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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 22 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury

serdecznie zapraszaj¹

13 czerwca (niedziela) godz. 19.00
Koncert z cyklu „Muzyka Koœcio³ów Wschodu i Zachodu”,

Koœció³ Œw. Micha³a Archanio³a, ul. G³êbocka 119;

13 czerwca (niedziela) godz. 19.00
Koncert pn. „Historia Polski Pieœni¹ Malowana” w wykonaniu
Warszawskiego Chóru Polonia pod dyrekcj¹ Wies³awa Jelenia,

Koœció³ œw. Franciszka z Asy¿u, ul. Strumykowa 25;

27 czerwca (niedziela) godz. 18.00
muzyczna baœñ dla doros³ych w II czêœciach

„Ksiê¿niczka Czardasza”- Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”,
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.

Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 9 czerwca w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz
w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.

VMEBLE  (rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY,  WYKONAMY,  ZAMONTUJEMY:

♦♦♦♦♦     Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne
oraz fotorealistyczne projekty.

♦♦♦♦♦     Posiadamy w sprzeda¿y zestawy ogrodowe
z litego drewna (stó³ + 4 krzes³a) - ju¿ od 999 z³

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie

przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312

e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12

tel. 886-186-748
www.vmeble.pl

� meble kuchenne

� meble ³azienkowe

� sypialnie

� szafy i garderoby

� meble biurowe

� inne nietypowe zabudowy

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
♦♦♦♦♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦Motocykle

ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51

poniedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500

Wystêp na profesjonalnej

scenie to wielkie wyzwanie i
przygoda dla tych, którzy zwy-

kle maj¹ szansê zaprezento-
waæ siê tylko w sali gimna-

stycznej. Z programem tanecz-
nym i wokalnym dzieci radzi³y

sobie doskonale, w wiêkszoœci
bez widocznej tremy – byæ

mo¿e, dziêki temu, ¿e w pobli-
¿u byli nauczyciele, którzy ich
przygotowali i wspierali pod-
czas wystêpów. Chyba to opie-
kunowie byli bardziej stremo-

wani, gdy ich podopieczni
œpiewali, tañczyli, recytowali.

Nie by³o rywalizacji na
punkty, miejsca i nagrody.

W artystycznym krêgu
30 maja Parkiem Bródnowskim zaw³adnêli m³odzi artyœci.

Na wielkiej scenie wyst¹pi³o 36 zespo³ów ze szkó³ i przed-
szkoli Targówka. Z bliska podziwiali ich rodzice i koledzy,
dziêki dobremu nag³oœnieniu – ca³e „miasteczko” II Festiwalu
Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek”: 26 stanowisk
placówek oœwiatowych i kulturalnych dzielnicy.

Wszyscy wykonawcy otrzy-
mali takie same upominki,
ufundowane przez zarz¹d
Dzielnicy Targówek: plecaki i
pi³eczki z logo dzielnicy.

Dziêki wczeœniej nawi¹za-
nym kontaktom, na scenie wy-
st¹pili goœcie. Kobiecy zespó³

z Domu Kultury Zak³adów Trak-
torowych w Miñsku (Bia³oruœ)
zaœpiewa³ ludowe piosenki, a
dzieciêcy zespó³ „Ma³e Podla-
sie” zaprezentowa³ polskie tañ-

ce ludowe. Oba zespo³y s¹ za-

Jako pierwsi do zabawy
porwali bêbniarze. Lider ze-
spo³u, pochodz¹cy z Konga,
ale ju¿ od dawna zakorzenio-
ny rodzinnie w Polsce, Ricky
Lion prezentowa³ instrumen-
ty i opowiada³ o nich piêkn¹
polszczyzn¹, dyrygowa³, za-
chêca³ dzieci do rytmicznego
klaskania, grania na ustawio-
nych w krêgu bêbnach,
wreszcie – do wspólnego tañ-

ca w afrykañskich rytmach.
Tañcem zabawiali widowniê
jego koledzy: David, Alex i
Stefan.

Dalsz¹ interaktywn¹ zaba-
wê poprowadzili: Aneta i Woj-
tek Pa³êccy z Teatru „Lalka”.

By³y œpiewy, tañce na stoj¹co
i na siedz¹co, przeci¹ganie
liny, naœladowanie zwierz¹t i
ptaków ruchami i g³osem,
konkursy ze znajomoœci ba-
jek. W wielu zabawach dzieci

Wieczór marzeñ w ZOO
Od piêtnastu lat w ogrodach zoologicznych wielu krajów odbywa siê Wieczór Marzeñ

dla dzieci przewlekle chorych i niepe³nosprawnych. 5 czerwca Fundacja „Dzieciêca
Fantazja” zaprosi³a na taki wieczór do warszawskiego ZOO pacjentów Centrum Zdrowia
Dziecka, Poradni Mukowiscydozy i Oddzia³u Onkologicznego Szpitala przy ul. Kasprzaka,
Hospicjum Dzieciêcego, dzieci z zespo³em Downa i pora¿eniem mózgowym. W Wieczorze
Marzeñ uczestniczy³o 150 dzieci. Przygotowano dla nich wiele atrakcji.

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta

m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie

zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielo-

lokalowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego

trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w domach

wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie

d³u¿szy ni¿ 10 lat

og³asza
na dzieñ 19 lipca 2010 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH I GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone bêdzie od dnia 14 czerwca 2009 r.

na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy

dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w

jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl

i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz

na lokalach, gara¿ach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ

u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w

Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego

15, p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy

Urzêdu.

Program sesji Rady 27
maja nie zapowiada³ d³ugich
obrad: przyjêcie protoko³u z
poprzedniej sesji, interpelacje
i wnioski oraz projekty 4
uchwa³. Przewodnicz¹cy
Rady Zbigniew Poczesny
przypomnia³ o zbli¿aj¹cej siê
rocznicy wyborów do odro-
dzonego samorz¹du teryto-
rialnego. Przekaza³ te¿ wia-
domoœæ o uniewa¿nieniu
przetargu na 3,6 ha przy ul.
Radzymiñskiej, co umo¿liwia
wyst¹pienie o przekazanie
tego gruntu dzielnicy Targó-
wek na planowan¹ tu halê
sportow¹.(Przypomnijmy, ¿e
chodzi o s³ynny teren przy M1,
który w poprzedniej kadencji
El¿bieta Jakubiak chcia³a
przekazaæ kupcom z „Jarmar-
ku Europa” na Stadionie X-
lecia, by bez problemów siê
stamt¹d wynieœli). Funkcjê
sekretarza obrad przewodni-
cz¹cy powierzy³ Urszuli Suz-
dalcew, liczenie g³osów – Ja-
ninie Paszkowskiej.

Na wniosek Sebastiana
Koz³owskiego, do porz¹dku
dziennego wprowadzono „In-
formacjê na temat afery grun-
towej z udzia³em przewodni-
cz¹cego i wiceprzewodnicz¹-
cego Rady”. Na wniosek
Agnieszki Kaczmarskiej roz-
wa¿ano mo¿liwoœæ pomocy
ofiarom powodzi. Dyrektor DK
„Zacisze” Bo¿enna Dydek za-
prosi³a radnych na Festiwal
„Artystyczny Targówek” w Par-
ku Bródnowskim.

Za przyjêciem protoko³u z
poprzedniej sesji g³osowa³o 9
radnych, 5 wstrzyma³o siê od
g³osu.

Uzasadniaj¹c swój wniosek
Sebastian Koz³owski nawi¹-
za³ do podjêtej 4 listopada
2009 uchwa³y Rady Dzielni-
cy Targówek, która pozytyw-
nie zaopiniowa³a udzielenie
bonifikaty w wysokoœci 99%
od ceny sprzeda¿y nierucho-
moœci gruntowych lub ich czê-
œci, stanowi¹cych w³asnoœæ
m.st. Warszawa. Uchwa³a
zosta³a przekazana Radzie
Warszawy. W¹tpliwoœci rad-
nego wzbudzi³ fakt, ¿e za
uchwa³¹ g³osowali: Zbigniew
Poczesny (równie¿ inicjator
uchwa³y) i Jêdrzej Kunowski
– mieszkañcy Zacisza, którzy
mogliby skorzystaæ z tej
uchwa³y „skrawkowej”. S. Ko-
z³owski sk³ada³ w tej sprawie
interpelacje i poprosi³ o opi-
niê prawn¹. Z opinii radcy
prawnego wynika, ¿e „radny
nie mo¿e braæ udzia³u w g³o-
sowaniu w sprawach, które
dotycz¹ jego osoby, bo na
podstawie tego przepisu (art.
25a ustawy o samorz¹dzie
gminnym) podlega on wy³¹-
czeniu”. Na sesji 17 lutego
Jêdrzej Kunowski „przyzna³
siê do winy” i przeprosi³. Zbi-
gniew Poczesny „nie przyzna³
siê do tego, ¿e ma taki sam
interes prawny”, a radnych
innych dzielnic zachêca³ do
podjêcia podobnych uchwa³.
S. Koz³owski powo³a³ siê te¿
na pismo burmistrza Grzego-
rza Zawistowskiego, z które-
go wynika, ¿e Z. Poczesny i
J. Kunowski „zamieszkuj¹ nie-
ruchomoœci, do których mog¹
mieæ zastosowanie przepisy o

gospodarce nieruchomoœcia-
mi, jak równie¿ opiniowana
uchwa³a w sprawie udzielania
bonifikat od ceny nieruchomo-
œci, zbywanych w trybie art. 37
ust. 2 pkt.6 cytowanej usta-
wy”. „Dzia³anie obu radnych
nacechowane jest tzw. za³a-
twiactwem i kolesiostwem” –
oceni³ S. Koz³owski.

Z okreœleniem sprawy jako
afery nie zgodzili siê: radny
Witold Harasim i wicebur-
mistrz S³awomir Antonik.

Jêdrzej Kunowski przyzna³,
¿e w 1998 roku wyst¹pi³ o na-
bycie gruntu z bonifikat¹; po
otrzymaniu odpowiedzi od-
mownej, nie ponowi³ tego dzia-
³ania. Byæ mo¿e, b³êdem by³o
g³osowanie za uchwa³¹ 4 listo-
pada 2009, ale dzier¿awione
416 m2 to nie „skrawki”.

Zbigniew Poczesny odczy-
ta³ pismo, bêd¹ce odpowie-
dzi¹ na „absurd insynuacji
oskar¿enia”. Stwierdza w nim
m.in. ¿e o podjêcie uchwa³y,
daj¹cej mo¿liwoœci przejêcia
przez w³aœcicieli nieruchomo-
œci tzw. skrawków ziemi, przy-
legaj¹cej bezpoœrednio do ich
posiad³oœci – od dawna zwra-
cali siê do niego mieszkañcy
Zacisza i Bródna. Przy podej-
mowaniu uchwa³y nie zosta-
³y naruszone zasady funkcjo-
nowania i dzia³ania radnego.
W otoczeniu dzia³ki o po-
wierzchni 313 m2, któr¹  Z.
Poczesny kupi³ w 1976 roku,
nie ma ¿adnych skrawków
ziemi, które chcia³by lub mó-
g³by kupiæ. Sebastiana Ko-
z³owskiego nazwa³ cz³owie-
kiem konfliktowym, wszêdzie
szukaj¹cym afer; przypo-
mnia³, ¿e wczeœniej, gdy pe-
³ni³ on funkcje we w³adzach
Targówka – kilka  decyzji tra-
fi³o do prokuratury.

W trwaj¹cej ponad godzinê
polemice obie strony broni³y
swoich racji, m.in. w oparciu
o pismo burmistrza. Seba-
stian Koz³owski zapewnia³, ¿e
dzia³a³  na podstawie tego pi-
sma. Wiceburmistrz Janusz
Janik przeprosi³ Zbigniewa
Poczesnego i Jêdrzeja Ku-
nowskiego i stwierdzi³, ¿e wy-
dzia³, który przygotowa³ pi-
smo – nie mia³ wszystkich
materia³ów. „Gdybym ja siê
opar³ na tym piœmie – poczu-
³bym siê jak idiota, bo zrobi-
³bym aferê, gdy nie ma pod-
staw – wyzna³ Krzysztof Mi-
szewski. - Mamy sytuacjê,
gdy trafiliœmy kul¹ w p³ot, od
nazwania tego punktu afer¹.”
„To nie afera, a czysta mani-
pulacja; nie debata, a pysków-
ka” – oceni³ Witold Harasim.

Sebastian Koz³owski pod-
sumowa³ dyskusjê stwierdze-
niem: ktoœ pope³ni³ b³¹d: albo
burmistrz, albo radni; ktoœ
powinien z³o¿yæ rezygnacjê.
Podtrzyma³ opiniê, ¿e radni –
mieszkañcy Zacisza, powin-
ni wy³¹czyæ siê z g³osowania.
Jêdrzej Kunowski replikowa³:
„Nie ma z NSA jednoznacz-
nej odpowiedzi, czy mog³em
g³osowaæ, czy nie.”

Na sesji sprawa nie zosta-
³a rozstrzygniêta. Obie stro-
ny przedstawi³y swe argu-
menty w pismach, skierowa-
nych do pos³anki Ma³gorzaty
Kidawy-B³oñskiej.

Krócej i w wiêkszej zgodzie
radni zastanawiali siê nad
mo¿liwoœci¹ wsparcia osób,
rodzin i gmin, poszkodowa-
nych przez powódŸ. Dzielni-
ca, jako jednostka pomocni-
cza, nie ma uprawnieñ do
przeprowadzania zbiórek –
wyjaœni³ wiceburmistrz S³a-
womir Antonik; ka¿dy indywi-
dualnie – tak. Mo¿e to byæ
wspólna akcja z CH „Targó-
wek”, w którym dary zbiera-
ne s¹ do koszy, mog¹ byæ
przechowywane i przewiezio-
ne. Zbiórkê prowadzi te¿
Procter&Gamble, który prze-
kaza³ du¿o œrodków czysto-
œci ze swych magazynów.

Alicja Sadowska poinfor-
mowa³a o akcji zbierania da-
rów przez cz³onków Spó-
³dzielni Mieszkaniowej Bród-
no, osiedle Toruñska. Witold
Harasim zaproponowa³, by
radni opodatkowali siê na ten
cel. Alicja Sadowska skon-
kretyzowa³a: niech przeka¿¹
dietê za maj; ponadto, ka¿dy
mo¿e przyj¹æ dzieci powo-
dzian do swego domu.

Przedstawione na sesji
projekty 4 uchwa³ by³y wcze-
œniej rozpatrywane na posie-
dzeniach komisji merytorycz-
nych i zyska³y pozytywn¹
opiniê.

Projekt pierwszej uchwa³y,
o zmianie za³¹cznika dzielni-
cowego do bud¿etu m.st.
Warszawy, poparli w g³oso-
waniu wszyscy obecni na se-
sji – 14 radnych. Dodatkowe
œrodki finansowe, przezna-
czone do dyspozycji dzielni-
cy, w kwocie 570 tys. z³, prze-
znaczono na: realizacjê no-
wych zadañ inwestycyjnych,
dotycz¹cych rz¹dowego pro-
gramu „Radosna szko³a” (370
025 z³ – dotacja celowa z bu-
d¿etu pañstwa, na moderni-
zacjê placów zabaw przy SP:
28, 84, 114, 275, 277, 285); z
kwoty 200 tys. z³: 132 000 na
realizacjê II etapu projektu
„Park RzeŸby” i 68 tysiêcy z³
na wydatki bie¿¹ce, zwi¹za-
ne z tym projektem.

Równie¿ jednomyœlnie, 15
g³osami, podjêto uchwa³ê,
opiniuj¹c¹ projekt uchwa³y
Rady Warszawy, zmieniaj¹-

cej uchwa³ê w sprawie prze-
kazywania dzielnicom do wy-
konania zadañ i kompetencji
m.st. Warszawy.

Jednomyœlnie, g³osami 16
radnych, uchwalono zmianê
w uchwale Rady Warszawy w
sprawie zasad wynajmowa-
nia lokali, wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zaso-
bu m.st. Warszawy: przy roz-
patrywaniu wniosków o po-
nowne zawarcie umowy naj-
mu - wy³¹czono kryterium
dochodowe.

16 radnych g³osowa³o „za”,
1 wstrzyma³ siê od g³osu przy
podejmowaniu uchwa³y, po-
zytywnie opiniuj¹cej przed³o-
¿ony przez zarz¹d Dzielnicy
Targówek projekt wykazu lo-
kali mieszkalnych, przezna-
czonych do sprzeda¿y bez-
przetargowej na rzecz ich
najemców. Wykaz obejmuje
31 lokali w budynkach przy ul.
Piotra Skargi 58A, £ojewskiej
8, £ojewskiej 14, £ojewskiej
16, Wêgrowskiej 1, Smoleñ-
skiej 87, Rembieliñskiej 17,
Œw. Wincentego 89, Krasi-
czyñskiej 10.

Z ostatniej chwili
9 czerwca odbêdzie siê

uroczysta, LIII sesja Rady
Dzielnicy Targówek, z udzia-
³em prof. dr. hab. Micha³a
Kuleszy i zastêpcy prezy-
denta Warszawy Jacka Woj-
ciechowicza.

                            K.

Debata czy pyskówka?

Nazywam siê Helena Ku-
rek. Moi Œp. rodzice to Ma-
rianna i Stanis³aw Kowalscy.
Jestem rodowit¹ pra¿ank¹.
Urodzi³am siê w 1920 r. w
Szpitalu Przemienienia Pañ-
skiego i w³aœnie z tym miej-
scem s¹ zwi¹zane moje dzie-
ciêce wspomnienia. Ca³e
¿ycie mieszkam na Pradze i
jestem z tego dumna, chocia¿
dzielnica ta nie kojarzy siê
dobrze dla stolicy.

Rodzice moi pracowali w
Szpitalu Przemienienia Pañ-
skiego: mama w izbie przy-
jêæ, tata zaœ jako pielêgniarz
na oddzia³ach, w prosekto-
rium, jako portier. Po œlubie
rodzice otrzymali mieszkanie
s³u¿bowe przy ul. Szerokiej 1
(dzisiaj K³opotowskiego – sie-
dziba Pa³acu Œlubów). Tam
mieœci³a siê równie¿ przy-
chodnia szpitala, w której tak-
¿e pracowa³ mój tata, zatrud-
niony jako pomoc chirurga.

Przychodnia ta zosta³a
przeniesiona na ul. Szerok¹
na czas budowy g³ównego,
wygiêtego ³ukowato budynku
przy pl. Weteranów, gdzie
obecnie jest wejœcie do szpi-
tala i izba przyjêæ.

Dawne wejœcie do szpitala
by³o od ul. Zygmuntowskiej
(dziœ al. Solidarnoœci), która
bieg³a od mostu Kierbedzia
(dziœ Œl¹sko-D¹browski) do
Dworca Wileñskiego. Do por-
tierni schodzi³o siê drewnia-
nymi schodami. Karetki na
teren szpitala wje¿d¿a³y od ul.
Sierakowskiego.

Na obszernym terenie
szpitala sta³y pawilony, gdzie
mieœci³y siê oddzia³y. Sale dla
chorych by³y du¿e – oko³o 20
³ó¿ek. Za dany oddzia³ odpo-
wiedzialna by³a zakonnica
(szarytka), która równocze-
œnie by³a pielêgniark¹. Salo-
we odpowiada³y za porz¹dek
i czystoœæ.

W szpitalu pracowa³o wie-
lu lekarzy, m.in. dr Kazimierz
Zieliñski – pediatra, który
opiekowa³ siê mn¹ od pi¹te-
go roku ¿ycia. Zawsze na
imieniny mówi³am mu wier-
szyki i otrzyma³am od niego
reprodukcjê obrazu Fa³ata,
która wisi w moim mieszka-
niu do dziœ. Pamiêtam rów-
nie¿ dr Bielobradka – pedia-
trê, dr Kuleszê – równie¿ pe-
diatrê, dr Dêbskiego – chirur-
ga, dr Milaka, dr D¹browskie-
go, dr Pyrzakowskiego i dr
Roszkowskiego – ginekolo-
ga. Pracowa³o wielu innych
lekarzy, których nazwisk nie-
stety nie pamiêtam.

Na terenie szpitala mie-
œci³y siê równie¿ takie bu-
dynki, jak kuchnie, pralnia,
rentgen, laboratorium, tru-
piarnia, piêkna kaplica, zbu-
rzona w 1939 roku i budynki
mieszkalne dla pracowni-
ków. Ja czêsto chodzi³am do
mamy i biega³am po tym
szpitalnym podwórzu, ba-
wi¹c siê z dzieæmi pracow-
ników w berka, chowanego,
w klasy i ró¿ne gry.

Gdy moja mama by³a w
szóstym miesi¹cu ci¹¿y, tata

jako ochotnik zg³osi³ siê do
oddzia³u ks. Skorupki, by bro-
niæ ojczyzny przed na-
jeŸdŸc¹. W czasie Bitwy War-
szawskiej zosta³ ranny w
nogê pod Ossowem. Razem
z innymi rannymi zosta³ prze-
wieziony do szpitala w £odzi.
Nogê zaatakowa³a gangrena.
Bardzo cierpia³, podawano
mu morfinê, grozi³a amputa-
cja, na co siê nie godzi³. Po-
wiadomiono o tym mamê i
tutaj lekarze „naszego” szpi-
tala stanêli na wysokoœci za-
dania. Wys³ano karetkê do
£odzi. Nogê w Przemienieniu
Pañskim uratowano. Do koñ-
ca ¿ycia tylko troszeczkê uty-
ka³, ale by³ bardzo wdziêcz-
ny lekarzom za uratowanie
nogi i ¿ycia.

Mama w 1936 r. przesz³a
na emeryturê, ale w czasie
wojny i Powstania Warszaw-
skiego tata jeszcze pracowa³
w szpitalu, a mama sama
zg³osi³a siê, poniewa¿ brako-
wa³o r¹k do pracy. Ca³y czas
byli skoszarowani na terenie
tej placówki. Po wojnie tata
pracowa³ na portierni (od ul.
Sierakowskiego) do czerwca
1958 r. kiedy przeszed³ na
emeryturê. Zmar³ w listopa-
dzie 1958.

Jak widaæ, moje dzieciê-
ce lata, jak i ca³e ¿ycie mo-
ich rodziców zwi¹zane by³o
œciœle ze szpitalem. Mam
nadziejê, ¿e komuœ siê
przydadz¹ te moje wspo-
mnienia i przeczyta je
m³odsze pokolenie.

Pod koniec wrzeœnia Szpital Praski pw. Przemienienia Pañskiego prze¿yje niezwykle
wa¿ne chwile – zostanie oddany do u¿ytku od dawna planowany pawilon A2, który
bêdzie milowym krokiem w rozwoju tego ponad 220-letniego szpitala. Z tego powodu
parê miesiêcy temu poprosiliœmy Czytelników od nadsy³anie wspomnieñ. Poni¿ej
publikujemy bardzo ciekawy list.

Moje wspomnienia o Szpitalu Przemienienia Pañskiego

LII sesja Rady Dzielnicy Targówek
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-
duj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

VIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Porz¹dek VIII sesji pó³noc-
nopraskiej rady móg³ zapo-
wiadaæ d³ugie i mêcz¹ce de-
baty, przewidywa³ bowiem
zaopiniowanie zmian w za-
³¹czniku Dzielnicy Praga Pó-
³noc m.st. Warszawy do bu-
d¿etu m.st. Warszawy na
2010 rok, wyra¿enie opinii
rady w sprawie projektu pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu Dworca
Wschodniego oraz opinii w
sprawie projektu uchwa³y
zmieniaj¹cej uchwa³ê Rady
Warszawy XLVI/1422/2008 z
18 grudnia 2008 r. w sprawie
przekazania dzielnicom m.st.
Warszawy do wykonywana
niektórych zadañ i kompe-
tencji m.st. Warszawy. Po-
sz³o jednak nadzwyczaj
g³adko i po 40 minutach
przewodnicz¹ca rady posie-
dzenie zamyka³a. Rada bez
dyskusji wyst¹pi³a do m.st.
Warszawy o zwiêkszenie
dzielnicowego za³¹cznika o
kwotê 2, 2 miliona z³otych,
przewiduj¹c zwiêkszenie do-
chodów w³asnych w wyniku
zwiêkszonej sprzeda¿y lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych,
wnosz¹c jednoczeœnie o
przeznaczenie tej kwoty na
zabezpieczenie ustawowych
dop³at do wspólnot na tzw.
zaliczki „A” i „B”. Dokonano
jednoczeœnie wewnêtrznej
korekty na kwotê ponad 800
tys. z³otych, przenosz¹c
œrodki pomiêdzy dzia³ami na
zabezpieczenie najpilniej-
szych potrzeb m.in. w oœwia-
cie na zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych, po-
krycie kosztów zakupu ener-
gii elektrycznej, remonty i na

letni wypoczynek dzieci i
m³odzie¿y.

Sporo czasu radni poœwiê-
cili na opiniowanie projektu
planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu
Dworca Wschodniego. Te-
mat ten, wzbudzaj¹cy znacz-
ne kontrowersje, szczególnie
wœród mieszkañców budyn-
ku przy Kijowskiej 11, mia³
byæ ju¿ w porz¹dku obrad VII
sesji. Na wniosek radnych
PiS zosta³ ponownie skiero-
wany do opinii zarz¹du dziel-
nicy. Mimo stosunkowo krót-
kiego czasu, zarz¹d w³asne
stanowisko przedstawi³. Ko-
misja infrastruktury, która od-
bywa³a siê tu¿ przed sesj¹
wnios³a jeszcze do stanowi-
ska zarz¹du kilka poprawek
id¹cych w kierunku maksy-
malnego odsuniêcia poten-
cjalnej zabudowy od pierzei
budynku Kijowska 11, zakaz
grodzenia dzia³ek, koniecz-
noœæ zwiêkszenia iloœci obo-
wi¹zkowych miejsc parkin-
gowych, przeniesienia obs³u-
gi komunikacyjnej dla poten-
cjalnie nowych budynków od
ulicy Kijowskiej. Wydawa³o

Bud¿et i planwystêpowa³y razem z rodzica-
mi. Na zakoñczenie wszyst-
kim wrêczono pluszaki.

Mi³oœnikom motoryzacji
frajdê sprawi³ warszawski
Klub „Gremium”, którego
cz³onkowie przyjechali na
markowych motocyklach:
harley, suzuki, yamaha, BMW
i zapraszali dzieci do prze-
ja¿d¿ek. Przygl¹dali siê temu
dwaj kilkunastoletni ch³opcy
na wózkach. Jeden wyrazi³
chêæ, zosta³ przeniesiony na
motocykl i przytulony do ple-
ców w³aœciciela odby³ rundê
wokó³ fontanny. Drugi ch³o-
piec nie da³ siê namówiæ,
wola³ tylko popatrzeæ.

siê, ¿e kompromis zosta³
osi¹gniêty. Potencjalnie po-
wstaj¹ce w tym rejonie bu-
dynki bêd¹ oddalone od pie-
rzei Kijowskiej 11 o prawie 40
metrów i nie maj¹ prawa byæ
od niej wy¿sze. Powy¿sze
ustalenia praktycznie bez
g³osów sprzeciwu zosta³y
przyjête przez radê, po czym
pod koniec sesji, ju¿ po g³o-
sowaniach, obudzi³ siê rad-
ny Wieczorek z PiS, który
wczeœniej ani na komisji ani
na sesji nie zg³asza³ ¿adnych
poprawek. Stwierdzi³ on, ¿e
mieszkañcy, których jest re-
prezentantem nie chc¹ w tym
rejonie ¿adnej nowej zabu-
dowy (sic). Przedwyborcza
gra - komentowa³y kuluary.
Do uchwa³y w sprawie kom-
petencji wniesiono jedn¹
uwagê wystêpuj¹c o dopre-
cyzowanie zapisów dotycz¹-
cych reprezentacji dzielnicy
na zewn¹trz.

W interpelacjach radny
Tondera z SLD odczyta³ za-
pytania zg³oszone na jego
rêce pod adresem dyrektora
praskich bibliotek przez
cz³onków Zwi¹zku Zawodo-
wego Solidarnoœæ tej placów-
ki, z której wynika³o, i¿ w in-
stytucji tej naruszane s¹ pra-
wa pracownicze. Wkrótce po
tym sesja zosta³a zamkniêta.

DCH

dokoñczenie ze str. 1

Wieczór marzeñ w ZOO

Na tych, co chcieli obej-
rzeæ z bliska, przejechaæ siê
lub przynajmniej sfotografo-
waæ na siedzeniu, czeka³ po-
licyjny motocykl BMW, udo-
stêpniony przez Wydzia³
Ruchu Drogowego KS Poli-
cji i udzielaj¹cy wyjaœnieñ
policjant z Sekcji Profilaktyki
Spo³ecznej.

Popatrzeæ z bliska i do-
tkn¹æ mo¿na by³o kilku ma-
leñkich mieszkañców ZOO,
wystawionych w kuwetach na
stoliku: straszyka nowogwi-
nejskiego, szarañczaków,
jaszczurek i ¿ó³wia.

W pobli¿u Fundacja „Ate-
lier” zaprasza³a do stanowisk

komputerowych: malowania
na ekranie, animacji, tworze-
nia poruszaj¹cych siê posta-
ci i obiektów. Przy piêciu sta-
nowiskach miejsca by³y ca³y
czas zajête. W nadchodz¹cy
weekend „Atelier” znów zago-
œci w ZOO.

Powodzeniem cieszy³a siê
tak¿e oferta rysowania ob-
razków kredkami i malowa-
nia farbami. Roz³o¿one na
trawie prace sch³y w piêk-
nym s³oñcu.

Co siê wam najbardziej
podoba³o? – zapytaliœmy gru-
pê nastolatek: Magdê, Jolê i
dwie Kasie. Uœmiechniête
dziewczyny (wœród nich jed-
na na wózku) wyliczankê za-
czê³y od … kie³basek, który-
mi czêstowano uczestników;
potem by³a „fajna muzyka”,
zwierzêta, których mo¿na
dotkn¹æ, malowanie, spotka-
nie z gwiazd¹, bliskie spotka-
nie z hipopotamem i rekinem.
„Wszêdzie chodzimy. Trzeba
siê cieszyæ z ¿ycia. Bez ryzy-
ka nie ma ¿ycia. Jest ryzyko
– jest zabawa” - takimi reflek-
sjami podzieli³y siê pod-

opieczne Oœrodka Centrum
Zdrowia Dziecka.

Oprócz wspomnianych
kie³basek z grilla, dla wszyst-
kich przygotowano ró¿ne
s³odkie poczêstunki i napoje
owocowe.

„Co roku jest fajniej, co
roku wiêcej atrakcji – powie-
dzia³a nam Partycja Wróbel
z Fundacji „Dzieciêca Fan-
tazja”. – Cieszê siê, bo pa-
nuje tu wyj¹tkowa atmosfe-
ra. To impreza bez barier.
Gdy chore dzieci s¹ wœród
zdrowych, œci¹ga to uwagê,
nie zawsze pozytywn¹. Tu
mog¹ siê bawiæ spokojnie.
Dopisa³a nam pogoda. Co
roku, nawet gdy s¹ burze i
opady – na czas naszej im-
prezy siê wypogadza.”

K.

Oto kilka wybranych propozycji:
- startujemy o godzinie 20.00 w Konese-

rze, gdzie od 21.00 czeka nas Alternatywa’80
- o godz. 22.00 na skrzy¿owaniu ulic Z¹b-

kowskiej i Targowej spektakl Teatru AKT i
MEGANIESPODZIANKA! Ka¿demu, nawet
najwiêkszemu sceptykowi, uka¿¹ siê... Anio³y.

- o godz. 23.15 pokaz ogni sztucznych z da-
chu Centrum Handlowego Warszawa Wileñska

- o godz. 23.30 w warszawskim ZOO
(przy hipopotamiarni) koncert chopinowski
w wykonaniu Chopin Guitar Quartet i nocne
zwiedzanie ogrodu

Zdziwieni, zaskoczeni, zaintrygowani? A to
dopiero pocz¹tek. Kluby, lokale, galerie i skle-
py - ka¿dy z nich ma do zaoferowania tej nocy
coœ niezwyk³ego. Zapraszamy!
Szczegó³owy Program na www.nocpragi.pl

12 czerwca - Noc Pragi
W najbli¿sz¹ sobotê, 12 czerwca bêdziemy mieli okazjê poznaæ Pragê noc¹. Zabrak-

nie czasu na sen, ale z pewnoœci¹ wystarczy, aby bawiæ siê jak nigdy dot¹d i to przy-

najmniej w kilku miejscach. Program jest bardzo bogaty.
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Wraz ze szko³¹ jubileusz
pracy obchodzili: Ewa Bor-
gosz – nauczycielka jêzyka
niemieckiego, wicedyrektor;
El¿bieta Starzyñska – nauczy-
cielka muzyki; Janina Miros –
nauczycielka religii; Maria
Dziewiêcka – nauczycielka
biologii, obecnie prowadz¹ca
kó³ko ekologiczne; Zbigniew
Jelonek – nauczyciel jêzyka
polskiego i WOS, dyrektor;
Gra¿yna Wojciechowska –
nauczycielka jêzyka polskie-
go; Ma³gorzata WoŸniak – pie-
lêgniarka; dr Jacek WoŸniak.

Do 6 klas szko³y podstawo-
wej i 3 klas gimnazjalnych na
Toruñskiej 23 uczêszcza 240
uczniów. Nauczyciele zostali
przeszkoleni w pracy metod¹
projektu. Zrealizowano pro-
jekty: „Zawody”, „Firmy”,
„Subkultury”, „Jajko”, „Biuro
Podró¿y”. Od 14 lat odbywa
siê „Tydzieñ ochrony serca”,
dzieci uczestnicz¹ w warsz-
tatach filmowych. 30 maja
odby³ siê festiwal filmowy
„Glublaki”; autork¹ najlepsze-
go wideoklipu zosta³a Moni-
ka Podgórska.

„Istot¹ szko³y spo³ecznej
jest szybkie realizowanie po-

mys³ów, kreatywnoœæ w ka¿-
dym elemencie spo³ecznoœci
szkolnej – mówi dyrektor Zbi-
gniew Jelonek - To jedyna
szko³a, w której nie ma egza-
minów wstêpnych ani selek-
cji; o przyjêciu decyduje ko-
lejnoœæ zg³oszeñ lub fakt, ¿e
uczêszcza tu ktoœ z rodzeñ-
stwa. U nas ka¿dy rozwija siê
wed³ug swoich mo¿liwoœci.
Du¿o czasu poœwiêcamy na
omawianie relacji miêdzy
dzieæmi, na rozmowy o kon-
fliktach – by na konfliktowe
sytuacje dzieci nie reagowa-
³y alergicznie, by umia³y ne-
gocjowaæ, przedstawiaæ swo-
je opinie. Odbywaj¹ siê u nas
„debaty oksfordzkie”, ostatnio
– o fanatyzmie w Polsce, z
udzia³em europos³anki Geno-
wefy Grabowskiej.”

Wicedyrektor Ewa Borgosz
dodaje: „Prowadzimy ewalu-
acjê pracy szko³y; zasiêgamy
opinii, co w szkole jest dobre,
co z³e. Na tej podstawie Rada
Pedagogiczna zastanawia
siê, co trzeba zmieniæ. Teraz
chcemy wiêcej rodziców za-
anga¿owaæ w ¿ycie szko³y.
Wyniki wywiadów i ankiet
bêd¹ opublikowane na koniec

By³ jubileusz, bêdzie zabytek
Nostalgicznie, z humorem i twórczo – tak 29 maja œwiêtowa³a swoje 20-lecie Spo-

³eczna Szko³a Podstawowa nr 11 i Gimnazjum STO przy ul. Toruñskiej 23. Przygotowa-
no wystawê o historii i teraŸniejszoœci szko³y. Odby³a siê aukcja przedmiotów, podaro-

wanych przez pracowników placówki oraz loteria fantowa. Czynny by³ sklepik z pa-

mi¹tkami, wed³ug autorskich pomys³ów dzieci i wychowawców. Uzyskane pieni¹dze
przeznaczone bêd¹ na zakup tablicy interaktywnej. Na szwedzkim stole zagoœci³y

potrawy, inspirowane nazwiskami nauczycieli. W czêœci artystycznej zaprezentowali
siê uczniowie, a w finale wyst¹pi³, z³o¿ony z rodziców, rockowy zespó³ „Corpo Heroes”:

2 gitary, bas, perkusja, wokal – Marek Go³êbiewski.

roku szkolnego. Wtedy usta-
limy, jak pracowaæ dalej.”

Spo³eczna Szko³a Podsta-
wowa nr 11 i Gimnazjum
STO przy ul. Toruñskiej 23
maj¹ siedzibê w dwupiêtro-
wym budynku, w którym lek-
cje zaczê³y siê 1 wrzeœnia
1939 roku i trwa³y kilka mie-
siêcy. Po wkroczeniu Niem-
ców do Warszawy budynek
zosta³ zajêty przez w³adze
okupacyjne i przeznaczony
na warsztaty rzemieœlnicze:
krawieckie i szewskie. Zde-
wastowany gmach przygoto-
wano na przyjêcie uczniów w
roku szkolnym 1944/45. W 7
oddzia³ach rozpoczê³o na-
ukê ponad 200 dzieci. W la-
tach nastêpnych dokonywa-
ne by³y kolejne naprawy bu-
dynku. Gdy powsta³o Nowe
Bródno, a do obwodu szko³y
przy³¹czono Pelcowiznê, w
roku szkolnym 1953/54 licz-
ba uczniów wzros³a do po-
nad szeœciuset (w 18 oddzia-
³ach). W roku 1966/67 w 25
oddzia³ach by³o prawie ty-
si¹c dzieci. W roku 1973, w
zwi¹zku z budow¹ Trasy To-
ruñskiej, Szko³ê Podsta-
wow¹ nr 42 przeniesiono do

nowego budynku przy ul.
¯uromiñskiej 4.

 W roku 1990, gdy powsta-
³a mo¿liwoœæ tworzenia szkó³
spo³ecznych, budynek przy ul.
Toruñskiej powróci³ do swojej
pierwotnej funkcji dziêki usil-
nym staraniom rodziców i na-
uczycieli oraz wsparciu ów-
czesnego ministra edukacji
narodowej prof. Henryka
Samsonowicza. Grupa rodzi-
ców i nauczycieli powo³a³a do
¿ycia SP nr 11. Na potrzeby
szko³y rodzice i nauczyciele

wykonali adaptacjê pomiesz-
czeñ w po³owie drugiego piê-
tra: pomieszczenia biurowe
zamieniono w sale lekcyjne;
w sali gimnastycznej zajêcia
wznowiono po naprawieniu
zdewastowanego parkietu i
po³o¿eniu nowych tynków.

Zarz¹d szko³y (czworo ro-
dziców i wicedyrektor Ewa
Borgosz) oraz Samodzielne
Ko³o Terenowe STO nr 41 z
prezesem Jolant¹ Tkaczyk
chc¹ podpisaæ 10-letni¹ umo-
wê na dzier¿awê budynku.
Wtedy bêdzie mo¿na staraæ
siê o fundusze na moderni-
zacjê boiska, budynku i sali
gimnastycznej oraz instalacji

grzewczej. Dotychczas szko-
³a ogrzewana jest… piecem
na wêgiel.

Ostatnio szko³ê przy Toruñ-
skiej 23 odwiedzili przedsta-
wiciele Sto³ecznego Konser-
watora Zabytków. Budynek
ma szansê byæ wpisany do
rejestru zabytków.

Z ostaniej chwili

W ramach pomocy powo-
dzianom nauczycielki z SP nr
11 zawioz³y mieszkañcom
Œwiniar (fotografia poni¿ej)
œrodki higieny osobistej, a dla
dzieci z tamtejszej szko³y
uczniowie zbieraj¹ plecaki,
ubrania i zabawki.

K.

Jest inicjatorem wielu wy-
darzeñ kulturalnych na Tar-
gówku. Dziêki niemu na
Bródnie powsta³ Park RzeŸ-
by, przed nowym tysi¹cle-
ciem wymyœli³ akcjê gasze-
nia i zapalania œwiate³ w
oknach mieszkañ, efektem
czego powsta³ napis 2000.
Jest równie¿ autorem rzeŸ-
by ch³opca z pieskiem Buru-
siem, któr¹, trzy lata temu,

postawi³ na podwórku przy
ul. Krasnobrodzkiej.

A nastêpnie mieszkañców
s¹siedniego bloku zabra³ do
Brukseli z³otym samolotem.

Ostatnio zaprojektowa³
nowy neon dla Czytelni Na-

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_althamer_pawel-brodno

Neon Althamera
Pawe³ Althamer (ur. 1967 r.) to absolwent warszawskiej

ASP na wydziale rzeŸby, performer, twórca instalacji i fil-
mów wideo. Na pocz¹tku tego roku, podczas wrêczenia

Paszportów „Polityki”, otrzyma³ Specjaln¹ Nagrodê dla

Kreatora Kultury.

ukowej przy ul. Wincentego
85 (na zdjêciu). Czytelniê
otwarto w 1934 r. Trzon jej
zbiorów stanowi ksiêgozbiór
Faustyna Czerwijowskiego
(1873 - 1944), dyrektora Bi-
blioteki Publicznej na Koszy-
kowej, wspó³twórcy i preze-
sa Zwi¹zku Bibliotekarzy
Polskich oraz autora wielu
zawodowych podrêczników i
poradników. Obecnie Czytel-
nia Naukowa Nr 1 liczy pra-
wie 30 tys. ksi¹¿ek i 60 tytu-
³ów czasopism.

W maju 2010 r. otwarto j¹
po prawie dwuletnim remon-
cie. Wtedy równie¿, po raz
pierwszy, zapalono uroczy-
œcie neon Paw³a Althamera.
Neon nie pe³ni wy³¹cznie
funkcji informacyjnej. Ma uni-
kaln¹ formê. Jest odwzoro-
waniem pisma rêcznego dy-
rektor placówki pani Danuty
Jankowskiej. W ten sposób
artysta  chcia³ nadaæ reklamie
czytelni indywidualny charak-
ter i podkreœliæ, ¿e biblioteka
jest szczególnie zwi¹zana z
ludŸmi, którzy tam pracuj¹.

Ludmi³a Milc



nowa gazeta praska  5

W g³ównym turnieju wal-
czy³o 18 rycerzy. Zwyciêzc¹
zosta³ Marcin Waszkelis z
Toruñskiej Szko³y Fechtunku,
który w fina³owym pojedynku
pokona³ Martina Garciê z
Chor¹gwi Mazowieckiej ksiê-
cia Siemowita. III miejsce
wywalczy³ Emil Guz z Toruñ-
skiej Szko³y Fechtunku.

Zdobywca szabli króla Zyg-
munta III Wazy, Marcin Wasz-
kelis ma 25 lat, jest studen-
tem Wydzia³u Historii Uniwer-
sytetu im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Walki rycerskie s¹
jego pasj¹ od 9 lat, zwyciê¿y³
w 40 turniejach. W Bojowym
Turnieju £uczniczym najlep-
sze wyniki osi¹gnêli: Rado-
s³aw Sadowski z Bia³o³êki (I
miejsce), Mateusz Kroœnicki z
Mazowieckiej Roty Strzelczej
(II miejsce), Waldemar Mach-
nik z Bractwa Rycerskiego

Ziemi Ogrodzieñskiej. Nagro-
dy laureatom wrêczyli: To-
masz Szajewski – marsza³ek
Turnieju i Jacek Bia³ek – dy-
rektor Domu Kultury „Œwit”.

Zgodnie z 15-letni¹ tra-
dycj¹ imprezy, organizowanej
przez Dom Kultury „Œwit” i
Dzielnicê Targówek, rozgry-
wano tak¿e œredniowieczne
konne turnieje rycerskie: Ski-
lis and Arms (gonitwy zrêcz-
noœciowe z u¿yciem kopii,
maczug i mieczy) oraz Melee
i Bohurt (grupowy pojedynek
na str¹canie klejnotów herbo-
wych, z u¿yciem maczug).

Wystawa „Bo¿y wojownicy
- Jan ¯i¿ka i husyci”, opowie-
œci Wojciecha Borkowskiego-
wicedyrektora Muzeum Ar-
cheologicznego oraz ¿ywa
prezentacja wojowników hu-
syckich, przybli¿y³y wszystkim
historiê sojuszników wojsk
polsko-litewskich pod Grun-
waldem i wojen husyckich.

W imprezie uczestniczy³o
11 bractw rycerskich, na cze-
le z I Polskim Stowarzysze-
niem Turniejowym „Liga baro-
nów”, które od pocz¹tku jest
wspó³organizatorem Turnieju.
Licznie zgromadzonej wokó³
szrank publicznoœci rycerze
pokazali ró¿ne walki piesze,
potyczkê oddzia³u koronnego
z rejz¹ husyck¹, punktowane
pojedynki na kruszenie kopii.
Dzieci mog³y spróbowaæ

Jak rycerz z rycerzem
Wystrza³y z piszczeli, hakownicy i bombardy obwieœci³y 6 czerwca w Parku Bródnowskim

rozpoczêcie XV Warszawskiego Turnieju Rycerskiego o szablê króla Zygmunta III Wazy.
Tematem przewodnim by³a 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem.

swych si³ w grach rycersko-
plebejskich, np. ciêciu jab³ka
toporem, ko³ku-krêcio³ku,
³apaniu Tatarzyna na arkan.
Du¿ym powodzeniem cieszy-
³y siê przeja¿d¿ki na kucyku i
rodzinne zdjêcia z rycerzami.

Na jarmarku rzemios³ daw-
nych mo¿na by³o poznaæ co-
dziennoœæ czasów Œrednio-
wiecza – pracê kowala, szew-
ca, p³atnerza, garncarza, ju-
bilera; wyrób broni i ozdób,
strojów, amuletów, wyrobów
z drewna i wikliny; poznaæ
zapach i walory dziegciu.

Tajemnice grodu s³owiañ-
skiego odkrywa³ oœrodek ar-
cheologiczny „Choina Horo-
dyszcze”, a zabytki Bliskiego i
Dalekiego Wschodu – Studenc-
kie Ko³o Archeologiczne „Szar-
kun”. Przy tych i wielu innych
stoiskach mo¿na by³o nie tylko
patrzeæ i s³uchaæ, ale tak¿e
samemu coœ wykonaæ, np. ule-
piæ garnek lub na planszy wzi¹æ
udzia³ w historycznej bitwie.

Tradycyjnie bogaty program
i piêkna pogoda zachêci³y do
odwiedzenia Parku Bródnow-
skiego ca³e rodziny, nawet z
bardzo ma³ymi dzieæmi. Nie-
mowlaków nie przestraszy³y
ha³asy, przedszkolaki space-
rowa³y z mieczami, dziew-
czynki chyba polubi³y na³êcz-
ki; wszyscy us³yszeli s³owo
„kombatant” w odm³odzonej
formie: ten, który walczy.

Przed po³udniem goœci wi-
ta³a Praska Orkiestra Dêta
Dzielnicy Targówek pod dy-
rekcj¹ Jerzego Zab³ockiego,
po po³udniu koncertowa³a
kapela folkowa „White Gar-
den”. Muzyk¹ i tañcem z
ogniem po¿egna³a wszyst-
kich orkiestra „Horodyszcze”.

O znaczeniu tej najstarszej
w Warszawie imprezy plene-
rowej o tematyce historycznej
i planach na nastêpne lata,
szerzej napiszemy w nastêp-
nym numerze NGP.            K.

Ka¿dy z oferentów, a by³o
ich dwóch, mia³ za zadanie
przedstawiæ dwa warianty pro-
jektu wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Koncepcja zak³a-
da budowê czterech partero-
wych, nie podpiwniczonych
obiektów, w zabudowie szkie-
letowo - modu³owej. Konstruk-
cja noœna ka¿dego modu³u, to
sztywna, przestrzenna rama
wykonana ze stalowych profi-
li. Fundamenty bêd¹ wykona-
ne w tradycyjnej technologii,
w postaci stóp lub ³aw, zag³ê-
bionych poni¿ej poziomu prze-
marzania gruntu. Teren zosta-
nie ogrodzony z bram¹ dojaz-

Powstaje Centrum Samotnych Matek
8 kwietnia Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy Miasta podpisa³  z Mostostalem Warszawa

umowê na budowê Centrum Samotnych Matek z Dzieæmi przy Skierdowskiej.

Inwestycja powstanie w systemie „projektuj i buduj”, planowane zakoñczenie 10
grudnia tego roku.

dow¹ i furtk¹. Ka¿dy z zapro-
jektowanych budynków ma
kszta³t prostok¹ta. Urozmaice-
nie statycznych bry³ nast¹pi
poprzez obustronne powiêk-
szenie i wysuniêcie niektórych
pomieszczeñ, przesuniêcie
budynków wzglêdem siebie, a
tak¿e zastosowanie innej dla
ka¿dego z budynków, kolory-
styki elementów wykoñczenia
elewacji. Dziêki temu uda siê
uzyskaæ efekt niewielkiego
osiedla. Ka¿dy z 4 budynków
bêdzie mia³ 8 pomieszczeñ
mieszkalnych, dwupokojo-
wych, po³¹czonych ze sob¹
drzwiami i wyposa¿onych we

wspóln¹ ³azienkê. Poza tym w
ka¿dym z budynków znajd¹
siê  wspólna kuchnia, jadalnia,
pralnia, suszarnia, pokój ogól-
ny i pokój odwiedzin. Koszt in-
westycji to blisko 8,4 mln z³.

Do sprawy powrócimy, kie-
dy na placu budowy przy
Skierdowskiej mo¿na bêdzie
ogl¹daæ pierwsze efekty dzia-
³añ budowlañców.

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936
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zapraszam na dodatkowe dy¿ury.

Od 9 czerwca czekam na Pañstwa w biurze PiS

przy ul. Targowej 38 w godzinach 18.00-19.00

w ka¿d¹ pierwsz¹ i drug¹ œrodê miesi¹ca.

Dy¿ury w Biurze Rady m.st. Warszawy na XX p. PKiN,

w pierwsze wtorki miesi¹ca (godziny j.w.), pozostaj¹ aktualne.

Maciej Maciejowski

Radny m.st. Warszawy z Bia³o³êki i Pragi Pó³noc

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

16 czerwca (œroda) w godzinach 11.00-14.00 w Domu

Kultury „Praga” przy ul. D¹browszczaków odbêd¹ siê Targi
Pracy. Organizatorami s¹ Centrum Edukacji i Pracy M³o-

dzie¿y MWK OHP w Warszawie oraz Partner Dom Kultury
Praga. Przedsiêwziêcie patronatem honorowym obejmie

Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc Jolanta Koczorowska.

Targi adresowane s¹ do m³odzie¿y ucz¹cej siê, zaintere-
sowanej podjêciem pracy, absolwentów wchodz¹cych na ry-
nek pracy, osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Maj¹
za zadanie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, in-
stytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, fundacji i sto-
warzyszeñ wspieraj¹cych m³odzie¿ w procesie podejmowa-
nia decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Targi stanowi¹ doskona³¹ okazjê do promowania Praco-
dawców i ich firm, jak i oferty adresowanej do osób bezrobot-
nych i poszukuj¹cych pracy a tak¿e do m³odzie¿y ucz¹cej
siê. Przedsiêwziêcie dla Pracodawców jest doskona³¹ okazj¹
do pozyskania odpowiedniego wykwalifikowanego pracow-
nika oraz prezentacji i wzmocnienia wizerunku jako firmy
wpisuj¹cej siê w nurt odpowiedzialnego biznesu.

Anna Zielska - Poœrednik Pracy

Droga Redakcjo

Z okazji 15. lecia Gazety ¿yczê Pañstwu wielu radoœci,

dalszych sukcesów, prê¿nego rozwoju oraz wytrwa³oœci

w tej lokalnej pracy dziennikarskiej.

Aby ró¿norodnoœæ poruszanych tematów nadal gwarantowa³a

czytelnikom ciekaw¹ lekturê pe³ni¹c¹ rolê nie tylko informacyjn¹
i dokumentuj¹c¹, ale i przyczynia³a siê do promowania naszej

dzielnicy.

Dziêkujê za mi³¹ wspó³pacê na prze³omie tych lat, za to

¿e Nowa Gazeta Praska towarzyszy³a nam w konkursie
na najpiêkniejszy ogród dzielnicy „Ogórd Moje Hobby”, oraz

w wielu imprezach PZERiI Ko³a nr 5.

Anna Kuczyñska - Radna Dzielnicy Warszawa - Targówek

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Festyn rodzinny
26 maja w Przedszkolu Nr 186 w Warszawie przy ul.

Wo³omiñskiej 12/18 odby³ siê Festyn Rodzinny. Impreza

mia³a charakter otwarty. Oprócz naszych przedszkolaków

uczestniczy³y w niej dzieci, które przyjd¹ do przedszkola
od 1 wrzeœnia.

W kolorowo udekorowanym ogrodzie przy dŸwiêkach mu-
zyki, spotka³y siê rodziny obecnych i przysz³ych przedszko-
laków. Na przyby³ych czeka³o wiele atrakcji. Specjalnie przy-
gotowane stanowiska zachêca³y dzieci i rodziców do wziêcia
udzia³u w loterii fantowej, grach i zabawach zrêcznoœciowych,
do których wykorzystano sprzêt sportowy, liny, chusty anima-
cyjne. Dzieci ukazywa³y swoje zdolnoœci plastyczne przy sta-
nowisku „Maluj z nami”. Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê
„Malowanie twarzy” i „Dzieciêce studio fryzjerskie”.

W czasie trwania festynu dzieci mog³y bawiæ siê na dmucha-
nej zje¿d¿alni oraz krêciæ na karuzeli. Na zmêczonych grami i

zabawami dzieci i rodziców czeka³ k¹cik kulinarny, gdzie mogli

zregenerowaæ swoje si³y przy grillowanej kie³basce, popcornie,
napojach. Weso³a zabawa, niepowtarzalna atmosfera sprzyja-

³a integracji dzieci, opiekunów i personelu przedszkola.

Zebrane podczas festynu fundusze z loterii fantowej zo-
sta³y przelane na konto Caritasu na pomoc powodzianom.

Zielona Brzeska? Przecie¿
to niemo¿liwe! Brzeska to jed-
na z najbardziej szarych ulic
w mieœcie, nie ma tam ani jed-
nego drzewa. Zielona Brze-
ska mo¿e istnieæ jedynie w
sferze marzeñ mieszkaj¹cych
tam dzieci. Marzenia s¹ po to,
¿eby je realizowaæ – mówi¹
cz³onkowie Klubu M³odzie¿o-
wego na Brzeskiej ze Stowa-
rzyszenia „Mierz Wysoko”.

Klub M³odzie¿owy przy uli-

cy Brzeskiej 20 dzia³a od grud-
nia 2007 roku. W nim Stowa-

rzyszenie „Mierz Wysoko” re-
alizuje autorskie programy

pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ z

ulicy Brzeskiej i okolic. Klub
skupia ponad 40-osobow¹

grupê dzieci i m³odzie¿y, któ-
ra uczestniczy w realizacji pro-

jektów kulturalnych, takich jak

tworzenie przedstawieñ te-
atralnych i cyrkowych, poka-

zów tanecznych, oraz w sta-
³ych zajêciach socjoterapeu-

tycznych. Poza dzia³aniami w
Klubie, stowarzyszenie wspó-
³pracuje ze spo³ecznoœci¹ lo-
kaln¹ utrzymuj¹c sta³y kontakt
z rodzicami dzieci oraz animu-

j¹c dzia³ania integruj¹ce lokal-
ne œrodowisko. Jednym z ta-
kich dzia³añ by³, trwaj¹cy od
lutego do koñca maja projekt

„Zazieleñmy Brzesk¹!”

To bardzo odwa¿ny projekt.
Zak³ada³ zmianê otoczenia,
uczynienia go bardziej przyja-
znym, ³adniejszym. W tym celu

dzieci mia³y stworzyæ ogródki
na podwórkach i same je pie-
lêgnowaæ. Do projektu zapro-
szeni zostali równie¿ rodzice
klubowiczów, s¹siedzi oraz

podopieczni Domu Dziennego
Pobytu dla seniorów. Chodzi-
³o o to, aby pobudziæ lokaln¹
spo³ecznoœæ do wspólnego
dzia³ania. Projektem zaintere-
sowa³y siê i sfinansowa³y go

takie firmy i organizacje, jak
Henkel, Fundacja Nasza Zie-

mia, PTC ERA oraz Centrum
Wolontariatu w Warszawie.

Tworzenie ogródków nie
by³o jedynym dzia³aniem pro-
jektu. Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³y siê równie¿
warsztaty ekologiczne, pro-
muj¹ce ideê recyklingu. W
wyniku tych warsztatów po-
wsta³a seria oryginalnych
mebli, takich jak fotel z wóz-
ka na zakupy czy sto³eczek z
plastikowej skrzynki.

Podczas spacerów z archi-
tektem i przewodniczk¹ tury-
styczn¹, jak równie¿ w trak-
cie gry miejskiej uczestnicy
projektu mogli zapoznaæ siê
z architektur¹ i histori¹ Brze-
skiej i jej okolic.

- Wspólnie zastanawiali-
œmy siê nad przysz³oœci¹ Pra-
gi i nad tym, jak mog³aby kie-
dyœ wygl¹daæ nasza ulica -
mówi jedna z koordynatorek
projektu, Julia Dmeñska. 22
kwietnia, z okazji Dnia Ziemi
przeprowadzono akcjê sprz¹-
tania Brzeskiej. Zebrano 5
worków odpadów i œmieci.

W maju natomiast odby³y

siê warsztaty z tworzenia foto-
kola¿y przedstawiaj¹cych po-

mys³y na zagospodarowanie
Brzeskiej w przysz³oœci. W

Zazieleñmy Brzesk¹!
trakcie warsztatów prowadzo-
nych na jednym z podwórek,

dzieci rysowa³y, wycina³y i do-

kleja³y elementy upiêkszaj¹ce
panoramiczne zdjêcia ulicy.

Powsta³y niezwyk³e, surreali-
styczne wizje ulicy marzeñ.

Kola¿e te pos³u¿y³y do przygo-

towania cyklu 16 pocztówek,
zatytu³owanego „Pozdrowie-

nia z przysz³oœci”. S¹ na nich i
ogrody na dachach kamienic i

ogromne, kolorowe zje¿d¿al-

nie z dachu wprost na ziemiê.

- Je¿eli u³o¿ymy te pocztów-

ki po kolei, jedna przy drugiej,
otrzymamy panoramê ca³ej,

jak¿e zmienionej ulicy Brzeskiej
– mówi prowadz¹cy warsztaty

architekt Jakub Tolak, znany

nam wszystkim z serialu „Klan”.

Fina³ projektu „Zazieleñmy
Brzesk¹” odby³ siê 27 maja
w kawiarni „Czarny Motyl”
przy Z¹bkowskiej, z której wy-
ruszy³ kolorowy pochód szla-
kiem ogródków. Na Brzeskiej
do pochodu do³¹czyli szczu-
dlarze. Dzieci z dum¹ poka-
zywa³y „swoje” ogródki. Nie-
którzy, jak np. Karolina pra-
cowali przy wszystkich.

Dziêki projektowi „Zazieleñ-

my Brzesk¹” mali i doroœli

mieszkañcy ulicy uwierzyli, ¿e
ich najbli¿sze otoczenie mo¿e

wygl¹daæ inaczej i ¿e oni sami

mog¹ siê do tego przyczyniæ.

Joanna Kiwilszo

Targi pracy

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

Zbieramy dary
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy prowadzi zbiórkê darów na rzecz osób dotkniêtych
klêsk¹ powodzi. Zbieramy: wodê, ¿ywnoœæ z przed³u¿onym

terminem wa¿noœci (makaron, puszki), œrodki czystoœci

G³ówne miejsce zbiórki – lokal Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej przy ul. Marywilskiej 44. Dary mo¿na dostarczaæ tak¿e
do punktów Oœrodka przy ulicach: Van Gogha 7, Antalla 4,
Porajów 14. Artyku³y s¹ zbierane w godzinach 9-16.

Polski Czerwony Krzy¿ poszukuje wolontariuszy
G³ownie potrzebni s¹ mê¿czyŸni, ch³opcy do pomocy przy

zbiórce i roz³adunku darów zbieranych dla powodzian. Oso-
by chêtne do pomocy mog¹ zg³aszaæ siê do punktów PCK
przy ulicach: Mokotowskiej 44, Belgijskiej 5, Mickiewicza 44.

Osob¹ koordynuj¹ca jest Anna Szczepañska z Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy -
tel. 22 403 59 57.

Architekt Jakub Tolak w rozmowie z Juli¹ Dmeñsk¹ i Magdalen¹ Szeniawsk¹

Sonia (Nr 2024/06)
Sonia przyby³a do schroniska jako szczeniak. Dziœ ma ok. 6 lat. Zapomniana

dorasta³a gdzieœ z daleka od oczu ludzi w najdalszym miejscu schroniska. Nikt jej
nie wypatrzy³, gdy by³a s³odkim maluszkiem, nikt nie wyprowadza³ na spacery, nie
g³aska³ i nie nauczy³ jak byæ pewn¹ siebie, radosn¹ suni¹. Zastraszona, atakowana
przez inne psy w koñcu trafi³a do klatki, w której przyjazne pieski ju¿ jej nie doku-
cza³y. Sonia jest lêkliwa, boi siê ludzi, ale z dnia na dzieñ robi du¿e postêpy. Wy-
chodzi na spacerki i daje siê g³askaæ. Potrzebuje kogoœ spokojnego, kto otoczy j¹
mi³oœci¹, kto poka¿e jej, ¿e cz³owiek potrafi byæ dobry. Kto pokocha Soniê?

Wolontariuszki: Ania tel. 605 569 512, Ewa tel. 609 491 910
Pies przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t na Paluchu w Warszawie,

ul Paluch 2 (przy ul. Na Skraju).
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Firma „Fonem”

22 618-88-8422 618-88-84NFZ

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8-16Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

APARATY

S£UCHOWE

 APARATY

S£UCHOWE

Dziêkujê, ¿e jesteœcie! -
Takimi s³owy zwróci³ siê za-
stêpca prezydenta Warszawy
W³odzimierz Paszyñski, na-
wi¹zuj¹c do popularnej bajki
o Kubusiu Puchatku, Pro-
siaczku i Krzysiu.

Gdzie prosiaczek zapyta³
Kubusia Puchatka: Puchat-
ku? - Tak Prosiaczku? - Nic -
rzek³ Prosiaczek bior¹c Pu-
chatka za ³apkê. - Chcia³em
siê tylko upewniæ czy jesteœ...’

Podziêkowania te mia³y
bardzo osobisty charakter.
Pan prezydent wspomina³
swoje czasy w harcerskim
mundurze, w³aœnie w praskim
hufcu. Dziêkowa³, ¿e nadal
jesteœmy, dzia³amy i pe³nimy
s³u¿bê.

Do harcerskiej s³u¿by na-
wi¹za³ tak¿e radny Witold
Harasim, przewodnicz¹cy
komisji inwestycji, rozwoju i
ochrony œrodowiska, przypo-
minaj¹c wydarzenia ostatnich

dwóch miesiêcy – katastrofê
prezydenckiego samolotu
pod Smoleñskiem i powódŸ.

Jak zapowiedzieli radni
Witold Harasim i Jêdrzej Ku-
nowski, przy alei dzielnica
postawi g³az narzutowy z
wyrytym napisem, ¿e drzewa
zosta³y zasadzone staraniem
harcerzy z Hufca Warszawa
Praga Pó³noc.

Wigierczycy w krótkim, ale
bardzo emocjonalnym wyst¹-
pieniu podziêkowali za mo¿-
liwoœæ uczestniczenia w uro-
czystoœci i posadzenia drze-
wa wigierskiego. - ¯ywe po-
mniki ¿yj¹ w pamiêci d³u¿ej
ni¿ te z kamienia. Dêby do-
¿ywaj¹ kilkuset lat.

D¹b w³adz miasta sto³ecz-
nego Warszawy zasadzi³
zastêpca prezydenta War-
szawy W³odzimierz Paszyñ-
ski.  D¹b w³adz Dzielnicy Tar-
gówek zasadzili – zastêpca
przewodnicz¹cego Rady

Praga zasadzi³a pomnik
100-lecia harcerstwa

Dru¿yny i szczepy Hufca Warszawa Pó³noc oraz zaproszeni goœcie posadzili swoje
dêby w Parku Bródnowskim, tworz¹c Alejê Harcerstwa. Uroczystoœæ odby³a siê 29 maja.
z okazji obchodów 100-lecia harcerstwa. Uroczystoœæ by³a okazj¹ spotkania harcerskich
pokoleñ, w³adz miasta Warszawy i Dzielnicy Targówek ze œrodowiskami hufca.

Dzielnicy Targówek – Jêdrzej
Kunowski i przewodnicz¹cy
komisji inwestycji, rozwoju i
ochrony œrodowiska – Witold
Harasim. D¹b w³adz Chor¹-
gwi Sto³ecznej – komendant
chor¹gwi – hm. Waldemar
Kowalczyk. D¹b komendan-
tów hufców - hm. Grzegorz
Chwi³oc – Fi³oc, hm. Jaro-
s³aw Bia³kowski, hm. Piotr
Chor¹¿y, hm. Bartosz Kowa-
lewski. D¹b Izby Pamiêci i
Tradycji Hufca W-Wa Praga
Pó³noc – szef izby hm. Wit
Jozenas z przyjació³mi. D¹b
Wigierczyków, patronów huf-
ca – Barbara Garncarczyk
kombatka Batalionu Wigry.
Posadzono tak¿e d¹b Ruchu
Przyjació³ Harcerstwa.

Na zakoñczenie uroczysto-
œci wszyscy uczestnicy zrobili
sobie pami¹tkowe zdjêcie i
zapletli po¿egnalny kr¹g.

Obchody 100-lecia harcer-
stwa w Hufcu Warszawa Pra-
ga Pó³noc trwaj¹ nadal. W
sierpniu reprezentacja hufca
bêdzie uczestniczyæ w Jubi-
leuszowym  Zlocie ZHP Kra-
ków 2010. We wrzeœniu br.
Polowa Zbiórka Hufca odbê-
dzie siê w Lesie Bródnow-
skim na Targówku, gdzie zo-
stanie postawiony pokazowy
obóz harcerski i rozpocznie
siê Harcerski Start.

hm. Jêdrzej Kunowski

sto³eczny korespondent

serwisu regiony.zhp.pl

Przez dwa dni, w sobotê i
niedzielê, trwa³a akcja rato-
wania wa³ów na Kanale Mar-
kowskim w rejonie ulic: Wy-
szkowskiej, Ostródzkiej i
Mañkowskiej. W sobotê ok.
18.00 mieszkañcy powiado-
mili sta¿ po¿arn¹ o przesi¹-
kaniu wa³ów w ok. mostku
przy ul. Wyszkowskiej. Sytu-
acja by³a wyj¹tkowo trudna
z powodu wysokiego stanu
kana³u. W miejscach gdzie
wa³y s¹ najni¿sze do przela-
nia wody przez koronê wa³u
brakowa³o ok. pó³ metra.

Zaledwie kilka godzin póŸniej
ok. 23.00  stra¿acy  potwier-
dzili przesi¹kanie wa³ów i
przepustu w rejonie ul.
Ostródzkiej. W miejscach
tych przy uszczelnianiu wa-
lów workami z piaskiem pra-
cowali stra¿acy, wojsko i
sami mieszkañcy. Akcje za-
koñczono dopiero o 4 nad
ranem.  By³o bardzo niebez-
piecznie, obawialiœmy siê
przerwania wa³u i koniecznej
ewakuacji mieszkañców
okolicznych domów, sytuacjê
uda³o siê opanowaæ miedzy

innymi dziêki czujnoœci i po-

mocy mieszkañców. Ser-

decznie dziêkujê uczestni-
kom akcji za pomoc – powie-

dzia³ Jacek Kaznowski – bur-

mistrz Bia³o³êki.

 W niedzielê dosz³o do
przesi¹kania walów w rejonie
ul. Mañkowskiej, wa³ zabez-
pieczono przed podmywa-
niem w³óknin¹ i workami z
piaskiem.

W akcji powodziowej u¿y-
to ok. 17 tysiêcy worków z
piaskiem, a  pracowa³o przy
niej ponad 200 stra¿aków, ok.
100 wojskowych i 75 skaza-
nych z zak³adów karnych i
mieszkañcy okolicy.

Wa³y uratowane

Rodzice, dzieci, m³odzie¿
mog¹ zg³aszaæ siê na poni¿-
sze formy zajêæ.

Grupy edukacyjno – roz-
wojowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-5 lat), któ-
re nie uczêszczaj¹ do przed-
szkoli. Prowadzone s¹ od
poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 11 – 14.

Grupy rozwojowe, socjo-
terapeutyczne dla dzieci w
wieku szko³y podstawowej
oraz gimnazjalnej.

Grupa wsparcia z elemen-
tami terapeutycznymi dla
m³odzie¿y ze szkól ponad
gimnazjalnych.

Zajêcia prowadzone s¹ od
godziny 14 w dni powszednie.

Dzieci i m³odzie¿ mog¹
dodatkowo korzystaæ z po-
mocy psychologicznej, tera-
pii pedagogicznej, pomocy
logopedycznej, pomocy w
nauce. Mog¹ uczestniczyæ
w ró¿norodnych formach
spêdzania czasu wolnego
takich jak: zajêcia teatralne,
plastyczne, turystyczne, ku-
linarne, dziennikarskie,

Zapisy na bezp³atne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y, na rok szkolny 2010/2011
Stowarzyszenie dla Rodzin w czerwcu 2010 prowadzi

zapisy i konsultacje na bezp³atne zajêcia realizowane w
Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Z¹bkowska”
w Warszawie przy ul. Z¹bkowskiej 39 m 1, 2.

sportowe, kulturalne, wy-
cieczki po i poza Warszawê i
ró¿norodne zabawy w na-
szym oœrodku.

Dziêki uczestniczeniu w
zajêciach mog¹ poprawiæ
swoj¹ sytuacjê szkoln¹, na-
uczyæ siê umiejêtnoœci przy-
datnych w kontaktach z inny-
mi, lepiej poznaæ swoje emo-
cje, czerpaæ zadowolenie z
kontaktów z rówieœnikami.
Osoby nieœmia³e nabieraj¹
odwagi a osoby z nadmiarem
energii maj¹ szansê staæ siê
bardziej spokojne.

Poniewa¿ zajêcia pro-
wadz¹ równie¿ specjaliœci -
terapeuci, dzieci i m³odzie¿ z
wiêkszymi trudnoœciami dziê-
ki naszemu indywidualnemu
podejœciu maj¹ szansê
zmniejszyæ swoje problemy.

Rodzice mog¹ braæ udzia³
w warsztatach umiejêtnoœci
wychowawczych, uczestni-
czyæ w niektórych zajêciach
wspólnie z dzieæmi czy sko-
rzystaæ z fachowej porady
psychologa, specjalisty ro-
dzinnego.

Wiêcej informacji o zajê-
ciach przy ul. Z¹bkowskiej 39
mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu 22 619-42-67. Oso-
by, które bêd¹ chcia³y skorzy-
staæ z bezp³atnych zajêæ, pro-
szone s¹ o wczeœniejsze za-
pisanie siê telefoniczne na
konsultacje. Ze wzglêdu na
ograniczon¹ liczbê miejsc,
przy zapisywaniu siê obowi¹-
zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Bezp³atne zajêcia prowadzi-
my dziêki dofinansowaniu Miasta
Sto³ecznego Warszawy (Biura
Polityki Spo³ecznej, Biura Edu-
kacji, Dzielnicy Praga – Pó³noc).

Anna Szymczak

Dyrektor Niepublicznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr

80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr 45/CP/2010 z dnia 28.05.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia na dzia³ce nr ew. 44/12 z obrêbu 4-07-05
w drodze dojazdowej do ul. Szlacheckiej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹
w Warszawie Al. Jerozolimskie 179, z³o¿onego w
dniu 31.03.2010 r.
Nr 46/CP/2010 z dnia 28.05.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
w drodze dojazdowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruk-
tur¹ do ul. Szlacheckiej na terenie dzia³ek nr ew.
29/12, 79 w obrêbie 4-07-05 w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka
Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5,
z³o¿onego w dniu 27.04.2010 r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie

do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie

14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich

interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na

parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-

pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek

w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ

równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-225.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, ¿e w dniu 28.08.2008 r. zosta³o wszczête po-

stêpowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa ul. Kruczkow-
skiego 2; 00-412 Warszawa z³o¿ony 02.07.2008 r.

(uzupe³niony w dniu 17.11.2008 r.) w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia, na dzia³kach

ewid. nr: 2, 37/4, 37/2, 37/5, 37/6, 40, 39 w obrêbie
4-16-03, oraz na dzia³kach ewid. nr; 34/1, 39, 36/12,

36/2, 36/1, 34/1, 38, 40/1, 42/12, 42/11, 43/13 w obrêbie
4-16-04, w ul. Kobia³ka, ul. Olesin, ul. Ostoja, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie. W zwi¹zku ze zmian¹
przebiegu trasy gazoci¹gu (korekta wniosku w dniu
02.06.2010 r.) inwestycja jak wy¿ej przebiegaæ bêdzie
przez nastêpuj¹ce dzia³ki o nr ew.; 26/14, 37/4, 37/2,

37/5, 37/6, 40, 39 w obrêbie 4-16-03, oraz na dzia³kach
ew. nr: 34/1, 39, 36/12, 36/2, 36/1, 38, 40/3, 42/12, 42/11,

43/13 w obrêbie 4-16-04 w ul. Kobia³ka, ul. Olesin,
ul. Ostoja, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Zmianie uleg³ równie¿ adres siedziby wnioskodawcy

(nowy adres: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa)

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 -

parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wydanej decyzji o umorzeniu postêpowania

na wniosek Inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej

Sp. z o.o.;

Nr 42/CP/2010 z dnia 26.05.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia, na dzia³kach ew. nr: 5, 12, 6, 7,
8/9, 9/1 w obrêbie 4-16-31, przy ul. Zbo¿owej oraz ul.
Twórczej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za

poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,

je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na

parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-
pi¹tki od 8:00 do 16:00.

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

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,

w poniedzia³ek w godz.  8.00 do 16.00 oraz w czwartek

w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.

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

og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

W czasie swojego, stosun-
kowo krótkiego, pobytu na
Ziemi wyrz¹dziliœmy im
ogrom krzywd. Co gorsza,
wspó³czeœnie zadajemy im
cierpienia na niespotykan¹
dot¹d, osza³amiaj¹c¹ skalê.

W konsumpcyjnej cywiliza-
cji zwierzêta padaj¹ ofiar¹
naszej bezwzglêdnej ekspan-
sji i wyzysku.

W fabrykach miêsa, czyli
przemys³owych hodowlach, nie
s¹ respektowane ich podsta-
wowe potrzeby fizyczne i psy-
chiczne. Nie s¹ istotami czuj¹-
cymi, ale, w zale¿noœci od przy-
padku, maszynk¹ do znosze-
nia jajek, maszynk¹ do produk-
cji futer, mleka, miêsa….

Bez dostêpu do s³oneczne-
go œwiat³a i naturalnego œro-
dowiska, w ciasnych klatkach
uniemo¿liwiaj¹cych jakikol-
wiek ruch, faszerowane hor-
monami i antybiotykami,

pêdz¹ krótkie ¿ycie w nie-
ustaj¹cym stresie i mêczarni.

Poddawane s¹ masowym,
okrutnym i czêsto niepotrzeb-
nym doœwiadczeniom – w
imiê nauki i dobra cz³owieka.

Wykorzystuje siê je do nik-
czemnej rozrywki, jak np.
walki psów czy kogutów, cor-
rida, wystêpy w cyrku.

Równie¿ zwierzêta ¿yj¹ce
dziko gin¹ masowo wskutek
ludzkiej dzia³alnoœci. Rozwój
miast i przemys³owej infra-
struktury oraz powiêkszanie
rolniczych monokultur kosz-
tem lasów i ³¹k powoduje ci¹-
g³e ograniczanie naturalnych
siedlisk. Zatruta woda, gleba
i powietrze s¹ przyczyn¹ wy-
giniêcia lub przetrzebienia
wielu gatunków. Równie wie-
le zagro¿onych jest maso-
wym od³awianiem dla pozy-
skania cennych skór, koœci
czy miêsa.

Wreszcie zwierzêta utrzy-
mywane dla towarzyszenia
ludziom czêsto s¹ przez nich
Ÿle traktowane – bite, g³odzo-
ne, porzucane, a w koñcu
wy³apywane i uœmiercane.

Sprawcami tego holokau-
stu s¹ „najdoskonalsze istoty”,
ze swoj¹ kultur¹, sztuk¹,
nauk¹ i religi¹. Ka¿da z tych
dziedzin postawi³a cz³owieka
w centrum ca³ego stworzenia
i w ka¿dej z nich musz¹ na-
st¹piæ istotne zmiany, by œwiat
móg³ wróciæ do równowagi.

Powoli i nie bez trudu coraz
wiêksze uznanie zdobywa
œwiatopogl¹d przywracaj¹cy
zwierzêtom podmiotowoœæ. W
tym przeobra¿aniu ludzkiej
œwiadomoœci niezwykle wa¿n¹
rolê mo¿e odegraæ prawo.

Ostatnie dziesi¹tki lat to
okres ¿mudnego, stopniowe-
go zdobywania praw przez
ró¿ne grupy ludzi: przeœlado-
wanych, wyzyskiwanych,
spychanych na margines
spo³ecznego ¿ycia. Nie tak
dawno jeszcze sankcjonowa-
ne by³o niewolnictwo i ubez-
w³asnowolnienie kobiet.

Pe³nia praw obywatelskich,
która kiedyœ by³a przywile-
jem, dzisiaj jest norm¹, nie-
zale¿nie od koloru skóry, p³ci
czy statusu maj¹tkowego. O
ile jednak posiadanie praw
przez ludzi wydaje siê oczy-
wiste, o tyle nieludzkie istoty
wci¹¿ pozostaj¹ wykluczone.

W maju odby³a siê w Warsza-
wie konferencja, której has³o
brzmia³o: PRAWNE I ETYCZ-
NE ASPEKTY HUMANITAR-
NEJ OCHRONY ZWIERZ¥T.
Goœciem specjalnym by³ Peter
Singer, œwiatowej s³awy etyk,
profesor presti¿owego Prince-
ton University. Jego wydana 30
lat temu ksi¹¿ka „Animal Libe-
ration” (Wyzwolenie zwierz¹t)
odbi³a siê g³oœnym echem i za-
pocz¹tkowa³a proces populary-
zacji idei objêcia zwierz¹t nor-
mami moralnymi. Nie by³o wte-
dy praktycznie prawnego sys-
temu obejmuj¹cego opiek¹
zwierzêta. Od tamtej pory spo-
ro siê zmieni³o. Powsta³o wiele
aktów prawnych, zarówno na
arenie miêdzynarodowej jak i
krajowych, w których okreœla
siê normy traktowania zwierz¹t
i które maj¹ na celu zmniejsze-
nie cierpieñ zadawanych im
przez ludzi. Istniej¹ organizacje,
których celem jest walka o
prawne gwarancje polepszenia
sytuacji zwierz¹t, g³ównie ho-
dowlanych, których los wydaje
siê najstraszniejszy.

Polska Ustawa o ochronie
zwierz¹t zapowiada: „Zwierzê,
jako istota ¿yj¹ca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest
rzecz¹. Cz³owiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronê i
opiekê.” No có¿, wielu czytel-
ników zgodzi siê ze mn¹, ¿e
respektowanie tego zapisu na-
le¿y w³o¿yæ miêdzy bajki,

zw³aszcza, jeœli weŸmiemy pod
uwagê takie zwierzêta jak œwi-
nie, krowy, kury… Istniej¹ce
prawo nie jest respektowane,
czego przyczyn¹ jest s³aba
edukacja i wci¹¿ bardzo ma³a
œwiadomoœæ spo³eczna. Wa¿-
nym negatywnym czynnikiem
jest równie¿ niewielka liczba
specjalistów orientuj¹cych siê
w ochronie zwierz¹t, co skut-
kuje znikom¹ liczb¹ trafiaj¹cych
do s¹du i uwieñczonych wyro-

kiem skazuj¹cym spraw o znê-
cania siê nad zwierzêtami.

Warszawska konferencja,
adresowana g³ównie do wyk³a-
dowców i studentów prawa, mia-
³a na celu pokazanie wagi pro-
blemu i roli, jak¹ w jego zmniej-
szeniu mog¹ odegraæ prawnicy.

W wielu krajach œwiata na
uczelniach z wydzia³ami pra-
wa coraz czêœciej powstaj¹ in-
stytuty, katedry i pracownie, w
których studenci ucz¹ siê pra-
wa ochrony zwierz¹t. U nas ta
dziedzina jest wci¹¿ w powija-
kach. Zainteresowanie, z jakim
spotka³a siê warszawska kon-
ferencja wœród studentów pra-
wa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, budzi lekk¹ nadziejê
na poprawê tej sytuacji. Jest
bardzo wiele do zrobienia i
trzeba zrobiæ wszystko, by
zdanie „prawo chroni zwierzê-
ta” zabrzmia³o przekonuj¹co.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

razem idziemy przez œwiat...

www.nogawlape.org

Wszyscy jesteœmy zwierz¹tami
A my, ludzie, jesteœmy zwierzêtami, które maj¹ moral-

ne obowi¹zki wobec innych zwierz¹t.

Zbiórka po¿ywienia dla zwierz¹t
PowódŸ to tragedia nie tylko ludzi, ale i zwierz¹t. Zwierzêta

domowe, gospodarskie, w schroniskach i przytuliskach - wiele
ich zginê³o podczas powodzi, ale wiele te¿ uda³o siê urato-
waæ. Nie pozostawiajmy ich bez ratunku, ewakuowaæ trzeba
nie tylko ludzi. Nie zapominajmy te¿ o tych zwierzêtach, które
uda³o siê uratowaæ - im te¿ wci¹¿ potrzebna jest pomoc.

W województwie mazowieckim uratowano z powodzi kil-
ka tysiêcy zwierz¹t, przede wszystkim krowy, œwinie, konie,
psy i koty. Zbieramy karmê dla zwierz¹t gospodarskich, sia-
no, such¹ karmê oraz saszetki i puszki dla psów i kotów.
Karma szybko siê psuj¹ca (np. miêso i przetwory) nie bê-
dzie przyjmowana.

Karmê mo¿na przynosiæ do Mazowieckiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Na placu, przy
bramie wjazdowej, stoi samochód, który bêdzie tam sta³ a¿
do zape³nienia karm¹. Bardzo prosimy o pomoc dla ocala-
³ych z powodzi zwierz¹t. Zbieramy ka¿d¹ ¿ywnoœæ d³ugo-
terminow¹ dla zwierz¹t: i tych gospodarskich (tu mamy naj-
wiêksze zapotrzebowanie) i tych domowych.
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Bia³o³êka zajmuje obszar
74 km2 i jest drug¹ co do wiel-
koœci - po Wawrze - dzielnic¹
Warszawy. W dzielnicy jest
dziœ zameldowanych 82,6 tys.
osób. Do tej liczby nale¿y do-
daæ kilkanaœcie tysiêcy osób
mieszkaj¹cych w Bia³o³êce
bez meldunku. Œrednia gê-
stoœæ zaludnienia jest doœæ
niska i wynosi lekko ponad ty-
si¹c osób na km2, przy czym
warto przypomnieæ,  ¿e Bia³o-
³êka dzieli siê na dwie strefy.
Jedna to ta z osiedlami o za-
budowie wielomieszkaniowej
i tzw. zielona, z kompleksami
domów jednorodzinnych. W
czêœci z zabudow¹ wysok¹

gêstoœæ zaludnienia wynosi 2
tys. osób na km2, zaœ w czê-
œci zielonej na jednym kilome-
trze kw. mieszka œrednio za-
ledwie 300 osób. Najlicz-
niejsz¹ grupê stanowi¹ miesz-
kañcy w wieku produkcyjnym
- 19 – 60 lat.

Walory – w szczególnoœci
przyrodnicze – Bia³o³êki s¹ po-
wszechnie znane – bliskoœæ
Wis³y, kana³y i port, liczne te-
reny zielone, lasy i unikatowe
wydmy. Bia³o³êka sta³a siê
modna dziêki powy¿szym atu-
tom, ale równie¿ dziêki temu,
¿e powstaje tu wiele nowych
osiedli mieszkaniowych, któ-
rym towarzyszy infrastruktura

drogowa, budowane s¹ szko-
³y i przedszkola. Niejakie pro-
blemy stwarza komunikacja z
reszt¹ stolicy, ale w nieodleg³ej
perspektywie czasowej, po
modernizacji Modliñskiej i wy-
budowaniu Mostu Pó³nocnego
problemy czêœciowo znikn¹.

Z danych Urzêdu Pracy m.st.
Warszawy wynika, ¿e na ko-
niec 2009 zarejestrowanych
by³o 1317 osób bezrobotnych
- 616 mê¿czyzn i 701 kobiet,
mieszkañców Bia³o³êki. Stopa
bezrobocia w dzielnicy wynosi-
³a w grudniu 2009 - 1,59% i by³a
relatywnie niska, jeœli porównaæ
j¹ ze œredni¹ krajow¹  – 11,9%
(dane na grudzieñ 2009). Od-
notowano jednak spory wzrost
liczby bezrobotnych w stosun-
ku do roku 2008. Bezrobocie
wœród kobiet wzros³o o 42%,
zaœ wœród mê¿czyzn o 53%. I
to w³aœnie g³ównie w zwi¹zku
z pozostawaniem bez pracy
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Pomoc spo³eczna 2009
Sprawozdanie z dzia³alnoœci bia³o³êckiego Oœrodka Po-

mocy Spo³ecznej, znalaz³o siê – jak co roku - w programie
majowej sesji rady dzielnicy. Z danych statystycznych i
analizy porównawczej wynika, ¿e w Bia³o³êce na jednego
pracownika socjalnego przypada najwiêksza spoœród sto-
³ecznych dzielnic liczba mieszkañców.

otoczy³ opiek¹ i udzieli³ wspar-
cia 196 rodzinom. Dzia³ania
pracowników socjalnych skut-
kowa³y ca³kowitym usamo-
dzielnieniem siê 32 rodzin, co
nale¿y uznaæ za spory sukces,
jako ¿e osoby bezrobotne pod-
jê³y pracê. Problem bezdomno-
œci dotkn¹³ w ubieg³ym roku 35
rodzin wieloosobowych, w tym
84 dzieci i 130 osób samot-
nych. Te w³aœnie rodziny i oso-
by korzysta³y ze wsparcia
OPS. Na pomoc i wsparcie
mog³y równie¿ liczyæ rodziny, w
których wystêpuje problem nie-
pe³nosprawnoœci, a by³o ich
425. Poza pomoc¹ materialn¹,
us³ugow¹, pomoc¹ w postaci
gor¹cego posi³ku udzielano
wsparcia w formie pracy socjal-
nej, poradnictwa prawnego i
psychologicznego oraz aktywi-
zacji zawodowej.

Pomoc spo³eczna realizuje
siê m.in. poprzez przyznawa-
nie i wyp³acanie œwiadczeñ
przewidzianych przez ustawy,
pracê socjaln¹, zapewnianie
socjalnej infrastruktury, anali-
zê i ocenê zjawisk rodz¹cych

zapotrzebowanie na œwiad-
czenia z pomocy spo³ecznej,
rozpoznawanie potrzeb i reali-
zacjê zadañ z nich wynikaj¹-
cych. Wykonanie bud¿etu
OPS za rok 2009 w ponad 99
procentach (jeœli chodzi o wy-
datki) œwiadczy o dobrym wy-
korzystaniu œrodków. 64 oso-
bom – bezrobotnym, chorym i
niepe³nosprawnym - wyp³aco-
no zasi³ki okresowe. 130 osób
otrzyma³o sta³e zasi³ki, 371
dzieci i 52 osoby doros³e sko-
rzysta³y z darmowych posi-
³ków. Ze wsparcia Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej skorzy-
sta³o 1375 rodzin (3293 oso-
by) i niestety jest to znacz¹cy
wzrost w stosunku do roku
2008. 822 osoby otrzyma³y
zasi³ki celowe i celowe spe-
cjalne z przeznaczeniem m.in.
na zakup ¿ywnoœci, odzie¿y,
pokrycie kosztów leczenia,
op³acenie czynszu, energii
elektrycznej i gazu, zakup
wyprawek szkolnych dla dzie-
ci, pokrycie kosztów wyjazdu
na kolonie, obozy i na turnusy
rehabilitacyjne.

W grudniu ubieg³ego roku
zakoñczy³ siê projekt syste-
mowy Reintegracja spo³eczna
i zawodowa osób zagro¿o-
nych wykluczeniem spo³ecz-
nym, realizowany przez OPS
i wspó³finansowany ze œrod-
ków unijnych (Europejski Fun-
dusz Spo³eczny). 1 marca
tego roku rozpoczê³a siê trze-
cia edycja tego projektu z
udzia³em 19 rodzin.

Opisaliœmy tylko niewielk¹
czêœæ zadañ, które realizuje
bia³o³êcki OPS. Ogrom pracy,
któr¹ wykonuje kadra oœrodka
jest imponuj¹cy. Pracownicy
mog¹ siê pochwaliæ wysokimi
kwalifikacjami zawodowymi.
Na 46 zatrudnionych osób 24
maj¹ wy¿sze wykszta³cenie –
w tym 6 osób wy¿sze magister-
skie i studia podyplomowe. 13
pracowników ma wykszta³ce-
nie pomaturalne. Warunki pra-
cy nie s¹ zbyt komfortowe,
bowiem oœrodek funkcjonuje w
czterech lokalach – przy Antal-
la 4, Van Gogha 7, przy Pora-
jów 14 i Œreniawitów 4.

(egu)
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI profesjonalnie
- tel. 661-596-888
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228

KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
OPIEKA nad grobami, tanio
i solidnie - 500-336-607
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ
502-911-367
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
RENCISTA za niewielk¹
op³at¹ zajmie siê sprz¹taniem
grobów, 22 811-38-14
ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
WYKOÑCZÊ domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356

WYNAJEM osuszaczy,
klimatyzatorów, monta¿
klimatyzacji, ul. Wandy 8
lok. 60, tel. 22 435-79-06,
506-075-762, 503-091-006,
www.condesa.pl
WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek -
502-911-367
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

SPRZEDAM
MAZDA 323, rok 1992 -
2000 PLN
OWCZARKI niemieckie
(szczeniêta) sprzedam,
karma PROFORMANCE,
606-344-485

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o rozszerzeniu wniosku z dnia 21.05.2010 r.
o dzia³ki inwestycyjne ze wzglêdu na koniecznoœæ
zachowania 15 m strefy ochronnej pomnika przyrody
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie jezdni ul. Skierdowskiej i ul. Czajki wraz ze

skrzy¿owaniem ulic - Skierdowskiej, Czajki, Chlubnej
- oraz budowie chodnika dla potrzeb budynku

komunalnego z lokalami socjalnymi (dzia³ka nr ew.

44/7 z obrêbu 4-02-26) na dziatkach nr ew. 4/89, 4/90,
28/21, 28/22, 17/13, 17/12, 47/2, 17/10, 17/11 z obrêbu

4-02-26, na dzia³ce nr ew. 1, 2/6, 3 z obrêbu 4-02-27
oraz na dzia³kach nr ew. 1, 2, 3, z obrêbu 4-02-35 w

Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek Wydzia³u Infrastruktury

dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy z³o¿onego
dnia 28.04.2010 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00 wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy osobiœcie
lub telefonicznie w dniu przyjêæ interesantów w ponie-
dzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od 13:00-16:00 lub
pod numerem tel. 22 510 31 96 w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

W dniu 25.02.2010 r. na wniosek osób fizycznych: Jana
Gra³a, Anny Œwiêtochowskiej, Ewy Leszczyñskiej i
Ryszarda Leszczyñskiego, zosta³o wszczête postêpowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegaj¹cej na budowie wodoci¹gu DN 100 na dzia³ce
nr ew. 4/8 i czêœci dzia³ki nr ew. 14/1 w obrêbie 4-16-37
przy ulicy Piasta Ko³odzieja w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, Polska przecieka. W
rejonach zagro¿onych powo-
dzi¹ co i rusz nie wytrzymuj¹
zabezpieczenia. Mieszkañcy
ponosz¹ straty, rujnuje siê
nasze wspólne mienie w po-
staci dróg, mostów, budyn-
ków, zwierz¹t. Prócz powo-
dzi mamy tak¿e okres przed-
wyborczy. Politycy wszyst-
kich opcji migruj¹ jak plem-
niki do jajeczka, aby zdobyæ
nasz g³os. Ja chêtnie swój
oddam na tego, który spra-
wi, aby Polska nie przecie-
ka³a. Jak na razie w tych, któ-

rzy ju¿ byli, trudno jest kogoœ
wybraæ.

Mam nadziejê, ¿e ulewy siê
skoñcz¹. Mam nadziejê, ¿e
poka¿e siê s³oñce zza chmur
i otoczy wszystkich nas do-
brotliwe ciep³o. U zwierz¹t w
okresie letnim wzrasta ryzy-
ko pora¿enia s³onecznego.
Najwiêkszym niebezpieczeñ-
stwem s¹ d³ugie spacery,
przejazdy samochodami, wy-
stawy zwierz¹t rasowych.
Pozostawienie bez kontroli
pupila w pomieszczeniach o
z³ej wentylacji lub na uwiêzi
w pe³nym s³oñcu. Nale¿y
zwróciæ uwagê na zachowa-
nie zwierz¹t, szczególnie tych
z bogat¹ i gêst¹ sierœci¹.

W zesz³ym roku udziela-
³em pomocy berneñczykowi,
który wieziony by³ po wysta-
wie do domu. By³ skwar, du¿e
emocje podczas prezentacji.
Auto w³aœcicieli pozornie mia-
³o wszystkie parametry po-
trzebne do zapewnienia kom-
fortu termicznego. Du¿e, z
klimatyzacj¹, typu van z
kratk¹ oddzielaj¹c¹ psiaka od
ludzi. Tu w³aœnie by³a pu³ap-
ka. Pasa¿erowie odczuwali
nawiew ch³odnego powietrza,
które jednak w dostatecznej
iloœci nie dochodzi³o do tylnej
czêœci auta. Okaza³e zwierzê
w gêstym futrze przez d³ugi
czas potulnie znosi³o dys-
komfort. Do czasu wyst¹pie-
nia typowych objawów. Wy-
st¹pi³ œlinotok, nasili³o siê zia-
janie po³¹czone z piskiem i
skamleniem. Po krótkiej chwi-
li pies zacz¹³ traciæ przytom-
noœæ, osun¹³ siê na pod³ogê
i bardzo silnie odgi¹³ g³owê
do ty³u. W prawej okolicy
³okciowej widaæ by³o szalon¹
pracê serca. W takim w³aœnie

stanie dowieziony zosta³ do
przychodni. Wynieœliœmy go
z samochodu i natychmiast
rozpoczêliœmy sch³adzanie.
Zwierzê zosta³o ob³o¿one
du¿¹ iloœci¹ wk³adów do lo-
dówki turystycznej i polewa-
ne zimn¹ wod¹. Mierzenie
temperatury nie mia³o sensu,
bowiem w kilka sekund skoñ-
czy³a siê skala.

Zosta³y podane œrodki cu-
c¹ce i przeciwwstrz¹sowe.

Dopiero po kilkudziesiêciu
minutach zwierzak zacz¹³
odzyskiwaæ przytomnoœæ.
Uspokojeni powrotem do
pierwotnej formy Felka, bo
tak wabi siê nasz bohater,
rozwa¿aliœmy przyczynê ca-
³ego zajœcia. Okaza³o siê, ¿e
du¿y samochód okaza³ siê
byæ za ma³o przestronny dla
przepiêknego samca. Warto
rozwa¿yæ uchylenie szyb
podczas jazdy, aby zwiêk-
szyæ rotacjê powietrza. Nie-
stety, wiêkszoœæ pojazdów
nie posiada systemów wen-
tylowania przedzia³u „combi”.

Pamiêtajcie Pañstwo, je¿e-
li siê zdarzy taka sytuacja,
nale¿y siê naprawdê spie-
szyæ. Obecnoœæ pche³ w
chwili zagro¿enia jest bez
znaczenia.

Udar s³oneczny

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Victoria Dom Spó³ka Akcyjna, ul. K¹ty
Grodziskie 105, 02-289 Warszawa, z³o¿ony w dniu
15.02.2010 r. (uzupe³niony dnia 21.04.2010 r.) w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (polega-
j¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w ulicy
Zdziarskiej stanowi¹cej dzia³kê ew. nr 1 i czêœæ dzia³ki
36/1 z obrêbu 4-16-21 oraz dzia³kê ew. nr 56 z obrêbu
4-16-22, w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy)

pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego
og³oszenia).



nowa gazeta praska  11Lewa strona medalu

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

POzytywnie

Poniewa¿ kolejny numer NGP
znajdzie siê w Pañstwa rêkach ju¿
po pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich, chc¹c wiêc odnieœæ
siê do tej materii muszê to uczy-
niæ w³aœnie teraz. Na placu boju
pozosta³o 10 kandydatów, którzy
przebrnêli przez procedury reje-
stracyjne i lustracyjne. Tak na
marginesie, z tej ostatniej „przy-
jemnoœci” jako jeden jedyny z ra-
cji wieku zwolniony by³ najm³od-
szy kandydat Grzegorz Napieral-
ski, a kandydaci PO i PiS, wspó-
³twórcy tego legislacyjnego gnio-
ta, po raz kolejny w tym szambie
musieli siê zanurzyæ. Sztaby zo-
sta³y powo³ane, plakaty i ulotki
wydrukowane, krêcone s¹ mate-
ria³y reklamowe. Machina wybor-
cza zosta³a puszczona w ruch.
Wielu z nas, a osoby paraj¹ce siê
polityk¹ w szczególnoœci, zasta-
nawia siê, czy skoñczy siê na jed-
nej turze wyborów, czy te¿ po-
trzebne bêd¹ dwie. O zakoñcze-
niu rywalizacji w I turze marzy wy-
³¹cznie sztab Komorowskiego,
obawiaj¹c siê niespodzianek w tu-
rze drugiej, która nietypowo wy-
pada na pocz¹tek wakacji.

Wybory prezydenckie konsty-
tucyjnie przewidywane na jesieñ
tego roku, a przyspieszone przez
tragediê smoleñsk¹, zapewne
taki przydomek u znawców
przedmiotu zachowaj¹. Fawory-
tem ich jest zdecydowanie mar-
sza³ek Komorowski, lecz rola li-
dera w tej i ka¿dej innej rywaliza-
cji jest niewdziêczna. Has³o „bij
mistrza” obowi¹zuje tak¿e tu i nie
ma siê temu co dziwiæ, tym bar-
dziej, ¿e Komorowski ju¿ zgodnie
z konstytucj¹ pe³ni obowi¹zki g³o-
wy pañstwa i cokolwiek uczyni lub
nie - jest za to krytykowany. Do-
brze o tym wiedz¹ jego sztabow-
cy i zapewne marsza³ek do dnia
wyborów bêdzie podejmowa³ tyl-
ko te decyzje, które w odbiorze
potencjalnych wyborców bêd¹
dobrze przyjmowane.

Podobn¹ rolê ma do odegrania
rz¹d, szczególnie po tragedii po-
wodziowej. W tej materii ¿ycie po-
woli powraca do normy. Kandydaci
na prezydentów rozjechali siê po
ca³ym kraju, aby namawiaæ, agi-
towaæ i przekonywaæ. Mocno
wspieraj¹cy Komorowskiego Tusk
obiecuje wszystkim wszystko pa-
miêtaj¹c o tym, aby nie wspomi-
naæ o ubezpieczaniu siê. Kaczyñ-
ski powoli wychodzi z ukrycia. Po-
cz¹tkowo rosn¹ce sonda¿e zaczê-

³y opadaæ i czas zmieniæ strategiê.
Pozostali kandydaci przez media
traktowani s¹ jak drugo- i trzecio-
ligowcy, którym nie poœwiêca siê
zbyt wiele uwagi. Ci ¿¹daj¹ mery-
torycznej debaty. Tak na margine-
sie media niespecjalnie interesu-
je, co kandydaci maj¹ i w jakich
jêzykach do powiedzenia o swo-
jej wizji prezydentury. Dziennika-
rzy interesuj¹ przyziemne sensa-
cyjki, a niektóre zadawane przez
nich pytania s¹ na poziomie be-
³kotu. Nie jest bowiem wa¿ne, czy
kandydat lubi jajka, ale czy w przy-
sz³oœci podpisze ustawê podwy¿-
szaj¹c¹ podatki, jak zachowa siê,
gdy na jego biurku znajdzie siê ko-
lejna ustawa pogarszaj¹ca warun-
ki ¿ycia obywateli, co zrobi w spra-
wie g³oœnego in vitro, wejœcia Pol-
ski do strefy euro itp. Nie zgadzam
siê ze z³oœliw¹ opini¹ premiera,
wypowiedzian¹ ju¿ po rezygnacji
z kandydowania, ¿e prezydent to
stra¿nik pa³acowych ¿yrandoli.
Prezydent to przede wszystkim
pierwszy obywatel Rzeczypospo-
litej, maj¹cy realny wp³yw na ¿ycie
Polaków i naprawdê nie jest bez
znaczenia, kto nim bêdzie.

Id¹c do wyborów, pomimo na-
chalnej kampanii, próbuj¹cej
wmówiæ mi, ¿e poza panami „K”
nie ma alternatywy wiem, ¿e mam
wybór; wiem, ¿e mój g³os nie bê-
dzie zmarnowany. Osobiœcie
wolê oddaæ g³os na cz³owieka
m³odego i dynamicznego o zde-
cydowanie pozytywnym i przy-
sz³oœciowym nastawieniu ni¿ na
panów zapatrzonych w swoje po-
lityczne kombatanckie ¿yciorysy,
do czego i Pañstwa zachêcam.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Wybory smoleñskie

Rada wielu

Jeden ¿³obek i kilka innych in-
westycji rozpoczêtych w po-
przedniej kadencji – to ca³y do-
robek blisko czterech lat rz¹dów
koalicji PO z SLD w dzielnicy
Bia³o³êka. Zrealizowanych z
wieloletnim opóŸnieniem, ale za-
wsze. Swego czasu Hanna
Gronkiewicz-Waltz i jej podw³ad-
ni obiecywali, ¿e nie bêdzie roz-
budowy „Czajki”. Pani Prezydent
pojecha³a nawet w tym celu do
Brukseli i odtr¹bi³a sukces.
Oczyszczalnia jest jednak roz-
budowywana, a budowa prowa-
dz¹cego do niej kolektora jest
coraz bardziej uci¹¿liwa dla
mieszkañców. W zamian za
przeniesienie na Bia³o³êkê han-
dlu ze Stadionu burmistrz Ka-
znowski obiecywa³ wielkie fun-
dusze z kasy miejskiej na inwe-
stycje dzielnicowe, jako rekom-
pensatê za korki i inne uci¹¿li-
woœci. Dostaliœmy guzik z pê-
telk¹, a zarz¹d dzielnicy nie po-
trafi spo¿ytkowaæ nawet tych
pieniêdzy, które ma zagwaran-
towane w bud¿ecie.

Nie dziwi wiêc przeprowa-
dzony w poprzednim numerze
NGP atak radnego Piotra Ja-
worskiego - mojego s¹siada
felietonisty – na prawdziwych
spo³eczników. Prawo i Spra-
wiedliwoœæ traktuje dzia³aczy
lokalnych, aktywistów spo³ecz-
nych i ró¿ne stowarzyszenia
s¹siedzkie jak naturalnych
partnerów. Tak jest w dzielni-
cy W³ochy, gdzie ju¿ drug¹ ka-
dencjê rz¹dzi koalicja PiS z lo-
kalnym ugrupowaniem s¹-
siedzkim. Tak by³o na Pradze
Pó³noc, dopóki HGW nie oba-
li³a legalnego zarz¹du dzielni-
cy. Tak by³o, w poprzedniej ka-
dencji samorz¹du, w Bia³o³ê-
ce. Tymczasem dla Platformy
nomen-omen Obywatelskiej,
spo³eczeñstwo obywatelskie
jest przeszkod¹ na drodze do
ca³kowitej w³adzy.

PO d¹¿y do uzyskania po-
zycji monopolistycznej podob-
nej do posiadanej niegdyœ
przez PZPR. Nie wystarcza
w³adza polityczna. Przecie¿
³atwo mo¿na zdemaskowaæ jej
nieudolnoœæ, pokazaæ jak nie
radzi sobie z inwestycjami, jak
kraj cofa siê w rozwoju, jak
uciekaj¹ pieni¹dze. Jak prze-
sadnie rozbudowywany jest
aparat urzêdniczy. Jedyne, co
mo¿e uchroniæ Platformê
przed wyborcz¹ klêsk¹ to
k³amstwo. Dlatego trzeba nisz-
czyæ spo³eczników patrz¹cych

w³adzy na rêce. Dlatego trze-
ba zwalczaæ wszystkie media
nie bêd¹ce na finansowej smy-
czy tej partii. Dlatego trzeba or-
ganizowaæ nagonki na nieza-
le¿nych artystów i naukowców.

Po osi¹gniêciu takiego sta-
nu mo¿na wmawiaæ narodowi
nawet, ¿e najwiêksza od pó³
wieku powódŸ nie jest stanem
klêski ¿ywio³owej…

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Jest to mój ostatni felieton
przed I tur¹ wyborów prezy-
denckich. Swoj¹ drog¹ mam
nadziejê, ¿e bêdzie tylko jedna.

Chcia³bym wiêc zaapelowaæ
do wszystkich mieszkañców,
którzy mieszkaj¹ w Warszawie,
a nie s¹ w niej zameldowani, o
wziêcie udzia³u w wyborach.
Problem ten jest szczególnie
istotny na Bia³o³êce, gdzie ofi-
cjalnie zameldowanych jest
nieco ponad 80 tys. osób, a
zamieszkuje ok. 110-120 tys.

Czasu jest niewiele, ponie-
wa¿ tylko do 10 czerwca mo¿-
na udaæ siê miejscowego urzê-
du dzielnicy i z³o¿yæ wniosek o
dopisanie do listy wyborców.
Nie musimy jeŸdziæ po zaœwiad-
czenie do miejsca swojego za-
meldowania. Po dopisaniu siê
do lokalu wyborczego jesteœmy
tam zapisani równie¿ w przy-
padku drugiej tury wyborów.

Czerwiec to tak¿e czas urlo-
pów. Nale¿y tak¿e przypo-
mnieæ, ¿e wszyscy, którzy chc¹
g³osowaæ w wyborach prezy-
denckich, a 20 czerwca nie
bêd¹ przebywaæ w miejscu za-

mieszkania, mog¹ to zrobiæ, je-
œli przed 18 czerwca wezm¹  z
urzêdu gminy, w której s¹ za-
meldowani, zaœwiadczenie o
prawie do g³osowania i z nim
zg³osz¹ siê do dowolnej komi-
sji wyborczej.

Dodam jeszcze, ¿e osoby
przebywaj¹ce za granic¹ g³o-
suj¹ w wyznaczonych przez
ambasadê lub konsulaty punk-
tach, o ile do 17 czerwca
zg³osz¹ siê we w³aœciwym
konsulacie do spisu wyborców,
a w dniu g³osowania bêd¹ mia-
³y przy sobie wa¿ny paszport
(w krajach UE – dowód).

Polecam wszystkim czytelni-
kom, którzy potrzebuj¹ bardziej
szczegó³owej informacji, stronê
www.glosujbezmeldunku.pl. Tam
znajdziecie wszystkie potrzebne
wyjaœnienia i wzory pism.

W tych wyborach bêdzie tak-
¿e jedna istotna nowoœæ. Wy-
borca posiadaj¹cy orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci
albo równoznaczne orzeczenie
organu rentowego, jak równie¿
wyborca, który najpóŸniej w

G³osuj bez meldunku

dniu g³osowania ukoñczy 75
lat, mo¿e g³osowaæ przez pe-
³nomocnika. Pe³nomocnikiem
mo¿e byæ osoba wpisana do re-
jestru wyborców w tej samej
gminie co udzielaj¹cy pe³no-
mocnictwa lub osoba posiada-
j¹ca zaœwiadczenie o prawie do
g³osowania. Nie mo¿e ni¹ byæ
osoba wchodz¹ca w sk³ad ko-
misji wyborczej w danym obwo-
dzie wyborczym. Szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ w
ka¿dym urzêdzie dzielnicy na
terenie Warszawy.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

W³adza absolutna

Pewnego dnia wiosn¹ 1945
roku porucznik Yossarian uda³ siê
do swojego dowódcy ze stanow-
czym ¿¹daniem, by odes³ano go
do kraju. By³ amerykañskim lotni-
kiem, wojna zbli¿a³a siê ku koñ-
cowi, a on po prostu nie chcia³ zgi-
n¹æ. „Nie chce pan chyba, ¿eby
nasz kraj przegra³?” przekonuje go
dowódca. „Nie przegramy. Mamy
wiêcej sprzêtu i ludzi, z których
ka¿dy mo¿e mnie zast¹piæ” - ar-
gumentuje Yossarian. „A co bê-
dzie, je¿eli wszyscy ¿o³nierze po
naszej stronie zaczn¹ tak my-
œleæ?” - pyta dowódca. „Wtedy mu-
sia³bym byæ skoñczonym idiot¹,
¿eby myœleæ inaczej ni¿ wszyscy!”

Ten dialog z „Paragrafu 22”
(t³um. Lecha Jêczmyka) przypo-
mnia³ mi siê podczas niedawnej
rozmowy o naszych wyborach
prezydenckich. „Olechowski nie
ma ¿adnych szans, niech zrezy-
gnuje, szkoda marnowaæ g³osy.
Licz¹ siê dwaj kandydaci, co wie
nawet dziecko” - argumentowa³
mój rozmówca, przyznaj¹c pó-
³gêbkiem, ¿e jeden z tych dwóch
„jest beznadziejny, a drugi prze-
ra¿aj¹cy”. „Nawet je¿eli Olechow-
ski jest o wiele lepszym kandy-
datem ni¿ Komorowski, to z son-
da¿y widaæ, ¿e wygra Komorow-
ski, wiêc po co marnowaæ g³os?”,
„A gdyby sonda¿e siê zmieni³y na
korzyœæ Olechowskiego?”. Wtedy
musia³bym byæ skoñczonym
idiot¹, ¿eby g³osowaæ na Komo-
rowskiego! - tak brzmia³aby od-
powiedŸ Yossariana.

Yossarian w swoim rozumo-
waniu kieruje siê ch³odn¹ kalku-
lacj¹ zysków i strat, tak jak on
je rozumie. Udzia³ w wojnie nie
ma nic wspólnego z patrioty-
zmem. Udzia³ w wyborach nie
ma nic wspólnego z wyborem
najlepszego kandydata. Szkoda
czasu i pieniêdzy na drug¹ turê,
zag³osujmy na tego, który dziœ
dobrze wypada w sonda¿ach.
Wiadomo, kto wygra, po co o
tym w ogóle dyskutowaæ? Cze-
kam, a¿ któryœ skrzyd³owy poli-
tyk Platformy, jakiœ Niesio³owski
czy Palikot, rzuci - na razie - nie-
zobowi¹zuj¹co: po co w ogóle

Paradoks Yossariana
organizowaæ wybory? Zróbmy
solidny sonda¿, który jest tysi¹-
ce razy tañszy ni¿ sama organi-
zacja wyborów (o kosztach
kampanii wyborczej nie wspomi-
naj¹c), i to wystarczy.

Pojêcie „zmarnowanego g³o-
su” zafunkcjonowa³o w Polsce
przy okazji wyborów sejmowych,
w których obowi¹zuje próg wy-
borczy i g³osowanie na naj-
lepsz¹ nawet partiê maj¹c¹ w
sonda¿ach poni¿ej piêciu pro-
cent jest rzekomo marnowaniem
g³osu. Yossarian zag³osowa³by
na tak¹ partiê dopiero wtedy,

gdyby mia³a ponad piêæ procent.
Jedynym jednak sposobem, by
uzyska³a ona ponad piêæ pro-
cent, jest zag³osowanie na ni¹.

Aby rozwi¹zaæ ten paradoks,
trzeba prze³amaæ sposób myœle-

nia bohatera powieœci „Paragraf

22”. G³osowaæ na tego, którego
uwa¿amy za najlepszego, a nie
na tego, który ma szansê wy-
graæ. W decyzjach nie kierowaæ
siê kalkulacj¹ opart¹ na sonda-
¿ach, lecz wiar¹ w si³ê swojego
g³osu. Na tej wierze oparta jest
prawdziwa demokracja.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Kampania wyborcza dobiega
koñca – ju¿ 20 czerwca pierw-
sza tura wyborów prezydenc-
kich. Bez w¹tpienia najwiêk-
szym tego plusem jest to, ¿e
Jaros³aw Kaczyñski nie zd¹¿y
odrobiæ straty do prowadz¹ce-
go w sonda¿ach Bronis³awa
Komorowskiego i tym samym
nie powtórzy sukcesu swego
brata, który piêæ lat temu rzutem
na taœmê pokona³ maj¹cego
zwyciêstwo w kieszeni Donalda
Tuska. Kolejnym plusem jest to,
¿e media przestan¹ odpytywaæ
„kandydata na prezydenta pe-

³ni¹cego obowi¹zki prezydenta”
marsza³ka Komorowskiego i
dziêki temu nie bêdzie siê ju¿
kompromitowa³, pope³niaj¹c
gafê za gaf¹. Wprawdzie media
s¹ dla niego bardzo wyrozumia-
³e, ale coraz ciê¿ej im milczeæ
na temat festiwalu pomy³ek i
b³êdów, jakie kandydat PO na
ka¿dym kroku pope³nia.

W Platformie koñca kampa-
nii nie mog¹ doczekaæ siê wszy-
scy: przede wszystkim Donald
Tusk, który zamiast wspierania
kolegi chce wreszcie w pe³ni
zaj¹æ siê powodzi¹,  sztabow-

cy, którzy dr¿¹ przed ka¿d¹ wy-
powiedzi¹ marsza³ka i wreszcie
sam kandydat, który najchêtniej
zostawi³by to wszystko i wyje-
cha³ na polowanie.

Z koñca kampanii cieszy siê
te¿ Jaros³aw Kaczyñski. Po
pierwsze, bêdzie móg³ z powro-
tem mówiæ co chce, bo obec-
nie doradcy mu tego zabraniaj¹.
Po drugie, nie bêdzie ju¿ mu-
sia³ d³u¿ej udawaæ przemiany,
jaka siê w nim niby dokona³a. I
na koniec z ulg¹ powróci do
swej wielkiej idei budowy IV RP,
z której na potrzeby kampanii
zmuszony by³ siê wycofaæ. Ten
pan tak ju¿ po prostu ma.

Ale nie wszyscy siê ciesz¹.
Czasu zabrak³o Grzegorzowi
Napieralskiemu, który mimo
najm³odszego wieku do kam-
panii podszed³ nie tylko najbar-
dziej profesjonalnie, ale
przede wszystkim odpowie-
dzialnie. Codziennie od œwitu
do nocy w innym miejscu Pol-
ski by³ tam, gdzie ka¿dy z poli-
tyków tak naprawdê powinien
byæ – wœród ludzi (na Pradze
równie¿). I to procentuje. Jako
jedynemu kandydatowi popar-
cie powoli, ale stale i systema-
tycznie roœnie. I choæ jeszcze
niedawno niektórym wydawa-
³o siê to niemo¿liwe, dziœ m³o-
dy przewodnicz¹cy SLD na
g³owê bije doœwiadczonego
Olechowskiego, Pawlaka i in-
nych. A to przecie¿ jeszcze nie
koniec, bo tych jedenastu dni
do wyborów Grzegorz Napie-
ralski na pewno nie zmarnuje.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Ostatnie dni
kampanii
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W artystycznym krêgu

przyjaŸnione z Domem Kultury

„Zacisze”. Podczas wizyty roz-
mawiano o zacieœnieniu wspó-

³pracy i wspólnych projektach.
Mo¿e mali artyœci z Podlasia
wezm¹ udzia³ w konkursie bo-

ogie-woogie, który organizuje
DK „Zacisze”?

Podobnie jak w ubieg³ym
roku, na placu wokó³ sceny

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

rozstawione by³y namioty

szkó³, przedszkoli i placówek

kultury. Przyci¹ga³y uwagê
barwnymi banerami, tarcza-

mi, zdjêciami, balonikami i
has³ami, np. „Zdajemy matu-

rê na 100 procent”. Pod na-

miotami przygotowano stoliki,
przy których spaceruj¹ce

dzieci mog³y zrealizowaæ pa-
sje plastyczne: rysowanie,

malowanie na ró¿nych pod³o-

¿ach, lepienie z gliny lub

zmieniæ wizerunek, korzysta-
j¹c z malowania twarzy i tatu-

a¿u. Atrakcje czeka³y na ama-
torów æwiczeñ fizycznych, a

tak¿e gier umys³owych, np.

przy stoisku Stowarzyszenia
Pedagogów i Animatorów

„Klanza”, gdzie w akcji bra³y
udzia³ cale rodziny.

Podczas spacerów wolon-
tariusze zachêcali do zainte-

resowania siê Oœrodkiem Ho-
spicjum Domowe przy ul. Ty-
kociñskiej. Pod du¿ym na-
miotem DK „Zacisze” mo¿na
by³o wykazaæ siê talentem
plastycznym, pod mniejszym
– porozmawiaæ z cz³onkami
M³odzie¿owej Rady Targów-
ka; z drugiej strony placu za
kilka z³otych (1-5) kupiæ ksi¹¿-
kê. Oferowane pozycje z lite-
ratury piêknej i popularno-
naukowej to dary lub nadwy¿-
ki egzemplarzy z bibliotecz-
nych zasobów. Czy jest zain-
teresowanie czytaniem i wy-
po¿yczaniem ksi¹¿ek? Pani z
Dzielnicowej Biblioteki Tar-
gówka mówi, ¿e jest mile za-
skoczona: czytelnictwo wzra-
sta – nie poprzez internet, ale
w tradycyjnej formie!

Poza krêgiem namiotów,
wzd³u¿ alei, rozstawiono kra-

my dla g³odnych i spragnio-

nych, a tak¿e mi³oœników

upominków. Za nimi by³a

strefa p³atnych zabaw: dmu-

chany zamek, bungee, sa-
mochodziki.

8-letnia Pola, po wykona-
niu 2 prac malarskich, z kró-
liczkiem na policzku i tatu-
a¿em na rêce, na fina³ wybra-
³a skoki na bungee, a potem
oceni³a: „By³o fajnie, panie
pomaga³y przy malowaniu.
Podoba³o mi siê malowanie
twarzy. Mam piêkny tatua¿.
Chcia³abym jeszcze wyst¹piæ
na scenie, ale i bez tego by³o
fajnie”.

Na scenie zmieniali siê ar-
tyœci, na placu – goœcie, Nie-
stety, zmieni³a siê równie¿
pogoda. Gdy przyszed³ czas
na wystêp Majki Je¿owskiej,
nad Warszaw¹ rozpêta³a siê
ulewa. Mimo to, piosenkarka
poprowadzi³a swój koncert z
misj¹. Przed scen¹ wytrwali
te¿ fani. Razem œpiewali „A ja
lubiê moj¹ mamê”, „Wszyst-
kie dzieci nasze s¹” i inne
przeboje. Wiele ciep³ych s³ów
Majka poœwiêci³a dzieciom
chorym na raka. Nie tylko
œpiewa, ale sama tworzy me-
lodie do s³ów Agnieszki
Osieckiej i Jacka Cygana.

Bo¿enna Dydek, dyrektor
DK „Zacisze”, inicjatorka i or-
ganizatorka imprezy podkre-
œla, ¿e to nie jest festyn, lecz
festiwal: „Cel, który spe³nia-
my, to pobudzanie do aktyw-
noœci artystycznej szkó³ i
przedszkoli oraz zwrócenie
na to uwagi w³adz dzielnicy.
II Festiwal potwierdzi³ sens
tych dzia³añ. Widoczna jest

coraz wiêksza akceptacja ze
strony nauczycieli (choæ to
dla nich dodatkowe zajêcie).
Szko³y chc¹ siê pokazaæ na
scenie i w stoiskach. Wza-
jemnie siê inspiruj¹. W tym
roku w³adze Targówka  op³a-
ci³y scenê i nag³oœnienie
oraz ufundowa³y nagrody.
Mam nadziejê, ¿e w bud¿e-
cie na przysz³y rok znajd¹ siê
fundusze na wiêcej atrakcji w
trzeciej edycji „Artystycznego
Targówka”.                          K.
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Ci¹g³e bieganie, za³atwianie spraw. Dom, praca, rodzina. I

tak codziennie. A kiedy przychodzi upragniony, wyczekiwany
dzieñ wolny, nie wiemy, co z nim zrobiæ. Szczególnie jest z

tym problem w wakacje. Wtedy zazwyczaj siadamy w fotelu i

„odpoczywamy” z pilotem, ewentualnie korzystamy z pogody
w ogródku, opalaj¹c siê. Jednym s³owem: nudzimy siê. I dla-

tego w³aœnie powsta³ portal ZwalczNude.pl! Sprzeciwiamy siê
nudzie, walczymy z ni¹ razem z Wami! Promujemy kreatyw-

ne, aktywne i ciekawe formy spêdzania czasu. Obecnie or-

ganizujemy konkurs na walkê z nud¹ w wakacje, w którym
nagrod¹ jest zasponsorowanie wakacji mo¿e w³aœnie Tobie.

WejdŸ na www.zwalcznude.pl i dowiedz siê wiêcej.


