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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

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH

- do 250 000 bez porêczycieli

- minimalny dochód 370 z³

- decyzja kredytowa w 5 minut

KREDYT KONSOLIDACYJNY:

Na sp³atê innych kredytów

Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹

Plus dodatkowa gotówka

Dla wszystkich do 20 000 z³

na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,

bez zaœwiadzeñ

W ofercie linie kredytowe:

- bez BIK

- bez zgody wspó³ma³¿onki/a

- bez uregulowanej s³uzby wojskowej

Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18

Znajdziesz nas:

ul. Targowa 66 paw. 31

22 499 87 09, 502 130 300

Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A

22 423 81 81, 500 037 177
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STOMATOLOGIA

ESTETYCZNA

Protetyka ♦♦♦♦♦  Chirurgia ♦♦♦♦♦  Implanty ♦♦♦♦♦  RTG

GINEKOLOGIA

USG 3/4 D

wymra¿anie nad¿erek ♦♦♦♦♦  leczenie hormonalne

♦♦♦♦♦  ci¹¿a - wczesne wykrywanie wad p³odu

SEKSUOLOG ♦♦♦♦♦  REUMATOLOG ♦♦♦♦♦  NEUROLOG

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50

www.demeter.com.pl

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
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Co w nim jest takiego?

¯adna pacjentka nie jest dla

niego „ przypadkiem”. Pamiê-

ta nazwiska, twarze, proble-

my. W pomocy jest bezkom-

promisowy – czasem porusza

niebo i ziemiê, wykorzystuje

prywatne kontakty, by zna-

leŸæ potrzebn¹ konsultacjê

lub przyspieszyæ jej termin.

Równie bezkompromisowo

zawsze walczy³ o oddzia³. W

minionych latach wielokrotnie

goœci³ na naszych ³amach,

gdy oddzia³owi grozi³o za-

mkniêcie. Wiedzia³, ¿e pro-

blemy kobiet praskiej strony

Warszawy wielokrotnie pró-

bowano w mieœcie bagateli-

zowaæ. Wygra³. Walczy³ o re-

monty i sprzêt dla oddzia³u,

sam szuka³ sponsorów. Wie-

le w tej dziedzinie uda³o siê

zrobiæ, choæ wci¹¿ daleko do

idea³u.

Serce zawsze mia³ po le-

wej stronie, tak¿e sceny poli-

tycznej, choæ teraz nie jest

zwi¹zany z ¿adn¹ parti¹. Z

tego powodu mia³ wiele przy-

kroœci, ale nigdy siê tym nie

przejmowa³. – jakie znacze-

nie dla pacjenta ma, czy jego

lekarz jest z lewicy, prawicy,

czy centrum?  – pyta. W mi-

nionych czasach bywa³o, ¿e

jego kontakty polityczne po-

maga³y, tak¿e ksiê¿om – zna-

ny by³ onegdaj przypadek,

gdy za³atwi³ zameldowanie w

Warszawie jednemu ze zna-

nych praskich duchownych,

wówczas m³odemu kap³ano-

wi. Sytuacji takiej pomocy

by³o wiêcej.

Wiele wysi³ku trzeba by³o

w³o¿yæ w namówienie dokto-

ra Fidziñskiego do startu w

wyborach. Argumentem, któ-

ry go przekona³, by³a dalsza

mo¿liwoœæ pomagania pra-

skim kobietom. Szpital Praski

jest szpitalem miejskim. Z ra-

tusza mo¿na wiêcej.

Dr W³adys³aw Fidziñski

kandyduje do Rady Warszawy.

Kocham kobiety!
Te s³owa mo¿na by uznaæ za prowokacjê, gdyby nie to,

¿e powiedzia³ je dr W³adys³aw Fidziñski, ginekolog-po-

³o¿nik, wieloletni ordynator oddzia³u w Szpitalu Praskim.

Rodowity pra¿anin, ze Szpitalem pw. Przemienienia Pañ-

skiego zwi¹zany przez ca³e ¿ycie zawodowe. Przyj¹³ na

œwiat setki dzieci, dziesi¹tkom kobiet pomóg³, czêsto ra-

tuj¹c ¿ycie. Pamiêta je i one go pamiêtaj¹ – po latach

zaczepiaj¹ na ulicy, czasem pokazuj¹ swoje wnuki.

Przewodnicz¹cy Krzysztof

Tyszkiewicz podkreœli³

ogromn¹ rolê, jak¹ w rozwo-

ju dzielnicy pe³ni planowanie

przestrzenne. Jest ona jed-

nak czêsto niedoceniana.

Choæ decyzje o kszta³cie pla-

nów zapadaj¹ na poziomie

miejskim, nie wykorzystuje

siê w pe³ni si³y g³osu, jaki ma

dzielnica. W przypadku ostat-

nio przygotowywanych pla-

nów, wspó³praca organizacji

spo³ecznych i radnych dziel-

nicy by³a bardzo dobra – rada

przyjê³a jako w³asne wiêk-

szoœæ wypracowanych przez

stronê spo³eczn¹ uwag.

Chcemy, ¿eby Warszawa

docenia³a potrzeby Pragi. Za-

inicjowaliœmy zmiany nalicza-

nia „janosikowego”. Niew¹tpli-

wie wówczas Praga by³aby

beneficjentem, a nie p³atnikiem

zwiêkszonego podatku. Dziœ z

powodu braku pieniêdzy wie-

le kamienic mo¿e nie mieæ

szans na ratunek – stwierdzi³

Krzysztof Tyszkiewicz.

Przedstawicielki Biura Ar-

chitektury i Planowania Prze-

strzennego stwierdzi³y, ¿e

g³os dzielnicy na etapie przy-

gotowywania planów jest dla

nich bardzo wa¿ny. To z dziel-

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!

Dialog o zagospodarowaniu

przestrzennym
PaŸdziernikowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze

Pó³noc by³o poœwiêcone planowaniu przestrzennemu. Urz¹d reprezentowa³ naczelnik

Delegatury Biura Geodezji i Katastru Pawe³ Piechna, zaœ w roli g³ównej wyst¹pi³y przed-

stawicielki miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

PaŸdziernikowy

raport z TMP

Po 20 wrzeœnia widoczny

sta³ siê obrys nowej, zachod-

niej jezdni ulicy Modliñskiej,

gotowa by³a wiêkszoœæ kra-

Powracamy na budowê Mostu Pó³nocnego, by zdaæ

relacjê z postêpów prac, wszak mamy ju¿ paŸdziernik.

Pogoda sprzyja, prace przy inwestycji postêpuj¹ bez przeszkód.

wê¿ników, równie¿ na kró-

ciutkim odcinku dojazdu tra-

sy Mostu Pó³nocnego do

Modliñskiej. Mniej wiêcej w

tym samym czasie przy wia-

dukcie pojawi³ siê nowy s³up

wysokiego napiêcia, bowiem

trwa³y przygotowania do

prze³¹czenia linii 110 kV. Be-

tonowano zachodni przyczó-

³ek wiaduktu po bia³o³êckiej

stronie i przymierzano siê do

betonowania wschodniego,

wczeœniej by³o to niemo¿liwe

ze wzglêdu na fakt, i¿ pozo-

sta³a jedna, nie przejêta

Œliwice w fotografii
W nie mniej okaza³ej oprawie ni¿ otwarcie, ale w bar-

dziej kameralnej atmosferze we wtorek 12 paŸdziernika

odby³o siê oficjalne zakoñczenie wystawy „Œliwice – ma³a

ojczyzna na praskim brzegu”.

Uroczystoœæ uœwietni³ sw¹

obecnoœci¹ autor ksi¹¿ki „Œli-

wice... czy je pamiêtasz?”, któ-

ra sta³a siê materia³em wyjœcio-

wym dla wystawy, pan Henryk

Podczaski. Zaprezentowano

te¿ kolejn¹ garœæ wspomnieñ

spisywanych przez mieszkañ-

ców z myœl¹ o drugim tomie

ksi¹¿ki o historii Œliwic. W nie-

jednym oku zakrêci³y siê ³zy

wzruszenia. Pojawi³y siê dekla-

racje dostarczenia starych fo-

tografii, w pisaniu s¹ te¿ kolej-

ne wspomnienia.

Priorytety

dla przysz³oœci

Targówka
Centrum Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy,

wspólnie z urzêdami dzielnic organizuje konsultacje w

ramach projektu „Umacnianie mechanizmu partycypa-

cji spo³ecznej w m.st. Warszawie”, dofinansowanego z

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koordynatorka

tego projektu, Anna Petroff-Skiba, wymienia priorytety

wskazane przez poszczególne dzielnice: Bia³o³êka - w³¹-

czenie mieszkañców w dzia³alnoœæ Oœrodka Kultury;

Praga Pó³noc – modernizacja ulicy Kawêczyñskiej;

Bemowo – problemy parkowania; Bielany – œcie¿ki

rowerowe; ¯oliborz – bazarki jednodniowe.
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Dlaczego kandydujê do

samorz¹du warszawskiego,

do Rady Miasta?

Poniewa¿ dalej jest mnó-

stwo spraw i problemów nie

za³atwionych i wymagaj¹cych

rozwi¹zania. Dalej trwa inten-

sywny, ale chaotyczny rozwój

naszej dzielnicy. Budowane

s¹ nowe wielotysiêczne osie-

dla, na których budowê po-

zwolenia wydaje Urz¹d Mia-

sta, ale w œlad za tym nie

przeznacza wystarczaj¹cych

œrodków na drogi, komunika-

cjê, szko³y i przedszkola.

Brak Planów Zagospodaro-

wania Przestrzennego pog³ê-

bia chaos urbanistyczny,

utrudnia budowê ulic, parków

i terenów rekreacyjnych, po-

zwala na budowanie wyso-

kich osiedli poœród domów

jednorodzinnych. Plany

uchwala Rada Miasta. Przez

kolejne cztery lata nie zosta³

uchwalony przez Radê Mia-

sta Plan Tarchomina, a tak¿e

plany innych czêœci dzielnicy.

Sk³ada³em w tej sprawie in-

terpelacje, ale bez efektu.

Dochodz¹ nowe problemy, a

szczególnie brak pieniêdzy w

bud¿ecie miasta. Nak³ady na

inwestycje, na budowê szkó³,

przedszkoli, ulic, parków s¹

drastycznie zmniejszane. U

nas lokalizowana jest central-

na oczyszczalnia œcieków i

spalarnia miasta, budowane s¹

linie przesy³owe dla nieczysto-

œci z lewobrze¿nej Warszawy.

Do nas przeniesiono targowi-

sko tzw. Jarmark Europa, bez

wczeœniejszej rozbudowy i mo-

dernizacji prowadz¹cych do

niego ulic, a obiecany przez Za-

rz¹d Miasta odcinek brakuj¹cej

drugiej jezdni ul. P³ochociñskiej

wypad³ z planu. Powtarzam -

Miasto wydaje pozwolenia na

budowê wielotysiêcznych osie-

dli, przybywa m³odych miesz-

kañców, a œrodki na oœwiatê,

budowê szkó³, przedszkoli, ulic,

parków s¹ drastycznie ograni-

czane. Zarz¹d i Rada Miasta

musz¹ zmieniæ podejœcie do

Bia³o³êki. Potrzebne s¹ pieni¹-

dze i jeszcze raz pieni¹dze – a

te dzieli i przyznaje na wniosek

Zarz¹du Miasta – uchwalaj¹c

bud¿et - Rada Miasta. To trak-

towanie po macoszemu doty-

czy tak¿e Pragi i Targówka. In-

westycje w tych dzielnicach pa-

d³y w tej kadencji ofiar¹ naj-

wiêkszych ciêæ bud¿etowych.

Skutki ponosi ca³a prawostron-

na Warszawa, w postaci np. za-

niechania budowy drugiej jezd-

ni ul. Œw. Wincentego, wschod-

niego odcinka obwodnicy œród-

miejskiej,  ul. Nowojagielloñskiej.

Próbuj¹c zaradziæ brakowi

œrodków w bud¿ecie, Miasto

zwiêksza obci¹¿enia miesz-

kañców. Przyk³adem tego

jest bardzo wysoki wzrost

op³at za u¿ytkowanie wieczy-

ste. Wyceny gruntu oparte s¹

o wyniki przetargów na dzia-

³ki budowlane przeznaczane

na komercyjne inwestycje

deweloperskie. Ustalane na

tej podstawie zawy¿one op³a-

ty za u¿ytkowanie wieczyste,

p³ac¹ mieszkañcy spó³dziel-

ni, wspólnot mieszkaniowych

i w³aœciciele domków jedno-

rodzinnych. Problem ten

znam bardzo dobrze. Spó-

³dzielnia „Praga”, któr¹ kieru-

O rozwój prawobrze¿nej Warszawy

Andrzej Pó³rolniczak

1998-2002 - radny Gminy Bia³o³êka, 2020-2006 - radny

Warszawy, 2006-2010 - radny Dzielnicy Bia³o³êka. Od

r. 1994 prezes Zarz¹du Robotniczej Spó³dzielni Miesz-

kaniowej „Praga”, od r. 2000 prezes Unii Spó³dzielców

Mieszkaniowych w Polsce.

jê, wielokrotnie wygrywa³a w

s¹dzie spory z Miastem o

wysokoœæ tych op³at. Z ramie-

nia  Unii Spó³dzielców Miesz-

kaniowych wystêpowa³em w

tej sprawie do Rzecznika

Praw Obywatelskich. Myœlê,

¿e moje doœwiadczenie i wie-

dza w tych sprawach pozwol¹

wp³yn¹æ na politykê Zarz¹du

i Rady Miasta w tej kwestii.

Jako radny Rady Miasta

bêdê wywieraæ sta³y nacisk na

w³adze miasta, aby doprowa-

dziæ do regulacji stanu praw-

nego gruntów. Aby prawa

mieszkañców zosta³y zagwa-

rantowane, a ich sytuacja by³a

w pe³ni stabilna. Regulacji

stanu prawnego gruntów musi

towarzyszyæ przekszta³cenie

u¿ytkowania wieczystego w

prawo w³asnoœci. O to wnio-

skuj¹ mieszkañcy, a proces

ten jest praktycznie blokowa-

ny. Potrzebna jest nowa

uchwa³a Rady Miasta umo¿li-

wiaj¹ca przekszta³cenia na

w³asnoœæ z bonifikat¹.

Bia³o³êka i Praga musz¹

mieæ doœwiadczonych i przy-

gotowanych merytorycznie

radnych w Radzie Miasta.

Zawodowo od 16 lat kierujê

administruj¹c¹ 17 000 miesz-

kañ Robotnicz¹ Spó³dzielni¹

Mieszkaniow¹ „Praga”. Z ra-

cji pracy zawodowej znam za-

gadnienia gospodarki miesz-

kaniowej, remontów, inwesty-

cji oraz sprawy regulacji grun-

tów i planowania przestrzen-

nego. Wiem, ¿e moje do-

œwiadczenie samorz¹dowe i

zawodowe bêdê móg³ wyko-

rzystaæ w Radzie Miasta na

rzecz mieszkañców naszych

dzielnic.

Kandydujê do Rady Mia-

sta z listy Sojuszu Lewicy

Szanowni Pañstwo, przez ostatnie 12 lat, dziêki Pañstwa poparciu, pe³ni³em obowi¹zki

radnego w samorz¹dzie warszawskim. W latach 1998-2002 by³em przewodnicz¹cym

Komisji Inwestycyjnej Rady, wtedy jeszcze samodzielnej Gminy Warszawa Bia³o³êka.

Bia³o³êka by³a wówczas w czo³ówce gmin miejskich pod wzglêdem rozwoju i wielkoœci

inwestycji. W latach 2002-2006 pe³ni³em funkcjê radnego Rady Warszawy. Pracowa³em

w 4 Komisjach Rady: Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, £adu Przestrzennego,

Ochrony Œrodowiska, Inwentaryzacyjnej (sprawy w³asnoœci gruntów). Przez ostatnie

cztery lata pracowa³em w Radzie Dzielnicy, pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego Komisji

Inwestycyjnej, a potem Komisji Oœwiaty Kultury i Sportu. Pracowa³em tak¿e w Komisji

Planu i Bud¿etu.

Demokratycznej z okrêgu

obejmuj¹cego Bia³o³êkê i

Pragê Pó³noc.

Liczê na Pañstwa poparcie.

Problemy obu naszych

dzielnic i propozycje ich roz-

wi¹zania omówiê w nastêp-

nych numerach gazety.

Andrzej Pó³rolniczak

Nowy plac zabaw
Bia³o³êce przyby³o kolejne miejsce, gdzie dzieci i m³odzie¿ mog¹ spêdziæ czas

na œwie¿ym powietrzu, z korzyœci¹ dla fizycznej kondycji. Wspólnymi si³ami w³adz

dzielnicy i mieszkañców okolic Ruskowego Brodu i Mañkowskiej, powsta³ plac

zabaw z niewielkim - ale zawsze - skate parkiem.

W pierwszym etapie na placu zabaw pojawi³y siê, poza wymienionym skate parkiem,

równie¿ inne zabawowe urz¹dzenia. Wielka atrakcja dla najm³odszych to zjazd linowy, ale

s¹ te¿ rewelacyjne huœtawki, pale do æwiczenia skoków. Dla tych, co siê zmêcz¹, przygoto-

wano stoliki z miejscami do siedzenia i ³awki. Na placu wytyczone s¹ alejki wœród drzew,

daj¹ce z³udzenie, ¿e jesteœmy daleko od zgie³ku miasta. To jeszcze nie koniec atrakcji przy

Ruskowym Brodzie. W drugim etapie powstanie tu boisko do gry w pi³kê no¿n¹.

(egu)

Zazwyczaj spokojnie reagujê na teksty au-

torów, wywodz¹cych siê z innych ni¿ moja

opcji politycznych. Rozumiem, ¿e wa¿ne jest

zaprezentowanie siebie i swojego ugrupowa-

nia w jak najkorzystniejszym œwietle, w do-

datku na tle bezkompromisowo krytykowa-

nych przeciwników.

Sytuacja ta nasila siê w przypadku, gdy

chodzi o przedstawicieli w³adzy i opozycji,

poziom absurdu jednak osi¹ga wy³¹cznie wte-

dy, gdy o w³adzy wywodz¹cej siê z PO za-

czynaj¹ mówiæ prominentni dzia³acze PiS.

Nie mo¿na inaczej nazwaæ wypowiedzi rad-

nego Warszawy Macieja Maciejewskiego w 19

nr Nowej Gazety Praskiej (06.10.2010). Zarzu-

ty o zbyt ma³ej iloœci placów zabaw, terenów

publicznej zieleni i obiektów sportowych

œwiadcz¹, ¿e nie wie o czym pisze, albo co gor-

sze, wie, ale ma nadziejê, ¿e ktoœ mu uwierzy.

Owszem, zawsze mo¿na powiedzieæ, ¿e

przyda³oby siê wiêcej tego typu obiektów -

szczególnie na tzw. Zielonej Bia³o³êce, ale

chcê przypomnieæ, ¿e w latach 2002-2006,

gdy to PiS rz¹dzi³ Warszaw¹, a wspólnie z

samorz¹dowym stowarzyszeniem „Gospo-

darnoœæ” równie¿ Bia³o³êk¹, inwestycje, o któ-

re siê tak dopomina, by³y traktowane jak pi¹-

- dzielnica w okresie 2006-

2010 zbudowa³a od podstaw

zaledwie jedn¹ szko³ê, zapla-

nowan¹ w poprzedniej kaden-

cji. Pozosta³e inwestycje to

rozbudowy i modernizacje.

Równie¿ g³osowa³em za ich

przeprowadzeniem, cieszê siê

z tych inwestycji i uwa¿am

równie¿ za wspólny sukces.

Natomiast warto powiedzieæ

mieszkañcom, ¿e z danych

meldunkowych wynika, i¿ naj-

póŸniej na rok 2013 potrzebu-

jemy a¿ 4 nowych podstawó-

wek (ju¿ w przysz³ym roku

szkolnym liczba dzieci zwiêk-

szy siê o blisko 2500 osób i

naczelnik wydzia³u oœwiaty

wskazywa³a w lipcu na pal¹-

cy problem, jeœli chodzi o po-

mieszczenie dzieci w szko-

³ach). W WPI zapisane s¹ je-

dynie dwie, a i na nie, jak in-

formowa³ Pan Komisjê Oœwia-

ty, mo¿e zabrakn¹æ pieniêdzy.

Czy s¹ ju¿ konkretne rozwi¹-

zania tego problemu?

- co do pozyskiwania œrod-

ków z UE wskazuje Pan na

tzw. miêkkie projekty – dodat-

kowe zajêcia pozalekcyjne,

wymianê m³odzie¿y. To bar-

dzo istotne sprawy, ale szko-

³y i OPS w naszej dzielnicy,

które zawsze by³y liderami w

pozyskiwaniu tego rodzaju

pieniêdzy, tak naprawdê

same te wnioski przygoto-

Ignoracja mieszkañców

wuj¹ (w ramach podobnych

programów projekty dla

mieszkañców Bia³o³êki reali-

zuje te¿ prowadzona przeze

mnie fundacja). Od d³u¿sze-

go czasu wskazujê, ¿e urz¹d

wzorem innych warszaw-

skich dzielnic powinien zaj¹æ

siê przygotowaniem wnio-

sków na znacznie szersz¹

skalê. Nie mieszajmy pojêæ!

- co do uroczystoœci dziel-

nicowych, choæ argument ku-

riozalny, to zapewniam Pana,

¿e bywam czêœciej ni¿ radni

Pañskiego ugrupowania.

Mo¿e nie dostrzega mnie Pan,

poniewa¿ nie bywam tam po

to, aby staæ w pierwszym rzê-

dzie. Nie zdecydowa³bym siê

te¿, aby nad mogi³ami ¿o³nie-

rzy AK prowadziæ wybrocz¹

agitacjê inwestycjami. (Cza-

sem jestem te¿ na chórze).

- rozdzielanie w mieœcie do-

tacji organizacjom pozarz¹do-

wym odbywa siê w drodze

otwartych konkursów ofert. Wy-

granych w ten sposób pieniêdzy

nie biorê do kieszeni. S¹ one

przeznaczone na konkretne,

okreœlone w umowach projekty

i przedsiêwziêcia na rzecz

mieszkañców. I to oni z nich ko-

rzystaj¹. Ostatni akapit Pañskie-

go tekstu w podtekœcie wskazu-

je, jakoby wygrywanie konkur-

sów dotacyjnych by³o instru-

mentem pozyskiwania politycz-

nych stronników. A to wbrew

zapisom Programu Wspó³pracy

m.st. Warszawy z III sektorem,

ustawy o po¿ytku publicznym i

wolontariacie i wbrew zasadom

demokratycznego pañstwa pra-

wa. Liczê na Pañski b³¹d w sztu-

ce i gorszy dzieñ. Ufam, ¿e po

20 lat od odzyskania wolnoœci

zw³aszcza od ludzi „Solidarno-

œci” i dawnej PRL-owskiej opo-

zycji, mo¿na oczekiwaæ nieco

wy¿szych standardów.

Bart³omiej W³odkowski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Gospodarnoœæ

-Wspólnota Samorz¹dowa

P.S. Zaznaczam, ¿e w po-

przedniej kadencji nie by³em

radnym ani burmistrzem, nie

mogê wiêc odpowiadaæ za b³ê-

dy poprzedników. Natomiast za-

wsze warto patrzeæ dalej i sze-

rzej ani¿eli cieszyæ siê, ¿e zro-

biliœmy ma³o a nie bardzo ma³o.

W nawi¹zaniu do tekstu burmistrza Jacka Kaznowskiego „Ignorancja Poprawek”

pragnê zauwa¿yæ:

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa

te ko³o u wozu. Palców jednej rêki by³oby za

du¿o ¿eby je wyliczyæ.

Od roku 2007 powsta³y boiska „Orlik” i „Sy-

renka”, lodowisko, skatepark, place zabaw

(w tym jeden realizowany przy wspó³pracy

z okolicznymi mieszkañcami), urz¹dziliœmy

3 parki, wyposa¿yliœmy w bazê sportow¹

wiele szkó³, które by³y jej pozbawione (wtedy

jakoœ to panu radnemu nie przeszkadza³o).

To wiêcej, ni¿ przez ca³e poprzednie 12 lat. A

planujemy nastêpne - teraz park w okolicy

„Derbów”, bo uchwalana wreszcie zmiana

Studium Uwarunkowañ Przestrzennych m.st.

W-wy na to pozwoli.

Kompletn¹ niedorzecznoœci¹, ¿eby nie

powiedzieæ - bredni¹ jest natomiast stwier-

dzenie, ¿e istniej¹ce place zabaw nie spe-

³niaj¹ norm bezpieczeñstwa. Panie radny!

Czy s³ysza³ Pan kiedyœ o czymœ takim, jak

atesty bezpieczeñstwa?!

Bez takich dokumentów ¯ADEN projekt

placu zabaw nie mog³oby byæ zatwierdzony.

Zreszt¹ niewa¿ne. I tak Pana nie przekonam.

W koñcu nie tylko Panu nie sposób wyt³uma-

czyæ, ¿e czarne jest czarne, a bia³e jest bia³e.

Piotr Smoczyñski

Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. W-wy

Do radnego Maciejowskiego
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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

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

NOWO OTWARTY

WARSZTAT SAMOCHODOWY

oferuje:

- Serwis i sezonowa wymiana opon

- Serwis t³umików

- Serwis zawieszenia

- Wymiana oleju i filtrów

- Wymiana kloców

- Inne naprawy

Terminy „od rêki”

Czynne: pn-pt 15-21, sobota 7-21.

Zacisze na Targówku

ul. £adna 21, tel. 509-161-663

Nowa restauracja na Bia³o³êce zaprasza na dania kuchni w³oskiej.

Specjalna oferta dla dzieci ♦♦♦♦♦  Imprezy okolicznosciowe ♦♦♦♦♦  Dostawa do klienta

ul. Odkryta 1A, tel. 22 300 22 02, 790 755 986

S¹siadka musia³aby naj-

pierw wykupiæ mieszkanie, a

nastêpnie w odrêbnej umo-

wie (w formie aktu notarialne-

go) mog³aby w³asnoœæ

mieszkania przenieœæ na inn¹

osobê. Nale¿a³oby wówczas

zawrzeæ umowê do¿ywocia tj.

umowê okreœlon¹ w art. 908

§ 1 kodeksu cywilnego, który

przewiduje, ¿e „Je¿eli w za-

mian za przeniesienie w³a-

snoœci nieruchomoœci nabyw-

ca zobowi¹za³ siê zapewniæ

zbywcy do¿ywotnie utrzyma-

nie (umowa o do¿ywocie),

powinien on, w braku od-

miennej umowy, przyj¹æ

zbywcê jako domownika, do-

starczaæ mu wy¿ywienia,

ubrania, mieszkania, œwiat³a

i opa³u, zapewniæ mu odpo-

wiedni¹ pomoc i pielêgnowa-

nie w chorobie oraz sprawiæ

mu w³asnym kosztem po-

grzeb odpowiadaj¹cy zwy-

czajom miejscowym”. Trzeba

podkreœliæ, ¿e strony w umo-

wie do¿ywocia same mog¹

okreœliæ, co dok³adnie ozna-

cza pojêcie „do¿ywotnie

utrzymanie”, a ustawowe wy-

liczenie obowi¹zków ci¹¿¹-

cych na nowym w³aœcicielu

nieruchomoœci ma zastoso-

wanie wówczas, gdy „brak

jest odmiennej umowy” doty-

cz¹cej tych spraw. S¹siadka

mo¿e te¿ zawrzeæ umowê

sprzeda¿y lub darowizny i np.

zawrzeæ umowê ustanawiaj¹-

ca s³u¿ebnoœæ osobist¹, któ-

ra przewidywa³aby prawo

s¹siadki do korzystania z

mieszkania a¿ do swojej

œmierci (s³u¿ebnoœæ mieszka-

nia). S³u¿ebnoœæ te uregulo-

wana jest w art. 296 i nastêp-

nych kodeksu cywilnego.

Trzeba oczywiœcie liczyæ siê

z tym, ¿e po wykupieniu

mieszkania od spó³dzielni

s¹siadka rozmyœli siê i nie

bêdzie chcia³a przenieœæ w³a-

snoœci mieszkania na inn¹

osobê. Dlatego jeszcze przed

wykupieniem lokalu nale¿a³o-

by zawrzeæ tzw. umowê

przedwstêpn¹. Zgodne z art.

389 kodeksu cywilnego umo-

wa, przez któr¹ jedna ze stron

lub obie zobowi¹zuj¹ siê do

zawarcia oznaczonej umowy

(umowa przedwstêpna), po-

winna okreœlaæ istotne posta-

nowienia umowy przyrzeczo-

nej. Najlepiej, jeœli umowa

przedwstêpna zostanie za-

warta w formie aktu notarial-

nego, wówczas strona

uprawniona mo¿e dochodziæ

zawarcia umowy przyrzeczo-

nej – mo¿e wiêc wyst¹piæ do

s¹du o przeniesienie prawa

w³asnoœci, jeœli druga strona

bêdzie uchylaæ siê od zawar-

cia umowy. Jeœli forma aktu

notarialnego nie zostanie za-

chowana, to mo¿na bêdzie

domagaæ siê tylko odszkodo-

wania i to jedynie w granicach

umownego interesu tzn. mo¿-

na ¿¹daæ zwrotu poniesio-

nych wydatków zwi¹zanych z

przygotowaniem umowy

ostatecznej. Ewentualnie za-

wieraj¹c umowê w zwyk³ej

formie pisemnej (a nie przed

notariuszem) mo¿na zastrzec

karê umown¹ zamiast od-

szkodowania. W takim przy-

padku uprawniony nie bêdzie

móg³ siê domagaæ przenie-

sienia prawa w³asnoœci, ale

strona, która nie chce wyko-

naæ umowy bêdzie musia³a

siê liczyæ z koniecznoœci¹

zap³acenia sporej kwoty pie-

niêdzy jako kary za z³amanie

umowy.

Podstawa prawna: Kodeks

Cywilny (Dz.U.64.16.93).

Joanna Nowacka

prawnik

Kancelaria Prawna

„Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 22 215 69 84

500 020 048, 515 134 071

Prawnik radzi

Mieszkanie za opiekê
S¹siadka w bloku mieszka w mieszkaniu spó³dzielczym

lokatorskim. Jest ju¿ w podesz³ym wieku i czasami potrze-

buje pomocy. Wiem te¿, ¿e po jej œmierci nikt z rodziny nie

bêdzie siê ubiega³ o prawo do mieszkania. Czy istnieje mo¿-

liwoœæ wykupienia tego mieszkania przez obecn¹ lokatorkê

i równoczesne przeniesienie w³asnoœci na nowego lokatora

lub wskazanie w akcie notarialnym, kto bêdzie mia³ prawo

do mieszkania w zamian za opiekê i op³acanie czynszu

i mediów a¿ do œmierci s¹siadki?                          Maria Z.
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dokoñczenie ze str. 1

PaŸdziernikowy raport z TMP
przez wykonawcê dzia³ka.

Warto przypomnieæ, ¿e wstê-

pem do budowy przyczó³ków

jest wbijanie ogromnych pali.

Koniec wrzeœnia to by³

czas montowania po bia³o-

³êckiej stronie specjalnych

wózków do zbrojenia

wierzchniej p³yty mostu. Sza-

lunek przejezdny – jak mówi¹

fachowcy o owych wózkach

– wykorzystuje siê w celu za-

oszczêdzenia benedyktyñ-

skiej pracy i czasu przy wy-

konywaniu szalunków na ca-

³ej d³ugoœci konstrukcji mo-

stu. Na razie pojawi³y siê dwa

wózki do zbrojenia p³yty, do-

celowo bêdzie ich osiem. Po

wykonaniu zbrojenia i zasty-

gniêciu wylanego betonu,

wózek jest przesuwany i u¿y-

wany do wykonania szalun-

ku na nastêpnym fragmencie

stalowej konstrukcji. Wiêcej

wózków pojawi siê na moœcie

po zamontowaniu ca³ej jego

konstrukcji, teraz prace odby-

waj¹ siê do trzeciego przês³a,

od wschodniej strony. Szacu-

je siê, ¿e przy u¿yciu szalun-

ku przejezdnego mo¿na wy-

konaæ tygodniowo 15-metro-

wy odcinek. Tradycyjn¹ me-

tod¹ trwa³oby to trzykrotnie

d³u¿ej. Od koñca wrzeœnia

kierowcy poruszaj¹ siê ju¿ po

nowej, zachodniej jezdni Mo-

dliñskiej – trzy pasy ruchu, w

tym bus-pas, ruch odbywa siê

ju¿ Obrazkow¹, która ma

nowy przebieg. Stara jezdnia

ulicy jest demontowana.

Rozpoczê³y siê prace przy

wiadukcie Modliñskiej, który

po³¹czy tê ulicê z tras¹ Mo-

stu Pó³nocnego. Na pierwszy

ogieñ idzie wzmocnienie

pod³o¿a przy u¿yciu specjal-

nych kolumn. Czêœæ „kolum-

nowania” bêdzie przebiegaæ

pod lini¹ wysokiego napiêcia.

W kolejne dwa weekendy

paŸdziernika linie energe-

tyczne maj¹ byæ od³¹czane.

Wschodni przyczó³ek wia-

duktu przy Myœliborskiej jest

gotowy. D³ugo oczekiwany

brak opadów i obni¿enie siê

lustra Wis³y, to bardzo dobre

wiadomoœci dla budowni-

czych mostu. Do pracy ruszy-

³y ogromne dŸwigi. S¹ w sta-

nie podnieœæ – jeden 400,

drugi 600 ton. Na podporze

nurtowej o numerze 50 i na

drugiej, tymczasowej podpo-

rze, gigantyczne dŸwigi umie-

œci³y pierwszy element stalo-

wej konstrukcji jednego z

mostów drogowych. Most

tramwajowy, ciê¿szy od dro-

LXIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Uchwa³a – stanowisko

przeg³osowana przez radnych

- sprowadza na ziemiê. W

osiedlach mieszkaniowych

przy G³êbockiej brakuje wody

na wy¿szych kondygnacjach.

Oto fragment uchwa³y - Rada

Dzielnicy Bia³o³êka wyra¿a

swoje g³êbokie zaniepokoje-

nie problemami z dostatecz-

nym ciœnieniem wody w osie-

dlach mieszkaniowych, znaj-

duj¹cych siê w okolicach po-

³udniowej czêœci ul. G³êboc-

kiej (osiedla Lewandów Ma³y,

Lewandów Du¿y, Lewandów

Leœny). W ich wyniku wystê-

puj¹ czasowe, wielogodzinne

przerwy w dostêpie do wody

na wy¿szych piêtrach budyn-

ków mieszkalnych. Rada

Dzielnicy zauwa¿a równie¿,

¿e we wschodniej czêœci dziel-

nicy, zwanej Zielon¹ Bia³o-

³êk¹, powstaje obecnie wiele

nowych osiedli mieszkanio-

wych. Po ich przy³¹czeniu do

sieci wodoci¹gowej, nast¹pi

jeszcze wiêksze nasilenie tych

trudnoœci, na znacznie wiêk-

szym obszarze. Problem trze-

ba rozwi¹zaæ, wobec czego

radni apeluj¹ do Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹-

gów i Kanalizacji o poprawie-

nie dostêpu do wody w tej czê-

œci dzielnicy i proponuj¹ kon-

kretne dzia³ania - podniesie-

nie ciœnienia wody w instala-

cji wodoci¹gowej w tym rejo-

nie. Powo³uj¹c siê na dekla-

racje rzecznika prasowego

MPWiK, radni przypomnieli o

umowie pomiêdzy Zarz¹dem

Dzielnicy i MPWiK, dotycz¹cej

szybkiego wybudowania wo-

doci¹gu o mniejszym przekro-

ju i przyspieszenia prac przy

budowie docelowej magistrali

wodoci¹gowej, doprowadza-

j¹cej wodê do osiedli po³o¿o-

nych w okolicy G³êbockiej.

Uchwa³a - opinia na temat

miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego

osiedla Tarchomin (czêœæ I)

by³a na ogó³ pozytywna,

wszak¿e z pewnymi uwaga-

mi. Dotyczy³y one zmiany

przeznaczenia okreœlonych

obszarów na tereny u¿ytecz-

noœci publicznej lub zabudo-

wy jednorodzinnej, przezna-

czenia pod us³ugi oœwiatowe

obszaru po³o¿onego po

wschodniej stronie ulicy My-

œliborskiej. Wedle radnych

zbyt ma³a jest rezerwa pod

przedszkola i szko³y, w sto-

sunku do rezerwy przezna-

czonej pod budownictwo wie-

lorodzinne. W przysz³oœci

mog¹ siê wiêc pojawiæ pro-

blemy z miejscami w placów-

kach oœwiatowych. Radni za-

proponowali równie¿ podzie-

lenie obszaru wokó³ Mehof-

fera i Majolikowej na dwie

czêœci. Na jednej z nich prze-

widywana maksymalna wy-

sokoœæ zabudowy wynosi³a-

by 12 metrów (3 kondygna-

cje). Ogólnie, proponowane

zmiany dotyczy³y równie¿

zwiêkszenia przewidywanej

iloœci miejsc parkingowych i

zaplanowania terenów pod

przysz³e przedszkola.

Tradycyjnie ju¿, jak niemal

na ka¿dej sesji, przeg³osowa-

no zmiany w bud¿ecie 2010 i

pozytywnie zaopiniowano

nazwê nowej ulicy – Astrowa.

Nastêpna uchwa³a dotyczy³a

wyst¹pienia do Rady Warsza-

wy z wnioskiem o zmianê

Studium ukierunkowañ i wa-

runków zagospodarowania

przestrzennego m.st. War-

szawy. Zakres zmian to struk-

tura fukcjonalno – przestrzen-

na, wraz ze wskaŸnikami za-

gospodarowania obszarów

po³o¿onych w okolicach ulic

Marywilskiej i P³ochociñskiej

oraz bocznicy kolejowej. W

tej samej uchwale radni wy-

st¹pili o perspektywiczne

uwzglêdnienie w SUiKZP

m.st. Warszawy mo¿liwoœci

przebicia ulicy Annopol do

P³ochociñskiej przez przej-

œcie mostem nad kana³em

¯erañskim, wraz z przed³u¿e-

niem linii tramwajowej z obec-

nej pêtli Annopol do  P³ocho-

ciñskiej, w pobli¿e hal targo-

wych przy Marywilskiej. Tam

nale¿a³oby rozwa¿yæ lokali-

zacjê nowej pêtli tramwajo-

wej. W miejsce istniej¹cej

pêtli Annopol, proponuje siê

budowê ma³ego parkingu lub

przeznaczenie tego terenu

pod inne funkcje u¿yteczne

publicznie. W tej samej

uchwale proponuje siê

uwzglêdnienie w studium linii

tramwajowej, obs³uguj¹cej

wschodni¹ czêœæ Bia³o³êki.

Proponowana linia tramwajo-

wa stanowi³aby przed³u¿enie

linii biegn¹cej ulicami Budow-

lan¹, Œw. Wincentego i G³ê-

bock¹ do Trasy Toruñskiej. W

Bia³o³êce linia tramwajowa

przebiega³aby od Trasy To-

ruñskiej na pó³noc, ulic¹ G³ê-

bock¹ i wzd³u¿ przysz³ej Tra-

sy Olszynki Grochowskiej. Ta

linia tramwajowa znajduje siê

Zmiany w studium i w miejscowych planach

Dzielnicowa Komisja Wyborcza

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

informuje:

Dy¿ur cz³onków Komisji pe³niony jest:

W dni robocze (tj. od poniedzia³ku do pi¹tku) od 13.10.2010 r. do 21.10.2010 r.

w godz. 8.00-16.00,

w dniu 22 paŸdziernika 2010 r. do godz. 24.00

oraz w dniach 25.10.2010 r. do 27.10.2010 r. w godz. 10.00-16.00

w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, pok. 121 I p.,

tel. 22 51-03-141, 22 51-03-162.

Przyjmowanie do zarejestrowania zg³oszeñ list kandydatów na radnych

do 22 paŸdziernika 2010 roku do godz. 24.00.

Kolejna sesja rozpoczê³a siê od otwarcia przed ratuszem wystawy „Inwestycyjna

Bia³o³êka”. Dzielnica ma siê czym pochwaliæ. To tu trwaj¹ w³aœnie jedne z wiêkszych

budów stolicy – Most Pó³nocny, Oczyszczalnia Czajka, modernizacja Modliñskiej. Tu

powsta³o nowoczesne Centrum Hal Targowych. Bia³o³êka buduje doskonale wyposa-

¿one szko³y z kompleksami sportowymi, boiska i place zabaw dla dzieci. Bia³o³êkê

upodobali sobie deweloperzy oferuj¹cy mieszkania w stylowych osiedlach.

zreszt¹ w „Uproszczonym

studium Trasy Olszynki Gro-

chowskiej na odcinku od uli-

cy Przewodowej do pó³noc-

nej granicy Warszawy” przy-

gotowanym w grudniu 2008

roku. W za³¹czniku do

uchwa³y zmieniaj¹cej stu-

dium, poza akceptacj¹ istnie-

j¹cych zapisów dotycz¹cych

zagospodarowania obszaru

Marywilskiej – P³ochociñskiej

– bocznicy kolejowej, znalaz³

siê zapis zmieniaj¹cy treœæ

studium w punkcie dotycz¹-

cym firmy dzia³aj¹cej na tym

terenie, a zajmuj¹cej siê

unieszkodliwianiem odpa-

dów. Wed³ug bia³o³êckich

radnych zmieni³ siê charakter

tego obszaru i nale¿y go opi-

saæ jako „teren us³ug handlu

wielkopowierzchniowego,

us³ug administracji, us³ug

kultury oraz us³ug sportu i

rekreacji z dopuszczeniem

zabudowy mieszkaniowej

komunalnej oraz dominanty

wysokoœciowej w rejonie ulic

Marywilskiej i P³ochociñ-

skiej”. W tej sytuacji, wyklu-

czone jest na tym terenie go-

spodarowanie odpadami.

Kolejna uchwa³a wprowa-

dza nowy zapis w miejsco-

wym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego rejonu

wêz³a komunikacyjnego Tra-

sy Toruñskiej i Trasy Olszyn-

ki Grochowskiej. Wedle tego

zapisu nale¿y zmieniæ funk-

cjê tych obszarów na wielo-

funkcyjny teren publiczny,

przeznaczony do obs³ugi

okolicznych wielkich osiedli

mieszkaniowych. Bia³o³êccy

radni przewiduj¹ na tym ob-

szarze obecnoœæ parków i

zieleni miejskiej, obiektów

sportowych (boiska, hale

sportowe, basen), placów

zabaw, placówek kultural-

nych i oœwiatowych.

(egu)

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.)

zawiadamiam,

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na

wniosek Pana Daniela Krawczaka z³o¿ony w dniu

19.01.2009 r. oraz uzupe³niony w dniu 23.02.2009 r.

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego

jednorodzinnego wolnostoj¹cego z gara¿em w bryle

budynku oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i

zagospodarowaniem terenu na dzia³ce nr ew. 41/28

w obrêbie 4-16-35 przy ul. Ostródzkiej na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

POUCZENIE

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania

wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania

niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu

w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców.

W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa, pokój 307,

piêtro III), zgodnie z treœci¹ art. 10 kpa mo¿na zapoznaæ

siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w godzinach przyjêæ

interesantów.

W toku postêpowania strony oraz ich przedstawiciele i

pe³nomocnicy maj¹ obowi¹zek zawiadomiæ organ admi-

nistracji publicznej o ka¿dej zmianie swego adresu (art.

41 § l i 2 kpa).

INFORMACJE

Przyjêcia interesantów w WAiB bezpoœrednio (pok. 308)

i telefonicznie (22 51-03-199): poniedzia³ki 10.00-16.00

i czwartki 13.00-16.00.

gowych, bêdzie sk³adany z

mniejszych fragmentów.

W listopadzie, jak co mie-

si¹c, sprawdzimy co nowego

na budowie trasy Mostu Pó-

³nocnego.                     (egu)
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Sprawozdanie radnych

Platformy Obywatelskiej

z kadencji 2006 - 2010

Szanowni Pañstwo,

chcemy zaprezentowaæ Pañstwu dokonania radnych Platformy Obywatelskiej Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc m.st. Warszawy w czasie ostatniej kadencji 2006-2010. Jest nas obecnie oœmioro:

Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy El¿bieta Kowalska-Kobus (zwo³uje sesje, organizuje pracê rady,

czuwa nad ca³oœci¹), wiceprzewodnicz¹cy Rady Andrzej Siborenko (dziêki którego zaanga¿owaniu

doprowadzono do realizacji obiektów sportowych i ulic), przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu Zofia

Kozdrój (czuwa nad bud¿etem dzielnicy, a tak¿e przewodniczy Komisji Mieszkaniowej),

przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu Piotr Pietruszyñski (sprawy sportu i kultury bardzo

le¿¹ mu na sercu, a jego idee fix jest doprowadzenie do wybudowania szeregu œcie¿ek

rowerowych na Pradze), przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Patrycja Sondij-Lakowska (w swej

dzia³alnoœci szczególnie zajmuje siê sprawami najubo¿szych i potrzebuj¹cych oraz m³odzie¿y),

Barbara Kwaœniewska (dzia³aj¹ca na rzecz m³odzie¿y i dzieci, doprowadzi³a do rewitalizacji

osiedla „Cyrkusów”), Katarzyna Urbañska (zajmuje siê sprawami kultury, oœwiat¹ oraz sprawami

lokalowymi mieszkañców) oraz Jadwiga Jeznak (dzia³a w Komisji Bud¿etu i Infrastruktury).

Przewodnicz¹c¹ Ko³a Platformy Obywatelskiej na Pradze Pó³noc jest pose³ Alicja D¹browska.

Dziêki jej patronatowi, pomocy i zaanga¿owaniu mo¿emy pochwaliæ siê naszymi dokonaniami.

Inwestycje sta³y siê priorytetem dla radnych PO. Tak olbrzymich nak³adów finansowych

na wszelkiego rodzaju inwestycje jeszcze do tej pory nie by³o!!!

We wrzeœniu ubieg³ego roku oddano dla dzieci i m³odzie¿y nowy, piêkny obiekt sportowy

przy ul. Kawêczyñskiej 44 – pe³nowymiarowe boisko pi³karskie ze sztuczn¹ nawierzchni¹, z

trybunami, ze sztucznym oœwietleniem i zapleczem techniczno-medycznym.

Równie¿ dziêki dobrej wspó³pracy radnych PO z Zarz¹dem Dzielnicy, oddano dla naszych

mieszkañców nastêpuj¹ce obiekty:

√√√√√ Dokoñczono budowê nowoczesnej hali sportowej przy ul. Kowieñskiej 12/20.

√√√√√ Wybudowano trzy nowe boiska pi³karskie typu Orlik: przy ul. Targowej, Szanajcy i Namys³owskiej.

√√√√√ Wykonano nadbudowê kondygnacji budynku szkolnego przy ul. Jagielloñskiej 7.

√√√√√ Wykonano remonty ulic. Przebudowano ulicê Bia³ostock¹ – na odcinku od ul. Radzymiñskiej do

Markowskiej, dziêki czemu ulica sta³a siê nowoczesna i funkcjonalna. Przebudowano ulice: Letni¹,

Lêborsk¹ i Stolarsk¹. Wymieniono nawierzchniê oraz po³o¿ono nowe chodniki na ul. Radzymiñskiej przed

Bazarem „Szmulki”. Wykonano remonty ulic: 11 Listopada, Ratuszowej i Wileñskiej. Wykonano

równie¿ modernizacjê niektórych odcinków ulicy Jagielloñskiej, Placu Hallera, Stalowej, Skoczylasa i Okrzei.

√√√√√ Priorytetem dla radnych PO by³o wykonanie jednej z najwa¿niejszych inwestycji w naszej

dzielnicy, a mianowicie zosta³ wybudowany Pawilon A2 w Szpitalu Praskim. Zostanie on

uruchomiony pod koniec obecnej kadencji – w listopadzie br. W budynku o powierzchni u¿ytkowej

ponad 10 000 m2, na czterech piêtrach, znajd¹ siê m.in. centralny blok operacyjny, oddzia³

intensywnej terapii, oddzia³ pooperacyjny i szpitalny oddzia³ ratunkowy. Do nowego budynku

zostanie te¿ przeniesiona chirurgia ogólna z pododdzia³em chirurgii naczyniowej, a tak¿e

zak³ad radiologii i laboratorium, oddzia³ wewnêtrzny i urologiczny. Pozwoli to mieszkañcom

naszej dzielnicy na leczenie w nowoczesnych warunkach.

√√√√√ Aktualnie przeprowadzana jest rewitalizacja budynków przy ul. Bia³ostockiej 6 i 8 oraz przy

ul. Markowskiej 12 i 14. Szereg starych kamienic jest docieplanych, ma doprowadzane

centralne ogrzewanie i gaz.

√√√√√ Priorytetem dla nas by³a równie¿  budowa budynków komunalnych przy ul. Bia³ostockiej,

w których do po³owy przysz³ego roku zostanie oddanych 70 lokali mieszkalnych.

√√√√√ Budowa Muzeum Warszawskiej Pragi zosta³a zlokalizowana w zabytkowych budynkach

przy ul. Targowej 50/52 i rozpoczê³a siê w sierpniu br. Obiekt ten, jako Oddzia³ Muzeum

Historycznego m.st. Warszawy, przyczyni siê do przywrócenia naszej dzielnicy nale¿nej rangi.

√√√√√ Budowa centralnego odcinka II linii metra to najwiêksza samorz¹dowa inwestycja w Polsce,

dotycz¹ca komunikacji miejskiej. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 4,1 mld z³. To tak¿e

przedsiêwziêcie o najwy¿szym dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Siêgnie ono prawie 3 mld z³.

Dodatkowo Unia do³o¿y siê do zakupu wagonów oraz projektu dla II linii metra.

Kultura fizyczna i sport. Zakoñczyliœmy szereg du¿ych inwestycji z dziedziny rekreacji

i sportu. Dziêki naszej pracy, Praga mo¿e nareszcie pochwaliæ siê infrastruktur¹

sportow¹ na najwy¿szym poziomie.

√√√√√ W ci¹gu ostatnich kilku lat powsta³o wiele nowych placów zabaw na terenie ca³ej dzielnicy

dla naszych najm³odszych.

√√√√√ Ponadto, w ci¹gu najbli¿szego miesi¹ca, oddany zostanie do u¿ytku ca³kowicie odnowiony

i przebudowany VII Ogród Jordanowski przy ul. Namys³owskiej.

√√√√√ W ka¿dym roku w naszej dzielnicy odbywa siê coraz wiêcej ró¿norakich imprez sportowych

i kulturalnych. Wœród nich m.in.: Praska Gala Boksu, Program „2012 talentów”, praski rajd

pojazdów zabytkowych na SzmulowiŸnie.

Kultura na Pradze. Dziêki zaanga¿owaniu radnych oraz talentom  organizatorskim

naszych wspó³pracowników i zarz¹du dzielnicy, Praga sta³a siê pod tym wzglêdem

numerem jeden wœród wszystkich dzielnic warszawskich - sta³a siê bardzo modna

i znana wœród bohemy warszawskiej.

√√√√√ W historiê dzielnicy na sta³e wpisa³y siê takie imprezy, jak Œwiêto Ulicy Z¹bkowskiej. W tym

roku pod nazw¹ Kulmixtura mieliœmy okazje podziwiaæ wielokulturowe wydarzenie promuj¹ce

wiedzê o innych kulturach: brazylijskiej, ba³kañskiej, latynoamerykañskiej, dalekowschodniej,

afrykañskiej, gruziñskiej, ¿ydowskiej, cypryjskiej.

√ √ √ √ √ Noc Pragi to pierwsza tego typu impreza na tak ogromn¹ skalê. Otwarte kluby, galerie

i koncert nad basenem hipopotama. Noc Muzeów tak spodoba³a siê na Pradze, ¿e dzielnica

zrobi³a w³asn¹ Noc Pragi, która wpisa³a siê w sta³y kalendarz praskich imprez.

√√√√√ Jarmark Floriañski, funkcjonuj¹cy od 2006 r. Nawi¹zuj¹cy do tradycyjnych odpustów

jarmark w dniu patrona katedry Œw. Floriana, sta³ siê œwiêtem ulicy Floriañskiej.

√√√√√ Od  2009 r. Zarz¹d i Rada Dzielnicy Praga Pó³noc przyznaj¹ coroczne nagrody Floriana.

S¹ to nagrody dla wybitnych animatorów dzia³alnoœci kulturalnej i edukacyjnej na terenie

Pragi. W roku 2010 zosta³y one wrêczone ju¿ po raz drugi.

√√√√√ Anio³y praskie. Jednym z ciekawszych pomys³ów na promocjê Pragi, by³o stworzenie

szlaku anio³ów praskich. Stanê³y cztery figurki na ul. Z¹bkowskiej.

√√√√√ Praga sta³a siê mekk¹ kulturaln¹ stolicy. S³ynne na ca³¹ Warszawê restauracyjki, jak £ysy

Pingwin, W Oparach Absurdu, Pawiarnia, Saturator, Zwi¹¿ Mnie, Sk³ad Butelek przyci¹gaj¹

chêtnych z najbardziej oddalonych krañców miasta.

√√√√√ Dziêki staraniom radnych z Platformy Obywatelskiej ju¿ na pocz¹tku tej kadencji zosta³a

otwarta nowa siedziba Biblioteki Publicznej przy ul. Skoczylasa 9. Biblioteka ta stanowi jedno

z najwiêkszych centrów multimedialnych w Warszawie. Dzieci, m³odzie¿ i  doroœli maj¹ dostêp

do szerokiego ksiêgozbioru oraz stanowisk komputerowych. Ksiêgozbiór zgromadzony

w naszych placówkach liczy ponad 240 tys. woluminów. Wszystkie biblioteki Pragi Pó³noc

s¹ skomputeryzowane. Czytelnicy maj¹ dostêp do katalogów komputerowych na wydzielonych

stanowiskach i przez Internet.

Bud¿et dzielnicy dziêki naszym staraniom znacznie wzrós³:

√√√√√ Bud¿et wydatków dzielnicy w 2010 r. wynosi³ 252 mln z³, natomiast dochody w³asne ok.

100 mln, a 150 mln pochodzi³o z subwencji finansowych miasta.

√√√√√ Olbrzymi¹ czeœæ tych pieniêdzy poch³ania oœwiata, remonty szkó³, przedszkoli, pomoc

materialna dla dzieci i do¿ywianie dzieci, pochodz¹cych z najubo¿szych rodzin.

√√√√√ W naszej dzielnicy szko³y otworzy³y swoje podwoje dla szeœciolatków – jako jedne z pierwszych.

√√√√√ Nareszcie mamy siê czym pochwaliæ: Liceum im. W³adys³awa IV  oraz Technikum Geodezyjne

znalaz³y siê bardzo wysoko w rankingach szkól ponadgimnazjalnych w Warszawie i województwie.

Mamy nadziejê ¿e spe³niliœmy Pañstwa oczekiwania i  prosimy o dalsze wsparcie w

zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych.

Wiêcej o naszych dokonaniach dowiecie siê Pañstwo z naszej strony internetowej:

http://www.miasto-warszawa.platforma.org/praga_polnoc/index.html

Na zdjêciu od lewej stoj¹:

Alicja D¹browska

pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskej

Piotr Pietruszyñski

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Barbara Kwaœniewska

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

El¿bieta Kowalska-Kobus

przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Patrycja Sondij-Lakowska

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

Zofia Kozdrój

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

Andrzej Siborenko

wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Katarzyna Urbañska

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

Jadwiga Jeznak

radna Dzielnicy Praga Pó³noc
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Koordynatork¹ konsultacji

spo³ecznych na Targówku jest

Sylwia Weilandt, kierownik

referatu analiz i funduszy eu-

ropejskich w urzêdzie dzielni-

cy. W czerwcu i lipcu w dys-

kusjach z mieszkañcami gro-

madzono wiedzê na temat

priorytetów rozwojowych

dzielnicy. Wstêpn¹ diagnozê

opracowa³ zespó³ pracowni-

ków Urzêdu, pod kierunkiem

Alicji Witoszyñskiej, dyrektor

OPS. Na prze³omie wrzeœnia

i paŸdziernika odby³y siê spo-

tkania, poœwiêcone obszarom

priorytetowym: edukacji, po-

mocy spo³ecznej i problemom

spo³ecznym, problemom osób

starszych, kulturze i turystyce

oraz aktywnoœci spo³ecznej.

14 paŸdziernika w ratuszu

Targówka odby³o siê spotka-

nie z udzia³em 21 uczestni-

ków, zwi¹zanych z: Polskim

Zwi¹zkiem Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów, Uniwersy-

tetem Trzeciego Wieku, To-

warzystwem Przyjació³ War-

szawy – Oddzia³ Bródno, Sto-

warzyszeniem „Help”, Stowa-

rzyszeniem „Umys³, Kultura,

Sport”, Rad¹ Osiedla Zaci-

sze, Domem Kultury „Zaci-

sze”, Oœrodkiem Pomocy

Spo³ecznej, RSM „Praga”,

M³odzie¿ow¹ Rad¹ Targów-

ka, Parkiem RzeŸby. Obecna

by³a radna oraz pani przed-

stawiaj¹ca siê jako „miesz-

kanka” i pan – „u¿ytkownik

Parku Bródnowskiego”.

Nad konkretami, dotycz¹cy-

mi poszczególnych prioryte-

tów, uczestnicy dyskutowali

pocz¹tkowo w czterech gru-

pach, potem ich przedstawi-

ciele zg³aszali propozycje, któ-

re dyskutowano i dopracowy-

wano wspólnie pod kierun-

kiem moderatorki Anny Cybul-

ko. Pada³o wiele pytañ i w¹t-

pliwoœci, a w sprawie u¿ycia

s³owa „miêdzypokoleniowe”

odby³o siê nawet g³osowanie.

Po konsultacjach parytety

rozwojowe Targówka przyjê-

to w nastêpuj¹cej wersji:

1. EDUKACJA: Wspó³dzia-

³anie placówek edukacyjnych

z rodzicami. Wzmocnienie

komunikacji rodzic – wycho-

Priorytety

dla przysz³oœci Targówka
dokoñczenie ze str. 1

Na Pradze w realizacjê

tego programu w³¹czy³y siê

Szko³a Podstawowa z Od-

dzia³ami Integracyjnymi nr 73

oraz Szko³a Podstawowa nr

50. Nosi on nazwê Wars i

Sawa. Szko³y otrzyma³y ju¿

Certyfikat Prezydenta miasta

sto³ecznego Warszawy Wars

i Sawa jako swoisty znak roz-

poznawczy ponadstandardo-

wej pracy.

Nasza szko³a – Szko³a Pod-

stawowa nr 73 funkcjonuje w

trudnym spo³ecznie œrodowi-

sku. Od wielu lat dzia³ania dy-

daktyczno-wychowawczo-opie-

kuñcze ukierunkowane s¹ w

du¿ej mierze na uczniów z wie-

lorakimi dysfunkcjami. Prak-

tycznie wszystkie dzieci z pro-

blemami objête s¹ specjali-

styczn¹ opiek¹. Gdyby nie te

dzia³ania, mia³yby one mniejsz¹

szansê na prawid³owe funkcjo-

nowanie. Wobec tej licznej gru-

py dzieci szko³a jest jedyn¹ w³a-

œciwie instytucj¹, która wspo-

maga, czêsto ratuje, daje schro-

nienie, jest po prostu „dobrym

miejscem” w ich ¿yciu.

Pomimo ogromnych trud-

noœci œrodowiskowych, od

wielu lat udaje nam siê wspól-

nie realizowaæ Program Wy-

chowawczy Szko³y, którego

motto brzmi: „Wychowanie

przez sukces”. Uczniowie

naszej szko³y maj¹ mo¿li-

woœæ osi¹gniêcia sukcesu

edukacyjnego w wielu dzie-

dzinach, na miarê swoich

mo¿liwoœci, zgodnie ze swo-

imi zainteresowaniami. Na ich

potrzeby stworzona zosta³a

bogata oferta zajêæ pozalek-

cyjnych – przedmiotowych,

artystycznych i sportowych.

Nasi uczniowie zostaj¹ laure-

atami konkursów, odnosz¹

znacz¹ce sukcesy sportowe

(unihokej) oraz artystyczne

(zespó³ taneczny).

Dla uczniów o wiêkszych

mo¿liwoœciach intelektual-

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 08.10.2010 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr 4/2010 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej

na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

wawca, przy wzmocnieniu

kompetencji obu stron.

2. POMOC SPO£ECZNA I

PROBLEMY SPO£ECZNE:

Reintegracja spo³eczna i za-

wodowa rodzin wieloproble-

mowych, tj. zagro¿onych wy-

kluczeniem spo³ecznym, mar-

ginalizacj¹ i ubóstwem po-

przez zwiêkszenie szans roz-

wojowych dzieci i m³odzie¿y

oraz ich rodziców/opiekunów.

3. PROBLEMY OSÓB

STARSZYCH: Zwiêkszenie

wykorzystania potencja³u in-

telektualnego osób starszych

poprzez stworzenie  Centrum

Seniora, edukacja staroœci.

4. KULTURA I TURYSTY-

KA: Zwiêkszenie aktywnoœci

mieszkañców dzielnicy w ob-

szarze kultury, turystyki, spor-

tu, ze szczególnym uwzglêd-

nieniem integracji miêdzypo-

koleniowej oraz wspierania

inicjatyw artystycznych

5. AKTYWNOŒÆ SPO-

£ECZNA: Integracja spo-

³eczna, w tym miêdzypoko-

leniowa, poprzez stworzenie

centrum aktywizacji spo³ecz-

nej /w tym/ oraz platformy

wymiany informacji.

Wnioski z konsultacji po-

s³u¿¹ do przygotowania doku-

mentu „Diagnoza problemów

spo³ecznych”, który przekaza-

ny zostanie do Urzêdu m.st.

Warszawy – Biura Funduszy

Europejskich i w³¹czony zo-

stanie do opracowania strate-

gii rozwoju Warszawy w ob-

szarze spo³ecznym.

Ostateczny kszta³t doku-

mentu Targówka zostanie za-

prezentowany na spotkaniu w

Urzêdzie Dzielnicy 4 listopada

– zapowiada Sylwia Weilandt.

K.

Wspieranie uczniów

uzdolnionych na Pradze
Wœród zadañ polityki edukacyjnej miasta sto³ecznego Warszawy znalaz³o siê miêdzy

innymi zadanie: „poszerzenie i pog³êbienie oferty dla uczniów zdolnych”, obejmuj¹cej

miêdzy innymi stworzenie Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych, w

ramach którego dostêpne bêd¹ ró¿ne formy rozwijania zainteresowañ. Prace nad

systemem rozpoczê³y siê w 2008 roku.

nych, którzy mog¹ i chc¹ wiê-

cej, nauczyciele szko³y opra-

cowali specjalny Program

Wspierania Uzdolnieñ. Jego

celem jest odpowiednio

wczesne rozpoznanie umie-

jêtnoœci i zainteresowañ

uczniów, tworzenie warun-

ków do ich rozwoju.

Zidentyfikowanie uzdol-

nieñ, predyspozycji i zainte-

resowañ u uczniów to zada-

nie wymagaj¹ce wspó³pracy

i zaanga¿owania zarówno

nauczycieli, rodziców jak i

samych uczniów. W celu

zgromadzenia jak najwiêk-

szej iloœci informacji o

uczniach Zespó³ ds. Wspie-

rania Uczniów Uzdolnionych

ustali³ nastêpuj¹ce dzia³ania:

- obserwacja uczniów

przez nauczycieli podczas

zajêæ lekcyjnych maj¹ca na

celu rozpoznanie uzdolnieñ i

zainteresowañ uczniów,

- wymiana informacji o

uczniach pomiêdzy nauczycie-

lami ucz¹cymi w danej klasie,

- œcis³a wspó³praca wycho-

wawców, nauczycieli i rodzi-

ców w celu uzyskania infor-

macji o uczniu,

- wspó³praca z Poradni¹

Psychologiczno-Pedago-

giczn¹,

- wybór narzêdzi badaw-

czych i przeprowadzenie ich

wœród nauczycieli, uczniów i

rodziców (ankiety, testy uzdol-

nieñ, badania zainteresowañ),

- opracowanie ankiety dla

rodziców,

- analiza wyników testów i

ankiet,

- analiza dotychczasowych

osi¹gniêæ uczniów.

W ramach Szkolnego Pro-

gramu Wspierania Uzdolnieñ

opracowanego w SP nr 73

przewidywane s¹ do realiza-

cji nastêpuj¹ce formy indywi-

dualnej i grupowej pracy z

uczniami zdolnymi:

- indywidualizacja pracy

podczas zajêæ lekcyjnych,

praca wg indywidualnych pro-

gramów nauczania,

- wykonywanie prac dodat-

kowych (np. æwiczenia, refe-

raty, artyku³y prasowe, prace

plastyczne itp.),

- prowadzenie doœwiadczeñ

i obserwacji oraz formu³owa-

nie odpowiednich wniosków,

- zadania d³ugoterminowe

do samodzielnego opracowania,

- opracowywanie posterów

i prezentacji do przedstawie-

nia na szerszym forum,

- uczestnictwo w konkur-

sach i akcjach na terenie

szko³y i poza ni¹,

- uczestnictwo w ko³ach

zainteresowañ,

- konsultacje z nauczycie-

lami – opiekunami,

- wystêpy na pokazach,

przegl¹dach, zawodach, tur-

niejach, prezentacjach,

- udzia³ w spotkaniach z

fachowcami i specjalistami z

ró¿nych dziedzin nauki.

Nauczyciele opracowali

dodatkowo 6 indywidualnych

programów nauczania dla

uczniów uzdolnionych w dzie-

dzinie matematyki, jêzyka

polskiego i przyrody. Na po-

ziomie szkó³ podstawowych

na Pradze jesteœmy jedyn¹

szko³¹, która dla swoich

uczniów takie programy

skonstruowa³a.

Uczniowie uzdolnieni maj¹

mo¿liwoœæ uczestnictwa w

realizacji programów ze-

wnêtrznych, np. z zakresu

ekologii, jêzyka angielskiego.

Przewiduje siê systematycz-

ne wdra¿anie kolejnych pro-

gramów zewnêtrznych, pod

k¹tem zainteresowañ i zdol-

noœci uczniów.

Ponadto systematycznie

rozwijana jest u nas oferta kó³

zainteresowañ. Istniej¹ce ju¿

ko³a ciesz¹ siê du¿ym zain-

teresowaniem uczniów.

Uczniowie zdobywaj¹

nowe wiadomoœci oraz umie-

jêtnoœci, realizuj¹c zajêcia we

wspó³pracy z instytucjami

zewnêtrznymi, takimi jak

MDK Muranów, £azienkow-

ska, muzea, kina, teatry, ga-

lerie itp. Tego typu lekcje s¹

obecnie realizowane na po-

ziomach wszystkich klas i

maj¹ ogromne znaczenie dla

poszerzenia wiedzy i realiza-

cji zainteresowañ uczniów.

W za³o¿eniach Szkolnego

Programu Wspierania Uzdol-

nieñ uczniowie uzdolnieni

bêd¹ mogli zdobywaæ nowe

wiadomoœci, wykraczaj¹ce

poza programy nauczania,

przygotowuj¹c siê do ró¿ne-

go rodzaju konkursów –

przedmiotowych, artystycz-

nych i sportowych.

Program przeznaczony

jest dla uczniów klas I-VI, na

okres 3 lat, z mo¿liwoœci¹

kontynuacji.

Mamy nadziejê, ¿e to, co

teraz uczniowie odkryj¹ w

sobie i rozwin¹ z pomoc¹

pedagogów, zaowocuje w

przysz³oœci w ich doros³ym

¿yciu, prywatnym, rodzinnym;

byæ mo¿e, zasil¹ oni grono

twórców i spo³eczników, a na

pewno - ludzi z pasj¹.

Ma³gorzata D¹browska,

M. Mroziñska SP nr 73

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

20 X (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 10 z³.

23 X (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.

23 X (sobota) - „Sobota dla Ciebie”:

* warsztaty malarskie – pejza¿e jesienne,

* decoupage – cieniowane talerze i zamro¿ona niespodzianka.

Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

24 X (niedziela) - Halloween – bal dla dzieci: 10.00-12.00

dzieci w wieku 2,5 – 4 lata, godz. 13.00-15.00 dzieci od 4 do

7 lat. W programie tañce i zabawy. Niezapomniana przygoda

w specjalnie przygotowanej scenerii. Cena 15 z³. Obowi¹-

zuj¹ zapisy (iloœæ miejsc ograniczona).

27 X (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla senio-

rów. Wstêp 10 z³.

Do 14 listopada - zapraszamy na niezwyk³¹ wystawê prac

Józefa Wilkonia, przedstawiaj¹c¹ ca³y zwierzyniec Artysty.

W g³ównej mierze rzeŸby, ale te¿ prace wykonane na papie-

rze i tkane. Na wystawê zapraszamy doros³ych i dzieci, które

mog¹ obcowaæ ze zwierzêtami – si¹œæ na krokodylu i na lwie,

zamkn¹æ kaczki i gêsi w kurniku, dotkn¹æ p³aszczki, pog³a-

skaæ niedŸwiedzia. To naprawdê rzadka okazja, dlatego tym

bardziej zapraszamy do zwiedzania tej niezwyk³ej wystawy.

6 XI (sobota) - „Sobota dla Ciebie”: Akademia „Dotknij sztuki”

oraz warsztaty witra¿u, fotograficzne, filcowania i kulinarne.

7 XI (niedziela) godz. 16.00 - 10 lecie chóru „Zacisze”.

7 XI (niedziela) godz. 19.00 - „Jeszcze nieznani” koncert w

wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Kona-

dora. Wstêp wolny.

10 XI (œroda) godz. 16.00 - Dni Lwowa i kresów po³udniowo-

wschodnich. Wstêp wolny.

Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na stronie: www.zacisze.waw.pl

Rodzeñstwo z wyboru

Potrzebni s¹ nowi wolontariusze

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy poszukuje WOLONTARIUSZY, którzy chc¹ pe-

³niæ rolê „starszego rodzeñstwa” dla dzieci rodzin korzysta-

j¹cych z pomocy Oœrodka. Wolontariusz „starszy brat” lub

„starsza siostra” bêd¹ spotykaæ siê z dzieckiem o kilka lat

m³odszym. Zadaniem wolontariusza „nowego starszego

rodzeñstwa” bêdzie pomóc (porozmawiaæ, pobawiæ siê, cza-

sem pomóc w odrabianiu lekcji) dzieciom przezwyciê¿aæ

nieœmia³oœæ i problemy w szkole.

Program przewiduje spotkania (raz w tygodniu) w miej-

scu zamieszkania dziecka – „m³odszego rodzeñstwa” lub

wyjœcie na spacer, do kina i inne. Kandydat na wolontariu-

sza wype³nia ankietê i przechodzi szkolenie. Koordynator

(pracownik Oœrodka) zadba aby do dziecka energicznego

trafia³a osoba o podobnym usposobieniu.

Osoby chêtne mog¹ zg³aszaæ siê do: Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Filia nr 2,

ul. Stojanowska 12/14, tel. 22 679 51 57, 516 946 591.

Kontakt: koordynator Programu Agnieszka Kacperska,

e-mail agnieszkakacperska@wp.pl

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦♦♦♦♦ wesela   ♦♦♦♦♦ bankiety

♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe   ♦♦♦♦♦ 130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

www.domweselny.waw.pl
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 12 ust. 1 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta

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

zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolo-

kalowych 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 17 listopada 2010 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie o przetargu wywieszone bêdzie od

dnia 12.10.2010 r. na tablicach informacyjnych:

Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,

ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.

Warszawy, ul. Jagielloñska 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

lokalu wyznaczonym do najmu.

Informacje dotycz¹ce przetargu 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.

XIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

XIII sesja - wiadomo, pe-

chowa - faktycznie nie mia³a

szczêœcia od samego pocz¹t-

ku. Pierwotnie zwo³ana na

pi¹tego paŸdziernika, przesu-

niêta na siódmego, w rezul-

tacie odby³a siê czternastego.

Pierwotny porz¹dek obrad

praktycznie nie uleg³ zmianie

i przewidywa³ dokonanie

zmian w wykazie miejsc, na

których dopuszcza siê prowa-

dzenie handlu obwoŸnego i

korektê bud¿etu dzielnicy.

Ju¿ na sesji, na wniosek

zarz¹du, wprowadzono pro-

jekt uchwa³y, w którym rada

wyra¿a zgodê na zawarcie

umowy najmu lokalu przy Tar-

gowej 42 z dotychczasowym

najemc¹ (PKO Bank Polski)

na okres kolejnych 10 lat.

Problemy na sesji rozpoczê-

³y siê ju¿ od samego pocz¹t-

ku i zwiastowa³a je nie tylko

obecnoœæ (po raz kolejny)

mieszkañców kamienicy przy

Targowej 64.

Na pocz¹tku obrad pojawili

siê ró¿nego rodzaju ankiete-

rzy, którzy namawiali radnych

do prezentacji swoich partii i

programów w sieci interneto-

wej - wielkiego zainteresowa-

nia nie wzbudzili. Mia³a siê

odbyæ równie¿ prezentacja

multimedialna, przygotowano

projektory, sprawdzono ekra-

ny, przys³oniêto okna – pre-

zentacji nie by³o. W czêœci

merytorycznej sesji nad

przed³u¿eniem umowy dla

banku wielkiej debaty nie

by³o, w sprawie handlu ob-

woŸnego radni podjêli „od-

wa¿n¹” decyzjê, aby baloni-

kami mo¿na by³o handlowaæ

przy ZOO przez okr¹g³y rok.

Najwa¿niejszym punktem

obrad mia³a byæ korekta bu-

d¿etu i by³a. Od dawna wia-

domo by³o, i¿ œrodków, któ-

rymi dysponuje dzielnica na

sprawy oœwiaty, jest za ma³o.

Deficyt ten, jak informowa³a

burmistrz, wynika ze zmniej-

szenia liczby uczniów na

wszystkich poziomach w

dzielnicy, a tym samym mniej-

szym wp³ywem œrodków z

miasta. Brak œrodków, po

wszelkich analizach, zarz¹d

okreœli³ na prawie 6 milionów

z³otych. Pokrycie znaleziono

w przesuniêciu zaoszczêdzo-

nych na przetargach pieniê-

dzy po zrealizowanych zada-

niach inwestycyjnych, takich

jak remont Bia³ostockiej i re-

witalizacja Z¹bkowskiej, zdjê-

to równie¿ milion z³otych z

wydatków administracyjnych

urzêdu. Problemem by³o zna-

lezienie dwóch milionów, bi-

lansuj¹cych konieczne wy-

datki. To powodowa³o kolej-

ne przesuniêcia sesji, wresz-

cie znaleziono je w bud¿ecie

Warszawy. Debata bud¿eto-

wa przywo³a³a demony z

przesz³oœci: radni PiS obu-

rzali siê na zdejmowanie

œrodków inwestycyjnych, na

co radna Maria Tondera przy-

pomnia³a im, i¿ by³o to sta-

³ym elementem, gdy oni rz¹-

dzili na Pradze i to w du¿o

wiêkszej skali, przypomnia³a

równie¿, ¿e PiS niewykorzy-

stane œrodki oddawa³ do mia-

sta, a obecnie zdejmowane

bêd¹ wykorzystane na oœwia-

tê w dzielnicy. Demagogicz-

nych wyst¹pieñ radnych PiS

nie wytrzyma³a równie¿ za-

zwyczaj spokojna burmistrz

Koczorowska i przypomnia³a

o niefrasobliwoœci tak¿e fi-

nansowej swoich poprzedni-

ków. Debata w pewnym mo-

mencie tak dalece odbieg³a

od tematu, ¿e zamiast o bu-

d¿ecie zaczêto rozprawiaæ o

problemach mieszkañców

kamienicy przy Targowej 64,

dopiero po d³u¿szej chwili

wrócono do g³ównego w¹tku

i korektê si³ami koalicji PO-

SLD przeg³osowano.

Wolne wnioski to powrót do

tematu Targowa 64 i ponad

godzinna debata nad proble-

mem mieszkañców, których

kamienica wed³ug ich oceny

niezgodnie z prawem zosta-

³a zwrócona by³ym w³aœcicie-

lom (pisaliœmy o tym w NGP

17 z 8 IX br.) Sprawa jest ju¿

w prokuraturze. Zarz¹d dziel-

nicy wstrzyma³ wydanie ka-

mienicy, nara¿aj¹c siê na za-

rzuty o niewykonywanie pra-

womocnej decyzji prezydent

Warszawy i zapewne jeszcze

niejeden raz kamienica przy

Targowej zajmie uwagê rad-

nych. Pechowo siê jednak

sk³ada, ¿e trafi³a do radnych

na koniec kadencji i zapew-

ne dopiero w kolejnej znaj-

dzie swoje rozstrzygniêcie.

Koñcz¹c obrady przewod-

nicz¹ca El¿bieta Kowalska

Kobus zapowiedzia³a kolejn¹

sesjê, która ma siê zaj¹æ pro-

blemem bud¿etu dzielnicy na

rok 2011.                       DCH

Pechowa sesja

W kilku miejscach po pra-

skiej stronie Wis³y mo¿emy

odnaleŸæ œlady obecnoœci

Józefa Pi³sudskiego. Obiek-

ty te, po³o¿one niedaleko

g³ównych arterii dzielnicy, nie

rzucaj¹ siê jednak w oczy i

niestety nie zawsze okoliczni

mieszkañcy o nich wiedz¹.

Na placu przy ulicy Miñ-

skiej 25 znajduje siê pami¹t-

kowy kamieñ z napisem: „W

tym miejscu sta³ dom, w któ-

rym w latach 1917-1918 prze-

bywa³ Józef Pi³sudski”. Infor-

macja nie jest precyzyjna,

poniewa¿ sugeruje ci¹g³oœæ

pobytu Marsza³ka w kamieni-

cy, o której mowa. Tymcza-

sem 22 lipca 1917 roku zo-

sta³ on aresztowany i uwiê-

ziony w Twierdzy Magdebur-

skiej, sk¹d powróci³ dopiero

10 listopada 1918 roku.

Bywa³ wiêc Pi³sudski przy

Miñskiej przed internowa-

niem i zaraz po nim. To z ko-

lei prowokuje pytanie: jaki cel

mia³y wspomniane wizyty,

skoro z tego powodu wznie-

siono obelisk? Otó¿ z Prag¹

zwi¹zana by³a druga ¿ona

Marsza³ka, Aleksandra. To

ona mieszka³a przy Miñskiej

i dzia³a³a w organizacji par-

tyjnej na Pradze, jeszcze za-

nim zostali ma³¿eñstwem. W

Pi³sudski na Pradze
W tym roku obchodziliœmy 90. rocznicê Bitwy Warszaw-

skiej, a w maju minê³o 75 lat od œmierci Józefa Pi³sud-

skiego. Tymczasem wielkimi krokami zbli¿a siê Œwiêto

Niepodleg³oœci, które stanowi okazjê do manifestowania

naszej to¿samoœci i narodowej dumy. Prawobrze¿na

czêœæ stolicy i okolice wpisa³y siê w historiê niepodle-

g³oœciowych zmagañ narodu przede wszystkim jako mi-

litarne „przedmoœcie Warszawy”. To jednak nie wszystko:

Praga odcisnê³a tak¿e swój œlad w biografii samego

Marsza³ka.

czasie magdeburskiego inter-

nowania Pi³sudskiego urodzi-

³a mu córkê - Wandê. Po

dwóch kolejnych latach przy-

sz³a na œwiat Jadwiga. Powo-

dem odwiedzin by³y zatem

sprawy sercowe, póŸniej tak-

¿e rodzinne.

Na terenie Nowej Pragi

znajdujemy kolejny obiekt.

Ulica 11 Listopada 17/19 –

dawne koszary wojskowe. Na

bocznej œcianie frontowego

budynku mieœci siê tablica

upamiêtniaj¹ca pobyt Mar-

sza³ka w czasie piastowania

przez niego urzêdu Naczelni-

ka. Nad jednozdaniow¹ fraz¹

umieszczona jest niewielka

p³askorzeŸba przedstawiaj¹-

ca Pi³sudskiego. Nie wiado-

mo, ile czasu spêdzi³ tu, pra-

cuj¹c. Wspomnian¹ funkcjê

sprawowa³ w latach 1918-

1922. Przed odzyskaniem

niepodleg³oœci by³ to teren

koszar rosyjskich, póŸniej

zmodernizowano go i przeka-

zano polskiemu wojsku,

gdzie stacjonowa³ 36. pu³k

piechoty Legii Akademickiej.

W 1993 roku budynki wpisa-

no do rejestru zabytków.

Dziœ korzysta z nich kilka or-

ganizacji wojskowych, w tym

niepodleg³oœciowy Zwi¹zek

Pi³sudczyków.

Nie bez znaczenia pozo-

staje zatem fakt nadania na-

zwy „11 Listopada” ulicy, przy

której znajduj¹ siê dawne ko-

szary. To zapewne jedno z

pierwszych miejsc wyzwolo-

nej ojczyzny, do których skie-

rowa³ swoje kroki Marsza³ek

Pi³sudski, walcz¹cy od lat o

niepodleg³oœæ Polski. W sce-

nerii koszarowych murów,

pod dowództwem Naczelni-

ka, mia³a rozwijaæ siê wolna

ojczyzna – II Rzeczpospolita.

Pawe³ Elsztein na kartach

„Mojej Pragi” wspomina o wy-

marszu Pi³sudskiego ze stro-

ny praskiej na Most Ponia-

towskiego w 1926 roku. Mar-

sza³ek dokona³ wówczas

przejêcia w³adzy drog¹ woj-

skowego zamachu stanu, co

w historii okreœla siê mianem

przewrotu majowego. Pod-

czas czterodniowych walk w

maju 1926 roku Pi³sudski

parê nocy spêdzi³ na Dwor-

cu Wileñskim na Pradze –

pisze Elsztein. Tu podejmo-

wa³ niezbêdne decyzje woj-

skowe i polityczne. Bardzo

mo¿liwe, ¿e pragn¹c upa-

miêtniæ pobyt Marsza³ka w

tym rejonie, po 1935 roku

wmurowano uroczyœcie p³a-

skorzeŸbê popiersia Pi³sud-

skiego na tympanonie budyn-

ku g³ównego warszawskiej

Dyrekcji Kolei Pañstwowych.

Nie przetrwa³a ona jednak

czasu wojny, a gmach przy-

wo³anego obiektu, zlokalizo-

wanego przy ulicy Targowej,

zdobi dziœ god³o narodowe.

Garœæ szczegó³ów biogra-

ficznych poœwiadcza obec-

noœæ Marsza³ka na Pradze nie

tylko podczas rozruchów ma-

jowych, lecz równie¿ w dniach

Bitwy Warszawskiej 1920

roku. Ponadto Pi³sudski –

zwi¹zany z Wilnem – bywa³ w

praskiej okolicy równie¿ wtedy,

gdy wyrusza³ w podró¿ na li-

tewsk¹ ziemiê. Trasa Warsza-

wa–Wilno rozpoczyna³a siê

bowiem na stacji dawnego

Dworca Petersburskiego, czy-

li dzisiejszego Wileñskiego.

Osoba Józefa Pi³sudskie-

go patronuje kilku warszaw-

skim szko³om, uczelniom i

bibliotekom. Równie¿ na te-

renie Pragi znajduj¹ siê takie

placówki-pomniki, a wœród

nich: LXXVI Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce przy ul. Kowelskiej

1 i Klub Sportowy „Orze³”.

Pierwszy z tych obiektów usy-

tuowany jest w pobli¿u daw-

nych koszar. To m³odzie¿

szkolna wraz z nauczyciela-

mi i rodzicami dokona³a wy-

boru patrona na drodze refe-

rendum. Ulica Podskarbiñska

14, przy której mieœci siê sie-

dziba „Or³a”, przylega nato-

miast do ulicy Miñskiej. Nada-

nie patronatu w tych przypad-

kach upamiêtnia zatem po-

staæ Józefa Pi³sudskiego w

podwójnym sensie: po pierw-

sze jako wybitnego Polaka,

po drugie jako cz³owieka

zwi¹zanego w okreœlonym

momencie historycznym z

przestrzeni¹ naszego regio-

nu. To optymistyczne, ¿e

oprócz rozbudzania œwiadomo-

œci narodowej, podejmuje siê

równie¿ dzia³ania podtrzymuj¹-

ce pamiêæ historii lokalnej.

 MM

Firma SKAP oferuje:

- Monta¿ G-K

- Uk³adanie glazury i terakoty

- Uk³adanie pod³óg drewnianych

- Monta¿ instalacji hydraulicznych

i elektrycznych

- Prace malarskie

- Us³ugi stolarskie - zabudowa wnêk

- Doradztwo i projektowanie wnêtrz

Tel. 510-042-455

Z gazet¹ za darmo do kina

Kino Œwit (ul. Wysockiego 11, Warszawa) zaprasza

emerytów i rencistów do Kina Z³otego Wieku. Poniedzia³ki

i œrody o godz. 13:45. Cena biletu: 8 z³.

Uwaga! Dla czytelników Nowej Gazety Praskiej,

którzy przyjd¹ z tym wydaniem gazety na seans filmu

„Ja, Don Giovanni” w dniu 27 paŸdziernika (œroda)

w ramach Kina Z³otego Wieku, wstêp wolny.

„Ja, Don Giovanni” to historia pisarza Lorenzo da Ponte,

który prowadzi w Wenecji rozpustne ¿ycie. Niegdyœ ksi¹dz, za

spraw¹ licznych skandali i romansów wydalony zostaje do

Wiednia. Wspierany przez przyjaciela i mentora, Giacomo

Casanovê, zostaje przedstawiony ulubionemu kompozytorowi

cesarza – Salieriemu i nowo przyby³emu na dwór Wolfgangowi

Amadeuszowi Mozartowi. Próbuj¹c zaszkodziæ karierze Mo-

zarta, Salieri przekonuje cesarza Józefa II, by ten zatrudni³

nieznanego libertyna jako autora libretta do „Wesela... Figa-

ra”. Stanie siê jednak inaczej. Namiêtny charakter da Ponte,

który znów zakocha³ siê do szaleñstwa i jego sentymentalne

spacery po Wiedniu pos³u¿¹ mu tak¿e za inspiracjê do na-

pisania genialnego libretta do jednego z najpiêkniejszych i

najmocniejszych dzie³ Mozarta – „Don Giovanniego”.

Kolejne seanse w Kinie Z³otego Wieku: 3 i 8 listopada –

film „Jestem twój”; 10 listopada – film „Amalia. Królowa Fado”.

Kino Œwit - najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu i naj-

ni¿sze ceny biletów w Warszawie. Kino nale¿y do Sieci

Kin Studyjnych i Lokalnych. Zaprasza emerytów i ren-

cistów do Kina Z³otego Wieku. Poniedzia³ki i œrody o

godz. 13:45. Cena biletu: 8 z³.                    www.kinoswit.pl
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VMEBLE  (rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY,  WYKONAMY,

 ZAMONTUJEMY:

♦♦♦♦♦      Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne

oraz fotorealistyczne projekty.

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

www.vmeble.pl

� meble kuchenne

� meble ³azienkowe

� sypialnie

� szafy i garderoby

� meble biurowe

� inne nietypowe

   zabudowy

WESELA,   STYPY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Dialog o zagospodarowaniu

przestrzennym
nicy pochodz¹ podstawowe

materia³y, potrzebne w dal-

szych pracach projektowych.

Obecnie na Pradze Pó³noc

powstaje piêæ planów zagospo-

darowania, w tym dwa maj¹

szansê na uchwalenie na naj-

bli¿szej sesji Rady Warszawy.

Pozosta³e s¹ na etapie uzgod-

nieñ. Przygotowywana jest tak-

¿e decyzja o przyst¹pieniu do

sporz¹dzania planu dla - jak

dot¹d, bia³ej plamy na mapie

Pragi Pó³noc – Golêdzinowa.

Udzia³ spo³eczny w proce-

durach planistycznych jest

niezbêdny, aby uchwalone

plany mog³y s³u¿yæ miesz-

kañcom, a nie im szkodziæ.

Chocia¿ przy sporz¹dzaniu

planu nie s¹ wykonywane

badania spo³ecznych prefe-

rencji i potrzeb, Biuro Archi-

tektury i Planowania Prze-

strzennego bardzo liczy na

g³osy mieszkañców, tak¿e na

najwczeœniejszym etapie.

W dyskusji, która za spraw¹

nieobecnoœci zarówno burmi-

strza Buczyñskiego, jak i za-

proszonych na posiedzenie

komisji radnych, z konieczno-

œci by³a ograniczona, podkre-

œlono ogromny problem, jaki

powoduje wy³¹czenie z pla-

nów miejscowych systemu

drogowego, który jest opraco-

wywany zupe³nie odrêbnie, w

oderwaniu od miejscowych

warunków i potrzeb. W efek-

cie, z naruszeniem przyjêtych

przez miasto strategii i zale-

ceñ wojewody w zakresie za-

nieczyszczenia powietrza, in-

westuje siê w drogi w œcis³ym

centrum, ignoruj¹c najwa¿-

niejsz¹ dla Pragi inwestycjê –

obwodnicê. Potrzebne s¹

zmiany w podejœciu do tej

sprawy w³adz miasta, aby

konsultacje spo³eczne odby-

wa³y siê zgodnie z praktyk¹

unijn¹, na jak najwczeœniej-

szym etapie, czyli przy sporz¹-

dzaniu koncepcji, kiedy wszel-

kie zmiany s¹ jeszcze mo¿li-

dokoñczenie ze str. 1 we. Uk³ad drogowy powinien

byæ jednym z równorzêdnych

elementów planu, równie¿

podlegaj¹cym konsultacjom,

inaczej bêdzie to stale element

spo³ecznie zapalny i destruk-

cyjny, nie zaœ miastotwórczy.

W drugiej czêœci posiedze-

nia komisji Aleksandra Olejnik

z Instytutu Socjologii UW

przedstawi³a za³o¿enia maj¹-

cych siê odbyæ w najbli¿szym

czasie konsultacji spo³ecznych

przygotowywanego przez

dzielnicê remontu ulicy Kawê-

czyñskiej na odcinku Z¹bkow-

ska-Otwocka. Projekt finanso-

wany z Norweskiego Mecha-

nizmu Finansowego, przygoto-

wany przez miejskie Centrum

Komunikacji Spo³ecznej, obej-

muje wszystkie dzielnice War-

szawy. Ka¿da z nich mog³a

wskazaæ temat konsultacji. Na

Pradze Pó³noc wybór by³ po-

dyktowany niedobrymi do-

œwiadczeniami z remontu ul.

Bia³ostockiej, który wzbudzi³

ogromne kontrowersje miesz-

kañców, bowiem nie by³ z nimi

w ¿aden sposób uzgadniany.

W ramach konsultacji 3 i 4 li-

stopada zostan¹ przeprowa-

dzone warsztaty (17.30 liceum

na Objazdowej), aby wspólnie

z innymi mieszkañcami usta-

liæ zakres potrzebnych na Ka-

wêczyñskiej zmian.           Kr.

Œliwice w fotografii
Podczas niemal dwóch

miesiêcy trwania wystawy, w

ca³oœci obejrza³o j¹ ponad 80

osób, a znacznie wiêcej za-

pozna³o siê z czêœci¹ wyeks-

ponowan¹ na ogrodzeniach

placu zabaw i boiska przy ul.

Gersona. Odby³y siê tak¿e

imprezy wystawie towarzy-

sz¹ce. Pierwsz¹ by³a projek-

cja filmu „Miasto w ruchu”

po³¹czona z dyskusj¹ o wa¿-

nej dla mieszkañców kwestii

projektowanej trasy Krasiñ-

skiego, drug¹ akcja „Sfoto-

grafuj siê z histori¹”. W wy-

znaczonym terminie fotograf

robi³ zdjêcia wszystkim chêt-

nym na tle du¿ych reproduk-

cji historycznych fotografii.

Wraz z zebranymi od uczest-

ników objaœnieniami ich wy-

boru, 19 kolorowych zdjêæ

zawis³o w drugiej sali, uzupe-

³niaj¹c wystawê i tworz¹c

swoist¹ klamrê czasow¹ miê-

dzy przesz³oœci¹ a teraŸniej-

szoœci¹ osiedla.

Poniewa¿ mieszkañcy z

ogromnym sentymentem trak-

tuj¹ wystawê, podjêto decy-

zjê, ¿e – jeœli warunki pogo-

dowe bêd¹ sprzyjaj¹ce - zdjê-

cia wisz¹ce na ogrodzeniu

placu zabaw i boiska pozo-

stan¹ tam co najmniej do koñ-

ca paŸdziernika. Czêœæ eks-

pozycji w piwnicy domu przy

Gersona 3 równie¿ pozosta-

nie dostêpna – z mo¿liwoœci¹

zwiedzania codziennie w go-

dzinach 13.00-18.00.           Kr.

dokoñczenie ze str. 1
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10 paŸdziernika na werni-

sa¿ wystawy przysz³o wiele

rodzin z dzieæmi, które wêdro-

wa³y po sali, chêtnie pozowa³y

do zdjêæ przy turze i krokodylu.

Aktywni byli tak¿e synowie

drugiej gwiazdy spotkania –

Joszki Brody.

Na scenie jako pierwszy

wyst¹pi³ Józef Wilkoñ, który

w rozmowie z Bo¿enn¹ Dy-

dek, dyrektor DK „Zacisze”,

opowiedzia³ o swoim ¿yciu i

twórczoœci:

„Nie jestem profesorem,

nie by³em i nie bêdê” – za-

pewnia absolwent krakow-

skiej Akademii Sztuk Piêk-

nych i historii sztuki na Uni-

wersytecie Jagielloñskim.

Urodzi³ siê w 1930 roku.

Wspomina dzieciñstwo: jako

ch³opiec pasa³ krowê, gra³ z

kolegami w szmaciankê, jeŸ-

dzi³ na hulajnodze. Wojnê

chce zostawiæ w zakamar-

kach pamiêci; nie mia³a wp³y-

wu na jego twórczoœæ. Kolej-

ny koszmar – interwencja i

okupacja. Z woli Churchilla,

Roosevelta i Stalina Polska

zostaje skazana na komunê

i odciêta od œwiata… Dwa ty-

godnie po ukoñczeniu stu-

diów Józef Wilkoñ ¿eni siê;

wkrótce na œwiat przychodzi

syn. Tata musi utrzymaæ ro-

dzinê. Dobre opinie o rysun-

kach na studiach, ¿yczliwoœæ

ludzi i seria prac z wakacji w

£añcucie, wysoko oceniona

przez profesora Bylinê, do-

radcê artystycznego wydaw-

nictwa „Nasza Ksiêgarnia”,

otworzy³y drogê do ilustrowa-

nia ksi¹¿ek. Pierwsza mia³a

tytu³ „O kotku, który szuka³

czarnego mleka”.

„Ilustracja to rodzaj akom-

paniamentu; powinna towa-

rzyszyæ, nie dominowaæ, nie

powtarzaæ tego, co jest w tek-

œcie”. Zgodnie z t¹ zasad¹,

ilustruj¹c „Pana Tadeusza”,

koncentrowa³ siê na pejza¿u;

postacie by³y w oddali. Pra-

ca zaowocowa³a nagrod¹ w

konkursie, a po kilkunastu la-

tach ilustracje ukaza³y siê w

formie albumu.

Józef Wilkoñ nie przywi¹-

zywa³ siê do jednej techniki.

Pierwsz¹ by³  taszyzm – tech-

nika wodna: kult plamy, kult

urody zmieniaj¹cej siê plamy.

Potem kilka ksi¹¿eczek zro-

bi³ „sucho i twardo”, nastêp-

nie pos³ugiwa³ siê temper¹

Œwiat Wilkonia i Brody
Po czterech latach starañ, w Domu Kultury „Zacisze”

zagoœci³ „Œwiat Wilkonia”: zwierzêta, ptaki, nietoperze,

paj¹ki, ryby – i ich twórca, Józef Wilkoñ.

(materia³em by³y worki do

cukru, na których robi³ gobe-

liny); wreszcie wzi¹³ siê za

pastele (na papierze gruz³o-

watym) i spraye. Wspomnie-

nia z dzieciñstwa, kiedy bawi³

siê w rzeŸbienie, sta³y siê in-

spiracj¹ do ilustracji prze-

strzennej: ryb, ptaków – co-

raz wiêkszych. „Przypadkowo

sta³em siê rzeŸbiarzem” –

wyznaje.

Dla Joszki Brody wyrzeŸ-

bi³ tr¹bê – jeden z wielu in-

strumentów, na których arty-

sta zagra³ podczas wernisa-

¿u. Zabrzmia³y tak¿e dŸwiêki

wyczarowane z rury, drumli,

fujarki, rogów, dudów, trzciny.

Obserwuj¹c ¿yw¹ reakcjê

m³odych s³uchaczy, muzyk

zachêca³ ich do wystêpów na

scenie. Oœmieli³ siê tylko Ja-

siek, najstarszy syn Joszki.

Dzieciêcych akcentów nie

zabrak³o w wypowiedzi Józe-

fa Wilkonia. „Wiem, ¿e dzieci

uwielbiaj¹ siê trochê baæ.

¯ycie to nie tylko dzieñ, ale i

noc. Od pocz¹tku mówiono,

¿e Wilkoñ straszy dzieci. Nie

stosowa³em ulgowej taryfy,

by zmiêkczaæ, upraszczaæ to,

co tworzê dla dzieci. Dzie-

ciom nie trzeba przyrz¹dzaæ

papki – one tego nie lubi¹.

Dziecko jest dla mnie partne-

rem. To, co robiê dla dzieci,

musi podobaæ siê mnie, dzie-

ciom i doros³ym. Mówiono, ¿e

dla dzieci mo¿na robiæ szyb-

ciej, ³atwiej. To nieprawda;

trzeba siê napracowaæ. Je-

stem malarzem nocy – st¹d

nietoperze, paj¹ki. Jako dzie-

ci lubiliœmy siê straszyæ. Daj-

my dzieciom próbkê lêku” –

zachêca.

Dla ok. 200 dzieci z klas VI

wystawa „Œwiat Wilkonia” bêdzie

inspiracj¹ do prac w³asnych.

 Wystawê mo¿na ogl¹daæ

do 14 listopada.

K.

Bia³o³êka na fali kutury

Na fali kultury ruszaj¹ ko-

lejne konsultacje spo³eczne –

tym razem na Bia³o³êce. Za-

praszamy tych, którzy maj¹

ciekawe pomys³y na kultural-

ne spêdzanie wolnego czasu

i chc¹ siê nimi podzieliæ, a

nastêpnie – byæ mo¿e - zre-

alizowaæ w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury. Konsultacje

odbywaj¹ siê w ramach pro-

jektu „Wzmacnianie mecha-

nizmu partycypacji spo³ecz-

nej w m.st. Warszawie” reali-

zowanego dziêki œrodkom z

Norweskiego Mechanizmu

Finansowego.

Zapraszamy mieszkañców

Bia³o³êki na warsztat kre-

atywny, podczas którego

uczestnicy zastanowi¹ siê

nad alternatywnymi formami

spêdzania wolnego czasu w

swojej dzielnicy i stworz¹ pro-

jekty dzia³añ animuj¹cych lo-

kaln¹ spo³ecznoœæ.

Celem warsztatu jest wy-

kreowanie ciekawych pomy-

s³ów na dzia³ania dla miesz-

kañców Bia³o³êki, które Bia-

³o³êcki Oœrodek Kultury ra-

zem z nimi móg³by realizo-

waæ na terenie dzielnicy. Pod

kierunkiem trenerek z Cen-

trum Aktywnoœci Lokalnej,

uczestnicy dowiedz¹ siê o

specyfice dzia³ania animato-

ra w spo³ecznoœci lokalnej,

poznaj¹ dobre praktyki lokal-

nych dzia³añ oraz bêd¹ dys-

kutowaæ i pracowaæ nad w³a-

snymi pomys³ami.

Warsztaty bêd¹ odby-

waæ siê w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury, 23 paŸ-

Urz¹d miasta informuje
dziernika (w sobotê), w

godzinach: 9.00-14.00.

Chêæ uczestnictwa w

warsztatach mo¿na zg³a-

szaæ pod nr tel. 22 51 03 353

(w godz. 8-16), lub mailem

na adres:

konsultacje@bialoleka.waw.pl

Liczba miejsc jest ograni-

czona, decyduje kolejnoœæ

zg³oszeñ!

Czekamy tak¿e na opinie i

pomys³y zwi¹zane z kultur¹ i

aktywnoœci¹ spo³eczn¹ na

Bia³o³êce pod mailem:

konsultacje@bialoleka.waw.pl

Efekty warsztatu oraz ze-

brane opinie zostan¹ przeka-

zane przedstawicielom Urzê-

du Dzielnicy i Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury.

Ty te¿ mo¿esz kreowaæ

kulturalne ¿ycie Bia³o³êki!

Konsultacje spo³eczne re-

alizowane s¹ przez Urz¹d

Dzielnicy Bia³o³êka i Centrum

Komunikacji Spo³ecznej

Urzêdu m.st. Warszawy w

ramach projektu „Wzmacnia-

nie mechanizmu partycypacji

spo³ecznej w m.st. Warsza-

wie” realizowanego dziêki

wsparciu udzielonemu przez

Norwegiê poprzez dofinanso-

wanie ze œrodków Norwe-

skiego Mechanizmu Finanso-

wego. Celem projektu jest

zwiêkszenie udzia³u miesz-

kañców w ¿yciu miasta i po-

dejmowanych przez w³adze

decyzjach.

Bezp³atne konsultacje

z doradc¹ biznesowym

Ju¿ ponad 1500 warsza-

wiaków skorzysta³o z us³ug

punktów informacyjnych na

temat zak³adania i prowa-

dzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej, dzia³aj¹cych w

Urzêdach Dzielnicy Ursy-

nów i Œródmieœcie. Przez

ponad 3,5 tys. godzin

³¹cznie pracownicy punktów

udzielali odpowiedzi oso-

bom zainteresowanym.

Z us³ugi mo¿e skorzystaæ

ka¿dy mieszkaniec Warsza-

wy, który ukoñczy³ 18 rok

¿ycia. W ka¿dym z punktów

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

mo¿na siê dowiedzieæ jakie

formalnoœci nale¿y wype³niæ

przy zak³adaniu dzia³alnoœci

gospodarczej oraz w trakcie

jej funkcjonowania, jakie i

kiedy nale¿y p³aciæ podatki,

z jakimi obowi¹zkami wi¹¿e

siê zatrudnianie pracowni-

ków oraz o mo¿liwoœciach

dofinansowania swojej dzia-

³alnoœci ze œrodków UE.

Udzielane informacje do-

tycz¹ te¿ zagadnieñ zwi¹za-

nych z podejmowaniem i

prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej w aspekcie

czynnoœci formalno-praw-

nych, zakresu kontroli przed-

siêbiorstw, zawieszania i za-

mykania dzia³alnoœci oraz

udostêpniania danych tele-

adresowych. Ponadto, ka¿dy

z warszawiaków mo¿e bez-

p³atnie skonsultowaæ siê z

doradc¹ biznesowym, po

umówieniu terminu spotka-

nia w jednym z punktów in-

formacyjnych, dzia³aj¹cych

w Urzêdach Dzielnicy Ursy-

nów i Œródmieœcie.

Jeœli jesteœ przedsiêbiorczy

i chcesz za³o¿yæ w³asn¹ fir-

mê, ale odstraszaj¹ Ciê pro-

cedury formalno-prawne,

skontaktuj siê z jednym z

punktów informacyjnych. Do-

wiesz siê wszystkiego na te-

mat zak³adania i prowadze-

nia dzia³alnoœci gospodar-

czej, a tak¿e jakie s¹ mo¿li-

woœci skorzystania z fundu-

szy unijnych.

Punkty informacyjne

dzia³aj¹ codziennie w urzê-

dach dzielnic Œródmieœcie

i Ursynów, w godzinach

10:00 – 18:00 w poniedzia-

³ki i 8:00 – 16:00 od wtorku

do pi¹tku.

24 wrzeœnia na Cmentarzu Pow¹zkowskim uroczyœcie ods³oniêty zosta³ pomnik

„W ho³dzie Zes³añcom Sybiru”, zbudowany dziêki zbiórce funduszy wœród cz³onków

warszawkich Kó³ Zwi¹zku Sybiraków.
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 88/CP/2010 z dnia 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kablowej linii oraz

s³upów oœwietleniowych dla oœwietlenia ul. Kwietniowej na dzia³kach ew. nr 33, 39, 49

i 70 w obrêbie 4-02-12, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 89/CP/2010 z dnia 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej

œredniego ciœnienia, na dzia³kach ew. nr 44 i 24 z obrêbu 4-02-24, w ul. Obrêbowej, na

terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr90/CP/2010 z dnia 15 wrzeœnia 2010 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie wolnostoj¹cej stacji

transformatorowej, dwóch s³upów œredniego napiêcia i linii kablowej œredniego napiêcia

przy ul. Misia Uszatka, na dzia³kach ew. nr 48, 68, 45/21, 44/15, 45/17, 46/16 w obrêbie

4-16-06, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 91/CP/2010 z dnia 15 wrzeœnia 2010 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci elektrycznej na

dzia³kach ew. nr 75/2, 76/1, 77/3, 78, 42/4, 45/3, 52 oraz czêœci dzia³ki ew. nr 79/3 z

obrêbu 4-16-35, przy ul. Ostródzkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 93/CP/2010 z dnia 20 wrzeœnia 2010 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gów œredniego

ciœnienia PE 63 mm i PE 40 mm przy ul. Piasta Ko³odzieja, na dzia³kach ew. nr 10/1 oraz

10/5 w obrêbie 4-16-37, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 94/CP/2010 z dnia 20 wrzeœnia 2010 r. na wniosek POLKOMTEL S.A.

ul. Postêpu 3, 02-676 Warszawa, zmieniaj¹cej ostateczn¹ decyzjê w³asn¹ nr 1/CP/2010 r.

z dnia 26 stycznia 2010 r. ustalaj¹cej lokalizacjê inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na instalacji urz¹dzeñ Stacji Bazowej PLUS GSM BT-10444 PRODUKCYJNA w tym:

 • instalacji dwóch masztów stalowych mocowanych do elewacji budynku;

 • instalacji anten sektorowych i radioliniowych na masztach;

 • instalacji urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym w wydzielonej czêœci istniej¹cego

pomieszczenia budynku;

na budynku us³ugowo-handlowym Carrefour, zlokalizowanym przy ul. Œwiatowida 18 dz. ew.

nr 47/2 obrêb 4-03-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie. Przedmiotowa zmiana

dotyczy zakresu planowanej inwestycji na:

 • instalacjê jednego masztu stalowego, mocowanego na dachu budynku;

 • instalacjê anten sektorowych UMTS i radioliniowych na maszcie;

 • instalacjê urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym w wydzielonej czêœci istniej¹cego

pomieszczenia budynku;

 • poprowadzenie zasilania do urz¹dzeñ BTS;

na budynku us³ugowo-handlowym Carrefour, zlokalizowanym przy ul. Œwiatowida 18

dz. ew. nr 47/2 obrêb 4-03-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 96/CP/2010 z dnia 20 wrzeœnia 2010 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego

na dzia³kach ew. nr: 4/3, 4/4, 4/5, 5, 93/2, 93/3, 93/4, 94 i 96 w obrêbie 4-07-18; 7/31, 9,

10, 12, 13, 15, 16/1 i 16/2 w obrêbie 4-16-46, w ulicy Cieœlewskich, na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie.

POUCZENIE

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

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za

poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej

og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie

powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego

przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

korzystanie z nieruchomoœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z

dotychczasowym przeznaczeniem sta³o œiê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,

w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania

za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci lub zaoferowania

dzia³ki zamiennej. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ od gminy

odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci

wzros³a, prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie mo¿e byæ wy¿sza

ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym).

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).

Ide¹ koncertu by³o uczcze-

nie pamiêci dwóch wielkich

Polaków, a zarazem „œwiata

obywateli”, których dorobek

wykracza poza ramy naszego

dziedzictwa narodowego. Wy-

st¹pili m³odzi artyœci z Ukrainy

i Polski. Polskim pianistom, któ-

rzy zaprezentowali dwa kon-

certy fortepianowe Fryderyka

Chopina, towarzyszy³a M³o-

dzie¿owa Ukraiñska Orkiestra

Symfoniczna Lwowskiej Œred-

niej Mistrzowskiej Szko³y Mu-

zycznej im. Salomei Kruszel-

nickiej pod dyrekcj¹ Iryny Va-

kuliny. Orkiestra zrzeszaj¹ca

uczniów od VIII do XI klasy,

koncertuje na scenach Ukrainy

i poza jej granicami. W jej re-

pertuarze znajduj¹ siê zarów-

no utwory ukraiñskiej i œwiato-

wej klasyki jak i dzie³a kompo-

zytorów wspó³czesnych.

17 paŸdziernika w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy

ul. Myœliborskiej 100 odby³ siê koncert symfoniczny z okazji 200.

rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 32. rocznicy wyboru

Karola Wojty³y na papie¿a. Honorowy patronat nad koncertem

obj¹³ ambasador Ukrainy w Polsce Markian Malski.

Wspominaj¹c osobê Jana

Paw³a II orkiestra wykona³a

pieœni „Czarna Madonna”,

„Abba Ojcze” oraz „Barkê”,

które specjalnie na ten kon-

cert opracowa³ na orkiestrê

Artur S³otwiñski, student Wy-

dzia³u Kompozycji Uniwersy-

tetu Muzycznego F. Chopina

w Warszawie.

G³ównym punktem progra-

mu by³o wykonanie dwóch

koncertów fortepianowych Fry-

deryka Chopina, e-moll i f-moll.

Oba utwory, nawi¹zuj¹ce do

formy i konwencji koncertów

tworzonych w stylu brillant, re-

prezentuj¹ typ trzyczêœciowe-

go koncertu romantycznego I

po³owy XIX wieku. W fina³ach

obu koncertów, utrzymanych

w formie ronda, pojawiaj¹ siê

jednak wyraŸnie polskie ak-

centy-elementy stylizacji pol-

skich tañców ludowych. W

koncercie f-moll odnaleŸæ

mo¿na elementy kujawiaka i

mazura, a w koncercie e-moll

– krakowiaka.

I koncert fortepianowy e-moll

op. 11 wykona³ Micha³ Jacek

Koz³owski (ur.1989 r.), student

Uniwersytetu Muzycznego

F. Chopina w Warszawie w

klasie fortepianu prof. Piotra

Palecznego oraz w klasie

kameralistyki prof. Macieja

Paderewskiego.

II koncert fortepianowy f-moll

op. 21, skomponowany przez

Chopina w 1830 r i dedykowa-

ny hrabinie Delfinie Potockiej,

zaprezentowa³ Kamil Borkow-

ski (ur. 1991 r), student Uni-

wersytetu Muzycznego F.

Chopina w Warszawie w kla-

sie fortepianu prof. Jerzego

Sterczyñskiego.

Mimo m³odego wieku obaj

artyœci maj¹ w swym dorobku

liczne nagrody na miêdzynaro-

dowych konkursach pianistycz-

nych, obaj te¿ byli w latach

2003-2008 stypendystami Kra-

jowego Funduszu na Rzecz

Dzieci. Za swoje osi¹gniêcia

muzyczne otrzymali Stypen-

dium Ministra Edukacji Narodo-

wej. Podczas niedzielnego kon-

certu zachwycili b³yskotliw¹

technik¹ i dojrza³¹ interpretacj¹

muzyki Chopina. Orkiestra te¿

gra³a piêknie, miêkko i ciep³o.

O wszystkich artystach wystê-

puj¹cych w koœciele przy ul.

Myœliborskiej na pewno jeszcze

nie raz us³yszymy.

Specjalne s³owa uznania

nale¿¹ siê organizatorom kon-

certu, burmistrzowi Dzielnicy

Bia³o³êka Jackowi Kaznow-

skiemu wraz z Rad¹ i Zarz¹-

dem, Fundacji Cultura Animi,

Impresariatowi Artystycznemu

Proscenium za promowanie

m³odych talentów oraz ksiê-

dzu proboszczowi Grzegorzo-

wi Kociêckiemu za to, ¿e zgo-

dzi³ siê goœciæ artystów w swo-

im koœciele.

Koncert, który zakoñczy³ siê

owacj¹ na stoj¹co, prowadzi³a

Anna Barañska-Wróblewska.

Joanna Kiwilszo

Po koncertach poœwiêco-

nych znanym i nieznanym pio-

senkom Agnieszki Osieckiej,

utworom Czes³awa Niemena,

Jacka Kaczmarskiego i Anny

German, tym razem zaprezen-

towano „Wersety panteisty” -

spektakl s³owno-muzyczny, w

którym wykorzystano bardzo

osobiste teksty Zbigniewa Her-

berta traktuj¹ce o ¿yciu, pisa-

niu, poznawaniu absolutu i

przygotowaniu na spotkanie z

Nieuniknionym. Spektakl mia³

konstrukcjê monologu z ele-

mentami melorecytacji oraz

krótkich impresji muzycznych.

Bardzo wa¿ny by³ bezpoœred-

ni przekaz, dotarcie do widza

proponuj¹c wysokiej klasy po-

ezjê i wartoœciow¹ twórczoœæ

Ksiêcia Poetów.

Poeta – Narrator to cz³o-

wiek doœwiadczony, powoli, z

rozmys³em rozliczaj¹cy siê ze

œwiatem i ze spokojem przyj-

muj¹cy wyroki losu. Prowadzi

osobisty monolog, który jest

tak¿e jego testamentem oraz

czekaniem na nowe okolicz-

noœci, gdziekolwiek siê

zdarz¹.

Kobieta – Brewiarz to g³os

wyra¿aj¹cy najg³êbsze pra-

gnienia, najbardziej skryte

myœli, bardzo dok³adnie scho-

wane przed rzeczywistoœci¹.

To ¿yczenia kierowane do

Boga, dotycz¹ce pragnienia

pisania, obdarzenia talentem,

spokojem, a w koñcu – dobr¹

œmierci¹. Mê¿czyzna – Roz-

s¹dek to g³os, który „dyscypli-

nuje” poetê racjonalnym po-

dejœciem do rzeczywistoœci,

przywo³uj¹cy do porz¹dku w

pozornym chaosie i nat³oku

poetyckich uniesieñ.

W spektaklu wyst¹pili: Po-

eta – Wojciech Malajkat; Ko-

bieta – Natalia Sikora; Mê¿-

czyzna – Jacek Boñczyk oraz

zespó³ Kameleon w sk³adzie:

Mariusz Jeka, Pawe³ Stankie-

wicz, Hadrian Filip Tabêcki.

Muzyka: Hadrian Filip Tabêc-

ki, Przemys³aw Gintrowski i

zespó³ Kameleon. Opracowa-

nie tekstów i re¿yseria: Jacek

Boñczyk.

Organizatorzy koncertu:

Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy

Bia³o³êka, Stowarzyszenie

Muzyka bez Granic oraz Bia-

³o³êcki Oœrodek Kultury.

M³odzi Ukraiñcy w ho³dzie wielkim Polakom

„Malarze S³owa”
17 paŸdziernika o godz. 18 w Bia³o³êckim Oœrodku

Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1 odby³ siê kolejny

koncert z cyklu „Malarze S³owa”.
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Zapotrzebowanie na sprzêt

i materia³y do procesów spa-

walniczych okaza³o siê tak

du¿e, ¿e zdecydowano siê na

uruchomienie produkcji gazów

na miejscu. I tak w grudniu

1910 roku w Warszawie przy

ul. Leszno ruszy³a pierwsza na

ziemiach polskich wytwórnia

tlenu, azotu i sprê¿onego po-

wietrza. Tê datê przyjmuje siê

jako narodziny „PERUNA”.

Równoczeœnie 17 grudnia

1910 r. powsta³a w Petersbur-

gu Spó³ka Akcyjna „PERUN”,

która w 1913 roku zorganizo-

wa³a zak³ad przy ul. Grochow-

skiej w Warszawie. W tym za-

k³adzie znalaz³a siedzibê wy-

twórnia sprzêtu i materia³ów

spawalniczych zorganizowana

przez dr Alfreda Sznerra przez

po³¹czenie biura przedstawi-

cielskiego L’Air Liquide i Spó³ki

Akcyjnej „PERUN”. Oprócz wy-

twarzania gazów technicznych,

w zak³adzie rozpoczêto dzia³al-

noœæ produkcyjno-naprawcz¹.

Na czas I wojny œwiatowej

fabryka przerwa³a produkcjê, by

j¹ ponownie podj¹æ po zakoñ-

czeniu dzia³añ wojennych, jako

Francuskie Towarzystwo Akcyj-

ne „PERUN”. Lata miêdzywo-

jenne to szybki rozwój „PERU-

NA”. Wybudowano nowe bu-

dynki i rozpoczêto w nich pro-

dukcjê sprzêtu spawalniczego.

Energiczna dzia³alnoœæ owoco-

wa³a przy³¹czeniem w koñcu lat

20. Fabryki Gazów w Trzebini

oraz zak³adów w Poznaniu,

Bydgoszczy, Lwowie, D¹brów-

ce Ma³ej, Knurowie i We³nowcu.

W 1930 roku uruchomiono

fabrykê tlenu w Skar¿ysku Ka-

miennej oraz wytwórniê acety-

lenu w Bydgoszczy. W tym

okresie „PERUN” dysponowa³

dziewiêcioma fabrykami,

oœmioma biura sprzeda¿y i

czternastoma sk³adami two-

rz¹c w³asn¹ sieæ produkcyjn¹

i dystrybucyjn¹ na terenie ca-

³ego kraju. W fabrykach po-

wstawa³y warsztaty napraw-

cze metodami spawalniczymi

oraz warsztaty spawalniczo-in-

strukta¿owe ze zwróceniem

szczególnej uwagi na szkole-

nie spawaczy.

G³ówn¹ siedzib¹ spó³ki by³

zespó³ przy ul. Grochowskiej w

Warszawie. Zorganizowane tu

biuro studiów prowadzi³o w

szerokim zakresie propagowa-

nie spawalnictwa, opracowy-

wa³o publikacje teoretyczne

oraz udziela³o porad zaintere-

sowanym. Profil produkcji za-

dziwia³ swoim bogactwem.

Oprócz reduktorów do gazów i

palników do spawania i ciêcia

produkowano maszyny do ciê-

cia automatyczne i pó³automa-

tyczne, wytwornice acetyleno-

we sta³e i przenoœne, kompre-

sory i pompy do przet³aczania

tlenu, stanowiska spawalnicze

sta³e i przenoœne, elektrody,

proszki i pasty do spawania, a

nawet aparaturê gazow¹ dla

lecznictwa. Wszystkie te wyro-

by odznacza³y siê nowocze-

snoœci¹ i bardzo dobr¹ jako-

œci¹. Œwiadectwem tego by³o

przyznanie „PERUNOWI” w

1936 roku z³otego medalu za

ca³okszta³t produkcji na wysta-

wie Przemys³u Metalowego i

Elektrotechnicznego.

Pracownicy „PERUNA” byli

nauczycielami spawalnictwa,

wydawali podrêczniki, roczne

„Kalendarze Spawalnicze”,

miesiêczniki „Spawanie i ciê-

cie metali” oraz broszury pro-

paguj¹ce nowe technologie.

„PERUN” wprowadza³ tak¿e

pionierskie technologie spawal-

nicze. Dowodem na to mo¿e

byæ wykonanie w latach 1929-

1930 pierwszej w Europie kon-

strukcji budowlanej spawanej o

ciê¿arze 700 ton – gmachu

PKO przy ulicy Œwiêtokrzyskiej

w Warszawie. Album tej kon-

strukcji wydany przez fabrykê

spotka³ siê z du¿ym zaintere-

sowaniem w ca³ej Europie.

Z inicjatywy dr Sznerra w

1927 roku powsta³ Zwi¹zek

Polskiego Przemys³u Acetyle-

nowego i Tlenowego prze-

kszta³cony wkrótce w Stowa-

rzyszenie dla Rozwoju Spawa-

nia i Ciêcia Metali. Stowarzy-

szenie to wesz³o w sk³ad sta-

³ej Komisji Miêdzynarodowej

Acetylenu i Tlenu.

Z inicjatywy „PERUNA” wpro-

wadzono spawalnictwo jako

przedmiot w szko³ach zawodo-

wych, a w 1929 roku w Szkole

Technicznej Wawelberga.

Tak wiêc z dzia³alnoœci¹

„PERUNA” i jego rozwojem

wi¹¿e siê pocz¹tek i rozwój

spawalnictwa w Polsce.

Czas II wojny œwiatowej

charakteryzowa³ siê ograni-

czeniem produkcji i dzia³alno-

œci. Pomimo tego odbywa³y siê

szkolenia spawaczy, kadry in-

struktorskiej, wydano podrêcz-

nik pt. „Wyroby PERUNA”.

Za³oga stara³a siê przetrwaæ

czas okupacji, a najwiêksza

uwaga by³a skupiona na prze-

ciwdzia³anie zniszczeniu za-

k³adu przez okupanta.

Wraz z zakoñczeniem wojny

nast¹pi³ czas reorganizacji.

Wszystkie filie i zak³ady zamiej-

scowe uzyska³y samodzielnoœæ.

W 1946 roku zak³ad otrzy-

ma³ nazwê „Warszawska Fa-

bryka Gazów Technicznych i

Sprzêtu Spawalniczego”. Po-

nownie ruszy³a produkcja re-

duktorów, palników, wytwornic

acetylenowych, elektrod i

proszków do spawania. Zapo-

trzebowanie na sprzêt spawal-

niczy systematycznie wzrasta-

³o. W oparciu o myœl tech-

niczn¹ „PERUNA” w 1955 roku

uruchomiono produkcjê nie-

których zespo³ów i czêœci pal-

ników we Wronkach k. Pozna-

nia. Dziœ jest to samodzielny

zak³ad „POMET-2”, który daje

na rynek bogat¹ ofertê sprzê-

tu spawalniczego m.in. palniki

i reduktory, wyposa¿enie do

spawania elektrycznego.

Dzieñ Seniora w ZUS
26 paŸdziernika Inspektorat Warszawa – Praga Pó³noc

przy ul. 11 Listopada 15a zaprasza swoich klientów do

udzia³u w akcji informacyjnej „Dzieñ Seniora w ZUS”.

Bêdzie to impreza otwarta przygotowana z myœl¹ o wszyst-

kich Seniorach. Na Sali Obs³ugi Klientów bêd¹ przygotowane,

specjalnie oznaczone stanowiska, przy których w godz. od 8.00

do 15.00  bêd¹ pe³nili dy¿ury specjaliœci ds. przyznawania i

przeliczania œwiadczeñ emerytalno – rentowych, którzy odpo-

wiedz¹ na wszystkie pytania i wyjaœni¹ zg³oszone problemy.

Ponadto zostan¹ przygotowane dodatkowe stanowiska

obs³ugi klientów, przy których dy¿ury bêd¹ pe³nili specjaliœci

z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Warszawa Praga Pó³noc oraz

Referatu Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjne-

go przy Urzêdzie Dzielnicy Warszawa Praga Po³udnie.

Dodatkowo akcja zostanie wsparta przez Samodzielny

Zespó³ Publicznego Zak³adu Lecznictwa Otwartego Warsza-

wa Praga Pó³noc, ul. Jagielloñska 34.

Pracownicy SZPZLO w dniu 26 paŸdziernika, w Inspekto-

racie ZUS przy ul. Listopada 15a, na Sali Obs³ugi Klientów,

przygotuj¹ punkt badañ profilaktycznych, gdzie bêdzie mo¿-

na dokonaæ badania poziomu cukru we krwi, a tak¿e doko-

naæ pomiaru ciœnienia têtniczego.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e przygotowana przez Zak³ad Ubezpie-

czeñ Spo³ecznych akcja spotka siê z du¿ym zainteresowaniem

ze strony Seniorów i przyczyni siê do popularyzacji wiedzy na

temat przyznawanych œwiadczeñ.                             www.zus.pl

Zapraszamy na Bia³ostock¹
Gry planszowe to sposób spêdzania wolnego czasu i

hobby, które w Polsce nabiera na popularnoœci. Na fali za-

interesowanie postanowiliœmy w styczniu tego roku zorga-

nizowaæ pierwsze warszawskie spotkanie fanów gier plan-

szowych, które nazwaliœmy „Rzuæ Kostk¹”. OdpowiedŸ

przeros³a nasze oczekiwania. M³odzi i trochê starsi, rodzi-

ce z dzieæmi, powa¿ni panowie, którzy garnitur zamienili

na bluzê i jeansy bawili siê na styczniowej i kolejnych edy-

cjach w najlepsze.

Organizatorzy imprezy przewidzieli konkursy, turnieje z

nagrodami, a nad wszystkim bêd¹ czuwaæ osoby t³umacz¹-

ce zasady poszczególnych gier dostêpnych w coraz wiêk-

szej wypo¿yczalni.

Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê jak zwykle w siedzibie

Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 3 przy ul. Bia-

³ostockiej 4, która dziêki uprzejmoœci dyrektor Doroty Jasik

udostêpnia nam sale do gry.

Spotkanie odbêdzie siê w dniach 23 - 24 paŸdziernika,

w godzinach 9:00 - 20:00, wejœcie bezp³atne!

Wiêcej informacji na: http://rzuckostka.blogspot.com/

100 lat PERUNA
W 1909 roku dr Alfred Sznerr, dzia³aj¹c z pe³nomocnictwa

francuskiej firmy L’Air Liquide, za³o¿y³ w Warszawie biuro

sprzeda¿y importowanych z Francji gazów i aparatów do spa-

wania i ciêcia metali.

W 1956 Roku „PERUN”

skoñczy³ budowê nowej wy-

twórni gazów technicznych,

która zosta³a wydzielona jako

samodzielna jednostka gospo-

darcza, natomiast sam jako

zak³ad przekszta³ci³ siê i zosta³

przemianowany na WAR-

SZAWSK¥ FABRYKÊ SPRZÊ-

TU SPAWALNICZEGO „PE-

RUN”. Od tego czasu zaj¹³ siê

produkcj¹ podstawowego

sprzêtu spawalniczego i arma-

tury do gazów technicznych.

W 1957 roku WFSS „PE-

RUN” przyjmuje specjalistyczny

program rozwoju produkcji

uwzglêdniaj¹cy szybko narasta-

j¹ce potrzeby podstawowych

ga³êzi gospodarki narodowej

jak: przemys³ maszynowy, hut-

niczy, górniczy, budownictwo i

rolnictwo. Dla realizacji tego pro-

gramu zosta³o rozbudowane

biuro konstrukcyjne oraz biuro

technologiczne. Szybki rozwój

spawalnictwa jako nauki wyma-

ga³ bie¿¹cego wprowadzania

zmian do produkowanych wyro-

bów lub opracowywania no-

wych, uwzglêdniaj¹cych naj-

nowsze osi¹gniêcia konstrukcyj-

ne i technologiczne. Dlatego te¿

w latach 1964-1970 fabryka na-

wi¹za³a programow¹ wspó³pra-

cê z Instytutem Spawalnictwa w

Gliwicach. Powsta³y opracowa-

nia przecinarek automatycz-

nych sterowanych magnetycz-

nie i fotoelektrycznie. W tym

okresie produkcja wytwornic

acetylenowych zostaje przenie-

siona do „CESPY” w Cieszynie.

Lata 1970-1980 to dalszy roz-

wój w³asnych opracowañ kon-

strukcyjnych i technologicznych.

Reduktory i palniki przechodz¹

gruntown¹ modernizacjê. Dalsza

rozbudowa Biura Konstrukcyjne-

go z Pracowniami: Mechaniczn¹

i Elektroniczn¹ oraz Prototypow-

ni pozwoli³a na opracowanie w³a-

snych konstrukcji przecinarek

automatycznych ma³ogabaryto-

wych. W wyniku wspó³pracy z

Instytutem Spawalnictwa po-

wsta³y przecinarki wielkogabary-

towe ze sterowaniem numerycz-

nym CNC. Ostatnie lata to pro-

ces prywatyzacji, który zostaje

zakoñczony w maju 2003 r. Pe-

run pozostaje polskim producen-

tem sprzêtu spawalniczego. W

2005 r. uzyskuje certyfikat jako-

œci ISO 9001:2000.

„Ciê¿ko okaleczona, ogra-

biona z drzew i ze zwierz¹t, ale

we wspó³czesnej Europie jedy-

na przypominaj¹ca jeszcze

PRAPUSZCZÊ, która szeœæ

tysiêcy lat temu otula³a Ni¿

Europejski od Karpat po Ba³tyk.

Na naszych oczach rozgrywa

siê ostatni akt jej dziejów.”

Prof. Simona Kossak

„Saga Puszczy Bia³owieskiej”

Kto choæ raz zapuœci³ siê w

dzikie, tajemnicze ostêpy Pusz-

czy na terenie Bia³owieskiego

Parku Narodowego, ten wie,

jak wspania³ym i bezcennym

bogactwem dysponujemy jako

jedyny naród w tej czêœci œwia-

ta. To ostatni dobrze zachowa-

ny las o charakterze natural-

nym, gdzie od tysiêcy lat trwaj¹

procesy biologiczne regulowa-

ne przez sam¹ przyrodê. Mat-

ka Natura panuje tu niepodziel-

nie i z powodzeniem dba o bio-

ró¿norodnoœæ œwiata roœlinne-

go i zwierzêcego. Puszcza jest

ostoj¹ wielu gin¹cych gatun-

ków, zw³aszcza grzybów, pta-

ków i bezkrêgowców okreœla-

nych mianem reliktów lasu pier-

wotnego. S¹ to g³ównie gatun-

ki zwi¹zane ze starymi, ob-

umieraj¹cymi drzewami, które

osi¹gaj¹ w Puszczy ogromne

rozmiary. Na tej bazie mo¿e w

pe³ni rozwijaæ siê ¿ycie wiêk-

szych zwierz¹t, w tym du¿ych

ssaków, takich jak jelenie, sar-

ny, dziki i ¿ubry. Puszcza jest

unikalnym polem do badañ

przyrodniczych, pozwalaj¹cych

na poznanie funkcjonowania

ekosystemów bez ingerencji

cz³owieka.

Mimo to nie zapewniliœmy

dot¹d Puszczy skutecznej

ochrony. Jedynie ok. 30% pol-

skiej czêœci jej obszaru objêta

jest ochron¹ w formie parku

narodowego i rezerwatów przy-

rody, z których zreszt¹ jeszcze

do niedawna pozyskiwano

drewno. W pozosta³ej czêœci

prowadzona jest „gospodarka”

leœna, czyli regularna wycinka,

która powoduje postêpuj¹ce

zmniejszanie powierzchni ostat-

nich skrawków naturalnych la-

sów i ich degradacjê. Wprowa-

dzane przez Administracjê La-

sów Pañstwowych rozwi¹zania

ochronne nie sprawdzaj¹ siê.

Nie s¹ nawet przestrzegane ry-

gory ju¿ istniej¹ce, choæ i tak

niewystarczaj¹ce w stosunku

do rzeczywistych potrzeb, jak

zakaz wycinania ponad stulet-

nich drzew niektórych gatun-

ków, czy zakaz niszczenia

miejsc rozrodu najcenniejszych

gatunków zwierz¹t.

Innym bardzo powa¿nymi

zagro¿eniem dla Puszczy s¹

polowania. Kilka dni temu my-

œliwy zabi³ tu ¿ubra, którego

pomyli³ z dzikiem. Nie jest to

zdarzenie odosobnione. S¹

doniesienia o nierzadkich przy-

padkach, kiedy postrzelone w

otulinie Parku zwierzêta s¹

œcigane i dobijane ju¿ na jego

terenie. Wzd³u¿ ca³ej granicy

Parku rozlokowanych jest ok.

20 ambon, z których myœliwi

strzelaj¹ do zwierz¹t przycho-

dz¹cych posiliæ siê w pobli-

skich paœnikach. Co roku ¿ycie

trac¹ tam setki jeleni, saren i

dzików. Przybywaj¹ ufnie,

zwabione przygotowanymi dla

nich burakami i kukurydz¹, po

czym czêstuje siê je œmiercio-

noœnymi kulami. W bezpoœred-

nim s¹siedztwie Parku brak

jest strefy ochronnej, która za-

bezpiecza³aby parkowe zwie-

rzêta przed zabijaniem. W re-

zultacie zwierzêta kopytne s¹

przerzedzone, a to z kolei

ujemnie wp³ywa na kondycjê

drapie¿ników – wilka i rysia.

Naukowcy ostrzegaj¹, ¿e

obecna powierzchnia Parku Na-

rodowego jest zbyt ma³a, by by³

on zdolny obroniæ swoj¹ bioró¿-

norodnoœæ i zachowaæ najcen-

niejsze zamieszkuj¹ce go gatun-

ki. Dlatego ca³y obszar tego wy-

j¹tkowego lasu, stanowi¹cego

obiekt Œwiatowego Dziedzictwa

Ludzkoœci, powinien zostaæ ob-

jêty ochron¹ w formie parku na-

rodowego. Takie rozwi¹zanie

bêdzie korzystne zarówno dla

przyrody jak i ludzi.

Podobna sytuacja dotyczy

równie¿ innych cennych przy-

rodniczo zak¹tków naszego kra-

ju. Od 2001 r. w Polsce nie po-

wsta³ ¿aden park narodowy.

Przyczyn¹ tego jest obecny stan

prawny, który uzale¿nia powo-

³anie b¹dŸ powiêkszenie par-

ków od zgody w¹skich grup lo-

kalnych w³adz. Inicjatywa usta-

wodawcza „Oddajcie Parki Na-

rodowi” ma w³aœnie na celu

zmianê  niekorzystnych zapisów

prawnych. „Chcemy, by parki

narodowe, na których spoczywa

wielka odpowiedzialnoœæ, lepiej

pe³ni³y swoj¹ rolê. By znów na-

le¿a³y do narodu, czyli nas

wszystkich, i dla nas skutecznie

chroni³y przyrodê.” – g³osz¹

twórcy Inicjatywy. „Apelujemy do

wszystkich, którym le¿y na ser-

cu ochrona polskiej przyrody, by

dali wyraz poparcia tej inicjaty-

wy poprzez z³o¿enie pod ni¹

swojego podpisu.”

Do 13 listopada musi zostaæ

zebranych wymagane 100 000

podpisów. W tej chwil brakuje

jeszcze ok. 60 000. W Warsza-

wie podpisy zbierane s¹ w Klu-

bie „Nowy Wspania³y Œwiat”

na skrzy¿owaniu ulic Nowy

Œwiat i Œwiêtokrzyska. Tak¿e

przy stacji metra Centrum wo-

lontariusze zbieraj¹ podpisy.

Gor¹co zachêcamy do wydru-

kowania formularza do zbiórki

podpisów i przeprowadzenia

akcji wœród rodziny i znajo-

mych. Mo¿na go pobraæ ze

strony http://oddajcieparkina-

rodowi.pl/informacje/ i po ze-

braniu podpisów wys³aæ na

adres: „Oddajcie Parki Naro-

dowi”, Mariusz Duchewicz, ul.

Szobera 4/27, 01-318 Warsza-

wa. NajpóŸniej do 5 listopada!

B¹dŸmy solidarni w walce o

nasze wspólne dobro. Czasu

jest niewiele i ka¿dy g³os jest

na wagê z³ota.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

Dzia³alnoœci „PERUNA” cha-

rakteryzuj¹ siê szczególnie pil-

nym œledzeniem rynku klienta.

Wprowadzanie nowych technik

produkcji w ró¿nych dziedzi-

nach gospodarki wymaga opra-

cowania nowych narzêdzi spe-

cjalistycznych. Szybkie wyjœcie

naprzeciw potrzebom klienta

pozwala nam na utrzymanie na

rynku pozycji g³ównego dostaw-

cy. Pozycji tej pozwala nam bro-

niæ wiedza nagromadzona

przez pokolenia pracowników.

Tê wiedzê wspomaga wspó³pra-

ca z pracownikami naukowymi

wy¿szych uczelni i instytutów

naukowych. Efektem tej wspó-

³pracy s¹ doskonalsze wyroby.

„PERUN” jest w stanie opra-

cowaæ i wyprodukowaæ ka¿de

urz¹dzenie spawalnicze wyko-

rzystuj¹ce gaz jako czynnik ro-

boczy. Jakoœæ naszej produkcji

jest porównywalna z wyrobami

œwiatowymi w tej dziedzinie.

Ratujmy Puszczê!
WeŸ udzia³ w „pospolitym ruszeniu” dla poparcia inicja-

tywy ustawodawczej „Oddajcie Parki Narodowi”
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI, egzaminy

maturalne, gimnazjalne,

nauka jêzyka 609-631-186

ANGIELSKI - nauczycielka,

egzaminy, Tarchomin, tel.

22 670-39-78

ANGIELSKI, niemiecki -

790-289-027, student

lingwistyki

ANGIELSKI, niemiecki -

okolica Ratusza Targówek

606 744 724

ANGIELSKI od przedszkola

- dojazd 595-102-925

BIOLOGIA, nauczyciel LO,

602-831-540

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

FORTEPIAN - keyboard lekcje

22 670-31-89, 502-935-459

GEOGRAFIA - nauczyciel LO

- dojazd 595-102-925

JÊZYK polski - nauczyciel

LO, tel. 602-678-811

LEKCJE gry na fortepianie,

keyboardzie 790-289-027

LEKCJE muzyki - ró¿ne

instrumenty, dojazd tel.

511-486-484

NAUCZYCIELKA matematyki

z wieloletnim sta¿em udziela

korepetycji 504-384-936

SZKO£A muzyczna CASIO

- Tarchomin, Zacisze - keybord,

fortepian, akordeon, gitara,

flet, gospel - tel. 511-486-484,

503-770-496

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

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, materacy, tapicerki

meblowej i samochodowej, (10

lat karcherem) 502-928-147

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

GLAZURA, malowanie,

g³adŸ, 692-386-426

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

22 679-00-57, 501-587-257

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

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

REMONTY rzetelnie, gwarancja,

609-574-750

SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

STROJENIE pianin, dzwoniæ

po 19.00, 790-289-027

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

US£UGI remontowo

budowlane 604-825-148

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

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki

22 677-71-36, 502-011-257

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060

KUPIÊ stare motocykle

wyprodukowane przed

1963 r. oraz czêœci luzem,

nawet najdrobniejsze,

724-084-951

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI

SPRZEDAM segment w

Choszczówce. Osiedle domków

jednorodzinnych przy lesie.

Dojazd do centrum: kolek¹

(20 min.), autobusami. Podjazd

na 2 samochody. Parter -

salon, kuchnia, hall, toaleta;

piêtro - 3 sypialnie i ³azienka.

509-017-509

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

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.

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (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, Nr 80 póz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, z³o¿ony dnia 6 paŸdziernika 2010 r. w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie linii elektroenergetycznej

kablowej NN 0,4 kV od istniej¹cego z³¹cza kablowego

przy ul. P³ytowej do dz. nr ew. 4/1 w obrêbie 4-07-02,

na dzia³ce nr ew. 5/3 z obrêbu 4-07-02, przy ul. P³ytowej

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów 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, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Pana Grzegorza Kwitka, z³o¿ony w dniu 11 paŸdziernika

2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie odcinka sieci

wodoci¹gowej na dzia³ce ew. nr 42 oraz czêœci dzia³ki

ew. nr 41/1 w obrêbie 4-01-08, przy ul. Poetów i ul.

Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów 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, stronie internatowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 §1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

oraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.

nr 154, poz. 958)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

w sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê

inwestycji drogowej polegaj¹cej na kompleksowej

budowie ulicy Kupieckiej obejmuj¹cej budowê kanalizacji

deszczowej, przebudowê sieci teletechnicznej, przebudowê

sieci energetycznej, przebudowê oœwietlenia, budowê

przy³¹cza kablowego do szafy oœwietleniowej, budowê

jezdni dwupasmowej z rondem i obustronnym chodnikiem,

zieleni¹ i sta³¹ organizacj¹ ruchu oraz budowie ulicy

Kaczorowej obejmuj¹cej przebudowê sieci teletechnicznej,

przebudowê oœwietlenia, budowê jezdni z chodnikiem,

zieleni¹ i sta³¹ organizacj¹ ruchu, stanowi¹cych drogi

dojazdowe do Centrum Hal Targowych przy ulicy

Marywilskiej na dzia³kach o nr ew. 14/11, 14/14 i 14/29

oraz dzia³kach projektowanych o nr ew. 14/135 (wydz.

z dz. 14/13), 14/139 (wydz. z dz. 14/125), 14/141 (wydz.

z dz. 14/126), 14/137, 14/138 i 14/143 (wydz. z dz. 14/17)

z obrêbu 4-07-02 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Informacja:

W przypadku wydania w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ i przeznaczone pod

inwestycjê a nie bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy -

stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy, z dniem w którym

decyzja ta stanie siê ostateczn¹.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92, fax. 22 510 32 10.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w ostatni¹ sobotê, ko-

rzystaj¹c z piêknej pogody

znalaz³em siê przypadkowo

na warszawskiej Starówce.

Pod Kolumn¹ Zygmunta dwo-

je Chiñczyków wykonywa³o

dziwne ruchy. Przed nimi roz-

³o¿one by³y plakaty, o co cho-

dzi. Dziwne ruchy to æwicze-

nia Falun Gong lub Falun

Dafa. Praktyka, której katoli-

cyzm i protestantyzm europej-

ski nie wykszta³ci³. Na Wscho-

dzie wierz¹cy w Buddê jed-

nocz¹ doskonalenie wiary z

doskonaleniem cia³a poprzez

duchowe æwiczenia. U nas, w

Europie, wierz¹cy w Chrystu-

sa  po mszy id¹ na grzeczny

obiadek, spacerek, na flasz-

kê lub na dopalacze.

£atwiej teraz zrozumieæ,

dlaczego du¿a czêœæ europej-

skich duchownych straszy ol-

brzymimi brzuszyskami w od-

ró¿nieniu od wschodnich, try-

skaj¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹,

dobrym humorem i spokojem.

Wœród chlubnych wyj¹tków

widzia³bym Benedykta XVI.

Zachêcam do zapoznania

siê z restrykcjami Komuni-

stycznej Partii Chin wobec

uprawiaj¹cych  medytacjê ru-

chow¹. Ulotki rozdawane na

Placu Zamkowym informuj¹ o

torturach, zabójstwach i nie-

prawnym pobieraniu narz¹-

dów. Polecam faluninfo.pl i

falumdafa.pl  wszystkim, bez

wzglêdu na jak¹kolwiek orien-

tacjê. To lekcja prawdy, poko-

ry i cierpliwoœci po europej-

skiej  godzinie w koœciele raz

w tygodniu

Aliœci wróæmy do poruszo-

nych w poprzednim wydaniu

NGP leków reklamowanych

przez media.

Tak jak pisa³em poprzed-

nio, wiele osób mniema, ¿e

leki dla ludzi dzia³aæ bêd¹ tak

samo u zwierz¹t. Wielu z nas

nie doczytuje do koñca ulotek,

wielu z nas dostosowuje daw-

ki na cz³owieka na zwierzê,

nie bacz¹c na jego wielkoœæ i

gatunek.

Swoj¹ drog¹ sugerowa³bym,

aby na opakowaniach leków

dla ludzi wyraŸnym drukiem

zamieœciæ napis - WY£¥CZNIE

DLA LUDZI - NIE PODAWAÆ

ZWIERZÊTOM.

W weterynarii obowi¹zuje

zasada na etykietach – WY-

£¥CZNIE DLA ZWIERZ¥T - i

myœlê, ¿e s³usznie, nikt o zdro-

wych zmys³ach nie weŸmie do

ust tego, co przeznaczone jest

dla psa czy kota, nie wy³¹cza-

j¹c koni, owiec, trzody chlew-

nej, drobiu, pszczó³, ryb itd.

Napis wy³¹cznie dla ludzi po-

wstrzyma³by domoros³ych

lekarzy od eksperymentów

na zwierzêtach.

Chcia³bym kilka s³ów po-

œwiêciæ specyfikom, które w

swoim sk³adzie zawieraj¹

paracetamol.

W wywiadach prowadzo-

nych z w³aœcicielami zwierz¹t

dowiadujê siê, ¿e bywa u¿y-

wany w nadmiernych daw-

kach, z nadmiern¹ czêstotli-

woœci¹, zbyt d³ugo, bez

wzglêdu na przyczynê. Ot tak

sobie, na tzw. zapalenie. Spo-

³eczeñstwu naszemu ka¿da

choroba kojarzy siê z zapale-

niem. Paracetamol to lek

g³ównie przeciwbólowy i prze-

ciwgor¹czkowy. Mo¿e byæ

u¿yty doraŸnie, jednak¿e pod

jednym warunkiem – po kon-

sultacji z lekarzem weteryna-

rii. Podkreœlam weterynarii, a

nie medycyny.

Lek nie dzia³a d³ugo, do 5-

6 godzin, ale nie powinien byæ

podawany czêœciej ni¿ 2 x

dziennie. Proszê  zapamiêtaæ

- ma s³abe dzia³anie przeciw-

zapalne. Przestrzegam tak¿e

przed podawaniem zwierzê-

tom w stanach gor¹czkowych.

Obni¿enie temperatury lub

zatajenie podania specyfiku

mo¿e wp³yn¹æ na niezawinio-

ny b³¹d lekarski. Brak wzro-

stu temperatury w przebiegu

chorób pokleszczowych i wi-

rusowych zmyli nawet bardzo

doœwiadczonego lekarza we-

terynarii. Proszê pamiêtaæ –

niewa¿ne, jak siê leczy,  tylko

co. Mistrzostwo w lekarskim

fachu polega na postawieniu

prawid³owej diagnozy. Po-

zwólcie, Szanowni Pañstwo,

jak najlepiej diagnozowaæ

Wasze zwierzêta.

Falun Dafa i medykamenty z reklam

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

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

POzytywnie

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Rada wielu

Krótkie podsumowanie realizacji

obietnic wyborczych przez rz¹dz¹c¹

koalicjê. Czytaj¹c program Hanny

Gronkiewicz-Waltz i PO na lata 2006

– 2010 sprawdŸmy stan ich realiza-

cji. Co obieca³a nam Pani Prezydent?

Restauracja ca³ej ul. Z¹bkowskiej

³¹cznie z zabudowaniami wytwórni

wódek „Koneser” a¿ do budynku przy

ul. Radzymiñskiej 2. Jak ka¿dy mo¿e

zobaczyæ, Z¹bkowska wcale nie zosta-

³a odrestaurowana. Wyremontowano

jedynie kilka budynków. „Koneser”

zosta³ sprzedany prywatnemu pod-

miotowi. Obecnie trwaj¹ prace budow-

lane inwestora zwi¹zane z wyburza-

niem czêœci budynków.

Rewitalizacja ul. Kawêczyñskiej,

wraz z zabudow¹ ul. Markowskiej. Na

ul. Kawêczyñskiej nic nie zrobiono, zaœ

na Markowskiej odnowiono jedynie

kilka budynków.

Gruntowna przebudowa i rewitaliza-

cja kwarta³u ulic Kijowskiej, Targowej,

Z¹bkowskiej i Brzeskiej z wykorzysta-

niem œrodków unijnych i funduszy pry-

watnych. Gruntownie nic nie zrobiono.

Zbudowanie systemu œwietlic socjote-

rapeutycznych, klubów pracy oraz oœrod-

ków integracji spo³ecznej, w celu zmia-

ny sposobu myœlenia i dzia³ania tej czê-

œci spo³ecznoœci lokalnej, która do tej

pory mia³a problemy z funkcjonowaniem

zawodowym i spo³ecznym. NajwyraŸniej

problemy z funkcjonowaniem zawodo-

wym ma problemy Zarz¹d Dzielnicy, któ-

ry nic w tej sprawie nie zrobi³.

Budowa obiektów sportowych

(hale, boiska przyszkolne) w celu wy-

chowania praskiej m³odzie¿y przez

sport.  Dzielnicowi radni PiS zg³osili do

wieloletniego Planu Inwestycyjnego

boiska przyszkolne. W 2009 r. zosta-

³a oddana do u¿ytku hala sportowa

przy SP 127 rozpoczêta przez zarz¹d

z Prawa i Sprawiedliwoœci. Podobnie

stadion przy Kawêczyñskiej zaprojek-

Co PO/SLD da³o Pradze?

towany w poprzedniej kadencji zosta³

oddany do u¿ytku z du¿ym opóŸnie-

niem, poniewa¿ Urz¹d Dzielnicy przez

kilka miesiêcy nie wiedzia³, jakiego

wykonawcê robót wybra³.

Stworzenie systemu stypendiów

dzielnicowych przyznawanych za do-

bre wyniki w nauce jak i za wyniki

sportowe.  Nic takiego nie powsta³o.

Zmiana wizerunku dzielnicy i two-

rzenie nowego, artystycznego klimatu

poprzez przyci¹ganie (np. niskimi staw-

kami najmu) kolejnych galerii, muze-

ów, obiektów kulturalnych. Wprowadzo-

no du¿e podwy¿ki stawek czynszów.

Budowa nowego domu kultury po-

³¹czona z remontem i modernizacj¹ po-

przez przebudowanie np. na amfiteatr

muszli koncertowej w Parku Praskim.

Koalicja PO/SLD zdjê³a œrodki finanso-

we przeznaczone na tê inwestycjê i od³o-

¿y³a j¹ ad calendas graecas. Dom Kul-

tury mieœci siê nadal w ciasnych po-

mieszczeniach Wspólnoty Mieszkanio-

wej przy ul. D¹browszczaków.

Na zakoñczenie dziêkujê liderowi

Prawa i Sprawiedliwoœci w Radzie

Dzielnicy Praga Pó³noc, Paw³owi Lisiec-

kiemu, za waln¹ pomoc w przygoto-

waniu tego krótkiego podsumowania.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Przegl¹daj¹c w zamierzch³ych wy-

dawnictwach rysunki Andrzeja Mleczki

trafi³em taki, na którym dwaj w bardzo

podesz³ym wieku dzia³acze, jeden lewi-

cy, a drugi KPN tocz¹ spór nierozwi¹zy-

walny - spór o pryncypia. Spór mo¿e

przerwaæ tylko zejœcie jednego z nich.

S¹ to ostatni dzia³acz lewicy i ostatni

dzia³acz KPN. Trochê Andrzej Mleczko siê

pomyli³, bo lewica nadal istnieje i ma siê

coraz lepiej; fakt, ¿e po KPN-ie nie po-

zosta³ œlad (m³odszym czytelnikom na-

le¿y przypomnieæ, i¿ KPN by³ jedn¹ z

wielu powsta³ych i zaginionych w pomro-

ce dziejów III RP prawicowych partii po-

litycznych, który pozostawi³ tylko swój

œlad w tekstach piosenek – patrz Big Cyc

i Makumba). Dlaczego jednak wspomi-

nam o tym rysunku? Wykpiwa on bez-

sensowny spór bez mo¿liwoœci osi¹gniê-

cia kompromisu. Gdyby dziœ Andrzej

Mleczko rysunek swój rewitalizowa³,

autorami sporu musia³by uczynniæ poli-

tyków PO i PiS. To co siê dzieje od sze-

œciu miesiêcy w Polsce bêdzie d³ugo ana-

lizowane przez przysz³ych historyków,

a czeka na nich wiele pu³apek, ju¿ dziœ

zastawianych. Tragiczna œmieræ 96 osób

zdaje siê byæ wycierana przez tryby hi-

storii i sprowadzana tylko do osoby nie-

¿yj¹cego prezydenta. Kto dziœ pamiêta

ile osób zginê³o z genera³em Sikorskim

na Gibraltarze? Tak miel¹ m³yny dzie-

jów. Zapomnieniu ulegnie przyczyna

tego tragicznego lotu, zwi¹zana z zamia-

rem oddania ho³du pomordowanym w

Katyniu w roku wyborczym wywo³ana

„bie¿¹czk¹” polityczn¹. Pozostanie sam

fakt katastrofy i spiskowe teorie dzie-

jów. Prawdy powszechnie znane dziœ

wcale nie musz¹ obowi¹zywaæ za lat kil-

kanaœcie i kilkadziesi¹t. Zawsze ktoœ bê-

dzie chcia³ z nich zrobiæ u¿ytek na po-

trzeby bie¿¹cej polityki lub zarobienia

paru z³otych. Gdzie s¹ dziœ ci, którzy pi-

sali o strzale w g³owê Sikorskiego -po-

wsta³ nawet film z takim w¹tkiem. Czy

ekshumacja przekona³a wszystkich –

nie, a powinna, przecie¿ po kuli pozo-

staje w czaszce dziura, tej zaœ nie by³o.

Zapewne nie odstrêczy to domoros³ych

historyków od tworzenia kolejnych teo-

rii. Œmieræ osób lec¹cych do Smoleñska i

nastêpuj¹ce po tym wydarzenia to do-

piero ¿er dla hien. Nie ma w³aœciwie dnia,

by w mediach nie pojawia³y siê informa-

cje z tym zwi¹zane. Szczytem s¹ dla mnie

podawane „informacje” o rozmowach

osób, które to jakoby prze¿y³y katastrofê

ze swoimi bliskimi, a zginê³y dopiero

póŸniej - w domyœle autorów takich de-

bilnych artyku³ów zapewne zastrzelone

przez agentów KGB, którzy na rozkaz

Tuska i Putina doprowadzili do zamachu

na prezydenta. To jest niebezpieczne, ta-

kie w podtekstach insynuacje odci¹gaj¹

uwagê od istoty rzeczy. Tak samo jak

wiêkszoœæ z Pañstwa, chcê wiedzieæ. Chcê

wiedzieæ: co, czy kto zawiód³? Czy i gdzie

naruszono procedury po naszej i rosyj-

skiej stronie? Co zrobiæ, by taka sytu-

acja nigdy siê nie powtórzy³a? Wszak

zginêli tam i moi znajomi, których od-

prowadza³em w ostatnia drogê.

Ta œmieræ na d³ugie lata zaci¹¿y nad

polsk¹ polityk¹. Dopóki na czele PiS

bêdzie sta³ Jaros³aw Kaczyñski, a sta³

bêdzie dopóty, dopóki jego najbli¿sze

odtoczenie bêdzie mia³o szansê walki

o mandaty parlamentarne, bêdzie to

najwa¿niejszy motyw dzia³ania lidera

PiS. Spadek sonda¿y tej partii poni¿ej

10% to koniec jej Prezesa, którego dziœ

- w mojej ocenie - nawet widok pre-

mierów Tuska i Putina w pokutnych

worach u stóp Katedry Wawelskiej nie

by³by w stanie usatysfakcjonowaæ i do-

prowadziæ do koñca wojny polsko-pol-

skiej. Trwaæ ona bêdzie do ostatniego

dzia³acza PO i PiS.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Wet za wet

Sta³em ostatnio 10 minut na ul. Kla-

syków czekaj¹c,  a¿ w koñcu przeje-

dzie poci¹g i zostan¹ otwarte szlaba-

ny. Ten schemat dla wielu mieszkañ-

ców Bia³o³êki powtarza siê czasami

kilka razy dziennie. Lini¹ kolejow¹

kursuje coraz wiêcej poci¹gów, zarów-

no o charakterze lokalnym, jak i miê-

dzymiastowym.

Na szczêœcie, w ci¹gu zaledwie po-

nad roku skoñczy siê ten wieloletni

horror, szczególnie dla mieszkañców

Choszczówki, P³ud i Bia³o³êki Dwor-

skiej. Nak³adem oko³o 90 mln z³ po-

wstan¹ trzy wiadukty drogowe nad

lini¹ kolejow¹ z Warszawy do Gdyni:

dwa na terenie Bia³o³êki i jeden w Cho-

tomowie. 6 paŸdziernika 2010 r. w sie-

dzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. zawar³y

umowê w tej sprawie.

Na terenie Bia³o³êki, w ci¹gu ulic

Klasyków i Bohaterów oraz w ulicy Me-

hoffera powstanie dwupoziomowe

skrzy¿owanie drogi z torami kolejo-

wymi. Zakres prac obejmuje m.in. wy-

konanie konstrukcji wiaduktów, budo-

wê dróg dojazdowych i przebudowê

fragmentów dróg. Wykonane zostan¹

tak¿e roboty odwodnieniowe.

Co wa¿ne, oprócz wiaduktów poja-

wi¹ siê te¿ tunele dla pieszych, które

bêd¹ zrobione blisko przystanków ko-

lejowych. Dla rowerzystów pojawi¹ siê

œcie¿ki rowerowe.

To nie koniec dobrych wiadomoœci

na przysz³y rok dla tej czêœci Bia³o³ê-

ki. Wszystko wskazuje na to, ¿e w

2011 r., po zakoñczeniu prac projek-

towych, ruszy d³ugo oczekiwana prze-

budowa ulicy Marywilskiej, polegaj¹-

ca m.in. na jej poszerzeniu do co naj-

mniej dwóch pasów ruchu w ka¿d¹

stronê.

Jest wiêc szansa, ¿e mieszkañcy,

poza staniem w korku na przejazdach

kolejowych, przestan¹ staæ tak¿e w

korkach na ul. Marywilskiej. Musimy

pamiêtaæ, ¿e jesieñ roku 2011 i wio-

sna roku 2012 to odpowiednio daty

zakoñczeniu budowy Mostu Pó³nocne-

go i modernizacji Trasy Toruñskiej.

Oznacza to, ¿e coraz mniej samocho-

dów bêdzie szuka³o objazdów je¿d¿¹c

przez w¹skie ulice Bia³o³êki Dworskiej

i Choszczówki.

Za rok bêd¹ wiadukty

Idea³em, po uruchomieniu wiosn¹

2010 r. Szybkiej Kolej Miejskiej, by³o-

by jeszcze stworzenie na terenie Chosz-

czówki wystarczaj¹cej liczby miejsc

parkingowych dla mieszkañców prze-

siadaj¹cych siê na poci¹g. Jestem pew-

ny, ¿e ten problem tak¿e uda siê szyb-

ko i sprawnie rozwi¹zaæ.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

www.piotrjaworski.waw.pl

Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-

Waltz rozpoczê³a swój festiwal obiet-

nic przedwyborczych. £atwo jest je

oœmieszyæ, wyci¹gaj¹c przedwyborcze

obietnice Platformy sprzed czterech

lat, ja jednak - pe³en zrozumienia dla

epoki, w której politycy w ogniu kam-

panii wyborczej obiecuj¹ gruszki na

wierzbie - chcê przypomnieæ coœ po-

wa¿niejszego: zobowi¹zania Hanny

Gronkiewicz-Waltz dokonane w 2008

r. ju¿ po objêciu w³adzy i zapisane w

Dziennikach Ustaw.

Najwiêkszym wyzwaniem dla w³adz

Warszawy jest w³aœciwe wykorzystanie

impulsu rozwojowego, jakim s¹ mi-

strzostwa Europy w pi³ce no¿nej w

2012 r. Impreza mia³a byæ wielk¹

szans¹ dla Pragi, gdzie mieœci siê Sta-

dion Narodowy. Dziêki inwestycjom in-

frastrukturalnym, przede wszystkim

drogowym, zaniedbana przez stulecia

prawobrze¿na po³owa Warszawy mia-

³a doszlusowaæ do pozosta³ej czêœci

miasta.

Dla inwestycji zwi¹zanych z EURO

2012 Sejm uchwali³ specjaln¹ ustawê,

prze³amuj¹c¹ biurokratyczne bariery.

Wydane w lipcu 2008 r. rozporz¹dze-

nie Rady Ministrów ustali³o listê inwe-

stycji mog¹cych liczyæ na liczne u³a-

twienia. Wœród 94 pozycji by³o na niej

10 zg³oszonych przez warszawski sa-

morz¹d: centralny odcinek II linii me-

tra, Trasa Mostu Pó³nocnego w dwóch

etapach, dokoñczenie Trasy Œwiêto-

krzyskiej, dokoñczenie obwodnicy

œródmiejskiej, ul. Œw. Wincentego, do-

koñczenie Trasy Siekierkowskiej, ul.

Tysi¹clecia w dwóch etapach oraz rura

przesy³owa pod dnem Wis³y do oczysz-

czalni œcieków „Czajka”. Jak widaæ -

wszystkie inwestycje dotycz¹ Pragi.

Rozporz¹dzenie zosta³o zmienione

w grudniu 2009 r. Powodem by³o do-

danie centrów pobytowych pi³karzy do

listy, ale przy okazji po cichu zniknê³y

z niej niemal wszystkie inwestycje, do

których zobowi¹za³a siê Hanna Gron-

kiewicz-Waltz. Zosta³ tylko Most Pó-

³nocny i „Czajka”. Nie ma i nie bêdzie

nowych dróg na Pradze, nie bêdzie

¿adnego impulsu rozwojowego. Z li-

sty znik³o nawet metro. Tak, II linia

metra powstanie dopiero po mistrzo-

stwach! Nie jest tego œwiadom prze-

ciêtny odbiorca propagandy sukcesu

w Warszawie.

Sprawa z metrem przedstawia siê

nawet gorzej. W ministerialnym Pro-

gramie Operacyjnym Infrastruktura i

Œrodowisko zapisano w 2008 r. dota-

cjê unijn¹ na budowê drugiej linii me-

tra od stacji Bródno do stacji Po³czyñ-

ska na Bemowie w kwocie 3,24 mld

z³. Ca³oœæ mia³a byæ gotowa w 2013 r.

Nieudolnoœæ Hanny Gronkiewicz-Waltz

sprawi³a, ¿e dotacja ograniczy siê do

odcinka centralnego. Miasto traci w ten

sposób oko³o miliarda z³otych, a naj-

wa¿niejsza czêœæ metra, ³¹cz¹ca blo-

kowiska Bemowa i Targówka ze Œród-

mieœciem, najprawdopodobniej w ogó-

le nie powstanie. Po prezydenturze

Hanny Gronkiewicz-Waltz pozostanie

napoczêty kikucik, pomiêdzy nieŸle

dziœ skomunikowanymi Rondem Da-

szyñskiego i Dworcem Wileñskim, oraz

wspomnienie niebywa³ych korków,

które wcale nie by³y niezbêdne do ta-

kiej budowy.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Obiecanki bez trzymanki

Zmiany na lepsze, ci¹g dalszy na-

st¹pi – cokolwiek mia³oby to znaczyæ,

to pod takim has³em zaczê³a i prowa-

dziæ bêdzie kampaniê wyborcz¹ Han-

na Gronkiewicz–Waltz. Rozpoczê³a to

Ÿle powiedziane, bo urzêduj¹ca pre-

zydent miasta sto³ecznego Warszawy

prowadzi kampaniê od czterech lat, co

zreszt¹ niefrasobliwie przyzna³a kilka

dni temu w jednym z wywiadów. Kan-

dydatka Platformy przedstawi³a war-

szawiakom swój program, który mo¿-

na okreœliæ jednym s³owem: kontynu-

acja. Hanna Gronkiewicz–Waltz i jej

sztabowcy wyszli z za³o¿enia, ¿e przez

ostatnie cztery lata w stolicy uda³o siê

zrobiæ tak wiele, ¿e lepiej ju¿ byæ nie

mo¿e. Zgadzam siê z tym, ¿e mijaj¹-

ca kadencja mocno ró¿ni³a siê od po-

przedniej, kiedy w³adzê w stolicy spra-

wowa³ PiS. Warszawa ruszy³a z miej-

sca i cieszê siê, ¿e Sojusz Lewicy De-

mokratycznej, wspó³rz¹dz¹c w mie-

œcie, mia³ w tym znacz¹cy udzia³. Ale

nie mogê zgodziæ siê z twierdzeniem,

¿e wystarczy to tylko kontynuowaæ.

Warszawa potrzebuje zmiany i to na-

prawdê nie kosmetycznej. Mówi¹ o

tym wszyscy pozostali kandydaci na

prezydenta stolicy z Wojciechem Olej-

niczakiem na czele. Dlaczego wiêc

obecna pani prezydent ma odmienne

zdanie w tej sprawie? Powody mog¹

byæ co najmniej dwa. Pierwszy to

ostro¿noœæ – cztery lata temu Hanna

Gronkiewicz–Waltz obiecywa³a war-

szawiakom wszystko, co chcieli i wiele

z tych obietnic pozosta³a niezrealizo-

wanych. Dziœ, po czterech latach rz¹-

dzenia pani prezydent ju¿ wie, ¿e nie

by³o nawet najmniejszej szansy na zro-

bienie wszystkiego, co w kampanii

deklarowa³a. Mo¿e wiêc nauczona do-

œwiadczeniem nie chce ju¿ ponownie

nabijaæ warszawiaków w butelkê i

obiecywaæ im gruszek na wierzbie?

Drugim powodem ograniczenia siê do

kontynuacji mo¿e byæ przekonanie, ¿e

wiêcej ciê¿arów na barki wzi¹æ siê nie

da. Z ró¿nych przyczyn: niewystarcza-

j¹cych œrodków finansowych, mocy

przerobowych lub - co najgorsze - bra-

ku wizji i pomys³ów na miasto.  Przy-

znam, ¿e tego ostatniego bojê siê naj-

bardziej, bo wiele zmian mo¿na prze-

prowadziæ przy u¿yciu znikomych na-

k³adów finansowych i Hanna Gronkie-

wicz–Waltz powinna o tym wiedzieæ

doskonale. Tak¹ rzecz¹ jest chocia¿by

gruntowna reforma miejskiej admini-

stracji i uczynienie jej rzeczywiœcie po-

mocn¹ i przyjazn¹ dla mieszkañców.

Tylko czy pani prezydent to widzi?

Wbrew pozorom, naj³atwiej jest budo-

waæ mosty i drogi, bo do tego wy-

starcz¹ tylko pieni¹dze, a tych przez

cztery lata stolicy nie brakowa³o. Czê-

sto od finansów du¿o wa¿niejszy jest

jednak sam pomys³ i zastanawiam

siê, czy Hannie Gronkiewicz–Waltz

nie bêdzie go na drug¹ kadencjê

brakowa³o.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych SLD

www.sebastianwierzbicki.pl

Ci¹g dalszy nast¹pi?
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tel. 22 619-99-99

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

NotaBene to 14-osobowa

grupa wokalna, œpiewaj¹ca a

capella. Utworzony przez

grono muzykuj¹cych przyja-

ció³ zespó³ powsta³ w 2005

roku na okolicznoœæ jednego

koncertu, zaœ od roku 2008

dzia³a regularnie pod kierow-

nictwem artystycznym wybit-

nego chórmistrza i aran¿era

Andrzeja Borzyma.

Andrzej Borzym, absol-

went Akademii Muzycznej im.

F. Chopina w Warszawie, w

latach 1989-1999 by³ dyry-

gentem Chóru Akademickie-

go Uniwersytetu Warszaw-

skiego, w latach 1996-98 dy-

rygowa³ Chórem Filharmonii

w Las Palmas de Gran Ca-

naria, a od 1994 r. prowadzi

Chór Kameralny Uniwersyte-

tu Warszawskiego „Colle-

gium Musicum”. Z zespo³em

NotaBene wykonuje nieco

l¿ejszy repertuar, sk³adaj¹cy

siê z popularnych polskich

piosenek oraz œwiatowych

standardów, w oryginalnych

aran¿acjach, wiêkszoœci któ-

rych jest autorem.

Zespó³ NotaBene ma na

swoim koncie ponad 100 kon-

certów w Polsce i poza gra-

nicami kraju. Miêdzy innymi

w lutym 2009 r. wyst¹pi³ w auli

Uniwersytetu £otewskiego w

Rydze, zaproszony przez

Ambasadê RP. Wszêdzie,

gdzie zespó³ siê pojawia, bu-

dzi ogromn¹ sympatiê i entu-

zjazm s³uchaczy.

Podobnie by³o w Bia³o³êce.

Tutejszej publicznoœci Nota-

Bene zaproponowa³ mu-

zyczn¹ podró¿ z piosenk¹

polsk¹ przez XX wiek. Pod-

ró¿ tê rozpocz¹³ przedwojen-

nym utworem Henryka War-

sa z repertuaru Hanny Ordo-

nówny z filmu „Szpieg w ma-

sce”, pt. „Na pierwszy znak”.

Lata 50. reprezentowa³ zna-

ny przebój Marii Koterbskiej

„Parasolki”. Dalej s³uchaliœmy

piosenek Jerzego Wasow-

skiego i Jeremiego Przybory

„Herbatka” i „O mamo, jaki

pan œliczny”.

Po tekstach Przybory, gru-

pa NotaBene zaprezentowa-

³a dwa utwory Wojciecha M³y-

narskiego, „Jesienny pan” i

„Obiad rodzinny”, arcytrudny

do wykonania tekst do melo-

dii menueta Boccheriniego.

W przegl¹dzie polskiej pio-

senki XX w. nie mog³o za-

brakn¹æ tekstów Agnieszki

Osieckiej. Pere³kê wœród nich

stanowi³a opowieœæ o pewnej

babci Ludwice - skompono-

wany przez Andrzeja Zieliñ-

skiego utwór z repertuaru

„Skaldów”, pt. „Nie ca³uj mnie

pierwsza”.

W drugiej czêœci koncertu

zespó³ wykona³ szereg utwo-

rów zagranicznych, z ró¿nych

zak¹tków œwiata. Piosenka

zespo³u The Beatles „Obladi,

oblada”, motyw z filmu „Król

lew”, „Libertango” Astora

Piazzolli – ka¿dy z tych utwo-

rów w wykonaniu NotaBene

stawa³ siê oddzielnym obraz-

kiem muzycznym, odznacza-

j¹cym siê swoistym klimatem.

W nowych, porywaj¹cych

aran¿acjach te znane przebo-

je, standardy jazzowe i filmo-

we zyska³y oryginalne

brzmienie. Zadziwiaj¹ca pre-

cyzja, z jak¹ poszczególne

g³osy wykonuj¹ swoj¹ partiê

gwarantuje wspania³y efekt.

Grupa NotaBene wyst¹pi-

³a w sk³adzie: Agnieszka Szo-

piñska - I sopran, Magdale-

na Sowik - I sopran, Ma³go-

rzata Kolera - II sopran, Ju-

styna Niewiarowicz - II so-

pran, Urszula Cio³kiewicz-

Latek - alt, Anna Dêbska - alt,

Anna Torebko - alt, Hubert

Gonciarz - tenor, Karol Jaku-

baszek - tenor, Jakub Szczy-

pa - baryton, Marcin M¹dry -

baryton, Krzysztof Paw³owski

- bas, £ukasz Borkowski -bas

i Andrzrej Borzym - bas.

Bez w¹tpienia, NotaBene

to grupa ludzi, których ³¹czy

radoœæ wspólnego œpiewa-

nia. Swoim wystêpem udo-

wodnili, ¿e g³os ludzki to naj-

wspanialszy instrument, któ-

NotaBene: Piosenka jest dobra na wszystko

Oœwiadczenie Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka

ws. rozwi¹zania umowy ze Stowarzyszeniem Grupa 1916

prowadz¹cym zespó³ siatkarzy Legia Warszawa

Z przykroœci¹ informujemy, ¿e Stowarzyszenie Grupa 1916 jednostronnie rozwi¹za³o umowê

z Dzielnic¹ o wspó³pracy i wycofa³o zespó³ Legii Warszawa z rozgrywek II ligi. Dzielnica

wywi¹za³a siê ze wszystkich postanowieñ umowy m.in. zapewni³a zawodnikom dostêp do

zaplecza sportowego na preferencyjnych warunkach, wspiera³a promocjê zespo³u. W³adze

dzielnicy podjê³y tak¿e dzia³ania zwi¹zane z pozyskaniem dla klubu sponsora, w wyniku tych

dzia³añ zespó³ otrzyma³ wsparcie finansowe.

Niestety z przykroœci¹ przyjêliœmy informacje o wycofaniu zespo³u siatkarzy Legii Warszawy

z rozgrywek II ligi. Szczególnie wspó³czujemy trenerowi i zawodnikom, którzy zaanga¿owali

siê w stworzenie zespo³u i ju¿ w sierpniu podjêli trud przygotowania do nowego sezonu.

O tym, ¿e piosenka jest dobra na wszystko, przekonywali nas ju¿ pó³ wieku temu

Starsi Panowie w swoim nieœmiertelnym kabarecie. Do tego has³a Jeremiego Przybory

i Jerzego Wasowskiego nawi¹zuje z powodzeniem zespó³ NotaBene, który 10 paŸdziernika

wyst¹pi³ w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

rym mo¿na wyraziæ wszyst-

ko: od odg³osów afrykañ-

skiej d¿ungli po gwar spor-

towego stadionu. Niepo-

trzebny im akompaniament

– wystarczy g³os. Œpiewane

przez nich piosenki nios¹ w

sobie tyle optymizmu, ¿e

wraz ze Starszymi Panami

mo¿na powiedzieæ:

- Jeœli dokucza ci jesienny

splinek – idŸ na koncert ze-

spo³u NotaBene!

Joanna Kiwilszo


