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Po godzinach place zabaw
dla mieszkañców
Park RzeŸby na Bródnie

Sztuka w przestrzeni
zielonej
Park RzeŸby na Bródnie to coœ absolutnie wyj¹tkowego.
Wspominaj¹ o nim w zagranicznych przewodnikach.
Nie brakuje zainteresowanych obcokrajowców chc¹cych
poznaæ to miejsce. W tym roku Park RzeŸby obchodzi
10-lecie. Z tej okazji bêdzie wiele ciekawych wydarzeñ,
mnóstwo niespodzianek i niebanalnych pomys³ów.
Do wspó³pracy przy tworzeniu
Park RzeŸby, usytuowany
w Parku Bródnowskim, to re- Parku RzeŸby zaprosi³ znaalizacja wizji znanego artysty nych polskich i zagranicznych
Paw³a Althamera, mieszkañca artystów. Co roku Park BródBródna. Przed dziesiêcioma nowski wzbogaca³ siê o jedn¹
laty postanowi³ utworzyæ na rzeŸbê. Pierwsze by³y „Krata”
tym osiedlu, które trudno Moniki Sosnowskiej i „Raj”
uznaæ za raj dla nietuzinkowych Paw³a Althamera, a potem m.in.
dzia³añ, miejsce niezwyk³e, „Bródno” Jensa Haaninga.
Od pocz¹tku Park RzeŸby,
zachêcaj¹ce do codziennego
kontaktu ze sztuk¹ wspó- jako projekt niebanalny, jest
³czesn¹. Doszed³ do wniosku, wci¹¿ zmieniaj¹c¹ siê wystaw¹
¿e to siê uda, poniewa¿ sztuki wspó³czesnej pod gowczeœniej wspó³pracowa³ ³ym niebem, któr¹ widzowie
artystycznie z mieszkañcami mog¹ ogl¹daæ przez ca³¹
Bródna, dostrzeg³ otwartoœæ dobê. Wszystkie prace, choæ
dokoñczenie na str. 5
na nowe rozwi¹zania.

W œrodê 16 maja, w goœcinnych progach czytelni
na Bazarze Ró¿yckiego, mieszcz¹cej siê w budynku
Centrum Kreatywnoœci przy Targowej 56, odby³o siê
spotkanie poœwiêcone dostêpnoœci przestrzeni wspólnych
po godzinach. Mimo niesprzyjaj¹cej aury, wziêli w nim
udzia³ pracownicy oœwiaty, urzêdnicy - miejscy i dzielnicowi,
rodzice, w tym zrzeszeni w praskim forum rad rodziców
oraz mieszkañcy dzielnicy. Po raz pierwszy w ca³oœciowy
sposób zajêto siê tematem przestrzeni teoretycznie
wspólnych, a w rzeczywistoœci niedostêpnych dla mieszkañców. To kolejne spotkanie z cyklu „Co z t¹ Prag¹?”,
którego organizatorem jest stowarzyszenie „Porozumienie
dla Pragi” (facebook.com/PorozumienieDlaPragi).
Prowadz¹cy spotkanie œrodków (tylko remonty placów
Krzysztof Michalski z Praskiego zabaw przy przedszkolach i
Stowarzyszenia Mieszkañców szkolnych boisk w latach
„Micha³ów” przybli¿y³ problemy 2010-2018 kosztowa³y praskiego
zwi¹zane z brakiem dostêpnoœci podatnika prawie 15 mln z³), po
istniej¹cej infrastruktury: godzinach pracy placówek nie
przedszkolnych placów zabaw, s¹ udostêpniane mieszkañcom.
boisk szkolnych, parkingów Udostêpnienie tej infrastruktury,
przy urzêdach, które choæ zamiast tworzenia po s¹siedzku
finansowane z publicznych kolejnych tego typu miejsc,
tyle, ¿e ju¿ ogólnodostêpnych,
STOMATOLOGIA mog³oby spowodowaæ przesuniêcie œrodków na inne potrzeby
PROMOCJA
zarówno w sferze edukacji
(dodatkowe zajêcia dla dzieci,
- wype³nienia
wzrost wynagrodzeñ), jak i
- korony porcelanowe
innych dziedzinach funkcjono- protezy elastyczne
wania samorz¹du (remonty
- protezy szkieletowe
podwórek, dodatkowe kamienice
ul. Jagielloñska 3 doposa¿one w CO, remonty
ulic itp.).

tel. 22 619-99-99
509-878-869

dokoñczenie na str. 2

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Gepardzie bliŸniêta w ZOO
Wielki sukces warszawskiego ZOO: miesi¹c temu
przysz³y tam na œwiat dwa ma³e gepardy. Ostatnie
takie wydarzenie mia³o miejsce 13 lat temu!

Prezentacja nowej Œwiatowida
Zielona aleja przyjazna pieszym i rowerzystom, z lini¹
tramwajow¹ pomiêdzy jezdniami z dwoma pasami ruchu
ka¿da – to nowa, przeciwstawna wczeœniejszej „tarchostradzie”, wizja ulicy Œwiatowida.
Wprawdzie w poprzednim z Krakowa zaprezentowali
numerze NGP wspominaliœmy zamienny do poprzedniego,
ju¿ o najnowszych planach projekt nowego uk³adu drogorozbudowy ulicy Œwiatowida, wego tej ulicy, zak³adaj¹cy
to jednak warto wróciæ do (po zbudowaniu nowej jezdni)
tematu, gdy¿ jest nim g³ówna zwê¿enie jej z 3 do 2 pasów
arteria Tarchomina, o której ruchu w ka¿dym kierunku.
kszta³t, a zw³aszcza szeroPrzypomnijmy, ¿e wczekoœæ, mieszkañcy walczyli œniejszy projekt (z 2013 roku)
od przesz³o czterech lat.
przewidywa³ poszerzenie
8 maja w ratuszu Bia³o³êki ulicy do szeœciu, a przed
na spotkaniu z mieszkañcami, skrzy¿owaniami, nawet do
przedstawiciele Zarz¹du siedmiu pasów ruchu. MieszTransportu Miejskiego oraz kañcy zaczêli ostro protestowaæ.
biura projektowego MP-Mosty Krytykuj¹c poszerzenie,

nazwali ulicê „tarchostrad¹”
i „prospektem Stalina”. Na
Facebooku za³o¿yli profil
„Nie dla autostrady Œwiatowida”.
Przeciwko „tarchostradzie”
konsekwentnie wystêpowa³o
te¿ Zielone Mazowsze. Poskutkowa³o. Nowy projekt,
przewiduj¹cy dwa pasy ruchu
na nowej jezdni i dwa na starej z trzecim do parkowania,
oraz biegn¹c¹ poœrodku lini¹
tramwajow¹, w³aœnie zaprezentowano publicznoœci.
Poza optymalizacj¹ liczby
pasów ruchu, inne istotne
zmiany w nowym projekcie
to: przeznaczenie skrajnego
dokoñczenie na str. 7

- Pi¹tek trzynastego wcale
nie musi byæ pechowy! mówi¹ pracownicy warszawskiego ogrodu zoologicznego.
I maj¹ racjê, bo w³aœnie w
pi¹tek, 13 kwietnia samica
geparda Wilma urodzi³a dwa
kociêta – samca i samiczkê.
Maluchy rozwijaj¹ siê
prawid³owo. Co prawda, jak
wszystkie koty, urodzi³y siê
nieporadne i œlepe, jednak
wystarczy³ miesi¹c, aby z
pe³zaj¹cych niezdarnych osesków, wyros³y na tryskaj¹ce
energi¹, zadziorne kociaki.
Gepardzi¹tka jeszcze nie
wychodz¹ na dwór –

musz¹ najpierw przejœæ
cykl niezbêdnych szczepieñ
i odrobaczenie. „W naturze”
bêdzie mo¿na je zobaczyæ
prawdopodobnie pod koniec
czerwca. Na razie musimy

zadowoliæ siê zdjêciami. ich
opiekunowie zapraszaj¹
wszystkich zniecierpliwionych do ogl¹dania zdjêæ
zamieszczonych na Facebooku, na profilu „Drapie¿niki
Warszawskiego ZOO”.
Jakkolwiek urodziny piêknych kotów to wielkie wydarzenie, w ZOO dzieje siê du¿o
innych ciekawych rzeczy.
Przypominamy, ¿e trwaj¹ obchody 90-lecia warszawskiego
ogrodu. W maju patronuje
im Drapana – ¿ó³w b³otny z
warszawskiego ZOO, i w
zwi¹zku z tym, 26 maja
bêdziemy œwiêtowaæ Dzieñ
¯ó³wia. Przy okazji pragniemy
donieœæ, ¿e wejœcie od ulicy
Jagielloñskiej ju¿ dzia³a!
Joanna Kiwilszo

Szanowna Publiko,
ju¿ 26 maja w Parku Wiecha od godz. 12.30
Targówek Satyryczny Wiechowisko
czyli takie rajcowne i œmiszne hece
jak Fina³ Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej
o Laur Wiecha.
Wiêcej informacji na plakacie - str. 6
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Po godzinach place zabaw
dla mieszkañców
dokoñczenie ze str. 1

Adam Lisiecki przedstawi³
pogl¹dow¹ mapê istniej¹cych
na terenie dzielnicy placów
zabaw. Tylko czêœæ z nich jest
ogólnodostêpna. S¹ place
zabaw realizowane przez deweloperów i poszczególne
wspólnoty. Wci¹¿ powstaj¹
nowe – ostatnio plac zabaw
powsta³ w ramach inicjatywy
lokalnej na podwórku przy
ul. Kowieñskiej. Nie ma w tej
sferze jakiejœ spójnej wizji, jak
docelowo taka sieæ placów
zabaw powinna wygl¹daæ.
Czy warto za publiczne pieni¹dze budowaæ nowe za
300, 500 tysiêcy, czy nawet
milion z³otych, czy jednak lepiej zadbaæ o udostêpnienie
ju¿ istniej¹cych?
Piotr Stryczyñski nakreœli³
oœmioletni¹ historiê starañ
Towarzystwa Przyjació³ Pragi
o otwarcie praskich placów
zabaw przy placówkach
przedszkolnych. Przytoczy³
tak¿e prawne aspekty sprawy.
Na drodze cywilnoprawnej
za szkody wyrz¹dzone przez
dziecko odpowiadaj¹ jego
rodzice. Nie istnieje wymóg
opieki ze strony dyrekcji nad
u¿ytkownikami boiska czy
placu zabaw, a jedynym warunkiem powinien byæ sta³y
nadzór w postaci monitoringu i czêstszego przegl¹du
stanu urz¹dzeñ. Powinien
równie¿ zostaæ wprowadzony
regulamin korzystania z
obiektu i okreœlony zakres
odpowiedzialnoœci u¿ytkowników za stan wyposa¿enia.
Jako cz³onek Komitetu Rewitalizacji Piotr Stryczyñski
zaznaczy³ tak¿e, ¿e na Targówku oraz Pradze Po³udnie,
które to dzielnice równie¿
obejmuje Zintegrowany Program Rewitalizacji, boiska
szkolne zosta³y otwarte dla
mieszkañców po godzinach
pracy szkó³. Rzecznik prasowy Karol Szyszko stwierdzi³,
¿e tak¿e na terenie Pragi
Pó³noc boiska szkolne s¹ w
praktyce otwarte. Jest to 10
boisk i dwa Orliki. Okazuje siê
jednak, ¿e czêœæ z nich wykorzystywana jest po godzinach przez praskie kluby
sportowe, a czêœæ wynajmowana komercyjnie. Tak¿e nie
zawsze podawane godziny
dostêpnoœci, szczególnie w
weekendy s¹ aktualne. Na
czêœci ogólnodostêpnych
boisk natomiast zamontowano
latarnie na monety, pozwalaj¹ce na wygodne korzystanie
z boiska tylko po dokonaniu
stosownej op³aty.
W przypadku przedszkoli
rzecznik dostrzeg³ wiêcej
problemów. Nie widzia³ mo¿liwoœci otwarcia wszystkich
placów zabaw, a jest ich w
dzielnicy oko³o 19, choæ nie
wykluczy³ mo¿liwoœci rozwi¹zañ
pilota¿owych. W dyskusji z
udzia³em przedstawicielek
liceum przy Kowelskiej i
przedstawiciela Zarz¹du
Praskich Terenów Publicznych,
jak bumerang wraca³y problemy

dewastacji i kosztów ich napraw. Pracownice oœwiaty
podnosi³y te¿ argument odpowiedzialnoœci dyrekcji placówki za ewentualne szkody
oraz wypadki, do jakich mog³oby dojœæ na jej terenie oraz
brak etatów dla pracowników
ochrony.
Rodzice przytaczali przyk³ady szkó³ i przedszkoli z
innych dzielnic, które otworzy³y siê na mieszkañców,
z bardzo dobrym rezultatem
i przy braku dewastacji. Jaros³aw Adamczuk, dyrektor
Centrum Wspierania Rodzin
Rodzinna Warszawa (wczeœniej:
Zespó³ Ognisk im. K. Lisieckiego
„Dziadka”) potwierdzi³, ¿e po
otwarciu terenu oœrodka przy
Œrodkowej ¿adnych dewastacji
nie stwierdzono. W planach
jest jeszcze wiêksze otwarcie
siê na s¹siedztwo.
G³os w dyskusji zabra³ tak¿e
Marek Piwowarski, dyrektor
Zarz¹du Zieleni Warszawy, a
prywatnie rodzic i mieszkaniec
Pragi Pó³noc, stwierdzaj¹c, ¿e
zarówno obawy pracowników
placówek oœwiatowych przed
odpowiedzialnoœci¹, jak i
wieszczon¹ dewastacj¹ s¹ nieuzasadnione. Wszystkich miejskich urzêdników obejmuje
ubezpieczenie zbiorowe od
odpowiedzialnoœci cywilnej.
Zarz¹d Zieleni Warszawy administruje ogromnymi terenami,
na których znajduj¹ siê tak¿e
place zabaw. Wszystkie s¹
ogólnodostêpne i niemonitorowane. Dewastacje siê zdarzaj¹, ale s¹ one marginalne.
Oczywiœcie, na naprawê infrastruktury w szko³ach i przedszkolach musz¹ iœæ z miasta
dodatkowe œrodki. Uznano te¿,
¿e impuls inicjuj¹cy zmiany w
tej sferze powinien wyjœæ z
miejskiego biura edukacji,
a nie od poszczególnych
placówek w dzielnicy.
Podkreœlano, ¿e grodzenie
wzmaga frustracjê osób nie
mog¹cych z infrastruktury za
ogrodzeniem skorzystaæ, co
potêguje akty wandalizmu. S¹
to dobrze zbadane procesy,
w których to ogólnodostêpnoœæ, a nie grodzenie daje
szansê na wzrost zachowañ
spo³ecznych i spadek wandalizmu. Dlatego kierunek
zmian jest nieuchronny. Tymczasem obecnie wiêksz¹
wra¿liwoœæ w tych sprawach
ni¿ dyrektorzy praskich placówek oœwiatowych, wykazuj¹ niektórzy deweloperzy,
buduj¹c otwarte place zabaw.
Najwiêkszych dewastacji dokonuj¹ te¿ nie same dzieci,
ale nieodpowiedzialni doroœli.
Dyskusja nie przynios³a rozstrzygniêæ, ale podnios³a wiele
wa¿nych w¹tków. Pokaza³a zarówno obawy i oczekiwania, jak
równie¿ mo¿liwy kierunek zmian.
Tematem nieco pominiêtym
w dyskusji by³o udostêpnianie
parkingów po godzinach pracy
urzêdów. Przyk³adem by³ parking pod praskim ratuszem.
Zarówno ten zewnêtrzny, jak

i wewnêtrzny, przeznaczony
dla urzêdników, w soboty i
niedziele móg³by s³u¿yæ np.
przyje¿d¿aj¹cym do ZOO, w
którego okolicy deficyt miejsc
parkingowych jest naprawdê
du¿y. Jednak na takie zmiany
urz¹d dzielnicy chyba nie jest
jeszcze gotowy.
Karolina Krajewska

Meble
na wymiar
• szafy
• kuchnie
• pawlacze
• i inne zabudowy
tel. 668

599 679

Stolarz z Targówka
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Sprawy lokalne
„Jeœli masz chwile smutne w swym ¿yciu, Powierz je
Matce. Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, Ofiaruj siê Jej...
Ona uczyæ ciê bêdzie pokory, Cierpienie znieœæ ci pomo¿e...
Jeœli zgubisz sw¹ drogê do Boga. Powierz siê Matce...”
Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
rozpoczê³a siê w Diecezji Warszawsko - Praskiej od
Dekanatu w Radzyminie 2 wrzeœnia 2017 roku. Nawiedza
kolejno wszystkie Dekanaty, odwiedzi równie¿ moj¹ Parafiê,
najstarszy koœció³ na Pradze-Pó³noc, który istnieje od 400 lat
i bêdzie z nami ca³¹ dobê.
Kopia Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej przybêdzie
w dniu 11 czerwca (poniedzia³ek) 2018 r. do Parafii Matki
Bo¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej 5a.
Peregrynacja to uroczyste przenoszenie albo przewo¿enie
w celach kulturowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów
kultu religijnego (np. krzy¿ jerozolimski). W czasie trwania
peregrynacji s¹ organizowane specjalne nabo¿eñstwa,
czuwanie nocne, modlitwy....

Medyczna Szko³a Policealna Nr 3
im. dr Andrzeja Krocina
w Warszawie ul. Brzeska 12
ZAPRASZAMY NA DZIEÑ OTWARTY
7 czerwca 2018 r. godz. 11:00

• Technik dentystyczny (2,5 roku)
• Higienistka stomatologiczna (2 lata)
Bezp³atna szko³a publiczna
Dobry zawód – twoja lepsza przysz³oœæ
www.msp3.waw.pl
tel. 22 628 13 41
email: sekretariat@msp3.waw.pl

Ruszaj¹ zapisy
do programu
„Lato w mieœcie”
Trwaj¹ przygotowania do programu „Lato w
mieœcie”. W czasie wakacji, od 25 czerwca do
31 sierpnia, warszawscy uczniowie bêd¹ mogli
korzystaæ z bogatej oferty zajêæ sportowych,
edukacyjnych i kulturalnych. Zapisy potrwaj¹
do 29 maja. Do dyspozycji mieszkañców s¹
koordynatorzy programu.
Program „Lato w mieUdzia³ we wszystkich
œcie” adresowany jest do zajêciach jest bezp³atny.
wszystkich warszawskich Rodzice musz¹ zap³aciæ
uczniów przebywaj¹cych jedynie za posi³ki, z których
w stolicy podczas wakacji. korzystaj¹ wszystkie dzieci
Jego podstawowym celem przebywaj¹ce w wakacyjnych
jest zapewnienie dzieciom placówkach edukacyjnych.
i m³odzie¿y atrakcyjnego i Podobnie jak w poprzednich
bezpiecznego wypoczynku latach, op³ata wynosi 7 z³
oraz mo¿liwoœci rozwijania za dwa posi³ki. Uczniowie,
zainteresowañ w letnie którzy w ci¹gu roku szkolmiesi¹ce.
nego korzystaj¹ ze zwolnieW wakacyjnych pla- nia z op³at za obiady na
cówkach edukacyjnych mocy decyzji OPS lub dynajm³odsi bêd¹ mogli rektora szko³y s¹ zwolnieni
skorzystaæ m.in. z zajêæ
z op³at tak¿e w wakacje na
rekreacyjnych, edukacyjnych,
podstawie zaœwiadczenia
muzycznych, plastycznych czy
z macierzystej szko³y.
teatralnych. Organizowane
Zapisy uczestników do
bêd¹ równie¿ aktywnoœci
warszawskiego
programu
poza placówkami, takie jak
wyjœcia do kina, lekcje mu- „Lato w mieœcie” rozpoczê³y
zealne, spektakle teatralne siê 17 maja i potrwaj¹ do 29
czy spotkania z ciekawymi maja. Zg³oszenia mo¿na
ludŸmi. Dzielnicowe oœrodki przesy³aæ za poœrednictwem
sportu przygotowa³y równie¿ elektronicznego formularza.
ofertê zajêæ, które pomog¹ Szczegó³owe informacje dom³odym warszawiakom tycz¹ce programu s¹ na strodoskonaliæ umiejêtnoœci nie internetowej miejskiego
sportowe. Nie zabraknie
Biura Edukacji i stronach
tak¿e zawodów, turniejów,
dzielnic, a tak¿e u koordynakonkursów i gier rekreacyjnosportowych. Warszawski torów programu.
Program „Lato w mieprogram „Lato w mieœcie”
œcie”
jest organizowany
bêdzie realizowany równie¿ w dziewiêciu szko³ach i finansowany przez m.st.
Warszawê.
specjalnych.

Jest to szczególny czas, kiedy mo¿emy dziêkowaæ za
wszystkie otrzymane £aski, a tak¿e zawierzyæ naszej Matce
Królowej Polski wszystkie nasze trudne osobiste problemy i
sprawy rodziny i Polski. Zechciejmy oderwaæ siê od codziennych
obowi¹zków i zaplanowaæ chocia¿ krótki czas, aby w³¹czyæ siê
w wybran¹ przez siebie godzinê i porê dnia, równie¿ na czuwanie
nocne. W tym szczególnym czasie mo¿emy wyprosiæ wiele £ask
dla siebie, dla swojej rodziny, a tak¿e prosiæ o jednoœæ Polaków,
mieszkaj¹cych w OjczyŸnie oraz poza ni¹. W parafii istniej¹
ró¿ne grupy modlitewne. Niedawno, 28 paŸdziernika 2017 r.
powsta³a m.in. Grupa modlitewna „Ró¿aniec rodziców za
dzieci”, do której serdecznie zapraszamy do w³¹czenia siê.
Peregrynacja kopii obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
to dla mnie osobiœcie szczególny dzieñ, bo w sierpniu bêdê
obchodziæ Jubileusz 25-lecia pielgrzymowania w Warszawskiej
Pielgrzymce Pieszej na Jasn¹ Górê i pos³ugi w s³u¿bie zdrowia,
pomagaj¹c pielgrzymom w dotarciu do ukochanej Matki.
Czy to nie wspania³y dzieñ, ¿e Matka Bo¿a Czêstochowska
przybêdzie do mojej parafii?
***
Przed ponad 60 laty Polacy prosili aby MB Czêstochowska
przyby³a do Parafii. Krótka historia... 26 sierpnia 1956 r.
na Jasnej Górze, kiedy sk³adane by³y Jasnogórskie Œluby
Narodu, zgromadzeni w procesji wierni z niesionym obrazem
Matki Bo¿ej, wo³ali: „Matko przyjdŸ do nas! Matko b¹dŸ z
nami”! 14 maja 1957 r. z inicjatywy ks. kard. Stefana Wyszyñskiego, kopia obrazu zosta³a poœwiêcona w Rzymie przez
papie¿a Piusa XII, który zaakceptowa³ ideê peregrynacji.

Peregrynacja cudownego
wizerunku Matki Boskiej po
polskich parafiach rozpoczê³a
siê 29 sierpnia 1957 r. od
Archikatedry Warszawskiej.
Obraz nawiedzi³ zaledwie
10 diecezji, poniewa¿ w³adza
komunistyczna utrudnia³a dalsz¹
peregrynacjê. 2 wrzeœnia 1966 r.
na trasie miêdzy Warszaw¹
a Katowicami obraz zosta³
„aresztowany” przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej
i przewieziony na Jasn¹ Górê. Obraz pilnowany by³ ca³odobowo przez Milicjê, która kontrolowa³a wszystkie pojazdy
wyje¿d¿aj¹ce z Jasnej Góry. Uwiêzienie kopii obrazu
MB Czêstochowskiej trwa³o 6 lat. Mimo przeszkód, peregrynacja
by³a kontynuowana i od 4 wrzeœnia 1966 r. Matka Bo¿a
nawiedza³a polskie diecezje sam¹ pust¹ ram¹, ewangeliarzem
i œwiec¹. Spowodowa³o w ludziach jeszcze wiêksze pog³êbienie
wiary, a wiara daje si³ê. Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
powróci³ na trasê peregrynacji 18 czerwca 1972 r. i do dnia
dzisiejszego jest kontynuowana. Spotkajmy siê, by prosiæ o
„wzmocnienie si³y cz³owieka wewnêtrznego”
Jan Pawe³ II, 7 czerwca 1991r.
Ma³gorzata Anna Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska

4 nowa gazeta praska

Noc Muzeów na Pradze 2018
T³umy warszawiaków i moc atrakcji: wystawy, koncerty,
otwarte pracownie a nawet ... karaczany madagaskarskie
w Muzeum Warszawskiej Pragi. Za nami 15 Noc Muzeów.

W sobotê, 19 maja, zwiedzaj¹cych przyjê³o ponad
240 placówek. Oferowanych
przez nie propozycji by³o tak
du¿o, ¿e trzeba by³o wybie-

raæ te najbardziej dla siebie
interesuj¹ce, bowiem zobaczenie wszystkiego by³o
niemo¿liwe. Nas najbardziej
interesowa³a Praga.

Praskie instytucje kulturalne jak zwykle przygotowa³y
bogat¹ ofertê. Gwarno i weso³o do póŸna by³o zw³aszcza
na Z¹bkowskiej, gdzie siedz¹c przy wystawionym
wprost na trotuar stoliku przed
któr¹œ z klimatycznych praskich knajpek, mo¿na by³o
pos³uchaæ warszawskich piosenek. Bêd¹c na Z¹bkowskiej
nie sposób by³o omin¹æ „Klitki”
i wystawy pt. „Nam bliskie”, na
któr¹ z³o¿y³y siê fotografie
w³aœcicielki atelier, Julity
Delbar oraz jej przyjació³ zawodowych fotografów.
Trochê dalej, przy ulicy Kawêczyñskiej 4, przekraczaj¹c
próg galerii „Szuflada”, z realnego œwiata wstêpowaliœmy
w œwiat baœni. Sprawc¹ tego
magicznego przejœcia okaza³y
siê lalki z archiwum warszaw-

skiego teatru Baj, autorstwa
Urszuli Kubicz-Fik, scenografki,
absolwentki ASP w Warszawie,
realizatorki 70. scenografii
teatralnych. Wystawa zatytu³owana „Ocaliæ baœnie od
zapomnienia” jest trochê
nostalgiczna, bo przenosi w
œwiat dzieciñstwa i ulubionych
bajkowych postaci.
Dla bardziej racjonalnie
podchodz¹cych do ¿ycia,
ciekaw¹, a jednoczeœnie
wpisuj¹c¹ siê w patronuj¹c¹
tegorocznej Nocy konwencjê
upamiêtniania ojczystej historii
propozycjê, przygotowa³a
Galeria Sztuki „Po Prawej
Stronie Wis³y”. By³a to wystawa fotografii Marka Carrota
pt. „Rzeczywistoœæ”, bêd¹ca
zapisem dzia³añ, które doprowadzi³y do upadku komunizmu w Polsce.

Dla pasjonatów historii kolejnictwa nie lada gratk¹ by³a
mo¿liwoœæ odwiedzenia XIX
– wiecznego budynku Kolei
Nadwiœlañskiej, przy Po¿arowej 2, na stacji WarszawaPraga, gdzie zaprezentowano
eksponaty kolejowo-wojskowe
oraz zabytkowe samochody
i motocykle, a tak¿e zaplecze
warsztatowe do ich renowacji. Chêtni mogli wzi¹æ udzia³
w budowie repliki Tanku Pi³sudskiego (czyli samochodu
pancernego z lat 20.), który
powstaje w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
niepodleg³oœci.
A na koniec, propozycja jak
z horroru (choæ okaza³a siê
zupe³nie niegroŸna) – czyli
„Dzika praska Noc Muzeów”
w Muzeum Warszawskiej
Pragi. Dzika, bo z dzikimi
zwierzêtami. Co prawda nie
z drapie¿nikami, ale z owadami. Otó¿ w piwnicach
praskiego muzeum przy
Targowej 50/52 na tê noc
zamieszka³y ogromne, kilku-

centymetrowe karaczany
madagaskarskie. Na szczêœcie
nie chodzi³y wolno, lecz by³y
w specjalnej zagrodzie.
Zreszt¹, jak zapewni³y wolontariuszki z Warszawskiego
Ogrodu Zoologicznego, które obchodzi w tym roku 90.
urodziny i w Muzeum Pragi
mo¿na ogl¹daæ poœwiêcon¹
mu wystawê, karaczany nie
gryz¹, jedynie sycz¹, kiedy s¹
zdenerwowane. Po tym zapewnieniu znaleŸli siê nawet
odwa¿ni, którzy zdecydowali
siê wzi¹æ karaczana na rêkê.
Podobno du¿e prze¿ycie!
To oczywiœcie tylko czêœæ
wydarzeñ, które dzia³y siê na
Pradze w tê niezwyk³¹ majow¹ noc. Wybór zale¿a³ od
indywidualnych upodobañ i
kondycji fizycznej. Na pewno
warto by³o w planie zwiedzania
uwzglêdniæ praskie adresy –
nie by³o tu takich kolejek,
jak w Œródmieœciu, a wra¿enia
– niezapomniane.
W Nocy Muzeów uczestniczy³a Joanna Kiwilszo

Wyj¹tkowa noc
w praskiej Bazylice
Tegoroczna, jubileuszowa 15. Warszawska Noc Muzeów
obfitowa³a w szereg atrakcji zorganizowanych przez ponad
240 warszawskich placówek muzealnych, kulturalnych,
œwi¹tyñ, czy urzêdowych gmachów. W tym roku do grona
debiutantów w ciesz¹cej siê ogromnym zainteresowaniem
warszawiaków akcji, dziêki staraniom m.in. spo³eczników
z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”
oraz Oratorium im. œw. Jana Bosko, do³¹czy³a Bazylika
Najœwiêtszego Serca Jezusowego przy ul. Kawêczyñskiej.
Wzorowana na rzymskiej na co dzieñ miejsc, takich jak
Bazylice œw. Paw³a za murami chór czy taras nadwieszony
œwi¹tynia zosta³a wybudowana nad kolumnami wkomponodziêki fundacji ksiê¿nej Marii wanymi w fasadê œwi¹tyni. W
Radziwi³³owej w latach 1907- rolê przewodnika wcieli³ siê
1923. W okresie miêdzywo- Krzysztof Michalski z PSM
jennym uchodzi³a za najwiêk- Micha³ów, jeden z inicjatorów
szy koœció³ przedwojennej w³¹czenia micha³owskiej
Warszawy. W ponad stulet- œwi¹tyni do akcji. Oprócz
niej historii goœci³a w swoich wnêtrza koœcio³a wszyscy
murach trzech papie¿y. Od przybyli mieli niepowtarzaln¹
1931 r. koœcio³em opiekuj¹ okazjê odwiedziæ dzia³aj¹ce
siê salezjanie, realizuj¹c przez Bazylice oratorium i
oprócz dzia³alnoœci duszpa- zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹
sterskiej, dzie³a wychowawcze edukacyjno-kulturaln¹ œwiadi charytatywne.
czon¹ w tym miejscu.
Du¿e zainteresowanie
W trakcie Nocy Muzeów
ok. 300 osób, które z ró¿nych wydarzeniem jest dobrym
czêœci Warszawy przyby³y na prognostykiem na kolejny
Pragê specjalnie, by odwie- rok, zw³aszcza, ¿e inicjatodziæ œwi¹tyniê, któr¹ papie¿ rom akcji ze œrodowisk
Pius XI nazwa³ „najpiêkniej- œwieckich i parafii bardzo
szym koœcio³em w Polsce”, zale¿y na tym, by zwróciæ
mia³o szansê poznaæ historiê uwagê samych mieszkañców
budowy Bazyliki, dowiedzieæ siê, oraz osób odwiedzaj¹cych
co przedstawiaj¹ zdobi¹ce Pragê na potencja³ tkwi¹cy
micha³owski koœció³ malowi- w Bazylice i jej otoczeniu.
d³a i wejœæ do niedostêpnych
BJ

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 18.05.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/7/2018 dotycz¹cy
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na
terenie dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia
na okres do 3 lat.

Park RzeŸby na Bródnie

Sztuka w przestrzeni
zielonej
dokoñczenie ze str. 1

znajduj¹ siê w parku, s¹
czêœci¹ kolekcji Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie.
Weneckie Biennale na
osiedlu
Na 10-lecie Parku RzeŸby
jego pomys³odawca zdecydowa³ razem ze wspó³organizatork¹ tegorocznego wydarzenia - Goshk¹ Macug¹,
polsk¹ artystk¹ od wielu lat
mieszkaj¹c¹ w Londynie, ¿e
park nie wzbogaci siê o kolejn¹ rzeŸbê, lecz od 23
czerwca do 1 lipca br. ca³e
osiedle Bródno stanie siê
wystaw¹ sztuki wspó³czesnej,
podkreœlaj¹cej specyfikê
miejsca: istniej¹ce sytuacje,
obiekty wszelkiego rodzaju,
ró¿norodne lokalne inicjatywy,
architekturê.
To nie bêdzie wystawa w
tym najbardziej znanym rozumieniu s³owa, podobnie jak
Park RzeŸby ni¹ nie jest. Ta
ekspozycja obejmie liczne
elementy osiedla: poczynaj¹c
od witryn sklepowych, poprzez balkony, ogródki przyblokowe, boiska szkolne,
a nawet wnêtrza prywatnych
mieszkañ.
Oboje artyœci zatytu³owali
tegoroczn¹ wystawê Weneckie
Biennale na Bródnie, nawi¹zuj¹c do najstarszego i najbardziej znanego cyklicznego
wydarzenia artystycznego na
œwiecie, jakim jest Biennale

Sztuki w Wenecji, podkreœlaj¹c tym samym rangê
osiedlowego wydarzenia. To
jest naprawdê powód do
dumy.
Biennale wykorzysta tradycyjne sposoby promocji
wydarzeñ, które stosuje siê
we wspó³czesnym muzealnictwie, dziêki czemu mo¿na
podkreœliæ rangê poszczególnych obiektów czy zdarzeñ.
Bêdzie zatem i katalog, i
podpisy, a tak¿e oprowadzanie z przewodnikiem, strona
internetowa wydarzenia, a
nawet… zapowiedŸ filmowa.
Warto wspomnieæ o niezwyk³ym elemencie jubileuszowego programu Parku
RzeŸby na Bródnie. Jest nim
wspó³praca z siostrzanym
centrum sztuki i parkiem
rzeŸby w Sylhet w Bangladeszu
o nazwie Srihatta. Powsta³o
w 2016 roku, a pierwszym
eksponatem by³a instalacja
Paw³a Althamera. W tym roku
w Sylhecie powstanie rzeŸba
Moniki Sosnowskiej. Artystka
wykorzysta niezrealizowany
projekt dla Bródna z 2009
roku.
Wiêcej o Parku RzeŸby na
stronie: park.artmuseum.pl/
pl/wydarzenia
Wkrótce podamy program
Weneckiego Biennale na
Bródnie.
Jolanta Zientek-Varga
Fot. autorka
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Bia³o³êka w soczewce
26 maja odbêdzie siê kolejny ju¿ bieg mam. Piêciokilometrowy dystans wiod¹cy przez Lasek Henrykowski bêdzie mia³
start i metê przy bia³o³êckim ratuszu, u zbiegu ulic K¹cik i
Produkcyjnej. Mamom mog¹ towarzyszyæ ich dzieci, bêd¹
szczególnie mile widziane. Miejsc na liœcie startowej jest 260.
Zapisaæ siê mo¿na wype³niaj¹c formularz zg³oszeniowy na stronie:
https://monsterevent.pl/pomiar-czasu-w-sporcie/zapisy-on-line.
Rejestruj¹cy siê do dziœ, czyli do 23 maja zap³ac¹ za pakiet
biegowy 20 z³, rejestruj¹cy siê w póŸniejszym terminie
– 30 z³. Warto wiêc siê pospieszyæ. Szczegó³owe informacje
na temat biegu dostêpne s¹ pod adresem: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-2578-bieg_mam_coraz_blizej.html
***
Dziœ rozpoczê³y siê prace remontowe 120-metrowego
odcinka ulicy Inow³odzkiej na osiedlu Annopol, wykonywane
przez Zak³ad Remontów i Konserwacji Dróg w ramach
miejskiego programu poprawy jakoœci dróg nieutwardzonych.
Program modernizacji polega na utwardzeniu drogi gruntowej

nawierzchni¹ betonow¹ lub asfaltow¹, bez budowy oœwietlenia,
odwodnienia, kanalizacji i chodników. T¹ metod¹ w Bia³o³êce
wyremontowano ju¿ Karnick¹, Semaforow¹, Pszeniczn¹,
Myœliwsk¹ i pierwszy odcinek ulicy Fortel.
***
W fundamenty szpitala jednego dnia, tak d³ugo oczekiwanego
w Bia³o³êce, zosta³ wmurowany kamieñ wêgielny. Na ulicy
Przykoszarowej powstaje placówka z oddzia³em przyjêæ,
przychodni¹ wielospecjalistyczn¹ - POZ, laryngologiczn¹,
ginekologiczn¹, urologiczn¹, stomatologiczn¹, okulistyczn¹,
gabinetami zabiegowymi, pracowni¹ diagnostyki obrazowej
(RTG, tomografia, USG), pracowni¹ endoskopii i dzia³em
farmacji szpitalnej. Na I piêtrze budynku bêd¹ siê znajdowaæ:
oddzia³ na 15 ³ó¿ek w pokojach 2- i 1-osobowych, blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi przeznaczonymi do
wykonywania zabiegów chirurgicznych i laparoskopowych,
sala pooperacyjna na piêæ stanowisk, sala wypoczynkowa
po zabiegach, dzia³ rehabilitacji. Na II piêtrze budynku bêd¹
siê znajdowaæ: administracja, archiwum szpitalne i sala
konferencyjno-szkoleniowa. Szpital bêdzie ponadto posiada³
parking na 60 pojazdów.
(egu)
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Sesje LVII i LVIII Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wielogodzinny spór
o autorstwo
Pierwsza z sesji przewidzianych na 16 maja przebiega³a
bez zak³óceñ. Sprawnie przeg³osowano uzupe³nienie
dotychczasowego sk³adu komisji planu i bud¿etu w osobach:
Wojciech Tumasz, Marcin Korowaj, Piotr Cieszkowski,
Wiktor Klimiuk, o radn¹ Ewê Gajewsk¹ (RdB). Czternastu
radnych popar³o tê kandydaturê, oœmiu siê wstrzyma³o.
Ostrowskiego z PiS g³osowa³o
Komisja mieszkaniowa
Nastêpnie g³osowano nad dwudziestu jeden radnych,
powo³aniem radnych na sta- jedna osoba wstrzyma³a siê
nowiska przewodnicz¹cego i od g³osu.
wiceprzewodnicz¹cego komi- Komisariat i osiedle P³udy
sji mieszkaniowej. Zg³oszony
LVIII sesja rozpoczê³a siê
na stanowisko przewodnicz¹- kilkanaœcie minut po poprzedcego (po raz kolejny) Wiktor niej od dwóch propozycji
Klimiuk z PiS, zosta³ poparty rozszerzenia porz¹dku obrad,
przez siedemnastu radnych, zg³oszonych przez Wiktora
trzech radnych siê wstrzyma³o, Klimiuka. Rozszerzenie miadwaj byli przeciw. Na zg³o- ³oby dotyczyæ projektu stanoszonego na stanowisko wiska radnych kierowanego
wiceprzewodnicz¹cego komisji do prezydent Warszawy, w
(tak¿e po raz kolejny) Dariusza sprawie utworzenia komisa-

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 09.05.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/6/2018 dotycz¹cy
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na
terenie dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia
na okres do 3 lat.

riatu policji w tzw. Zielonej
Bia³o³êce. Pawe³ Tyburc,
przewodnicz¹cy rady poinformowa³, ¿e projekt stanowiska
znajdzie siê w porz¹dku nastêpnej sesji, która mia³a siê
odbyæ jeszcze tego samego
dnia. Kolejnym punktem rozszerzaj¹cym porz¹dek mia³by byæ projekt uchwa³y w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla P³udy.
Przewodnicz¹cy rady zauwa¿y³, ¿e na projekcie uchwa³y
widnieje tylko jeden podpis –
Wiktora Klimiuka i w zwi¹zku
z tym projekt nie spe³nia
wymogów formalnoprawnych.
Wiktor Klimiuk zapewnia³, ¿e
wystarczy jego podpis, jako
¿e jest przewodnicz¹cym klubu radnych PiS. Opinia radcy
prawnego urzêdu by³a jednoznaczna – projekt musi byæ
podpisany przez grupê radnych. Projekt zosta³ wiêc uzupe³niony o podpisy radnych
klubu PiS, ale przewodnicz¹cy
rady stwierdzi³, ¿e materia
projektu jest na tyle istotna, a
zagadnienia na tyle szerokie,
i¿ nie ma mo¿liwoœci przyjmowania go w poœpiechu.
Projekt wymaga ponadto
odniesienia siê skarbnika i

radców prawnych. Zwa¿ywszy
na to powinien byæ g³osowany
na jednej z kolejnych sesji,
nie zaœ na sesji bie¿¹cej.
„Park odpoczynku” na
osiedlu Brzeziny
Wielogodzinny zator pojawi³ siê podczas debaty nad
stanowiskiem klubu radnych
RdB, dotycz¹cym parku przy
ulicy Echa Leœne na osiedlu
Brzeziny. W trakcie debaty na
sali obecni byli mieszkañcy.
Projekt parku by³ pomys³em
jednej z mieszkanek Bia³o³êki,
zg³oszonym w tegorocznej
edycji bud¿etu partycypacyjnego. Projekt ów nie znalaz³
siê ostatecznie na liœcie
przedsiêwziêæ do realizacji ze
wzglêdu na fakt, i¿ zarz¹d
dzielnicy przeznaczy³ na
sprzeda¿ dzia³kê, na której
mia³by powstaæ park. Na skutek dzia³añ radnych RdB,
m.in. zbierania podpisów
(ponad 650) pod petycj¹ w
sprawie realizacji parku i zaniechania sprzeda¿y dzia³ki,
zarz¹d dzielnicy ostatecznie
wycofa³ siê z niej i pomys³
mieszkanki zosta³ zg³oszony
do ponownej weryfikacji. Pomimo tego radni RdB zdecydowali, ¿e stanowisko w tej
sprawie powinno zostaæ skierowane do prezydent Warszawy i zarz¹du dzielnicy Bia³o³êka, powinny siê w nim
ponadto znaleŸæ uwagi dotycz¹ce sprzeda¿y dzia³ek w
Bia³o³êce w ogóle. Ju¿ w trakcie odczytywania stanowiska
przez wnioskodawców pojawi³y siê zgrzyty. Waldemar
Roszak (PO) natarczywie
dopytywa³ radn¹ sprawozdawcê, czy ona osobiœcie
pisa³a to stanowisko i sugerowa³, ¿e niektóre fragmenty
jako ¿ywo przypominaj¹
stanowisko w tej samej
sprawie sformu³owane przez
PO. Jawny plagiat zarzuci³a
radnym RdB Agnieszka Borowska (PO). Nastêpnie w
obecnoœci mieszkañców mia³
miejsce d³ugotrwa³y i doœæ
¿enuj¹cy spektakl, kto od
kogo czerpa³ w trakcie pisania stanowiska. Ostatecznie
kilkakrotnie og³aszano przerwy, w celu wypracowania
wspólnego stanowiska.
Agnieszka Borowska za¿yczy³a sobie, by po ka¿dym
odczytanym fragmencie (sic!)
pojawia³a siê informacja na
temat jego autorstwa. W stanowisku znalaz³ siê apel o
utworzenie parku oraz apel o
ograniczenie sprzeda¿y bia³o³êckich dzia³ek nale¿¹cych
do miasta, by nie uszczuplaæ
skromnych zasobów na potrzeby inwestycyjne dzielnicy.
Burmistrz Dariusz Kacprzak
zapewni³, ¿e do koñca kadencji
samorz¹du sprzeda¿ dzia³ek
zostanie ograniczona.
Rada Seniorów, M³odzie¿owa
Rada Dzielnicy Bia³o³êka
Ze wzglêdu na póŸn¹ porê
przed interpelacjami dopuszczono do g³osu Danielê Fidurê, sekretarz bia³o³êckiej
Rady Seniorów, która poinformowa³a zebranych o dzia³alnoœci rady. Pomimo trudnoœci
z wyci¹gniêciem seniorów z
domów rada dzia³a i organizuje ró¿nego rodzaju aktywnoœci, np. wolontariat. Priorytetem jest obecnie projekt
budowy domu dziennego
pobytu i domu seniora.

W interpelacjach i zapytaniach dominowa³y zagadnienia z dziedziny ochrony œrodowiska, m.in. bezprawna
wycinka drzew. Przy Mehoffera np. pojawi³y siê na
drzewach oznakowania, radni
pytali czy s¹ one przeznaczone
do wycinki. Burmistrz Marcin
Adamkiewicz odpowiedzia³,
¿e niestety tak, bowiem inwestor zakupi³ dzia³kê nale¿¹c¹
do osoby prywatnej. Burmistrz zapewni³, ¿e zarz¹d
robi wszystko, by ograniczyæ
wycinkê przy Mehoffera. W
tej czêœci sesji pojawi³ siê

tak¿e wniosek o modernizacjê
rzeki D³ugiej.
Nastêpnie g³os zabra³ Bartosz D¹browa, przewodnicz¹cy
M³odzie¿owej Rady Dzielnicy
Bia³o³êka, informuj¹c, ¿e minê³o w³aœnie 10 lat od momentu
powo³ania rady i zapewniaj¹c,
¿e cia³o to dzia³a prê¿nie i jest
liderem wœród sto³ecznych,
m³odzie¿owych rad. Zaprosi³
zebranych na uroczyst¹ sesjê
i jubileuszow¹ galê.
W tym miejscu, ze wzglêdu
na póŸn¹ porê, przewodnicz¹cy
Pawe³ Tyburc og³osi³ przerwê w
sesji do 5 czerwca.
(egu)

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 27/CP/2018 z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci elektroenergetycznej SN przy ul. Rybackiej,
Szklarniowej, Bruszewskiej na dz. nr ew. 43/1, 94, 93/1, 93/2 z
obrêbu 4-07-18, dz. nr ew. 15 z obrêbu 4-16-46 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek inwestora INNOGY STOEN
OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa,
reprezentowanego przez Tomasza Bogackiego, z³o¿ony
dnia 16 lutego 2018 r. i uzupe³niony dnia 22 lutego 2018 r.
- decyzji nr 28/CP/2018 z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie linii kablowych SN i nN (elektroenergetycznych) na
cz. dz. nr ew. 66, 60/21 z obr. 40703 przy ul. Przykoszarowej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46,
00-672 Warszawa, reprezentowanego przez Dariusza
Naruszewicza, z³o¿ony dnia 19 lutego 2018 r.
- decyzji nr 29/CP/2018 z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie przewodu wodoci¹gowego D= ok. 150 mm,
L= ok. 73,0 m na dz. nr ew. 10/2 z obrêbu 4-06-15 przy
ul. Elektronowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek inwestora KCh Spo³ecznoœæ Chrzeœcijañska
„PÓ£NOC” w Warszawie, ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa,
reprezentowanego przez Piotra Szafranka, z³o¿ony dnia
24 stycznia 2018 r. i uzupe³niony dnia 20 lutego 2018 r.
- decyzji nr 30/CP/2018 z 30 kwietnia 2018 r. umarzaj¹cej
postêpowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przedszkola wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ na dz. nr ew. 94/1 i 94/2 z obrêbu 4-07-03 przy
ul. Danusi na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora - AGK Architekci GP Sp. z o.o., z³o¿ony dnia 26 kwietnia 2018 r.
- decyzji nr 31/CP/2018 z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie kana³u œciekowego DN 0,4 m w ul. Ostródzkiej
na odc. od ul. Artyleryjskiej do ul. Wspó³czesnej wraz z odcinkami
sieci kanalizacyjnej od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci
oraz odcinki dla istniej¹cych i projektowanych ulic poprzecznych
na czêœci dz. nr ew. 64/25, 48/2, 34, 67/3, 65/78, 213, 68/8,
72/8, 74/1, 39/38, 141, 65/77 z obrêbu 4-16-37 oraz na dz. nr
ew. 211, 48/4, 216, 68/7, 37/5, 37/7, 48/5, 73/1, 69/3, 70/1,
39/37, 48/6 z obrêbu 4-16-37 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka
Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia
29 stycznia 2018 r. i zmieniony dnia 15 lutego 2018 r.
- decyzji nr 32/CP/2018 z 4 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
sieci gazowej œredniego ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 47,5 m
i œrednicy 40 mm PE na dzia³kach ew. nr 18/20, 18/22, 18/23,
18/24 oraz na czêœci dzia³ki ew. nr 27/4 w obrêbie 4-04-24,
przy ul. Orchowieckiej, w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o,
ul. Krucza 6/14, 00537 Warszawa, reprezentowanego przez
pe³nomocnika Agatê Poœlada, z³o¿ony dnia 6 marca 2018 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹
ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 306 i 308), w poniedzia³ki
w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce
siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem
odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

„Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44 wywieszony
zosta³ w dniu 15 maja 2018 r. wykaz lokali u¿ytkowych
(miejsc postojowych) przeznaczonych do najmu w trybie
poza konkursem ofert, na okres do 3 lat na rzecz lokatorów
lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Porajów 14.”

Prezentacja
nowej Œwiatowida

dokoñczenie ze str. 1

pasa na istniej¹cej jezdni ulicy Œwiatowida na miejsca
parkingowe, zmiana geometrii jezdni po to, aby ocaliæ d¹b
rosn¹cy przy ulicy Stefanika,
uspokojenie ruchu oraz
zmniejszenie szerokoœci pasów ruchu do 3-3,25 m. Zaplanowano te¿ dodatkowe
przejœcia dla pieszych pomiêdzy skrzy¿owaniami, rozdzielenie jezdni, œcie¿ki rowerowej i chodnika pasem zieleni
oraz remont istniej¹cych dróg
rowerowych po zachodniej
stronie ulicy.
Priorytetem w tym projekcie jest linia tramwajowa, której doci¹gniêcie do pêtli w
Winnicy bêdzie realizowane
w I etapie inwestycji. Przetarg
na realizacjê I etapu zostanie
og³oszony w trzecim kwartale tego roku. Budowa drugiej
jezdni ulicy Œwiatowida ma
byæ realizowana w II etapie.
Chocia¿ czas realizacji II
etapu nie zosta³ dok³adnie
okreœlony, to on w³aœnie by³
g³ównym przedmiotem dyskusji w trakcie spotkania w
bia³o³êckim ratuszu. Bardzo
szczegó³owe uwagi zg³asza³
radny Wojciech Tumasz. Postulowa³ on budowê œcie¿ki
rowerowej równie¿ po
wschodniej stronie ulicy
Œwiatowida, to znaczy
wzd³u¿ nowej jezdni, a tak¿e
wyprostowanie istniej¹cej ju¿
drogi rowerowej, poprowadzonej po stronie zachodniej
ulicy. Chodzi o wygodê rowerzystów, którzy na skrzy¿owaniu z Myœliborsk¹ musz¹
pokonywaæ trasê w kszta³cie
litery „S”.
Radny Tumasz przewiduj¹co wnioskowa³ równie¿ o
poszerzenie do dwóch pasów
prostopad³ej do Œwiatowida
ulicy Talarowej, która przecie¿ nie bêdzie docelowo prowadziæ tylko do Biedronki, jak
jest w tej chwili, lecz pobiegnie do Mehoffera a nawet
dalej. Trzeba przewidzieæ,
sugerowa³ dalej radny Tumasz, zarówno na niej, jak na
Myœliborskiej, zatoki autobusowe, a na skrzy¿owaniu z
ulic¹ Æmielowsk¹ – przesun¹æ stacjê Veturilo.

Przedstawiciele ZTM-u odpowiedzieli, ¿e obecny projekt przebudowy Œwiatowida
jest projektem zamiennym i
nie obejmuje zmian infrastruktury, zreszt¹ zatoki autobusowe na Talarowej nie zosta³y zaakceptowane przez
Biuro Polityki Mobilnoœci i
Transportu. Podobnie odpierali kolejne wnioski radnego
Tumasza, dotycz¹ce wyznaczenia dodatkowych miejsc
postojowych przy nastêpnych
skrzy¿owaniach, jak równie¿
zorganizowania dodatkowego przejœcia dla pieszych w
okolicach skrzy¿owania z
ulic¹ Mehoffera, czy te¿ zachowania, b¹dŸ wyeliminowania niektórych zjazdów.
Niew¹tpliwie nale¿y podziwiaæ dalekowzrocznoœæ radnego Wojciecha Tumasza, i jego
nieustêpliwoœæ w zg³aszaniu
drobiazgowych propozycji, podyktowan¹ trosk¹ o nie wydawanie dwukrotnie publicznych
pieniêdzy („wykonaæ inwestycjê od razu w sposób optymalny”), jednak ca³a ta dyskusja
mo¿e siê okazaæ niepotrzebn¹
„sztuk¹ dla sztuki”.
Nie do koñca wiadomo, czy
na II etap inwestycji, tzn. na
budowê drugiej jezdni ulicy
Œwiatowida w ogóle s¹ pieni¹dze. Na konkretne pytanie o
tytu³ inwestycyjny na ten cel,
przedstawiciele ZTM-u odpowiedzieli wymijaj¹co, ¿e „w
bud¿ecie m.st. Warszawy zabezpieczono œrodki finansowe
równie¿ na realizacjê II etapu
tj. budowê drugiej jezdni ul.
Œwiatowida. Realizacja ca³oœci
zadania inwestycyjnego przewidziana jest do 2021 r. z czego I etap na Winnicy planujemy wykonaæ do koñca 2019 r.”.
Oby tak by³o. Je¿eli bowiem
tytu³u inwestycyjnego nie ma,
to wszystkie decyzje, a z nimi
ca³y projekt, mog¹ siê przeterminowaæ i oka¿e siê, ¿e
dyskutujemy o rzeczywistoœci
wirtualnej, a przecie¿ mieszkañcy Tarchomina zas³uguj¹
na reprezentacyjn¹ ulicê, wygodn¹ dla ró¿nych u¿ytkowników, zarówno dla kierowców,
jak i dla pieszych i rowerzystów, równie¿ „w realu”.
Joanna Kiwilszo
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10-lecie M³odzie¿owej Rady
Dzielnicy Bia³o³êka
19 maja w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ulicy
G³êbockiej 66 odby³a siê uroczysta gala z okazji 10-lecia
M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Bia³o³êka. By³y nagrody i tort.
Pojawi³y siê ³zy wzruszenia, ale wiêcej by³o œmiechu
i radoœci.
M³odzie¿owa
Rada dba o œrodowisko naturalne,
Dzielnicy Bia³o³êka zosta³a czyli bierze udzia³ w sprz¹tapowo³ana w 2008 roku z niu œwiata, uœwiadamia, czyli
inicjatywy Paw³a Tyburca, prowadzi warsztaty dla swoówczesnego przewodnicz¹- ich rówieœników. Z licznych
cego Rady Dzielnicy. MRD inicjatyw m³odzie¿owej rady
sk³ada siê z radnych wy- mo¿na wymieniæ zorganizobranych spoœród uczniów wanie charytatywnego mebia³o³êckich gimnazjów i czu, z którego dochód zasili³
liceum. To grupa kilkunastu kasê WOŒP, uczestnictwo w
m³odych ludzi, których projekcie „Sportowa Strumypasj¹ jest dzia³anie.
kowa”, które zaowocowa³o
To dzia³anie przejawia siê bezp³atnym udostêpnieniem
w ró¿ny sposób: MRDB po- m³odzie¿y boiska na terenie
maga, czyli gra dla WOŒP, Bia³o³êckiego Oœrodka Spor-

tu, czy te¿ zorganizowanie
Maratonu Komedii Romantycznych w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury.
Cz³onkowie MRDB reprezentuj¹ bia³o³êck¹ m³odzie¿
na Konferencji M³odzie¿owych Rad w Sejmie RP, jak
równie¿ uczestnicz¹ w pracach Zespo³u Parlamentarnego ds. M³odzie¿y. Przed
nimi konferencja Samorz¹dów Uczniowskich Bia³o³êki.
Zorganizowana 19 maja
gala sta³a siê okazj¹ do
podsumowania 10-letniej
dzia³alnoœci i nagrodzenia
najlepszych.
Galê prowadzi³ z ogromn¹
swobod¹ przewodnicz¹cy

MRDB Bartosz D¹browa.
Podczas uroczystoœci zaprezentowano nowe logo oraz
spot MRDB, po czym nast¹pi³a ceremonia wrêczenia
M³odzie¿owej Nagrody Obywatelskiej oraz nagrody Przyjaciel Bia³o³êckiej M³odzie¿y.
Laureatom gratulowali burmistrz Ilona Soja-Koz³owska
i zastêpca burmistrza Marcin
Adamkiewicz. Galê uœwietni³y
pokazy muzyczno-taneczne
w wykonaniu Egurrola Dance
Studio oraz Broadway Musical School. Jak przysta³o na
jubileusz, impreza zakoñczy³a siê degustacj¹ wielkiego
tortu.
JK
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Œliwice dokoñczone
Projekt uzupe³nienia wschodniej strony ul. Witkiewicza o zabudowê nawi¹zuj¹c¹ skal¹ do istniej¹cych
przedwojennych domów powsta³ jako uzupe³nienie i
rozwiniêcie g³osu mieszkañców w debacie na temat
przysz³ego zagospodarowania terenów s¹siaduj¹cych
z osiedlem.
Kolonia Œliwice powsta³a w jest w tym miejscu zabudowa
latach 30 XX w. jako pierw- mieszkaniowa, choæ ju¿ o
szy etap planowanej przed du¿ej intensywnoœci.
wojn¹ dzielnicy willowej,
Z punktu widzenia mieszktóra mia³a powstaæ vis a vis kañców, ale i urbanistów,
¯oliborza. Niestety, II wojna sta³o siê bardzo wa¿ne, aby
œwiatowa przerwa³a te plany, najbli¿sze s¹siedztwo Kolonii
a domy po wschodniej stronie Œliwice nie zosta³o przyt³oul. Witkiewicza nie zd¹¿y³y czone budynkami mieszkalpowstaæ. Po wojnie, zamiast nymi o zbyt du¿ej skali. St¹d
rozbudowy, na tym terenie propozycja zagospodaropowsta³a Fabryka Samocho- wania wschodniej czêœci
dów Osobowych. Jednak ul. Witkiewicza zabudow¹
historia zatoczy³a ko³o i dzi- willow¹, maksymalnie trzysiaj ponownie planowana kondygnacyjn¹ o wysokoœci

do 12 m - analogicznie do
istniej¹cej przedwojennej
zabudowy Œliwic.
Projekt wykonany przez
pracowniê NM architekci zak³ada nawi¹zanie do istniej¹cej
zabudowy skal¹, materia³em
i detalem. Projektowane
domy wykonane by³yby z
ceg³y. Du¿e przeszklenia na
dwóch pierwszych kondygnacjach i w¹skie otwory
okienne na trzeciej, ostatniej
kondygnacji, nawi¹zuj¹ we
wspó³czesny sposób do
okien poddaszy istniej¹cych
budynków po drugiej stronie
ul. Witkiewicza i ul. Gersona.
Projekt przewiduje przeznaczenie ostatnich kondygnacji
na cele mieszkaniowe lub

us³ugowe pod wynajem dla
pracowni artystycznych, zawodów zwi¹zanych z nieuci¹¿liwym rzemios³em, czyli
takich, jakie obecnie zosta³y
wyparte z miast. Odwrócenie
dotychczasowych tendencji
zak³adaj¹cych lokowanie lokali
us³ugowych w parterach ma na
celu zachowanie kameralnego
charakteru Œliwic. W s¹siedztwie
terenu zielonego wewn¹trz
projektowanej zabudowy,
mog³aby powstaæ otwarta na
zieleñ kawiarnia.
ZS

Rolety wewnêtrzne
plisy, ¿aluzje, moskitery
Rolety zewnêtrzne
(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147
22 679-23-41

Park Kulturowy szans¹ dla Pragi?
10 maja w Muzeum Warszawskiej Pragi odby³a siê
kolejna debata z cyklu „Wokó³ rewitalizacji”, którego
inicjatork¹ jest Ewa Ziajkowska, tym razem poœwiêcona
idei stworzenia na Pradze Pó³noc parku kulturowego. O
takie rozwi¹zanie, mog¹ce chroniæ zabytkowy krajobraz
dzielnicy przy jednoczesnym zwiêkszonym wsparciu
finansowym na rzecz rewitalizacji praskich kamienic,
mówi siê od dawna. Jako pierwsi otwarcie wspominali o
tym przy okazji wdra¿ania programu rewitalizacji prascy
spo³ecznicy zwi¹zani z Praskim Stowarzyszeniem Mieszkañców „Micha³ów”. Niestety, wprowadzaj¹c ZPR, miasto
zdecydowa³o siê na inne rozwi¹zania.
Po kilku latach pomys³ od 15 lat. S¹ obok rejestru,
jednak wróci³, przede wszyst- pomników historii oraz ochrony
kim na kanwie zmian w dzia- konserwatorskiej w planach
³alnoœci Biura Sto³ecznego miejscowych czwart¹ form¹
Konserwatora Zabytków po ochrony zabytków wymiewypowiedzeniu w ubieg³ym nion¹ w ustawie o ochronie
roku porozumienia zawartego zabytków. Obecnie w Polsce
przez miasto z wojewod¹ dzia³a 36 parków kulturomazowieckim odnoœnie re- wych, z których najbardziej
alizowania przez SKZ na znany przed kilkoma laty
terenie Warszawy dzia³añ utworzono w Krakowie (obejzarezerwowanych dla kon- muje rejon starego miasta
serwatora wojewódzkiego. oraz wzgórza wawelskiego).
Zmieniona sytuacja stwarza Wprowadzenie w grodzie
okazjê, aby wyznaczyæ miej- Kraka parku kulturowego
skiemu konserwatorowi nowe mia³o przede wszystkim na
zadania w zakresie edukacji celu walkê z nielegalnymi
i kszta³towania d³ugofalowej reklamami zaœmiecaj¹cymi
polityki ochrony zabytków, o przestrzeñ publiczn¹ w tym
czym w trakcie debaty wspo- mieœcie. Po kilku latach od
mina³ dyrektor BSKZ, Micha³ wdro¿enia tego rozwi¹zania
Krasucki.
mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e
Parki kulturowe w polskim cel zosta³ osi¹gniêty i zabytprawodawstwie, w kontekœcie kowe ulice w wiêkszoœci
ochrony zabytków, funkcjonuj¹ oczyszczono z ma³o este-

Oleje t³oczone na zimno:
olej lniany, olej rzepakowy,
olej z pestek dyni i inne.
www.e-zdroweoleje.pl

tycznych reklam, nie uszczuplaj¹c przy tym przychodów
lokalnych przedsiêbiorców
(w ramach parku kulturowego prowadzone s¹ dzia³ania
edukacyjne zwi¹zane m.in. z
wypracowywaniem dobrych
praktyk reklamowych). W
trakcie debaty w Muzeum
Pragi rolê parków kulturowych w ochronie zabytków
przedstawi³ dr Andrzej Siwek
(Instytut Historii Sztuki UJ/
Narodowy Instytut Dziedzictwa OT w Krakowie), który
jest wspó³autorem krajowego
raportu o skutecznoœci ochrony
krajobrazu za pomoc¹ parku
kulturowego oraz planów
ochrony i zarz¹dzania dla
parków w Krakowie i Zakopanem. O doœwiadczeniach
praskich z kolei opowiada³
zebranym Tomasz Peszke z
Praskiego Stowarzyszenia
Mieszkañców „Micha³ów”,
który zwróci³ uwagê na katastrofalne skutki braku takiego
rozwi¹zania w sytuacji, gdy
dla wiêkszoœci obszaru Pragi
nie ma uchwalonych planów
miejscowych, a jednoczeœnie
silna presja inwestycyjna
skutkuje nieodwracalnym
przekszta³caniem bry³ wielu
zabytkowych budynków.
Przedstawiaj¹c zdjêcia szpec¹cych rejon ul. Targowej
ekranów akustycznych zainstalowanych wraz z budow¹
Trasy Œwiêtokrzyskiej Peszke wspomnia³, ¿e gdyby na
Pradze funkcjonowa³ park
kulturowy, tego typu rozwi¹-

zania nie mog³yby siê pojawiæ w przestrzeni publicznej.
Na zalety ustanowienia na
Pradze Pó³noc parku kulturowego zwraca³ równie¿
uwagê inny cz³onek PSM
Micha³ów, Krzysztof Michalski,
podkreœlaj¹c, ¿e procedura
ustanowienia tej formy ochrony krajobrazu jest znacznie
szybsza ni¿ przyjêcie w Warszawie planu miejscowego
(do uchwalenia MPZP w
warunkach warszawskich
potrzeba œrednio kilkunastu
lat) i do czasu uchwalenia
tego ostatniego mo¿e byæ
skutecznym narzêdziem
ochrony zabytkowego charakteru przekszta³canych w
wyniku dzia³añ inwestycyjnych kolejnych przestrzeni
na Pradze.
Pochlebnie o wdro¿eniu
takiego narzêdzia wypowiadali siê równie¿ przybyli
na debatê pracownicy Biura
Architektury i Planowania
Przestrzennego, a tak¿e
przedstawiciele SKZ. Ci
ostatni wspomnieli, ¿e trwaj¹
prace nad ustanowieniem
dwóch nowych parków
kulturowych w Warszawie
(dotychczas t¹ form¹
ochrony objêty by³ jedynie
zabytkowy rejon Wilanowa
i Ursynowa – jako Wilanowski
Park Kulturowy), na terenie
Œródmieœcia i w³aœnie na
Pradze. Czas poka¿e, czy
te zapowiedzi zostan¹
zrealizowane.
JO

Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.), art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
w dniu 7 maja 2018 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego
na wniosek Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, dzia³aj¹cego z
upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy, zosta³a wydana decyzja
nr 216/2018/ZRID Prezydenta m.st. Warszawy, udzielaj¹ca
zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej na:
budowie drogi publicznej gminnej - ulicy Brzeziñskiej na odcinku
od skrzy¿owania z ulic¹ Mehoffera do skrzy¿owania z ulic¹
Szamotulsk¹ w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Inwestycja drogowa bêdzie realizowana na terenie dzia³ek:
z obrêbu 4-17-05, oznaczonych w ewidencji gruntów nr:
14/25 (cz.), 14/44, 34/5, 34/6 (cz.), 16/7, 43/16, 26/7 (cz.), 26/8,
14/48 (z podzia³u dz. nr 14/45), 18/25 (z podzia³u dz. nr 18/21),
18/27 (z podzia³u dz. nr ew. 18/24), 27/4 (z podzia³u dz. nr ew. 27/1),
27/5 (z podzia³u dz. nr ew. 27/2), 36/1 (z podzia³u dz. nr ew. 36),
42/3, 42/4, 42/6 (z podzia³u dz. nr ew. 42/2),
z obrêbu 4-17-06 oznaczonych w ewidencji gruntów nr:
44/15 (cz.), 44/16, 44/37, 70, 33/4 (z podzia³u dz. nr ew. 33/1),
33/5 (z podzia³u dz. nr ew. 33/2), 34/1 (z podzia³u dz. nr ew. 34),
44/49 (z podzia³u dz. nr ew. 44/6), 44/51 (z podzia³u dz. nr ew. 44/8),
44/53 (z podzia³u dz. nr ew. 44/9), 44/55 (z podzia³u dz. nr ew. 44/11),
57/6 (z podzia³u dz. nr ew. 57/4).
W ramach przedmiotowej inwestycji wystêpuje obowi¹zek:
1. budowy odcinka sieci elektroenergetycznej (kabla energetycznego) dla potrzeb oœwietlenia drogi na dzia³ce z obrêbu
4-17-05 oznaczonej nr 14/49 (powsta³ej z podzia³u dz. 14/45),
2. budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej na terenie
objêtym inwestycj¹ drogow¹ oraz na dzia³kach z obrêbu 4-17-05
oznaczonych nr: 42/5 (po wydzieleniu z dz. 42/2), 16/6, 26/4, 26/5
oraz na terenie dzia³ki z obrêbu 4-17-06 oznaczonej nr 26/2,
3. budowy odcinka sieci wodoci¹gowej na terenie objêtym
inwestycj¹ drogow¹ oraz na terenie dzia³ek z obrêbu 4-17-06
oznaczonych nr: 57/7 (po wydzieleniu z dz. nr 57/4), oraz
cz. dz. 59/1, oraz na terenie czêœci dzia³ek z obrêbu 4-17-08
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/7 i 1/9,,
4. przebudowy ogrodzenia oraz rozbiórki obiektu budowlanego
(drewnianej wiaty na opa³) na terenie dzia³ek nr 42/5 i 42/4,
powsta³ych w wyniku podzia³u dzia³ki nr 42/2 z obrêbu 4-17-05.
Na wniosek inwestora, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.,
2017 poz. 1496, ze zm), ww. decyzji zosta³ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnoœci.
Nieruchomoœci, które staj¹ siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego
Warszawy, z dniem w którym decyzja nr 216/2018/ZRID
stanie siê ostateczna:

Nr dzia³ki przeznaczony pod inwestycjê drogow¹

Nr obrêbu

14/48, 42/3, 42/4, 18/27, 18/25, 27/5, 14/44, 42/6, 36/1, 27/4

4-17-05

33/5, 44/37, 70, 57/6, 33/4, 34/1, 44/49, 44/51, 44/53, 44/55

4-17-06

Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka: decyzja dostêpna w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka (IV piêtro, pok. 404c)
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu
decyzji. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu
dni od dnia publicznego og³oszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. (za dzieñ
publicznego obwieszczenia przyjmuje siê datê ukazania siê niniejszego
zawiadomienia w prasie lokalnej). Miejsce z³o¿enia odwo³ania:
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
Na podstawie art. 136 § 3 Kpa strona w odwo³aniu mo¿e zawrzeæ
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwo³awczy postêpowania
wyjaœniaj¹cego w zakresie niezbêdnym do rozstrzygniêcia sprawy.
Na podstawie art. 17 ust. 3 powo³anej specustawy drogowej
decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi zaopatrzona w rygor
natychmiastowej wykonalnoœci:
- uprawnia do rozpoczêcia robót budowlanych,
- zobowi¹zuje do niezw³ocznego wydania nieruchomoœci,
- uprawnia do faktycznego objêcia nieruchomoœci w posiadanie
w³aœciwego zarz¹dcy drogi,
- uprawnia do wydania przez w³aœciwy organ dziennika budowy.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, decyzja podlega dorêczeniu wnioskodawcy. Pozosta³e strony otrzymuj¹ zawiadomienia o jej wydaniu
na adres widniej¹cy w ewidencji gruntów. Ponadto, zawiadomienia o wydaniu decyzji wywieszone zostan¹ w Urzêdzie
Dzielnicy Bia³o³êka oraz umieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu m.st. Warszawy i w prasie lokalnej.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel lub u¿ytkownik
wieczysty nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ
odszkodowania zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci
nieruchomoœci lub wartoœci prawa u¿ytkowania wieczystego
(art.18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).
Postêpowanie w sprawie ustalenia wysokoœci odszkodowania
bêdzie prowadzone przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Pañstwa
Urzêdu m.st. Warszawy, ul. Cha³ubiñskiego 8.
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DKDS o kulturze na Pradze
Majowe spotkanie pó³nocnopraskiej DKDS poœwiêcone by³o dzia³alnoœci wybranych
placówek kulturalnych funkcjonuj¹cych na Pradze, a tak¿e polityce kulturalnej miasta.
Zaproszenie przewodnicz¹cego DKDS, Krzysztofa Michalskiego, przyjêli przedstawiciele Domu Kultury Praga, Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego, Muzeum
Warszawskiej Pragi, a tak¿e Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, wiceburmistrz Zbigniew
Cierpisz nadzoruj¹cy politykê kulturaln¹, a tak¿e p.o. naczelnika Wydzia³u Kultury,
Andrzej Haluch. Podczas spotkania, które odby³o siê 9 maja, zaproszeni goœcie przez
blisko trzy godziny odpowiadali na pytania przedstawicieli dzia³aj¹cych na Pradze
organizacji pozarz¹dowych, dotycz¹ce ró¿nych aspektów dzia³alnoœci kulturalnej
wymienionych placówek, a tak¿e ca³okszta³tu polityki kulturalnej, w tym koordynacji
dzia³añ poszczególnych instytucji oraz akcji informacyjnej.
Nie sposób w prasowej Pragi (ten cel realizowany jest uczestnicz¹c w spotkaniach
notce streœciæ wszystkich m.in. poprzez wystawy), jak i z pisarzami, prelekcjach hiwyst¹pieñ, ale kilka kwestii tym, co obecnie dzieje siê w storycznych, czy np. przedjest wartych podkreœlenia. naszej dzielnicy, m.in. w ra- stawieniach teatralnych.
Wszystkie trzy instytucje mach programu rewitalizacji Wszystkie instytucje borykaj¹
realizuj¹ mnóstwo dzia³añ (spacery, eksperckie debaty, siê z niewystarczaj¹cym
skierowanych do ró¿nych dzielenie siê wiedz¹ z inwe- wsparciem finansowym, co
grup odbiorców. Dom kultury storami publicznymi i pry- nie tylko wp³ywa na ofertê, ale
kieruje ofertê przede wszyst- watnymi na temat wygl¹du i np. na mo¿liwoœæ pozyskikim do dzieci i m³odzie¿y zabytkowych kamienic). Z kolei wania z rynku specjalistów w
(przy okazji docieraj¹c jednak biblioteka jest pierwszym zakresie kreowania kultury.
równie¿ do rodziców), a tak- miejscem, w którym wielu Mimo to liczba inicjatyw reali¿e do seniorów. Inicjatywy mieszkañców w ka¿dym wieku zowanych corocznie przez
realizowane przez muzeum ma szansê zetkn¹æ siê z kultur¹, muzeum, bibliotekê czy
skierowane s¹ do osób zainte- nie tylko przy okazji wypo¿y- dom kultury, jest naprawdê
resowanych zarówno histori¹ czania ksi¹¿ek, ale te¿ imponuj¹ca.

Prascy mistrzowie
sztuki u¿ytkowej
O tym, ¿e zwyk³a fili¿anka mo¿e byæ dzie³em sztuki przekonali siê uczestnicy
kolejnych warsztatów z cyklu „Zostañ praskim mistrzem”, zorganizowanych
w Galerii Wileñskiej.
Co to jest sztuka u¿ytkowa najlepiej zrozumieæ, tworz¹c samodzielnie niepowtarzalny
przedmiot, piêkny i jednoczeœnie u¿yteczny.
Chêtnych nie brakowa³o. W sobotê 19 maja
pracownia w przestrzeni gier na poziomie II
Galerii Wileñskiej szybko zape³ni³a siê ma³ymi
artystami. Z pomoc¹ przedstawicielek Centrum
Artystycznego Sztukarnia dzieci robi³y z
kolorowego papieru i listewek latawce, które
póŸniej przechodzi³y test z latania przed galeri¹. Niepowtarzalne, bo ozdobione w³asnorêcznie latawce mog³y te¿ trafiæ do pude³ek
praskich skarbów, w których dzieci kolekcjonuj¹ pami¹tki z poszczególnych warsztatów.
By³o te¿ inne zadanie: ozdobienie du¿ej
bia³ej fili¿anki, która pod koniec dnia, dziêki
Z okazji 370. urodzin Pragi, Galeria Wileñska ma³ym mistrzom sztuki u¿ytkowej sta³a siê
zorganizowa³a dla dzieci cykl kreatywnych bajecznie kolorowa, ciesz¹c oczy przyczepionymi
warsztatów pod has³em „Zostañ praskim do niej bibu³kowymi kwiatami, biedronkami,
mistrzem”. W trakcie zajêæ, prowadzonych i innymi produktami dzieciêcej wyobraŸni.
przez lokalnych twórców i aktywistów, mali Maluj¹c obraz na w³asnym latawcu, czy ozdauczestnicy poznaj¹ tajniki ró¿nych dziedzin biaj¹c fili¿ankê dzieci zrozumia³y, ¿e ka¿dy,
kultury, a tak¿e historiê i sztukê Pragi. Tematem nawet najzwyklejszy przedmiot domowego
przewodnim spotkania, które mia³o miejsce u¿ytku, mo¿na zamieniæ w dzie³o sztuki.
Joanna Kiwilszo
19 maja, by³a sztuka u¿ytkowa.

Cz³onkowie organizacji
pozarz¹dowych du¿o kwestii
zaadresowali do przedstawicieli
urzêdu. Jednym z problemów,
na który zwróci³ uwagê Piotr
Stryczyñski z Towarzystwa
Przyjació³ Pragi jest brak kalendarza imprez kulturalnych,
dostêpnego publicznie i
umo¿liwiaj¹cego edytowanie
osobom, czy instytucjom,
które realizuj¹ okreœlone inicjatywy kulturalne. To powoduje, ¿e o ró¿nych dzia³aniach mieszkañcy po prostu
nie wiedz¹. Na potrzebê
stworzenia takiego materia³u
w wersji papierowej, dedyko-

wanego osobom, które na co
dzieñ nie korzystaj¹ z internetu, zwróci³ z kolei uwagê
Krzysztof Michalski z PSM
Micha³ów.
Przedstawicielka FRSO,
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz oraz reprezentant UKS
B³yskawica, Dariusz Grajda,
pytali z kolei o pola ewentualnej wspó³pracy samorz¹du i
instytucji kultury z praskimi
NGO. O ile muzeum, biblioteka, czy dom kultury wyrazi³y
chêæ wspó³pracy przy realizacji ró¿nych oddolnych inicjatyw, o tyle przedstawiciel
wydzia³u kultury skupi³ siê
przede wszystkim na procedurach konkursowych
(otwarte konkursy ofert na
powierzenie organizacjom

pozarz¹dowym realizacji
okreœlonych zadañ takich jak
np. spacery po Pradze) oraz du¿ych wydarzeniach kulturalnych, takich jak cykle koncertów,
czy du¿e imprezy plenerowe,
których realizacja powierzana
jest podmiotom komercyjnym.
Cz³onkowie praskich NGO
zwrócili równie¿ uwagê na
potrzebê koordynacji pewnych dzia³añ tak, by zbli¿one
do siebie imprezy realizowane przez miasto i dzielnicê
(np. wydarzenia na ul. Z¹bkowskiej czy miejskie i dzielnicowe wigilie) ³¹czy³y mieszkañców i ró¿ne dzia³aj¹ce na
Pradze podmioty, a nie by³y
odbierane jako dzia³alnoœæ
wobec siebie konkurencyjna.
JO
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Praga bez barier
Chodnik tylko z jednej strony ulicy,
strome schody prowadz¹ce na pó³piêtro do
koñcz¹cej na wy¿szym poziomie swój bieg
windy, przejœcie pod ulic¹ pozbawione wind, do
którego mo¿na siê dostaæ tylko po schodach,
w¹ski chodnik zastawiony samochodami, to
codzienny obraz przestrzeni naszego miasta,
widzianej z perspektywy wielu mieszkañców.
Jeœli jest siê osob¹ m³od¹, wysportowan¹ i
zdrow¹, zazwyczaj nie zwraca siê uwagi na
te wszystkie przeszkody. Co najwy¿ej nieco
narzekamy, gdy trzeba jakiœ dystans pokonaæ naoko³o, bo tak poprowadzono chodnik,
czy dobudowano szyb windy. Gorzej, jak w
naszym ¿yciu pojawia siê wózek – czy to dzieciêcy, czy inwalidzki – b¹dŸ wiek i ró¿ne przebyte schorzenia ograniczaj¹ dotychczasow¹
swobodê poruszania siê. Ka¿dy z nas prêdzej czy póŸniej takiej sytuacji doœwiadczy.
Dlatego warto tak projektowaæ przestrzeñ, by mogli z niej samodzielnie korzy-

staæ wszyscy. Sprawni i niepe³nosprawni,
dzieci i seniorzy, poruszaj¹cy siê w wygodnych butach sportowych i pod¹¿aj¹cy
chwiejnym krokiem, na wysokich szpilkach.
Bywa z tym ró¿nie. Kilka praskich przyk³adów z brzegu. Parê lat temu w ramach
projektu z bud¿etu partycypacyjnego
wykonano przejœcie dla pieszych przez
Sierakowskiego na wysokoœci szpitala.
Wykonawcy niestety zapomnieli obni¿yæ
krawê¿niki, w zwi¹zku z czym przez kilka
miesiêcy, do czasu interwencji ni¿ej podpisanego, nie móg³ na drug¹ stronê ulicy
przejechaæ ¿aden wózkowicz, a i rodzice
pchaj¹cy dzieciêce wózki mieli problemy z
wepchniêciem kó³ek na kilkunastocentymetrowy krawê¿nik. Innym przyk³adem jest
rampa dla wózkowiczów wzd³u¿ budynku
Z¹bkowska 23/25. Nie doœæ, ¿e jest tak zaprojektowana, by maksymalnie wyd³u¿yæ
dystans do pokonania przez osobê niepe-

Praski folwark

Prawda broni siê sama
Istot¹ samorz¹du terytorialnego jest
.... s³u¿yæ. Radni zobowi¹zani s¹ kierowaæ
siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej.
Reprezentuj¹ bowiem zbiorowe interesy
mieszkañców i decyduj¹ o sprawach kluczowych dla dzielnicy. Pe³ni¹ zatem rolê
s³u¿ebn¹ dla osi¹gania dobra wspólnego.
Dobry samorz¹dowiec to cz³owiek uczciwy. To osoba, która nie widzi w dzia³aniu
celu osobistego i chêci jakiegokolwiek
zysku. Dobry samorz¹dowiec to cz³owiek
otwarty na innych, taki, który chce dla
ludzi zrobiæ jak najwiêcej. D¹¿y do tego,
aby im, a nie jemu samemu, ¿y³o siê lepiej. Dobry samorz¹dowiec to w koñcu
cz³owiek z pomys³ami, komunikatywny,
operatywny, potrafi¹cy s³uchaæ, a przede
wszystkim to ktoœ, kto potrafi szanowaæ
innych. To cz³owiek, który swoim ¿yciem daje
przyk³ad innym, budzi zaufanie otoczenia.
Jak g³osi³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
– „W polityce konieczna jest uczciwoœæ i
przejrzystoœæ. Trzeba czyniæ wszystko,
aby naród czu³ siê rozumiany i chroniony…Ten, kto przyjmuje odpowiedzialnoœæ
za kierowanie sprawami publicznymi, nie
mo¿e siê ³udziæ: naród nie zapomina! Tak

jak potrafi z wdziêcznoœci¹ pamiêtaæ tych,
którzy uczciwie poœwiêcali swoje si³y,
s³u¿¹c powszechnemu dobru, tak
przekazuje dzieciom i wnukom gorzk¹
nieufnoœæ w stosunku do tych, którzy
wykorzystali w³adzê, by w sposób nieuczciwy siê wzbogaciæ”.
Mówi siê, ¿e uczciwoœæ jest najlepsz¹
drog¹ we wszelkich kontaktach miêdzyludzkich.
Niestety, niekoniecznie w samorz¹dzie. W
rzeczywistoœci transparentnoœæ, przejrzystoœæ
dzia³añ, kompetencja, bycie naprawdê
szczerym z innymi i sob¹ samym mo¿e byæ
prawdziwym wyzwaniem, a osoby krocz¹ce
t¹ drog¹ s¹ wrêcz nara¿one na pomówienia
i plotki, ze strony „grzesznych ludzi”. Prawda jest zazwyczaj niewygodna. Dzielnica,
miasto nie s¹ niczyim prywatnym folwarkiem.. Zmieni³y siê czasy, zmienili siê
mieszkañcy. Mieszkañcy maj¹ pe³ne
prawo do poznania faktów, popartych
dokumentami. Bezpodstawne plotki, które
s¹ wy³¹cznie produktem fantazji osób, nie
posiadaj¹cych merytorycznych argumentów,
to tylko puste s³owa, na które inteligentny
odbiorca ju¿ siê uodporni³ i nie zwróci na
nie wiêkszej uwagi.

³nosprawn¹, to jeszcze zawê¿a chodnik,
przez co poruszanie siê wzd³u¿ budynku jest
utrudnione. Jeszcze innym jest remont jednej
z kamienic komunalnych przy £om¿yñskiej,
gdzie nie dobudowano rampy dla wózkowiczów, ani windy, by osoba o ograniczonej
mo¿liwoœci poruszania siê mog³a dostaæ siê
na wy¿sze kondygnacje. Przyk³ady mo¿na
mno¿yæ. Wysokie krawê¿niki na przejœciach, nierówne chodniki czy stoj¹ce poœrodku s³upy oœwietleniowe, to przeszkody,
które wielu mieszkañców Pragi musi pokonywaæ ka¿dego dnia w drodze do pracy,
przedszkola, czy sklepu. Ni¿ej podpisanemu
i innym aktywnym na Pradze osobom
uda³o siê wiele takich barier zlikwidowaæ.
Najwiêkszym sukcesem, choæ po³owicznym
ze wzglêdu na brak kompletu zebr, by³o
oczywiœcie przywrócenie naziemnych
przejœæ dla pieszych przez Targow¹, Okrzei
i Z¹bkowsk¹. Ich beneficjentami s¹ tysi¹ce
pieszych przekraczaj¹cych te ulice ka¿dego
dnia. Jednak ka¿da taka zmiana wymaga³a
maili, pism, spotkañ i czêsto wielomiesiêcznego przekonywania urzêdników odpowiedzialnych za przestrzeñ publiczn¹.
Komisja rewizyjna pod kilkoma wzglêdami ró¿ni siê od pozosta³ych komisji
rady dzielnicy. Przede wszystkim jest to
jedyna komisja obligatoryjna, a wiêc
taka, któr¹ organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego musi powo³aæ.
Wszystkie inne komisje - zarówno sta³e,
jak i doraŸne - s¹ fakultatywne. W sk³ad
komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, podobnie jak w innych komisjach, jednak w tym
przypadku istniej¹ ograniczenia, które
nie dotycz¹ pozosta³ych komisji. Mianowicie cz³onkami komisji rewizyjnej nie
mog¹ byæ przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy rady dzielnicy. W jej sk³ad
wchodz¹ przedstawiciele wszystkich klubów radnych, które funkcjonuj¹ w radzie.
Cz³onkowie komisji rewizyjnej przeprowadzaj¹ m.in. na zlecenie rady dzielnicy
kontrole w zakresie legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci i gospodarnoœci zarz¹du
dzielnicy i jednostek organizacyjnych
miasta tj. ZGN, DOSiR, ZPTP, OPS czy
DBFO, opiniuj¹ wydatkowanie œrodków
finansowych, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy oraz przygotowuj¹ projekty rozstrzygniêæ w sprawach skarg, w
których organem w³aœciwym do rozpatrzenia jest rada dzielnicy. Dok³adaj¹
nale¿ytej starannoœci, aby w sposób
obiektywny, bezstronny, rzetelny, a wrêcz
ponadpartyjny realizowaæ powierzony

Bia³o³êcka karuzela

Szpital na Bia³o³êce

Nie tak to powinno wygl¹daæ. Bariery
winny byæ mapowane i sukcesywnie likwidowane, a u³atwienia wdra¿ane przy okazji
ka¿dego remontu. Powiem wiêcej, ka¿da
inwestycja powinna byæ audytowana pod
k¹tem jej dostêpnoœci dla najs³abszych
u¿ytkowników przestrzeni. Dopóki tak nie
bêdziemy dzia³aæ, nasza przestrzeñ wci¹¿
bêdzie dostêpna tylko dla wybranych.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

zakres obowi¹zków. Zdarza siê, ¿e
rekomendowane opinie budz¹ wiele kontrowersji, czy wrêcz odkrywaj¹ niewygodn¹ prawdê. Wa¿ne, ¿e przed prawd¹,
nawet t¹ niewygodn¹, nie da siê uciec.
Prawda wymaga du¿o cierpliwoœci i pracy.
Ale jest „podstaw¹ dobrych rz¹dów”.
„Wiedzê o rzeczywistoœci nale¿y przekazywaæ nie tylko wtedy, gdy chodzi o
partykularne interesy, nale¿y j¹ chroniæ
przed manipulacj¹”
Ryszard Kapuœciñski
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Mo¿liwoœæ skrócenia czasu oczekiwania
na udzielenie pomocy osobie w stanie
nag³ym o 10 minut zwiêksza szanse na
prze¿ycie o 10%. Mieszkañcy Bia³o³êki
potrzebuj¹ nie tylko ¿³obków, przedszkoli
oraz nowych szkó³. Potrzebuj¹ tak¿e szpitala.
Ju¿ 10 lat temu na Radzie Warszawy
lekarz Zbigniew Cierpisz, radny Prawa i
Sprawiedliwoœci, z³o¿y³ wniosek inicjuj¹cy
powstanie takiej placówki. Rz¹dz¹ca Warszaw¹ Platforma Obywatelska oczywiœcie
odnios³a siê do tej propozycji negatywnie.
Ale my nie ustêpowaliœmy. Podjêliœmy
szereg dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do
wybudowania placówki opieki zdrowotnej
w naszej dzielnicy. Zainicjowaliœmy prace
komisji zdrowia i spraw spo³ecznych, a nastêpnie przez kolejne lata przedstawiliœmy
szereg ekspertyz i danych wykazuj¹cych
coraz pilniejsz¹ potrzebê budowy szpitala.
Niestety PO, dysponuj¹ca w³adz¹ od wielu
kadencji tak¿e w naszej dzielnicy, sprawê
lekcewa¿y³a lub przekonywa³a, ¿e szpital
wcale potrzebny nie jest.
Sprawa nabra³a tempa w 2014, kiedy
przed wyborami lokalni bia³o³êccy aktywiœci
pod ¿¹daniem wybudowania szpitala zebrali
podpisy mieszkañców. Mimo ¿e PO nadal
konsekwentnie próbowa³a zamieœæ sprawê
pod dywan, jako bia³o³êcki PiS wspólnie z
lekarzem i radnym Zbigniewem Cierpiszem
20 marca 2015 roku zorganizowaliœmy w
bia³o³êckim ratuszu konferencjê na temat
budowy szpitala. Oczywiœcie nikt z PO nie
przyszed³, ale uda³o nam siê wspólnie z
mieszkañcami i ekspertami przygotowaæ
nastêpuj¹cy projekt uchwa³y: „Rada Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy zwraca siê do
Rady m.st. Warszawy o wszczêcie procedury
zmierzaj¹cej do utworzenia na obszarze
Dzielnicy Bia³o³êka publicznego Szpitala
Chirurgii Jednego Dnia, stanowi¹cego integraln¹ czêœæ planowanej Wielospecjalistycznej
Przychodni Lekarskiej.” Uchwa³a wesz³a pod
obrady i uzyska³a niezbêdn¹ do dalszego
procedowania wiêkszoœæ g³osów. Sukces!
Od tamtego czasu minê³y trzy obfite w
wydarzenia lata. Niejasnoœci przy wynikach
wyborów samorz¹dowych, dziêki którym PO
znów uzyska³a samodzieln¹ wiêkszoœæ, blokowanie prac rady dzielnicy, uniemo¿liwianie
podjêcia pracy przez legalnie wybrany zarz¹d
na wprowadzeniu komisarzy prezydent Hanny

Gronkiewicz-Waltz koñcz¹c. Przez nieudolnoœæ
w³odarzy wiele inwestycji nie zosta³o zrealizowanych, a dzielnica straci³a najwiêcej pieniêdzy w historii bia³o³êckiego samorz¹du.
Odbi³o siê to tak¿e na zainicjowanej przez nas
inwestycji budowy szpitala. Fakt, ¿e mieszkañcy
Bia³o³êki w swej wiêkszoœci s¹ m³odzi nie oznacza,
¿e nie choruj¹ i ¿e nie bêd¹ w przysz³oœci
potrzebowali opieki medycznej. Mieszkañcy
Zielonej Bia³o³êki s¹ na czwartym miejscu pod
wzglêdem zapadalnoœci na choroby uk³adu oddechowego. Dostêpnoœæ placówek medycznych
w Warszawie na 2013 rok mierzona liczb¹
mieszkañców przypadaj¹cych na jedn¹ placówkê wynosi³a 1601/1, w Œródmieœciu ten
wspó³czynnik wynosi³ 704/1, zaœ na Bia³o³êce
a¿ 3737/1! Dziœ ta liczba jest jeszcze
wiêksza, bo Bia³o³êka charakteryzuje siê
najwiêkszym przyrostem migracyjnym. Na
pocz¹tku maja tego roku na Bia³o³êce mia³o
miejsce uroczyste podpisanie i wmurowanie
Aktu Erekcyjnego pod budowê Przychodni ze
Szpitalem Jednodniowym. Budowa ruszy³a! To
wielki sukces. Bêdziemy jednak dok³adnie
przygl¹daæ siê postêpom prac, ¿eby i ta inwestycja nie zakoñczy³a siê tak, jak wielki plan
budowy szkó³ PO-wskiego burmistrza Piotra
Jaworskiego, z których wiêkszoœæ nigdy nie
powsta³a.
Mam nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku
bêdziemy mogli cieszyæ nowym szpitalem,
ale równie¿ nowym zarz¹dem dzielnicy
Bia³o³êka, który zacznie w koñcu dbaæ
o interesy mieszkañców, a nie tylko
o interesy deweloperów i w³asne sto³ki.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Ch³odnym okiem
Prosto z mostu

Wolnoœæ mediów

Pensje i pretensje
Zawsze wydawa³o mi siê ¿enuj¹ce
uchwalanie przez radê miasta wynagrodzenia prezydenta. Po pierwsze, przepisy
w sprawie wynagradzania pracowników
samorz¹dowych s¹ tak skonstruowane, ¿e
normalny cz³owiek z uchwa³y rady nie
dowie siê, jak¹ konkretnie kwotê szef (czy
szefowa) ratusza zarabiaj¹. Wynagrodzenie
rozbite jest tam na cztery sk³adowe: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny,
dodatek za wieloletni¹ pracê (sta¿owy) i
dodatek specjalny, okreœlone - bez podania
¿adnych kwot - procentowo jedno w stosunku do drugiego oraz w odniesieniu do
przepisów pañstwowych. Dok³adn¹ kwotê
znaj¹ oczywiœcie urzêdnicy i wtajemniczeni
radni, obywatele zaœ musz¹ polegaæ na
pok¹tnych obliczeniach dziennikarzy.
Po drugie, dyskusja nad uposa¿eniem
prezydenta miasta nigdy nie jest merytoryczna. Je¿eli prezydent miasta ma poparcie
wiêkszoœci radnych - jak w Warszawie - to
zatwierdzaj¹ oni jego propozycjê wynagrodzenia, je¿eli zaœ wiêkszoœæ radnych jest
w opozycji (co przy bezpoœrednim wyborze prezydenta zdarza siê w niektórych
miastach), to mog¹ oni z³oœliwie pojechaæ
mu po pensji. Nijak mia³by siê taki

wybryk do innych p³ac w ratuszu, a
wzbudzi³by radoœæ wœród publiki.
Tymczasem wynagrodzenie prezydenta
czy burmistrza powinno byæ punktem wyjœcia do naliczania wynagrodzeñ wy¿szych
urzêdników miejskich, tych którzy przychodz¹
i odchodz¹ wraz z politycznym szefem. Szef
– ponosz¹cy najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ
– najwiêcej z nich powinien te¿ zarabiaæ.
Ca³oœæ powinna byæ przedmiotem publicznej debaty, opartej o ocenê jakoœci pracy
urzêdników i o oszacowanie mo¿liwoœci
bud¿etowych gminy – bo w sumie etaty
urzêdników to spora pozycja w bud¿ecie.
Tak powinien dzia³aæ samorz¹d, wolny
od przekleñstwa partyjniactwa i od myœlenia w kategoriach systemu terenowych
organów jednolitej w³adzy pañstwowej,
wprowadzonego w 1950 r., w s³usznie
minionym ustroju.
Bo my w tych kategoriach nadal
myœlimy. Oczywiœcie, uwa¿am za bardzo
niedobre, ¿e Rada Ministrów w rozporz¹dzeniu z 17 maja 2018 r. obni¿y³a - i tak
nienadzwyczajnie wysokie - wynagrodzenia urzêdników samorz¹dowych o ok.
20%. Zatrudniæ teraz w urzêdzie dobrego
specjalistê od architektury czy zamówieñ

publicznych, o informatyce nie wspominaj¹c,
bêdzie jeszcze trudniej.
Nikogo jednak nie zdumiewa, ¿e szacowne
grono ministrów odpowiedzialnych za Bardzo
Wa¿ne Sprawy czterdziestomilionowego
pañstwa poœwiêca swój czas na ustalanie,
ile¿ to powinna wynosiæ pensja naczelnika
wydzia³u w starostwie, i czy powinna byæ ona
wy¿sza czy ni¿sza od pensji kierownika
magazynu w tym¿e urzêdzie. Podobnie nikogo nie razi, ¿e dziewiêæ na dziesiêæ
najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw to
firmy pañstwowe. Nieliczni Mohikanie, domagaj¹cy siê zerwania z dziedzictwem PRL
w administracji i w gospodarce, ledwo ju¿ dysz¹...
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Nic tak bardziej mnie nie wkurza, jak
próba prymitywnego rozwi¹zania problemu.
Pewnie znowu mi³oœnicy PiS nie bêd¹
zachwyceni moim felietonem, ale trudno.
Nie s¹ pisane ku ich zadowoleniu. Powód
niniejszego bardzo prozaiczny. Jeden z portali spo³ecznoœciowych opublikowa³ zdjêcia
Nowej Gazety Praskiej zalegaj¹cej kosz w
mêskiej toalecie na II piêtrze urzêdu. Pocz¹tkowo zbagatelizowa³em ten fakt do
chwili, gdy dowiedzia³em siê, ¿e nie by³ to
jeden egzemplarz. To jeszcze by³bym w stanie zrozumieæ i wyobraziæ sobie Czytelnika
spêdzaj¹cego czas w trakcie potrzeby fizjologicznej z gazet¹ w rêku. Czytelnika, który
po zapoznaniu siê na przyk³ad z wrednym
felietonem ni¿ej podpisanego i za³atwieniem
potrzeby fizjologicznej z obrzydzeniem wyrzuca gazetê do kosza i myje rêce. Oczywiœcie, zak³adam, ¿e w urzêdzie jest papier
toaletowy, bo gazeta jest drukowana na
papierze niezbyt w³aœciwym do tego typu
potrzeb, a ponadto to niehigieniczne. Lecz
nie, w koszu mêskiej toalety na II piêtrze
wyl¹dowa³ ca³y wy³o¿ony w urzêdzie nak³ad
gazety. Jak zapewne Pañstwo zaobserwowali, na specjalnych stojakach na parterze
holu urzêdu pojawiaj¹ siê regularnie tytu³y

lokalnych gazet, wydawanych na Pradze.
Nowa Gazeta Praska nie jest tu monopolist¹.
Potraktowanie tak legalnie wychodz¹cej
gazety, maj¹cej umowê z urzêdem to prostactwo i prymitywizm. Jest te¿ drugi aspekt
sprawy: hol urzêdu jest monitorowany i
pilnowany przez pracowników agencji
ochrony, którzy maj¹ w obowi¹zku nie
tylko wydawanie i przyjmowanie zdawanych
kluczy przez urzêdników, ale wykonuj¹
czynnoœci ochrony. Zwróci³em siê wiêc z
arkuszem interwencyjnym do burmistrza
dzielnicy, aby zleci³ biuru bezpieczeñstwa
przeprowadzenie rozmów z pracownikami
agencji ochrony i przejrzenie kamer monitoringu, w celu ustalenia sprawcy. Czy niezauwa¿alny w porannym nat³oku mo¿e byæ
fakt zwiniêcia kilkudziesiêciu egzemplarzy
gazety? Byæ mo¿e. Byæ mo¿e nie dostrzeg³y
tego tak¿e kamery monitoringu, ale warto
sprawdziæ. Sprawa ma te¿ g³êbsze aspekty,
skoro mo¿na wynieœæ bez zauwa¿enia pokaŸny plik papierów to byæ mo¿e mo¿na
wynieœæ tak¿e coœ innego albo…. wnieœæ.
Zagro¿enia we wspó³czesnym œwiecie bywaj¹
ró¿ne. Osobiœcie chcia³bym spotkaæ sprawcê
ca³ego zamieszania i patrz¹c mu w g³êboko
w oczy zapytaæ o pobudki jego dzia³ania.

Spotyka³em przypadkiem wczeœniej osobê,
która próbowa³a z jednego z punktów
dystrybucji gazety, gdzie robi³em codzienne zakupy, wynieœæ pokaŸn¹ liczbê jej
egzemplarzy. Gdy zwróci³em uwagê na niestosownoœæ zachowania, zosta³em obrzucony stekiem wyzwisk i ujrza³em, jak osoba
chroma oddala siê z szybkoœci¹ œwiat³a. Mam
nadziejê, ¿e ten felieton przyczyni siê do wyjaœnienia sprawy i po³o¿y tamê tego typu
zachowaniom. Wszak wszystkim wolnoœæ
s³owa i wolnoœæ mediów jest bliska, to jeden
z elementów demokracji.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA
ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

wanie wpraska
przyrodê. Wiosna
Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
nowa gazeta
11
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13 jest okresem porodów i migracji zwierz¹t. W nieoczekitel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
wanych miejscach bêdziemy
Pe³en zakres us³ug
mogli znaleŸæ nowo narodzoWczoraj zosta³em kolejny
raz wezwany przez policjê do
potr¹conego jelenia na ciasno zabudowanej osiedlowej
ulicy. Logika prêdkoœci tego
miejsca poprzez liczbê pieszych, rowerzystów, tak¿e
psich w³óczykijów wskazuje
na 40 do 50 km/h. Samochód
jest jak œnie¿ny p³ug. Oczywiœcie, zrobi³a siê chwilowa
atrakcja, rozmycie odpowiedzialnoœci i wiele osób pyta³o
siê czy mog¹ pomóc. Pyta³em nieodmiennie czy maj¹
jak¹œ wiedzê lub mo¿liwoœci.
Wszyscy opowiadali, ¿e nie,
ale chc¹ pomóc. Niech te
chêci przekuj¹ siê na przestrzeganie zasad i nieingero-

ne sarenki, jelonki, ³osie,
dziczki i wiele gatunków ptaków. Proszê o niezbli¿anie siê
do nich niedotykanie, nierobienie zdjêæ z bliska i selfie,
nieprzyprowadzanie ich na
posterunki policji i do lekarzy
weterynarii. Zostawicie w
spokoju to, co by³o pierwotne i przed nami. Je¿eli chcecie pomóc, to skontaktujcie
siê ze specjalistami, abyœmy
nie musieli braæ na swoje barki i sumienia polskiej g³upoty
i bezprawia.
PS. Jeleñ zosta³ uœpiony.
A polski barbarzyñca uszed³
jak wielu bez odpowiedzialnoœci w nieobywatelskim
spo³eczeñstwie.

Portrety Warszawy

Mimo wiêc tych skromnych
œrodków wyrazu i rygoru
monochromatycznej gamy
barw, obrazy Wioletty Jaskólskiej ¿yj¹, œwiec¹ siê, wrêcz
promieniuj¹ œwiat³em. I choæ
nie ma na nich ludzi, czuje
siê ruch, czyli ¿ycie miasta.
- Warszawa, jej architektura
jest dla mnie bardzo wa¿na –
wyznaje artystka. – W ogóle
moje malarstwo to uk³on w
stronê architektów. Jednak
nie zapominam o cz³owieku.
Przecie¿ w budowlach przeze mnie przedstawionych
mieszkaj¹ ludzie. One mówi¹
o nas, o naszym ¿yciu, jakie
by³o kiedyœ i jakie jest teraz.
Dokumentacji tego, czego
ju¿ nie ma s³u¿y cykl obrazów
przedstawiaj¹cych Pa³ac
Saski. Ten sam, wielokrotnie
powtarzany temat, ale obrazy
s¹ ró¿ne – inne linie, kompozycja, ujêcie. Ró¿ne punkty
widzenia.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e
portrety Warszawy Wioletty
Jaskólskiej to sugestywny
g³os w dyskusji o kondycji
miasta, ale równie¿ o naszej
kondycji, próba spojrzenia
wstecz, jak na dawn¹ fotografiê, ale równie¿ pytanie,
co zmieniæ, a co zachowaæ
z minionych lat.
Wystawê „Portrety
Warszawy” Wioletty Jaskólskiej mo¿na ogl¹daæ
w Galerii 81 Stopni przy
ul. K³opotowskiego 38 lok. 5,
do 29 czerwca 2018 r.
Joanna Kiwilszo

Prawo i prawi
Oto czytam o Tomaszu
Sakiewiczu, którego 2 lata
temu ma³o kto zna³, a teraz
polski dziennikarz Gazety
Polskiej, Gazety Polskiej
Codziennie, prezes zarz¹du
Niezale¿nego Wydawnictwa
Polskiego, wiceprezes zarz¹du
telewizji polskiej Republika z
nadziej¹, ¿e nie przymiera
g³odem jak wicepremier na
diecie i pensji. Oto 51 latek
wyg³asza kuriozum swoje i
chlebodawców w tvp info –
protest doros³ych niepe³nosprawnych b³agaj¹cych o minimum socjalne w Sejmie jest
wielkim sukcesem rz¹du i
œwiadczy o kwitn¹cej jego
demokracji, poniewa¿ najbiedniejsi z najbiedniejszych
mog¹ wegetowaæ na korytarzach parlamentu. Sakiewicz
i rz¹d oczywiœcie nie ust¹pi.
Ale b³agaæ mo¿na. Bojê siê,
jak myœli ten rz¹d o nas i demokracji, jak myœl¹ duchowi
pasterze i jak zak³amuj¹
rzeczywistoœæ oficerowie
polityczni w niby wspólnej
telewizji. Co w tych ludziach
jest polskiego, choæ nagle
ubrali bia³o-czerwone, ciep³e
futerka. Niewiele znajdujê.
Proszê Szanownych Pañstwa, obserwuj¹c przyrodê
obserwujemy cuda nad cudami. Zniszczona odradza siê,
opustosza³a powoli zape³nia siê
¿yciem. Przyroda to spokój i
dobra atmosfera. Chcia³bym
nam wszystkim przypomnieæ

o tym, ¿e jesteœmy, ale tylko
cz¹stk¹ ³¹k i resztek pobliskiego lasu, bazy kiedyœ
harmonijnego wspó³istnienia.
Na podstawie praw natury
ludzie ustanowili swoje prawa,
a jednym z nich jest ograniczenie prêdkoœci. Tak¿e w
terenie zabudowanym. W
kilku dzielnicach Warszawy
i oœciennych gminach nie wyr¿niêto jeszcze ca³ego lasu i
ocalono zieleñ na ³¹kach. Na
nich w³aœnie ledwo, bo ledwo,
aliœci mo¿na obserwowaæ
zwierzêta wolno¿yj¹ce.

Kto przygarnie Zefirka

Tematem obrazów jest
Warszawa, a w³aœciwie jej
architektura. Jak na lekko
nieostrej, czarno-bia³ej fotografii rozpoznajemy Plac Konstytucji, Œcianê Wschodni¹ z
Domami Centrum i rotund¹.
Jest te¿ Warszawa w budowie
– artystka uchwyci³a moment
powstawania jakiegoœ osiedla
z wielkiej p³yty. Przedstawione budynki oraz konwencja
czerni i bieli sugeruj¹, ¿e
jest to Warszawa z minionej
epoki.
Tak jest w istocie. Wioletta
Jaskólska przedstawi³a Warszawê z lat 70., zapamiêtan¹
z licznych odwiedzin w dzieciñstwie. Artystka nie jest
warszawiank¹. Urodzi³a siê i
mieszka na Warmii. Studiowa³a
na Wydziale Artystycznym
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Olsztynie oraz Uniwersytetu
Marii Sk³odowskiej-Curie w
Lublinie. W 2003 r. zosta³a
doktorem malarstwa na
Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie, a w 2010 r. uzyska³a habilitacjê. Obecnie
pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk
Piêknych Uniwersytetu Warmiñsko - Mazurskiego w
Olsztynie, uprawia malarstwo
i rysunek. W dorobku ma
50 wystaw indywidualnych
i ok. 80 zbiorowych w kraju
i za granic¹.

• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
SKUP aut tel. 573-418-807
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
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
P£YTY GRAMOFONOWE, skup
oraz sprzeda¿. Wyceniamy
na miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876
INNE
BIZNES na miarê historii
ludzkoœci. Zysk dla inwestorów, 50 milionów
euro, tel. 22 674-44-49,
504-386-814

Poszukujê osób do prowadzenia firmy
zdrowotnej. Nie musisz rezygnowaæ
z pracy. Jeœli jesteœ kontaktowy
umów siê na spotkanie.
Zadzwoñ tel. 602 267 377.
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8

Warszawa wci¹¿ przyci¹ga artystów i wzbudza emocje.
Ka¿dy z nas ma swój w³asny obraz tego miasta, który
je¿eli nie towarzyszy nam na co dzieñ, to tkwi g³êboko
we wspomnieniach. Czarno-bia³e malarskie portrety
Warszawy zapamiêtanej z dzieciñstwa Wioletty Jaskólskiej prezentowane s¹ obecnie w Galerii 81 Stopni.

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

Zefirek przebywa w schronisku od 2009 r. W
tym czasie z energicznego psa powoli przemienia³ siê w psiego staruszka. Ostatnio coraz gorzej
znosi pobyt w schronisku psychicznie i fizycznie.
Psychicznie to chyba najsmutniejszy psiak w
schronisku. Bardzo Ÿle znosi samotnoœæ i kolejne
lata zamkniêcia w niedu¿ym boksie. Z wielk¹ nadziej¹ i smutkiem patrzy na mijaj¹ce go osoby a
gdy s¹ to znajome osoby - p³acze. Fizycznie - ma
zdiagnozowan¹ niedoczynnoœæ tarczycy i zwyrodnienia krêgos³upa. Lata spania w budzie na dworze odcisnê³y swoje piêtno na jego zdrowiu. Co
gorsze Zefirek bardzo czêsto rezygnowa³ z budy i
le¿a³ na œrodku boksu na zimnym go³ym betonie,
zwykle ty³em do wejœcia jakby by³ obra¿ony na
¿ycie… Jest te¿ na diecie poniewa¿ nadwaga nie
wp³ywa dobrze na ³apy i krêgos³up. Nie powinien
chodziæ po schodach, zbyt wiele skakaæ i biegaæ.
Zefirek odzyskuje czêœæ dawnej energii podczas spacerów ze znajomymi osobami. Wyjœcia
poza schronisko sprawiaj¹, ¿e zachowuje siê
jak zupe³nie inny pies. Jest energiczny, chêtnie
przybiega na zawo³anie zw³aszcza zachêcony
smako³ykami a ³asuchem jest okropnym.
Smaczki zachêcaj¹ go do wykonywania komend, zna komendê ‘siad”, podaj ³apê”. Uwielbia byæ w centrum zainteresowania. Jest psem
bardzo ³akn¹cym kontaktu z cz³owiekiem.
Zefirek bra³ udzia³ w akcjach Adoptuj Warszawiaka organizowanych poza schroniskiem. Da³
siê wtedy poznaæ jako pies uroczy i bardzo mi³y,
ale te¿ bardzo niezale¿ny. Zwykle mia³ swój pomys³ na kierunek spaceru. Nie robi³y na nim wra¿enia ani t³umy ludzi, spora liczba krêc¹cych siê
wokó³ psów ani dzieci. Z szerokim uœmiechem
na pysku rozk³ada³ siê na trawie i k³ad³ g³owê
na kolanach. Jest uroczym pieszczochem! Po-

trafi uk³adaæ siê ³apkami na kolanach i czekaæ
na swoj¹ porcjê g³asków i smako³yki. Bardzo lubi
g³askanie, ale nie jest nachalny, bardzo nieœmia³o i delikatnie nadstawia g³owê.
Mieliœmy okazjê te¿ zobaczyæ jak Zefirek zachowuje siê podczas jazdy samochodem. Bez
problemu wsiad³ do auta. Podró¿ tak¿e zniós³
bardzo dobrze. Z fascynacj¹ ogl¹da³ œwiat za
oknami. By³ grzeczny i bezproblemowy.
W stosunku do innych psów zachowuje siê ró¿nie i tu nie ma jakiejœ regu³y. Przewa¿nie nie zwraca na nie uwagi, ale nie przepada jak podchodz¹
zbyt blisko. Na spacerze ³adnie chodzi na smyczy.
Agnieszka tel. 693 141 535
Justyna tel. 783 003 754

Wioletta Jaskólska, zainspirowana dokumentacj¹ fotograficzn¹ miasta, u¿ywa w
swoich portretach Warszawy
bardzo skromnych œrodków
wyrazu. Pos³uguje siê monochromatyczn¹ gam¹ barwn¹, a
mimo to obrazy nie s¹ statyczne
czy nudne. Czerñ i biel nadaje
atmosferê, wrêcz podkreœla
zawarte w obrazie napiêcie.
- Chcê wydobyæ ekspresjê
obrazu, st¹d malujê bardzo
szybko, przecieram, dopóki
farba nie zaschnie – mówi
artystka. – U¿ywam du¿o farby,
¿eby by³o widaæ poci¹gniêcie
pêdzla, ruch rêki.
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