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� 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

Atrakcyjne

rabaty!

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 3dokoñczenie na str. 2
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Program pikniku by³ tak

skonstruowany, by mo¿na

by³o odwiedziæ wszystkie

stanowiska i nie straciæ niczego

interesuj¹cego.

Drogowskazy na niebie

Ogromnym powodzeniem

cieszy³y siê pokazy w mobilnym

planetarium.

Wyœwietlane tu 20-minutowe

prezentacje „Drogowskazy na

niebie”, przeplatane by³y

„Gwiezdnymi opowieœciami”

dla m³odszych dzieci. Mobilne

planetarium odwiedzi³o ponad

200 osób – tych m³odszych i

tych starszych. A by³o warto,

bo mo¿na tu by³o poznaæ naj-

jaœniejsze gwiazdy na naszym

firmamencie, m.in. Arktura,

Spikê, Wegê, Mizara i Gwiazdê

Polarn¹, a tak¿e nauczyæ siê

je wyszukiwaæ i rozpoznawaæ.

Zwiedzaj¹cy zdobywali wiedzê

na temat gwiazdozbiorów i

ich klasyfikacji. Po opuszczeniu

mobilnego planetarium wszyscy

z pewnoœci¹ wiedzieli, które

spoœród gwiazdozbiorów

nale¿¹ do grupy niezachodz¹-

cych, które s¹ wiosenne, a

które letnie. Fascynuj¹cy by³

film o Drodze Mlecznej, która

niestety w Warszawie jest

nieobserwowalna na nocnym

niebie ze wzglêdu na ³unê

œwiate³ miasta; fascynuj¹ce

by³y równie¿ opowieœci o me-

teorach, deszczach meteorów

i o meteorytach.

Rakiety na start

Czy wœród m³odszych i

starszych mi³oœników astro-

nomii znajdzie siê ktoœ, kto nie

marzy³by o locie w kosmos?

Niemo¿liwe. Piknikowe

warsztaty budowy rakiet

dedykowane by³y co prawda

dzieciom z klas I-VI, ale jak siê

okaza³o z wiêkszymi nawet

wypiekami na twarzach

budowali je ich rodzice. Miê-

dzypokoleniowa wspó³praca

by³a szczególnie owocna. Z

Bia³o³êckie spotkanie

z kosmosem
Przy piêknej pogodzie, 30 maja, na Pikniku Naukowym

„Kosmos wokó³ nas” by³y t³umy. Organizatorzy - Fundacja

Edukacji Astronomicznej we wspó³pracy z Centrum Badañ

Kosmicznych PAN i z Zespo³em Szkó³ nr 43 przy Kobia³ki

– przygotowali dla zwiedzaj¹cych mnóstwo atrakcji.

pó³litrowych plastikowych

butelek powsta³o wiele rakiet,

wyposa¿onych w czubki i sta-

teczniki. Zjawisko odrzutu ob-

jawi³o siê m³odym i trochê

starszym konstruktorom pod-

czas startu rakiet. Startowa³y

z wyrzutni, napêdem by³o

sprê¿one powietrze. Wt³oczone

pod ciœnieniem do rakiety wy-

konanej z plastikowej butelki

nape³nionej wod¹, powodo-

wa³o odrzut (start) rakiety i jej

lot na odleg³oœæ kilku metrów.

Zmiany s¹ konieczne, ponie-

wa¿ jak wynika z szacunków

Instytutu Rozwoju Miast, a¿

20 proc. terenów miejskich w

Polsce, zamieszkanych przez ok.

2,5 miliona osób, potrzebuje

natychmiastowych dzia³añ.

Rewitalizacja ma nie tylko

przywróciæ œwietnoœæ zde-

gradowanym obszarom, ale

równie¿ zapobiec problemowi

rozlewania siê miast (sub-

urbanizacji), przez który

rosn¹ koszty przestrzenne,

œrodowiskowe i ekonomicz-

ne. Jest tak¿e niezbêdna do

utrzymania miast w ³adzie i

porz¹dku.

Nowa ustawa – pozytywne

zmiany dla mieszkañców

Zgodnie z nowym projektem

ustawy proces rewitalizacji

Szanse i zagro¿enia rewitalizacji

– co przyniesie nowa ustawa?
W maju zakoñczy³y siê trwaj¹ce dwa tygodnie konsultacje

spo³eczne i miêdzyresortowe w sprawie projektu

ustawy o rewitalizacji, która ma wprowadziæ ramy prawne

dla wydobycia ze stanu kryzysowego zdegradowanych

obszarów miejskich. Projekt, pomimo wielu pozytywnych

zmian, mo¿e tak¿e utrudniæ ¿ycie mieszkañców rewitali-

zowanych budynków.

bêdzie usprawniony, dziêki

zwiêkszeniu uprawnieñ jed-

nostek samorz¹dowych. Po-

szerzony zostanie udzia³

samorz¹du w dzia³aniach

koordynacyjnych. Pojawi¹ siê

tak¿e u³atwienia w nabywaniu

przez gminê nieruchomoœci

z przeznaczeniem na cele

budownictwa mieszkaniowe-

go oraz budowy koniecznej

infrastruktury. Gminy bêd¹

mia³y równie¿ mo¿liwoœæ

udzia³u w pracach remonto-

wych na rzecz w³aœcicieli i

u¿ytkowników wieczystych

nieruchomoœci. Aktualnie na

Muzyczny Spacer Ulicami

Starej Pragi to projekt, reali-

zowany przez Stowarzyszenie

MY od 2006 roku. Wydarzenie

to spotka³o siê z ogromnym

entuzjazmem mieszkañców

Pragi oraz przyby³ych goœci.

Dla wszystkich sta³o siê

oczywiste, ¿e na sta³e wpisze

siê w kalendarz kulturalny

dzielnicy. Tak te¿ siê sta³o. Od

oœmiu lat w jedno z sobotnich

popo³udni na prze³omie wiosny

i lata Bazar Ró¿yckiego oraz

okoliczne ulice i podwórka na

kilka godzin s¹ opanowane

przez wyj¹tkowy roztañczony

t³um. Trasa co roku jest inna,

ale czêsto jej oœrodkiem by³

Bazar Ró¿yckiego – najstarszy

bazar w Warszawie, serce

VIII Muzyczny Spacer

Ulicami Starej Pragi

Starej Pragi. Za jego poœred-

nictwem chcieliœmy podkreœliæ

tradycje handlowe Pragi, z

których miêdzy innymi wynika-

³a jej wielokulturowoœæ. W

ostatnim roku przenieœliœmy

trasê spaceru na Szmulki i tym

Sobota, 20.06.2015 r. - start: godz. 16:00 - Muzeum

Warszawskiej Pragi (dziedziniec), ul. Targowa 50/52 -

brama g³ówna Bazaru Ró¿yckiego, ul. Targowa 54 -

podwórko przy ul. Okrzei 30 - dawniej Brukowa 30 - róg

ulic K³opotowskiego i Floriañskiej - dawny ¯ydowski

Dom Akademicki, ul. Sierakowskiego 7 - Plac Weteranów

- muszla koncertowa w Parku Praskim - koncert fina³owy.

Nawet znalaz³szy siê w

gronie szczêœliwców, których

wnioski dopuszczono do

g³osowania, nie mo¿na

zapominaæ, ¿e 1/4 projektów

zosta³a odrzucona, czêsto

nawet bez podania merytorycz-

nej przyczyny takiej odmowy,

a czêœæ zweryfikowano po-

zytywnie pod warunkiem ich

mocnego okrojenia. Na zor-

ganizowanej w tej sprawie

konferencji prasowej wice-

prezydent Jaros³aw JóŸwiak

przyzna³, ¿e zarzuty wobec

urzêdników s¹ w wiêkszoœci

s³uszne i z³amali oni regulamin

bud¿etu partycypacyjnego. W

zwi¹zku z tym Zarz¹d Dróg

Miejskich, do którego decyzji

by³o najwiêcej zastrze¿eñ,

wyznaczy³ dwa dodatkowe dni

na konsultowanie projektów.

W niektórych przypadkach

przeprowadzono te¿ ponowne

wizje lokalne w terenie. Odby³o

siê to mimo zakoñczenia

procesu weryfikacji (29 maja)

i przeprowadzonych ju¿ losowañ

numerów poszczególnych

projektów zweryfikowanych

pozytywnie. W przypadku

zmiany klasyfikacji danego

projektu ma on byæ dopisany

z kolejnym numerem do puli

poddanej pod g³osowanie, ale

w takie pozaregulaminowe

zmiany na tak póŸnym etapie

ma³o kto wierzy.

Mœci siê tak¿e przesuniêcie

weryfikacji szczegó³owej na

etap po preselekcji, kiedy

du¿y wysi³ek w³o¿ony ju¿ w

przygotowanie i przedstawienie

projektu zostaje zaprzepasz-

czony przez urzêdników, za-

s³aniaj¹cych siê tradycyjnym

„nie da siê”. List otwarty do

Hanny Gronkiewicz-Waltz

podpisa³o 46 osób – autorów

odrzuconych projektów, w

wiêkszoœci dotycz¹cych

przestrzeni publicznych i po-

prawy warunków poruszania

siê pieszych i rowerzystów.

W tym roku nast¹pi³ wysyp

tego rodzaju projektów.

Wnioskodawcy czuj¹ siê

zwyczajnie oszukani widz¹c,

¿e podmiotowoœæ mieszkañców

w bud¿ecie partycypacyjnym

Bud¿et partycypacyjny

- rozczarowañ ci¹g dalszy
Ju¿ 16 czerwca rozpoczyna siê etap g³osowania na

projekty z tegorocznej edycji  bud¿etu partycypacyjnego.

Tymczasem zeszoroczne œwêto demokracji poma³u

przeradza siê we w³asn¹ karykaturê.
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wielu obszarach zdegrado-

wanych znajduj¹ siê budynki

mieszkalne, w które gminy

nie mog¹ inwestowaæ, co

wp³ywa bezpoœrednio na

pogarszanie siê jakoœci lokali

i ¿ycia mieszkañców.

Pozytywn¹ zmian¹ jest

równie¿ zobowi¹zanie inwe-

stora do budowy na swój koszt i

do nieodp³atnego przekazania

na rzecz gminy lokali nie-

mieszkalnych. Bêd¹ one

przeznaczone na potrzeby

dzia³alnoœci kulturalnej, spo-

³ecznej, edukacyjnej b¹dŸ

sportowej, wykonywanej przez

podmioty, których g³ównym

celem nie jest osi¹gniêcie

zysku. Rozwi¹zanie takie

umo¿liwi zwiêkszenie zasobów

lokali niemieszkalnych, s³u¿¹cych

lokalnym spo³ecznoœciom.

Zapisy niekorzystne dla

lokatorów

Proces rewitalizacji niesie

za sob¹ równie¿ zagro¿enia.

Wraz z now¹ ustaw¹ pojawia

siê m.in. ryzyko pogorszenia

ochrony praw lokatorów

budynków objêtych pracami

rewitalizacyjnymi. W³aœciciele

budynków bêd¹ mieæ mo¿li-

woœæ rozwi¹zywania dotych-

czasowych umów na czas

trwania remontów. Projekt nie

przewiduje potrzeby podpisania

nowych umów z lokatorami po

ich powrocie do zrewitalizo-

wanych budynków. Mo¿e to

byæ luka prawna, dziêki której

pojawi¹ siê znacz¹ce pod-

wy¿ki op³at czynszowych

lub zmiany warunków umowy

najmu na mniej korzystne dla

lokatora – takiego zdania jest

Habitat For Humanity, organi-

zacja zajmuj¹ca siê proble-

mem wykluczenia mieszka-

niowego. Zapis mówi¹cy o

mo¿liwoœci podpisania umowy

na lokal inny ni¿ po³o¿ony w

rewitalizowanym budynku

mo¿e tak¿e nasiliæ trend

przesiedlania wieloletnich

lokatorów komunalnych do

mniej atrakcyjnych lokali.

Potrzeba zwiêkszenia

partycypacji spo³ecznej

Pomimo wysi³ków admini-

stracji publicznej w kierunku

wzmocnienia partycypacji

spo³ecznej w programie rewi-

talizacji, na konsultacje spo-

³eczne ustawy o rewitalizacji

przeznaczone zosta³y jedynie

dwa tygodnie, co wydaje siê

niewystarczaj¹cym czasem

dla omówienia wszystkich

problemów. Sektor obywatelski

nie ma zdolnoœci instytucjonalnej

do tak szybkiej reakcji na

przedstawione propozycje.

Osoby dzia³aj¹ce na jego

rzecz pracuj¹ nieregularnie,

bardzo czêsto po swojej pracy.

Utrzymanie proponowanego

brzmienia regulacji mo¿e do-

prowadziæ do fasadowoœci

konsultacji spo³ecznych, a tym

samym zagroziæ skutecznej

realizacji dzia³añ rewitalizacyjnych.

Nie jest to jedyny projekt

maj¹cy na celu usprawniæ proces

rewitalizacji. Pod koniec kwietnia

prowadzone by³y konsultacje

dokoñczenie ze str. 1

spo³eczne nad Zintegrowa-

nym Programem Rewitalizacji

m.st. Warszawy do 2022 roku.

Na dzia³ania i inwestycje

na warszawskiej Pradze

przeznaczony zostanie po-

nad miliard z³otych. Podczas

konsultacji strona spo³eczna

zg³osi³a szereg uwag. Wœród

opiniuj¹cych znalaz³a siê

równie¿ Fundacja Habitat

for Humanity Poland, która

domaga³a siê zwiêkszenia

zaanga¿owania mieszkañców

w proces rewitalizacji, tak aby

mogli braæ udzia³ zarówno w

planowaniu projektów, jak i

ich realizacji. Doœwiadczenia

innych krajów pokazuj¹, ¿e

szans¹ na sukces programów

spo³ecznych jest g³êboka

partycypacja spo³eczna na

wszystkich etapach ich

realizacji. W przypadku tak

potrzebnej rewitalizacji pol-

skich miast, ta szansa nie

mo¿e byæ zaprzepaszczona.

O Habitat for Humanity

Habitat for Humanity to dzia³aj¹ca w ponad 100 krajach

na ca³ym œwiecie pozarz¹dowa, chrzeœcijañska organizacja

dobroczynna, której misj¹ jest zapewnienie godnego i

bezpiecznego miejsca do ¿ycia niezamo¿nym osobom

zagro¿onym wykluczeniem mieszkaniowym. Cel ten osi¹gany

jest zarówno poprzez pomoc rodzinom w budowie domów,

jak równie¿ poprzez dzia³ania rzecznicze, uwra¿liwiaj¹ce

spo³eczeñstwo oraz przedstawicieli w³adzy na problem biedy

mieszkaniowej. Do dzia³añ prowadzonych przez Fundacjê

Habitat for Humanity Poland wchodz¹ te¿ remonty œwietlic

œrodowiskowych, wielorodzinnych domów dla niezamo¿nych

oraz program adaptacji mieszkañ dla potrzeb osób

niepe³nosprawnych.

VIII Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi
samym zwróciliœmy uwagê

na tê czêœæ dzielnicy, która

jest bardzo interesuj¹ca ze

wzglêdów historycznych i

architektonicznych, a jedno-

czeœnie nieco zapomniana.

dokoñczenie ze str. 1

Ju¿ 13 czerwca pod has³em „Poznajmy siê!” Œliwice

stawiaj¹ na s¹siadów i drzemi¹ce w nich talenty. Bêdzie

czas na poznanie siê wzajemne, wspomnienia, snucie

planów na przysz³oœæ i na dobr¹ zabawê.

Czy znasz Œliwice? To niewielka kolonia mieszkaniowa

o blisko 80-letniej historii, po³o¿ona w s¹siedztwie by³ych

zak³adów FSO na Pradze Pó³noc. Po raz pierwszy od

kilkudziesiêciu lat ten „praski ¯oliborz” organizuje œwiêto

mieszkañców: tych obecnych, by³ych i byæ mo¿e przysz³ych.

Coœ sprawia, ¿e tak wiele osób wspomina z sentymentem

czas mieszkania na Œliwicach; coœ wci¹¿ przyci¹ga tu

nowych mieszkañców, szukaj¹cych swego miejsca na ziemi.

Rozpoczniemy poszukiwania tego genius loci.

Organizator: Rada Kolonii Œliwice

Patronat medialny: Radio „Praga”, Nowa Gazeta Praska.

Dzieñ S¹siada

na Œliwicach

Tym razem pocz¹tek spaceru

zaplanowaliœmy na dziedziñcu

Muzeum Warszawskiej Pragi,

które wreszcie, po kilku latach

budowy, dzia³a. To bardzo

dobry punkt startowy – miejsce,

gdzie skupiaæ siê bêdzie ca³a

Rzadko siê zdarza, by miej-

scowe plany zagospodarowania

przestrzennego by³y opiniowane

jednoznacznie negatywnie.

Na ostatniej sesji radni ne-

gatywnie zaopiniowali plan

osiedla Piekie³ko, poniewa¿

nie uwzglêdniono w nim uwag

zarz¹du dzielnicy Bia³o³êka z

listopada 2013 roku. Uwagi

brzmi¹ nastêpuj¹co:

Zakaz realizacji indywidual-

nych ujêæ wód podziemnych

(…) powinien odnosiæ siê tylko

do budynków wielorodzinnych

i budynków jednorodzinnych

w zabudowie szeregowej tj.

powinien brzmieæ „Zakazuje

siê realizacji nowych, indywi-

dualnych ujêæ wód podziemnych

w celu zaopatrzenia w wodê

budynków wielorodzinnych

i budynków jednorodzinnych

w zabudowie szeregowej, z

wyj¹tkiem ujêæ na potrzeby

ogólnodostêpnych punktów

czerpalnych, obiektów s³u¿by

zdrowia, dla których dopuszcza

siê wykonywanie ujêæ wód

podziemnych z utworów

oligoceñskich”. I kolejna: Dla

ustaleñ w zakresie zapewnie-

nia miejsc parkingowych (…)

nale¿y dopisaæ ustalenia w

zakresie miejsc parkingowych

dla us³ug w parterach budyn-

ków wielorodzinnych tj.;

„ustala siê realizacjê miejsc

postojowych ogólnodostêpnych

dla obiektów us³ugowych, w

przypadku us³ug w budynkach

wielorodzinnych miejsca te nie

mog¹ byæ zlokalizowane na

terenie zamkniêtym (niedo-

stêpnym dla u¿ytkowników

us³ug)”. Inne uwagi dotycz¹

koniecznoœci przesuniêcia linii

zabudowy w stronê ulicy, a

tak¿e pozostawienia przebie-

gu linii rozgraniczaj¹cych

zgodnego z wczeœniejszym

projektem miejscowego pla-

nu zagospodarowania prze-

strzennego Piekie³ka. Radni

stawiaj¹ równie¿ s³uszny zarzut,

i¿ nie sporz¹dzono prognozy

skutków finansowych wdro¿enia

rozwi¹zañ planu, a tak¿e i¿ w

nowym projekcie obni¿ono

klasê ulicy Familijnej.

Radni pozytywnie zaopi-

niowali aktualnoœæ studium

uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzen-

nego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzen-

nego, zatwierdzili plan kontroli

komisji rewizyjnej, a tak¿e po-

zytywnie zaopiniowali sprawoz-

danie z dzia³alnoœci Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej za rok 2014.

Zmiany w bud¿ecie na rok

bie¿¹cy dotyczy³y tym razem

budowy dróg. Zmniejszeniu

kwot na budowê ulic: Dzikiej

Kaczki, Twórczej, chodnika i

miejsc postojowych przy Ma-

VI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Plan Piekie³ka i drogi

Szanse i zagro¿enia rewitalizacji

– co przyniesie nowa ustawa?

Bia³o³êka jest z pewnoœci¹ liderk¹ wœród dzielnic, w

których wci¹¿ przybywa nowych ulic. Nazwê dla kolejnej z nich

pozytywnie zaopiniowali radni. Nazwa Atrakcyjna zosta³a za-

proponowana przez piêtnastu w³aœcicieli dzia³ek budowlanych,

na których powstaj¹ domy jednorodzinne, po³o¿one jak dot¹d

przy drodze bez nazwy, prostopad³ej do ulicy K¹ty Grodziskie.

historia Pragi, a jednoczeœnie

wspania³a sceneria na kon-

cert plenerowy.

Jak co roku, do udzia³u w

wydarzeniu zaprosiliœmy kle-

zmerski zespó³ zza wschodnich

granic Polski, aby przypomnieæ

o ¿ydowskich korzeniach Pragi

i jej wschodnich powi¹zaniach.

W ubieg³ych latach gra³y dla

nas m.in. takie zespo³y klezmer-

skie jak Nayekhovichi i Opa! z

Rosji oraz Raskardas Orkestar

i Pushkin Kiev Klezmer Band z

Ukrainy. Tym razem Muzyczny

Spacer uœwietni zespó³ Dobra-

notch z Petersburga.

W formie spaceru i przy-

stanków muzycznych odœwie-

¿ymy jednoczeœnie tradycjê

podwórkowych kapel, które

by³y sta³ym elementem

praskiego krajobrazu. Zespó³

poprowadzi spacer wyzna-

czon¹ tras¹ a¿ do fina³owego

koncertu. Ca³¹ imprezê spaja

„przewodnik-wodzirej”, który

przybli¿a historiê poszczegól-

nych punktów trasy spaceru,

a tak¿e aktywnie zachêca

uczestników do tañca.

Projekt „VIII Muzyczny

Spacer Ulicami Starej Pragi”

jest wspó³finansowany ze

œrodków Miasta Sto³ecznego

Warszawy Dzielnicy Praga

Pó³noc.

Partnerami projektu s¹:

Muzeum Warszawskiej Pragi

oraz Dom Kultury Praga.

ciejewskiego, Kartograficznej,

S³odkiej i Projektowanej,

towarzyszy³y zwiêkszenia

wydatków na przebudowê

ulic Skarbka z Gór, Ruskowy

Bród i Raciborskiej, a tak¿e

na modernizacjê Zdziarskiej.

       (egu)
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ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33

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

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

letnim ogródkiem.

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

i amerykañskiej.

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

s¹ na zamówienie ze starannie wyselekcjonowanych produktów.

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

dope³niaj¹ wizerunku Restauracji.

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

wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe i inne.

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

i du¿ym wyborem drinków.

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

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

Restauracja Mega Bait
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska

133

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska

133

Bia³o³êckie spotkanie

z kosmosem
Bombardowanie meteorytami

Wokó³ dr Beaty Dziak-Jan-

kowskiej niemal przez ca³y

czas gromadzi³ siê spory t³umek.

Pani doktor t³umaczy³a, co

siê dzieje podczas upadku

meteorytu czy asteroidy na

Ziemiê. Pokaz powstawania

krateru by³ ca³kowicie bez-

pieczny, bowiem zastosowano

do niego zawartoœæ kuchen-

nych szafek w postaci m¹ki,

kaszy manny czy ry¿u, trzech

p³askich mis i kilku rodzajów

kamieni lub kulek z ró¿nych

materia³ów. Pokaz cieszy³

siê ogromnym powodzeniem,

tak¿e podczas przerw, ponie-

wa¿ wówczas mo¿na by³o

bezkarnie zanurzaæ rêce,

g³ównie w m¹ce. W domu nikt

by na to nie pozwoli³.

Podczas warsztatów dzieci

i towarzysz¹cy im rodzice nie

tylko s³uchali opowieœci i

przygl¹dali siê eksperymentom,

ale brali równie¿ aktywny

udzia³ w tworzeniu kraterów.

Dzieci w³asnorêcznie formowa³y

najpierw g³adk¹ powierzchniê

cia³a niebieskiego, na które

za chwilê spada³ deszcz

meteorów tworz¹cych kratery

ró¿nego rozmiaru, w zale¿noœci

od masy cia³a, w tym przy-

padku rodzaju i wielkoœci kulki

oraz prêdkoœci cia³a, która w

tym przypadku zale¿a³a od

wysokoœci, z której rzucana

by³a kulka. Na nowo powsta³e,

du¿e kratery po uderzeniach

du¿ych obiektów, spada³y

ma³e obiekty, tworz¹c ma³e

kratery na wiêkszym œladzie.

W ten sposób eksperymentalnie

mo¿na by³o doœwiadczyæ,

który krater powsta³ wczeœniej,

który zaœ póŸniej. Pani doktor

wraz z m³odymi adeptami

formowa³a w m¹ce, kaszy lub

ry¿u hipotetyczne miasta, by

unaoczniæ dzieciom jak groŸne

dla ludzkich siedzib mog¹ byæ

uderzenia asteroid lub me-

teorytów i jak daleko mog¹

siêgaæ uderzenia od³amków

upadaj¹cego obiektu.

Narodziny komety

Jak zwykle na kosmicznych

piknikach, tak i tym razem, z

wielkim zainteresowaniem

obserwowano spektakularny

pokaz narodzin komety.

Kometê wyczarowa³ znany

czytelnikom NGP mgr Pawe³ Z.

Grochowalski, szef Biblioteki

Centrum Badañ Kosmicz-

nych. Wstêpem do pokazu

by³a opowieœæ o budowie

komet, ich narodzinach,

sposobach poruszania siê i o

tym, jak koñcz¹ swój ¿ywot.

Nastêpnie na oczach widzów

powstawa³a kometa. Rodzi³a

siê z popio³u, wody, suchego

lodu, amoniaku i odrobiny

soku malinowego. Wra¿enie

by³o nieziemskie, kiedy z

k³êbów bia³ych oparów

buchaj¹cych z miski, po

wymieszaniu prozaicznych

sk³adników, wy³oni³a siê ko-

meta. Mo¿na by³o j¹ dotkn¹æ

i podmuchaæ na ni¹, by

rozwinê³a warkocz.

Warsztaty i pokazy modeli

Centrum Badañ Kosmicz-

nych PAN wystawi³o na pik-

niku lotny model pierwszego

polskiego satelity naukowego

BRITE-PL Lem, wydru-

kowan¹ na drukarce 3D

plastikow¹ replikê wyrzutnika

Dragon z modelem satelity

Heweliusz, model m³otka

kometarnego MUPUS i

model penetratora geologicz-

nego KRET. Dzieci dosta³y

darmowe egzemplarze ko-

miksów opowiadaj¹cych o

wykorzystaniu technologii

kosmicznych w codziennym

¿yciu. Zainteresowani mogli

sklejaæ modele satelity Lem,

modele robotów lub kolo-

rowaæ rysunki o tematyce

kosmicznej.

Dzieci z wielk¹ uwag¹

œledzi³y prezentacjê dzia³ania

wyrzutnika Dragon, s³ucha³y

opowieœci o lotach kosmicz-

nych i dzia³aniu satelitów na

orbicie oko³oziemskiej, w

tym o pierwszych polskich

satelitach naukowych Lem i

Heweliusz. Odwiedzaj¹cy

stoisko mogli równie¿ za-

poznaæ siê z dzia³aniem

penetratora geologicznego

KRET, który jest urz¹dzeniem

przeznaczonym do pracy w

warstwach podpowierzchniowych

cia³ Uk³adu S³onecznego i

dowiedzieæ siê wszystkiego

na temat udzia³u CBK PAN w

ponad 60 misjach kosmicz-

nych, w tym o l¹dowaniu

urz¹dzeñ zbudowanych w

Instytucie na komecie, na

Marsie czy na Tytanie, ksiê-

¿ycu Saturna.

Stoisko Studenckiego

Ko³a Astronautycznego

Politechniki Warszawskiej

s¹siadowa³o ze stoiskiem

CBK PAN i prezentowa³o

kosmiczne osi¹gniêcia

studentów, w tym model

pierwszego polskiego satelity

PW-Sat, modele rakiet Ame-

lia i Meteor-1, model ³azika

marsjañskiego Skarabeusz,

który uczestniczy³ w zawo-

dach ³azików marsjañskich

na pustyni w Utah, w 2009

roku. Do obejrzenia by³

równie¿ model pierwszego

³azika £unochoda, model

satelity ESEO z modu³ami

do uk³adania, modele gondol

do lotów stratosferycznych z

misji Œwiatowid. Odwiedza-

j¹cy stoisko mogli siê m.in.

dowiedzieæ jak powstaje rakie-

ta, jakie paliwo wykorzystuje

siê do jej napêdzania i jak

wygl¹da³a misja satelity

PW-SAT, który mia³ testowaæ

metody pozbywania siê

kosmicznych œmieci.

Innym fascynuj¹cym do-

œwiadczeniem by³a wirtualna

podró¿ w kosmos. Prowadz¹cy

warsztaty Marcin Nasi³owski

korzysta³ z wirtualnego

teleskopu czyli programu

WorldWide Telescope, który

pozwala symulowaæ pla-

netarium i ogl¹daæ zdjêcia

kosmicznych obiektów wyko-

nane m.in. przez teleskopy

Hubble’a, Spitzera czy

Chandra. Uczestnicy warszta-

tów odbyli podró¿ w kosmos,

w czasie której mogli obejrzeæ

jak poruszaj¹ siê planety w

Uk³adzie S³onecznym i jak

powsta³y gwiazdy i planety w

naszej galaktyce.

To by³ niezapomniany

dzieñ. Mamy nadziejê, ¿e

równie atrakcyjny piknik

naukowy zagoœci w Bia³o-

³êce równie¿ w przysz³ym

roku.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Bud¿et partycypacyjny

- rozczarowañ ci¹g dalszy
staje siê totaln¹ fikcj¹. Dlate-

go w liœcie otwartym ¿¹daj¹

ponownej weryfikacji projektów,

zgodnie z zapisami regulaminu,

spójnych ocen podobnych

projektów zg³aszanych w

ró¿nych dzielnicach, a w

zwi¹zku z tym za konieczne

uwa¿aj¹ przesuniêcie terminu

g³osowania o co najmniej

dwa tygodnie. Na spotkaniu

z prezydent Hann¹ Gronkiewicz-

Waltz chc¹ przedstawiæ

szczegó³y i skalê nieprawid³o-

woœci w trakcie weryfikacji

projektów.

Istna rzeŸ projektów,

czêsto nie poparta ¿adnymi

merytorycznymi argumentami,

budzi zdecydowany sprzeciw

i ka¿e stawiaæ pytania o

przysz³oœæ tej formy wspó³u-

czestnictwa mieszkañców w

decydowaniu o mieœcie, jak¹

mia³a byæ partycypacja w

wydatkowaniu miejskich

œrodków.

Ale nie jest to jedyna po-

ra¿ka. Obecne problemy s¹

do pewnego stopnia wyni-

kiem k³opotów z realizacj¹

zwyciêskich pomys³ów z

zesz³ego roku. Dot¹d uda³o

siê wykonaæ nieca³e 25%

tych inwestycji. Wiadomo

ju¿, ¿e niektóre projekty lub

ich czêœci nie zostan¹ wyko-

nane w tym roku, a byæ mo¿e

nawet nie w przysz³ym.

Sztandarow¹ pora¿k¹ jest

projekt poradni na Ursynowie,

który zebra³ wszystkie g³osy

w tej dzielnicy, ale nie zostanie

zrealizowany.

Na Pradze Pó³noc problem

dotyczy nawet wybiegu dla

psów przy ul. Stalowej. Wy-

konawcy, zapewne znaj¹c

trudn¹ sytuacjê, w jakiej

znalaz³y siê dzielnice w

zwi¹zku z opóŸnieniami w

realizacji, zawy¿aj¹ ceny

znacznie ponad kwoty

przyjête dla podobnych zadañ

w normalnym trybie. Nie

inaczej jest z projektami

rowerowymi. Przy okazji oka-

za³o siê, jak niewiele mo¿na

zrealizowaæ w ci¹gu jednego

roku... To jednak nie powinno

byæ powodem do odrzucania

obywatelskich projektów, ale

do reformowania niewydolnej

administracji. G³osowanie,

choæ pozbawione zesz³orocz-

nego entuzjazmu, odbêdzie

siê w dniach 16-26 czerwca.

Do zrealizowania jest wci¹¿

wiele ciekawych pomys³ów

mieszkañców, ale to, czy

rzeczywiœcie bêdziemy siê

nimi mogli cieszyæ, oka¿e siê

dopiero w przysz³ym roku,

na etapie ich realizacji.

Obietnice zmian w procedurze

bud¿etu partycypacyjnego,

odpowiadaj¹ce na postulaty

mieszkañców daj¹ pewn¹

nadziejê.

Nieco otuchy wnosz¹ te¿

zapewnienia prezydenta

JóŸwiaka o rozpoczêciu

przygotowañ do realizacji

zaraz po wy³onieniu zwyciê-

skich projektów. Do tej pory

upierano siê, ¿e „nie da siê”

- jest to mo¿liwe tylko w

nowym roku bud¿etowym,

czyli od stycznia.

Pe³ny wykaz dopuszczonych

do g³osowania projektów

znajduje siê na stronie:

dokoñczenie ze str. 1 twojbudzet.um.warszawa.pl

oraz na stronach interneto-

wych urzêdów dzielnic. G³os

mo¿na oddaæ zarówno

internetowo, jak i w formie

papierowej. Tym razem jednak

nie decyduje iloœæ projektów

(w zesz³ym roku mo¿na by³o

g³osowaæ na 5 z nich), ale

kwota, do której siê one sumuj¹.

G³osy, które przekrocz¹

kwotê bud¿etu partycypacyj-

nego okreœlon¹ dla danej

dzielnicy, bêd¹ uznawane

za niewa¿ne.

Kr.
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

OG£OSZENIE O KONKURSIE OFERT

na najem lokalu u¿ytkowego na okres do lat 3

z dnia 03.06.2015 r.

Na podstawie § 3 ust.1 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia

7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na

okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w domach

wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat, og³asza siê konkurs

ofert na najem lokalu u¿ytkowego na okres do 3 lat, przeznaczonego na prowadzenie

us³ug gastronomicznych (bufet zak³adowy) w Urzêdzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197, o powierzchni ca³kowitej 100,5 m2.

1. Oferty na najem lokalu u¿ytkowego w budynku przy ul. Modliñskiej 197 administrowanego

przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Dzielnicy

Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197, w pokoju 136 (I piêtro, wejœcie C) do dnia 25.06.2015 r.

do godz. 11.00 (wp³ata wadium do dnia 25.06.2015 r.).

Podczas sk³adania oferty nale¿y okazaæ orygina³ dowodu wp³aty wadium.

2. Warunki Konkursu s¹ zawarte w „REGULAMINIE KONKURSU OFERT na najem

lokalu u¿ytkowego na okres do lat 3”.

3. Dopuszcza siê wynajem lokalu u¿ytkowego wy³¹cznie na prowadzenie w nim us³ug

gastronomicznych (bufet zak³adowy).

4. Wywo³awcza miesiêczna stawka czynszu netto za 1m2 powierzchni lokalu wynosi: 20 z³.

5. Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu

wystawionego do konkursu oraz uniewa¿nienia konkursu bez podania przyczyn.

6. Otwarcie ofert odbêdzie siê w dniu 25.06.2015 r. o godz. 12.00 w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197, I piêtro, pokój 121.

Pakiety z pe³nymi informacjami o konkursie (Regulamin konkursu wraz z za³¹cznikami)

mo¿na otrzymaæ w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, pok.136 (I piêtro, klatka C) lub pobraæ ze strony internetowej

www.bialoleka.waw.pl

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

tel. (22) 51 03 251

Mówi siê, ¿e topole to chwasty,

¿e uczulaj¹, ¿e s¹ nietrwa³e

itd. A przecie¿ pe³nomocnik

ratusza ds. zieleni, Ma³gorzata

Moroñczyk w wywiadzie udzie-

lonym Jakubowi Che³miñskiemu

w Gazecie Wyborczej z 29

maja 2015, nawo³uje: „SadŸmy

topole, zak³adajmy kwietne

³¹ki”, twierdz¹c, ¿e pionierskie,

szybko rosn¹ce gatunki s¹

w Warszawie obecnie bardzo

potrzebne (GW Sto³eczna,

29.05.2015, s. 10-11).

Mo¿e wiêc topole nie s¹ takie

z³e, tylko istniej¹ „mody” na pew-

ne, a nie inne gatunki drzew?

Mo¿liwe, ¿e moda siê zmieni i

oka¿e siê, ¿e topole wróc¹ do

³ask? Niestety, topola, która ros³a

po pó³nocnej stronie bloku przy

ulicy Szczêœliwej 2 nie doczeka³a

zmiany mody, zosta³a œciêta w

sobotê 30 maja, w okresie

lêgowym ptaków, szybko i bez

k³opotów, na oczach zdziwio-

nych mieszkañców, bo nie by³o

przedtem ¿adnych konsultacji

spo³ecznych w tej sprawie.

W poniedzia³ek uda³am siê do

administracji osiedla „Poraje”

RSM Praga z proœb¹ o wyja-

œnienie powodów wyciêcia

drzewa. Okaza³o siê, ¿e topo-

la zosta³a œciêta na wniosek

jednej z mieszkanek bloku

przy Szczêœliwej 2 (podobno

by³a niebezpieczna), za zgod¹

Wydzia³u Ochrony Œrodowiska

Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka.

- To by³a stara topola, zasadzona

prawdopodobnie przed postawie-

niem budynku – mówi Hanna

Wiœniewska, specjalista ds. tech-

nicznych administracji osiedla

Poraje i pokazuje mi wszelkie

zgody na wyciêcie. – Drzewo

zosta³o dok³adnie obejrzane, nie

by³o na nim ptasich gniazd.

Nawet jeœli nie by³o gniazd, ptaki

chêtnie na nim siada³y i znajdowa³y

pokarm, ale oczywiœcie nie jest to

¿aden argument wobec tego, ¿e

topola, wed³ug kontroli z Wydzia³u

Ochrony Œrodowiska, stanowi³a

zagro¿enie dla dzieci id¹cych

do szko³y i dla parkuj¹cych pod

blokiem (bezprawnie) samochodów,

jak równie¿ samochodów dowo¿¹-

cych dzieci do szko³y.

Rzeczywiœcie, na w¹skiej

uliczce Szczêœliwej panuje

rano du¿y ruch, gdy¿, wiadomo,

dzieci musz¹ byæ dowiezione

pod sam budynek szkolny.

Topola ros³a tu¿ przy uliczce,

która nie ma nawet chodnika,

jest deptakiem, którego po³owê

zajmuj¹ parkuj¹ce samochody.

Wobec tego, dla manewruj¹cych

tam i zmuszonych wymijaæ

siê, czêsto du¿ych pojazdów

terenowych, mog³a stanowiæ

przeszkodê.

Kierownik osiedla Poraje,

Henryk Szprot przyznaje, ¿e na

terenie osiedla jest k³opot z

urz¹dzeniem miejsc parkingo-

wych. Ludzie parkuj¹, gdzie siê

da. Po œciêciu topoli nic ju¿ nie

bêdzie sta³o na przeszkodzie,

aby miejsce po niej zamieni³o

siê w parking. Do tej pory te¿

siê ju¿ zdarza³o, ¿e ktoœ, kto np.

przywióz³ telewizor do naprawy

do znajduj¹cego siê w piwnicy

punktu naprawy RTV, kiedy

wszystkie miejsca wzd³u¿

bloku by³y oczywiœcie zajête,

parkowa³ na trawniku. Jednak

miêdzy drzewami by³o mu trudniej.

Teraz nie bêdzie problemu.

Tak siê sta³o po zlikwidowaniu,

mimo protestów matek, pia-

skownicy na podwórku miêdzy

blokami przy Szczêœliwej 2 i Atu-

towej 3, poniewa¿ nie spe³nia³a

wymogów unijnych oraz zlikwi-

dowaniu tam¿e sto³u do ping-

ponga. Teraz jest w tym miejscu

normalny parking, podobnie

zreszt¹ jak z drugiej strony

bloku, ale tam uda³o siê pani

administrator Jolancie Marek

zaaran¿owaæ, mimo wszystko,

bardzo ³adne tereny zieleni.

Topola przy Szczêœliwej zo-

sta³a œciêta i nic jej ¿ycia nie

przywróci. Natomiast wydaje

siê, ¿e o takich sprawach

mieszkañcy powinni byæ infor-

mowani. Jako osoba regularnie

op³acaj¹ca czynsz, mam prawo

wiedzieæ, jak bêdzie wygl¹daæ

przestrzeñ wokó³ mojego bloku.

W administracji osiedla Poraje,

od Hanny Wiœniewskiej i Jolanty

Marek uzyska³am przynajmniej

zapewnienie, ¿e na miejscu

wyciêtej topoli zostanie zasa-

dzone inne drzewo, jeszcze

nie wiadomo jakie. Bêdziemy

sprawê monitorowaæ.

Swoj¹ drog¹, ciekawe, ¿e lu-

dziom nie przeszkadzaj¹ spaliny

parkuj¹cych pod oknami samo-

chodów, nie przeszkadza dym

papierosowy unosz¹cy siê letni¹

por¹ z balkonów do mieszkañ na

wy¿szych piêtrach, a przeszkadza

im pyl¹ce przez krótki wiosenny

okres drzewo. Znak czasu?

Przystosowaliœmy siê do sztucznych

wytworów a¿ tak, ¿e zagro¿eniem,

czêsto wyimaginowanym, staje

siê natura.

Joanna Kiwilszo

Topoli ¿al...
Wobec groŸby wyciêcia 1400 drzew nad Kana³em

¯erañskim, zlikwidowanie jednego, i to jeszcze topoli,

przy ulicy Szczêœliwej, wydaje siê nic nie znacz¹cym

incydentem. A jednak ¿al nawet tej jednej topoli, która

ros³a na osiedlu tyle lat, ile tu mieszkamy, czyli 30,

a przesta³a istnieæ w ci¹gu kilkunastu minut.

W VIII Miêdzyszkolnym

Konkursie Wiedzy o Targówku

„Nie taki Targówek straszny,

jak go maluj¹” wziê³o udzia³ 73

uczniów z 9 szkó³. W kategorii

klas V-VI I miejsce zdoby³a

dru¿yna z SP 84 w sk³adzie:

Alicja Barbachowska, Pawe³

Góra, Kamil  Smykiewicz. II m

miejscem podzieli³y siê zespo-

³y z SP 42 (Magdalena Kie-

³bus, Mi³osz Raguszewski,

Agata Rokicka) i SP 84 (Igor

Kacalski, Oskar Marchewka,

Wojciech Nowicki). III miejsce

przypad³o dru¿ynie z SP 277,

w sk³adzie: Blanka Go³os, Anita

Ry¿ko, Monika Ry¿ko. Przy-

znano równie¿ wyró¿nienia

dru¿ynom z SP 42 i SP 206.

W kategorii klas m³odszych

najwy¿ej ocenione zosta³y dru-

¿yny z SP 52, które uzyska³y:

I miejsce (Maciej Habza,

Hanna Nyk, Karolina Skurzak)

i II miejsce (Paulina Hoppe,

Zuzanna Janas, Karolina Ste-

fañska). III miejsce wywalczy³a

dru¿yna z SP 275 w sk³adzie:

Magdalena Molenda, Antonina

Nowak, Szymon Zieliñski.

W VI edycji Miêdzyszkolnego

Konkursu Historyczno-Literac-

kiego „II wojna œwiatowa w

dziejach mojej rodziny” uczest-

niczy³o 42 uczniów z 10 szkó³,

nie tylko z Targówka.

Wœród 7 laureatów by³o po

2 uczniów z SP 52 (Iga Ba-

nulska i Anna Król) i z SP42

(Bartosz Dobrzyñski i Nikola

Podlecka) oraz: Wiktoria Ma-

zurek z SP 28, Pola Sawicka z

SP 275, i Aleksandra Wiœniew-

ska z SP 314. Wyró¿nienia

otrzymali uczniowie z SP 52:

Kamil Hartman, Zuzanna

Skurzak i Wiktor Typa oraz

uczniowie SP 275: Martyna

Kwiatkowska i Karol Nowak.

Laureaci otrzymali nagrody,

ufundowane przez Urz¹d

O Targówku i wojnie
Na ten moment czekali uczestnicy 2 konkursów miêdzyszkolnych

i 2 konkursów szkolnych w SP 22 z Oddzia³ami Integracyjnymi.

W tej w³aœnie szkole 29 maja og³oszono wyniki.

Dzielnicy Targówek: zestawy

plastyczne i drobny sprzêt

komputerowy oraz, ufundowane

przez Oddzia³ Bródno Towa-

rzystwa Przyjació³ Warszawy –

ksi¹¿ki.

Nagrody wrêczyli: senator

Marek Borowski, burmistrz

dzielnicy Targówek S³awomir

Antonik, Regina G³uchowska

oraz aktorzy: Maciej Brzoska

z serialu „Na Wspólnej” i

m³ody, piêknie œpiewaj¹cy

Karol Osenkowski. Oprócz

laureatów gratulacje otrzymali

nauczyciele, przygotowuj¹cy

uczniów oraz cz³onkowie ro-

dzin i przyjaciele – za podzie-

lenie siê wspomnieniami z

uczestnikami konkursów.

Podziêkowano te¿ Reginie

G³uchowskiej – prezes OB

TPW i nauczycielce historii

Ma³gorzacie Zarzyckiej.

Pomocy i oparcia organiza-

cyjnego udziela³a dyrektor SP

22 Anna Nadolska-Buczyñska.

Podobnie jak w roku ubieg³ym,

koordynatork¹ wszystkich

dzia³añ by³a Katarzyna Spo-

czyñska-Król. W rozmowie z

przedstawicielk¹ naszej redak-

cji zwróci³a uwagê na ciekawe

zakoñczenie pracy konkurso-

wej, w której Karol Nowak wy-

korzysta³ pamiêtniki swego

dziadka, a w zakoñczeniu

zapowiedzia³: „Zamierzam

dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej

o rodzinie mojej babci Zosi.

Oczami 7-letniej dziewczynki

wojna na pewno bêdzie wy-

gl¹da³a inaczej. Ju¿ od jutra

zacznê spisywaæ wspomnienia

babci”. To dobre rokowanie na

kolejn¹ edycjê konkursu.      K.

Co prawda, przez te dwa lata

park z ró¿nych przyczyn, tak¿e

ca³kiem naturalnych, zubo¿a³ o

kilkadziesi¹t drzew, ale ca³o-

œciowej wycinki planowanej

przez Zarz¹d Oczyszczania

Miasta, uda³o siê unikn¹æ. Po-

jawi³y siê te¿ nowe nasadzenia.

Skuteczne zaskar¿enie decyzji

Sto³ecznego Konserwatora

Zabytków (to on odpowiada za

wiêkszoœæ historycznych parków)

przez jedn¹ z organizacji za

uchybienia proceduralne spo-

wodowa³o skierowanie sprawy

do ponownego rozpatrzenia. W

miniony pi¹tek mia³y miejsce

kolejne oglêdziny wytypowa-

nych do wycinki drzew. Uniwer-

salnym wskazaniem dla niej jest

„stwarzanie zagro¿enia”. Z tym

argumentem w wiêkszoœci przy-

padków nie zgadzaj¹ siê spo-

³ecznicy i mieszkañcy. Przecho-

dz¹ca obok starsza pani z pie-

skiem wyrazi³a to jasno: My na

Pradze nie boimy siê drzew! Nas

powinniœcie o zdanie zapytaæ.

Chcieli nam tu krzewy wyci¹æ,

bo siê nie podoba³y, ale nie

pozwoliliœmy! Nie róbcie nam

tu £azienek, to jest dziki park i

taki powinien zostaæ!

Tymczasem wci¹¿ niepewny

los czeka blisko 50 drzew w

Parku Praskim. Dla niektórych z

nich wykonano ekspertyzy den-

drologiczne, dla wielu SKZ przy-

gotowa³ ju¿ decyzje odmowne.

Postêpowanie wci¹¿ jest w toku.

Swoje uwagi mog¹ zg³aszaæ orga-

Park Praski - ponowne

postêpowanie o wycinkê
Planowana wycinka w Parku Praskim 101 drzew w

styczniu 2013 roku zelektryzowa³a mieszkañców Pragi i

sto³ecznych obroñców przyrody. Tak du¿e zainteresowanie

i w³¹czenie siê do postêpowania kilku organizacji bardzo

pomog³o sprawie.

nizacje w nim uczestnicz¹ce.

Ewentualne wycinki bêd¹ mo¿liwe

i tak dopiero na jesieni, po zakoñ-

czeniu okresu lêgowego. Podczas

oglêdzin, niestety, okaza³o siê, ¿e

zaczê³y schn¹æ nastêpne drzewa.

Prawdopodobnie zaszkodzi³a im

zbyt ³agodna zima. Nale¿y siê wiêc

spodziewaæ kolejnych wniosków

na wycinkê w Parku Praskim.

Kr.

FINIS CORONAT OPUS - po¿egnanie Gimnazjum Nr 69

dla Doros³ych im. p³k Zygmunta Rylskiego „Hañczy”
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ m³odszy syn patrona szko³y mjr

Zbigniew Rylski, który zaapelowa³ o godne miejsce dla sztandaru

likwidowanej szko³y. Sztandar, ufundowany przez rodzinê Rylskich,

z³o¿ony bowiem zosta³ na rêce jej przedstawiciela. Od razu na

apel odpowiedzia³ Jacek Wachowicz, wiceprzewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc, który wraz z Dariuszem Wolke i Darkiem

Kacprzakiem - wiceburmistrzami, reprezentowa³ praski samorz¹d.

Sztandar znajdzie swoje godne miejsce w planowanym Muzeum

¯o³nierzy Wyklêtych, a do czasu jego utworzenia, bêdzie zdobi³

salê posiedzeñ Rady Dzielnicy. Uroczystoœæ, która zgromadzi³a

kwiat praskich pedagogów, przyjació³ szko³y i jej absolwentów

poœwiêcona by³a m.in. zbiórce pieniêdzy na protezê nogi dla

Krzysztofa, m³odego cz³owieka, który jest jednym z absolwentów

Gimnazjum dla Doros³ych nr 69. Kwestê przeprowadzi³o sprawnie

grono pedagogiczne - uda³o siê zebraæ 6 tys. 162 z³. Jest to jedna

z wielu zbiórek, gdy¿ koszt protezy wynosi 40 tys. z³. Uroczystoœæ

uœwietni³ pokaz filmu „Taka Szko³a”, w którym o zmianach w swoim

¿yciu opowiedzieli absolwenci szko³y. Goœcinnie wyst¹pi³ równie¿ chór

mêski Cantores Minores pod dyrekcj¹ Josefa Hertla oraz Stanis³aw

Sojka. Piosenkê „Jak nie my to kto?” odœpiewali absolwenci szko³y.

Przypomnijmy, ¿e Katarzyna Malawko jest tegoroczn¹ laureatk¹

praskiej nagrody Floriana i, jak sama zapowiedzia³a, nie powiedzia³a

jeszcze ostatniego s³owa w kwestii praskiej oœwiaty. Trzymamy

za s³owo!                                                                                   bbj
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No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Ta niechêæ do uczestni-

czenia w zgromadzeniach

przenosi siê równie¿ na

spó³dzielnie mieszkaniowe.

W spó³dzielniach, co roku,

odbywaj¹ siê walne zgroma-

Dlaczego olewamy walne zgromadzenia?
OdpowiedŸ na pytanie postawione w tytule wymaga

g³êbszej analizy zjawiska. Polacy w po³owie populacji

uprawnionej do g³osowania w wyborach powszechnych

nie uczestnicz¹ w akcie wyborczym. Zapytani dlaczego –

odpowiadaj¹ przewa¿nie w sposób prosty, bo nie wierz¹

w jakiekolwiek zmiany. M³odzi omijaj¹ szerokim ³ukiem

lokale wyborcze, bo nie maj¹ swoich kandydatów. W tym

roku by³o inaczej. Pojawili siê populiœci i muzycy, którzy

mamili has³ami, nie maj¹cymi odniesienia do rzeczywistoœci.

dzenia cz³onków. W³aœnie

teraz trwa akcja walnych

zebrañ. Frekwencja na tych

zebraniach jest mizerna,

mimo ¿e sprawy poruszane,

jak twierdz¹ zarz¹dy, do-

tycz¹ ¿ywotnych interesów

cz³onków spó³dzielni.

W RSM „Praga” od wielu lat

na walne zgromadzenia przy-

chodzi oko³o 600 cz³onków

(3,6%) z 17 tysiêcy cz³onków

uprawnionych do udzia³u w

zgromadzeniu. Czyli ta garstka

obecnych na walnym zgroma-

dzeniu, w wiêkszoœci etatowi

pracownicy spó³dzielczej ad-

ministracji, podejmuj¹ decyzje

w imieniu pozosta³ych 76%

cz³onków.

Dlaczego cz³onkowie spó³dzielni,

w³aœciciele spó³dzielczego mienia,

decydenci w najwa¿niejszych

dla siebie i spó³dzielni sprawach,

nie przychodz¹ na walne

zgromadzenia?

Powodów jest wiele. W przy-

padku RSM „Praga” o bardzo

niskiej frekwencji decyduje

miejsce, w którym od kilku lat

odbywaj¹ siê walne zgroma-

dzenia, podzielone na szeœæ

czêœci. Tym miejscem jest aula

(ponad 500 miejsc) Wy¿szej

Szko³y Mened¿erskiej przy

ul. Kawêczyñskiej. Dotarcie do

tego miejsca z Tarchomina to

prawdziwa wyprawa, ale rów-

nie¿ dla mieszkañców osiedli

na Targówku nie jest space-

rem. Wszelkie próby przeko-

nania Zarz¹du RSM „Praga”,

¿e dla wygody mieszkañców

nale¿a³oby czêœci walnego

zgromadzenia odbywaæ bli¿ej

miejsc zamieszkania, koñczy-

³y siê stwierdzeniem, ¿e nie

mo¿na. Z jakiego powodu?

Oficjalnym argumentem jest

brak odpowiednich sal, co jest

ewidentn¹ nieprawd¹, bo do

wykorzystania s¹ trzy sale

konferencyjne w urzêdach

dzielnic oraz co najmniej tyle

samo w oœrodkach kultury.

Ma³a frekwencja pozwala

manipulowaæ obradami, usta-

wiaæ wyniki g³osowania i to s¹

te powody zasadnicze, którymi

kieruj¹c siê w³adze spó³dzielni

od kilku lat nie chc¹ s³yszeæ o

zmianach. Oko³o 20 tysiêcy z³

kosztuje spó³dzielców wynajêcie

tej wielkiej sali w WSM, która

w czasie walnych zgromadzeñ

œwieci pustkami.

Ostatnio na walne z osiedla

„Erazma” przyby³o 56 osób, z

osiedla „Jagielloñska” (bli¿ej

auli WSM) 72, a z du¿ego osie-

dla „Kijowska” (zupe³nie blisko)

160 osób. Zebrani wype³niali tê

wielk¹ aulê w 10 procentach.

A mo¿na zlokalizowaæ walne w

jednej sali, na przyk³ad w Domu

Kultury ”Œwit”, który dla wszystkich

osiedli RSM jest usytuowany

„poœrodku”.

Spó³dzielcy nie chodz¹ na

walne zgromadzenia, bo

wiedz¹, ¿e ca³e to niby-demo-

kratyczne forum jest z góry

ustawione. Przed wyborami do

rady nadzorczej i rad osiedli,

przez kilka tygodni, prezes

osobiœcie odbywa indywidual-

ne rozmowy „kwalifikacyjne” z

kandydatami. Po takiej rozmowie

„namaszczeni” maj¹ pewnoœæ

wyboru, bo na sali obrad,

wiêkszoœæ stanowi¹ pracownicy

spó³dzielczej administracji, a ci

zostali poinstruowani, dostali

kartki, kogo nale¿y wybraæ do

rady. Skreœlaj¹ wiêc zgodnie z

instrukcj¹ na kartce.

W tej „demokratycznie” za-

rz¹dzanej spó³dzielni nie ma

mowy o zg³aszaniu kandyda-

tów z sali. Statut opracowany

pod nadzorem prezesa i na

jego potrzeby, nie przewiduje

takiej mo¿liwoœci. Owszem,

mo¿na zg³osiæ „swoich” kandy-

datów na dwa tygodnie przed

posiedzeniem, jednak ¿aden z

kandydatów tak zg³oszonych

nie zosta³ w ostatnich latach

wybrany do w³adz samorz¹do-

wych spó³dzielni, a je¿eli by³

zg³oszony, to skutecznie mu

odradzono kandydowanie, tak

jak autorowi tego komentarza.

W szeœciu administracjach

RSM „Praga” i biurze zarz¹du

pracuje oko³o 250 osób (stan

zatrudnienia to liczba szacunko-

wa). W wiêkszoœci s¹ to cz³on-

kowie spó³dzielni, maj¹ wiêc

czynne prawo wyborcze. Kan-

dydaci wybrani do rad w ostat-

nich wyborach uzyskiwali po

450-550 g³osów. Ponad po³owa

g³osów pochodzi³a od pracow-

ników administracji. O wyborze

decydowali administratorzy,

dozorczynie, urzêdnicy, referenci,

konserwatorzy. Te same osoby,

s³u¿bowo podleg³e zarz¹dowi,

udziela³y absolutorium swemu

prezesowi i jego zastêpcom.

¯eby by³o jeszcze zabawniej, to

g³osowanie absolutorium odbywa

siê w trybie jawnym, oczywiœcie,

zgodnie z zapisem statutu,

który skrupulatnie przystosowa³

do swoich potrzeb zarz¹d i rada

nadzorcza. Czy w takim g³oso-

waniu, przy obecnoœci na sali

prezesów, któryœ z pracowników

zaryzykuje i nie podniesie rêki

na tak?

Analiza powyborczych sta-

tystyk z roku 2013 pokazuje

mechanizmy przygotowania tej

prezesowej operacji. Na przy-

k³ad A. Broniec (Targówek) do-

œwiadczony, ale mocno starszy

dzia³acz uzyska³ 411 g³osów z

„namaszczenia”, ale D. Klima-

szewski – m³ody, znany i zas³u-

¿ony dzia³acz samorz¹dowy

w tym samym osiedlu, z braku

„namaszczenia” dosta³ tylko 73

g³osy i do rady nadzorczej nie

wszed³. Podobnie przebieg³o

g³osowanie w osiedlu „Poraje”.

Etatowa I. Kozie³ otrzyma³a z

przydzia³u prezesa 435 g³osów,

ale H. Nowakowski, dzia³acz

spó³dzielczy z wieloletnim do-

œwiadczeniem bez „namaszcze-

nia” dosta³ tylko 91 g³osów i do

rady nie wszed³. J. Kisiel „eta-

towy” sekretarz RN otrzyma³

„zaplanowane” 490 g³osów, ale

w swoim macierzystym osiedlu

„Jagielloñska” na 72 g³osuj¹cych,

zaufanie wyrazi³y tylko 42

osoby. To chyba jednak wyraŸny

brak zaufania. Najwa¿niejsze

jednak jest zaufanie prezesa.

Zdarza siê, ¿e niezadowoleni

spó³dzielcy w swej naiwnoœci

przychodz¹ na walne zgroma-

dzenie i próbuj¹ poddaæ krytyce

dzia³ania zarz¹du. Zwykle

koñczy siê to pokrêtnymi

wyjaœnieniami, maj¹cymi nie-

wiele wspólnego z rzeczywi-

stoœci¹. Niepokorni krytycy

okreœlani s¹ mianem nawie-

dzonych lub oszo³omów.

Prezes bardzo nie lubi takich

krn¹brnych spó³dzielców.

Podczas walnego zgromadze-

nia oczywiœcie jest mo¿liwoœæ

zg³aszania „konstruktywnych”

wniosków i postulatów. Ich

rozpatrywanie trwa d³ugo,

najczêœciej do nastêpnego

walnego, czyli za rok. Oto

przyk³ad. W roku 2012 Barbara P.

zapyta³a, dlaczego cz³onkowie

spó³dzielni musz¹ p³aciæ 72 z³.

za zaœwiadczenie do notariusza,

co samo w sobie jest kuriozalne,

¿e spó³dzielca, w³aœciciel, w

swojej spó³dzielni musi p³aciæ

za us³ugê, na któr¹ co miesi¹c

p³aci w czynszu (koszty admi-

nistracji). Do dziœ, ju¿ trzeci

rok, pani Barbara P. czeka na

odpowiedŸ.

Cz³onkowie spó³dzielni nie

chodz¹ na walne zgromadzenia,

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

10 VI (œroda) godz. 18.00-21.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.

11-14 VI (czwartek-niedziela) - Jedziemy z muzyk¹ na Warmiê.

Muzykowanie z zespo³em wokalno-estradowym „Zaciszañska

Nuta” i mêskim zespo³em wokalnym „¯urawie” z UTW DK Zacisze.

12 VI (pi¹tek) - Uroczyste rozstrzygniêcie Ogólnopolskiego

Konkursu na Plakat Filmowy, wrêczenie nagród oraz otwarcie

wystawy nagrodzonych prac podczas VI Festiwalu Filmoteki

Szkolnej (godz. 11.00-15.00). Miejsce: Warszawska Szko³a

Filmowa, ul. Genera³a Zaj¹czka 7. Organizatorzy: DK Zacisze,

Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wystawa plakatów czynna do

30 czerwca.

12 VI (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

13 VI (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych – temat:

„Kuba Rozchlapywacz i Jackson Pollock”. Zajêcia dla dzieci w

wieku 6-10 lat. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 35 z³.

Mali Einsteini - temat: „Czekolada”. Doœwiadczenia i eksperymenty

dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II gr. - 11.00,

III gr. - 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 75 z³.

13 VI (sobota) - XXI Igrzyska Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.

Zapraszamy na atrakcje przygotowane przez organizatorów, zajêcia

plastyczne, które poprowadz¹ nasi instruktorzy oraz ba prezentacjê

dzieciêcego zespo³u wokalnego Abrakadabra z DK Zacisze.

Igrzyska otworzy pokaz tañca boogie woogie w wykonaniu par z

Klubu Boogie Rock. Miejsce: OSIR Targówek, ul. £abiszyñska 20.

15 VI (poniedzia³ek) godz. 9.30 - Spektakl profilaktyczny „Florka

w sieci” realizowany przez Stra¿ Miejsk¹ dla uczniów klas III SP.

17 VI (œroda) godz. 17.45 - XL Gie³da Inicjatyw Artystycznych

pt. „Artystyczne ¿yczenia na zdrowe i twórcze wakacje”. W

programie m.in. spektakl teatralny.

19 VI (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

19-22 VI - Wizyta przygotowawcza do polsko-francusko-

w³osko-chorwackiego projektu „European Dance Choreography”

realizowanego w Nancy (Francja).

20 VI (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

Mali Einsteini – temat: „Latawce”. Doœwiadczenia i eksperymenty

dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II gr. - 11.00,

III gr. - 12.00. Op³ata 30 z³.

20 VI (sobota) godz. 14.00-18.00 - Pchli Targ na Zaciszu.

Sprzeda¿, kupno i wymiana rzeczy u¿ywanych. W programie

dzia³ania animacyjne i zbieranie podpisów na projekty w ramach

bud¿etu partycypacyjnego. Rejestracja stoisk w sekretariacie

DK Zacisze. „Zacisze Cafe” serwowaæ bêdzie ciastka, napoje i lody.

21 VI (niedziela) godz. 17.00 - Wystawa prac dzieciêcych z

pracowni plastycznych DK Zacisze: Pracownia Rysunku i Ma-

larstwa, Kalejdoskop plastyczny, Sztuka na horyzoncie, Bajkowa

Sztuka Dziecka. Miejsce: Galeria Miejskiego Oœrodka Kultury

w Z¹bkach, ul. S³owackiego 21. Wystawa czynna do 30 wrzeœnia.

21 VI (niedziela) godz. 18.00 - „Spotkanie z gitar¹” - prezentacja

uczniów Jana Kasprzyka. Wstêp wolny.

22 VI (poniedzia³ek) godz. 9.30 - Spektakl profilaktyczny „Florka

w sieci” realizowany przez Stra¿ Miejsk¹ dla uczniów klas III SP.

24 VI (œroda) godz. 17.00-19.40 - Prezentacja sekcji muzycznych

DK Zacisze:

• godz. 17.00 dzieci z sekcji „Ma³y Muzyk”,

• godz. 18.40 uczniowie sekcji „Pianino”.

25 VI (czwartek) godz. 17.00 - Prezentacja sekcji muzycznej

„Keyboard”. Wstêp wolny.

27 VI (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

Mali Einsteini - temat: „Owady czyli powitanie lata”. Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00,

II gr. - 11.00, III gr. - 12.00. Op³ata 30 z³.

28 VI (niedziela) godz. 18.00 - Piêkna Ty! Piêkny Targówek!

Spotkanie integracyjne aktywizuj¹ce Kobiety z Targówka. W

programie: wernisa¿ wystawy portretów Kobiet z Targówka,

warsztaty z autoprezentacji, szkolenie z zakresu inicjatywy

lokalnej i bud¿etu partycypacyjnego, „Kochaæ jak Piaf” piosenki

i warsztaty wokalne.

29 VI-4 VII - Minikolonie „W krainie mazurskich jezior”. W

programie: codzienne zajêcia karate, warsztaty plastyczne,

k¹piele w jeziorze pod opiek¹ ratownika, ciekawie spêdzony

czas. Informacje i zapisy w sekretariacie DK Zacisze.

6-24 VII - ART Wakacje z DK Zacisze: „Lato w mieœcie” - Mali

Einsteini, warsztaty „Z palet¹ wœród zwierz¹t”, ArchiTekturki,

eksperymenty z tkanin¹ i warsztaty mydlarskie, Akademia

Designu dla Nastolatek, Wakacyjny „Ma³y Muzyk”, Kraina z

LEGO, Szermierka, Tkactwo artystyczne.

bo przez lata systematycznego

zniechêcania, stracili zaufanie i

wiarê, ¿e na walnym mo¿na wy-

walczyæ jakiekolwiek zmiany. A

to, ¿e zarz¹d pracuje na w³asne

potrzeby, ¿e spó³dzielnia mog³aby

byæ bardziej przyjazna - ka¿dy

widzi. Nie przekonuj¹ statystyki,

analizy i rozliczenia. Co roku s¹

takie same. W sprawozdaniach

zarz¹du i rady nadzorczej nawet

okreœlenia z roku na rok s¹ po-

wielane. Zmieniaj¹ siê jedynie

daty.

W sprawozdaniach s¹ liczby,

iloœci, modernizacje, oszczêd-

noœci, kolorowe osiedla po

ociepleniach (to okreœlenie pre-

zesa), a rzeczywistoœæ tymcza-

sem skrzeczy. Elewacje na Tar-

chominie pokry³y siê pleœni¹, w

mieszkaniach wilgoæ. Bramy

wejœciowe do budynków prze-

rdzewia³y i ³atanie szpachl¹

niewiele pomog³o. Na trawni-

kach, prawie we wszystkich

osiedlach, zamiast trawy pora-

staj¹ chwasty, koszone wtedy,

gdy osi¹gaj¹ wysokoœæ metra.

W ci¹gu 25 lat spó³dzielnia nie

wybudowa³a tak potrzebnych

nowych parkingów i w zwi¹zku

z tym samochody parkowane s¹

na ci¹gach pieszych, trawnikach

i chodnikach. Przed laty pozwo-

lono na grodzenie ogródków

przed domami. Dziœ znaczna ich

czeœæ jest zaniedbana i porasta

chaszczami. W niektórych pobu-

dowano zadaszone wiaty, które

s³u¿¹ za sk³adowiska rupieci,

inne ogródki s¹ wybiegami dla

psów i psie odchody „dekoruj¹”

te klepiska tygodniami. A prze-

cie¿ teren ogródków jest w³asno-

œci¹ wspóln¹. Wszyscy wnosz¹

op³aty za wieczyste u¿ytkowanie

gruntu, korzystaj¹ tymczasem

tylko samozwañczy w³aœciciele.

Obiecywano spó³dzielcom,

¿e wstrêtne asfalty, ¿ywcem z

poprzedniej epoki, zast¹pione

zostan¹ gustownymi kostkami.

Przynajmniej tyle nowoczesnoœci.

Mijaj¹ lata, a asfalt jak straszy³

tak straszy, ostatnio jeszcze na

domiar fatalnie po³atany. Nie

ma pieniêdzy, ale s¹ na remonty

gabinetów przy Bia³ostockiej.

A kluby osiedlowe? Poza jed-

nym na „Porajach” pozosta³e

mieszcz¹ siê w piwnicznych

pomieszczeniach, ciasnych i

nie przystosowanych pod

wzglêdem BHP do prowadzenia

zajêæ z dzieæmi. W spó³dzielni

jest inspektor BHP, ale o klubach

jakby zapomnia³.

Decyzje wa¿ne z punktu wi-

dzenia mieszkañców podejmo-

wane s¹ opieszale. W tym roku

zarz¹d zapowiada na walnym

zgromadzeniu zmiany w Statu-

cie RSM. Jakie? Spó³dzielcy

powinni wczeœniej o propono-

wanych zmianach wiedzieæ.

Inny przyk³ad lekcewa¿enia

spó³dzielców. Przez ponad rok

rada nadzorcza nie mog³a pod-

j¹æ decyzji o utworzeniu remon-

towego funduszu dla gara¿y

przy ul. Pancera. Nieoficjalnie

wiadomo, ¿e radca prawny

zakwestionowa³ wolê w³aœcicieli

uznaj¹c, ¿e 20 osób uczestni-

cz¹cych w zebraniu gara¿owców

(w drugim ustawowym termi-

nie) nie mo¿e decydowaæ w

imieniu pozosta³ych 50 w³aœci-

cieli gara¿y. Dziwnym trafem

ten sam radca nie podwa¿y³

nigdy wa¿noœci decyzji na

walnym zgromadzeniu, kiedy

500 osób podejmuje uchwa³y

skutkuj¹ce dla 17 tysiêcy cz³on-

ków spó³dzielni. Tak to bywa,

gdy prawo interpretuje siê w

sposób wygodny dla prezesa.

Czy wiêc mo¿na siê dziwiæ,

¿e spó³dzielcy olewaj¹ walne

zgromadzenia, które s¹ fars¹

demokracji i samorz¹dnoœci.

Andrzej Maœlankiewicz (Jan Osiedlowy)

(30 – letni sta¿ w spó³dzielni)

TARGI - IT FUTURE EXPO
11 czerwca na Stadionie Narodowym odbêdzie siê jedno

z najbardziej oczekiwanych i presti¿owych wydarzeñ bran¿y

informatycznej w Polsce – targi innowacyjnych technologii

informatycznych. Fundacja Dzieciêca Fantazja zosta³a zapro-

szona w charakterze beneficjenta do uczestnictwa w targach.

IT FUTURE EXPO to jedyne targi informatyczne organizowane

w naszym kraju, skupiaj¹ce na swoim terenie przedstawicieli

i wystawców z szeroko pojêtej bran¿y IT. Organizowana w

presti¿owej lokalizacji impreza, bêdzie zatem miejscem promocji

najnowszych rozwi¹zañ i technologii oraz niezast¹pionym Ÿród³em

informacji i opinii o produktach.

FUNDACJA DZIECIÊCA FANTAZJA dziêki partnerstwie z

organizatorem targów PURE EXPO - wspólnymi si³ami zamierza

spe³niæ marzenia czworga podopiecznych fundacji z ró¿nych

czêœci kraju. Wiele te dzieci ró¿ni, ale te¿ ³¹czy bardzo wiele.

£¹czy je przede wszystkim bezlitosna choroba i walka, któr¹

tocz¹; ³¹cz¹ ich te¿ skromne marzenia, o tapczanie w kszta³cie

samochodu, aparacie fotograficznym, telewizorze czy o butach.

Dziêki przygotowanym przez Fantazje atrakcjach oraz wsparciu

organizatorów, PURE EXPO, ka¿dy z uczestników targów

bêdzie mia³ okazjê przyczyniæ siê do spe³nienia marzenia dziecka.

Przewidziane zosta³y takie atrakcje jak cicha aukcja, loteria

fantowa czy loteria wizytówkowa. Uczestnicy zawalcz¹ o takie

fanty, jak koszulka z podpisem reprezentacji FC Barcelony w tym

Leo Messiego, pi³kê rêczn¹ z podpisami Polskiej Reprezentacji

Pi³ki Rêcznej czy wino z kolekcji Marka Kondrata.

FUNDACJA DZIECIÊCA FANTAZJA w ci¹gu 12 lat, z pomoc¹

osób prywatnych i firm zrealizowa³a ponad 4000 dzieciêcych

marzeñ dla dzieci cierpi¹cych na choroby nieuleczalne

b¹dŸ zagra¿aj¹ce ich ¿yciu, ale tak¿e ponad 100 dla dzieci

cierpi¹cych na choroby przewlek³e lub utrudniaj¹ce ich normalne

funkcjonowanie. Niewielki, ale oddany zespól pracowników

fundacji codziennie walczy, aby pozyskaæ kolejne œrodki na

wsparcie nie tylko chorych dzieci, ale tak¿e ich rodzin. W bazie

danych fundacji, na swoj¹ magiczn¹ chwilê czeka ponad 1000

ciê¿ko chorych dzieci.

Wiêcej informacji na:

www.f-df.pl  oraz  http://itfuture.pl/warszawa/
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³. tel.

668-681-916

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,

serwis, tel. 534 10 20 10

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

PRACA

ELEKTRONICY z doœwiad-

czeniem do renomowanej

firmy w Zielonce. Panie

oraz Panowie, praca na

umowê o pracê. Kontakt

kinga.matysiak@partnerpraca.pl

22 713-81-97

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z

pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za

jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane

bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi

na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtno-

œci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby

oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie

u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?

- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje

siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem

wskazanych miejsc

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam

nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ

- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz

siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.:

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

Sobota i niedziele telefony komórkowe.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Nic nie mam, nie mam nic,

ale wszystko dla Ojczyzny!

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, wczeœniejsze s³owa to

cytat z Pana Wo³odyjowskiego.

Wyros³y w oficerskiej rodzinie

te s³owa zawsze noszê po lewej

stronie klatki.

Przed nami okres negatywnego

wzbudzania emocji. Od lat z

pewnej odmiany we³ny utkani,

weszliœmy w okres miêdzyludzkiej

zawiœci, chamstwa i agresji.

D¹¿enie do antysystemu to fakty,

które obserwujê w mediach

i pomiêdzy nami na ulicy.

¯yrandol zacz¹³ siê huœtaæ.

Wasze wybory wystawi¹

Wam rachunek. Nasze wybory

wystawi¹ nam rachunek. Kto po

obaleniu systemu weŸmie za

Was i za nas odpowiedzialnoœæ?

Planowo daliœmy siê podzieliæ

– kto to zrobi³? Moim zdaniem ....

Koœció³ i jego œwiêto....bliwi,

pazerni, pazie!

Dlatego proszê, abyœcie byli

szlachetni dla siebie nawza-

jem. Nie dali siê religijno-sej-

mowej idiokracji. Byœmy byli

szlacht¹ we w³asnym kraju i

nie pluli na to, co jest nasze i

wbrew pozorom na wspólne

dobro, a tak¿e na kilku szla-

chetnych ksiê¿y. Nie wpusz-

czajcie populizmu.

Ka¿de „za darmo” lub „taniej”,

kosztuje najdro¿ej. Nie dajmy

siê oszukaæ.

Micha³ i Kasia s¹ m³odymi

rodzicami. Micha³ ma dwójkê,

Kasia ma trójkê dzieci i ich

dzieciom towarzysz¹ psy.

Maltañczyk i buldog francuski.

Micha³ i Kasia nie znaj¹ siê.

Funkcjonuj¹ w dwóch odleg³ych

od siebie miejscowoœciach.

Przyjmuj¹c pacjentów, m.in

z krwotocznym zapaleniem

¿o³¹dka i jelit, po³¹czy³em to

z faktem wyst¹pienia u dzieci

Micha³a i Kasi rotawirozy.

Obydwa psiaki by³y zadbane.

Odrobaczone, w cyklu szczeniêcym

zaszczepione na to, co weterynaria

ma najlepszego. Aliœci ...

Proszê Szanownych Pañstwa,

oto mamy kolejny przypadek

uz³oœliwienia siê (pasa¿owania)

wirusów. Zjawisko mo¿e byæ

dwukierunkowe. Od cz³owieka

do zwierzêcia i od zwierzêcia

do cz³owieka. Rodzicom, których

dzieci zachoruj¹ na rotawirozê

lub chorobê rotawirusopodobn¹

zaleca³bym profilaktyczn¹

wizytê u lekarza weterynarii,

popart¹ podaniem substancji

antybiotycznych, dzia³aj¹cych

jedynie w obrêbie uk³adu

pokarmowego.

Psi przyjaciele chorych dzieci

wykazywa³y wymioty i nasilaj¹c¹

siê biegunkê. Po jednym-dwóch

dniach dominanta wymiotna

ustêpowa³a, zaœ biegunka zy-

skiwa³a na nasileniu i pojawieniu

siê krwotocznoœci. Nastêpowa³o

odwodnienie i utrata si³ wital-

nych. Z opisanych wy¿ej dwóch

przypadków wynikaj¹ proste

wnioski – rotawiroza u ludzi

jest faktem i zdarza siê coraz

czêœciej. U zwierz¹t mo¿e

przyjmowaæ formê krwotocznego

zapalenia uk³adu trawiennego.

Wystêpuje w dynamice ostrej -

burzliwej i konieczna jest

specjalistyczna pomoc.

PS 1. Opisane dwa przypadki

s¹ jedynie skojarzeniem faktów

dwóch dzieciêcych rotawiroz

do dwóch przypadków krwo-

tocznego zapalenia ¿o³¹dka i

jelit u towarzysz¹cych dzieciom

psów i nie maj¹ odniesienia

statystycznego, potwierdzaj¹cego

przypuszczenie. Nie mniej fakty

przedstawi³em.

PS 2. Odniesieniem szla-

chetnoœci jest fakt bycia

równoczeœnie na trzech po-

ziomach: to co mówiê, to co

robiê i to co myœlê to jedno!

Dlatego nie tolerujê idiokracji.

PS 3. Jestem propañstwowy.

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

Micha³ i Kasia

Po zatwierdzeniu porz¹dku

obrad i zaakceptowaniu protoko-

³u z poprzedniej sesji g³osowano

nad wprowadzonymi pod obrady

przez zarz¹d dzielnicy zmianami

w za³¹czniku bud¿etowym.

Zwiêkszono m.in. œrodki dla

grup artystycznych dzia³aj¹cych

w Domu Kultury Praga, przesuniêto

ponad 300 tys. z³otych z wydat-

ków bie¿¹cych do inwestycyjnych

na zakupy dla przedszkoli i

modernizacjê boisk szkolnych.

Burmistrz Kacprzak wyjaœni³, ¿e

w roku bie¿¹cym zostanie wyko-

nana niezbêdna dokumentacja, a

prace budowlane s¹ planowane

na lata 2016-17. Poniewa¿ jedn¹

uchwa³ê w sprawie przesuniêcia

œrodków burmistrzowie podzielili

na dwie, osobno traktuj¹c wyco-

fanie przez miasto 10 mln z³otych,

przeznaczonych na Centrum Kre-

atywnoœci przy Targowej 56,

wzbudzi³o to du¿y niepokój rad-

nego Tondery z SLD. Burmistrz

Pawe³ Lisiecki wyjaœni³, ¿e by³o

to podyktowane ró¿nym charak-

terem proponowanych przesu-

niêæ finansowych. W przypadku

Centrum Kreatywnoœci miasto

jedn¹ rêk¹ da³o pieni¹dze dziel-

nicy, a drug¹ je odbiera. Radni

powinni móc siê do tego odnieœæ.

Z wyjaœnieñ dyrektor ZGN Bo¿eny

Salich wynika, ¿e opóŸnienia in-

westycyjne na Targowej siêgaj¹

roku i nie s¹ zawinione przez

dzielnicê. Te same procedury do-

tycz¹ urzêdników dzielnicowych,

jak i miejskich, a inwestycji tak czy

inaczej nie da siê zakoñczyæ w

planowanym terminie - do koñca

bie¿¹cego roku. Burmistrz Lisiecki

zaznaczy³, ¿e Praga Pó³noc jest

przez miasto nadal traktowana po

macoszemu. Radni w wiêkszoœci

X Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pieni¹dze i fajerwerki
Sesjê tym razem zwo³ano na godzinê 18.00, dziêki czemu

mogli na ni¹ dotrzeæ mieszkañcy pracuj¹cy zawodowo. To

du¿a zmiana w podejœciu prezydium Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc, które zamierza³o organizowaæ posiedzenia przed-

po³udniowe albo wrêcz wczesnoranne, co uniemo¿liwi³oby

czêœci mieszkañców uczestnictwo w sesjach. Tym razem

gros z nich by³o zainteresowanych projektem stanowiska

w sprawie festiwalu fajerwerków na Stadionie Narodowym.

podzielili to stanowisko, negatyw-

nie opiniuj¹c zwrócenie miastu

œrodków na Centrum Kreatywno-

œci, ale przychylaj¹c siê do prze-

suniêæ proponowanych w drugim

projekcie zarz¹du.

Kolejna uchwa³a przyjêta

przez radnych zak³ada³a

uwzglêdnienie w wieloletnim

planie finansowym miasta

budowy przedszkola przy ul.

Wrzesiñskiej, maj¹cego s³u¿yæ

przysz³ym mieszkañcom Portu

Praskiego. Burmistrz Kacprzak

wyjaœni³, ¿e inwestor zadeklarowa³

gotowoœæ wybudowania szko³y

na tym terenie, ale nie wyrazi³

takich intencji w kwestii przed-

szkola. Co ciekawe, musi ono

powstaæ ju¿ za rok, w zwi¹zku

planami miasta w ramach

Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji, które przewiduj¹

remont siedziby Teatru Baj, gdzie

tak¿e znajduje siê przedszkole.

W nowym budynku przewidziano

szeœæ oddzia³ów przedszkolnych,

wyposa¿ony bêdzie tak¿e w

plac zabaw. Radni poparli

tak¿e propozycjê przywrócenia

funkcji oœwiatowych budynkowi

przy Jagielloñskiej 61 po Zespole

Szkó³ Nr 40. Obecnie budynek

stoi pusty i wymaga generalnego

remontu, na co na razie nie ma

œrodków. Podobno zaintereso-

wana kupnem tej nieruchomoœci

jest po³o¿ona po s¹siedzku

Akademia Leona KoŸmiñskiego.

Opowiadaj¹c siê za zachowa-

niem budynku w zasobach

oœwiatowych dzielnicy radni za-

pobiegli przysz³ym k³opotom.

Bêdzie to bowiem jedyna miej-

ska placówka oœwiatowa w tej

czêœci dzielnicy. Jest to tym

wa¿niejsze, ¿e nieopodal mo¿e

niebawem powstaæ du¿e osiedle

mieszkaniowe. Przy okazji

wspomniano o nadal fatalnych

wynikach uczniów praskich

gimnazjów na tle innych dzielnic.

Magdalena Guga³a przedsta-

wi³a swój projekt wyst¹pienia do

Prezydenta m.st. Warszawy o

nieudzielenie zgody na pokaz

fajerwerków podczas planowa-

nego we wrzeœniu na Stadionie

Narodowym II Œwiatowego

Pokazu Pirotechnicznego. Or-

ganizatorzy planuj¹ miêdzy-

narodow¹ imprezê, podczas

której ma zostaæ zdetonowanych

kilkadziesiat ton materia³ów

pirotechnicznych (podczas

Sylwestra s¹ to tylko 2 tony), co

nie jest obojêtne - tak dla miesz-

kañców, jak i dla œrodowiska

przyrodniczego, w tym dla zwie-

rz¹t w warszawskim ZOO. Poza

nadmiernym ha³asem, takie po-

kazy wygeneruj¹ ogromne iloœci

szkodliwych dla zdrowia py³ów,

które przemieszczaj¹ siê wraz

z wiatrem i mog¹ utrzymywaæ

siê w powietrzu jeszcze przez

d³u¿szy czas. Przy notorycznych

w Warszawie przekroczeniach

norm jakoœci powietrza, zezwa-

lanie na takie imprezy by³oby

jednoznaczne z dzia³aniem na

szkodê mieszkañców. Po mery-

torycznej dyskusji i drobnych

zmianach w treœci, stanowisko

zosta³o przyjête.

W ramach zapytañ i wolnych

wniosków, radny Tondera z³o-

¿y³ kolejn¹ porcjê interpelacji,

a jego partyjny kolega Mariusz

Borowski z SLD pochwali³ siê

segregatorem z setk¹ arkuszy

interwencyjnych do zarz¹du

dzielnicy, który wrêczy³ burmi-

strzowi Paw³owi Lisieckiemu.

Antoni D¹browski ze Zwi¹zku

Stowarzyszeñ Praskich zg³osi³

pomys³ oznaczania w protoko³ach

z posiedzeñ d³ugoœci wypowiedzi

poszczególnych radnych, co

powinno na nich dzia³aæ dyscy-

plinuj¹co. Sami zainteresowani

nie podzieli tych nadziei.

Tymczasem podczas tego po-

siedzenia, tylko wstêpne dysku-

sje nad propozycjami zmian w

porz¹dku obrad zajê³y radnym

ponad pó³ godziny.                 Kr.

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

FIBI SZUKA DOBREGO DOMU

Fibi to 7 miesiêczna suczka œredniej wielkoœci (wa¿y 14kg). Zosta³a znaleziona

jako ma³e szczeniê, skrajnie wycieñczone, na granicy œmierci. Uda³o siê nam j¹ uratowaæ

i w tej chwili jest zupe³nie zdrowym, pe³nym energii psem.

Weso³a, przyjacielska, uwielbia towarzystwo cz³owieka i innych

zwierz¹t. Chêtnie bawi siê psimi zabawkami (szczególnie lubi

szarpaki), ale najciekawsze s¹ patyki znalezione na podwórku.

Fibi aktualnie mieszka w naszym fundacyjnym domu tymcza-

sowym na Pomorzu (ko³o Karwi), ale istnieje mo¿liwoœæ transpor-

tu do domu sta³ego w Warszawie czy okolicach. Suczka chêtnie

zamieszka w domu z ogrodem, ale mo¿e siê tez przeprowadziæ

do bloku, pod warunkiem, ¿e bêdzie mieæ du¿o ruchu i zajêæ.

Jest zaszczepiona i zaczipowana. Kontakt: 518-693-658.
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Prosto z mostu

Prawa strona Warszawy

Ch³odnym okiem

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Lewa strona medalu

Zwyciêstwo Andrzeja Dudy wyraŸnie

uskrzydli³o obóz rz¹dz¹cy na Pradze.

Platforma, mocno pod³amana, z niepokojem

oczekuje paŸdziernikowych wyborów par-

lamentarnych. Wspólnoty samorz¹dowe

têsknym okiem zerkaj¹ na Kukiza. Lewica

podobno czeka na Mesjasza. Wszystko wskazuje

na du¿e zmiany jesieni¹. Zmiany, które w

znacz¹cy sposób mog¹ zmieniæ polsk¹ scenê

polityczn¹ i ustawiæ j¹ na nowe tory. Byæ

mo¿e, bêdzie to œlepy tor. Jeœli nowe rozda-

nie bêdzie sobie poczyna³o tak nieudolnie,

jak na Pradze, to czarno to widzê. O

przepraszam, w jednym s¹ konsekwentni.

W³aœnie poleg³ kolejny naczelnik ze „starego”

rozdania, a urz¹d na Pradze zasili³o kilkoro

kolejnych padawanów aktualnych w³odarzy.

Œmieszy mnie i irytuje wieloœæ deklaracji, za

którymi nie id¹ ¿adne konkrety. Od dawna

czekam na te genialne pomys³y i propozycje,

które maj¹ wykazaæ wy¿szoœæ rz¹dzenia

nowej koalicji PiS/PWS nad poprzednikami.

Na razie widzê tylko chaos i zniszczenia. Byæ

mo¿e idea jest taka, by na gruzach starego

budowaæ nowe. Na razie skutecznej destrukcji

poddawany jest wydzia³ infrastruktury,

odpowiadaj¹cy za wszelkie inwestycje;

obecnie na cel wziête zosta³o biuro zarz¹-

du. Wkrótce nie bêdzie ju¿ niczego, jak

mawia³ niegdysiejszy Kononowicz. Komisje

rady pracuj¹ fatalnie. Jak Pañstwo pamiêtaj¹,

masowy pêd spowodowa³, ¿e niektórzy radni

podjêli trud pracy w piêciu i wiêcej komi-

sjach, st¹d ich sk³ady osobowe licz¹ niejed-

nokrotnie kilkanaœcie osób. Wieloœæ osób,

wieloœæ wypowiedzi, d³ugi czas trwania

komisji powoduje za radni gnaj¹ od komisji

do komisji i pojawia siê brak kworum. Nie

dochodzi do g³osowañ. Sprawy wa¿ne s¹

przek³adane. Winnych brak. Winni listê

podpisali, dietê wziêli i z sali wyszli. W ten

sposób niekoñczone by³y sesje rady, komisje

kultury, infrastruktury i ochrony œrodowiska.

Nie opozycja ma w tych sprawach pilnowaæ

porz¹dku, ale radni rz¹dz¹cej na Pradze

koalicji PiS/PWS. Niestety, to oni czêsto jako

pierwsi s¹ za drzwiami. W ten sposób radni

pozbawili sie szansy zabrania g³osu w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania

Portu Praskiego. Zdarza siê te¿, ¿e zg³aszane

do komisji projekty stanowisk czekaj¹ na

rozpatrzenie tygodniami, bo z jednej strony

komisja zbiera siê wyj¹tkowo rzadko, a jak

siê ju¿ zbierze, to w jej koñcówce koñczy

siê kworum. W ten sposób na rozpatrzenie

czeka w komisji kultury mój projekt

stanowiska w sprawie pomnika króla

W³adys³awa IV. Mam nadziejê, ¿e brody nie

dostanie inny mój projekt w sprawie systemu

p³atnego parkowania na Pradze. Zarz¹d

potrafi zaskakiwaæ, ostatnio zaskoczy³ nawet

swoje polityczne zaplecze, ka¿¹c im g³osowaæ

negatywnie zg³aszany na sesji przez siebie

projekt uchwa³y. Jazda by³a przednia.

Prymitywny chwyt zarz¹du z miejsca

obna¿y³em. Zrobi³ sie taki mêtlik, ¿e w

rezultacie Rada nie podjê³a ¿adnej uchwa³y

i ca³y manewr zarz¹du spali³ na panewce.

Pozosta³ tylko niesmak i kilogramy zmar-

nowanego papieru. Szkoda drzew.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

(Nie) Umiejêtnoœæ

sprawowania w³adzy

Wakacje to okres d³ugo wyczekiwany

przez ka¿dego z nas. Dla doros³ych wy-

marzony urlop, dla dzieci to czas fanta-

stycznej zabawy i odpoczynku od szko³y.

Czêsto staramy siê zapomnieæ o wszelkich

troskach, przy okazji zapominaj¹c o swoim

bezpieczeñstwie. Niestety, wypadki zdarzaj¹

siê równie¿ (a mo¿e zw³aszcza) podczas

wakacyjnej beztroski. W trosce o bezpie-

czeñstwo Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy zaprasza wszystkich

mieszkañców na „Piknik Bezpieczne

Wakacje”, który odbêdzie siê w najbli¿sz¹

sobotê 13 czerwca w godzinach 12.00-

22.00 w Parku Praskim. W trakcie imprezy

odbêd¹ siê warsztaty i pokazy s³u¿b

medycznych i mundurowych. Chêtni bêd¹

mogli wykonaæ badania profilaktyczne

(EKG, poziom glukozy we krwi, ciœnienie

krwi itp). Dla najm³odszych moc atrakcji

na „skakañcach  dmuchañcach” – zupe-

³nie bezp³atnie, spotkanie z Kosmokwaka-

mi, warsztaty taneczne, zumba, animacje,

konkursy, gry i zabawy. W muszli koncer-

towej wyst¹pi¹: K.A.S.A. & The CzadMa-

kers, „Exaited”, „Etna”. „Cereus”, Ryszard

Makowski, Grupy Taneczne „Axel Warszawa”,

Finaliœci Konkursu „Piêæ Z³otych Minut”

oraz praskie przedszkolaki Przewodnim

celem tej imprezy jest zwrócenie uwagi

na bezpieczeñstwo i promowanie odpo-

wiednich zachowañ podczas wakacyjnego

wypoczynku.

Zanim wybierzemy siê na piknik, za-

chêcam do wziêcia udzia³u w V Turnieju o

Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy w  „Krêgle i Darts”, który

odbêdzie siê 12 czerwca od godziny 17.00

i 13 czerwca od godziny 13.00 w Krêgielni

przy ulicy Jagielloñskiej 7. Zapisy w dniu

turnieju bez ograniczeñ wiekowych. Celem

imprezy jest propagowanie aktywnego

spêdzania wolnego czasu oraz zaintere-

sowanie krêglami i darts mieszkañców

Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.

W ubieg³ych latach impreza cieszy³a siê

du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród

dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych.

To jeszcze nie koniec atrakcji, jakie

czekaj¹ na nas w czerwcu, a mianowicie

27 czerwca na Pradze odbêdzie siê impreza

„Dzieñ S¹siada”, w której wezm¹ udzia³

prascy artyœci oraz wszyscy chêtni miesz-

kañcy naszej dzielnicy. Imprezê rozpocz-

niemy zabaw¹ na praskich podwórkach,

aby móc bli¿ej poznaæ swojego s¹siada,

Moc atrakcji

Z okazji Dnia Dziecka, jak co roku,

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

zorganizowa³a zbiórkê artyku³ów dla

najm³odszych mieszkañców dzielnicy,

zamieszkuj¹cych dom dziecka Zgromadzenia

Sióstr Franciszkanek przy ul. Klasyków

oraz dom dziecka przy ul. Bohaterów.

Dziêkujemy wszystkim, którzy przy³¹czyli

siê do naszej akcji! Dziêki Waszej hojnoœci

uda³o siê pomóc wielu potrzebuj¹cym.

Zbiórki darów dla domów dziecka

prowadzone przez IMB staj¹ siê powoli

tradycj¹ na Bia³o³êce. Organizowane s¹

nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale tak¿e

na œwiêta Bo¿ego Narodzenia i w innych

terminach. Takie akcje pomocy s¹ dosko-

na³¹ sposobnoœci¹ nie tylko do zrobienia

czegoœ dobrego dla tych, którzy najbardziej

tego potrzebuj¹, ale tak¿e do integracji

mieszkañców, zachêcenia ich do wspólnego

dzia³ania w ramach swojej lokalnej

spo³ecznoœci. Dla wielu jest to pierwsza

mo¿liwoœæ czynnego w³¹czenia siê w

dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Jednak kontakty

wówczas nawi¹zane czêsto owocuj¹ przy

okazji kolejnych przedsiêwziêæ.

W ramach zbiórki IMB otrzymaliœmy

od mieszkañców artyku³y spo¿ywcze,

higieniczne, zabawki, ubranka i inne

produkty, które zmieœci³y siê w kilkudzie-

siêciu pud³ach. Akcja pomocy, koordynowana

przez Jana Mackiewicza, zakoñczy³a siê 1

czerwca, w Dzieñ Dziecka, przekazaniem

darów do obu domów dziecka. Uœmiech

dzieci i wdziêcznoœæ ich opiekunów by³y

bezcenne. S³owa podziêkowania, które

otrzymaliœmy, pragniemy przekazaæ

teraz tym, bez których wszystkie nasze

dzia³ania nie przynios³yby ¿adnego

skutku – Mieszkañcom. Dziêki Waszej

bezinteresownoœci i hojnoœci uda³o siê

zrobiæ du¿o dobrego. Dziêkujemy i ju¿

teraz zapraszamy do w³¹czenia siê w

nasze kolejne akcje pomocy.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaWAW

Zbiórka na domy dziecka zakoñczona

V PIKNIK SENIORA NA PRADZE

Dom kultury Praga i Zespó³ „Praskie Ma³mazyje” maj¹

zaszczyt zaprosiæ na V Piknik Seniora na Pradze – imprezy

organizowanej dla seniorów i z myœl¹ o nich w ramach

integracji artystów amatorów w dojrza³ym wieku.

Impreza odbêdzie 21 czerwca w Muszli Koncertowej Parku

Praskiego przy ul. Ratuszowej 4. Koncert rozpoczyna siê o godz.

12.00 i bêdzie trwaæ ca³y dzieñ, tañce i muzyka rozbrzmiewaæ

bêd¹ na ca³¹ Pragê. Piknik wypada na dzieñ przed Noc¹

Kupa³y - s³owiañskie œwiêto zwi¹zane z letnim przesileniem

S³oñca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy ..., wszystkie bia-

³og³owy przyozdobimy wiankami samodzielnie uplecionymi.

Czekam na wasze zg³oszenia.

Spe³ni³o siê marzenie Stefana

Starzyñskiego: Wis³a przybli¿y³a siê do

Warszawy. Œciœlej mówi¹c, bulwary wiœlane

przybli¿y³y siê do miasta tak bardzo, ¿e

a¿ znalaz³y siê pod Pa³acem Kultury.

Znowu nie uda³o siê skoñczyæ przed

sezonem letnim budowy bulwarów nad

rzek¹. Je¿eli wszystko pójdzie dobrze, to

w tym roku zostanie wreszcie oddany do

u¿ytku pierwszy, krótki odcinek bulwaru

pomiêdzy ul. Boleœæ a Mostem Œl¹sko-

D¹browskim. Trwaj¹ jeszcze prace wykoñ-

czeniowe, a na pocz¹tku lipca rozpoczn¹

siê odbiory. „Bêd¹ to raczej dwa-trzy

tygodnie ni¿ osiem-dziewiêæ” - zapewnia

rzecznik prasowy ratusza. Po odbiorach

potrzebne jeszcze bêdzie uzyskanie

pozwolenia na u¿ytkowanie i byæ mo¿e

ju¿ w sierpniu szeœæsetmetrowy odcinek

bulwaru zostanie udostêpniony spacerowi-

czom. D³u¿szy odcinek, pomiêdzy Mostem

Œl¹sko-D¹browskim a Mostem Œwiêtokrzy-

skim, jest rozkopany jeszcze na jakiœ rok

robót - je¿eli bêd¹ prowadzone w dotych-

czasowym tempie. O pozosta³ej obiecywa-

nej czêœci bulwaru, na po³udnie od Mostu

Œwiêtokrzyskiego a¿ do Portu Czerniakow-

skiego, mo¿emy tylko pomarzyæ.

Na oddawanym do u¿ytkowania odcinku

bulwaru nie bêdzie ¿adnych specjalnych
atrakcji poza tarasem widokowym i

punktem informacyjnym. Ambitne plany

p³ywaj¹cych restauracji i kawiarni ziszcz¹

siê mo¿e za rok.

W³adze miasta postanowi³y uzyskaæ

efekt synergii ze skojarzenia klapy budowy

nadrzecznych bulwarów z klap¹ zagospo-

darowania Placu Defilad. Tego lata rolê

bulwarów przejm¹ bowiem puste prze-

strzenie wokó³ Pa³acu Kultury. To tam

zostan¹ ustawione ³awki oraz „system

czêœciowych zadaszeñ, czyli p³óciennych

trójk¹tnych ¿agli” (to cytat z materia³ów

urzêdu miasta), tam zostan¹ zorganizo-

wane imprezy pod go³ym niebem, projek-

cje filmowe i zajêcia sportowe, a nawet

warsztaty uprawy ogródka warzywnego.

Bêdzie siê sporo dzia³o, jak to na bulwa-

rach. Nawet w czerwcowy wieczór, który

warszawiacy zwykli spêdzaæ masowo nad

rzek¹, w tym roku planowana jest pod

Pa³acem wielka impreza „bêd¹ca doskona³¹

propozycj¹ dla tych, którzy nie zdecyduj¹

siê spêdzaæ Nocy Œwiêtojañskiej nad Wis³¹”

(to równie¿ cytat z materia³ów ratusza).

Hanna Gronkiewicz-Waltz najwyraŸniej

liczy na to, ¿e warszawiacy, czuj¹c siê pod

Pa³acem Kultury jak nad rzek¹, zapomn¹

o maj¹cych ju¿ dziewiêæ lat obiecankach

zagospodarowania Placu Defilad, godnego

œródmieœcia stolicy, jak równie¿ o obiecan-

kach zagospodarowania bulwarów nad

Wis³¹ - bo po co tam iœæ, skoro zabawa

jest pod Pa³acem. Coœ jednak mi mówi, ¿e

czasy takiego robienia wyborcom wody z

mózgu powoli siê koñcz¹.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Po wyborach prezydenckich zamiesza-

nia ci¹g dalszy. Tak jak mo¿na siê by³o

spodziewaæ, sonda¿e Platformy Obywatel-

skiej poszybowa³y w dó³. Nagle okaza³o

siê, ¿e partia pozbawiona takiego lidera

jakim by³ Donald Tusk przesta³a byæ nie-

zwyciê¿ona i mo¿e przegrywaæ. Wiatru w

¿agle nabra³ Jaros³aw Kaczyñski, który

wreszcie zobaczy³ œwiate³ko w tunelu i cieñ

szansy na zwyciêstwo w wyborach parla-

mentarnych. Do tego stopnia, ¿e postano-

wi³ nadal pozostaæ w cieniu daj¹c sygna³,

¿e to nie on bêdzie kandydatem PiS na

premiera na jesieni. Oczywiœcie, przera-

bialiœmy to ju¿ w 2005 roku w trochê

innej konfiguracji, kiedy prezesem Rady

Ministrów zosta³ Kazimierz Marcinkiewicz

po to, aby Lech Kaczyñski móg³ zostaæ pre-

zydentem Polski. Zaraz po tym Marcinkie-

wicz zosta³ jednak zdetronizowany i bracia

bliŸniaki objê³y pe³niê w³adzy w kraju.

Zwyciêstwo Prawa i Sprawiedliwoœci nie jest

jednak tak oczywiste, jak mog³oby siê jeszcze

tydzieñ temu wydawaæ. A to za spraw¹ Paw³a

Kukiza, który w wyborach prezydenckich

uzyska³ 20% poparcia i zapowiedzia³, ¿e

jesieni¹ startuje do Sejmu, aby przej¹æ

w³adzê w kraju. Pytanie tylko z kim i tu

przechodzimy do clou programu, czyli na

nasze warszawskie podwórko.

Otó¿ w Warszawie rozgorza³ ju¿ praw-

dziwy bój o to, kto ma tworzyæ mityczn¹

partiê Kukiza i znaleŸæ siê na jej listach do

sejmu. Nagle okaza³o siê, ¿e wszyscy s¹

antysystemowcami. Pierwszy w kolejce jest

mój kolega z ³aw Rady Miasta w poprzednich

kadencjach Maciej Maciejowski, publikuj¹cy

swego czasu na ³amach Nowej Gazety Pra-

skiej. Jego antysystemowoœæ przejawiaæ siê

ma w tym, ¿e za radykalizm wyrzucili go

nie tylko z PiS-u, ale nawet z Warszawskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej. A tak¿e w tym, ¿e

chcia³ wysadziæ w powietrze pomnik Czterech

Œpi¹cych i nawyzywa³ prezydenta RP.

Kolejny jest Piotr Guzia³, lider Warszawskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej, którego radyka-

lizm skoñczy³ siê tak, ¿e straci³ w³adzê na

Ursynowie i jest dziœ bezpartyjnym singlem

w Radzie Miasta i nic o nim nie s³ychaæ. Ale

Pawe³ Kukiz wspar³ go przy nieudanym

referendum w sprawie odwo³ania Hanny

Gronkiewicz-Waltz, wiêc panów ³¹czy bra-

terstwo broni. W ogonku stoi te¿ wspomniana

Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa

(WWS), która odciê³a siê od swego dotych-

czasowego guru Guzia³a, bo nagle zaczê³o

im przeszkadzaæ, ¿e - obok innych - ma te¿

i lewicowe pogl¹dy. WWS to zbieranina by³ych

dzia³aczy PiS, bezpartyjnych prawicowców,

a nawet wyrzuconych niegdyœ z PO samo-

rz¹dowców, którzy od lat z uporem mania-

ka próbuj¹ do polityki powróciæ. W kolejce

jest jeszcze Kongres Nowej Prawicy, czyli by³e

ugrupowanie kolejnego kandydata na pre-

zydenta stolicy Przemys³awa Wiplera oraz

stowarzyszenie by³ego wiceprezydenta stolicy

Jaros³awa D¹browskiego, który przebojem

wzi¹³ w³adzê na Bemowie. Ale w kontekœcie

opisywanych jego nadu¿yæ ciê¿ko bêdzie

Kukiza przekonaæ, ¿e teraz siê zmieni³ i

bêdzie walczy³ z systemem. Niewa¿ne, ¿e

tylko dlatego, ¿e z tego systemu wypad³ –

i to na w³asne ¿yczenie. Co zrobi Pawe³

Kukiz, tego tak naprawdê nie wie nikt. Ale

bez w¹tpienia na scenie politycznej bêdzie

siê kot³owa³o. Równie¿ te¿ warszawskiej.

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

Warszawa bli¿ej Wis³y

wspólne rozmowy, degustacje, turniej

pi³karski na Orlikach, a na zakoñczenie

potañcówka w Parku Praskim. To tylko

czêœæ atrakcji, jakie czekaj¹ na nas w tym

dniu. Nawi¹zuj¹c do naszych praskich

artystów, pragnê nadmieniæ, i¿ podczas

ostatniego posiedzenia komisji kultury i

sportu dyskutowaliœmy na temat inicjatyw

i projektów kulturalnych realizowanych na

terenie dzielnicy Praga Pó³noc przez arty-

stów i spo³eczników, które maj¹ na celu

o¿ywienie kulturalne Pragi. Niestety, do

tej pory wspó³praca artystów z wydzia³em

kultury pozostawia³a wiele do ¿yczenia,

teraz jednak ma siê to ca³kowicie zmieniæ

i to w³aœnie nasi prascy artyœci bêd¹ brali

udzia³ we wszystkich akcjach artystycznych

organizowanych na Pradze – tak¹ deklaracjê

otrzymaliœmy od naczelnika. Podjêliœmy

równie¿ stosowne stanowisko, w którym

zwróciliœmy siê do zarz¹du dzielnicy i

jednostek podleg³ych, prowadz¹cych

dzia³alnoœæ kulturaln¹ na terenie Pragi

Pó³noc, o nawi¹zanie wspó³pracy z

przedstawicielami praskich twórców.

Zachêcam wszystkich do wziêcia udzia³u

w naszych praskich imprezach.

Miejmy nadziejê, ¿e pogoda dopisze,

a rodzinna atmosfera pozwoli wspaniale

spêdziæ czas.

Adriana Jara

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Warszawscy

antysystemowcy
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Ruch harcerski, wzorowany

na brytyjskim skautingu,

narodzi³ siê na ziemiach pol-

skich przesz³o 100 lat temu.

Pierwsze dru¿yny skautowe,

z wyj¹tkiem zaboru austriac-

kiego, dzia³a³y w konspiracji.

Tak by³o równie¿ na Pradze.

Tajn¹ dru¿ynê skautow¹

(póŸniejsz¹ 17 WDH im. genera³a

Jakuba Jasiñskiego), skupia-

j¹c¹ uczniów uczêszczaj¹cych

do rosyjskiego rz¹dowego

gimnazjum (póŸniej polskiego

Gimnazjum im. Króla W³ady-

slawa IV), za³o¿y³ w 1915 roku

Stanis³aw Rudnicki, jeden ze

wspó³twórców skautingu w

Królestwie Kongresowym.

W tym samym roku, ale ju¿

po opuszczeniu przez Rosjan

Warszawy, powsta³ Pluton Dru-

¿yny Rzemieœlniczej im. Marci-

na Borelowskiego. Pluton ten,

skupiaj¹cy zamieszka³ych na

Pradze, Kamionku i bliskim

Grochowie uczniów Szko³y

Rzemieœlniczej im. Micha³a

Konarskiego, za³o¿y³ potomek

polskich Tatarów, Stefan Miko-

³ajewski, pseudonim „Orsza”. W

1916 roku pluton przekszta³ci³

siê w samodzieln¹ dru¿ynê.

Po I wojnie œwiatowej zaœ, I

Kamionkowska Dru¿yna Harce-

rzy przekszta³ci³a siê w 22.

WDH, która da³a pocz¹tek 22.

Szczepowi „Watra” im. hm.

Kazimierza Skorupki.

Dziœ 22 Szczep „Watra”

im. hm. Kazimierza Skorupki

dzia³a w ramach Zwi¹zku Har-

cerstwa Rzeczypospolitej i

skupia ponad 160 harcerek,

harcerzy i zuchów, kontynuuj¹c

tradycje za³o¿onej w 1915 roku

22. Dru¿yny Harcerzy oraz 33.

I 54. Dru¿yny Harcerek.

Harcerstwo, które do dziœ nie

utraci³o nic ze swych walorów

wychowawczych, jest jedn¹ z

najstarszych i zarazem najprê¿-

niej dzia³aj¹cych organizacji

spo³ecznych na Grochowie. Ten

stan rzeczy starali siê uwypukliæ

organizatorzy obchodów jubile-

uszu 100-lecia 22. Szczepu

„Watra” im. Kazimierza Skorupki.

Inauguracja obchodów nast¹pi³a

23 kwietnia br., kiedy to na

Cmentarzu Bródnowskim zosta³

poœwiêcony nowy nagrobek

druha Jerzego Przyjemskiego,

dru¿ynowego 22 WDH, hufco-

wego Grochowa i wieloletniego

instruktora komendy hufców

praskich. To on opiekowa³ siê

dru¿yn¹ w latach 1944-1949 i

dziêki jego trosce o zachowanie

ci¹g³oœci istnienia 22. WDH dru-

¿yna odrodzi³a siê w 1957 roku.

Dalsza czêœæ obchodów

odby³a siê w sobotê 30 maja.

Obchodzono nie tylko 100-lecie

Szczepu Watra z Grochowa,

ale i 20-lecie Szczepu Watra z

Zalesia Górnego. Oba szcze-

py ³¹czy osoba harcmistrza

prof. dr hab. Grzegorza Nowi-

ka, historyka, autora monu-

mentalnego dzie³a „Stra¿ nad

Wis³¹: okrêg Szarych Szere-

gów Warszawa-Praga 1939-

1944”, wicedyrektora Muzeum

Józefa Pi³sudskiego w Sule-

jówku, a zarazem instruktora

harcerskiego, zwi¹zanego z

dru¿yn¹ grochowsk¹ i za³o¿y-

ciela dru¿yny zalesiañskiej.

Pierwszym punktem progra-

mu obchodów 30 maja by³ Rajd

Tradycji œladami wa¿nych

miejsc w historii 22. WDH. W³a-

Kiedy w listopadzie 1915 roku potomek polskich Tatarów,

Stefan Miko³ajewski zak³ada³ dru¿ynê harcersk¹ na Grochowie,

nikt nie przewidywa³, ¿e jako jedna z niewielu organizacji w

Polsce, zachowa ci¹g³oœæ organizacyjn¹ a¿ do czasów

wspó³czesnych.

œciwa uroczystoœæ rozpoczê³a

siê na Placu Zamkowym, gdzie

pod kolumn¹ króla Zygmunta III

Wazy zgromadzili siê dawni

harcerze. Wnet z dziedziñca

Zamku Królewskiego w rytm bêbna

wyruszy³a kolumna harcerzy

wszystkich obecnych dru¿yn

22-gich. Przemaszerowali ulicami

Starego Miasta, aby wróciæ

Miodow¹ na Plac Zamkowy. Przed

koœcio³em Œw. Anny do³¹czy³

do nich poczet sztandarowy.

Po zakoñczeniu defilady

razem zeszli na dziedziniec

Pa³acu pod Blach¹, gdzie na-

st¹pi³o wrêczenie sztandaru

Szczepowi Watra z Zalesia

Górnego. W tym momencie m³odzi

i trochê starsi, czyli obecni i

dawni harcerze, zawi¹zali

wspólny kr¹g, aby przekazaæ

sobie harcerskie pozdrowienie:

„Czuwaj!”. Nastêpnie wszyscy

przeszli mostem Œl¹sko-D¹-

browskim na Pragê, pod katedrê

Œw. Floriana. Tu przedstawiciele

obu szczepów oraz prawnuk

harcmistrza Kazimierza Skorupki,

Grzegorz Rogaski z³o¿yli kwiaty

pod pomnikiem bohaterskiego

ksiêdza Ignacego Skorupki, starsze-

go brata harcmistrza Kazimierza.

Uroczystoœæ 100-lecia 22.

Szczepu Watra zakoñczy³o

spotkanie kilku pokoleñ harcerzy

w Muzeum Warszawskiej Pragi.

By³o co wspominaæ, bo dla

wielu zuchów, druhen i druhów

harcerstwo to jedna z najwiêkszych

i najpiêkniejszych przygód

¿ycia, a harcerskie idea³y to

najwa¿niejsze zasady, jakimi

siê w ¿yciu kieruj¹.

Joanna Kiwilszo

Zostañ Orlikiem
Uczniowski Klub Sportowy „Orze³” Warszawa dzia³a

od kilkunastu lat. Za³o¿y³ go Dariusz Sadkowski,

obecnie wiceprezes klubu.

W zorganizowanym 31 maja przez UKS „Orze³” festynie z

okazji Dnia Dziecka by³o wiele atrakcji. Na boiskach przy

ul. Targowej 86 rozegrano kilka meczów z udzia³em Orlików i

M³odzików. By³y skoki na trampolinie, gra w bule, rzuty pi³k¹

do kosza, wyœcigi w workach, malowanie buziek, rywalizacja

w miasteczku ruchu drogowego Klubu Rowerowego „Trybik”,

program artystyczny „Bananas Band”.

UKS „Orze³” og³asza nabór uzupe³niaj¹cy do grup: juniorzy

1999-2000, trampkarze 2003-2004, orliki 2005-2006, orliki

2007-2008 oraz nabór do nowej dru¿yny 2009-2010. Informacje

pod numerem telefonu 509 478 342.

Adopcja goryla w warszawskim ZOO

Goryle to najwiêksze ¿yj¹ce ma³py cz³ekokszta³tne, zaliczane

do cz³owiekowatych. DNA goryli jest w 97-98% identyczne z

ludzkim, co wskazuje na bardzo bliskie pokrewieñstwo ewolucyjne

goryli z rodzajem Homo (Cz³owiek).

To gatunek powa¿nie zagro¿ony wyginiêciem. Realizuj¹c ideê

spo³ecznej odpowiedzialnoœci w biznesie firma LEIFHEIT, zde-

cydowa³a o adopcji zwierzêcia z ZOO, gdy¿ ogrody zoologiczne

realizuj¹ nie tylko cele edukacyjne z zakresu zoologii i ochrony

œrodowiska. To tak¿e placówki naukowe i swoiste „banki genów”,

s³u¿¹ce ratowaniu gatunków zagro¿onych wyginiêciem.

7 Piknik Sportowy

& XVI Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym

20 czerwca przed Szko³¹ Podstawow¹ Nr 58 ul. Mieszka I nr 7

- godz. 8.00-12.00 rozpoczêcie 7 Pikniku Sportowego: miêdzy

klubowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Procter&Gamble

- godz. 12.00 rozpoczêcie XVI Festynu Rodzinnego, przedsta-

wienie organizatorów, programu, wykonawców i sponsorów,

wrêczenie pucharów za turniej pi³karski

- godz. 12.00-15.00 - konkursy i quizy dla dzieci, program

estradowy „Zaczarowanki”, Fakir Show, klaun Kropeczka

- godz. 15.00-16.00 - koncert zespo³u Wanda i Banda

- godz. 16.30-17.00 - wystêp uczniów Szko³y Podstawowej Nr 58

m³odzie¿y ze Œwietlicy Wsparcia Dziennego „Nowa Perspektywa”

- godz. 17.00-17.45 - koncert zespo³u „M³ode Talenty”

- godz. 18.00-19.00 - wystêp zespo³u coverowego

- godz. 19.00-21.30 - dyskoteka pod chmurk¹ i wystêp zespo³u

disco polo Okej www.okej-discopolo.pl

- godz. 21.30 - pokaz fajerwerków

W trakcie imprezy:

- dmuchañce, trampolina, gry i zabawy dla najm³odszych

- przeja¿d¿ki dla najm³odszych 2 kucyki + darmowa wata cukrowa

- g³osowanie na projekty bud¿etu partycypacyjnego 2016

- s³odki poczêstunek i napoje dla dzieci i m³odzie¿y, gor¹cy

poczêstunek dla wszystkich

Uczniowie bia³o³êckich szkó³ maj¹ sale lekcyjne w

parku. To edukacyjny Zak¹tek o Kulturze Mazowsza –

przestrzeñ specjalnie przygotowana przez Urz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka we wspó³pracy z Pañstwowym Muzeum Etnograficznym

w Warszawie i Stowarzyszeniem Moja Bia³o³êka. Mieœci siê

w parku przy ul. Magicznej 3. Dojazd autobusami 527, 334,

120, 132 i 732, przystanek Jesiennych Liœci lub Os. Derby.

Od poniedzia³ku do czwartku uczniowie ze szkó³ podstawowych

nr 31 i nr 112 przyje¿d¿aj¹ na lekcje Zak¹tka. W dwóch wiatach

– lnianej i chlebowej odbywaj¹ siê warsztaty „Jak to z lnem bywa³o?”

oraz „Od ziarenka do bochenka”. Na lekcjach z suszonego

lnu, oddzielaj¹ paŸdzierze w miêdlicy. Nastêpnie za pomoc¹

szczotek wy³uskuj¹ nitki do k¹dzieli. Naukê – zabawê koñcz¹,

tkaj¹c na miniaturkach krosna.

W wiacie chlebowej – poznaj¹ tradycyjne narzêdzia do uprawy

roli. Stowarzyszenie Moja Bia³o³êka przygotowa³o miniaturki

p³ugów, bron, którymi dzieci orz¹ i przygotowuj¹ ziemiê do

zasiania zbo¿a. Potem m³óc¹ cepem, rozpalaj¹ piec chlebowy

i w³asnorêcznie piek¹ chleb.

Podobne warsztaty s¹ przeprowadzane w weekendy i w³aœnie

wtedy s¹ dostêpne dla wszystkich. Bior¹ w nich udzia³ ca³e

rodziny. Ciekawostk¹ jest to, ¿e warsztaty s¹ interesuj¹ce nawet

dla doros³ych. Jedna z pañ powiedzia³a patrz¹c na miêdlicê do

obróbki lnu: „To urz¹dzenie s³u¿y do miêdlenia lnu! U mojej babci

w stodole takie sta³o, by³am przekonana jako dziecko, ¿e to

narzêdzie tortur”. Dla wielu osób odkryciem jest, ¿e pochodzenie

nazwy paŸdziernik wziê³o siê od „paŸdzierzy”, czyli kawa³ków

suchego lnu, spadaj¹cych na ziemiê podczas miêdlenia. Ca³e

wsie w paŸdzierniku obrabia³y len i leciutkie paŸdzierze fruwa³y

w powietrzu. St¹d nazwa tego miesi¹ca – paŸdziernik. Obrobiony

len, Stowarzyszenie Moja Bia³o³êka otrzyma³o dziêki podarunkowi

Skansenu Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 Najbli¿sze terminy warsztatów ogólnodostêpnych to:

- 13 czerwca (sobota) godz. 13, 14 – Jak to z lnem bywa³o,

godz. 14, 15 – Od ziarenka do bochenka

- 20 czerwca (sobota) godz. 12, 13 – Jak to z lnem bywa³o,

godz. 14, 15 – Od ziarenka do bochenka

Dodatkowo 20 czerwca odbêdzie siê kulminacja, niezwyk³a

promocja Zak¹tka Edukacyjnego o Mazowszu - Noc Kupa³y, gra

miejska dla rodzin, poprowadzona przez Pañstwowe Muzeum

Etnograficzne w Warszawie.

Nauka nie musi byæ nudna

100 – lecie 22 szczepu „Watra”

im. hm. Kazimierza Skorupki

Spotkanie z zarz¹dem

Kolejne spotkanie, na którym mieszkañcy bêd¹ mogli

zadawaæ pytania i przekazywaæ opinie przedstawicielom

w³adz Dzielnicy Targówek, odbêdzie siê 17 czerwca

o godzinie 18.00 w LO przy ul. ¯uromiñskiej 4.


