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BOK: dwie
strony medalu

Zwi¹zek
aktywnych seniorów
Oddzia³ Rejonowy Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów dzia³a ju¿ 15 lat. 22 czerwca 1999 roku Zarz¹d
Oddzia³u Województwa Sto³ecznego Warszawskiego uchwali³
powo³anie Oddzia³u Gminnego Warszawa Targówek oraz Jana
Kostrzewskiego na pe³nomocnika, kieruj¹cego dzia³alnoœci¹ oddzia³u. Nieco wczeœniej, 6 kwietnia 1998 roku przewodnicz¹cy Grupy
Inicjatywnej in¿. Remigiusz Sikora, w imieniu Zarz¹du Warszawa
Praga Pó³noc, reaktywowa³ na Bródnie dzia³alnoœæ ko³a nr 11, które
22 czerwca zosta³o przekszta³cone w Oddzia³ Gminy Warszawa
Targówek. 22 lipca 1999 roku odby³o siê I Walne Zebranie cz³onków
Oddzia³u Gminnego, na którym wybrano zarz¹d w sk³adzie: Jan
Kostrzewski – przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy: Remigiusz Sikora i Marian Niewiarowski, a tak¿e komisjê rewizyjn¹ i 3
komisje: socjalno-bytow¹; zdrowia i opieki spo³ecznej; kultury i
wykorzystania czasu wolnego. Na pocz¹tku 2001 roku oddzia³ mia³
390 cz³onków, na koñcu roku – 501. 11 czerwca 2003 roku Zjazd
Delegatów Oddzia³u powo³a³ nowy zarz¹d, na czele którego stan¹³
in¿. Remigiusz Sikora. 28 lutego 2014 roku Remigiusz Sikora
zrezygnowa³ z tej funkcji. Do 28 kwietnia pe³ni³a j¹ Kazimiera
Owczarek. Od 9 maja przewodnicz¹cym Zarz¹du Rejonowego Targówek
PZERiI jest Witold Harasim, którego poprosiliœmy o rozmowê.
dokoñczenie na str. 3

Dyrektor Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury odmówi³ udostêpnienia sali widowiskowej na presti¿ow¹ galê „Lwy Bia³o³êki”.
Mimo wyt³umaczenia tej decyzji odbywaj¹cymi siê w tym
samym czasie seansami kinowymi, wieœæ niesie, ¿e to burmistrz
Piotr Jaworski zabroni³ udostêpnienia sali, kiedy dowiedzia³
siê, ¿e galê uœwietni koncert orkiestry „Romantica” z by³¹
dyrektork¹ BOK-u Ann¹ Barañsk¹-Wróblewsk¹.
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
BOK dawa³ te¿ mieszkañcom
to instytucja o bogatych trady- mo¿liwoœæ obcowania z ¿yw¹
cjach. W dzielnicy, w której nie muzyk¹ i œwietnymi artystami
by³o kina ani teatru, od swojego poprzez koncerty muzyki klapowstania w 1997 roku pe³ni³ sycznej i rozrywkowej. Zas³ug¹
wa¿n¹ rolê edukacyjno-arty- BOK-u by³o zawsze promowanie
styczn¹, oferuj¹c dzieciom i artystów z Bia³o³êki, takich jak
m³odzie¿y zajêcia w sekcjach choæby skrzypek Janusz
oraz organizuj¹c liczne wyda- Wawrowski, który wystêpowa³ w
rzenia kulturalne. Mocn¹ stron¹ cyklu Bia³o³êcka Scena Mistrzów,
BOK-u zawsze by³ teatr - do tej oraz odkrywanie m³odych tapory w „bia³o³êckim zag³êbiu lentów. To w³aœnie tu nast¹pi³o
teatralnym” dzia³a kilkanaœcie prawykonanie kaprysów Paganinieamatorskich zespo³ów, takich go w opracowaniu na skrzypce
jak Teatr 13, Kompania Mamro i wiolonczelê przez wówczas
czy Teatr CoMeta.
bardzo m³odego, a obecnie
s³awnego wiolonczelistê Marcina
Zdunika. Amatorzy sztuk plastycznych odwiedzali wystawy w
Galerii przy Van Gogha.
Obecna formu³a dzia³alnoœci
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury
trochê siê zmieni³a. Wraz z objêciem 1 kwietnia br. stanowiska
dyrektora przez Krzysztofa Miko³ajewskiego, BOK poszed³ w
stronê wspó³pracy z mieszkañcami. W nowej formule chodzi o to,
aby zaktywizowaæ mieszkañców,
którzy byliby wspó³twórcami
wydarzeñ kulturalnych.
Najlepiej obrazuje to otwarcie
STOMATOLOGIA na Zielonej Bia³o³êce, przy ul.
G³êbockiej 84, jako filii BOK-u,
PROMOCJA
domu s¹siedzkiego, nazwanego „3 pokoje z kuchni¹”. Dom
- wype³nienia 90-100 z³
ma dzia³aæ w myœl modnej
- zni¿ki na protezy
obecnie zasady wzajemnoœci i
- korony porcelanowe 450 z³ wymienialnoœci dóbr i pomys³ów, np.: ja gram na gitarze,
- protezy acetalowe
ty - na tr¹bce, a s¹siad trochê
ul. Jagielloñska 3 œpiewa - œwietnie siê sk³ada,
zrobimy koncert. Albo:
tel. 22 619-99-99 razem
chcesz napiæ siê kawy w tutejszej kawiarence – przynieœ
22 818-44-77
ciasto lub grê planszow¹.
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
dokoñczenie na str. 5

Oœrodek PTTK Ursus w Kamieñczyku
organizuje

wyjazdowe Andrzejki
w dniu 29.11.2014 r.
jak równie¿

Sylwestra 2014/2015 roku.
Szczegó³owe informacje
pod numerem telefonu 600 284 523.

G³osy metra,
ruszy³y przetargi
Od 13 paŸdziernika mo¿na g³osowaæ w plebiscycie, który ma
wy³oniæ lektora odczytuj¹cego komunikaty II linii metra. Na stronie
Polskiego Radia http://www.polskieradio.pl/7,Jedynka/3985
mo¿na zag³osowaæ na: Krystynê Jandê, Danutê Stenkê,
Ma³gorzatê Tu³owieck¹, Marzenê Wyczó³kowsk¹, Macieja
Gudowskiego czy Andrzeja Matula.
Tymczasem poci¹gi II linii jeszcze 12 ton, co w przybli¿eniu
metra ju¿ kursuj¹ i wo¿¹ … odpowiada 1650 pasa¿erom
kostkê brukow¹, metalowe poci¹gu i oœmiu pasa¿erom na
elementy i piasek. Dlaczego? metr kwadratowy. Zmieniaj¹c
Kilka dni trwa³y próby obci¹¿e- obci¹¿enie i prêdkoœæ poci¹gu
niowe. W pierwszym podejœciu testowano drogê rozpêdzania
za³adowano 104 tony obci¹¿enia, i hamowania, a tak¿e zachoco odpowiada mniej wiêcej wanie sk³adu na zakrêtach.
1500 pasa¿erom poci¹gu i Przy tej okazji szkolono rówsiedmiu pasa¿erom przypa- nie¿ maszynistów i dyspozytodaj¹cym na metr kwadratowy. rów. Przejazdy szkoleniowe
W drugim podejœciu do³o¿ono dla maszynistów i dyspozytorów,
ju¿ bez obci¹¿enia, bêd¹ siê
odbywa³y codziennie, a¿ do
momentu wyruszenia w drogê
poci¹gów z pasa¿erami.
13 paŸdziernika rozpoczê³y
siê odbiory inwestorskie i maj¹
siê zakoñczyæ w pierwszej
dekadzie listopada. Jako
nastêpne rusz¹ kontrole
Sanepidu, stra¿y po¿arnej i
odbiory nadzoru budowlanego.
Rozpisano ju¿ przetarg na
kolejny etap budowy II linii metra.
Projekt bêdzie wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹. II linia
dokoñczenie na str. 5

Elastyczne
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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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Zwi¹zek aktywnych seniorów

dokoñczenie ze str. 1

- Jak Pan ocenia dzia³alnoœæ
oddzia³u i jego zarz¹du w
minionym 15-leciu?
- Bardzo wysoko. Intensywny
rozwój doprowadzi³ do tego, ¿e
funkcjonowa³o 16 kó³. Dopiero w
2009 roku 6 kó³ z Bia³o³êki otworzy³o
w³asny oddzia³. Pozostaliœmy
przy 11 ko³ach: 10 na Targówku i
kole nr 11, które bardzo dobrze
dzia³a na terenie dzielnicy Praga
Pó³noc. Myœlê, ¿e w przysz³ym
roku uda nam siê powo³aæ ko³o
na terenie Targówka Fabrycznego.
Bêdziemy te¿ czyniæ starania, by
seniorzy z Pragi Pó³noc, nie zrzeszeni w naszym zwi¹zku, tak¿e
utworzyli ko³o. Minione 15 lat to
okres bardzo bogaty zarówno od
strony iloœciowej, jak i programowej dzia³alnoœci, tak¿e w formie
pomocy dla emerytów, rencistów
i inwalidów. Ponad rok temu zanik³a, bardzo rozwiniêta w poprzednich latach, pomoc ¿ywnoœciowa dla cz³onków oddzia³u w
trudnej sytuacji materialnej. Podjête przez Zarz¹d G³ówny dzia³ania daj¹ nadziejê, ¿e ta forma
pomocy zostanie przywrócona.
Wielu cz³onków naszego zwi¹zku
nie staæ na udzia³ w takich formach, jak organizowane turnusy

Baterie
do Aparatów
S³uchowych.

TANIO!
tel.

782-454-907

rehabilitacyjne, wyjœcia do teatru,
kina czy na imprezy, mimo ¿e nie
s¹ one bardzo kosztowne, a nasi
cz³onkowie mog¹ z tego korzystaæ po preferencyjnych cenach.
Tyle o przesz³oœci. Obecnemu
zarz¹dowi w sk³ad którego oprócz
mnie, wchodz¹: Marek Zakrzewski (wiceprzewodnicz¹cy), Marta
Kwiecieñ (skarbnik) i Hanna
Szczekutek (sekretarz) – nie
pozostaje nic innego, jak
podtrzymaæ dobr¹ liniê i dobr¹
dzia³alnoœæ oddzia³u rejonowego.
- Ilu cz³onków liczy oddzia³?
- W szczytowym okresie (11
kó³) by³o ok. 1600, teraz mamy
ponad 900 cz³onków.
- Proszê opowiedzieæ o
formach Waszej dzia³alnoœci.
- Corocznie organizujemy 2
wydarzenia: w kwietniu Œwiatowy
Dzieñ Inwalidy, w paŸdzierniku
lub listopadzie Œwiatowy Dzieñ
Seniora, który w bie¿¹cym roku
bêdzie po³¹czony z obchodami
15-lecia oddzia³u, które odbêd¹
siê 24 paŸdziernika. Tradycyjnie
organizujemy wyjazdy na Noc
Kupa³y. Co roku, w ostatnich
dniach sierpnia organizujemy
Po¿egnanie lata; tak¿e – wycieczki krajowe i zagraniczne.
Wspieramy nie tylko cz³onków
zwi¹zku: pomagamy wszystkim
seniorom za³atwiæ legitymacje na
ulgowe przejazdy kolejowe.
Bêdziemy siê starali rozwijaæ
wspó³pracê z wieloma podmiotami, z którymi mamy podpisane
porozumienie, np. z SZPZLO
Targówek. W nied³ugim czasie,
dziêki decyzji zarz¹du dzielnicy
i przy pomocy samorz¹du Targówka, podpiszemy z Zarz¹dem
Gospodarki Nieruchomoœciami
umowê na najem lokalu przy ul. Œw.
Wincentego 85. Jest nam bardzo
potrzebny. Umo¿liwi dzia³ania 3
sekcji komisji kultury: manualnej
(osoby o uzdolnieniach malarskich);
wokalno-instrumentalnej; s³owa
mówionego i pisanego.
- Które ko³o jest najbardziej
aktywne?
- Z mojej, stosunkowo nied³ugiej obserwacji, wynika, ¿e w kole
nr 2 na bardzo wysokim poziomie
funkcjonuje sfera twórczo-medialna,
dziêki Markowi Zakrzewskiemu
oraz licznej grupie poetek.
Aktywni s¹ cz³onkowie ko³a nr 11,
które podczas Nocy Kupa³y
zdoby³o I miejsce w 4 konkursach.

- Jako radny 4 kadencji –
które ze swych dokonañ uwa¿a
Pan za szczególnie wa¿ne?
- Jako przewodnicz¹cy komisji,
zajmuj¹cej siê rozwojem, najpierw walczy³em o zamkniêcie
ulicy Korzona przy skwerze
Wiecha. PóŸniej, przy pomocy
burmistrza Janika, walczy³em, by
ulica Pratuliñska nie przebiega³a
przez teren, który obecnie jest
Parkiem Wiecha. Uda³o siê doprowadziæ do 2-krotnego powiêkszenia terenu, który nazywa³ siê
skwer Wiecha; obecnie s¹ to
ponad 3 hektary piêknie urz¹dzonego Parku Wiecha. Bardzo

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

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

bolejê nad du¿ym stanem dewastacji tego terenu. Nie ustanê w
walce o monitoring Parku Wiecha; bez tego nadal bêdziemy
ponosiæ powa¿ne straty.
- Bêdzie Pan startowa³ w
wyborach do rady dzielnicy.
Czy pe³nienie funkcji radnego mo¿e byæ przydatne w
dzia³alnoœci w PZERiI?
- Przewodnicz¹cy Oddzia³u
Rejonowego PZERiI jest przyj-

mowany przez w³adze i organy
samorz¹du, ale maj¹c mandat
radnego nie musi siê specjalnie
zapowiadaæ, bo jest funkcjonariuszem tego¿ samorz¹du. Poczynaj¹c od fizycznych udogodnieñ (klucz do budynku, miejsce
na parkingu), radny ma znaczne u³atwienia, jeœli chodzi o funkcjonowanie, ale równie¿ status.
Ta podwójna rola mo¿e mieæ
du¿e znaczenie w kontaktach

zarówno na terenie dzielnicy,
miasta i z organami pañstwowymi, a co za tym idzie – pomóc w
za³atwianiu istotnych problemów
coraz wiêkszej grupy seniorów.
- Dziêkujê za rozmowê, która
odby³a siê w siedzibie Oddzia³u
Rejonowego Targówek przy
ul. Pra³atowskiej 4. Tu pe³nione s¹ dy¿ury we wtorki i
czwartki w godz. 11 -14.
Rozmawia³a Zofia Kochan

LIX
sesja Rady
Dzielnicypraska
Praga Pó³noc
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Ostatnia sesja tej kadencji?
Piêædziesi¹ta dziewi¹ta sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
zosta³a zdominowana przez kwestie bud¿etowe. Radni
decydowali o przesuniêciach w tegorocznym bud¿ecie,
wyrazili tak¿e opiniê o projekcie dzielnicowego za³¹cznika
do bud¿etu m.st. Warszawy na rok przysz³y.
Porz¹dek obrad uzupe³niono dziêki czemu pracownicy
na wniosek przewodnicz¹cego oœwiaty nie musz¹ siê martwiæ
dzielnicowej komisji wyborczej o swoje pensje, u¿ytkownicy
Ireneusza Tondery o projekt zasobów komunalnych o
uchwa³y w sprawie wa¿noœci czystoœæ i dostawy energii, a
wyborów do Rady Kolonii wspólnoty mieszkaniowe o
„Œliwice” przeprowadzonych p³ynnoœæ finansow¹. Otwarto
w dniach 11-12 paŸdziernika. tak¿e nowe tytu³y inwestycyjne
Na wniosek burmistrza Piotra w zakresie doposa¿ania
Zalewskiego wprowadzono mieszkañ komunalnych w
kolejn¹ trzeci¹ na tej sesji media w ramach programu
korektê bud¿etowego za³¹cz- „Ciep³o sieciowe w mieszkanika. Wszystkie korekty, które niach komunalnych”. Pad³y
w imieniu komisji bud¿etu adresy: 11 Listopada 14,
przedstawi³ jej przewodnicz¹cy Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22,
Ireneusz Tondera spowodowa³y, Kawêczyñska 18, 20, 24, 26,
i¿ dzielnicowy za³¹cznik 41, 43, 45, 65, 73, Kowieñska
Pragi Pó³noc urós³ o prawie 8 4, Siedlecka 26, 29, 45, Œrodmilionów z³otych. Uzupe³niono kowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomiñistniej¹ce braki w dziale oœwiata ska 12 Wileñska 25, 29, Z¹bi gospodarka komunalna, kowska 50, dla których roz-

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
22 paŸdziernika (œroda) godz. 11.00 - Podsumowanie VI Rajdu Szlakiem Hymnu
2014. Grzegorz Zawistowski Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Krzysztof
Miszewskim Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek serdecznie zapraszaj¹ na uroczyste
podsumowanie VI Rajdu Szlakiem Hymnu 2014 „S³uchaj jeno, pono nasi. Bij¹ w tarabany”. Miejsce: Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Ludwika Kondratowicza 20.
22 X (œroda) godz. 17.45 - XXXII Gie³da Inicjatyw Artystycznych. XI Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Retro im. Mieczys³awa Fogga: piosenki RETRO w wykonaniu Wojciecha
D¹browskiego, dyrektora artystycznego OFPR oraz widowisko muzyczne „Piêkne lata
dwudzieste”. Wstêp wolny.
24 X (pi¹tek) godz. 11.00-13.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
25 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Ceramika – rodzinne warsztaty w pracowni,
czêœæ II, godz. 11.00-12.30. Op³ata 30 z³.
25 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini – temat: Filtr wodny i
wy³awianie diamentów. Poznajemy niesamowite pisaki, porównujemy rodzaje ziemi oraz
tworzymy filtr do wody! Dowiemy siê tak¿e sk¹d bior¹ siê w rzekach diamenty i na
pewno sami spróbujemy wy³owiæ je z rw¹cej rzeki! Zajêcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. I
grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, op³ata 30 z³.
25 X (sobota) -Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla
najm³odszych – zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, godz. 11.00-13.00.
25 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „uTKANA sobota” tkactwo artystyczne od
podstaw – warsztaty dla doros³ych, godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
25 X (sobota) godz. 19.00 - Warszawski Fajf – taneczny wieczór zaprasza zespó³ „Sztajerek”
i Kapela z Targówka. Kawiarnia czy podwórko – niewa¿ne. Wa¿na jest muzyka, która zakrêci
falbaniast¹ spódnic¹. Prawdziwy warszawski folklor. Zapewniamy dobr¹ muzykê do tañca, miejsce
przy nakrytym stole i danie gor¹ce. Zaproszenia w cenie 30 z³ do kupienia w sekretariacie.
26 X (niedziela) godz. 18.00 - „Jeszcze nieznani” koncert w wykonaniu wokalistów
ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora. Wstêp wolny.
29 X (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.
5 XI (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.
7 XI (pi¹tek) godz. 19.00 - 20-lecie Kapeli z Targówka. Wystêp zespo³u „Sztajerek” z DK
Zacisze. Miejsce: Dom Kultury Œwit.
8 XI (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini – temat: Jak dzia³a kalejdoskop?
Czy uda nam siê rozwik³aæ zagadki obrazu? Dowiecie siê, czym zajmuje siê optyka i jak przenieœæ przedmiot nie ruszaj¹c go z miejsca. Brzmi tajemniczo? Bêdzie jeszcze bardziej zadziwiaj¹co na zajêciach! Kalejdoskopy stan¹ siê wasz¹ w³asnoœci¹. Doœwiadczenia i eksperymenty dla
dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³ lub karnet.
8 XI (sobota) godz. 16-20 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

„Trybik” w ruchu
Tegoroczny sezon cz³onkowie Klubu Rowerowego
„Trybik” rozpoczêli 10 maja rajdem i piknikiem w Ognisku
Wychowawczym TPD Praga Po³udnie. Potem byli bardzo aktywni
– zapewnia prezes Pawe³ Paczek, wymieniaj¹c kolejne wyprawy: 13 czerwca 40 klubowiczów wziê³o udzia³ w kampanii
„B¹dŸmy razem bezpieczni”, zorganizowanej przez Tramwaje
Warszawskie w Parku Sowiñskiego. 19 lipca ruszyli na
wyprawê po Puszczy Kamienieckiej; trasa prowadzi³a wzd³u¿
Bugu, w programie by³o m.in. zwiedzanie Sanktuarium w
Loretto. W sierpniu odbyli pielgrzymkê na Jasn¹ Górê.
Wrzesieñ zapisa³ siê w historii klubu zorganizowaniem i udzia³em
30 rowerzystów w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w £omiankach
oraz udzia³em w XV Bielañskim Rajdzie Rowerowym. 21 wrzeœnia
na Placu Zamkowym klubowicze witali uczestników Rajdu Katyñskiego.
4 paŸdziernika, na po³udniowopraskiej prezentacji organizacji
pozarz¹dowych du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê miasteczko
ruchu drogowego, wystawione przez Klub Rowerowy „Trybik”.
Teraz klubowicze przygotowuj¹ siê do rajdu, zorganizowanego
w ramach obchodów 95-lecia Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci jest ogólnopolskim pozarz¹dowym stowarzyszeniem, które dzia³a na rzecz i dla dobra dzieci
od roku 1919. Powo³a³o Œrodowiskowe Ogniska Wychowawcze,
które ³¹cz¹ funkcje instytucji otwartych dla wszystkich dzieci z
funkcj¹ placówek wychowania specjalistycznego.
K.

pocznie siê przygotowywanie
dokumentacji. Wszystkie korekty bud¿etu przesz³y jednog³oœnie i praktycznie bez
dyskusji. Dyskusji te¿ nie by³o
po przedstawieniu opinii komisji
bud¿etu o projekcie dzielnicowego za³¹cznika do budzetu
m.st. Warszawy na rok przysz³y.
Przewodnicz¹cy Ireneusz
Tondera nie zostawi³ na nim
suchej nitki.” Zaopiniowaæ
negatywnie za³¹cznik dzielnicowy do wstêpnego projektu
uchwa³y bud¿etowej miasta
sto³ecznego Warszawy na
2015 rok przes³any pismem z
30 wrzeœnia 2014 r.” taka by³a
konkluzja jego wyst¹pienia.
Dla prawid³owej realizacji
zadañ niezbêdne jest uzupe³nienie niedoboru œrodków
finansowych na ³¹czn¹ kwotê
53 287 895 z³otych - wylicza³.
Najwiêksze braki wystêpuj¹
w tradycyjnie w wydatkach
bie¿¹cych dzia³ów oœwiata i
wychowanie - ponad 14 milionów
z³otych, gospodarka mieszkaniowa - ponad 8 milionów i
pomoc spo³eczna - 2 miliony.
Dramatycznie kszta³tuj¹ siê
potrzeby remontowe w dzielnicy, które szacowane s¹ na
ponad 26 milionów. Tu dominuj¹

potrzeby placówek oœwiatowych
- 13 milionów z³otych, obiektów
sportowych - 9 milionów, a
tak¿e drogi gminne i wewnêtrzne - 3,6 miliona. Po takim
sprawozdaniu nawet zarz¹d
dzielnicy nie broni³ tego bud¿etu.
Rada przy 9 g³osach wstrzymuj¹cych (radnych PO) bud¿et
na rok 2015 zaopiniowa³a
negatywnie.
Równie¿ Ireneusz Tondera
jako przewodnicz¹cy dzielnicowej komisji wyborczej by³
sprawozdawc¹ kolejnego
punktu obrad, czyli projektu
uchwa³y w sprawie wa¿noœci
wyborów do Rady Kolonii
„Œliwice” przeprowadzonych w
dniach 11-12 paŸdziernika
2014. Rada jednog³oœnie wyniki
wyborów uzna³a i powo³a³a
nowa radê kolonii w sk³adzie
Karolina Krajewska, ¯aneta
Sosnowska, Agnieszka
Wierzbicka, Mariusz Rusin,
Karolina Drachal, £ukasz
Góralczyk ,Tomasz Szpociñski,
Micha³ Grabarczyk, Joanna
Kopeæ-Kobierecka.
Ostatnim merytorycznym
punktem by³o wyra¿enie zgody
na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ulicy Konopackiej 15,
któr¹ rada wyda³a. Kolejna
godzina to seria zapytañ opozycji o wszystko: œlimacz¹cy siê
remont Targowej 56, otwarcie
Muzeum Pragi, otwarcie metra,
planowane w zwi¹zku z tym
imprezy i przedsiêwziêcia. Na

wiele z nich burmistrz Zalewski
nie by³ w stanie odpowiedzieæ
z racji, i¿ s¹ to inwestycje
miejskie. Zirytowany napastliwoœci¹ szczególnie radnego

Wachowicza za¿¹da³ pytañ na
piœmie. Sesjê przewodnicz¹ca
El¿bieta Kowalska-Kobus po
dwóch godzinach zamknê³a.
DCH

TERMEK
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
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

BOK: dwie strony medalu
dokoñczenie ze str. 1

Na trochê podobnej zasadzie
dzia³a³a przy g³ównej siedzibie
BOK-u, ciesz¹ca siê du¿ym
powodzeniem letnia kawiarenka.
Do aktywnoœci mieszkañców
odwo³ywa³y siê pikniki s¹siedzkie
w Parku Picassa, warsztaty i
animacje. Wystawy plastyczne
wysz³y w teren.
Czy obecna koncepcja BOK-u
jest lepsza czy gorsza od poprzedniej, trudno dyskutowaæ;
jest po prostu inna. Czas poka¿e, na jak d³ugo mieszkañcom
starczy zapa³u i pomys³ów do
organizowania czy te¿, jak to siê
obecnie mówi, kreowania wydarzeñ kulturalnych. Wydaje
siê, ¿e taka forma dzia³ania wiêcej ma wspólnego z integracj¹
ni¿ z kultur¹. Czy piknik s¹siedzki lub spotkanie przy grillu,
jest wydarzeniem kulturalnym?
– trudno dociec. Na pewno
mniej kosztuje ni¿ koncert lub
przedstawienie teatralne.
Mo¿na by siê te¿ zastanawiaæ, czy
nowa koncepcja jest rzeczywiœcie
dla wszystkich. Nie ka¿dy lubi festyny i g³oœn¹ muzykê pod oknami.
Jest to na pewno oferta dla grupy
m³odych, niezbyt obarczonych
obowi¹zkami ludzi (na kreatywnoœæ
trzeba mieæ czas), którzy niedawno sprowadzili siê do Warszawy
i nie wroœli jeszcze w œrodowisko.
Ale nie o to w tej chwili chodzi.
W wywiadach, równie¿ w
wywiadzie dla Nowej Gazety
Praskiej, dyrektor Miko³ajewski
deklarowa³ otwartoœæ BOK-u na
wszelkie propozycje. Ka¿dy, a
szczególnie mieszkaniec Bia³o³êki, kto przyjdzie z ciekawym
pomys³em, mia³ mieæ szansê
zrealizowania swoich projektów. Tymczasem, okazuje siê,
¿e nie jest to do koñca prawda.
Do BOK-u zg³osi³a siê Mariola Rabczon, radna m.st.

Warszawy, prezes Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy, oddzia³
Bia³o³êka, z projektem zorganizowania gali „Lwy Bia³o³êki”.
Projekt, nad którym patronat
objê³a prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
obejmuje podsumowanie II
edycji konkursu historycznego
pt. „W poszukiwaniu tajemnic
dawnej Bia³o³êki” oraz prezentacjê drugiej czêœci publikacji
„Tajemnice Bia³o³êki”.
Gala mia³a siê odbyæ 25
paŸdziernika, a jej program jest
niezwykle bogaty. Przewiduje
on zapoznanie uczestników
z histori¹ herbu Bia³o³êki i
rodu Go³yñskich, do którego
w œredniowieczu nale¿a³a wieœ
Tarchomin. Poniewa¿ legenda
wi¹¿e ród Go³yñskich z Afryk¹,
st¹d przewidziano obecnoœæ
Fundacji Dzieci Afryki i goœci z
Ghany.
Podczas uroczystoœci nast¹pi
równie¿ wrêczenie osobom zas³u¿onym dla dzielnicy statuetek
„Lwów Bia³o³êki” oraz pokaz
kolekcji Niny Nowak „Polski len i
Afryka”. Galê uœwietni koncert w
wykonaniu orkiestry „Romantica”
i artystów Teatru Wielkiego
Opery Narodowej (wielu z nich
to mieszkañcy Bia³o³êki).
Kiedy na dwa tygodnie
przed uroczystoœci¹, 10
paŸdziernika, z wydrukowanymi
plakatami, Mariola Rabczon
przysz³a do dyrektora Krzysztofa Miko³ajewskiego uzgodniæ
ostatnie szczegó³y, okaza³o
siê, ¿e nie dostanie sali, choæ
zgoda na jej rezerwacjê do³¹czona by³a do wniosku dotacyjnego ju¿ rok wczeœniej.
Dyrektor Miko³ajewski t³umaczy
odmowê udostêpnienia sali
otwarciem studyjnego kina
„Na boku” i zaplanowanym
wczeœniej seansem filmowym.

Budowa II linii metra

G³osy metra,
ruszy³y przetargi
dokoñczenie ze str. 1

zostanie wyd³u¿ona o trzy stacje w kierunku zachodnim –
Wolska, Moczyd³o i Ksiêcia Janusza (w sumie ok. 3,5 km) i o
trzy stacje w kierunku pó³nocnowschodnim – Szwedzka, Targówek 1 i Targówek 2 (w sumie ok.
3,2 km). Inwestycja ma byæ zakoñczona w 2019. Ju¿ pojawi³y
siê problemy – protesty mieszkañców Woli, a œciœlej mieszkañców kilkunastu domów jednorodzinnych przy Górczewskiej, w
okolicach przysz³ej stacji metra
Ksiêcia Janusza. Mieszkañcy
nie ¿ycz¹ sobie, by pod ich domami zosta³a wybudowana hala
zawracania poci¹gów. Twierdz¹,
¿e projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tymczasem ju¿ otrzymuj¹ zawiadomienia o obligatoryjnym podziale
ich nieruchomoœci. Ich dzia³ki
ulegn¹ zmniejszeniu, wyciête
zostan¹ drzewa i krzewy zasadzone w celu odizolowania siê
od miejskich ha³asów. Obawiaj¹
siê o substancjê swoich starych
domów, pod którymi bêdzie w
przysz³oœci jeŸdziæ metro, zaœ
podczas realizacji inwestycji
ciê¿ki sprzêt budowlany. Docelowo równie¿ pod ich oknami zostanie wybudowany parking dla
korzystaj¹cych z metra. Jest
pewne, ¿e mieszkañcy zaskar¿¹

decyzjê œrodowiskow¹ dla tego
odcinka II linii metra, jako ¿e
wedle projektu budowa mia³a siê
koñczyæ na granicy ich dzia³ek,
nie zaœ na nich. Protestuj¹cy
maj¹ spor¹ szansê na wygran¹,
poniewa¿ decyzja œrodowiskowa zosta³a ju¿ podwa¿ona w
ubieg³ym roku, jako niezgodna
z planem zagospodarowania
przestrzennego.
(egu)

Zgodnie z zawartymi umowami
filmy musz¹ byæ emitowane w
okreœlonym czasie, który, niestety, w³aœnie pokrywa siê z
terminem gali, organizowanej
przez Mariolê Rabczon. W
zwi¹zku z tym, ¿e BOK musi
najpierw realizowaæ w³asny
program, a dopiero w drugiej
kolejnoœci s³u¿yæ organizacjom
pozarz¹dowym, dyrektor zapro-

ponowa³ pani Rabczon salê w
przedszkolu przy ul. Porajów 3.
Z innych Ÿróde³ wiemy, ¿e na
25 paŸdziernika zaplanowane
by³y tylko, trwaj¹ce do godziny
14, pokazy filmów dla dzieci, a
udostêpnienia sali podobno
zabroni³ burmistrz Piotr Jaworski, kiedy dowiedzia³ siê, ¿e w
koncercie wystêpuje orkiestra
„Romantica” kierowana przez
Annê Barañsk¹ Wróblewsk¹.
Nie chc¹c tworzyæ teorii
spiskowych, nie rozstrzygamy,
jakie s¹ prawdziwe powody

zorganizowania w przedszkolu dyrektora BOK-u Ann¹ Banowa gazeta praska
presti¿owej b¹dŸ co b¹dŸ dla rañsk¹-Wróblewsk¹?
Bia³o³êki uroczystoœci. PrzedW ubieg³ym roku, udzielaj¹c
stawiliœmy dwie strony konfliktu, wywiadu redaktorowi naczelwynikaj¹cego ponoæ z na³o¿e- nemu jednej z lokalnych gazet,
nia siê terminów. Zak³adaj¹c, prezes fundacji AVE, Bart³o¿e to prawda, zbieg okoliczno- miej W³odkowski przekonywa³:
œci wydaje siê dziwny. Czy „BOK to nie prywatna scena”.
rzeczywiœcie emisji filmu nie Otó¿, panie prezesie, wygl¹da
da siê w ¿aden sposób prze- na to niestety, ¿e BOK jest nie
sun¹æ? A mo¿e jednak w grê tyle prywatn¹ scen¹, ile realiwchodzi zdanie burmistrza zacj¹ koncepcji burmistrza,
Jaworskiego, który chce unik- który lubi mieæ na wszystko
n¹æ konfrontacji z usuniêt¹ wp³yw, nawet na kulturê.
J.
przez niego ze stanowiska
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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
ATRAKCYJNA po¿yczka od
200 z³ do 25 tys. tel. 668-681-911
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
EKSPRES gotówkowy!
Po¿yczymy do 25.000 z³!
668-681-911
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

D
R
Z
W
I

• 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
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
ROLETY, ¿aluzje, markizy,
moskitiery 508-608-790
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

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

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu:
decyzji nr 45/CP/2014, z dnia 12 paŸdziernika 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie magistrali wodoci¹gowej:
- Dn 300 mm Lca 20m na odcinku od projektowanej magistrali wodoci¹gowej w ul. Œliwkowej do
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej DN 300 mm na terenie osiedla Mieszkaniowego „Kamyk Zielony”
- Dn 300 mm Lca 300 mm w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej na odcinku od istniej¹cej
magistrali wodoci¹gowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Kamyk Zielony” do ul. Ostródzkiej
- Dn 300 mm Lca 510m w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej na odcinku od istniej¹cej
magistrali wodoci¹gowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Kamyk Zielony” do ul. Ostródzkiej
na dzia³kach nr ew. 45 z obrêbu 4-07-07, dz. nr ew. 20/5, 89, 17/7, 19/9, 52, 63/1, 61/1, 20/4,
14/2, 14/10, 14/11, 13/1, z obrêbu 4-16-35, 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 godzinach 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.

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 postêpowanie administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony 21 wrzeœnia 2014 r., uzupe³niony 17 wrzeœnia, zmieniony 3
paŸdziernika 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 63 mm na terenie dzia³ki ew. nr 5/1, 12, 15/1
z obrêbu 4-16-31 przy ul. Twórczej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

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 postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony 14 czerwca 2013 r., uzupe³niony 26 czerwca
2014 r., zmieniony 26 czerwca 2014 r., 21 lipca 2014 r., 7 sierpnia 2014 r., 8 wrzeœnia 2014 r.
19 wrzeœnia 2014 r. oraz 7 paŸdziernika 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego w ulicy Kobia³ka o d³ugoœci
ca³kowitej oko³o 640 m na terenie dzia³ek ew. nr 1/46, 1/9, 1/27, 1/28, 2, 37/2, 37/4, 26/35,
26/29, 26/3, 26/2, 26/31, 26/33, 26/37, 13/6, 13/3, 1/21, 1/39, 1/41, 5, 1/30, 1/31, 25, 26/15,
26/18, 26/22, 26/23, 1/32, 1/33, 1/34, 1/50, 1/51 z obrêbu 4-16-03.
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.

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

Czym siê ró¿ni Lora Szafran
od Wojciecha Cejrowskiego
Oj! Proszê Szanownych
Pañstwa! Bardzo wa¿na dla
mnie niedziela i dwa spotkania.
Pierwsze w telewizji, rano z
„Boso przez œwiat”. Lubiê tego
faceta, który pobudza moj¹
wyobraŸniê tam gdzie by³em
mniej, dalej i powierzchowniej.
Cejrowski by³ bli¿ej, g³êbiej i
bardziej prawdziwie ni¿ ja.
Wiem, ¿e komercja Cejrowskiego oparta jest o ludzi, którzy byli
dalej i g³êbiej wœród przyrody.
W tê niedzielê opowiada³ o
ranczu. O bydle, które chodzi
luzem. Opowiada³, jak ka¿da
sztuka ma wypalany rozpalonym
¿elazem znak w³aœciciela. Pan
Wojtek twierdzi, ¿e to nie boli
za bardzo, bo mózg odcina
nadmiar bodŸców bólowych
tylko to pewnego poziomu – tak
s¹dzi i jest pewien komfortowego stanu po oparzeniu. Aliœci,
twierdzi, ¿e m¹drale od bólu z
ciek³ym azotem uwa¿aj¹ siê
za lepszych. Bzdura! Jedno i
drugie bardzo boli.
Proszê Szanownych Pañstwa,
jestem zadania, ¿e zwierzêta s¹
dla ludzi, a nie ludzie dla zwierz¹t, ale proszê - nie ignorujmy

ich bólu, zadanego po ciêtych
ogonkach, kopiowaniu uszu, wilczych pazurach, kastracjach bez
znieczulenia u knurów, byków
czy koni, które Cejrowski uwa¿a
za bezbolesne. Panie Wojtku,
ka¿dy nó¿ wbity w cia³o boli. Je¿eli Pan nie wierzy - zapraszam
do mnie. Zacisnê Panu kleszcze
do kastracji suchej, na pocz¹tek
na palcu wskazuj¹cym, a Pan
powie, na jakim poziomie Pana
mózg odci¹³ Panu nadmiar bólu
i potwierdzi ¿e by³o fajnie.
¯yjemy kosztem cierpienia
zwierz¹t i roœlin i nie ma od tego
odwrotu. Chcia³bym jako cz³o-

wiek i lekarz weterynarii przekazaæ ten fakt i szacunek dla otaczaj¹cej nas fauny i flory. Wiedzmy,
ze ¿yjemy œmierci¹ innych.
Chcia³bym, aby realizuj¹cy programy telewizyjne wciskali jak
najmniej kitu. Aliœci nie wychodziæ publicznie za cz³owieka
uznawanego poza ludzk¹ norm¹.
Tak! Znaczymy, kastrujemy,
zabijamy, by coraz lepiej ¿yæ.
Miejmy tego œwiadomoœæ, ale nie
u¿ywajmy w ob³udzie socjopatii
publicznej bia³ych rêkawiczek.
Drugie spotkanie to wypadek – dwa dni temu potr¹cony
kot. Le¿a³ na poboczu ulicy.
Wœród wielotysiêcznej spo³ecznoœci pomiêdzy Warszaw¹
a Nowym Dworem Mazowieckim
zosta³ wypatrzony i zabrany
przez Pani¹ Lorê Szafran i
Pana Dariusza Szymañczaka.
Prosili o pomoc i ratowanie od
bólu. Wyra¿ali chêæ poniesienia
wszelakich kosztów: zróbmy
co mo¿na dla tego zwierzaka.
Wolê w ten sposób daæ jazzu
ni¿ kity z telewizji.

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

Zaproszenie
Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52
zaprasza na parapetówkê 25-26 paŸdziernika od godz. 12.
Bêd¹ spacery, warsztaty, koncerty. Oficjalne otwarcie
Muzeum nast¹pi 26 paŸdziernika o godz. 16.
Wiêcej informacji na www.muzeumwarszawy.pl

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. ze zm.) 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
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-072 Warszawa, z³o¿ony 12 sierpnia
2014 r., uzupe³niony 3 wrzeœnia 2014 r., zmieniony 3 wrzeœnia 2014 r., 9 wrzeœnia 2014 r. i
15 wrzeœnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie 10/21 (czêœæ dzia³ki), 41/7 (czêœæ dzia³ki), 42/4 (ca³a dzia³ka), 10/38 (czêœæ
dzia³ki), 41/5 (ca³a dzia³ka), 41/6 (ca³a dzia³ka), 10/25 (czêœæ dzia³ki), 41/4 (ca³a dzia³ka),
42/3 (ca³a dzia³ka), 10/27 (czêœæ dzia³ki), 10/24 (czêœæ dzia³ki), 41/3 (ca³a dzia³ka), 42/2
(ca³a dzia³ka), 31/4 (czêœæ dzia³ki), 41/1 (ca³a dzia³ka), 42/1 (ca³a dzia³ka), 31/2 (czêœæ dzia³ki),
39 (czêœæ dzia³ki), 38/3 (czêœæ dzia³ki), 38/2 (czêœæ dzia³ki), 38/1 (czêœæ dzia³ki) z obrêbu
4-04-15, na dzia³kach ew. nr 2/3 (czêœæ dzia³ki), 2/1 (czêœæ dzia³ki), 2/2 (czêœæ dzia³ki), 2/4
(czêœæ dzia³ki), 2/5 (czêœæ dzia³ki), 2/6 (czêœæ dzia³ki), 2/7 (czêœæ dzia³ki) z obrêbu 4-04-19
oraz na dzia³ce ew. nr 73/2 z obrêbu 4-05-15 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

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 2 paŸdziernika
2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kanalizacji ogólnosp³awnej z PCU DN 300 mm L=340 m na terenie dzia³ek ew. nr 58/1 z
obrêbu 4-06-29 oraz dz. ew. nr 100, 39, 42 z obrêbu 4-06-30 ul. Myœliborskiej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy,

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. ze zm.) 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
- Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyñskiego- Zastêpcê Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka, z³o¿ony 29 wrzeœnia 2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na terenie dzia³ki ew. nr 1/171 z obrêbu 4-16-38 przy ul.
Jesiennych Liœci w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
- Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyñskiego- Zastêpcê Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka, z³o¿ony 29 wrzeœnia 2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na terenie dzia³ek ew. nr 42, 43, 41/2, 41/3, 44/2 obrêbu
4-03-06 przy ul. Ceramicznej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni
(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców
do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, 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.

Prosto z mostu
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Impreza na ca³ym odcinku
Na ostatni¹ przedwyborcz¹ niedzielê 9
listopada prezydent Hanna GronkiewiczWaltz zaplanowa³a wielk¹ imprezê z okazji
otwarcia centralnego odcinka II linii metra,
jednoczeœnie na wszystkich stacjach. Bêd¹
wystêpy artystów, festyny i gry miejskie. Na
ka¿dej stacji ma siê dziaæ coœ innego. Na pl.
Wileñskim odbêdzie siê piknik z udzia³em
m.in. Kapeli z Targówka. Na rondzie Daszyñskiego czekaj¹ nas atrakcje zwi¹zane z
histori¹ miasta i dzielnicy, zorganizowane
przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jedyny problem w tym, ¿e stacje te
mog¹ w tym dniu nie byæ jeszcze czynne.
„Jeœli zd¹¿ymy, tego dnia ju¿ pojedziemy
II lini¹, jeœli nie, co jest bardziej prawdopodobne, po prostu bêdzie impreza, a
metro pojedzie parê dni póŸniej” - mówi¹
anonimowo pracownicy ratusza.
Wed³ug wyliczeñ ¿yczliwej redakcji TVN
Warszawa, Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego wyda pozwolenie na u¿ytkowanie II linii metra pod koniec grudnia.
Szybciej po prostu nie da siê przeprowadziæ wszystkich niezbêdnych odbiorów
i uzgodnieñ, m.in. ze stra¿¹ po¿arn¹ i
sanepidem. Ale feta musi siê odbyæ,
przecie¿ w tydzieñ póŸniej s¹ wybory.
Takie podejœcie sta³o siê ju¿ norm¹ w tym
przepoconym walk¹ o w³adzê œwiatku polityki, jakim sta³a siê Warszawa. Poprzedni

prezydent, Kazimierz Marcinkiewicz postanowi³ otworzyæ przed wyborami kawa³ek
metra za wszelk¹ cenê. Byle coœ jeŸdzi³o.
Planowany wówczas (w 2006 r.) odcinek
obejmowa³ stacje Marymont i S³odowiec,
budowane ³¹cznie, a zatem z torami odstawczymi tylko przy S³odowcu. Gdy budowa
S³odowca opóŸni³a siê, i to o wiele miesiêcy,
Marcinkiewicz postanowi³ otworzyæ sam
Marymont. Bez torów odstawczych sk³ady
mog³y dojechaæ tylko do Placu Wilsona, gdzie
zorganizowano przesiadkê do poci¹gu
wahad³owego kursuj¹cego pomiêdzy Placem
Wilsona a Marymontem. Bezsensowna komplikacja, generuj¹ca tylko chaos na peronie
Placu Wilsona. No, ale panu Kazimierzowi
zarz¹dzanie miastem jakoœ nie sz³o i
otwarcie stacji Marymont nast¹pi³o po cichu,
dopiero w miesi¹c po wyborach.
Przed czasami rz¹dów partii PO-PiS nie
malowano tak obcesowo trawników.
Oczywiœcie, starano siê zd¹¿yæ z otwarciem
inwestycji przed wyborami, a poniewa¿
cykl inwestycyjny trwa³ oko³o trzech lat,
oddanie do u¿ytku wypada³o czêsto podczas
kampanii wyborczej. Tak by³o z otwarciem
Mostu Œwiêtokrzyskiego przez prezydenta

Piskorskiego w paŸdzierniku 2000 r. i z
otwarciem Mostu Siekierkowskiego przez
prezydenta Kozaka we wrzeœniu 2002 r.
Po hucznym przeciêciu wstêgi mosty te
jednak niew¹tpliwie dzia³a³y. Inaczej, ni¿
np. Muzeum Powstania Warszawskiego,
które w kilka dni po uroczystym otwarciu
w rocznicê wybuchu Powstania zosta³o
zamkniête i - spokojnie dalej budowane...
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

No¿e do kosiarek i traktorków,
¿y³ki do kos spalinowych
tel. 665-007-515, e-maestro.eu

Lewa strona medalu

Warszawa to ludzie
Oczywiœcie, nie mog³o byæ innego
miejsca na prezentacjê mojego has³a
wyborczego, ni¿ Praga. Miejsce wybra³em
nieprzypadkowe – zbieg ulic 11 Listopada
i Stalowej. To w³aœnie tam, przed laty,
arogancka prawica id¹c po w³adzê – po
raz pierwszy otwarcie – zwróci³a siê do
zwyk³ego cz³owieka pe³nymi pogardy
s³owami „spieprzaj dziadu”! Powiedzia³
to ktoœ, kto zosta³ potem prezydentem
Warszawy, a nastêpnie ca³ego kraju.
Owo „spieprzaj dziadu” okreœli³o stosunek
do obywatela i nada³o wymiar kolejnym
rz¹dom w³adz Warszawy. Najpierw z Prawa
i Sprawiedliwoœci, nastêpnie z Platformy
Obywatelskiej. I jedni, i drudzy zapomnieli
o mieszkañcach, ignoruj¹c ich g³osy i prawdziwe potrzeby. Narzucaj¹c na si³ê w³asne
rozwi¹zania, w myœl zasady: jestem przy
w³adzy, wiêc wiem lepiej ni¿ ty! Jestem przy
w³adzy, wiêc znaczê wiêcej ni¿ ty!
Przyszliœmy na Pragê, aby powiedzieæ:
doœæ! Bo gdy oni mówi¹, ¿e maj¹ racjê odpowiadamy: to my, warszawiacy, mamy
racjê! Bo to my tworzymy nasze miasto!
My, a nie zastêpy aroganckich urzêdników,
realizuj¹cy antyspo³eczn¹ politykê pani
prezydent. Jej efekty najlepiej widaæ po
tej stronie Wis³y.

Obiektywny POradnik

Bud¿et jak film w nowym kinie
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
rady warszawskich dzielnic do 20 paŸdziernika ma³y czas na zaopiniowanie projektu
bud¿etu na rok nastêpny. Dlatego te¿ na
ostatniej sesji rady Bia³o³êki, wœród innych
punktów, na porz¹dku znalaz³ siê projekt
uchwa³y w sprawie opinii za³¹cznika bud¿etowego na 2015 r. Sesje bud¿etowe nale¿¹
do najciekawszych nie tylko dla radnych,
ale tak¿e dla mieszkañców i mediów. Odbywaj¹ siê w dzielnicach zazwyczaj 2 razy
w roku. W paŸdzierniku, gdy opiniuje siê
bud¿et na rok nastêpny i w lutym, gdy
udziela siê absolutorium zarz¹dowi za
wykonanie bud¿etu za rok poprzedni. G³osowania bud¿etowe nale¿¹ do tzw. g³osowañ politycznych. Bardzo czêsto poprzedzane s¹ gor¹c¹ dyskusj¹, niekoniecznie na
merytoryczne argumenty. Zwykle koalicja
i opozycja okopuj¹ siê na swoich z góry upatrzonych pozycjach i broni¹ swoich odmien-

nych pogl¹dów. St¹d wyniki g³osowañ nie
s¹ jednog³oœne, a jeœli debata bud¿etowa
odbywa siê w roku wyborczym, to ró¿nice
zdañ wœród radnych rosn¹ wprost proporcjonalnie do zbli¿ania siê terminu wyborów.
Tak by³o do ubieg³ego czwartku.
Tegoroczna sesja bud¿etowa na Bia³o³êce
by³a bodaj pierwsz¹ od co najmniej 8 lat,
gdy rada prawie jednog³oœnie przyjê³a
uchwa³ê o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu bud¿etu. A bior¹c pod uwagê, ¿e
za nieca³y miesi¹c mamy wybory samorz¹dowe, spokojnie mo¿na przypisaæ temu
wydarzeniu tak¹ skalê zaskoczenia, jak¹
mia³a niedawna wygrana naszych pi³karzy no¿nych z Niemcami. Po dokonaniu
przez zarz¹d dzielnicy prezentacji zawieraj¹cej nie tylko liczby, ale i przedstawione
graficznie wykonane inwestycje oraz
plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ, nast¹pi³a
spokojna i merytoryczna dyskusja. Na jej

zakoñczenie, jak zwykle, przewodnicz¹cy
klubów w swoich wyst¹pieniach zakomunikowali, jak bêd¹ g³osowaæ i dlaczego tak
a nie inaczej. Ku mojemu, a tak¿e licznie
zgromadzonej grupie zainteresowanych
mieszkañców - wielkiemu zaskoczeniu,
wszystkie kluby zag³osowa³y za projektem
przysz³orocznego bud¿etu. Jak siêgam
pamiêci¹, to chyba wydarzenie bez
precedensu od 2002 r. Jedynie przedstawiciel lokalnego komitetu wstrzyma³ siê
asekuracyjnie od g³osu, zapewne aby odró¿niæ
siê od radnych PiS, SLD, GospodarnoœciWWS i oczywiœcie Platformy Obywatelskiej,
którzy poparli propozycjê prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz co do podzia³u
œrodków w 2015 r. i dobrze ocenili dzia³ania
zarz¹du dzielnicy.
Nastêpn¹ dobr¹ wiadomoœci¹, któr¹
mogê przekazaæ mieszkañcom Bia³o³êki,
jest rozpoczêta dzia³alnoœæ pierwszego w

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 46/CP/2014 z 22 wrzeœnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie stacji gazowej wysokiego ciœnienia regulacyjnopomiarowej oraz stacji gazowej wysokiego ciœnienia redukcyjno-pomiarowej na terenie dzia³ki
ew. nr 17/20 z obr. 4-02-24 przy ul. Marmurowej w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na
wniosek Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³ w Warszawie, al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony 18 czerwca 2014 r., uzupe³nionego 10 lipca 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 poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie
powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego
przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody 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).

Staliœmy w tym historycznym miejscu
na Pradze z by³ym premierem Leszkiem
Millerem, kandydatami na radnych z list
SLD Lewica Razem, ale przede wszystkim
z mieszkañcami, których symbolem by³
cz³owiek, do którego przed laty zosta³y
skierowane s³owa „spieprzaj dziadu”.
Przyszliœmy tam, aby opowiedzieæ o
naszej wizji stolicy.
Warszawa pod rz¹dami lewicy, to
Warszawa mieszkañców, a nie ksiêgowych
s³upków, którymi kieruje siê pani prezydent.
To Warszawa mieszkañ i sklepów dla ludzi,
a nie lokali dla banków. To Warszawa
ni¿szych czynszów i op³at. To miasto bez
ur¹gaj¹cej godnoœci reprywatyzacji i bez
czyœcicieli kamienic. To miasto bezp³atnych
¿³obków i przedszkoli. To miasto z trosk¹
pochylaj¹ce siê nad osobami starszymi i
doceniaj¹ce ich wk³ad w odbudowê stolicy.
Warszawa lewicy to miasto przyjazne
zwyk³ym ludziom. Bo Warszawa, to ludzie!
Pod takim has³em idziemy do wyborów 16 listopada i taka myœl przebija z
ka¿dego s³owa naszego programu. Two-

rzonego dla mieszkañców i wspólnie z nimi
tak samo, jak z nimi chcemy budowaæ
nasze miasto. Chcemy, aby siê rozwija³o
– nawet jeszcze lepiej i szybciej, ale na
pewno nie kosztem warszawiaków, jak
ma to miejsce teraz. Bo obecne w³adze
zapomnia³y, ¿e Warszawa, to ludzie.
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

Wybory za 25 dni
dzielnicy kina. Nie mog¹c doczekaæ siê na
ruch ze strony prywatnego inwestora,
oddajemy Pañstwu do dyspozycji Kino na
Boku, czyli specjalistycznie wyposa¿on¹ salê
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury przy ulicy van
Gogha 1. Oficjaln¹ inauguracjê zaplanowano
na 24 paŸdziernika o godz.19. Widzowie
obejrz¹ trzymaj¹cy w napiêciu polski film
„Jeziorak”. Projekcjê poprzedzi pokaz
filmu niemego „Pieskie ¿ycie” Charliego
Chaplina z muzyk¹ na ¿ywo. Ceny biletów
na seanse: 15 z³ (normalny), 12 z³ (ulgowy:
dzieci, m³odzie¿ oraz osoby powy¿ej 65.
roku ¿ycia). W poniedzia³ki ka¿dy bêdzie
móg³ kupiæ bilet za jedyne 8 z³.
Kino na Boku ma stawiaæ na ambitne
produkcje, o wysokich walorach artystycznych.
W repertuarze znajd¹ siê zarówno filmy
nale¿¹ce do tzw. kanonu klasyki filmowej,
jak i premiery. W Kinie na Boku oprócz tradycyjnych pokazów filmowych, mieszkañcy
bêd¹ mogli skorzystaæ z bogatej oferty
edukacyjnej i warsztatowej, a tak¿e z
seansów filmowych po³¹czonych z wyk³adami i warsztatami dla dzieci i m³odzie¿y.
W ostatni weekend paŸdziernika zaplanowano tak¿e specjalne pokazy bajek.
Wobec tego serdecznie zapraszam
mieszkañców do kina lub na film.
Uprzedzam jednak, ¿e jedynym filmem,
który nigdy nie bêdzie wyœwietlany bêdzie
Mission Impossible, bowiem dla w³adz
Bia³o³êki takie pojêcie nie istnieje :)
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Cztery lata temu wybraliœcie Pañstwo
trójkê radnych dzielnicy z list SLD: Mariê
Tonderê, Mariusza Borowskiego i Ireneusza
Tonderê. Radna Maria Tondera by³a wiceprzewodnicz¹c¹ praskiej rady. Mariusz
Borowski przewodniczy³ Komisji Prawa,
Bezpieczeñstwa i Polityki Spo³ecznej, a
ni¿ej podpisany Komisji Bud¿etu. Pe³niliœmy
w radzie wa¿ne funkcje, bêd¹c - mówi¹c
nieskromnie - jej filarami. Dziœ kontynuujê
swoisty rachunek sumienia i podsumowanie
tego, co zrobiliœmy w mijaj¹cej kadencji,
jako Pañstwa reprezentanci. (Punkty 1-4
znajdziecie Pañstwo w NGP nr 17).
Po pi¹te, w tej kadencji zakoñczy³ siê
poch³aniaj¹cy niema³e œrodki (16 milionów
z³otych) remont najbardziej znanego na
Pradze liceum im. W³adys³awa IV, oraz
adaptacji pomieszczeñ przy Otwockiej 3
na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Przy najlepszym na Pradze - i nie
tylko - liceum W³adys³awa IV rozpoczyna
siê w³aœnie budowa boiska sportowego. Na
bie¿¹co prowadzone by³y remonty szkó³,
przedszkoli i terenów im towarzysz¹cych.
Po szóste, staraliœmy siê dbaæ o normalnoœæ:
w programie nie obiecywaliœmy fajerwerków.
Ulice by³y i s¹ sprz¹tane, trawa koszona,
placówki oœwiatowe pracuj¹, a ich pracownicy na czas otrzymuj¹ wynagrodzenie.
Zaliczki „A” i „B” regularnie wp³ywaj¹ na
konta wspólnot mieszkaniowych, biblioteki
s¹ otwarte, dom kultury dzia³a, o¿y³a po
latach muszla w Parku Praskim, dzieje siê
na „orlikach”, obiekty têtni¹ imprezami i
tak ma byæ. Ulice na Pradze s¹ jednymi z
równiejszych w Warszawie, a chodniki te¿
coraz bardziej równe. Powoli, acz zauwa¿alnie
poprawia siê na Pradze bezpieczeñstwo
(spadek przestêpstw o 26% jest znacz¹cy),
wp³yw na to ma zarówno rozwój monitoringu
jak i np. poprawa stanu oœwietlenia wielu
ulic i podwórek
Po siódme, dbamy o dozbrojenie
istniej¹cych budynków komunalnych w

brakuj¹ce media, jak gaz i instalacje
centralnego ogrzewania, nadal odbywaj¹
siê i bêd¹ siê odbywa³y wymiany instalacji
elektrycznej, zimnej wody i kanalizacji
w budynkach mieszkalnych w ramach
programu „Ciep³o sieciowe w budynkach
komunalnych” Poniesione wydatki na ten
cel to prawie 8 milionów z³otych.
Po ósme, oko³o 1500 rodzin mieszkaj¹cych na Pradze w tej kadencji w ró¿nych
formach uzyska³o pomoc mieszkaniow¹.
Po dziewi¹te, w tej kadencji koñczy
siê budowa Muzeum Pragi w najstarszych
praskich kamienicach przy Targowej. Pierwszej
placówki muzealnej po tej stronie Wis³y.
Po dziesi¹te, nieustannie zmienia siê
praski ogród zoologiczny, staj¹c siê jedn¹
z wizytówek Warszawy.
Na koniec najwa¿niejsze. To w tej
kadencji koñczy siê budowa drugiej
nitki metra. Metra na Pragê. Ponownie
przejezdna jest Targowa, Cyryla i Sokola.
Idzie ku normalnoœci.
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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Na Pradze kulturalnie, ciekawie, bezpiecznie...
Bie¿¹cy rok jest ubogacon¹ kontynuacj¹ rozpoczêtych programów zainicjowanych i
organizowanych przez Zarz¹d Dzielnicy Pragi Pó³noc. Od drugiej po³owy 2012, przez
rok 2013 – po rok bie¿¹cy by³y tworzone i realizowane nowe projekty kulturalne, adresowane
do mieszkañców Pragi Pó³noc.

W styczniu 2014 r. - przez
cztery kolejne niedziele realizowaliœmy autorski pomys³
wiceburmistrz Edyty Federowicz
pt. „Jase³ka w Praskich
Parafiach”. Mia³ on na celu
wydobycie z zacisza przedszkoli, szkó³ podstawowych i
gimnazjów - oraz publiczne
wyeksponowanie na wielkiej
scenie, jak¹ dla dzieci s¹ koœcio³y parafialne - realizowanych przez nie spektakli jase³kowych. Impreza integruje
mieszkañców i przyczynia siê
do kultywowania polskich
tradycji. Jase³ka’ 2014 - dla
m³odych aktorów pierwsz¹
wielk¹ scen¹ by³y w³aœnie
parafie. I co warte podkreœlenia,
wystêpy zawsze odbywa³y siê
przy kilkusetosobowej widowni.
Wspó³organizatorem jase³ek
by³a Kuria Biskupia Diecezji
Warszawsko-Praskiej.
6-10 lutego 2014 r. – „Urodziny Pragi” – to czterodniowy
festiwal z okazji nadania Pradze
przed 366 laty praw miejskich.
Organizowany od 2007 roku i
skierowany do mieszkañców
dzielnicy i ca³ego miasta (w
ró¿nym wieku), chc¹cych
poznaæ Pragê. Bogata oferta
programowa: m.in. pokazy
filmowe, spacery tematyczne,

wyk³ady, koncerty praskich
przed- i powojennych szlagierów cieszy³y siê wielkim
zainteresowaniem.
7 marca 2014 r. - w Wielkim
Poœcie, w Bazylice Najœwiêtszego Serca przy ul. Kawêczyñskiej - koncert-misterium
„Golgota Jasnogórska”, z
tekstami Ernesta Brylla w wykonaniu Joanny Lewandowskiej
i Marcina Stycznia. Wspania³y
koncert w zadumie obejrza³o
ponad 800 osób.
27 kwietnia 2014 r. – w dniu
uroczystej kanonizacji Wielkiego Papie¿a-Polaka Jana Paw³a II, w Katedrze Diecezji
Warszawsko-Praskiej pw. Œw.
Micha³a Archanio³a i Œw. Floriana - po mszy celebrowanej
przez ordynariusza diecezji
abp. Henryka Hosera – oko³o
850 mieszkañców Pragi,
Warszawy i ca³ej Diecezji
Warszawsko-Praskiej mia³o
okazjê wys³uchaæ koncertu
papieskiego „Pieœñ o Bogu
ukrytym” w wykonaniu Marcina
Stycznia z chórami i zespo³em.
11 maja 2014 r. – kolejny ju¿
„IX Jarmark Floriañski”. Zainicjowana w 2005 roku przez
Kuriê Diecezjaln¹ impreza
plenerowa, jest z powodzeniem
kontynuowana przez Zarz¹d
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Dzielnicy Praga Pó³noc. Jej
przebogaty program artystycznowystawienniczy, tym razem
zorganizowany by³ w Parku
Praskim. Impreza nawi¹zuj¹ca
do tradycji ludowych odpustów
(wystêpy estradowe, parady
orkiestr dêtych, stoiska rzemios³ artystycznych, warsztaty
i animacje dla dzieci), ale te¿
k³ad¹ce nacisk na pielêgnowanie
praskich tradycji. Blisko 12-godzinna impreza przyci¹gnê³a
nie tylko pra¿an, lecz równie¿
mieszkañców ca³ej stolicy.
Czerwiec-Lipiec-Sierpieñ
2014 r. – to druga edycja
„Praskiego Lata”, ciesz¹ca
siê du¿ym powodzeniem wœród
mieszkañców dzielnicy, Warszawy i turystów. Te coniedzielne,
rodzinne imprezy plenerowe w
Parku Praskim – zainicjowane
w roku ubieg³ym przez wiceburmistrz Edytê Federowicz - znakomicie wype³niaj¹ lukê po
znacznie zubo¿onej w okresie
wakacyjnym ofercie kulturalnorozrywkowej na terenie miasta.
St¹d jej odbiorcami s¹ nie
tylko mieszkañcy prawo- i lewobrze¿nej Warszawy, ale te¿
polscy i zagraniczni turyœci.
Rok temu jej nowatorski charakter by³ pewnego rodzaju
improwizacj¹. Ale tegoroczna,
bogata oferta - przygotowana
przez Zarz¹d Dzielnicy i Wydzia³ Kultury dla Pragi Pó³noc w jeszcze wiêkszym stopniu
uwzglêdnia³a gusta i potrzeby
uczestników imprez w ró¿nych
kategoriach wiekowych.
1 czerwca 2014 r. – Dzieñ
Dziecka, od ubieg³ego roku
sta³ siê dniem inauguruj¹cym
trzymiesiêczny cykl rodzinnych
niedzielnych imprez w Parku
Praskim pn. „Praskie Lato”. W
tym roku pod egid¹ Zarz¹du
Dzielnicy Pragi Pó³noc g³ównym
organizatorem by³ pó³nocnopraski Hufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Charytatywna
impreza plenerowa: ciekawa
oferta rekreacyjno - rozrywkowa
dla dzieci, m³odzie¿y i rodziców,
po³¹czona ze zbiórk¹ zabawek
i upominków dla wychowanków Domu Samotnej Matki.
Wystêpy uczniów praskich
szkó³, pokazy taneczne i liczne
koncerty.
8 czerwca 2014 r. – „Piknik
Bezpieczne Wakacje’ 2014”druga z cyklu „Praskiego
Lata” impreza plenerowa w
Parku Praskim, przeznaczona
dla ca³ych rodzin dotycz¹ca
bezpieczeñstwa w czasie wakacji. Do udzia³u zaproszone by³y
ró¿ne s³u¿by: m.in. medyczne,
policja, WOPR, stra¿ miejska i
po¿arna. Interesuj¹cy program

edukacyjny i artystyczny. We
wspólnej zabawie wziê³o udzia³
kilkaset praskich rodzin.
15 czerwca, 10 i 24 sierpnia
2014 r. – niedziele tematyczne
„Praskiego Lata”: dni etniczne
i kulturo-poznawcze: „Dzieñ
Czeczeñski”, „Dzieñ Indonezyjski” i „Dzieñ HispañskoW³oski” – by³ okazj¹ do bli¿szego zapoznania siê z kultur¹
prezentowanego kraju. By³y
atrakcje nie tylko artystyczne
(koncerty, malarstwo, rzeŸba
itp.), ale i kulinarne. Ludzie
bior¹cy udzia³ w wydarzeniu z
zainteresowaniem integrowali
siê z przedstawicielami innych,
czêsto odleg³ych i egzotycznych
dla nas kultur.
27 czerwca 2014 r. – „V Noc
Pragi”. „Tej nocy serce Warszawy bije po prawej stronie” – to wieczorny i nocny
(zawsze w pi¹tek) festiwal
sztuki i ró¿nych klimatów artystycznych, skierowany do
mieszkañców stolicy. Wpisa³
siê ju¿ na sta³e w krajobraz
miasta i w nim siê zadomowi³.
Co roku z koñcem maja ludzie
dzwoni¹ do Urzêdu Dzielnicypo
informacje na temat terminu i
szczegó³owego programu najbli¿szej „Noc Pragi”. W tê noc
Praga Pó³noc „o¿ywa kulturalnie”.
A liczne prezentacje i animacje uliczne, pokazy, wystawy i
koncerty w praskich klubach,
galeriach, kawiarniach oraz w
muszli koncertowej Parku
Praskiego, a tak¿e nad Wis³¹
w klubie „LaPlaya” – przyci¹gnê³y dziesi¹tki tysiêcy rozbawionych mieszkañców Warszawy. Tej nocy atmosfera jest
taka jak w Barcelonie. Nie ma
podobnej imprezy na terenie
miasta. Jej klimat jest rzeczywiœcie niepowtarzalny…
3 lipca-21 sierpnia 2014 r. –
„Letnie Kino Praskie” - nowy
projekt, cykl 8 czwartkowych
projekcji filmowych w muszli
koncertowej w Parku Praskim.
Na pla¿owych le¿akach, pod
go³ym niebem – jednorazowo
uczestniczy³o oko³o 150-200 osób.
6 lipca br. – Festiwal „Summer
Salsa” to warsztaty i pokazy
taneczne dla dzieci i doros³ych
w klubie „LaPlaya” nad Wis³¹
– radosna, wspólna zabawa do
póŸnego wieczora.
6 lipca-31 sierpnia br. –
„Letnie Spacery Praskie” –
po rocznej przerwie kontynuowana inicjatywa organizowania wycieczek pieszych i rowerowych po Pradze Pó³noc przez 9 kolejnych weekendów
dla mieszkañców dzielnicy,
miasta oraz turystów krajowych
i zagranicznych.
27 lipca 2014 r. – „Festiwal
Disco Polo” w niedzielê
„Praskiego Lata” cieszy³ siê
ogromnym zainteresowaniem.
Bawili siê wszyscy – starsi i
m³odzi mieszkañcy. Plenerowe
koncerty muzyki tanecznej w
muszli koncertowej Parku
Praskiego przyci¹gnê³y mieszkañców stolicy i okolic.
3 sierpnia 2014 r. – Obchody
70. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
rozpoczê³a uroczysta msza
œwiêta celebrowana w katedrze
przez abp. Henryka Hosera.
Galowy koncert pieœni powstañczych w wykonaniu
artystów Reprezentacyjnego
Zespo³u Wojska Polskiego.
Potem rekonstrukcje potyczek
ulicznych i walk powstañczych
w Parku Praskim, pokazy
mody okupacyjnej, militariów

niemieckich i powstañczych.
Bogaty program artystyczny,
pieœni 1944 w wykonaniu
„Kapeli Praskiej” i zespo³ów
rockowych adresowane do
s³uchaczy w ka¿dej kategorii
wiekowej. Wœród zaproszonych
goœci byli kombatanci wojenni
i byli powstañcy 1944 r.
30 sierpnia br. – „Zakoñczenie Praskiego Lata”.
Podobnie jak podczas ubieg³orocznej edycji „Praskiego
Lata” i tym razem 11-godzinna
impreza w parku przyci¹gnê³a
t³umy. Dla ka¿dego i w ka¿dym
wieku organizatorzy przygotowali coœ atrakcyjnego. Od
warsztatów i pokazów tanecznych, po prezentacje
sportowe, rap i hip-hop, a¿ po
kilkugodzinny koncert gwiazd
pierwszego formatu.
28 wrzeœnia-2 listopada
2014 r. – to kontynuacja rozpoczêtego w 2013 roku cyklu
niedzielnych koncertów pn.
„Praska Jesieñ w Œwi¹tyniach”. Z za³o¿enia s¹ to 1godzinne koncerty w parafiach
Pragi Pó³noc. W roku ubieg³ym
przewa¿a³ repertuar balladowo-jazzowy. Prask¹ Jesieñ’
2014 zdominowa³a muzyka
klasyczna: od F. Chopina, K.
Szymanowskiego, J. Brahmsa,
po J. S. Bacha, G. B. Pergolesi’ego i W. A. Mozarta. Uda³o siê
zaprosiæ ze Szkocji, œwiatowej
klasy wirtuoza muzyki organowej
Kevina Bowyera.
4 listopada 2014 r. – 220.
rocznica Rzezi Pragi – co
roku Zarz¹d Dzielnicy upamiêtnia ten tragiczny dzieñ
masowych mordów dokonanych przez wojska rosyjskiego
genera³a Suworowa. Tym razem pamiêci wymordowanej
ludnoœci Pragi poœwiêcony
bêdzie koncert galowy w
Katedrze Warszawsko-Praskiej
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego
Wojska Polskiego. Uroczyst¹
mszê œwiêt¹ celebrowaæ bêd¹
ordynariusze obu Diecezji: J.E.
kardyna³ Kazimierz Nycz i J.E.
abp Henryk Hoser. Potem
Marsz Pamiêci ulicami Pragi
pod Krzy¿ upamiêtniaj¹cy
wydarzenie z 1794 roku.
W ostatni przed Bo¿ym
Narodzeniem weekend zorganizujemy ponownie – zainicjowan¹ w 2013 roku przez
wiceburmistrz Edytê Federowicz – „Choinkê prask¹” i
„Prask¹ ¯yw¹ Szopkê”.

Pierwsza z nich to sobotni,
uliczny happening z udzia³em
Teatru Akt i Kapeli Praskiej po³¹czony z rozdawaniem
przed L.O. im. W³adys³awa IV
prezentów dzieciom i rodzinom
z naszej dzielnicy. W niedzielê
zaœ otwarcie „Praskiej ¯ywej
Szopki”- po³¹czone z poœwiêceniem przez abp. H. Hosera.
Rozpoczyna je msza œwiêta w
katedrze, po niej koncert kolêd
w wykonaniu Zespo³u Mazowsze. Znakomity wystêp, ¿ywe
zwierzêta w szopie, radosne
œpiewanie, darmowy, gor¹cy
bigos i Œw. Miko³aj rozdaj¹cy
prezenty – taka przedœwi¹teczna atmosfera w ubieg³ym roku
œci¹gnê³a t³umy warszawiaków
z obu brzegów Wis³y. Wierzymy, ¿e w tym roku bêdzie
podobnie…
Zaprezentowana tu niepe³na, choæ niezwykle bogata i
zró¿nicowana oferta kulturalna
realizowana w 2014 roku przez
Urz¹d Dzielnicy Pragi Pó³noc
m.st. Warszawy adresowana
jest g³ównie do mieszkañców
naszej dzielnicy. Jednak z
satysfakcj¹ korzystaj¹ z niej
równie¿ mieszkañcy innych
czêœci miasta i jego okolic.
Jesteœmy otwarci na sugestie
i podpowiedzi mieszkañców,
do których kierujemy nasz¹
ofertê i efekt koñcowy naszej
pracy. Dziêki temu mogliœmy
zrealizowaæ ten nasycony
atrakcjami program. Powodzenie
wielu projektów zawdziêczamy
partycypacji spo³ecznej, dobrej
wspó³pracy m.in. ze szko³ami,
z wieloma œrodowiskami,
artystami, przedsiêbiorcami i
organizacjami pozarz¹dowymi
dzia³aj¹cymi na Pradze Pó³noc.
Niebagateln¹ i wart¹ podkreœlenia rolê w realizacji naszych
pomys³ów z dziedziny kultury
przez du¿e „K”, niew¹tpliwie
odegra³y te¿ pó³nocno-praskie
parafie. Bardzo pomocn¹
okaza³a siê dobra wspó³praca
Zarz¹du Pragi Pó³noc z hierarchi¹ Kurii Biskupiej Diecezji
Warszawsko-Praskiej. Wszystkim
jesteœmy bardzo wdziêczni za
wspó³pracê i pomoc oraz za
sprzyjaj¹cy klimat. Bez niego
i bez Was nasze inicjatywy
trafia³yby w pró¿niê. Dziêki
Wam nasza praca mia³a sens
i przynios³a dobre i tak obfite
owoce.
/ARB/
Materia³ informacyjny Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc

