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Tajne prace
na „obwódce”
Szumnie zwana Obwodnic¹ Targówka jest raczej…
„obwódk¹” – potrzebn¹ oczywiœcie jak najbardziej,
ale nie maj¹c¹ jednak nic wspólnego z planowan¹ tzw.
obwodnic¹ œródmiejsk¹, której du¿y fragment przechodziæ
bêdzie przez Targówek Fabryczny. A z ni¹ w³aœnie jest
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
powszechnie mylona.
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
„Obwódka” ma zdecydo- ruch ko³owy w stolicy odbyza technologiê now¹.
wanie mniejsz¹ skalê, choæ waj¹cy siê z tego w³aœnie
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
skutecznie rozwi¹¿e problemy kierunku. Ale… jednoczeœnie
rozwi¹zaniem.
ruchu lokalnego Targówka zwiêkszy ruch dojazdowy –
Mieszkaniowego, zw³aszcza te samochodami osobowymi
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
spowodowane wybudowan¹ oraz komunikacj¹ autobusow¹
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
niedawno stacj¹ metra. Jest – który ju¿ jest tutaj spory, a
proteza wygina siê.
istniej¹cym ju¿ uk³adem ulic bêdzie jeszcze wiêkszy.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
(Handlowej, Myszkowskiej,
Mieszkañcy osiedli wokó³
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
Ossowskiego), które ³¹cz¹ siê „obwódki”, tak jak parli gremialtakiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
ze sob¹ od dawna – w miarê nie, wraz ze swymi radnymi, do
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
p³ynnie – prawie na wzór elipsy. jak najszybszego rozpoczêcia
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
No i przede wszystkim – inwestycji, tak teraz zaczynaj¹
protezy tradycyjnej.
„obwódka” w³aœnie powstaje, utyskiwaæ, poniewa¿ prace nad
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
w przeciwieñstwie do obwod- ni¹ przed³u¿aj¹ siê coraz bardziej.
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Mia³a byæ gotowa w listopadzie
nicy œródmiejskiej.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoWokó³ „obwódki” i w zesz³ego roku. A nie jest.
duj¹ uczuleñ.
Jest natomiast stacja metra.
œrodku
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
Owa elipsa ulic opasuje To, do czego zobowi¹za³a
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
najbardziej zielon¹ czêœæ siê buduj¹ca j¹ firma Astaldi,
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
osiedla – z parkiem i skwerem zosta³o wykonane i – jak
Artur Pietrzyk
im. Stefana Wiecheckiego- mówi Mateusz Witczyñski, jej
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
Wiecha, stadionem klubu rzecznik prasowy – czeka na
rtg i naprawa protez
pi³karskiego Targówek, Teatrem ostateczn¹ zgodê na u¿ytkood poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
Rampa i trzema popularnymi wanie. Jak d³ugo poczeka?
Fina³ prac na „obwódce”
www.superdentysta.com.pl
placami zabaw dla dzieci. Teraz
do³¹czy³a do nich, powsta³a mia³ nast¹piæ w czerwcu br.,
22 676-59-56, 608-519-073
dokoñczenie na str. 8
przy Ossowskiego, na wprost
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
owych zielonych terenów,
wspomniana stacja metra
Targówek Mieszkaniowy, do 60 lat Domu Kultury ŒWIT na Bródnie, dkswit.com.pl
której trzeba by³o zapewniæ
dobry dojazd i bogat¹ infrastrukturê parkingow¹, bo
przecie¿ metro zmniejszy
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Praga sensorycznie
Poczujmy Pragê, poznajmy j¹ u¿ywaj¹c do tego wszystkich
zmys³ów – zachêcaj¹ organizatorzy najnowszej wystawy
w Muzeum Warszawskiej Pragi, zaprojektowanej zgodnie
z zasadami integracji sensorycznej.
„Praga sensorycznie” to
wystawa, na której muzealn¹
przestrzeñ mo¿na eksplorowaæ wszystkimi zmys³ami.
Tak w³aœnie poznaj¹ otoczenie dzieci. Osoby doros³e
natomiast u¿ywaj¹ g³ównie
zmys³u wzroku. Dziêki niemu
odbieraj¹ 70% informacji na
temat otoczenia i tego, co siê
wokó³ nich dzieje. Tymczasem
warto zaanga¿owaæ w poznanie
wszystkie zmys³y i odkryæ
zupe³nie nowe emocje.
Najlepiej wiêc zwiedzaæ
wystawê razem z dzieæmi i
daæ siê poprowadziæ ma³ym
przewodnikom. Dziêki nowoczesnym instalacjom, zaprojektowanym po konsultacjach
z pedagogami przez studio
projektowe Kosmos Project,
bêdziemy mogli nie tylko zobaczyæ, ale tak¿e dotkn¹æ i
pos³uchaæ Pragi, dzielnicy
niejednoznacznej, wielokulturowej, maj¹cej bogat¹ historiê.

Wystawa przedstawia
najbardziej charakterystyczne
budynki i miejsca prawobrze¿nej Warszawy z okresu XIX i
XX wieku. I tak mamy tu tory
kolejowe i fotografiê nieistniej¹cego ju¿ Dworca Petersburskiego, nastêpnie ciesz¹ce siê
przed wojn¹ ogromn¹ popularnoœci¹ praskie pla¿e: braci
Koz³owskich i „Poniatówkê”,
mamy tancerkê z Parku Skaryszewskiego a tak¿e drewniane klocki, wymyœlone przez
w³aœciciela Zak³adów Przemys³u Drzewnego „Gnom”.
Wœród przedstawionych
obiektów nie mog³o zabrakn¹æ
fabryki Wedla, któr¹ na wystawie reprezentuje bardzo optymistyczna instalacja oparta na
pomyœle sztucznego basenu,
tyle ¿e wype³nionego nie pi³eczkami, ale kostkami ptasiego
mleczka w rozmiarze XXL.
Wreszcie, wielokulturowy
dokoñczenie na str. 2

Z czym do pos³a?
Sta³y kontakt z mieszkañcami jest jednym z bardzo wa¿nych
obowi¹zków pos³ów. Mo¿na je realizowaæ w ró¿ny sposób:
organizuj¹c spotkania z mieszkañcami, zak³adaj¹c poselskie strony internetowe, kontaktuj¹c siê mailem czy
poprzez komunikatory spo³eczne. Jednak najprostsz¹
form¹ kontaktu z mieszkañcami s¹ dy¿ury poselskie.
W moim Biurze Poselskim 1500 mieszkañców, a tematy
takie dy¿ury odbywaj¹ siê od rozmów obejmowa³y prakpocz¹tku tej kadencji Sejmu. tycznie wszystkie dziedziny
Najczêstszym dniem przyjêæ ¿ycia, najczêœciej jednak
mieszkañców by³ poniedzia³ek, problemy mieszkaniowe. Oto
który zazwyczaj nie jest dniem przyk³ad. Na jednym z ostatnich
poœwiêconym na pracê w dy¿urów by³a u mnie Pani
Sejmie. Osobiœcie na tych Urszula, mieszkaj¹ca w budy¿urach przyj¹³em oko³o dynku zwróconym w ramach

Wszystkie drogi prowadz¹
na Wysockiego

reprywatyzacji. Pani Urszula
p³aci obecnie bardzo wysoki
czynsz, a poniewa¿ ma bardzo
nisk¹ emeryturê, stawia j¹ we
wrêcz dramatycznej sytuacji.
Jednoczeœnie Pani Urszula stara
siê o uzyskanie mieszkania
z zasobu m.st. Warszawy. W
trakcie rozmowy wysz³o na jaw,
¿e w³aœciciel zaproponowa³ Pani
Urszuli obni¿enie czynszu w
zamian za przeniesienie jej do
mniejszego lokalu. I dobrze, ¿e
Pani Urszula o tym wspomnia³a.
Takie przeniesienie do innego
lokalu mog³oby skutkowaæ tym, ¿e
nie otrzyma³aby tak oczekiwanego
mieszkania od m.st. Warszawy.
dokoñczenie na str. 5

Kto dotrze tam choæ raz, prawdopodobnie bêdzie wraca³.
Wci¹gnie go pe³ny wdziêku budynek, klimat miejsca, przyjazna obs³uga, a przede wszystkim bogata oferta. Nie ma
przesady w popularnym stwierdzeniu, ¿e ka¿dy znajdzie
tam coœ dla siebie. Warunek – zainteresowanie i chêæ.
Usytuowany przy jednej z powodów, w tym m.in. permag³ównych arterii Bródna, czyli nentnego braku materia³ów
ul. Piotra Wysockiego; jak budowlanych, przeci¹ga³a siê.
mówi Jacek Bia³ek, wieloletni By³a to pierwsza w Warszawie,
dyrektor ŒWIT-u, do ¿ycia co warto przypomnieæ przede
budzi³ siê d³ugo i z du¿ymi wszystkim ludziom m³odym,
problemami. Budowa trwa³a inwestycja budowana w czynie
od 1953 do 1958 r. i z ró¿nych spo³ecznym, nieroz³¹cznie

zwi¹zana z socrealistycznymi
klimatami lat 50. minionego
wieku. Pe³na improwizacji i
zaradnoœci budowniczych
powsta³a z pozosta³oœci domów spalonych w Powstaniu
Warszawskim i gruzów warszawskiego getta. Budowê
zakoñczono ostatecznie w
sezonie kulturalnym 1958/1959,
w zwi¹zku z czym, od ubieg³ego roku, trwaj¹ imprezy
dokoñczenie na str. 4 i 5
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Skwer na Pradze w nowej ods³onie
Skwer miêdzy ulicami Letni¹ i Kamienn¹ na Pradze- dla warszawiaków oraz jedno
Natomiast przy ul. StrzePó³noc sta³ siê zadbanym, zielonym i s¹siedzkim miejscem, mieszkanie przeznaczone dla leckiej bêdzie budynek z 30
zgodnie z sugestiami mieszkañców. Niemal po³owê skweru placówki opiekuñczo-wycho- mieszkaniami. Trwaj¹ prace
zajmowa³ dziki parking. Mieszkañcy wykorzystywali go wawczej. Planowany termin zwi¹zane z opracowaniem
g³ównie jako drogê na skróty do pobliskiego sklepu oraz zakoñczenia to sierpieñ 2019 r. dokumentacji projektowomiejsce do wyprowadzania psów. Tymczasem obszar ten Tu¿ obok, przy ul. £om¿yñskiej 26 kosztorysowej.
ma du¿y potencja³. Jego bezpoœrednie s¹siedztwo jest równie¿ trwaj¹ prace moderPrzypomnijmy tak¿e, na
zró¿nicowane architektonicznie, tworz¹ je: stare kamienice, nizacyjne. Bêdzie to pe³na obszarze objêtym rewitaliblok z lat 70. i nowo powsta³e budynki mieszkalne. przebudowa i nadbudowa czte- zacj¹, na Targówku przy
Ulica Letnia, wytyczona ok. 1875 roku, do dziœ zachowa³a rokondygnacyjnego budynku. ulicy Korzona powstaje
nawierzchniê z kocich ³bów. Jej oœwietlenie stanowi¹ Ze wzglêdu na zabytkowy budynek dla 64 rodzin. Kocharakterystyczne dla zabytkowych czêœci miasta latarnie charakter kamienicy z 1911 r., lejna inwestycja przy ul.
– pastora³y warszawskie. W pobli¿u, przy ul. Szwedzkiej œciana frontowa zostanie od- Radzymiñskiej to budynek
znajduj¹ siê zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy nowiona z zachowaniem detali z 215 mieszkaniami, w tym
ul. 11 Listopada - dawne koszary wojskowe, a przy ul. Letniej historycznych. Powstanie 14 z jednym przeznaczonym
- budynek starej piekarni – miejsce dzia³añ kulturalnych. mieszkañ, a na czwartym na pieczê zastêpcz¹. Przy
Modernizacja skweru po- bêdzie placówka pieczy za- piêtrze i na poddaszu placówka ul. Chyrowskiej bêdzie buzwoli³a przeobraziæ go w stêpczej, a na pozosta³ych - opiekuñczo-wychowawcza. dynek z 25 mieszkaniami –
atrakcyjn¹ i funkcjonaln¹ mieszkania dla warszawiaków. Pierwsi mieszkañcy wprowadz¹ jest ju¿ pozwolenie na budoprzestrzeñ, która stanie siê Poza seniorkami i seniorami, siê na pocz¹tku 2020 r. Kolejna wê, wkrótce TBS og³osi
lokalnym centrum ¿ycia s¹siedz- w budynku zamieszkaj¹ osoby inwestycja powstaje u zbiegu przetarg na wy³onienie wykokiego. Na skwerze powsta³y:
z innych grup wiekowych. ulic Skaryszewskiej i Targowej. nawcy inwestycji. Mieszkania
* plac zabaw dla dzieci i £¹cznie, oprócz lokali z prze- Bêdzie to budynek z 85 powstan¹ w pierwszym
kwartale 2021 r.
si³ownia plenerowa,
znaczeniem na pieczê za- mieszkaniami.
stêpcz¹, bêdzie to 12 mieszkañ.
* alejka parkowa,
* latarnia parkowa oraz Na parterze powstanie przeBurmistrz Dzielnicy Targówek
elementy ma³ej architektury strzeñ dla lokalnej spo³ecznoœci
informuje,
(³awki, kosze, psie stacje oraz - klubokawiarnia lub inne miejsce spotkañ, którego sposób
s³up og³oszeniowy).
¿e na elektronicznej tablicy og³oszeñ Urzêdu m.st.
Przebudowany zosta³ frag- dzia³ania zostanie okreœlony
Warszawy www.eto.um.warszawa.pl zosta³y wywieszone
ment parkingu spo³ecznego, zgodnie z potrzebami i oczena 21 dni i podane do publicznej wiadomoœci: w
zosta³y zasadzone nowe kiwaniami mieszkañców.
dniu 27.05.2019 r. wykaz nr WGN/11/2019 oraz w
Budynek przy ul. £om¿yñdrzewa, krzewy oraz byliny
dniu 30.05.2019 r. wykaz nr WGN/12/2019, dotycz¹ce
ozdobne. Zosta³ równie¿ za- skiej 20 jest gruntownie
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na
przebudowany i rozbudowany.
³o¿ony trawnik.
terenie dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia
Inicjatorem rewitalizacji tego Bêdzie w nim 46 mieszkañ
na okres do 3 lat.
terenu by³ Zarz¹d Praskich
Terenów Publicznych, realizacja inwestycji zosta³a poprzedzona konsultacjami
spo³ecznymi w ramach projektu “Rewitalizacja – wspólna
sprawa” wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójnoœci w ramach
Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata
2014-2020 oraz ze œrodków
bud¿etu pañstwa. Ca³kowity
koszt realizacji: 738 624,83 z³.
Realizujemy program
rewitalizacji
Miasto prowadzi dzia³ania
w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji. S¹ to
inwestycje w nowe budynki
oraz dalsza poprawa stanu
technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic.
Dziêki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury oraz
W sobotê, 15 czerwca, kilkudziesiêciu mieszkañców sposób, usuniête bazgro³y
organizacje pozarz¹dowe
realizuj¹ liczne wydarzenia i sympatyków Pragi chwyci³o za wa³ki i pêdzle, by z wykonanej z piaskowca
kulturalne, spo³eczne i inte- wspólnymi si³ami usun¹æ z przestrzeni dzielnicy elewacji budynku przy
gruj¹ce mieszkañców. Dzia- najbardziej ra¿¹ce przyk³ady mowy nienawiœci i aktów Placu Hallera. Organizatorzy
chcieli w ten sposób zwróciæ
³ania skupiaj¹ siê w trzech wandalizmu na fasadach budynków.
dzielnicach: Praga-Pó³noc,
W pierwszej edycji praskiej Fundacji Zmiana, stowarzy- uwagê na koniecznoœæ
Praga-Po³udnie, Targówek.
akcji „Stop bazgro³om-mala- szenia Miasto jest Nasze oraz stosowania ró¿nych metod
Kamienice na Pradze rze podwórkowi” wziê³y udzia³ stowarzyszenia Otwarte zwalczania wandalizmów
odzyskuj¹ dawny blask
po³¹czone si³y stowarzyszenia Drzwi, a tak¿e „Partnerstwa na œcianach – zamalowywaNa Pradze, w ramach Zin- „Porozumienia dla Pragi”, Muranów”, które zainicjowa- nie jest tylko jedn¹ z nich.
tegrowanego Programu Re- Domu Kultury Praga, Mu- ³o tak¹ akcjê kilka miesiêcy W przypadków obiektów
witalizacji, w modernizowa- zeum Warszawskiej Pragi, temu w³aœnie na Muranowie. szczególnych, czêsto pod
nych kamienicach powstaj¹ Towarzystwa Przyjació³ Pragi,
Inicjatywê wspar³y równie¿ ochron¹ konserwatorsk¹,
mieszkania dla warszawiaków.
Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc, zalecane jest chemiczne
Kamienica przy ul. Ma³ej 15
a tak¿e pó³nocnopraski ZGN. usuwanie bazgro³ów.
Po zakoñczeniu akcji
przesz³a metamorfozê. W
Ten ostatni zreszt¹ m.in. na
skutek apeli spo³eczników z uczestnicy spotkali siê w
maju Rafa³ Trzaskowski,
„Porozumienia dla Pragi” Kuchni Czerwony Rower, któprezydent Warszawy, wrêczy³
podj¹³ systematyczne ra równie¿ by³a partnerem
klucze pierwszym mieszkañcom.
dzia³ania na rzecz usuwania wydarzenia. Organizatorzy
Trwa remont piêciokondygnaaktów wandalizmu ze swoich zapowiadaj¹ kolejne inicjatycyjnej kamienicy z 1912 r. oraz
wy na rzecz usuwania aktów
obiektów.
oficyny przy ulicy Stalowej 29.
Sobotnia akcja odbywa³a wandalizmu z przestrzeni
To pierwszy w Warszawie
projekt mieszkaniowy, skierosiê w przestrzeni osiedli publicznej Pragi. O szczegówany zarówno do osób m³odPraga I, II i III. Dziêki wsparciu ³ach bêdziemy informowaæ.
M.
szych, jak i do starszych. Na
firmy Ad Cleaning zosta³y
ostatnich dwóch piêtrach
dodatkowo, w profesjonalny Fot. Porozumienie dla Pragi

Porozumienie przeciw bazgro³om

Urodziny Kuchni Czerwony Rower
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza 29 czerwca
na 4 urodziny Kuchni Czerwony Rower- przedsiêwziêcia,
pozwalaj¹cego realizowaæ misjê: Jedz¹c-Pomagasz.
Od godz. 12 na podwórku przy ul. Targowej 82 na goœci
czeka mnóstwo atrakcji. Koniec wydarzenia (18:00)
uœwietni koncert i podwórkowa potañcówka.

Praga sensorycznie

dokoñczenie ze str. 1

charakter Pragi oddaj¹ piêknie wykonane makiety trzech
praskich œwi¹tyñ: synagogi,
rozebranej po wojnie w latach
50., katedry œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana oraz
cerkwi œw. Marii Magdaleny.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
wystawa ma podwójny walor
edukacyjny – przybli¿a historiê
prawobrze¿nej Warszawy, ale
równie¿ pozwala skonfrontowaæ j¹ ze stanem obecnym.
- Ta wystawa jest równie¿
dla osób, które niedawno osiedli³y siê na prawym brzegu,
czyli dla nowych mieszkañców
Targówka, Pragi-Pó³noc, PragiPo³udnie i Bia³o³êki, którzy
codziennie przeje¿d¿aj¹ ko³o
fabryki Wedla czy ko³o cerkwi,
przesiadaj¹ siê przy Dworcu
Wileñskim, nie wiedz¹c, ¿e
jego poprzednikiem by³ usytuowany nieco dalej Dworzec
Petersburski – mówi kuratorka wystawy Karolina Jusiñska.
– Czêsto s¹ to m³ode rodziny
z ma³ymi dzieæmi. Pomyœleliœmy, ¿e dobrze by³oby je zachêciæ do poznawania Pragi,
a jednoczeœnie do oswojenia
dzieci z ekspozycj¹ muzealn¹.
Dzieciaki naprawdê œwietnie
siê bawi¹: biegaj¹ po torach,
buduj¹ murki z poduszkowego
ptasiego mleczka, otwieraj¹
bramy i skrytki praskich kamienic. Mog¹ te¿ pobawiæ siê
w archeologa, odkrywaj¹c w
piasku archiwalne zdjêcia
warszawskiej Pragi, zatañczyæ
na postumencie z tancerk¹ z
parku Skaryszewskiego, a gdy
poczuj¹ siê zmêczone – schowaæ siê w k¹ciku wyciszenia.
Prawdê mówi¹c, jak zauwa¿y³a
na otwarciu wystawy jedna z
matek, taki k¹cik bardziej przyda³by siê rodzicom, ni¿ dzieciom.

Pomijaj¹c ten jeden niezrealizowany wniosek, trzeba powiedzieæ, ¿e wystawa jest œwietnie zaprojektowana i przemyœlana w ka¿dym szczególe.
Przy jej tworzeniu skorzystano
bowiem z zasad integracji sensorycznej, wobec czego jej
zwiedzanie mo¿e pe³niæ rolê
terapii sensorycznej. Pojêciem
tym okreœla siê æwiczenia wspomagaj¹ce odbieranie i w³aœciw¹
interpretacjê bodŸców zmys³owych, by reakcja by³a adekwatna do sytuacji. Proces integracji sensorycznej najintensywniej
przebiega w pierwszych trzech
latach ¿ycia dziecka i trwa a¿
do oko³o 7 roku ¿ycia.
Wystawa „Praga sensorycznie” to po³¹czenie edukacji,
zabawy i æwiczeñ wspomagaj¹cych prawid³owy rozwój
dziecka. Patronami ekspozycji
zosta³y Fundacja Bez Barier,
która zajmuje siê udostêpnianiem kultury osobom z niepe³nosprawnoœci¹ wzroku i
s³uchu, oraz Fundacja Synapsis, która niesie pomoc
dzieciom i doros³ym z autyzmem oraz ich rodzinom.
Wystawie towarzyszy szereg wydarzeñ dodatkowych,
m.in. spacery sensoryczne
dla rodzin, w tym spacery
anglojêzyczne, seanse relaksacji multisensorycznej dla
doros³ych, warsztaty dla rodzin
z dzieæmi do 8 roku ¿ycia czy
niedzielne zajêcia dla rodzin z
dzieæmi ze spektrum autyzmu.
Ekspozycja „Praga sensorycznie” w Muzeum Warszawskiej
Pragi przy ul. Targowej 50/52
trwaæ bêdzie do 29 grudnia
2019 r. Na niektóre zajêcia
obowi¹zuj¹ zapisy. Wiêcej informacji na stronie Muzeum
Warszawskiej Pragi.
Joanna Kiwilszo
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Dyplomowane bioenergoterapeutki
polecaj¹ skuteczn¹ terapiê energetyczn¹
metod¹ Domancica
zwalczaj¹c¹ ból
odbudowuj¹c¹ system odpornoœciowy
uzdrawiaj¹c¹
bezpieczn¹ i nieinwazyjn¹
⇐

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.)
zawiadamiam,
¿e na wniosek Inwestora – Miasto Sto³eczne Warszawa,
reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Targówek,
Pana S³awomira Antonika, z³o¿ony dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej polegaj¹cej na rozbudowie ulicy
Miedzianogórskiej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszañskiej
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, wszczêto
postêpowanie administracyjne.
Planowana rozbudowa ulicy Miedzianogórskiej
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ na odcinku od
ul. Remontowej do ul. Starozaciszañskiej obejmuje
poni¿sze dzia³ki w obrêbie 4-09-21: UWAGA: (numery
ewidencyjne dzia³ek w nawiasie oznaczaj¹ numery
dzia³ek jakie powstan¹ po wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej
projekty podzia³ów nieruchomoœci. T³ustym drukiem
zaznaczono dzia³ki po podziale przeznaczone pod
projektowany pas drogowy)
I. Dzia³ki, przeznaczone pod inwestycjê drogow¹:
dzia³ki: 31/1 (31/7, 31/8), 31/2 (31/9, 31/10), 31/1, 31/4,
31/5, 31/6, 48 (48/1, 48/2), 50 (50/3, 50/4), 52 (52/3, 52/4),
53 (53/3, 53/4), 55 (55/3, 55/4), 234/1 (234/3, 234/4),
234/2 (234/5, 234/6);
II. Dzia³ki, na których nastêpuje obowi¹zek budowy lub
przebudowy innych dróg publicznych:
dzia³ki: 7/3, 49/1, 49/3, 80/4, 80/7, 80/2, 80/5
III. Nieruchomoœci lub ich czêœci z których korzystanie
bêdzie ograniczone:
* budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
dzia³ki: 18, 42, 49/3, 50 (50/4), 52 (52/4), 53 (53/4), 55
(55/4), 237/1, 237/2
* budowa lub przebudowa urz¹dzeñ wodnych lub
melioracyjnych szczegó³owych:
dzia³ki: 31/1 (31/7) – budowa urz¹dzenia wodnego
* budowa lub przebudowa zjazdów:
dzia³ki: 42, 46, 48 (48/2), 50 (50/4), 52 (52/4), 53 (53/4),
55 (55/4), 57/5, 234/1 (234/4), 237/1, 237/2
IV. Dzia³ki, które stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy:
dzia³ki: 31/6, 48 (48/1), 50 (50/3), 52 (52/3), 53 (53/3),
55 (55/3)
W zwi¹zku z powy¿szym zawiadamiam, ¿e zgodnie
z treœci¹ art. 10 § 1 ustawy Kodeks postêpowania
administracyjnego strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami
w powy¿szej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa, Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przy
ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pokój 326, w dniach
i godzinach pracy Urzêdu, tel. 22 44-388-24.

Leczenie bólu
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OBWIESZCZENIE

kota, na których trzeba by³o
siê czymœ wykazaæ. W ka¿dym
przypadku dla oceniaj¹cych
najwa¿niejsza by³a oryginalnoœæ
pomys³u i samodzielnoœæ wykonania. Wszystkie projekty
dostêpne s¹ w Studio Praskiego
Turnieju Scratcha.
Komisja konkursu, w sk³adzie:
Kazimierz Bryzek (SP 30),
Tomasz Ciszewski (SP 50),
Barbara Koniecko (SP 258),
Barbara Szarama (SP 127)
oraz Gra¿yna Chmielewska
(SP 73), przyzna³a 3 nagrody
g³ówne w ka¿dej kategorii, 3
wyró¿nienia 1 stopnia oraz 7
wyró¿nieñ 2 stopnia. W tym
roku by³y tak¿e dwie nagrody
specjalne: jedna ufundowana przez
senatora Marka Borowskiego
oraz druga – ufundowana przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 73,
obie dla dziewczynek, autorek
najlepszego projektu o tematyce, powiedzmy, kobiecej.
- Chcieliœmy w ten sposób
zmotywowaæ dziewczynki do
nauki programowania, bo
jak na razie, wydaje siê, ¿e
programowanie to domena
mêska – powiedzia³a Gra¿yna
Chmielewska. - Chocia¿ tegoroczne autorki prac stanê³y na
wysokoœci zadania i w ka¿dej
kategorii mamy na podium
dziewczynkê.
Laureaci Praskiego
Turnieju Scratcha 2019:
I miejsca:
- Pawe³ Kawalec kl. 4 SP 73
- Maciej Mo¿d¿yñski kl. 6 SP 258
II miejsca:
- £ukasz Tchórzewski kl. 4 SP 73
- Jakub B¹bik kl. 6 SP 73
III miejsca:
- Magdalena Misiura kl. 4 SP 73
- Gabriela Adamowicz kl. 5 SP 258
Wyró¿nienia 1 stopnia:
- Jan Gnyszko kl. 4 SP 50
- Iga Krakowiak kl. 4 SP 50
- Zuzanna Pergó³ kl. 5 SP 73
Wyró¿nienia 2 stopnia:
Amelia Koperska, kl. 4 SP 258,
Tomasz Misiak, kl. 4 SP 395,
Jakub Trzpil, kl. 4 SP 73,
Nikola WoŸniak, kl. 4 SP 73,
Igor Domañski, kl. 5 SP 73,
Damian Gut, kl. 5 SP 258 oraz
Igor Nader-WoŸnica, kl. 6 SP 127.
Nagrody specjalne:
Pierwsz¹ nagrodê specjaln¹, ufundowan¹ przez
senatora Marka Borowskiego
otrzyma³a Magdalena Han z
kl. 5 SP 73. Drug¹ nagrodê
specjaln¹, ufundowan¹ przez
SP 73, otrzyma³a Michalina
Sobkowicz z kl. 4 SP 73. Fundatorem pozosta³ych nagród: notebooków, tabletów i dronów by³
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.
Podsumowuj¹c tegoroczn¹
edycjê Turnieju Scratcha, Gra¿yna
Chmielewska powiedzia³a, ¿e
poziom turnieju by³ wyrównany.
Jednak s¹dz¹c z prezentacji
najwy¿ej ocenionych prac,
podobnie jak w poprzednich
latach, w tym roku równie¿ turniej
wy³oni³ przynajmniej dwie nieprzeciêtnie uzdolnione osobowoœci.
Myœlê o zdobywcach pierwszych
miejsc w obu kategoriach.
Pawe³ Kawalec chodzi do 4
klasy i dopiero zaczyna swoj¹
przygodê z programowaniem,
jednak ju¿ widaæ jego wielki
talent informatyczny. Wymyœli³
grê edukacyjn¹ z zakresu
matematyki. Gracz przechodzi
w niej kolejne etapy, odpowiadaj¹c na pytania typu: jak

klasy, ze wzglêdów organizacyjnych – nie móg³, pani Gra¿yna Chmielewska zaproponowa³a mu wiêc wyg³oszenie
wyk³adu. Okaza³o siê, ¿e by³
to bardzo dobry pomys³.
Trudno przeceniæ wk³ad
Gra¿yny Chmielewskiej i jej
Praskiego Turnieju Scratcha
w promowanie umiejêtnoœci
informatycznych uczniów
szkó³ podstawowych. Laureaci tego turnieju na pewno
zdobêd¹ jeszcze niejedn¹
nagrodê i wymyœl¹ niejedn¹
wspania³¹ grê. Bo przecie¿,
jak g³osi has³o Praskiego
Turnieju Scracha: „Programowanie jest super!”, trzeba tylko
tê prawdê dzieciom pokazaæ.
Joanna Kiwilszo
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Ten konkurs to prawdziwa kuŸnia talentów informatycznych.
17 czerwca poznaliœmy wspania³ych m³odych programistów
- tegorocznych laureatów Praskiego Turnieju Scratcha.
To ju¿ czwarta edycja dzielni- przyjmowane i oceniane by³y
cowego konkursu informatycz- w dwóch kategoriach:
nego organizowanego przez
1 - klasy 4 (dopiero siê poZarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc znaj¹ œrodowisko Scratcha)
m.st. Warszawy i Szko³ê Pod- oraz 2 - klasy 5-6.
stawow¹ z Oddzia³ami IntegraW tegorocznej edycji konkursu
cyjnymi nr 73 im. Króla Stefana przyjêto 30 prac ze szkó³:
Batorego dla uczniów praskich SP 30, SP 50, SP 127, SP 258,
szkó³ podstawowych. Turniej, SP 395 i SP 73. Najwiêcej by³o
którego pomys³odawczyni¹ i animacji i historyjek, by³y te¿
kuratork¹ jest nauczycielka oczywiœcie, jak zawsze, gry.
informatyki Gra¿yna Chmielew- Tym niemniej, trudno jednoska, ma na celu promowanie znacznie zakwalifikowaæ
wœród uczniów umiejêtnoœci projekty do jednej z kategorii.
programowania oraz rozwijanie W wiêkszoœci projektów to
animacje po³¹czone z quizami
zdolnoœci informatycznych.
W tym roku do Praskiego lub historyjki z animacjami, lub
Turnieju Scratcha przyst¹pili historyjki z elementami gry.
Najpopularniejsz¹ kategori¹
uczniowie klas 4-6, a nie jak
w latach ubieg³ych, 4-7. Orga- tematyczn¹ okaza³y siê gry
nizatorzy doszli do wniosku, ¿e edukacyjne – rodzaj quizów,
m³odzie¿ z klas 7-8 powinna sprawdzaj¹ce poziom wiedzy
zainteresowaæ siê ju¿ progra- z ró¿nych dziedzin. Ale by³y
mowaniem w œrodowiskach te¿ „odlotowe” pomys³y, jak
tekstowych. Prace konkursowe np. uczestnictwo w urodzinach

Gaardera, przybli¿aj¹ca m³odym ludziom historiê filozofii.
Jego animacja, podobnie jak ta
ksi¹¿ka, ma wybitne walory
edukacyjne i œwiadczy o niezwykle szerokich zainteresowaniach
autora nagrodzonej pracy.
Tradycj¹ gali Praskiego Turnieju Scratcha sta³ siê wyk³ad
inauguracyjny. W tym roku
równie¿ tradycji sta³o siê zadoœæ, choæ referatu nie wyg³osi³
¿aden powa¿ny naukowiec. W
roli profesora wyst¹pi³ uczeñ
klasy 7 Szko³y Podstawowej
nr 285, Micha³ Królikowski,
który przedstawi³ prezentacjê
pt. „Od algorytmu do programu”. Micha³ bardzo chcia³
wzi¹æ udzia³ w tegorocznej
edycji turnieju. Jako uczeñ 7
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Praski Turniej Scratcha 2019

nazywa siê kreska w u³amku
zwyk³ym, lub czy sto¿ek jest
piramid¹? Mo¿na siê za³o¿yæ,
¿e nie ka¿dy doros³y na te
pytania odpowie. Kto wybierze
w menu nazwê „sklep” ma
jeszcze trudniejsze zadanie.
Pod tym has³em kryj¹ siê
bowiem najprzeró¿niejsze
przeliczenia, np. diamentów
na monety i odwrotnie. Nie s¹
to proste sprawy.
Jeszcze bardziej skomplikowany i dotykaj¹cy powa¿nych problemów jest projekt
laureata 1 miejsca w kategorii
klas 5-6, Macieja Mo¿d¿yñskiego z 6 klasy SP 258. Na
projekt sk³adaj¹ siê cztery
odrêbne czêœci: Quiz z gramatyki, Quiz z matematyki,
Æwiczenia ze s³uchu z jêzyka
angielskiego oraz Moje przemyœlenia filozoficzne. Maciej
zaprezentowa³ czwart¹ czêœæ
swojej pracy i zadziwi³ wszystkich
swoj¹ wiedz¹ i dojrza³oœci¹
s¹dów. W projekcie przybra³
postaæ lisa odpowiadaj¹cego na
filozoficzne pytania i t³umacz¹cego takie pojêcia, jak œwiat
idei Platona czy hipoteza Gai.
Maciek Mo¿d¿yñski przyzna³,
¿e inspiracj¹ dla niego by³a
ksi¹¿ka „Œwiat Zofii” Josteina

Zapisy - tel. 602 173 958, 515 828 267

Robimy swoje
O nie³atwej wspó³pracy opozycji z koalicj¹ rz¹dz¹c¹ w
radzie dzielnicy Bia³o³êka rozmawiamy z £ukaszem Oprawskim,
szefem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci.
Sprawiedliwoœci sta³o siê obecnie robi to RdB. I oby nie
zadoœæ. W tych wyborach sa- skoñczyli tak samo jak IMB, bo
morz¹dowych uda³o siê Panu jest tam wielu wartoœciowych
uzyskaæ mandat radnego. W dzia³aczy, których potencja³
poprzednich wyborach by³y szkoda by³oby zmarnowaæ.
spore zawirowania. Zapewne
Czy mo¿na liczyæ na konodczuwa Pan satysfakcjê?
sensus w radzie w jakichœ
- Zmarnowanej kadencji nie kwestiach, jednym s³owem
wynagrodzi najwiêksza nawet czy s¹ tematy nie wywo³uj¹ce
satysfakcja osobista z faktu, kontrowersji?
¿e sprawiedliwoœci sta³o siê
- Obecna koalicja rz¹dz¹ca
zadoœæ. Wiele spraw wtedy dzielnic¹ zawsze mo¿e liczyæ
wa¿y³o siê jednym g³osem i na PiS w sprawach, które bez
gdyby nie fa³szerstwa wybor- cienia w¹tpliwoœci s³u¿¹ mieszcze, które mia³y miejsce w kañcom. W koñcu bez wzglêca³ej Polsce, wiele spraw po- du na przekonania jesteœmy
toczy³oby siê zupe³nie inaczej, Polakami i razem mieszkamy
tak¿e na Bia³o³êce. Tym ra- na tej samej ziemi. Nie bêdzie
zem nie liczy³em na uczciwoœæ zgody PiS na wprowadzanie
w³odarzy dzielnicy i osobiœcie pod obrady rady dzielnicy
dogl¹da³em procesu wybor- Bia³o³êka tematów politycznych,
czego na ka¿dym etapie, od czemu daliœmy wyraz przy próbie
powo³ywania cz³onków komisji przeforsowania przez koalicjê
wyborczych po sumowanie PO-RdB politycznego stanowiska
poszczególnych wyników z w sprawie strajku nauczycieli.
protoko³ów. Gdyby dosz³o do Takie politykierstwo w sytuacji,
jakiejkolwiek próby manipulo- kiedy w dzielnicy jest ca³e mnówania na jakimkolwiek etapie, stwo spraw do nadrobienia z
pierwszy bym o tym wiedzia³. poprzedniej kadencji, zawsze
Jak uk³ada siê wspó³praca z spotka siê z nasz¹ dezaprokoalicj¹ rz¹dz¹c¹ w Bia³o³êce? bat¹. Pracy w dzielnicy jest
- Wspó³pracy z koalicj¹ nie a¿ nadto dla wszystkich, ¿eby
ma ¿adnej. O ile nie dziwi to w anga¿owaæ urz¹d w sprawy, na
przypadku Platformy Obywa- które ani zarz¹d, ani radni nie
telskiej i .Nowoczesnej, o tyle maj¹ najmniejszego wp³ywu.
zaskoczeniem jest nag³a wolta
Czy udaje siê zawi¹zywaæ
ugrupowania Razem dla Bia- tymczasowe sojusze z innymi
³o³êki, które przed wyborami ugrupowaniami?
deklarowa³o chêæ dalszej
- Sojusze zawi¹zuj¹ siê tylko
wspó³pracy w ramach grupy PiS- doraŸne, a my, jako PiS, nikoRdB, a po wyborach przyst¹pi³o go do wspó³pracy na si³ê nie
do koalicji z PO i .Nowoczesn¹. namawiamy. Nasze pogl¹dy i
Nie wiem, jak udaje siê to po- ocena stanu bia³o³êckiego
godziæ wewn¹trz struktury i samorz¹du wszystkim znane s¹
œwiatopogl¹dowo, ale jeœli od lat. Przed wyborem nowego
chodzi o tak zwanych radnych zarz¹du dzielnicy na obecn¹
bezpartyjnych, to nic mnie ju¿ kadencjê zaproponowaliœmy
nie zdziwi. W koñcu nie kto inny, powo³anie ca³kowicie bezparjak w³aœnie przedstawiciele tyjnego, piêcioosobowego sk³aRdB w poprzedniej kadencji nie du z³o¿onego tylko i wy³¹cznie
zostawiali suchej nitki na Inicjaty- z przedstawicieli bezpartyjnych
wie Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) ugrupowañ, których jako PiS
za przyst¹pienie do koalicji z bezwarunkowo poprzemy.
PO. Wtedy IMB zapewni³o lo- Udowodniliœmy, ¿e dobro dzielkalnemu uk³adowi przetrwanie, nicy jest dla nas wartoœci¹ nad-

rzêdn¹. Takim rozwi¹zaniem
niestety nie by³o zainteresowane
g³ównie ugrupowanie RdB,
obecnie wspó³tworz¹ce koalicjê
z PO i .Nowoczesn¹.
Czy zdarzy³o siê w tej
kadencji, by projekt uchwa³y
lub stanowiska klubu PiS
zosta³y przeg³osowane tak¿e
przez koalicjê rz¹dz¹c¹?
- Jako szef klubu radnych PiS
zg³osi³em potrzebê wyra¿enia
krytycznej opinii rady dzielnicy
na temat mazowieckiego konserwatora zabytków, który od
wielu lat blokuje jedn¹ z fajniejszych inwestycji na Bia³o³êce.
Chodzi o remont budynku, który
mia³ siê staæ dla mieszkañców
centrum lokalnej aktywnoœci.
Pomimo bezsprzecznej zgody
co do niekonsekwentnego,
szkodliwego dzia³ania konserwatora, wœród radnych koalicyjnych nie by³o najmniejszego
zainteresowania tym tematem.
Wa¿niejsze wtedy okaza³o siê
stanowisko rady dzielnicy Bia³o³êka w sprawie ogólnopolskiego
strajku nauczycieli.
Na czym polega praca
radnych klubu PiS w tej kadencji i praca szefa klubu
radnych?
- Klub PiS w tej kadencji liczy 5 radnych na 25 w sumie.
Nasza praca sprowadza siê
g³ównie do roli organu kontrolnego, choæ nie dysponujemy
komisj¹ rewizyjn¹, która zgodnie
z dobrymi zasadami wspó³pracy
powinna nale¿eæ do opozycji.
Koalicja PO-RdB zadecydowa³a, ¿e sama najlepiej bêdzie
siê kontrolowaæ i na stanowisko
przewodnicz¹cego tej komisji
powo³ana zosta³a radna Platformy Obywatelskiej. Niestety,
jak widaæ stowarzyszenie RdB
w tej sprawie tak¿e zmieni³o
zdanie po zwi¹zaniu siê z PO
i zag³osowa³o za przekazaniem komisji rewizyjnej w rêce
koalicji rz¹dz¹cej. Mimo to
przygl¹damy siê bardzo uwa¿nie
pracy urzêdu, sygnalizujemy
najpilniejsze potrzeby dzielnicy i informujemy opiniê
publiczn¹ o nieprawid³owoœciach. Robimy swoje.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska
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Wszystkie drogi prowadz¹ na Wysockiego
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Pokazy gimnastyczne w parku
dokoñczenie ze str. 1

okolicznoœciowe, a ich zwieñczeniem by³ niedawny (9 czerwca
br.) koncert jubileuszowy.
Jeszcze odrobina historii
Choæ wiadomo ju¿, kiedy dom
kultury otworzy³ podwoje, warto
na chwilkê wróciæ do czasów
sprzed lat ponad szeœædziesiêciu, kiedy powstawa³.
Bardzo to podkreœla³ dyr. Bia³ek
podczas gali jubileuszowej.
- Ratunkiem dla domu okaza³
siê in¿. W³adys³aw Metelski z
przedsiêbiorstwa Miastoprojekt Stolica-Pó³noc, który w
1956 r. opracowa³ nowy projekt
architektoniczno-budowlany –
opowiada³ dyrektor. – Wprowadzi³ wiele istotnych zmian
konstrukcyjnych, technicznych
i budowlanych, w tym zaplanowa³ przebudowê i wykorzystanie poddasza do celów
u¿ytkowych. To by³ bardzo
dobry pomys³. Pierwotnie budynek mia³ byæ parterowy,
przeznaczony tylko na kino,
bibliotekê, œwietlicê i kawiarniê.
Mo¿e takie rozwi¹zanie by³o
dobre dla Bródna, na którym
w 1949 r. mieszka³o 14 tys. osób,
ale dalece niewystarczaj¹ce
dla osiedla, które niebawem
mia³o staæ siê blokowiskiem
ze 124 tys. mieszkañców.
I tak, dziêki in¿. Metelskiemu,
cieszymy siê dziœ domem kultury, który co prawda móg³by
byæ wiêkszy, ale z grubsza
„daje radê” z przyjmowaniem
chêtnych do udzia³u w licznych zajêciach, festiwalach,
pokazach, wernisa¿ach i d³ugo
by jeszcze trzeba wyliczaæ
rozmaite imprezy tam siê od-

bywaj¹ce. Ciekawe w pocz¹tkach historii domu jest to, ¿e
jego oddawanie do u¿ytku
dokonywa³o siê etapami, a
okazj¹ by³y ówczesne œwiêta
pañstwowe: 1 Maja, czyli w
Œwiêto Pracy otwarto czêœæ
bez sali kinowej, a 22 lipca,
okazji Œwiêta Odrodzenia Polski,
dzia³alnoœæ rozpoczê³o uwielbiane przez kinomanów Kino ŒWIT.
Na pierwszy seans wybrano
film fabularny produkcji angielskiej „Œmiech w raju” z 1951 r.
w re¿yserii Mario Zampiego.
Przede wszystkim dla Bródna
ŒWIT powsta³ dla powstaj¹cego osiedla Bródno, wówczas
zapuszczonego, biednego,
zniszczonego przez wojnê
przedmieœcia, by wabiæ kultur¹ najpierw nielicznych, a
teraz wielu, bardzo wielu
mieszkañców. Co wa¿ne,
choæ osiedlowy, ten dom kultury przyci¹ga ludzi z ca³ej
Warszawy, a nawet spoza
niej, proponuj¹c zajêcia i rozrywkê na najwy¿szym poziomie. W ci¹gu 60 lat nast¹pi³a
generalna metamorfoza ludzi,
osiedla i ŒWIT-u.
- Kim jesteœmy teraz, ka¿dy
widzi; natomiast jaka by³a spo³ecznoœæ Bródna, a przede
wszystkim m³odzie¿ z lat 50./60.
ub. wieku, g³ówny odbiorca
programu oferowanego przez
nasz dom kultury, mo¿na zobaczyæ w znakomitym filmie
dokumentalnym Kazimierza
Karabasza „Gdzie diabe³
mówi dobranoc” z 1956 r. –
wspomina dyr. Jacek Bia³ek.
- Wprawdzie film opowiada o
m³odzie¿y z pobliskiego Tar-

Ekowarsztaty w ŒWITlicy

gówka, ale ta z Bródna by³a
taka sama. Problemy wychowawcze sprawi³y, ¿e ŒWIT w
pierwszych latach bardziej
przypomina³ placówkê resocjalizacyjn¹ ni¿ kultury w
obecnej formule.
Moim zdaniem i dziœ pomaga
wielu m³odym ludziom odnaleŸæ
siebie, znaleŸæ zajêcia, które
rozwijaj¹, nadaj¹ sens ¿yciu,
czêsto ratuj¹ przed powa¿nymi
problemami. Otwartoœæ dyr.
Bia³ka na umo¿liwienie realizacji najbardziej „odjechanych”
pomys³ów to, tak to widzê,
klucz do stale odnoszonych
sukcesów. Po prostu ŒWIT
niejedn¹ i niejednego „zarazi³”
kultur¹. A jak wiadomo, to droga
to rozwoju i szerokiego otwarcia
na œwiat, ludzi; wszystko to, co
dzieje siê bli¿ej i dalej.
Przedsiêbiorstwo kulturalne
Jak siê okazuje, na DK
ŒWIT mo¿na spojrzeæ nie
tylko z duchowego punktu
widzenia. Otó¿ w diagnozie z
2009 r., opracowanej na podstawie porównania trzynastu
domów kultury z Warszawy i
woj. mazowieckiego, któr¹
przygotowano w ramach projektu „Zoom na Domy Kultury”
z inicjatywy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ê”, ŒWIT,
wystêpuj¹cy pod kryptonimem
„Wojnowo”, zakwalifikowany
zosta³ jako „przedsiêbiorstwo
kulturalne”. Dlaczego? Ano z
tego powodu, ¿e otrzymuj¹c
najni¿sze dotacje, potrafi³
rekompensowaæ te braki i
odznacza³ siê najwiêksz¹
efektywnoœci¹ programow¹.
- Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
z opublikowanych w 2014 r.
wyników badañ niezale¿nego
instytutu badawczego Millward Brown mieliœmy okazjê
siê dowiedzieæ, ¿e domy kultury na Targówku by³y w owym
czasie najlepiej ocenianymi
w Warszawie ze wzglêdu na
zadowolenie mieszkañców
dzielnicy z us³ug kulturalnych
– z dum¹ mówi dyr. Bia³ek. I
nie ma siê, co dziwiæ.
Ponadto dodam od siebie,
¿e trzykrotnie domowi przyznano tytu³ Najlepszego
Domu Kultury w Warszawie w
internetowym plebiscycie
Warszawiaki za lata 2016,
2017 i 2018. Zwa¿ywszy na
to, jak krytyczna potrafi byæ
opinia publiczna wyra¿aj¹ca
opinie za poœrednictwem Internetu, trzykrotny wybór ŒWIT-u
wiele znaczy i du¿o mówi.
Retro, ale nowoczesna
Cieszy bardzo, ¿e jubilat na
60-lecie dosta³ piêkny i bardzo
potrzebny prezent.
Dziêki samorz¹dowi Targówka, po ponad 30 latach i
pierwszy raz od oddania domu
kultury do u¿ytku, jego najwa¿niejsza czêœæ: sala widowiskowo-kinowa, zosta³a
gruntownie zmodernizowana.
Pozosta³ jej retro urok, ale
wzbogaci³a siê o klimatyzacjê,
wentylacjê, a widownia ju¿ nie
jest p³aska, lecz kaskadowa,
co wp³ywa na jakoœæ odbioru
i filmów, i wystêpów teatrów,
kabaretów, zespo³ów muzycznych. Ponadto sala wyposa¿ona jest w nowoczesny
sprzêt kinematograficzny i
nag³oœnieniowy, a króluje w
niej wyremontowana scena.

W pierwszej czêœci dnia na
scenie ustawionej w parku
przy domu kultury zaprezentowa³y siê grupy zespo³ów
zainteresowañ m.in. baletowa,
tañca artystycznego, wokalna.
Natomiast po po³udniu w
opisanej wczeœniej zmodernizowanej sali widowiskowo-kinowej goœcie (wstêp by³ wolny)
obejrzeli jubileuszowe widowisko
poœwiêcone historii i wspó³czesnoœci Domu Kultury ŒWIT.
Ciekawy scenariusz, dowcipna
opowieœæ o domu prowadzona
przez dyr. Jacka Bia³ka i
Krystynê Strawiñsk¹-Goliasz,
tancerkê i choreografkê,
absolwentkê Warszawskiej
Szko³y Baletowej, która od 15
lat prowadzi zajêcia baletowe,
utkana by³a wystêpami solistów i zespo³ów, ucz¹cych siê
w ŒWICIE, mocno z nim zwi¹zanych. Pokazy by³y artystycznym wzmocnieniem opowieœci o historii i wydarzeniach
w domu kultury. Prowadz¹cy
przedstawiali je dekadami.
Ilustracj¹ do lat 60. sta³y siê
piosenki: „Pod papugami”
Czes³awa Niemena, któr¹
zaœpiewa³a Monika Dropik,
podopieczna Katarzyny Andruszko – Kamiñskiej i „Nie b¹dŸ
taki szybki Bill” z repertuaru
Katarzyny Sobczyk w wykonaniu
Katarzyny Majdak, uczestniczki
ogniska muzycznego prowadzonego przez Patrycjê Kuœ.
Lata 70. zilustrowa³y: „Ma³goœka” z repertuaru Maryli
Rodowicz, któr¹ zaœpiewa³a
Zuzanna Truszewska, podopieczna Katarzyny Andruszko
– Kamiñskiej i „Smakowaæ
œwiat” Andrzeja Zauchy w wykonaniu Stasia Kukulskiego,
laureata wielu ogólnopolskich
konkursów wokalnych m.in.
Grand Prix Ogólnopolskiego
Konkursu Muzycznego DEBIUTY
organizowanego przez DK ŒWIT,
a tak¿e zdobywcê „Srebrnego
Aplauzu” na Miêdzynarodowym
Festiwalu Piosenki i Tañca
w Koninie. Z kolei lata 80.
podkreœli³y piosenki:
„Nie p³acz Ewka” zespo³u
Perfekt, któr¹ zagra³ i zaœpiewa³
Jakub K¹cki, instruktor ogniska
muzycznego DK ŒWIT i „Zatañczysz ze mn¹” Krzysztofa
Krawczyka w wykonaniu Zespo³u OMG, prowadzonego przez
Dominikê Œwierczewsk¹. Lata 90.
zilustrowa³y utwory: wersja
instrumentalna „Warszawy”
zespo³u T. Love w wykonaniu
Micha³a Wojtasa, Konrada
Pajka i Paw³a Kowalskiego,
instruktorów DK ŒWIT oraz
„Teksañski” zespo³u Hey, który
zaœpiewa³a Natalia Dybicz,
podopieczna Katarzyny Andruszko – Kamiñskiej. Przysz³a kolej na pocz¹tek XXI w.
Muzycznie zobrazowa³a te lata
Julia Rañda, podopieczna
Katarzyny Andruszko – Kamiñskiej, œpiewaj¹c utwór „Myœli i
s³owa” Bajmu oraz zespó³ OMG,
który brawurowo wykona³
„Œciernisko” z repertuaru Golec
Orkiestry. Zaœ ilustracj¹ do tego,
co teraz, sta³ siê utwór „WeŸ
nie pytaj” Paw³a Domaga³y w
interpretacji Micha³a Bareja,
podopiecznego Patrycji Kuœ.
I wreszcie nast¹pi³ moment
podziêkowañ tym, którzy najbardziej wp³ywali na to, ¿e
ŒWIT jest wspania³y i ma na

koncie wiele osi¹gniêæ. A
zwieñczeniem by³ wystêp
zespo³u Singin Warsaw, zdobywcy pierwszego miejsca w
kategorii m³odzie¿ w tegorocznym konkursie muzycznym
DEBIUTY, a potem ogromny
tort podany w parku przy
domu kultury. Tortu móg³
skosztowaæ ka¿dy, kto zdecydowa³ siê uczestniczyæ w
imprezie jubileuszowej.
Mocne wejœcie w XXI wiek
Dyrektor Jacek Bia³ek, podczas opowieœci o ŒWICIE nie
zapomnia³ o osobach, które
mia³y znacz¹cy wp³yw na
dzia³alnoœæ domu kultury w
ostatnim czasie, czyli przez 19
lat XXI wieku. Zacz¹³ od Paw³a Althamera, zwi¹zanego z
Bródnem œwiatowej s³awy
rzeŸbiarza, performera, akcjonera, twórcy licznych instalacji
i filmów wideo; absolwenta
Wydzia³u RzeŸby Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie,
wyró¿nionego w 2004 r. presti¿ow¹ nagrod¹ Vincenta Van
Gogha, przyznawan¹ przez
holendersk¹ Fundacjê de
Broere, a w styczniu 2010
podczas gali wrêczenia Paszportów „Polityki” Specjaln¹
Nagrod¹ dla Kreatora Kultury.
Pawe³ Althamer ma znacz¹cy
wp³yw na to, co siê dzieje w
kulturze na Bródnie, jest zwi¹zany z DK ŒWIT. Zwi¹zki te
zaczê³y siê w 2000 r., kiedy
przekona³ mieszkañców bródnowskiego wie¿owca przy ul.
Krasnobrodzkiej 13 do udzia³u
w projekcie Bródno 2000, czyli
zachêci³ ich, by zapalili lub
zgasili œwiat³o we wczeœniej
ustalonych pomieszczeniach.
Oœwietlone okna utworzy³y
napis „2000”. W pó³godzinnej
akcji uczestniczy³o oko³o dwustu
rodzin. Happening przerodzi³
siê w festyn z muzyk¹ taneczn¹ i pokazem sztucznych
ogni, do którego do³¹czy³y m.in.
lokalne w³adze i animatorzy.
Pawe³ Althamer zainicjowa³
tak¿e, jako artysta zwi¹zany z
Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
powstanie Parku RzeŸby w
Parku Bródnowskim, zapraszaj¹c do udzia³u artystów
polskich i zagranicznych. W
ubieg³ym roku Park RzeŸby
obchodzi³ 10-lecie. Wszystkie
dzia³ania artysty wynikaj¹ z
przekonania, ¿e sztuka wp³ywa na najbli¿sze otoczenie, a
on mo¿e je aktywizowaæ i „za
pomoc¹ prostego gestu jest w
stanie wytr¹ciæ nas z utartych
schematów myœlenia”.
Drug¹ wa¿n¹ dla tego etapu
w domu kultury postaci¹, o
której mówi³ dyrektor, jest
lokalny artysta Pawe³ Sky,
grafik komputerowy z zawodu
i twórca plakatów z zami³owania.
Cechuje go niczym nieograniczona fantazja, otwartoœæ, a
jednoczeœnie niezwykle jasna
forma przekazu. Ukszta³towa³y
artystê nie tylko doœwiadczenia
zawodowe: twórczoœæ graficzna
i produkcja licznych eventów,
lecz tak¿e dzia³alnoœæ muzyczna – od 1994 r. zorganizowa³ w Warszawie oko³o 200
koncertów, m.in. Warsaw ImproMusic Fest. Jest tak¿e
muzykiem, gra na instrumentach perkusyjnych (kolektyw
terenNowy, Nowy+eren,
DŸwiêkowy Plac Zabaw). W

tym roku wyst¹pi³ z zespo³em
Nowy+eren podczas V Festiwalu Muzyki Etnicznej
„Korzenie Europy”, który tym
razem odby³ siê w parku przy
Domu Kultury ŒWIT.
- Moje wspomnienia zwi¹zane ze ŒWIT-em siêgaj¹ lat
80. ubieg³ego wieku – wspomina artysta. – Mia³em osiem
czy dziewiêæ lat, kiedy zacz¹³em tam chodziæ do kina.
Pamiêtam, ¿e urzek³y mnie
plakaty do filmów polskiej
szko³y filmowej. Wróci³o to do
mnie w 2010 r., kiedy mog³em
robiæ plakaty autorskie. Mia³em
w domu kultury wystawê moich
plakatów z lat 2010-2014 jako
Posters for Bródno. Dziêki
wspó³pracy z Domem Kultury
ŒWIT i Bartkiem Wieczorkiem
mam okazjê, jako jeden z nielicznych projektantów, robiæ
autorskie plakaty filmowe.
Pawe³ Sky to tak¿e pomys³odawca i realizator Kina na
B(l)oku, udanego przedsiêwziêcia, które o¿ywi³o bródnowskie podwórka, dziêki projekcjom filmów na œcianach
budynków.
- Przyszed³ do mnie z tym
pomys³em w 2003 roku –
wspomina dyr. Bia³ek. –
Spodoba³ mi siê i pomog³em
w realizacji. Pawe³ Sky to
wa¿ny artysta dla naszego
osiedla i nie tylko.
Kino na B(l)oku, które mia³o 15 ods³on, to projekt, w
którym œciana bloku i jego
otoczenie – podwórko, wykorzystuje siê dla spo³ecznoœci
lokalnej. Podwórko staje siê
widowni¹, blok ekranem, a
zmierzch naturalnym zaciemnieniem. Wyj¹tkowy, niepowtarzalny charakter zdarzenia
podoba siê mieszkañcom,
wzmacnia wiêzi s¹siedzkie
i identyfikacjê z miejscem
zamieszkania. Inspiracj¹ do
powstania pomys³u projekcji
filmowej na jednej ze œcian
bloku by³o kino plenerowe
„Cinema Baku” w Suwalskim
Parku Krajobrazowym i czêste spacery po osiedlowych
podwórkach.
Wa¿n¹ dla XXI wieku postaci¹ w ŒWICIE, któr¹ wymieni³
dyr. Bia³ek, a o kim wspomnia³
wczeœniej Pawe³ Sky, jest
Bartosz Wieczorek, doktor
filozofii, wielbiciel kina i autor
cyklów m.in. „Bródno kocha
kino”, ”Rodzina w kinie” czy
„Kino z³otego wieku”; mi³oœnik
starych fotografii i historii
osiedla. To z jego inicjatywy
w domu kultury odbywaj¹ siê
tematyczne pokazy filmowe,
ukaza³ album o Bródnie prezentuj¹cy fotografie zebrane
od mieszkañców. Jak mówi,
chcia³, by zdjêcia pokazuj¹ce
historiê Bródna by³y dostêpne
dla wszystkich i nie przepad³y
w mrokach dziejów. Wielu
mieszkañców robi tak¿e doskona³e zdjêcia ukazuj¹ce
codziennoœæ Bródna i jego
niezwyk³e miejsca. Te równie¿
znalaz³y siê w albumie. Bartosz
Wieczorek to tak¿e animator i
lokalny ekspert, twórca s³ynnego projektu „Targówek - bloki
pe³ne historii”. Na prowadzonej przez siebie stronie Stare
Bródno pisze: „za spraw¹
ukoñczenia w 1877 roku budowy Kolei Nadwiœlañskiej na
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Pawe³ Sky na tle plakatu Jego autorstwa
Bródnie rozpocz¹³ siê wyraŸny
postêp cywilizacyjny. Kolej
dawa³a pewn¹ pracê i przyci¹ga³a specjalistów z ca³ej
Polski i z zagranicy. Na Bródno
przybywali wiêc w poszukiwaniu
pracy ludzie ró¿nych narodowoœci i ró¿nych wyznañ. To
w³aœnie dla nich i ich rodzin
kolej organizowa³a budownictwo mieszkaniowe (udzielano
kolejarzom atrakcyjnych po¿yczek), szko³y, przychodnie lekarskie, biblioteki, domy kultury”.
Dr Wieczorek pokazuje ten
dawny œwiat podczas prowadzonych przez siebie spacerów po
kolejarskim Bródnie.

- Ostatnio prowadzê projekt
„Wielokulturowe Bródno” w
ramach grantu z Muzeum Historii Polski, dziêki któremu
chcê ukazaæ m³odym mieszkañcom specyfikê i mniej
znan¹ wielokulturowoœæ
przedwojennego Bródna, a
tak¿e pokazaæ w nowoczesnej
formie wizualizacji 3D fragment przedwojennej ulicy
Bia³o³êckiej – opowiada Bartosz
Wieczorek. - Niedawno na
Bródnie powsta³o niezwyk³e
miejsce - Muzeum Komunikacji, oddolna inicjatywa, która
zagospodarowa³a znaczny
kapita³ spo³eczny i kulturowy.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej zwanej k.p.a.,
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817 ze zm.), oraz § 17 uchwa³y
Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom
m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadañ i
kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r.
poz. 6725)
Zarz¹d Dzielnicy Targówek zawiadamia
o zebraniu dowodów i uzgodnieñ w postêpowaniu
administracyjnym prowadzonym na wniosek Home Invest
Poborzañska I Sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 64, z³o¿ony w dniu 19.04.2019 r. przez
pe³nomocnika Pana Jacka Tarasiuka, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej
oœwietleniowej wraz z latarniami, na dzia³kach nr ew.
39/3 oraz 58-cz. z obrêbu 4-08-17 przy ul. Poborzañskiej,
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Stronom postêpowania s³u¿y prawo wypowiedzenia siê
co do zebranych dowodów i materia³ów oraz prawo
z³o¿enia ostatecznych oœwiadczeñ w terminie 7 dni od
dnia dorêczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza
20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach
pracy Urzêdu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym
nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.
Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 03.06.2019 r.

Aktualnie trwaj¹ przygotowania do wydania artystycznego
albumu „Bródno. Generacja
PRL”, która ma pokazaæ ¿ycie
codzienne na Bródnie w Polsce
Ludowej.
Ludzi zwi¹zanych ze ŒWIT-em,
wspomagaj¹cych na ró¿ne
sposoby kulturê na Bródnie,
jest oczywiœcie wiêcej. Jednak
te trzy postaci s¹ sztandarowe,
choæ nie wypinaj¹ piersi do
orderów. Robi¹ to, co lubi¹ i na
czym siê znaj¹, wzbogacaj¹c
osiedle o wspania³e, nietuzinkowe wydarzenia. Konieczna jest
tak¿e choæ krótka wzmianka
o wszystkich pracownikach
ŒWIT-u, merytorycznych i
technicznych, których nie zawsze widaæ, ale bez których
nic by siê nie uda³o. Wielkie
dziêkujê dla nich.
„Œwitlica” pomaga marzeniom
Jednym z najm³odszych
dzieci domu kultury jest Miejsce Aktywnoœci Lokalnej, nazwane w drodze konkursu
„ŒWITlic¹”. Tak zdecydowali
mieszkañcy. To sala, gdzie
ka¿da mieszkanka i mieszkaniec, bez wzglêdu na wiek,
umiejêtnoœci i mo¿liwoœci,
mo¿e zrealizowaæ marzenia:
spotkaæ siê przyjació³mi, zorganizowaæ warsztat, zainicjowaæ debatê na wa¿ny temat,
pograæ w bryd¿a, porozmawiaæ, pomalowaæ, wymieniæ
bi¿uteriê z innymi chêtnymi,
podyskutowaæ o bud¿ecie
obywatelskim, pos³uchaæ muzyki… „ŒWITlica” przyjmie

ka¿d¹ i ka¿dego. Wystarczy
uruchomiæ wyobraŸniê, pos³uchaæ, co w duszy gra, zachêciæ innych do udzia³u.
W „ŒWITlicy” obowi¹zuj¹
zasady wzajemnoœci: jeœli coœ
zu¿yjemy np. papier, jutro przynosimy np. kredki; zaufania
koordynatora do mieszkañców,
mieszkañców do koordynatora,
mieszkañców do siebie nawzajem; otwartoœci – ŒWITlica
ma byæ otwarta dla wszystkich
okolicznych mieszkañców (nie
mo¿e byæ zaw³aszczona przez
jedn¹ grupê); tolerancji i poszanowania indywidualnoœci
ka¿dej i ka¿dego, czyli dzia³amy w myœl regu³y „Nie czyñ
drugiemu, co Tobie niemi³e”.
Do tej pory w tym s¹siedzkim miejscu, dzia³aj¹cym od
pó³tora roku, by³a m.in. parapetówka; odby³y siê pokazy
wielu filmów w ramach Ma³ego
i M³odego DKF-u, poprowadzono zajêcia z nauki pisania
CV, mieœci³ siê magazyn dla
Szlachetnej Paczki; mia³y
miejsce dekorowanie choinki
i Gwiazdka z Fundacj¹ Dobra
Wioska; zapewniono pomoc
przy pisaniu wniosków do
bud¿etu partycypacyjnego.
Ka¿dy pomys³ mo¿na zrealizowaæ, oczywiœcie w ramach
obowi¹zuj¹cych zasad :)
Jolanta Zientek-Varga
Fot. Archiwum DK ŒWIT,
Bartosza Wieczorka, Paw³a Sky’a,
Mateusza Wyszogrodzkiego,
autorki artyku³u

Z czym do pos³a?
dokoñczenie ze str. 1

Pani Urszuli uda³o siê pomóc
poprzez udzielenie odpowiedniej porady, jednak zdarzaj¹ siê
osoby, które zwracaj¹ siê z
proœb¹ o pomoc wtedy, kiedy ju¿
podpisz¹ z nowym w³aœcicielem
umowê najmu. Sytuacja taka
powoduje komplikacje i czêsto
odmowê pomocy mieszkaniowej ze strony m.st. Warszawy.
Je¿eli znaleŸlibyœcie siê Pañstwo w takiej sytuacji, to proszê
siê skonsultowaæ z prawnikiem,
poniewa¿ przeniesienie do innego lokalu mo¿e wi¹zaæ siê z zawarciem nowej umowy najmu,

a to mo¿e wykluczyæ dawnych
najemców mieszkañ komunalnych z mo¿liwoœci starania siê
o pomoc z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.
Ponadto osoby zakwalifikowane do udzielenia pomocy
mieszkaniowej i oczekuj¹ce w
kolejce na przyznanie lokalu,
w przypadku zawarcia nowej
umowy z w³aœcicielem budynku, mog³yby zostaæ skreœlone
z listy osób oczekuj¹cych.
Wiêkszoœæ spraw, z którymi
do Biura trafiaj¹ mieszkañcy, s¹
to w³aœnie sprawy z zakresu
pomocy mieszkaniowej. Wynika
to z problemów, jakie przewa¿aj¹ na terenie Pragi.
Oprócz spotkañ z pos³em w
Biurze przy Targowej 46 mo¿na uzyskaæ poradê z zakresu
pomocy spo³ecznej.
Wszystkie zainteresowane
osoby zapraszam do swojego Biura Poselskiego przy
ul. Targowej 46 w Warszawie.
Biuro jest czynne w poniedzia³ek, wtorek, czwartek i
pi¹tek w godz. 10-16.
Pawe³ Lisiecki
pose³ na Sejm RP

Lato w Mieœcie: Kraina LEGO i Robotyka
24-28 czerwca, pon.pt., godz. 7.30-16.30
Zajêcia LEGO 9.00-15.00 prowadzi Akademia Iwony Kalaman.
Zajêcia œwietlicowe 7.30-9.00 i 15.00-16.30 prowadz¹ instruktorzy
DK Zacisze. Op³ata: 275 z³.
Budowanie Lego City. Wspólnie zaprojektujemy i zbudujemy
miasta bogate w s³u¿by ratownicze i udogodnienia cywilizacji.
Pojawi¹ siê równie¿ elementy Lego Robotyki – WeDo oraz
Lego gry planszowe i zabawy ruchowe.
Podczas tygodniowych pó³kolonii bêdziemy zdobywaæ wiedzê
i umiejêtnoœæ budownicze na bazie klocków Lego. Poznamy
ponadto tajniki wiedzy technicznej i programowania na bazie
zestawów Lego Robotów WeDo. Zaprojektujemy wielkie LegoMiasto.
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat.
1 DZIEÑ City – stra¿ po¿arna. Powstan¹ remizy stra¿ackie
oraz ulice, po których bêd¹ porusza³y siê wozy gaœnicze.
Poznamy zasady akcji ratowniczych w wie¿owcach. Wszystko
– poza po¿arem – bêdzie bardzo realistyczne.
2 DZIEÑ Powstanie miasto przemys³owe. Bêd¹ fabryki, banki
ze skarbcami, domy handlowe. Niestety nie zabraknie z³odziei.
W zwi¹zku z tym bêdziemy budowaæ bazê policyjn¹ i organizowaæ
akcje poœcigowe. Bêdzie komisariat, samochody i motory policyjne.
A ku przestrodze zbudujemy wiêzienie na trudnodostêpnej wyspie.
3 DZIEÑ Chwila odpoczynku od szybkich akcji. Pojawi¹ siê
podró¿e. Zbudujemy du¿¹ stacjê kolejow¹ oraz poci¹gi osobowe.
¯eby nasze podró¿e nie trwa³y bardzo d³ugo, zbudujemy równie¿
Pendolino. Porozmawiamy równie¿ o transporcie towarów.
Powstan¹ poci¹gi towarowe, bocznice i semafory.
4 DZIEÑ Ratownik medyczny to bardzo wa¿na osoba. W tym
dniu wybudujemy szpitale oraz ambulanse z ca³ym sprzêtem
medycznym. Instruktor opowie historie, w których znajdziemy
dla siebie role i bêdziemy starali wykazaæ siê szybkoœci¹ i
skutecznoœci¹ w ratowaniu poszkodowanych.
5 DZIEÑ W wiêkszoœci miast europejskich jest lotnisko.
Ostatniego dnia naszej Lego przygody wybudujemy najwiêkszy
i najnowoczeœniejszy Port Lotniczy wraz z samolotami.
Bêdzie to Boeing 747, samoloty wojskowe przeznaczone do
przewozu sprzêtu oraz ma³e awionetki. Wybudujemy równie¿
Wie¿ê Kontroli Ruchu Lotniczego.
Dodatkowo ka¿dego dnia bêd¹: zajêcia sportowo-rekreacyjne,
warsztaty z Lego Robotyki – WeDo, gry planszowe w tym gry Lego.
Gry strategiczne
Kiedy? 24-28.06.2019, godz. 9.00-16.00
Za ile? Op³ata 30 z³/dzieñ
Dla kogo? Uczestnicy sekcji mikromodelarstwa DK Zacisze
Ka¿de zajêcia bêd¹ wygl¹da³y inaczej. Dlaczego? Uczestnicy
zajêæ bêdê mieli mo¿liwoœæ wymyœlania i projektowania
scenariuszy gier.
Mikromodelarstwo
Kiedy? 25 i 26.06.2019, godz. 10.00-13.00
Za ile? 25 z³ + model (w³asny lub od instruktora w cenie 25 z³)
Dla kogo? Dzieci w wieku 10+.
Zapraszamy dzieci i m³odzie¿, którzy chcieliby spróbowaæ
nauczyæ siê sk³adaæ modele polskich i niemieckich pojazdów
z wrzeœnia 1939 roku.
Warsztaty poprowadzi Jacek Bajer, mi³oœnik historii. Doœwiadczony
instruktor z ponad 30-letni¹ praktyk¹ prowadzenia zajêæ z
dzieæmi i m³odzie¿¹. Pasjonat mikromodelarstwa wojskowego,
wykonywania i malowania figurek oraz rozgrywania walk na
makietach. Zara¿a uczniów swoj¹ pasj¹. Dzieli siê z nimi
wiedz¹ historyczn¹, przekazuj¹c j¹ w ciekawy sposób.
Letnie kino plenerowe dla mieszkañców Zacisze
Dla wszystkich mi³oœników seansów pod chmurk¹ mamy bardzo
dobr¹ wiadomoœæ. 30 czerwca 2019 rusza weekendowe kino
plenerowe Domu Kultury Zacisze. To doskona³a okazja, aby
obejrzeæ ciekawe filmy z przyjació³mi zupe³nie za darmo.
Projekt „Letnie kino plenerowe dla mieszkañców Zacisze”
liczb¹ 290 g³osów zosta³ wybrany przez mieszkañców i
bêdzie realizowany w ramach Bud¿etu Obywatelskiego 2019
m.st. Warszawy. W ramach projektu w okresie wakacyjnym
odbêdzie siê 9 seansów filmowych na œwie¿ym powietrzu.
Ka¿da niedziela to nowe emocje i najlepsze kino. Przygotowaliœmy
wygodne le¿aki i ciep³e kocyki. Kaucja zwrotna za kocyk: 10 z³.
Oscarowe hity:
* 30 czerwca, godz. 21.30 Bohemian Rhapsody, re¿. Bryan Singer
* 7 lipca, godz. 21.30 Sprawa Kramerów, re¿. Robert Benton
* 14 lipca, godz. 21.30 The Grand Budapest Hotel, re¿. Wes
Anderson
* 21 lipca, godz. 21.30 Pan od muzyki, re¿. Christophe Barratier
* 28 lipca, godz. 21.30 Whiplash, re¿. Damien Chazelle
* 4 sierpnia, godz. 21.00 Ukryte dzia³ania, re¿. Theodore Melfi
* 11 sierpnia, godz. 21.00 Most Szpiegów, re¿. Steven Spielberg
* 18 sierpnia, godz. 21.00 Presti¿, re¿. Christopher Nolan
* 25 sierpnia, godz. 21.00 Green Book, re¿. Peter Farrelly

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Planów miejscowych dla Pragi wci¹¿ nie widaæ

Dni Bia³o³êki 2019

6 lat. Prawie tyle czasu
up³ynê³o od uchwalenia przez
Radê Miasta ostatniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Pragi, a konkretnie dla ju¿
zabudowanych b¹dŸ objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹ osiedli
Praga I, II, III, Parku Praskiego
i ZOO (tzw. mpzp dla obszaru
Nowa Praga II). I na tym licznik
stan¹³. 2/3 Pragi, w tym zabudowywane na potêgê historyczna Nowa Praga, Szmulowizna
z Micha³owem, Port Praski,
czy tereny po dawnej FSO
wci¹¿ czekaj¹ na regulacje.
Czêœæ obszarów czeka 14 lat,
czêœæ 9, inne 5, a jeszcze inne
3. W miêdzyczasie dzielono je
na mniejsze czêœci (by ³atwiej
by³o uchwaliæ plan miejscowy),
miasto te¿ podejmowa³o i

W ci¹gu ostatnich dwóch
weekendów mieszkañcy
Bia³o³êki mogli bawiæ siê na
tegorocznych Dniach Bia³o³êki.
Zorganizowane atrakcje odbywa³y siê na terenie Parku
Picassa, Parku Magiczna,
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury
i Galerii Pó³nocnej. Wydarzenie
rozpocz¹³ barwny i radosny
Festiwal Kolorów. Kolory Holi
to stworzony z naturalnych
sk³adników kolorowy puder
uzyskany z roœlin rosn¹cych
w Indiach. Po wyrzuceniu
barwnego proszku do góry w
powietrzu powstaje ca³a
paleta kolorów. Festiwalowi
towarzyszy³ konkurs na
najbardziej kolorow¹ osobê.
Kolejn¹, zdecydowanie najg³oœniejsz¹ atrakcj¹ Dni
Bia³o³êki by³ koncert zespo³u
Sound’n’Grace, który zagra³
w klimacie muzyki nowoczesnego gospel oraz koncert
Kamila Bednarka, którego
nikomu nie trzeba specjalnie
przedstawiaæ. W tym roku
pierwszy raz na Dniach Bia³o³êki pojawi³ siê Targ Œniadaniowy, któremu towarzyszy³y
atrakcje w postaci warsztatów
kulinarnych dla mieszkañców,
podczas których mo¿na by³o
wcieliæ siê w rolê kucharza. W
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
odby³ siê spektakl „Telewizja
k³amie” zapowiadany jako wybuchowa mieszanka teatru i
kabaretu opowiadaj¹ca o tym,
co dzieje siê w telewizyjnym
studiu na oczach telewidza
oraz po zejœciu z wizji. Ponadto,
w ramach Bia³o³êki Po¿ytecznej, ponad 20 organizacji

wci¹¿ podejmuje dzia³ania,
maj¹ce stanowiæ coœ w rodzaju
substytutu mpzp (projekt Osiedli
Warszawy dla zabudowywanego g³ównie przez prywatnych
inwestorów rejonu ul. Szwedzkiej czy terenów po FSO).
Wreszcie przyst¹piono do
zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków rozwoju przestrzennego Warszawy, czyli
dokumentu strategicznego, na
którego zapisach powinny
opieraæ siê plany miejscowe.
Wszystkie te dzia³ania s¹
oczywiœcie bardzo potrzebne,
ale de facto nie rozwi¹zuj¹
podstawowego problemu, jakim
jest brak obowi¹zuj¹cych planów
miejscowych na wiêkszoœci
obszaru Pragi. A brak mpzp to
brak pewnoœci co do przysz³oœci
dzia³ek pod inwestycje miesz-

kaniowe, terenów zielonych
czy miejsc potencjalnie nadaj¹cych siê na us³ugi. To pozostawianie decyzji w rêkach
urzêdników, wydaj¹cych w
przypadku braku mpzp tzw.
wz-tki, na których opieraj¹ siê
póŸniej pozwolenia na budowê.
Ze œwiec¹ nale¿a³oby przy
tym szukaæ wz-tek, dok³adnie
odzwierciedlaj¹cych zapisy
projektowanych planów miejscowych. I to mimo wyraŸnych
wytycznych miasta. Ró¿nice
najczêœciej widaæ, gdy analizujemy stosunek powierzchni
zabudowy do powierzchni
dzia³ki, a tak¿e wskaŸniki powierzchni biologicznie czynnej.
Im mniejszy ten pierwszy oraz
im wiêksze te drugie, tym tak
naprawdê bardziej komfortowo
urz¹dzona jest przestrzeñ, w

Prosto z mostu

Krótka historia bez mora³u
Miejsce akcji: warszawski
autobus. Mamy sobotnie popo³udnie, nie jest wiêc nazbyt zat³oczony. Sporo wolnych miejsc
siedz¹cych. Na strategicznym
fotelu przy automacie biletowym rozsiad³ siê dwudziestopiêciolatek w kolarskim trykocie,
ze s³uchawkami na uszach –
kompletny abnegat, w typie
Toma Waitsa z filmu „Poza
prawem”. Po drugiej stronie
automatu, pod oknem, w miejscu przeznaczonym na wózek
stanê³y dwie za¿ywne niewiasty
z torbami pe³nymi zakupów.
Na przystanku do autobusu
wsiad³a pani z podwójnym wózkiem dzieciêcym, tj. wype³nionym

bliŸniakami. Rozejrza³a siê, po
czym zaczê³a upychaæ wózek
pod automatem biletowym. „No
niech siê panie rusz¹, wózek
trzeba postawiæ!” – rykn¹³ nieoczekiwanie spod s³uchawek
abnegat w trykocie. Jedna z
niewiast z torbami usz³a jak
niepyszna, co wystarczy³o, by
wózek stan¹³ w bezpiecznym
miejscu pod oknem.
Na kolejnym przystanku
wsiad³a dwudziestoletnia
dziewczyna z rowerem. Gdy
dostrzeg³a wózek, ulokowa³a
swój pojazd w przegubie autobusu. Zaraz podszed³ do niej
kierowca i grzecznie – s³ysza³em
– poprosi³, aby wysiad³a, gdy¿

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 w zwi¹zku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej
zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarz¹d Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu na
wniosek Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek z siedzib¹
przy ul. Tykociñskiej 34, 03-545 Warszawa, z³o¿onego
przez Pe³nomocnika Pana Jean-Francois Denier,
decyzji Nr 07/T/CP/2019 z dnia 07.06.2019 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na
przebudowie i rozbudowie Oœrodka DiagnostycznoKonsultacyjnego, na terenie dzia³ki ew. nr 83 z obrêbu
4-10-06, przy ul. Remiszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
Pouczenie:
Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹
ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,
tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzêdu.
Stronom postêpowania s³u¿y prawo do wniesienia
odwo³ania od decyzji, do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego, za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê. Odwo³anie mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiœcie
(Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców parter) lub za poœrednictwem
operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia
niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym
nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

z tak stoj¹cym rowerem nie
mo¿e jej zabraæ. Ona na to, ¿e
nie wyjdzie. Kierowca wróci³ do
szoferki i wy³¹czy³ silnik. Powiedzia³, ¿e nie ruszy, dopóki rower
nie zostanie wyprowadzony z
wozu. Na te s³owa o¿ywili siê
niemal wszyscy pasa¿erowie.
Abnegat zacz¹³ pocieszaæ
rowerzystkê, ¿e jak wysi¹dzie,
zaraz bêdzie mia³a nastêpny
autobus. Dziewczyna jednak
siê upar³a. Ktoœ krzykn¹³: „Czy
pani nie rozumie, ¿e w razie
gwa³townego hamowania ten
rower zadzia³a jak karabin
maszynowy?”. Pan w œrednim
wieku przegoni³ spod okna
drug¹ niewiastê z torbami i
zacz¹³ przekonywaæ kierowcê,
¿e teraz rower bezpiecznie móg³by zmieœciæ siê obok wózka.
Kierowca stwierdzi³ jednak, ¿e
zgodnie z regulaminem - je¿eli
w autobusie jest jedno miejsce
przeznaczone na wózek i
zajmuje je w³aœnie wózek, to
roweru wzi¹æ nie mo¿e.
W koñcu rowerzystka zrezygnowa³a i wysiad³a. Zamiast
jednak poczekaæ na przystanku na kolejny autobus, który
powinien nadjechaæ najpóŸniej
po 3-4 minutach, pomaszerowa³a przed siebie chodnikiem,
a mijaj¹c okienko kierowcy
wrzasnê³a - tak, ¿e wszyscy to
us³yszeliœmy – „Pie**ol siê!”.
Abnegat na to ze swojego
miejsca na g³os (w koñcu,
mia³ na uszach s³uchawki):
„A mówili, ¿e mój rocznik by³
najbardziej pokrêcony...”.
Ta historia nie ma ¿adnego
mora³u. Nie nale¿y te¿ jej
uogólniaæ. Nie ka¿dy rowerzysta
jest... no, niegrzeczny. Nie
ka¿dy te¿ kierowca autobusu
jest anio³em przestrzegaj¹cym
przepisów. Ale nale¿y odnotowaæ, ¿e liczebnoœæ jednej
i drugiej kategorii roœnie.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

której ¿yjemy wszyscy. Znalezienie z³otego œrodka nie jest
³atwe, ale plany miejscowe pozwalaj¹ - choæ w minimalnym
stopniu - pewien zdroworozs¹dkowy balans utrzymywaæ.
Brak precyzyjnych regulacji,
pozostawianie decyzyjnoœci
niemal w ca³oœci w rêkach
urzêdników oraz sta³a presja
inwestorów na dogêszczanie
zabudowy powoduj¹, ¿e miasto
nie zawsze rozwija siê w sposób
zrównowa¿ony. Cierpimy na
tym wszyscy, co widaæ kolejny
raz choæby przy okazji tegorocznych upa³ów. Mniej zieleni,
zmniejszona retencja wody
(bêd¹ca skutkiem „betonowania” miast), zabudowa klinów
napowietrzaj¹cych bêd¹
siê odbijaæ czkawk¹ równie¿
kolejnym pokoleniom.
Trzymam w tym miejscu za
s³owo autorów Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji Pragi,
w którym mo¿emy przeczytaæ,
¿e do koñca obowi¹zywania
Programu, tj. 2022 r., mpzp
powinny obowi¹zywaæ na
priorytetowym obszarze ZPR.
Z obecnych deklaracji dostêpnych
na stronach urzêdu miasta wynika, ¿e do tego roku planami
miejscowymi powinna byæ objêta
w³aœciwie ca³a dzielnica. Miejmy nadziejê, ¿e tak bêdzie.
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

pozarz¹dowych prowadzi³o w
parku rozmaite warsztaty i
animacje. By³a rodzinna strefa budowania z klocków lego,
wspólne malowanie graffiti,
pokazy baniek mydlanych,
warsztaty tanga i wiza¿u, biologiczne zajêcia Bia³o³êckiego
Uniwersytetu Dzieci z udzia³em egzotycznych zwierz¹t,
teatrzyk dla najm³odszych
„Prawdziwy Przyjaciel”, zajêcia
kulinarne, lepienie z masy
solnej, gry planszowe, tor
przeszkód pi³karskich, zajêcia
karate, trening slow jogging,
mini zawody tenisowe, a nawet animacje ogrodnicze. Nie
zabrak³o te¿ dobrze znanych
wycieczek zabytkowym autobusem z gawêd¹ historyczn¹,
a dzieciaki mog³y szaleæ na
dmuchanych zamkach i
zje¿d¿alni, zagraæ na pi³karskich dmuchañcach i sprawdziæ
siê na bramce celnoœciowej.
Trzeba przyznaæ, ¿e od lat nie
by³o tak dobrze zorganizowanych
Dni Bia³o³êki.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS
na Bia³o³êce

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

Ch³odnym okiem

Bud¿et obywatelski (dawniej partycypacyjny)
10 czerwca zakoñczy³o siê
sk³adanie wniosków do pierwszej
edycji bud¿etu obywatelskiego,
do tej pory zwanego partycypacyjnym. Nowa ustawa
samorz¹dowa zobowi¹za³a
samorz¹dy do obligatoryjnego
stosowania tej formy realizacji
bud¿etu we wszystkich gminach. W Warszawie przez piêæ
kolejnych lat realizowane by³y
zadania zwyciêskie w kolejnych
edycjach bud¿etu partycypacyjnego. Bud¿et obywatelski
ma trochê inn¹ formu³ê. Po
pierwsze, zlikwidowano dzielnicowe zespo³y ds. bud¿etu
partycypacyjnego, które by³y
instancj¹ odwo³awcz¹ od
pierwszych negatywnych decyzji urzêdniczych. Po drugie,
wprowadzono poziom ogólnomiejski, likwiduj¹c - niestety mo¿liwoœæ podzia³u dzielnic na
mniejsze obszary. Po trzecie,
i to najwa¿niejsze, skurczy³a
siê kwota mo¿liwa do wydania
w tej formule. Wprowadzono
limity kwotowe na jeden projekt,
zarówno na poziomie dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim i
wynosz¹ one 1:5 wydatków
przeznaczonych na zadania
na danym poziomie. Ogólnie
w Warszawie na zadania z
bud¿etu obywatelskiego przeznaczono prawie 25 milionów,

a na Pradze Pó³noc 2 160 895 z³.
Bywa³o lepiej. Pozosta³e zasady
pozostaj¹ bez zmian, projekty
musz¹ byæ ogólnodostêpne,
realizowanie na nieruchomoœciach m.st Warszawy, mieœciæ
siê w zadaniach przynale¿nych
samorz¹dowi i byæ mo¿liwe
do realizacji w jednym roku
bud¿etowym (2020). Maj¹c
doœwiadczenie poprzednich
piêciu edycji, gor¹co zachêcam
do aktywnoœci w tym przedsiêwziêciu poprzez zapoznanie
siê i g³osowanie na wybrane
przez Pañstwa projekty. https:/
/app.twojbudzet.um.warszawa.pl
Dziêki pomys³om Pañstwa i
Waszych s¹siadów zrealizowano nowe nasadzenia drzew,
skwery, miejsca sportu i rekreacji, trasy rowerowe, przejœcia
dla pieszych, oœwietlenie, kosze
na œmieci, ³awki. Wszystko
tam, gdzie oczekuj¹ tego
mieszkañcy. Wiele cennych
projektów od lat nie mo¿e doczekaæ siê realizacji, s¹ niszowe
lub przegra³y w danym roku z
projektami bardziej atrakcyjnymi.
S¹ te¿ projekty kontrowersyjne.
Ich selekcji dokonamy w g³osowaniu w dniach 6-23.09. 2019.
Og³oszenie wyników 3.10.2019.
W tegorocznej edycji bud¿etu
zg³oszono na Pradze Pó³noc
95 projektów dzielnicowych i to

jest wzrost w stosunku do roku
ubieg³ego. Dotycz¹ one poprawy bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, edukacji, ekologii,
infrastruktury miejskiej, ochrony
zwierz¹t, sportu, urz¹dzania
terenów zielonych. Wœród nich
znajdziecie Pañstwo i mój
projekt „Praski mini ekopark”
maj¹cy na celu stworzenie
miejsca do rekreacji i wypoczynku pomiêdzy ulicami
Darwina i Starzyñskiego.
Zachêcam do lektury.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
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
ANGIELSKI, egzaminy,
matura 609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
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
KUPIÊ ka¿dy samochód
519-353-990
• 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

Poznaj przyczynê wielu chorób z nadwag¹
w³¹cznie. Darmowe pomiary zakwaszenia
organizmu i t³uszczu wewnêtrznego.

Zadzwoñ i umów siê na spotkanie
tel. 602 267 377

Mistrz naturalnych metod
leczenia kolejny raz w Polsce

EFRENDO BALBO
Urodzi³ siê w prowincji górskiej Sabanga, wiosce Supanga
w plemieniu Igorod. Z uzdrawianiem zapozna³ siê u babci
Kiliny, przez miejscowych nazywanej szamank¹ „Hilot”. Babcia
naturalnymi metodami leczy³a rodzinê i okolicznych mieszkañców.
Praktykowa³a duchowe i praniczne uzdrawianie poprzez dotyk,
energetyzacjê tkanek i medytacyjn¹ modlitwê.
Obserwuj¹c jej metody sam poczu³, ¿e mo¿e pomagaæ innym.
Zastêpowa³ j¹ podczas nieobecnoœci. Wiedzia³ te¿, ¿e dziêki wierze
w Boga otrzyma³ dar uzdrawiania. Rozwija³ swoje umiejêtnoœci koñcz¹c
Paramedyczny Instytut MERIDIAN w Baguio City na Filipinach.
W Polsce pomóg³ ju¿ tysi¹com ludzi.
Bardzo skutecznie wspiera ludzi w chorobach kr¹¿enia,
immunologicznych, przemianie materii, organach wewnêtrznych
(¿o³¹dek, jelita, w¹troba, trzustka, nerki), bólach krêgos³upa,
stawów i miêœni, rwie kulszowej, reumatyzmie, astmie, sprawach
nowotworowych, nerwicach, depresji, SM, miêœniakach, torbielach,
tarczycy, zatokach, oczach, zaburzeniach hormonalnych, prostacie.
Mo¿liwe s¹ te¿ wizyty domowe.
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19 pod numerami tel.:
22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 czerwca
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”.
Wiêcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Jêzyk Falenty
Proszê Szanownych Pañstwa, ulicami Warszawy w
zesz³ym tygodniu, po paradzie równoœci, przeszed³
marsz w ochronie ¿ycia. Co
ciekawe, t³um ¿¹da³ zakazu
edukacji seksualnej w szko³ach. Kuriozum. Moja czysto
pañstwowa, bezwyznaniowa
szko³a o profilu sportowym w
latach 1967 do 1975 poprzez
edukacjê seksualn¹ uchroni³a mnie jako ch³opca przed
ob³êdem niewiedzy o kobiecie, przed brakiem dla niej
szacunku. Potem przed niechcianymi ci¹¿ami, przed
chorobami wenerycznymi,
patologi¹ w domu, na ulicy i
w salkach katechetycznych, z
czego skorzysta³em po pierwszej w nich wizycie. Moje kole¿anki uchroni³a przed tym
samym. Moja ¿ona wstydzi³a
siê lub nie mia³a wiedzy, aby
uœwiadomiæ naszego syna.
Zacz¹³em, a us³ysza³em: tato,
ja ju¿ wszystko wiem. Niestety nie widzia³ wszystkiego.
Aliœci niedawna, zamieciona
pod dywan, burdelowa afera
polegaj¹ca na tym, ¿e w
onych przybytkach s¹ nagrywane zabawy z dziwkami i
ma³oletnimi niewyedukowanych
seksualnie szpicen polityków,

pos³ów, senatorów, katolickiego biskupa i domniemanego
marsza³ka Sejmu. Czy pod
dywan nale¿y zamiataæ bezpieczeñstwo Polski i doprowadzaæ do partyjno-koœcielnego syfilisu? Dlaczego naród
kierowany przez klêczenie
d¹¿y do niewiedzy, patologii?
Dlaczego rozci¹ga bia³oczerwon¹ flagê nad swoim
ciemnosmogogrodem? To
nie ¿arty.
¯ar. Potworne upa³y.
Cierpimy my, aliœci cierpi¹ te¿
nasze zwierzêta. Chcia³bym,
abyœcie Szanowni Pañstwo,
uœwiadomili sobie ró¿nice i
mechanizmy ch³odzenia cia³a
ludzkiego i zwierzêcego. Cz³owiek jest wolny. Ma gruczo³y
potowe na ca³ym ciele. Oblewa
siê potem jak wod¹, d¹¿y do
cienia, do wody w rzece. Ma
dom, samochód, w którym jest
klimatyzacja. Cz³owiek ma
znakomite narzêdzia, aby
uchroniæ siê przed upa³em.
Bezenergetyczn¹ wiedzê
mo¿emy czerpaæ od ludów
zamieszkuj¹cych Saharê. Natomiast nasze zwierzaki s¹ w
100 procentach zale¿ne od
nas. Nasze zwierzaki nie maj¹
praktycznie ¿adnych narzêdzi
do obrony przed ¿arem, gdy¿

zosta³y stworzonenowa
do obronygazeta
wymiennikpraska
ciep³a, jakim dys7
przed zimnem i nie zosta³y ponuj¹. Widoczne uruchostworzone do obrony przed mienie tego mechanizmu to
nami. Domowy pies i kot, jako ziajanie. Odbierane przez nas
gatunki niejadalne, swój byt i jako dyszenie czy wywalenie
poczucie szczêœcia opieraj¹ jêzora, by by³o zrozumia³e dla
na zaufaniu w dobro cz³owieka. reszty. W obecnej rzeczywiW szkole powiedz¹ - udomo- stoœci to za ma³o i ci, którzy
wienie. Proszê zobaczyæ, maj¹ psy i koty w tzw. budach
futro, które nie znika w lecie, MUSZ¥ zapewniæ swoim
brak gruczo³ów potowych na podopiecznym dodatkowe
ciele. S¹ tylko na opuszkach czynniki ch³odzenia. Najtañpalcowych. Co zostaje i co szy to odwi¹zanie z ³añcucha
ogranicza ucieczkê przed i miska œwie¿ej wody. Sch³aprzegrzaniem. £añcuch i po- dzanie wod¹ choæby z wê¿a
zostawianie w samochodach. ogrodowego. W mieszkaDzienniki pokazuj¹ poziom niach zalecam instalacjê rolet,
naszej edukacji, œwiadomoœci wiatraczka poruszaj¹cego
i wra¿liwoœci. Bez komenta- powietrze. Ka¿demu doradzê
rza, bo powinni Szanowni namaczanie sierœci swojego
Pañstwo wiedzieæ, jak pies przyjaciela wod¹ tak czêsto,
czy kot siê ch³odz¹.
dopóty nie przestanie ziajaæ.
Jedynym wymiennikiem Mg³a z kurtyn wodnych to jest
ciep³a u zwierz¹t jest jêzyk. zbawienie i to jest to. Proszê
Podkreœlam - jest to jedyny o troskê w upa³y!

Kto przygarnie
Feliks ma oko³o 8 lat, jest najcudowniejszym
kotem pod s³oñcem. Najwiêkszym szczêœciem
dla niego jest byæ g³askanym, rozp³ywa siê
wtedy w mruczeniu. Feliks ca³e swoje ¿ycie by³
kotem wolno¿yj¹cym, bardzo ufnym i lgn¹cym
do cz³owieka. Niestety, jest nosicielem wirusa
fiv. Szukamy mu domu bez innych kotów lub
z fiv dodatnimi. Kocurek jest wykastrowany.
Kontakt w sprawie adopcji: 500-043-567
Tosia jest m³od¹, oko³o dwuletni¹ drobn¹ koteczk¹.
Trafi³a do fundacji razem ze swoimi maluchami w
grudniu. Wszystkie maluchy maj¹ ju¿ swoje domy,
tylko Tosia czeka. Jest kotk¹ która póki co, nie
spoufala siê cz³owiekiem. Doskonale dogaduje
siê z psami i innymi kotami. Potrzebuje domu
cierpliwego i doœwiadczonego, który da kotce
szansê na otwarcie siê na kontakt z cz³owiekiem.
Testy fiv/felv ujemne, kotka jest wykastrowana.
Szukamy domu bezpiecznego i niewychodz¹cego.
Kontakt w sprawie adopcji: 600 390 210

Budowa miejskich mieszkañ na Targówku
Ponad 215 miejskich mieszkañ powstaje przy ul.
Radzymiñskiej. Dziêki wsparciu miasta warszawianki i
warszawiacy bêd¹ mogli zamieszkaæ w nowych domach.
To kolejny projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Inwestycja zlokalizowana ramach których oddamy do
na Targówku przy ulicy Ra- u¿ytku ponad 2000 takich
dzymiñskiej, Remiszewskiej mieszkañ. Do koñca przyoraz Handlowej, obejmuje sz³ego roku pierwsi mieszbudowê budynków miesz- kañcy wprowadz¹ siê do
kalnych, wielorodzinnych z 700 lokali. To m.in. budynki
gara¿ami podziemnymi. W komunalne przy ul. Zag³oby
pobli¿u znajduje siê Szko³a (Ursus), ul. Berenta (Weso³a),
Podstawowa Nr 114 oraz ul. Bambusowej (Wawer),
skwer Stefana Wiecheckiego ul. Odrow¹¿a (Targówek)
- Wiecha. Koszt inwestycji oraz budynki TBS przy ul.
to blisko 67,4 mln z³. Pierwsi £om¿yñskiej 20 i 26 i ul.
lokatorzy bêd¹ siê mogli wpro- Stalowej 29 (Praga-Pó³noc),
wadziæ na pocz¹tku 2021 r.
ul. Korzona i ul. Radzymiñskiej
– Jesteœmy konkurencyjni. (Targówek) oraz ul. SkaryMieszkania budowane przez szewskiej/Targowej (PragaWarszawê bêd¹ tanie! Chcemy Po³udnie). Docelowo War¿eby ka¿da rodzina mog³a szawa chce budowaæ 1500
pozwoliæ sobie na czynsz, mieszkañ rocznie.
Przypomnijmy, ¿e na obktóry wyniesie od 400 do
1000 z³otych – w zale¿noœci od szarze objêtym rewitalizacj¹
dochodów i sytuacji ¿yciowej na Targówku przy ulicy Korzo– podkreœla Renata Kaznow- na, powstaje budynek dla 64
ska, zastêpca prezydenta rodzin, a przy ul. Chyrowskiej
Warszawy i dodaje – Miejskie bêdzie budynek z 25 mieszmieszkania to pomoc tym, kaniami. Mamy ju¿ pozwolektórzy potrzebuj¹ wsparcia w nie na jego budowê, wkrótce
znalezieniu w³asnego domu. TBS og³osi przetarg na wy³oChcê, by Warszawa by³a dla nienie wykonawcy inwestycji.
wszystkich.
Mieszkania bêd¹ gotowe w
Budujemy mieszkania dla pierwszym kwartale 2021 r.
Realizujemy program
warszawianek i warszawiaków
Miejskie mieszkania to rewitalizacji
Miasto prowadzi dzia³ania
szansa dla osób wchodz¹cych w doros³oœæ, ale te¿ dla w ramach Zintegrowanego
seniorów, osób z niepe³no- Programu Rewitalizacji. S¹
sprawnoœciami i rodzin z to inwestycje w nowe budynki
dzieæmi. Trwaj¹ lub przygo- oraz dalsza poprawa stanu
towywane s¹ inwestycje, w technicznego i walorów este-

tycznych historycznych kamienic. Przyk³adowo - w maju
tego roku do zmodernizowanej kamienicy przy ul. Ma³ej
15 wprowadzili siê pierwsi
lokatorzy. To dowód na to,
¿e nie tylko budujemy nowe
mieszkania, ale przywracamy
tkankê historyczn¹.

Dziêki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury
oraz organizacje pozarz¹dowe realizuj¹ liczne wydarzenia
kulturalne, spo³eczne i integruj¹ce mieszkañców. Dzia³ania skupiaj¹ siê w trzech
dzielnicach: Praga-Pó³noc,
Praga-Po³udnie oraz Targówek.

Wózki inwalidzkie w ZOO
Dwa wózki inwalidzkie, ufundowane przez Centrum Medyczne
Damiana to kolejne udogodnienie dla osób z niepe³nosprawnoœciami w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, który stopniowo
staje siê coraz bardziej dostêpny dla tej grupy zwiedzaj¹cych.
Ogród zoologiczny, który od innych parków odró¿nia obecnoœæ
zwierz¹t, niejako ju¿ ze swej natury jest mo¿liwy do zwiedzania
bez potrzeby pokonywania schodów czy progów. Do tego
g³ówna aleja ZOO po zesz³orocznym remoncie nie ma ju¿
krawê¿ników, a ka¿dy nowo powstaj¹cy obiekt - jeœli nie jest
dostêpny z poziomu zero - ma podjazdy lub windy.
A to nie wszystko - wiosn¹ bie¿¹cego roku wydany zosta³
przewodnik po ZOO przygotowany w alfabecie Braille’a. Jest on
uzupe³nieniem œcie¿ki edukacyjnej dla niewidomych. Œcie¿ka
sk³ada siê z rzeŸb przedstawiaj¹cych w pomniejszeniu wybrane
zwierzêta mieszkaj¹ce w warszawskim ZOO. Ka¿da rzeŸba jest
usytuowana w pobli¿u wybiegu zwierzêcia, które przedstawia.
Mo¿liwoœæ skorzystania z po¿yczonego wózka inwalidzkiego
jest uzupe³nieniem propozycji dla osób z niepe³nosprawnoœciami.
Wózki mo¿na wypo¿yczyæ na portierni przy ul. Ratuszowej.
Udostêpniane s¹ bezp³atnie, ale wczeœniej trzeba udaæ siê
do Punktu Obs³ugi Klienta, gdzie konieczne jest pozostawienie
zwrotnej kaucji. Z wózków mo¿na korzystaæ od wtorku do
niedzieli, w godzinach, kiedy otwarty jest POK.
Wózki maj¹ lekk¹, aluminiow¹ ramê o konstrukcji krzy¿owej, miêkkie
nylonowe siedzenie i g¹bkow¹ poduszkê. Dodatkowo wyposa¿one
zosta³y w pas biodrowy, zabezpieczaj¹cy przed wypadaniem oraz
podwójny system hamowania (równie¿ dla opiekuna).
Warto podkreœliæ, ¿e osoby z ka¿dym stopniem niepe³nosprawnoœci wraz z opiekunem maj¹ prawo do nieodp³atnego
zwiedzania warszawskiego ZOO.
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Tajne prace na „obwódce”
dokoñczenie ze str. 1

a nast¹pi zapewne kilka
miesiêcy póŸniej. Wszystko
w rêkach firmy wykonawczej
IDS-BUD, która wed³ug
mieszkañców Targówka
Mieszkaniowego dzia³a od
pewnego czasu doœæ opieszale. Dyr. Jaros³aw Moroz z
IDS o opóŸnieniach i nowych
terminach nie mo¿e jednak
informowaæ, bo – jak twierdzi
– zabrania mu tego kontrakt
z miastem. Tymczasem Zarz¹d Dróg Miejskich i Ratusz
odsy³aj¹ po te informacje
w³aœnie do IDS, a tam… ju¿
wiemy… kontrakt nie zezwala.
A przecie¿ wiêkszoœæ podstawowych dzia³añ zwi¹zanych z modernizacj¹ ulic jest
ju¿ zakoñczona. W okolicy stacji metra Targówek Mieszkaniowy powsta³y liczne miejsca
parkingowe. Jest zatoka autobusowa przy ul. Handlowej.
Ulica Ossowskiego ma nowe
skrzy¿owanie i nowy zjazd,
koñczy siê przebudowa ronda
u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. S¹
nowe, poszerzone nawierzchnie. Choæ wszystko to
– faktycznie – sprawia jeszcze
wra¿enie lekkiego ba³aganu…
Ha³as i zdenerwowanie
Mieszkanka osiedla w pobli¿u Handlowej, pani Janina
(nazwiska nie poda „za Chiny
Ludowe”, bo tu tropi¹ informatorów), bardzo siê wkurza³a
na niesamowite – jak mówi –
ha³asy, które pojawi³y siê w jej
okolicy na prze³omie maja i
czerwca, w godzinach trzeciaczwarta w nocy. – Na pocz¹tku by³am wyrozumia³a, potem
nie da³am rady i pewnego dnia
rano zaczepi³am na ulicy jakiegoœ cz³owieka z firmy IDSBUD, ¿eby mi wyjaœni³, jak
d³ugo jeszcze ten rejwach
potrwa. Dowiedzia³am siê, ¿e
poniewa¿ wiêkszoœæ prac odbywa siê przy trwaj¹cym ca³y
czas ruchu ulicznym, to te bardziej skomplikowane roboty
trzeba wykonywaæ w nocy,
kiedy samochodów prawie nie
ma. Przy okazji us³ysza³am,
¿e prace przed³u¿aj¹ siê nie
zawsze z winy wykonawcy,
tylko czêsto z powodu niespodziewanych okolicznoœci. A to
robotnicy wykopi¹ jakieœ zna-

lezisko archeologiczne, na
przyk³ad na Witebskiej, gdzie
pod powierzchni¹ jezdni odkryty zosta³ zabytkowy bruk. A
to ulewny deszcz pokrzy¿uje
roboty ziemne; na dodatek
gdzieœ siê dokopano do nie
ujêtych w planach sieci energetycznych. To wszystko
przed³u¿a prace, no i powoduje nasze zniecierpliwienie…
Pani Janina ostatecznie
jest jednak zadowolona: –
Jak cz³owiek wie z grubsza o
co chodzi, to od razu siê
uspokaja. Ale tak w ogóle, to
on jednak coœ ukrywa³, ten
kierownik… Mo¿e im pieniêdzy brakuje? – domyœla siê
na odchodnym.
Deficyt kompetentnych
odpowiedzi
W IDS-BUD nie dowiemy
siê czegokolwiek, bo wszyscy
nabrali wody w usta. A przecie¿ pani Janinie chodzi tylko
o to, kiedy skoñczy siê ten ca³y
rozgardiasz. Robi wiêc codzienne „spacery po robotnikach” i pyta. Ostatnio nie widzi jednak „swojego” znajomego od informacji. Obawia siê,
¿e go pogonili za otwartoœæ
wobec mieszkañców. Dlatego
jej ostatnie przypuszczenia, co
do koñca inwestycji, bior¹ siê
tylko z w³asnego ogl¹du.
Pytamy: – Fina³ w lipcu?
Ona na to: – Niemo¿liwe. –
We wrzeœniu? – Ma³a nadzieja.
– To mo¿e w listopadzie? –
Taki cud? Ale kto wie…
Dla nas wiêc to pani Janina jest najbardziej kompetentna w kwestii koñca inwestycji – jako uwa¿na obserwatorka, która nie siedzi tylko w
oknie, ale spaceruje po ulicach „obwódki” i zauwa¿a…
Niedaleko jej miejsca zamieszkania powstaj¹ nowe
przejœcia dla pieszych, w poprzek Handlowej – miêdzy
Ko³ow¹ a Lusiñsk¹, a tak¿e
przy Szczepanika i Mokrej.
Wszystkie bêd¹ mia³y zainstalowane azyle drogowe, czyli
czerwone wysepki, dobrze
widoczne dla kierowców, na
których przechodzieñ mo¿e
przeczekaæ ruch pojazdów i
zasygnalizowaæ, ¿e chce iœæ
dalej bezpiecznie. Bêd¹ te¿
nowe chodniki z ponad 20 tys. m2.
p³yt. A wzd³u¿ nich nowe ³awki
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i latarnie. I zieleñ, na któr¹
z³o¿¹ siê przede wszystkim
krzewy forsycji, piêciorników,
ró¿y, tawu³y i œnieguliczki, w
liczbie 28 tysiêcy. Posadzonych te¿ bêdzie 211 nowych
drzew, w tym brzozy, klony,
jesiony i graby.
Pani Janina wprawdzie
rowerem nie jeŸdzi, ale jej
18-letni wnuk bêdzie mia³
do dyspozycji 3 kilometry

specjalnych œcie¿ek. A gdyby chcia³ zejœæ z roweru i
pobiegaæ, to rower umieœci
w odpowiednim stojaku i skorzysta ze œcie¿ki do joggingu,
jedynej takiej po tej stronie
Wis³y. Wiêc…
„Obwódka” to mo¿e nie
obwodnica, ale swój standard
bêdzie mieæ… Tylko kiedy? IDSBUD milczy. Dlatego koniec prac
na „obwódce” bêdzie zapewne
niespodziewany, jak… niespodziewany koniec lata. Oby.
Wp
(za „Mieszkañcem”)

Basen
przy Ostródzkiej
Konkretyzuj¹ siê plany budowy p³ywalni na Zielonej
Bia³o³êce. W³adzom dzielnicy uda³o siê pozyskaæ
dzia³kê na ten cel. Aktualnie mieszkañcy Bia³o³êki, drugiej
co do wielkoœci dzielnicy Warszawy, maj¹ do dyspozycji
tylko jeden basen, znajduj¹cy siê przy ul. Œwiatowida 56.
Wszystko wskazuje na to,
- Pozyskany teren jest na
¿e wkrótce sytuacja siê zmieni tyle du¿y, ¿e oprócz w³aœcii bia³o³êczanie doczekaj¹ siê wej p³ywalni bêdziemy mogli
kolejnej miejskiej p³ywalni. urz¹dziæ tam zielon¹ czêœæ
Po d³ugich staraniach, w³adze rekreacyjn¹ – mówi rzeczdzielnicy pozyska³y bowiem od niczka Bia³o³êki Marzena
Krajowego Oœrodka Wsparcia Gawkowska.
Rolnictwa teren przy ul. Ostródz25-metrowy
basen,
kiej o powierzchni ponad 2,5 ha. zje¿d¿alnia, mniejszy basen
Akt notarialny nieodp³atnego do nurkowania oraz restauraprzekazania dzia³ki pod budo- cja, a wszystko to otoczone
wê basenu, w imieniu zarz¹du zieleni¹ – to ambitne plany
dzielnicy Bia³o³êka, podpisali bardzo potrzebnego na
pod koniec maja burmistrz Bia³o³êce obiektu. Teraz tylko
Grzegorz Kuca i zastêpca trzeba zdobyæ pieni¹dze. W
burmistrza Jan Mackiewicz.
bud¿ecie jest co prawda wpiChoæ miejscowy plan za- sane na ten cel 14 milionów
gospodarowania przestrzen- z³otych, wiadomo jednak, ¿e
nego ogranicza zabudowê jest to kwota niewystarczaj¹ca.
tego terenu – niemal 80% Kiedy dzielnica zdobêdzie
tego obszaru musi pozostaæ pe³ne finansowanie dla tej inpowierzchni¹ biologicznie westycji, bêdzie mo¿na og³osiæ
czynn¹ – realizacja basenu konkurs architektoniczny.
jest w tym miejscu mo¿liwa.
JK

Po s¹siedzku

Komu ³awkê?
Ponownie piszê o bud¿ecie
obywatelskim, tym razem o
w³asnym projekcie „Praskie
³awki i stojaki rowerowe”, który
w tym roku bêdzie realizowany.
Zgodnie z moj¹ sugesti¹ zawart¹ w projekcie, raczej bez
wiêkszej nadziei na powa¿ne
potraktowanie, lokalizacje
³awek powinny zostaæ skonsultowane z mieszkañcami.
Okazuje siê jednak, ¿e sugestiê
konsultacji potraktowano tym
razem bardzo serio. Ku mojemu
zaskoczeniu, Zarz¹d Zieleni
podj¹³ siê zorganizowania
spacerów dla mieszkañców,
aby wybraæ dla 55 ³awek jak
najlepsze lokalizacje. A ³awki,
jakimi dysponuje, s¹ ju¿ dostêpne w co najmniej trzech
modelach, odpowiadaj¹cych
odmiennym nieco funkcjom.
Mia³am te¿ okazjê przetestowania prototypu przysiadaka
lub przycupki, pod ró¿nymi
nazwami takie podpórki funkcjonuj¹. W moim projekcie je
równie¿ uwzglêdni³am, nie
maj¹c specjalnie nadziei na

Nowy most na rzece
D³ugiej - otwarty
We wtorek 11 czerwca o godz. 10:45 pierwsze samochody pojecha³y now¹ przepraw¹ w ci¹gu ul. Zdziarskiej
na rzece D³ugiej. Most powsta³ w ramach inwestycji
„Modernizacja ul. Zdziarskiej”.
Rzeka D³uga, zwana te¿ st¹pi teraz do rozbiórki starego,
Kana³em Markowskim, niby wyeksploatowanego mostu.
niewielka rzeczka zasilaj¹ca Wykona tak¿e odwodnienie
wody Kana³u ¯erañskiego, ronda i inne prace, które dosta³a siê niedawno bohaterk¹ tychczas blokowa³a stara przepowa¿nej inwestycji - otrzy- prawa. Do realizacji pozostanie
ma³a nowy most. Ale to nie te¿ po³o¿enie ostatniej – œciewszystko. Oprócz przeprawy, ralnej warstwy nawierzchni na
która zast¹pi³a zniszczony rondzie i moœcie. Nast¹pi to
most, powsta³o pó³turbinowe prawdopodobnie w któryœ
rondo ³¹cz¹ce ulice Zdziarsk¹ wakacyjny weekend.
i K¹ty Grodziskie. Dziêki
W ramach ca³ego przedsiêtemu autobusy komunikacji wziêcia zosta³y przebudowane
miejskiej bêd¹ mog³y skrêcaæ odcinki dróg powiatowych
z ul. K¹ty Grodziskie w ul. (ul. K¹ty Grodziskie i ul.
Zdziarsk¹. Wczeœniejszy Zdziarska od ul. Ostródzkiej do
uk³ad drogowy uniemo¿liwia³ mostu) oraz odcinek drogi
tak¹ relacjê dla pojazdów ZTM. gminnej (ul. Zdziarska od mo- To bardzo wa¿na inwestycja stu w kierunku ul. Verdiego).
dla Zielonej Bia³o³êki, która nie Oprócz jezdni powstaje te¿
tylko poprawi komunikacjê we chodnik i œcie¿ka rowerowa.
wschodniej czêœci dzielnicy, Koszt inwestycji obejmuj¹cy
ale te¿ usprawni dojazd do prace projektowe i budowlane
nowo powstaj¹cej szko³y w wraz z wykupem gruntów, to
rejonie ulic Ruskowy Bród i ponad 13 mln z³. Zgodnie z
Verdiego – mówi Grzegorz umow¹ zawart¹ z wykonawc¹
– firm¹ FALBRUK, zakoñczenie
Kuca, burmistrz Bia³o³êki.
Decyzja dopuszczaj¹ca prac budowlanych ma nast¹piæ
do ruchu nowy most zosta³a w paŸdzierniku 2019 r.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e poza
wydana 30 maja. We wtorek
wprowadzono now¹ organiza- krótkimi okresami wymagaj¹cycjê ruchu, po tym, jak rano ko- mi wy³¹czenia, ca³a inwestycja
misja potwierdzi³a prawid³owe by³a realizowana „pod ruwykonanie oznakowania. W chem”, dziêki temu, ¿e nowy
zwi¹zku z tym, ¿e ruch pojaz- most zosta³ zaprojektowany
dów zosta³ przejêty przez now¹ na pó³noc od starej przeprawy.
przeprawê, wykonawca przyJK

Bia³o³êka w soczewce
ich szybk¹ materializacjê w
Warszawie. I tu kolejne pozytywne zaskoczenie.
Wkrótce rusz¹ wspomniane
spacery dla mieszkañców, na
które serdecznie zapraszam.
Proszê œledziæ informacje na
stronie urzêdu dzielnicy i
Zarz¹du Zieleni. Czy warto
zg³aszaæ projekty do bud¿etu
obywatelskiego? Oczywiœcie,
¿e tak. I warto na dobre projekty g³osowaæ. Zmieniajmy
wspólnie przestrzeñ dzielnicy,
niech staje siê coraz bardziej
przyjazna.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Osiedla Œliwice

Jak zwykle przed zakoñczeniem roku szkolnego, tak i
tym razem odby³o siê uroczyste podsumowanie sportowych
osi¹gniêæ bia³o³êckich uczniów. Grzegorz Kuca, burmistrz
Bia³o³êki, gratulowa³ im rezultatów osi¹ganych podczas
zmagañ sportowych w imprezach w Warszawie, na Mazowszu,
a tak¿e w imprezach ogólnopolskich. Na podium w kategorii
sportu dzieci znalaz³y siê nastêpuj¹ce szko³y - SP nr 342,
SP nr 344 i SP nr 314. W kategorii sportu m³odzie¿y SP nr 366, SP nr 368 i SP nr 365.
Do 11 lipca potrwa budowa sieci wodoci¹gowej na Choszczówce. Prace przebiegaj¹ g³ównie na terenach zielonych,
poza obrêbem jezdni, jednak mo¿na siê spodziewaæ utrudnieñ
w ruchu na ulicach Brzeziñskiej, Chlubnej, Henrykowskiej,
K³osowej, Mehoffera i Widnej. 24 czerwca na skrzy¿owaniu
z Tapetow¹ mo¿e nast¹piæ zamkniêcie ruchu na ca³ej szerokoœci Mehoffera. Utrudnienie to potrwa do 4 lipca.
W kolejnej edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
laureaci konkursu mog¹ wygraæ ca³kiem spore pieni¹dze. Pula
œrodków na nagrody ufundowane przez m.st. Warszawa wynosi
100 tysiêcy z³otych, zaœ celem nagrody jest uhonorowanie
autorów przedsiêwziêæ z dziedziny edukacji kulturalnej. Projekty
realizowane w Bia³o³êce mo¿na zg³aszaæ do 30 czerwca.
Szczegó³owe informacje o konkursie s¹ dostêpne na stronie
edukacjakulturalna.pl. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
w wersji papierowej u Krystyny Bocheñskiej, koordynatorki
(egu)
konkursu w dzielnicy Bia³o³êka, tel. 571 352 534.

