy „zawali³”

mo¿e powodowaæ wypadniê-

cie monokla, ewentualne

zmarszczenie brwi. Taœmowo

od lat do naszej klasy politycz-

nej pasuj¹ s³owa poety .... nie

takiej repliki siê spodziewa³.

Nie dam jej pstryczka ani

klapsa. Nie powiem nawet pies

j¹ je...a³, bo by³by to mezalians

dla psa. Ja jako cz¹stka spo-

³eczeñstwa te¿ potrafiê prze-

klinaæ. Aliœci moje bluzgi nie

wp³ywaj¹ na spadki gie³dowe

i wizerunkowy rechot w zagra-

nicznych mediach z Polski. Po

to zatrudniam mê¿ów stanu.

Menelom rzucam 50 gr za

„pilnowanie” mojego samochodu

przed Oper¹ Narodow¹.

Badania stanu zdrowia i

psychiki. Test umiejêtnoœci ne-

gocjacji, zarz¹dzania i uczci-

woœci. Zniesienie immunitetu i

jawnoœæ finansowa ju¿ na

poziomie kandydatów zawêzi

grono, eliminuj¹c ¿uli i œwirów

w garniturach, popieranych

przez z¿ula³e i popaprane

umys³owo partie polityczne.

A propos psa. W stadzie

psów najwa¿niejsza jest hie-

rarchia. Do psów mo¿na mó-

wiæ wy³¹cznie w psim jêzyku.

„Balcerowicz musi odejœæ”, a

rz¹d podaæ siê do dymisji - te

s³owa zawsze bêd¹ niezrozu-

mia³e dla psów. Musi byæ psia

mowa. Psiego stada nie staæ

na czcz¹ agresjê i wzajemne

zagryzanie siê o fotel czy tron.

Ani fotel, ani tron w psim sta-

dzie nie istnieje. Hierarchia

wygenerowana poprzez stado

doprowadza do harmonii i

zwiêksza prawdopodobieñstwo

prze¿ycia i rozwoju stada.

Je¿eli w stadzie ludzi znajdzie

siê pies, najczêœciej dochodzi

do nieporozumieñ. Typ niezro-

zumienia jest analogiczny do

rozmowy Polaka z Czechem.

Niby znajomy wyraz, ale dla

ka¿dego oznacza totalnie co

innego. Przedstawiê Pañstwu

listê Waszych zarzutów wobec

psich zachowañ.

G³upi, z³oœliwy, agresywny,

tchórz, nic nie rozumie, dewa-

stuje dom, ogród, samochód,

ucieka, kopie do³y, gryzie

dzieci, nieznajomych, w³aœcicieli.

Wyje, szczeka nocami i

dniami. Kopuluje nogi domow-

ników. Sika i robi kupê w

domu. Niepos³uszny.

Gdybym zapyta³ siê psów

¿yj¹cych wœród ludzi o ich

wady, to stwierdzi³yby: nie bu-

duj¹ m¹drej hierarchii, lenie,

agresywni psychopaci, bez

przerwy bij¹ i wyzywaj¹. Nie

pos³uguj¹ siê wêchem i tele-

pati¹. Sikaj¹ i robi¹ kupy w

domu. Kopuluj¹ zadziwiaj¹co

czêsto lub zadziwiaj¹co rzadko.

Nie przystawiaj¹ nosów do

siebie. S¹ niecierpliwi i nerwowi,

nieuki, nieuprzejmi, samolubni.

Traktuj¹ nas jak ludzi, a nie jak

psy. Truciciele. Nie szczepi¹,

nie odrobaczaj¹, sk¹pi¹ na le-

czenie. S¹ podatni na reklamy

i kupuj¹ byle co, Tylko wyma-

gaj¹ od nas, a niewiele daj¹ od

siebie. Pal¹ przy nas papierosy.

Godz¹ siê na bezsensowne

terapie u pazernych weteryna-

rzy. Zapominaj¹ o preparatach

antykleszczowych. Porzucaj¹

nas. Odbieraj¹ nam dzieci.

Topi¹ nasze szczeniêta. Wie-

szaj¹ nasze œlepe mioty na

klamkach gabinetów wetery-

naryjnych przed ich otwarciem

lub w nocy po zamkniêciu.

Trzymaj¹ nas w schroniskach,

patologicznych fundacjach i

przytu³kach. Robi¹ o nas au-

dycje w mediach, z których nic

nie wynika. Pieskie ¿ycie w ich

jêzyku to odwrócenie naszej

psiej natury, osobowoœci i

charakteru, co oznacza zabra-

nie wolnoœci, niedotrzymanie

wiernoœci, solidarnoœci, brak

szlachetnoœci i braku okazywa-

nia naturalnych uczuæ. Ich

uœmiechniête postacie lub

wyperfumowane fa³dy skóry i

tak pachn¹ fa³szem i z³em.

Muszê przerwaæ psie ¿ale,

poniewa¿ jest ich znacznie

wiêcej. Wewnêtrzny g³os

podpowiada - wystarczy. W

nastêpnym felietonie zacznê

podpowiadaæ, jak siê pogodziæ,

aby pies w stadzie ludzi by³

nisko w hierarchii ludzkiego

stada, ale by³ szczêœliwy.

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

Psia maæ!
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

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!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

W dzisiejszym felietonie nie

bêdzie o aferze medialno-pod-

s³uchowej (tak na marginesie,

nawet bojê siê myœleæ, co by

siê dzia³o, gdyby po wybuchu

tzw. afery Rywina do redakcji

Agory wkroczy³ UOP, ¿¹daj¹c

wydania nagranych taœm). Nie

bêdzie te¿ o profesorze Cha-

zanie i jego przeroœcie œwia-

topogl¹du nad œwiadomoœci¹

medyczn¹. Nie bêdzie te¿ o

mundialu, chocia¿ szkoda, ¿e

naszych tam nie ma. Jest za

to du¿o dobrej pi³ki i wiele nie-

spodzianek. Nie bêdzie te¿ o

remoncie Burdziñskiego, Nus-

bauma, M³ota i Szanajcy, o

który to remont od d³u¿szego

czasu zabiega³em. Prace

trwaj¹ i powoli, bardzo powoli

zbli¿aj¹ siê ku koñcowi. Jak

tytu³ wskazuje, ci¹g dalszy

felietonu bêdzie o bud¿ecie

partycypacyjnym, tym bar-

dziej, ¿e jesteœmy w trakcie

przedostatniego etapu, czyli

g³osowania. Ostatnim bêdzie

podanie ich wyników. Przypo-

mnê, ¿e g³osowaæ mo¿na

osobiœcie, korespondencyjnie

lub przez internet. G³osowanie

jest jawne. Ka¿dy g³osuj¹cy

mo¿e g³osowaæ w jednej wy-

branej przez siebie dzielnicy.

Na Pradze Pó³noc karty do

g³osowania mo¿na pobraæ i

nastêpnie g³osowaæ w wy-

znaczonym okienku wydzia³u

obs³ugi mieszkañców na

parterze urzêdu dzielnicy

przy K³opotowskiego 15. Tym

wszystkim, którzy chc¹ oddaæ

g³os w wersji elektronicznej lub

w ten sposób pobraæ kartê do

g³osowania, rekomendujê stronê

www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Spoœród 50 projektów, które

przesz³y wszelkie etapy selekcji,

mo¿na wybraæ piêæ, przydzie-

laj¹c im po 1 punkcie. Mo¿na

oczywiœcie wybraæ mniej, lecz

nie wiêcej. W takim wypadku

g³os bêdzie niewa¿ny. G³oso-

wanie ju¿ trwa, zaczê³o siê 20

czerwca, a potrwa do ponie-

dzia³ku 30 czerwca. Dopiero

po tej dacie (ok. 15 lipca), zo-

stanie utworzony przez zespó³

ds. bud¿etu partycypacyjnego

ranking projektów i 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 ko-

lejnoœci bêdzie decydowa³o

to, które zmieszcz¹ siê w po-

zosta³ej puli œrodków. Mo¿e

siê wydarzyæ, ¿e projekty np.

4. i 5. lub drugi czy dziesi¹ty

bêd¹ mia³y kosztowaæ wiêcej

ni¿ pozostanie œrodków po

wyborze projektu pierwszego.

Wtedy do realizacji wejd¹ te,

które zmieszcz¹ siê w pozo-

sta³ej puli œrodków. Jako

przewodnicz¹cy zespo³u ds.

bud¿etu partycypacyjnego

zapraszam do g³osowania.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Bud¿et partycypacyjny czêœæ 5.

Chyba tylko tak mo¿na t³u-

maczyæ brak reakcji Hanny

Gronkiewicz-Waltz na skanda-

liczne dzia³anie dyrektora

miejskiego szpitala œw. Ro-

dziny przy ul. Madaliñskiego.

Prof. Bogdan Chazan, bo o

nim mowa, z³ama³ prawo

uniemo¿liwiaj¹c pacjentce

usuniêcie œmiertelnie uszko-

dzonego p³odu i zmuszaj¹c j¹

do donoszenia ci¹¿y ze œwia-

domoœci¹, ¿e po urodzeniu jej

dziecko umrze.

Opisany przez tygodnik

„Wprost” przypadek zszoko-

wa³ ca³¹ Polskê. Dopiero po

medialnej burzy we wszyst-

kich mediach Hanna Gronkie-

wicz-Waltz nakaza³a przepro-

wadziæ kontrolê w szpitalu.

Tymczasem wniosek o to i o

odwo³anie dyrektora placów-

ki z³o¿y³em ju¿ dwa tygodnie

wczeœniej, po pierwszych do-

niesieniach Gazety Wybor-

czej, ¿e prof. Chazan jest z

jednym z sygnatariuszy tzw.

Deklaracji wiary. Dokumentu,

stawiaj¹cego prawo bo¿e nad

ludzkim, wed³ug którego abor-

cja, antykoncepcja i eutanazja

to „gwa³t na dekalogu”, nato-

miast in vitro jest „odrzuce-

niem samego Stwórcy”.

Dla mnie publiczne dekla-

rowanie takich pogl¹dów

przez dyrektora miejskiego

szpitala i kierowanie siê nimi

w prowadzonej placówce jest

dyskwalifikuj¹ce, bo stanowi³

zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia

pacjentek. Hanna Gronkie-

wicz-Waltz uzna³a wtedy jed-

nak, ¿e nie ma podstaw do

¿adnego dzia³ania. Podobnie

radni Platformy Obywatel-

skiej, którzy ramiê w ramiê z

PiS-em, odrzucili wniosek

SLD o debatê na Radzie

Miasta o wp³ywie „Deklaracji

wiary” na prawid³owe funkcjo-

nowanie warszawskiej s³u¿by

zdrowia.

Dwa tygodnie póŸniej

„Wprost” ujawni³, ¿e mia³em

racjê. Ma³o tego, prof. Chazan

publicznie siê do zarzutów ty-

godnika przyzna³ i by³ jeszcze

dumny ze swojej postawy.

Nawet to okrucieñstwo nie

wystarczy³o jednak Hannie

Gronkiewicz-Waltz do zwol-

nienia, a co najmniej zawie-

szenia na czas kontroli szefa

szpitala. Nie wystarczy³a te¿

decyzja prokuratury, która na

wniosek SLD wszczê³a postê-

powanie w sprawie Chazana.

A przecie¿ kilka miesiêcy temu

prezydent zawiesi³a jednego z

miejskich dyrektorów za to, ¿e

deszcz zala³ tunel Wis³ostrady,

za co facet kompletnie nie

odpowiada³!

W przypadku prof. Chaza-

na prezydent Warszawy na

taki ruch siê nie zdecydowa-

³a. Czeka na wyniki kontroli,

która ma potrwaæ kilka tygo-

dni. Do czasu, a¿ medialna

wrzawa przycichnie? Nie

przycichnie – nie pozwolimy.

Pani Prezydent! Ile pacjen-

tek mo¿e siê w tym czasie

znaleŸæ w podobnej sytuacji

przez dzia³ania Bogdana

Chazana? Jak d³ugo zamie-

rza Pani chroniæ dyrektora

³ami¹cego prawa pacjentek?

Miejski szpital to nie koœció³!

Oczekujemy od Pani jako pre-

zydenta w³aœciwych decyzji, a

te nie zawsze zgodne s¹ z

tym, co Duch Œwiêty Pani

podpowiada.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Prezydent Warszawy znów konsultuje

swe poczynania z Duchem Œwiêtym

W ubieg³y weekend Bia³o³ê-

ka obchodzi³a 20. rocznicê

swojego istnienia. Tak, to ju¿

5 kadencji samorz¹dowych mi-

nê³o od powstania w 1994 r.

samodzielnej gminy, a potem

dzielnicy. Ten czas up³yn¹³

bardzo szybko, ale jednoczeœnie

nast¹pi³ bardzo dynamiczny

rozwój tej drugiej co do wiel-

koœci dzielnicy w Warszawie.

Jako rdzenny mieszkaniec

Bia³o³êki mia³em mo¿liwoœæ

dorastania razem ze swoj¹

„ma³¹ ojczyzn¹”. Na pocz¹tku

lat 80. na terenie obecnego

Tarchomina powsta³y pierwsze

bloki, a dooko³a jak okiem

siêgn¹æ by³y same pola i nic

wiêcej. Ulica Mehoffera by³a

jedyn¹ ulic¹, po której raz na

godzinê kursowa³ autobus 178

i dowozi³ pasa¿erów do koœcio-

³a pw. œw. Jakuba Aposto³a.

Wszystko, co znajdowa³o siê

na pó³noc od ul. Mehoffera, to

jeden wielki teren zielony bez

¿adnej zabudowy. By³y to ab-

solutne peryferia Warszawy i

nikt nawet nie przypuszcza³, ¿e

za kilkanaœcie lat powstanie

tam wielkie osiedle Nowodwo-

ry. Wraz ze zmian¹ ustroju i

transformacj¹ gospodarcz¹, w

1990 r. powsta³ w Polsce sa-

morz¹d terytorialny. Rady na-

rodowe zosta³y zast¹pione

przez rady dzielnic, potem

gmin i z powrotem dzielnic. Po-

cz¹tkowo, w latach 1990-1994

obecne tereny Bia³o³êki wcho-

dzi³y w sk³ad Pragi Pó³noc. Po

roku 1994, gdy Bia³o³êka zo-

sta³a wyodrêbniona jako sa-

modzielna gmina z w³asnym

bud¿etem, ruszy³y najbardziej

potrzebne inwestycje typu Bia-

³o³êcki Oœrodek Sportu, Kultury,

przedszkola, szko³y podstawowe,

które dziœ s¹ najwiêkszymi

szko³ami w Polsce. Powsta³ w

1997 r. ratusz dzielnicy, Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej, powsta³y

biblioteki, œcie¿ki rowerowe.

Ruszy³y inwestycje infrastruk-

turalne, typu budowa wodoci¹-

gów i kanalizacji. W roku 2002

na mocy ustawy o ustroju m.st.

Warszawy powsta³o 18 dzielnic

jako jednostki pomocnicze

miasta. Kompetencje gmin

zosta³y znacznie okrojone, co

nie znaczy, ¿e nast¹pi³ zastój

inwestycyjny, co najwy¿ej

lekkie spowolnienie. Ostatnie

12 lat to dynamiczny rozwój

tzw. Zielonej Bia³o³êki, która

tak jak Tarchomin czy Nowo-

dwory w latach 80. by³a pustyni¹,

a dok³adniej terenem wiejskim.

Obecnie jest to regularne

miasto, które wci¹¿ siê tworzy

i wymaga coraz to nowszych

inwestycji, a przede wszystkim

doprowadzenia w najbli¿szych

latach metra, co jest bardzo

realn¹ wizj¹.

Z okazji 20-lecia istnienia

bia³o³êckiego samorz¹du odby³a

siê uroczysta sesja rady dziel-

nicy, na któr¹ zostali zaproszeni

wszyscy samorz¹dowcy Bia³o-

³êki, którzy na przestrzeni

ostatnich 20 lat wnieœli swój

wk³ad w rozwój dzielnicy.

Przybyli radni, cz³onkowie za-

rz¹dów, byli burmistrzowie

oraz skarbnicy. Wszyscy otrzy-

mali okolicznoœciowy medal

jako podziêkowanie za pracê

na rzecz Bia³o³êki. W mi³ej,

prawie rodzinnej atmosferze

obecni i byli samorz¹dowcy

mogli wymieniæ siê pogl¹dami,

wspomnieniami. Zarówno ze s³ów

jakie pad³y w przemówieniach,

jak i obserwacji zebranych na

sali, mo¿na by³o odczuæ, ¿e

wszyscy byliœmy i jesteœmy

zjednoczeni w jednym celu,

którym jest rozwój Bia³o³êki.

Wiele osób podkreœla³o, ¿e

pracê i wspó³pracê w radzie

wspominaj¹ w samych super-

latywach, gdy¿ bez wzglêdu na

przynale¿noœæ partyjn¹, za-

wsze udawa³o siê dojœæ do

kompromisu. Tak w³aœnie po-

winna wygl¹daæ praca w sa-

morz¹dzie. Jak najmniej poli-

tyki i sporów, a jak najwiêcej

apolitycznej i pe³nej poœwiêcenia

pracy dla dobra mieszkañców.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Bia³o³êka ma ju¿ 20 lat

Trzeci felieton

na 25-lecie
18 czerwca 1989 r. odby³a

siê druga tura wyborów, których

æwieræwiecze w tym roku

œwiêtujemy. Na ogó³ drug¹

turê pamiêta siê lepiej, ¿eby

wspomnieæ choæby pojedynek

wyborczy pomiêdzy Tuskiem

a Kaczyñskim w 2005 r. A tu

- cicho, sza.

Przypomnijmy: komuniœci

nie wyobra¿ali sobie klêski,

dlatego dopuœcili do luki

prawnej w ordynacji wybor-

czej. Zgodnie z ni¹ ka¿dy

pose³ musia³ uzyskaæ ponad

po³owê g³osów, gdy¿ wybory

w okrêgach mia³y charakter

wiêkszoœciowy (st¹d potrzeba

dogrywki w okrêgach, w których

¿aden kandydat nie uzyska³

bezwzglêdnej wiêkszoœci w

pierwszej turze). Czêœæ po-

s³ów PZPR mia³a byæ jednak

wybrana nie w okrêgach, lecz

w ramach tzw. listy krajowej.

Dla nich przepisy nie przewi-

dywa³y drugiej tury. Tymczasem

Polacy 4 czerwca masowo

skreœlali ca³¹ listê krajow¹,

dziêki czemu progu po³owy

liczby g³osów nie przekroczyli

i do Sejmu nie dostali siê m.in.

Stanis³aw Ciosek, Czes³aw

Kiszczak i Mieczys³aw Rakowski.

Nast¹pi³ kryzys konstytucyjny:

zdekompletowany Sejm nie

móg³by dzia³aæ. Móg³by za to

dzia³aæ Senat, w którym

99% mandatów obsadzi³a

„Solidarnoœæ”. Na to w³adze

PRL nie chcia³y siê zgodziæ i -

za aprobat¹ „Solidarnoœci” -

pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹

tur¹ wyborów zmieni³y ordy-

nacjê wyborcz¹, przyznaj¹c

brakuj¹ce mandaty komunistom.

Szansa na przyspieszenie

przemian politycznych zosta³a

zmarnowana.

Okaza³o siê, ¿e Wielki

Re¿yser zadba³, by rocznica

tych wydarzeñ zosta³a godnie

uczczona. Afera pods³uchowa

ukaza³a nam stan pañstwa,

polityków i spo³eczeñstwa III

RP, a jej apogeum nast¹pi³o

dok³adnie 18 czerwca.

Groteskowa akcja funkcjona-

riuszy nachodz¹cych w tym dniu

redakcjê tygodnika „Wprost”

uwidoczni³a rozpaczliwy status

cywilizacyjny naszych s³u¿b. Jak

wiadomo, nagrania pods³uchów

by³y przysy³ane do redakcji w

mailach z linkami do serwera.

Nasi dzielni funkcjonariusze

mieli je zabezpieczyæ wyposa¿eni

w „przymiar, numerki, cyferki do

oznaczania dowodów, sznurek

do zaplombowania i taœmê do

zaklejenia” (cytat z rzecznika

ABW). Nowoczesne pañstwo?

Cyfryzacja administracji?

Zapomnijcie!

Wbrew pozorom, najwa¿-

niejsz¹ informacj¹ o stanie

polityków wynikaj¹c¹ z nagrañ

„Wprost” nie s¹ afery, lecz

jêzyk, jakiego u¿ywaj¹ mini-

strowie i prezesi. Nie chodzi o

pojedyncze wulgaryzmy - to

siê mo¿e zdarzyæ ka¿demu -

ale o knajacko-kibolsk¹

strukturê wypowiedzi, odzwier-

ciedlaj¹c¹ systemy pojêciowe

i hierarchiê wartoœci elit.

No i stan spo³eczeñstwa.

Dla kompromituj¹co wielu

osób krytyka Platformy Oby-

watelskiej jest równoznaczna

z „rozmontowywaniem pañstwa

polskiego”. Oznacza to regres

demokracji w stosunku do

wydarzeñ sprzed 10 lat, gdy

doœæ podobna afera Rywina,

w kluczowym momencie

wstêpowania Polski do Unii

Europejskiej, spowodowa³a

upadek rz¹du. Wówczas nawet

byli dzia³acze PZPR nie

uto¿samiali partii z pañstwem.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl



8  nowa gazeta praska

owady, chwytaj¹ w locie. S¹

wiêc naszymi naturalnymi

sprzymierzeñcami w walce z

komarami i meszkami. Jeden

jerzyk w ci¹gu doby potrafi

zjeœæ nawet 20 tysiêcy tych

dokuczliwych owadów.

Kiedyœ, w latach 80. i 90.

jerzyki by³y liczne na terenie

Bia³o³êki. Zak³ada³y swoje

gniazda pod okapami domów

jednorodzinnych, a w blokach

- w górnych rogach okien.

Trochê brudzi³y, ale za³o¿enie

przez nich gniazda ka¿dy

uwa¿a³ za szczêœliwy znak.

Potem przysz³o ocieplanie

budynków i ptaki straci³y swoje

siedliska. Teraz, kiedy przyla-

tuj¹ w pocz¹tkach maja, ostat-

nie szczeliny w wyg³adzonych

murach s¹ ju¿ zajête. Nic

dziwnego, ¿e liczba jerzyków

na Bia³o³êce ostatnio znacznie

zmala³a. Inicjatywa budowania

dla nich miejsc lêgowych,

czyli próba przywrócenia ich

normalnej populacji jest wiêc

niezwykle cenna - pod warunkiem,

¿e by³aby przeprowadzona z

sensem.

Jerzyki s¹ bardzo konserwa-

tywne, jeœli chodzi o miejsca

lêgowe. Gnie¿d¿¹ siê przez

wiele lat w tych samych miej-

scach, a w przypadku znisz-

czenia dawnych gniazd, trud-

no im przyzwyczaiæ siê do no-

wych lokalizacji. Mo¿liwe, ¿e

musi min¹æ wiêcej czasu, aby

przekona³y siê do przygotowa-

nej dla nich du¿ym nak³adem

kosztów wie¿y. Jednak minê³y

ju¿ dwa sezony lêgowe, i nic

nie wskazuje na to, by ptaki

chcia³y siê tam osiedliæ. Przy-

czyny odrzucenia nowego

miejsca musz¹ wiêc byæ inne.

Wydaje siê, ¿e najwiêkszym

b³êdem jest lokalizacja wie¿y.

Znajduje siê ona  na placu za-

baw, tu¿ przy skateparku przy

ulicy Odkrytej, gdzie panuje

wieczny gwar, s³ychaæ krzyki i

p³acz dzieci, odg³osy je¿d¿¹-

cych i uderzaj¹cych o asfalt

deskorolek. Widaæ, ¿e pomy-

s³odawcy przedsiêwziêcia,

radnemu Korowajowi, nie

chodzi³o wcale o ptaki, bo te

przecie¿ potrzebuj¹ spokoju,

a jedynie o widowiskowoœæ

w³asnego dzia³ania. Wiadomo,

¿e jerzyki gnie¿d¿¹ siê w

miejscach zacisznych, pod

okapami, pod dachami, w zaka-

markach, a nie na wolno stoj¹-

cej, wystawionej na dzia³anie

s³oñca i wiatru, z daleka widocznej

i podziwianej platformie.

A¿ nie chce siê wierzyæ, ¿e

zaanga¿owane ponoæ w reali-

zacjê wie¿y Sto³eczne Towarzy-

stwo Ochrony Ptaków (STOP)

dokoñczenie ze str. 1 zaakceptowa³o tak¹ lokalizacjê.

Jak widaæ, nale¿a³o jednak

zasiêgn¹æ opinii ornitologów z

prawdziwego zdarzenia, którzy

wypowiadali siê, ¿e jerzyki tego

masztu nie zasiedl¹. Swoje

zdanie na ten temat wyra¿a³a

te¿ Renata Markowska z Fun-

dacji Noga w £apê i wielokrotnie

apelowa³a na ³amach Nowej

Gazety Praskiej do zarz¹dów

wspólnot mieszkaniowych i ad-

ministracji o tak¹ organizacjê

ociepleñ i remontów budynków,

która pozwoli³aby w³aœciwie

zrekompensowaæ utracone

gniazda, aby ptaki jak najmniej

ucierpia³y.

Warto czasem zawierzyæ opi-

nii ekspertów, trudno przecie¿

znaæ siê na wszystkim. W przy-

padku wie¿y lêgowej dla jerzyków,

choæ cel by³ szczytny, wygl¹da na

to, ¿e wydano bez sensu publicz-

ne pieni¹dze, które mog³y byæ

spo¿ytkowane w inny sposób -

potrzeb przecie¿ nie brakuje.

Joanna Kiwilszo

Nawet kapryœna pogoda nie

zdo³a³a pokrzy¿owaæ planów

organizatorom i uczestnikom

rodzinnej zabawy, jak¹ co roku,

na boisku przed Poradni¹ Re-

habilitacyjn¹ przy ul. Pancera

10 organizuje Stowarzyszenie

Rodziców Dzieci Niepe³no-

sprawnych „Krasnal”. W tym

roku by³a to ju¿ 13. olimpiada,

a jej has³o przewodnie „Kocha-

my zwierzêta” zmobilizowa³o

dzieci do przygotowania pla-

stycznych portretów swoich

czworono¿nych przyjació³.

Stowarzyszenie Rodziców

Dzieci Niepe³nosprawnych

„Krasnal” powsta³o z potrzeby

serca i dzielenia siê doœwiad-

czeniami w grudniu 1995 roku.

W tym samym roku powo³any

zosta³ Niepubliczny Zak³ad

Opieki Zdrowotnej – Poradnia

Rehabilitacyjna dla dzieci

„Krasnal”. Pod jej opiek¹ po-

cz¹tkowo by³a tylko 50-osobowa

grupa dzieci z Tarchomina.

W ci¹gu osiemnastu lat

istnienia, dzia³alnoœæ poradni

rozszerzy³a siê na ca³¹ Polskê.

Dziœ, w ramach NFZ, w trzech

placówkach - poza poradni¹ na

Pancera, dzia³a te¿ Poradnia

dla dzieci autystycznych przy

ul. Œreniawitów 12 oraz

przedszkole dla dzieci z orze-

czenie o niepe³nosprawnoœci

przy ul. Wittiga 5 – specjali-

styczn¹ pomoc otrzymuje ok.

500 dzieci miesiêcznie.

Poradnia „Krasnal” pomaga

dzieciom z zaburzeniami wieku

rozwojowego, to znaczy takimi

schorzeniami, jak mózgowe

pora¿enie dzieciêce, uszko-

dzenie centralnego uk³adu

nerwowego, autyzm i zaburzenia

pokrewne, zespó³ Downa oraz

zespó³ Aspergera. W œwietnie

wyposa¿onych salach i gabine-

tach pacjenci w wieku od 0 do

18 lat korzystaj¹ z zabiegów

rehabilitacyjnych, masa¿y,

fizykoterapii i hydroterapii.

Jedn¹ z form dzia³alnoœci

Stowarzyszenia Rodziców

Dzieci Niepe³nosprawnych

„Krasnal” jest organizowanie

Rodzinnych Integracyjnych

Olimpiad Sportowych. Dzieci

czekaj¹ na nie od stycznia i

chêtnie bior¹ udzia³ w ró¿no-

rodnych konkurencjach. W

tym roku by³y to m.in.: slalom,

bieg z kartonami, konkurs

baloników, a dla najm³od-

szych wyœcig samochodzików

z no¿nym napêdem oraz

bieg z plastikow¹ taczk¹.

Wymyœlone przez terapeutów

konkurencje dopasowane

zosta³y do mo¿liwoœci zgro-

madzonych w 12 grupach

ma³ych sportowców.

Olimpiady „Krasnala” maj¹

to do siebie, ¿e bawi¹ siê na

nich ca³e rodziny. Po zakoñ-

czeniu konkurencji dzieciê-

cych, o tytu³ Super Mamy i

Super Taty walczyli rodzice.

Dla ma³ych i du¿ych by³y

wspania³e nagrody ufundo-

wane m.in. przez ma³¿onkê

Prezydenta RP, Annê Komo-

rowsk¹, Mariê i Paw³a Dolec-

kich oraz pana Taraszkiewicza

z firmy Playmobil.

- U nas konkurencje s¹ takie,

aby ka¿dy móg³ je wykonaæ, a

nagrody dostaj¹ wszyscy –

powiedzia³a prezes Stowa-

rzyszenia Rodziców Dzieci

Niepe³nosprawnych, Jolanta

Œliwowska.

Najlepsz¹ nagrod¹ dla orga-

nizatorów Olimpiady „Krasnal”

jest niew¹tpliwie œmiech do-

brze bawi¹cych siê dzieci,

które poza udzia³em w konku-

rencjach sportowych, mia³y do

dyspozycji wielkie zabawki

dmuchane: zje¿d¿alnie, zestaw

Bob Budowniczy i zamek

do skakania. D³uga kolejka

chêtnych ustawi³a siê te¿

przed basenem z przezroczy-

stymi kulami, w których mo¿na

by³o baraszkowaæ po wodzie.

Wielkim powodzeniem cieszy³o

Olimpiada „Krasnal” po raz 13.
Pod has³em „Kochamy zwierzêta” odby³a siê w sobotê

21 czerwca XIII Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa

„Krasnal”. We wspólnej zabawie, na boisku przed siedzib¹

Poradni Rehabilitacyjnej „Krasnal” przy ul. Pancera 10, wziê³o

udzia³ ponad 140 dzieci wraz z rodzicami.

dokoñczenie ze str. 1

Szpital na Bia³o³êce
w okolicach skrzy¿owania ulic Myœliborskiej i

Œwiderskiej oraz rejony Zielonej Bia³o³êki. By³by

to publiczny szpital ogólny, we wstêpnej propozycji

na ok. 300 ³ó¿ek, w wiêkszoœci o charakterze

ostrym (ratunkowym), o specjalnoœciach zabiegowych

i zachowawczych takich jak: szpitalny oddzia³

ratunkowy, chirurgia ogólny, chirurgia dzieciêca,

choroby wewnêtrzne, endokrynologia, kardiologia

i wiele innych. Jako ¿e Bia³o³êka jest najm³odsz¹

dzielnic¹ Warszawy, szczególny nacisk po³o¿ono

by na opiekê medyczn¹ nad dzieæmi. Szpital

rozwi¹zywa³by te¿ kwestiê nocnej i œwi¹tecznej

pomocy lekarskiej, po któr¹ obecnie nale¿y

jeŸdziæ do innych dzielnic.

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki prowadzi

swoje dzia³ania dwutorowo: z jednej strony

uzgadniamy projekt z ekspertami i konsultujemy

z mieszkañcami tak, aby móc stworzyæ propozycjê

optymaln¹ do potrzeb i oczekiwañ mieszkañców

naszej dzielnicy, uwzglêdniaj¹c te¿ nasze realne

mo¿liwoœci. Z drugiej strony zbieramy podpisy

poparcia, aby mieæ dodatkowe argumenty w

rozmowach z Mazowieckim Urzêdem Woje-

wódzkim, który odpowiada za s³u¿bê zdrowia
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Jerzyki nie posz³y na wspó³pracê!

na terenie naszego województwa, a tak¿e

instytucjami pañstwowymi. Liczymy równie¿

na wspó³pracê z radnymi (czêœæ z nich ju¿

nas popar³a) i zarz¹dem dzielnicy. Szpital na

Bia³o³êce powinien byæ nasz¹ wspóln¹ spraw¹,

wokó³ której wszyscy siê zjednoczymy, nie-

zale¿nie od prezentowanych pogl¹dów.

Wszystkich Pañstwa, którzy chcieliby zg³osiæ

swoje propozycje i uwagi odnoœnie szpitala na

Bia³o³êce, w szczególnoœci tych, którzy maj¹

doœwiadczenie w pracy w s³u¿bie zdrowia lub

zarz¹dzaniu placówkami medycznymi (a spotkaliœmy

ju¿ takie osoby podczas Dni Bia³o³êki), zapraszamy

do kontaktu z naszym stowarzyszeniem. Mo¿na

równie¿ poprzeæ nasz¹ inicjatywê œci¹gaj¹c wniosek

z naszej strony internetowej. Stwórzmy wspólnie

propozycjê dla Bia³o³êki, a nastêpnie wcielmy j¹

w ¿ycie. Razem mo¿emy to zrobiæ!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

piotr.basinski@inicjatywa.waw.pl

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki

siê równie¿ zwiedzanie wozu

stra¿ackiego.

XIII Rodzinn¹ Integracyjn¹

Olimpiadê Sportow¹ „Krasnal”

2014 prowadzi³a jak co roku

wiceprezes Stowarzyszenia

Rodziców Dzieci Niepe³no-

sprawnych, Gra¿yna Ba³za

vel Betuza.

Joanna Kiwilszo


