Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

ISSN 1234-6365

www.

ngp.pl

1

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

zp

³a

tn

ie

nr 13 (361) 27 czerwca 2007 roku

nowa gazeta praska

POD£OGOWE

be

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

Nak³ad 25.000 egz.

Straszny Jarmark Europa?

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

O gor¹cych dyskusjach w radzie i faktach mówi Jacek Kaznowski, burmistrz Bia³o³êki
Ju¿ raz mieliœmy sesjê po- lokrotnie podkreœla³em, ¿e dla cy. Rozwalaj¹ce siê hale po
œwiêcon¹ sprawie handlu. handlu w wydaniu stadiono- dzia³alnoœci przemys³owej, leWówczas
jednog³oœnie wym miejsca w Warszawie nie dwo trzymaj¹ce siê kupy wiawszystkie kluby popar³y stara- ma. Skoñczy³y siê ju¿ czasy dukty po suwnicach, place zania zarz¹du o uzyskanie kon- ³ó¿ek i szczêk. Chcia³bym jed- walone tysi¹cami ton gruzu,
troli nad procesem organiza- nak¿e zwróciæ uwagê wszyst- por¹banych drzew, gnij¹cych
cji targowiska w Bia³o³êce. kich Czytelników na problem, œmieci, odpadów przemys³oTeraz niektórzy roztaczaj¹ o którym moi antagoniœci albo wych- trudno to wszystko opiprzed oczami naszych miesz- nie chc¹ pamiêtaæ, albo celo- saæ. Brakuje tylko jeszcze
kañców wizje zag³ady.
wo chc¹ przemilczeæ. Wszyst- mo¿liwoœci oddania w materiaNie wiem, czy to jakaœ cho- kim zainteresowanym propo- le prasowym zapachów, a w³aroba, czy te¿ strach przed prze- nujê wyprawê na tereny, które œciwie fetorów towarzysz¹cych
obra¿eniami i podejmowaniem ewentualnie mia³yby s³u¿yæ obecnym tutaj przedsiêwziêryzyka. W listopadzie ub.r. za- powstaniu nowoczesnego, ciom gospodarczym. Brak tu
powiedzia³em, ¿e Platforma zorganizowanego targowiska. oczywiœcie jakichkolwiek urz¹zrobi wszystko, ¿eby „odkorko- Te ponad 30 hektarów terenu dzeñ zabezpieczaj¹cych przed
waæ” Bia³o³êkê. Ju¿ wiadomo, to nie jest bajka. To s¹ obrazy ska¿eniem wód gruntowych,
¿e Most Pó³nocny rusza. jak z Ksiê¿yca. Tolerowanie odstojników itp. zabezpieczeñ.
Rusz¹ tak¿e modernizacje przez w³adze Warszawy ra- Mimo to w³aœnie na Maryg³ównych arterii, rozpocznie siê bunkowej gospodarki na tere- wilsk¹ trafia³ ca³y, podobno
budowa linii tramwajowej, nach po by³ym Faelbecie do- ekologiczny œnieg ze sto³eczrusz¹ dwie nowe linie autobu- prowadzi³o dziœ do tak prze- nych ulic. Nie stwierdzono w
sowe. Niestety, zarz¹dzanie ra¿aj¹cej degradacji i zanie- nim - jak zapewnia³y mnie s³u¿dokoñczenie na str. 2
nie polega na przeœlizgiwaniu czyszczenia, ¿e trudno jest
siê nad problemami, lecz na tam pospacerowaæ. Bia³o³êka,
próbie zmierzenia siê z nimi.
a szczególnie Marywilska, staCzy ja siê nie bojê Jarmar- ³a siê jednym z najwiêkszych
ku? Nigdy nie mówi³em, ¿e bê- wysypisk i sk³adowisk wszeldzie ³atwo i przyjemnie. Wie- kiego badziewia z ca³ej stoliKilka tysiêcy osób uczestniczy³o w tegorocznych Dniach
GABINET STOMATOLOGICZNY Targówka, które odbywa³y siê
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 od 14 do 17 czerwca 2007 r.
Czterodniowy program imprez
czynne 9-20
przygotowany zosta³ tak, aby
sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
ka¿dy znalaz³ w nim coœ cieka nowoczesna protetyka
wego dla siebie. By³y prezentacje szkolnych zespo³ów m³o protezy natychmiastowe
dzie¿owych, wernisa¿e, koncerpromocyjna cena
ty, a tak¿e wystêpy kabaretowe.
UWAGA! koron porcelanowych
15 czerwca w Domu Kultury

Dyskretny s³uch
Nasz s³uch jest jedyny w
swoim rodzaju, tak jak odciski palców. Jeœli go nam
ubywa, tracimy czêœæ siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³a-

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

dokoñczenie na str. 7

wiêcej strona 7

Nazwy ³¹cz¹ i dziel¹

Dni Targówka

Klezmerskie muzykowanie
Niezwyk³e wydarzenie mia³o miejsce w sobotê, 23 czerwca, na Pradze w godzinach
po³udniowych. Ulicami Starej
Pragi przesz³a kapela klezmerska, graj¹c i œpiewaj¹c, porywaj¹c za sob¹ mieszkañców.
Jak kiedyœ przedwojenne orkiestry podwórkowe, muzycy
przyszli do ludzi, sprawili, ¿e
wielu wyjrza³o przez okna, inni
przygl¹dali siê z balkonów.
Sprawc¹ ca³ego zamieszania by³ klezmerski zespó³ z Moskwy Nayekhovichi, który
³¹cz¹c tradycjê ¿ydowsk¹ i s³owiañsk¹ tworzy ¿ywio³ow¹ muzykê i niepowtarzaln¹ atmosfe-

rê zabawy. Zespó³ tworzy piêciu muzyków, graj¹cych na gitarach, klarnecie, cymba³ach,
perkusji i basie. Nazwa kapeli
pochodzi od nazwiska dziadka
jednego z nich. Œpiewaj¹ po rosyjsku, angielsku i w jidysz.
Nayekhovichi zdobyli powszechne uznanie podczas wystêpów na miêdzynarodowych
festiwalach muzyki klezmerskiej
w ca³ej Europie. Wspó³pracowali z takimi artystami, jak Sophie Solomon, Paul Brody czy
David Krakauer. Podczas ostatniego pobytu w Warszawie zagrali koncert w synagodze No¿yków przy ulicy Twardej.

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Nieprzypadkowo jako miejsce obecnej wizyty w naszym
kraju wybrali Pragê. Mieszka³o tu kiedyœ wielu ¯ydów i kultura ¿ydowska jest tu wci¹¿
¿ywa. Trasê muzycznego

bo s³ysz¹cej, ale tak¿e jej
rodziny i przyjació³, którzy
znajduj¹ siê po drugiej
stronie powsta³ej bariery
komunikacyjnej. Czêsto
powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ
jako pierwsze ostrze¿enie.
Na szczêœcie w³aœnie pojawi³o siê urz¹dzenie, które przenosi aparaty s³uchowe w XXI wiek!

„Œwit” gwiazd¹ wieczoru by³ Jerzy Kryszak. Nastêpnego dnia w
Centrum Handlowym przy ul.
G³êbokiej wystêpowali najm³odsi mieszkañcy Targówka.
Zwieñczeniem cyklu imprez
by³ festyn niedzielny, 17 czerwca, w Parku Bródnowskim. O
godzinie 14 przy licznie zgromadzonych widzach, swoje umiejêtnoœci prezentowali wychowankowie Domu Kultury „Œwit”.
Œpiewa³y Avetki, tañczy³ zespó³
„Mazowiacy”. Z recitalem piosenek z lat 60. wyst¹pi³o trio wokalne „Avit”. Imponuj¹cy pokaz
taneczny z elementami gimnastyki artystycznej zaprezentowa³o Integracyjne Studium Tañdokoñczenie na str. 8

Czy w s¹siedztwie Marchewki, Szczypiorka, Rzodkiewki
– mo¿na umieœciæ Mango? Taki dylemat mieli niedawno
radni z podkomisji do spraw nazewnictwa ulic i placów
Warszawy. Nie by³oby problemu, gdyby chodzi³o o Buraka lub Kalafiora; proponowan¹ nazwê, jako obc¹ w tym
otoczeniu, odrzucono. Zaakceptowany zosta³ skwer Muzyki Wêgierskiej, s¹siaduj¹cy z ulicami, które maj¹ w nazwach wêgierskie elementy.
Wnioski w takich sprawach Wszystkie propozycje opiniupowstaj¹, gdy trzeba nazwaæ je Zespó³ Nazewnictwa Miejnow¹ ulicê, gdy istniej¹ca uli- skiego pod przewodnictwem
ca zostaje wyd³u¿ona, a tak- prof. Kwiryny Handke, zwra¿e wtedy, gdy dotychczasowa caj¹c uwagê na zgodnoœæ z
nazwa nie podoba siê miesz- tradycj¹, histori¹ Warszawy i
systemem nazewnictwa.
kañcom i chc¹ j¹ zmieniæ.
Uchwa³y w sprawie nazw
Formalny wniosek, podpisany przez piêciu radnych ulic, placów, skwerów itp. podzielnicy, kierowany jest do dejmuje Rada Warszawy. ZaRady Warszawy. Czasem ini- nim dojdzie do g³osowania na
cjatywê zg³asza prezydent tym forum, podkomisja ds. namiasta lub wa¿na instytucja. zewnictwa ocenia propozycje
Gdy wnioskodawcy nie maj¹ radnych dzielnicy równie¿ pod
konkretnego pomys³u na na- k¹tem ewentualnych protezwê – udostêpnia siê im bank stów czy konfliktów, jakie mo¿e
nazw, licz¹cy ok. 230 pozycji.
dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 8

Epitafium
Pod takim tytu³em 15 czerwca w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7,
odby³o siê otwarcie wystawy
oraz wieczór poetycki amerykañskiego artysty Jorna Ake’a.
Na œcianach galerii rozwieszono skromne, czarno – bia³e fotografie, zrobione w muzeum hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Terezinie w Czechach. Tytu³ „Epitafium” to jednak nie tylko rodzaj ho³du pomordowanym w tym obozie. Nawi¹zuje on równie¿ do wiersza
francuskiego poety Roberta Desnosa, surrealisty, kolegi Paula
Eluarda i André Bretona. Co ma
wspólnego francuski poeta i fotografie Terezina, zrobione
przez amerykañskiego artystê?
Otó¿, Robert Desnos, uczestnik francuskiego ruchu oporu
umar³ w Terezinie. I to ju¿ po
wyzwoleniu obozu. Wojska radzieckie wesz³y do Terezina 3
maja 1945 r. To oznacza³o wolnoœæ, ale to jeszcze nie oznacza³o ¿ycia. Robert Desnos by³ chory na tyfus. Nie uda³o siê go uratowaæ. Zmar³ w miesi¹c póŸniej.
dokoñczenie na str. 12

Nowoœci Novego Kina Praha
Dwa lata temu zburzony zosta³ budynek kina ”Praha”
przy ul. Jagielloñskiej 26. W tym samym miejscu 15 czerwca br. otworzy³o podwoje Nove Kino Praha.
Od kilku miesiêcy zaintere- Himilsbacha i Zdzis³awa Masowanie mieszkañców budzi- klakiewicza, Aleksandry Œl¹³y p³askorzeŸby, umieszczone skiej. Zaprojektowa³ je zwyna elewacji budynku, przed- ciêzca konkursu, student ASP,
stawiaj¹ce twarze znanych, Jerzy Dobrzañski, wykona³
nie¿yj¹cych ju¿ polskich akto- artysta rzeŸbiarz Piotr Banarów: Romana Wilhelmiego, sik, pod opiek¹ artystyczn¹
Hanki Bielickiej, Wac³awa Ko- prof. Antoniego Pastwy.
walskiego i W³adys³awa HañP³askorzeŸby, maj¹ce forczy, Bogus³awa Kobieli, Zbi- mê kadrów filmowych, opagniewa Cybulskiego, Kaliny suj¹ budynek; ka¿da wa¿y ok.
Jêdrusik, Leona Niemczyka, 5 ton, ma wymiary 4,5 na 1,5
Tadeusza £omnickiego, Jana metra.

Wewn¹trz budynku, na poziomie I piêtra, tak¿e biegnie
taœma filmowa, ale tu kadrami s¹ wielkoformatowe fotosy
gwiazd polskiego kina.
Zdjêcia aktorów umieszczone
s¹ przy wejœciu do trzech sal kinowych. £¹cznie pomieszcz¹ one
555 widzów. W jednej z sal, multimedialnej, na 122 osoby, oprócz
pokazów filmów w technice cyfrowej, organizowane bêd¹ imprezy
pozakinowe. Zainauguruje je 27
czerwca konferencja na temat
rewitalizacji Pragi.
dokoñczenie na str. 5

2 nowa gazeta praska

Straszny Jarmark Europa?

dokoñczenie ze str. 1

by miejskie - ¿adnych niepokoj¹cych zanieczyszczeñ. Gdy
obejmowa³em urz¹d burmistrza Bia³o³êki, trafi³y do mnie
protoko³y licznych kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska, Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, z interwencji policji, skargi mieszkañców na nielegalne palenie odpadów. Okaza³o siê tak¿e, ¿e
niektóre podmioty dzia³a³y bez
wymaganych prawem decyzji.
W takiej sytuacji zacz¹³em siê
zastanawiaæ, co zrobiæ, by uporz¹dkowaæ Marywilsk¹. Niestety problem w tym, ¿e teren jest
w gestii miasta i nadzór nad
nim sprawuj¹ podmioty sto³eczne. Dlatego wa¿ne jest, by
mieæ wp³yw na ten proces i
pozbyæ siê przy okazji wysypisk. Dziœ mamy szansê, by te
inwestycje, których nie by³o w
planach, zosta³y szybko zrealizowane. Podstaw¹ jest, by uzyskaæ dla dzielnicy gwarancje
budowy nowych tras za wiele
milionów z³otych.
W ¿adnym dotychczasowym
miejskim planie nie ma inwestycji dla Bia³o³êki, chyba ¿e spojrzymy na lata po 2025 roku. Kto
wiêc mia³ budowaæ ulice i odkorkowywaæ Bia³o³êkê? Zaniedbania przy budowie Mostu Pó³nocnego, brak arterii tranzytowych,

rozpadaj¹ca i blokuj¹ca siê Modliñska to irytuj¹ca rzeczywistoœæ. Wszystkie te zamierzenia
rzutuj¹ce na komunikacjê to
koszt kilkuset milionów z³otych,
nie mówi¹c o milionach na porz¹dkowanie Marywilskiej. Czy
s¹ takie pieni¹dze w kasie miejskiej? Przez ostatnie lata niewiele zrobiono na terenie naszego
miasta. Nie przygotowano tak¿e
projektów. Stanêliœmy w zasadzie na pocz¹tku drogi. Ka¿da
dzielnica bije siê o ka¿d¹ z³otówkê. Tych pieniêdzy jest coraz
mniej ze wzglêdu na przygotowania do EURO 2012. Trzeba
wiêc mieæ bardzo siln¹ kartê
przetargow¹, by wyrwaæ coœ dla
siebie z tego ma³ego tortu. Tak¹
kart¹ jest w³aœnie koniecznoœæ
rozwi¹zania problemu Jarmarku
Europa. Miasto dziœ posiada tylko dwie lokalizacje w swojej gestii. W³aœnie Marywilsk¹ oraz
Œwidersk¹. Kupcy postawili na
Marywilsk¹ z ca³ym jej problemem. Oszacowano, ¿e obok 20
milionów z³otych na sam¹ rekultywacjê terenu (trzeba wywieŸæ
stamt¹d 345 tys. ton œmieci!)
trzeba zmodernizowaæ ulicê P³ytow¹, zbudowaæ drogi wewnêtrzne za kolejne 10 milionów
z³otych, docelowo zmodernizowaæ rozpadaj¹c¹ siê infrastrukturê techniczn¹. Otrzyma³em ju¿
pe³nomocnictwa do nadzoru nad

tym przedsiêwziêciem i do negocjacji z kupcami, którzy zobowi¹zali siê przedstawiæ koncepcje targowiska i architektury pawilonów handlowych. Teren ma
byæ ogrodzony i oœwietlony, wymaga budowy parkingów dla samochodów. W planach jest budowa mostu nad kana³em portowym. Na podstawie wszystkich ustaleñ zostanie przygotowany projekt umowy, dotycz¹cy
warunków realizacji targowiska.
Ostateczna decyzje o wydzier¿awieniu terenu podejmie Rada
Warszawy wraz z zarz¹dem
miasta.
Podstawowym warunkiem
jednak sta³a siê modernizacja

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. (022) 595 30 50, 595 30 51,
faks (022) 595 30 52, www.um.warszawa.pl
Warszawa, dnia 12.06.2007 r.

Pe³nomocnictwo
Na podstawie art.31 i 11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.)

upowa¿niam

Pana Jacka Kaznowskiego
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
do sprawowania w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy kontroli, nadzoru i koordynacji nad
w³aœciwymi jednostkami m.st. Warszawy w zakresie ich dzia³añ maj¹cych za przedmiot
rozwi¹zywanie, negocjowanie, zawieranie, i wykonywanie umów dzier¿awy gruntu
po³o¿onego na terenie m.st. Warszawy przy ul. Marywilskiej 44.

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

okolicznych ulic i nowe linie autobusowe. Takie warunki
przedstawi³em wiceprezydentowi Jakubiakowi i zostan¹ one
wpisane do umowy. A wiêc rozpoczêcie modernizacji ca³ej
Modliñskiej, Marywilskiej oraz
P³ochociñskiej, budowa Mostu
Pó³nocnego, rozpoczêcie budowy linii tramwajowej z ¯erania oraz z Marymontu do Tarchomina, dwie linie autobusowe co 10-15 minut, wahad³owa kolej z Legionowa do Warszawy Gdañskiej. Jeœli ktoœ
pokusi siê o podsumowanie
nak³adów koniecznych dla realizacji tych przedsiêwziêæ, to
gra jest warta zachodu, przede
wszystkim z punktu interesu
mieszkañców. I trzeba tu wyraŸnie powiedzieæ, ¿e te inwestycje potrzebne s¹ ju¿, jeœli
handel w Bia³o³êce ma siê rozwijaæ i byæ dostêpny, a mieszkañcy maj¹ nie odczuwaæ niedogodnoœci z tego tytu³u. Tak
powa¿ne przedsiêwziêcie daje
szanse na powodzenie starañ
o preferencje w podziale wspomnianego tortu.
Nie ³udŸmy siê, ¿e Rada
Warszawy w obliczu EURO i
mi³oœci do Bia³o³êki wysup³a
tak powa¿ne kwoty na Marywilsk¹. Mimo naszych stanowisk i interwencji nadal bêdziemy mieli do czynienia ze
sk³adowiskiem badziewia. Pieniêdzy na wywóz 345 tysiêcy
ton gruzu w kasie miasta nie
ma. Mo¿emy jedynie liczyæ na
zwyciêstwo w kategorii liczebnoœci szczurów, które polubi³y
ten rejon stolicy oraz powstanie Mostu. Podkreœlam wiêc,

¿e lepiej mieæ wp³yw na porz¹dkowanie Marywilskiej - otrzyma³em od Pani Prezydent pe³nomocnictwa do kontroli tego
procesu - i nowe ulice ni¿ czekaæ, a¿ ktoœ nad nami siê zmi³uje i dalej denerwowaæ siê stoj¹c w kilometrowych korkach.
Dziêki moim staraniom uda³o siê uzyskaæ aprobatê zarz¹du miasta dla wy¿ej wspomnianego pakietu inwestycyjnego dla Bia³o³êki. Wiêc wy-

bierajmy: inwestycje czy te¿
dalsze czekanie!. To drugie
mieliœmy przez ostatnie cztery
lata. Czas, by wreszcie zacz¹æ
coœ robiæ.
Not. Ewa Tucholska
Zamieszczone zdjêcia nie s¹
w stanie w pe³ni pokazaæ
tego, co dzieje siê na nale¿¹cych do miasta terenach
na Marywilskiej. W¹tpi¹cym
proponujemy wycieczkê...

XI sesja Bia³o³êki

Bêdzie spalarnia
Bardzo gor¹co by³o podczas kolejnej sesji. Przy licznej obecnoœci mieszkañców, uda³o siê w ci¹gu blisko czterech godzin przedyskutowaæ tylko jeden punkt programu, dotycz¹cy modernizacji oczyszczalni Czajka. Wszystko wskazuje na to, ¿e spalarnia osadów poœciekowych bêdzie musia³a powstaæ na terenie zak³adu. W przeciwnym przypadku przepadn¹ ogromne œrodki unijne przeznaczone na
przebudowê oczyszczalni – 250 mln euro! Dodatkowo Warszawê
mo¿e dotkn¹æ kara za zanieczyszczanie œrodowiska w wysokoœci
nawet 1,5 mld z³! Zmodernizowana oczyszczalnia musi powstaæ do
2010 roku, warunkowo termin oddania inwestycji mo¿e byæ przesuniêty na koniec 2011 roku i ani dzieñ d³u¿ej. O taki stan zosta³y obwinione - poprzedni zarz¹d Warszawy i MPWiK, które wedle dziœ
rz¹dz¹cej w stolicy PO, nie zrobi³y nic, by nie dopuœciæ do niekorzystnego rozwi¹zania ze spalarni¹ na terenie oczyszczalni Czajka,
choæ by³o to mo¿liwe. Wed³ug obecnych w³adz stolicy i Bia³o³êki w
minionej kadencji wrêcz ukrywano przed mieszkañcami fakt, ¿e decyzje w sprawie spalarni ju¿ zapad³y i s¹ nieodwo³alne. Rada Bia³o³êki – tak jak w minionej kadencji – i dziœ jest przeciwna budowie
spalarni. Jednak wobec faktów wszyscy s¹ bezradni. Rada liczy na
s³owo dane przez prezydent Hannê Gronkiewicz – Waltz, ¿e technologia budowy spalarni bêdzie tak nowoczesna, jak to tylko mo¿liwe. Rada Bia³o³êki zawnioskowa³a do w³adz stolicy o uznanie podmiotów nadzoruj¹cych i kontroluj¹cych modernizacjê Czajki. A bêd¹
nimi Komitet protestacyjny przeciwko rozbudowie oczyszczalni œcieków Czajka i budowie spalarni oraz Stowarzyszenie „Nasza Choszczówka”. Dalszy ci¹g przerwanej sesji ju¿ w tym tygodniu. (egu)
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Bez szamb i studni
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Parê godzin trwa³o spotkanie, zwi¹zane z podpisaniem opublikowanego poni¿ej porozumienia. Wziê³o w nim udzia³ kilkudziesiêciu mieszkañców dzielnicy z okolic „Czajki”,
z transparentami, protestuj¹cymi przeciwko rozbudowie oczyszczalni i budowie spalarni. Nie pomog³y t³umaczenia, ¿e chodzi g³ównie o likwidacjê szamb i lokalnych studni,
co umo¿liwi dalszy rozwój dzielnicy. Mieszkañcy, rozgoryczeni niezrealizowaniem obietnic w sprawie „Czajki”, po d³ugiej dyskusji, doprowadzili do dopisania w porozumieniu
paragrafu 9. Dodajmy jeszcze, ¿e jest to najwiêksza w skali aglomeracji sto³ecznej tego rodzaju inwestycja, zaplanowana na 3 lata.
§5
• stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych pod³¹czanie mieszkañców
Strony zgodnie oœwiadczaj¹, i¿ szereg dzia³añ inwestycyjnych lub innych inwestorów do sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej nie przeznajduje siê aktualnie na etapie ich rozpatrzenia przez Wydzia³ kazanej na maj¹tek MPWiK S.A. Realizacja powy¿szych celów
nr 453/2007 zawarte w dniu 25.06.2007r.
Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka w porozumieniu z Pionem In- nast¹pi w wyniku szczegó³owych uzgodnieñ Stron Porozumienia.
pomiêdzy:
westycji MPWiK S.A., celem dokonania uzgodnieñ technicznych,
§9
Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. które bêd¹ stanowi³y podstawê realizacji. Na realizacjê ww. dzia- Porozumienie niniejsze nie jest i nie mo¿e byæ rozumiane jako
Warszawie Spó³ka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02–015 War- ³añ MPWiK S.A. zabezpieczy œrodki finansowe w wysokoœci nie umowa spo³eczna wyra¿aj¹ca zgodê mieszkañców dzielnicy
szawa, wpisanym do KRS pod numerem 0000146138 w S¹- mniejszej ni¿ 47.000.000 z³.
Bia³o³êka m.st. Warszawy na realizacjê inwestycji polegaj¹cej
dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
§6
na rozbudowie oczyszczalni œcieków Czajka, budowie spalarni
XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, NIP Za dzia³ania inwestycyjne, o których mowa w § 5 Porozumienia oraz kolektorów przesy³owych wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
525-000-56-62,
Strony uwa¿aj¹:
Wszelkie porozumienia zawierane z MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
REGON 015314758, Kapita³ zak³adowy Spó³ki
i m.st. Warszawa nie dotycz¹ i nie maj¹ zwi¹zku z ww. Inwestycj¹.
1. W zakresie prac kanalizacyjnych:
1 422 532 300,00 z³, reprezentowanym przez:
§10
• Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja sieci dla
Artura Rypinê – Prezesa Zarz¹du,
osiedla Buków w rejonie ulic: Ciechanowska, Szawelska, Sor- Zmiana postanowieñ niniejszego Porozumienia wymaga zachotowa, Modliñska, Kêpa Tarchomiñska, Sprawna – zgodnie z wania formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
Krzysztofa Sirko – Cz³onka Zarz¹du
uzgodnion¹ z MPWiK S.A. „Koncepcj¹ odprowadzania œcieków
§ 11
Zwanym dalej MPWiK S.A.,
bytowo-gospodarczych dla osiedla Buków”,
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach,
a
• Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja sieci dla 2 egz. dla Miasta Sto³ecznego Warszawa oraz 1 egz. dla MPWiK S.A.
Miastem Sto³ecznym Warszawa reprezentowanym przez:
zachodniej czêœci osiedla Choszczówka, zlokalizowanego poJacka Kaznowskiego – Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, na podmiêdzy oczyszczalni¹ „Czajka”, a granic¹ Warszawa-Jab³onna
stawie upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy z dn.
w rejonie ulic Murowana, Dêbowa – koncepcja kanalizacji znaj20.12.2006r. nr PW – 0159/1207/2006,
duje siê w posiadaniu MPWIK S.A.
Warszawa 25 czerwca 2007
Zwanym dalej Dzielnic¹.
• Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja sieci dla
oraz
Pan Jacek Kaznowski
osiedla D¹brówka Grzybowska,
Leszka Drogosza – Zastêpcy Dyrektora Biura Infrastruktury, na • Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja kana³u Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka
podstawie pe³nomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dn. sanitarnego w ulicy Skierdowskiej w celu odprowadzania œcieMy mieszkañcy dzielnicy Bia³o³êka wraz z Komitetem Protesta18.06.2007r. nr GP-0158/3676/2007.
ków bytowo-gospodarczych z Domu Samotnej Matki „Bajka”,
cyjnym Przeciwko Rozbudowie Oczyszczalni Œcieków „Czajka”
§1
• Budowa kanalizacji w ulicy Obrazkowej na odcinku Modliñ- KATEGORYCZNIE SPRZECIWIAMY SIÊ podpisaniu zaplano1. Niniejszym strony zgodnie oœwiadczaj¹, i¿ Porozumienie za- ska-Myœliborska,
wanego na dzieñ 25 czerwca 2007 r. Porozumienia pomiêdzy
warte zostaje celem realizacji dzia³añ inwestycyjnych na tere- • Realizacji w I etapie kolektora przerzutowego DN 2,8 m na MPWiK S.A. a panem Jackiem Kaznowskim - Burmistrzem Dzielnie Dzielnicy Bia³o³êka w zakresie rozwoju infrastruktury wodo- odcinku oczyszczalnia œcieków „Czajka” – ul. Modliñska w celu nicy Bia³o³êka m.st. Warszawy oraz Panem Leszkiem Drogoszem
ci¹gowo-kanalizacyjnej, oczyszczania œcieków i unieszkodliwia- umo¿liwienia skanalizowania osiedla D¹brówka Szlachecka,
- Zastêpc¹ Dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy - POnia osadów œciekowych, zwanych dalej dzia³aniami inwestycyj- • Kanalizacja osiedla Bia³o³êka Dworska.
ROZUMIENIA - w tzw. Sprawie realizacji dzia³añ inwestycyjnych
nymi, w tym przygotowania i wydawania wszelkich opinii i rozna terenie Dzielnicy Bia³o³êka w zakresie rozwoju infrastruktury
2. W zakresie prac wodoci¹gowych:
strzygniêæ administracyjnych koniecznych do realizacji wskawodoci¹gowo-kanalizacyjnej, oczyszczalni œcieków i unieszko•
Budowa
sieci
wodoci¹gowej
na
terenie
osiedla
Choszczówka,
zanych powy¿ej dzia³añ.
dliwiania osadów œciekowych. DOMAGAMY SIÊ respektowania
2. Strony wskazuj¹, i¿ w wyniku realizacji niniejszego Porozu- • Budowa wodoci¹gu w ul. Obrazkowej na odcinku Modliñska – przez pana Burmistrza postanowieñ zawartych w uchwa³ach Rady
mienia nast¹pi poprawa sytuacji bytowej zarówno mieszkañców Myœliborska,
Dzielnicy podjêtych przeciwko rozbudowie oczyszczalni œcieków
Dzielnicy Bia³o³êka, jak i mieszkañców Miasta Sto³ecznego • Budowa wodoci¹gu w drodze dojazdowej dz. nr ew. 66/2 ob- Czajka i budowie jej na terenie spalarni osadów œciekowych.
Warszawa, co stanowi realizacjê celów Stron Porozumienia w rêb 4-16-05 do ul. Mochtyñskiej,
¯¥DAMY aby Pan Burmistrz jako przedstawiciel mieszkañców
• Budowa wodoci¹gu w drodze dojazdowej dz. nr ew. 28, obrêb dzielnicy Bia³o³êka postêpowa³ zgodnie z wol¹ i stanowiskiem
zakresie zaspokajania potrzeb ludnoœci.
4-05-11, dz. nr ew. 2 obrêb 4-05-18, dzia³ka nr ew. 4-16-46 do mieszkañców, którzy KADEGORYCZNIE I DEFINITYWNIE NIE
§2
ul. Boreckiej (ul. M³yñska),
ZGADZAJ A SIÊ NA ROZBUDOWÊ OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW
Celem prawid³owego, pe³nego i terminowego wykonania dzia³añ inwestycyjnych, o których mowa w § 1 Porozumienia, Stro- • Budowa wodoci¹gu w drodze dojazdowej dz. nr ew. 6/18, ob- „CZAJKA”, A SZCZEGÓLNIE S¥ PRZECIWNI BUDOWIE SPALARNI OSADÓW ŒCIEKOWYCH NA TERENIE „CZAJKI”. Podny oœwiadczaj¹, i¿ w zakresie posiadanych przez siebie kom- rêb 4-07-06 do ul. Juranda ze Spychowa,
• Budowa wodoci¹gu w ul. Szlacheckiej odcinek Daniszewska pisanie porozumienia, które mia³oby jakikolwiek zwi¹zek z ww.
petencji do³o¿¹ wszelkich starañ przy realizacji:
1. Dzia³añ inwestycyjnych ujêtych w Wieloletnim Planie Inwe- – Danusi w celu drugostronnego zasilenia w wodê istniej¹cego inwestycj¹ bêdzie potraktowane przez mieszkañców jako dzia³awodoci¹gu w ul. Bia³o³êckiej.
nie wbrew woli i przeciwko interesowi mieszkañców Bia³o³êki. W
stycyjnym (zwanym dalej WPI);
§
7
tym przypadku podejmiemy wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do pod2. Wszelkich dzia³añ inwestycyjnych dofinansowanych z FunDzia³ania inwestycyjne, wymienione w § 6 Porozumienia, zo- niesienia przez w³adze Dzielnicy adekwatnych konsekwencji.
duszu Spójnoœci;
staj¹ objête postanowieniami niniejszego Porozumienia bez W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku podpisywania tego b¹dŸ
3. Dzia³añ do realizacji przez MPWiK S.A.
koniecznoœci wprowadzania jakichkolwiek zmian do jego treœci. jakiegokolwiek innego porozumienia ¯¥DAMY zamieszczenia
§3
MPWiK S.A. zrealizuje przyjête zobowi¹zania do koñca roku ka¿dorazowo adnotacji o nastêpuj¹cej treœci:
1. Za dzia³ania inwestycyjne ujête WPI 2006 - 2010 i bêd¹ce 2010. Warunkiem realizacji Porozumienia jest uzyskanie przez
„Porozumienie niniejsze nie jest i nie mo¿e byæ rozumiane jako
przedmiotem niniejszego Porozumienia Strony bêd¹ uwa¿aæ:
MPWiK S.A. przy pomocy Dzielnicy prawa dostêpu do terenu, umowa spo³eczne wyra¿aj¹ca zgodê mieszkañców, dzielnicy
a) w zakresie prac kanalizacyjnych:
w którym ma nast¹piæ realizacja inwestycji wymienionych w § 6 Bia³o³eka, m.st. Warszawy na realizacjê inwestycji polegaj¹cej
• opracowanie i realizacja sieci kanalizacyjnej na terenie osie- Porozumienia.
na rozbudowie oczyszczalni œcieków Czajka, budowie spalarni
dla Bia³o³êka Dworska,
§8
oraz kolektorów przesy³owych wraz z infrastruktur¹ towarzy• przyspieszenie prac zwi¹zanych z realizacj¹ kana³u sanitar- MPWiK S.A., w celu realizowania zamierzeñ okreœlonych w § 1 sz¹c¹. Wszelkie porozumienia zawierane z MPWiK S.A. i m.st.
nego w ul. Bia³o³êckiej i objêcie jego zakresem ca³ej ulicy,
Warszawa nie dotycz¹ i nie maj¹ zwi¹zku w ww. inwestycj¹”.
Porozumienia, widzi mo¿liwoœæ:
• opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja kana³u • przejêcia sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, realizowanych My mieszkañcy dzielnicy Bia³o³êka popieramy wszelkie inicjatywy masanitarnego i ciœnieniowego w ul. Zau³ek i ul. Berensona, odci- przez Dzielnicê równolegle z budow¹ dróg (np. przy ul. Œwiato- j¹ce na celu zintensyfikowanie dzia³añ zawi¹zanych z rozwojem sieci
nek Szko³a Podstawowa nr 112 – projektowana pompownia wida, Leœnej Polanki, Dzierzgoñska, Odkryta),
kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Bia³o³eka. Przypominamy jednak,
œcieków na terenie osiedla Berensona w celu odprowadzania • przejêcia na maj¹tek MPWiK S.A. kosztów dokumentacji prze- ¿e wykonanie kanalizacji na terenie m.st. Warszawy nale¿y do statutoœcieków bytowo-gospodarczych ze Szko³y Podstawowej nr 112, kazanej i zrealizowanej w celu wybudowania sieci ulicznej przez wych obowi¹zków MPWiK i ustawowych obowi¹zków m.st. Warszawy.
po³o¿onej na ulicy Berensona nr 31,
Komitet Protestacyjny Mieszkañców Bia³o³êki
MPWiK S.A. zgodnie z not¹ ksiêgow¹ Dzielnicy,
• przyspieszenie wykonania prac zwi¹zanych z kanalizacj¹ wokó³
oczyszczalni „Czajka”, tj. na osiedlach Choszczówka i P³udy,
• przyspieszenie realizacji prac projektowo – realizacyjnych uk³adu
skiego, Zwi¹zku Walki M³odych. Zespó³
kanalizacyjnego (pompownia i kolektor grawitacyjny) wzd³u¿ traNazewnictwa Miejskiego przygotowa³ lisy AK, w celu skanalizowania rozwojowych terenów pod zabustê 32 nazw, które - wed³ug jego oceny
dowê wielorodzinn¹ w po³udniowo – wschodniej czêœci Dzielnicy
– nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê w dysBia³o³êka, tj. rejon ulic G³êbocka, Berensona, Skarbka z Gór.
dokoñczenie ze str. 1 dzielnic: W³och i Ochoty – ulica ¯wirki i kingów, Epopei, Harmonijki, Basetli, kusji na temat „dekomunizacji” ulic.
wywo³aæ nazwa. Gdy opinia podkomisji
b) w zakresie prac wodoci¹gowych:
Wigury sta³a siê Alej¹ ¯wirki i Wigury. Œpiewaków. Dawna ulica Józefa Cyran31 maja podkomisja ds. nazewnictwa
• przyspieszenie realizacji prac zwi¹zanych z projektowaniem i jest pozytywna, wniosek trafia na sesjê Dziêki temu polscy piloci dorównali kiewicza na Zaciszu jest teraz ulic¹ Czer- uzna³a, ¿e w sprawie zmian powinny
Rady
Warszawy;
w
przypadku
nieuzybudow¹ sieci wodoci¹gowej na terenie osiedla Bia³o³êka Dworwiñsk¹, dawna Karola Wójcika – ulic¹ siê wypowiedzieæ w³adze poszczególnych
rang¹ patronowi Alei Waszyngtona.
ska oraz budowa zdroju ulicznego w rejonie ulicy Bohaterów/ skania poparcia – wraca do samorz¹du
dzielnic. Czy „dekomunizacji” poddane
W czerwcu kontrowersje wzbudzi³ ks. Ignacego K³opotowskiego.
dzielnicy. Tak sta³o siê 21 czerwca z wnioO³ówkowa do czasu zwodoci¹gowania Osiedla,
Olga Johann zachêca do proponowa- zostan¹ ulice: D¹browszczaków (Praga
wniosek Stowarzyszenia im. Gai i Jacka
• przyspieszenie wykonania prac zwi¹zanych z projektowaniem skiem o nadanie jednej z ulic na obrze- Kuroniów, by ulicê na ¯oliborzu nazwaæ nia nazw, zwi¹zanych z histori¹, bo to Pó³noc), Anastazego Kowalczyka (Bia³oi budow¹ sieci wodoci¹gowej w ul. Czo³owej na odcinku ul. Bo- ¿ach Bia³o³êki – nazwy Dzieci Kwiatów imieniem, zmar³ego w 2004 roku Jacka dobry sposób na poznanie dziejów mia- ³êka), Mieczys³awa Ferta, Kokoszków,
haterów – Zyndrama z Maszkowic i w drogach dojazdowych (w pobli¿u Cudnych Manowców, Ma³ego Kuronia. Przepis mówi, ¿e trzeba odcze- sta. Uwa¿a, ¿e choæ bywaj¹ dra¿liwe Aleksandra Kowalskiego, Gustawa Reoraz budowa zdroju ulicznego w rejonie ulicy Bohaterów/O³ów- Dêbu i Polnego Wiatru). Negatywn¹ opi- kaæ przynajmniej 5 lat od œmierci pro- sprawy, zwi¹zane z emocjami - one te¿ ichera (Targówek)? Zapytamy o to radniê wyrazi³ Zespó³ Nazewnictwa Miejskie- ponowanego patrona. Termin ten nie s¹ potrzebne. Najgorsza jest obojêtnoœæ. nych wymienionych dzielnic.
kowa do czasu zwodoci¹gowania rejonu ulicy Czo³owej.
K.
2. Za dzia³ania do realizacji przez MPWiK S.A. Strony bêd¹ uwa¿aæ: go. Na posiedzeniu podkomisji podzieli- obowi¹zuje, gdy sprawê nadania imieWkrótce oka¿e siê, z jakim przyjê• przesy³anie sprawozdañ z dzia³añ inwestycyjnych realizowa- li j¹ radni PiS, którym proponowana na- nia wesprze prezydent miasta (tak sta³o ciem spotka siê wniosek prezesa InstyPRASKA AUTO SZKO£A
zwa kojarzy siê z ruchem hippisowskim. siê w przypadku Jana Nowaka Jeziorañ- tutu Pamiêci Narodowej, Janusza Kurnych przez MPWiK S.A. na terenie Dzielnicy Bia³o³êka.
Moim
marzeniem
jest,
by
propozyskiego,
zmar³ego
w
2005
roku).
§4
tyki, który 31 marca zaapelowa³ do
ul. Jagielloñska 38
Jeœli Stowarzyszenie im. Gai i Jacka w³adz Warszawy o jak najszybsze do1. Celem wykonania Porozumienia w zakresie wskazanym w cje nazw ulic, placów i skwerów wychodzi³y od mieszkañców; by to oni dysku- Kuroniów przekona do sprawy Hannê konanie zmian nazw ulic i placów, „bêFilia: Tarchomin
paragrafach 1-3, Strony zobowi¹zuj¹ siê w szczególnoœci do:
towali, na jakiej ulicy chc¹ mieszkaæ – Gronkiewicz Waltz i pani prezydent wy- d¹cych w swej istocie form¹ okazywaa) udzielania bez zbêdnej zw³oki wyjaœnieñ, przedstawiania staKlub „Arkona”
powiedzia³a nam Olga Johann, wiceprze- st¹pi z wnioskiem do Rady Warszawy – nia czci i szacunku dla zbrodniczej idenowisk, wydawania opinii, uzgodnieñ i zaleceñ.
wodnicz¹ca podkomisji ds. nazewnictwa. radni zajm¹ siê nim ponownie.
022 811-15-43
ologii komunistycznej i jej reprezentanb) prezentowania wspó³pracy przy:
Jeœli wszyscy, lub prawie wszyscy, akcepW minionym 10-leciu nazwy otrzy- tów”. Jako „szczególnie ra¿¹ce” wymieSzkolimy
profesjonalnie
od 15 lat!
• prowadzeniu konsultacji spo³ecznych,
tuj¹ proponowan¹ nazwê, mo¿na unik- ma³o 130 sto³ecznych ulic, m.in. na Pra- nione s¹ w liœcie prezesa IPN ulice: Ar• prowadzeniu dzia³añ z zakresu public relations, propaguj¹cych n¹æ niepotrzebnych emocji. Praktyka po- dze Pó³noc – aleja Kazimierza Lisiec- mii Ludowej, D¹browszczaków, Teodo022 818-89-68
realizacjê opisanych w Porozumieniu dzia³añ inwestycyjnych.
kaza³a, ¿e czêsto ludzie nie chc¹ zmia- kiego „Dziadka”, na Targówku – ul. ra Duracza, Aleksandra Kowalskiego,
0602-616-877
c) terminowego za³atwiania w postêpowaniu administracyjnym ny nazwy ulicy, by nie wydawaæ pieniê- Franciszka Groera, na Bia³o³êce ulice: Zygmunta Modzelewskiego, Henryka
spraw zwi¹zanych z realizacj¹ dzia³añ inwestycyjnych, wymie- dzy na wymianê dokumentów. Niedaw- Jerzego Kukuczki, Hanki Ordonówny, Raabego, Wincentego Rzymowskiego,
www.osk.net.pl/pas
nionych w § 2 i § 3 Porozumienia.
no, przy pe³nej akceptacji radnych dwóch Lucyny Messa, Poli Negri, Celtów, Wi- Juliusza Rydygiera, Henryka Œwi¹tkow-
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Nazwy ³¹cz¹ i dziel¹

4 nowa gazeta praska

„Lato w Mieœcie 2007” - 25 czerwca - 31 sierpnia
Miasto Sto³eczne Warszawa Dzielnica Praga Pó³noc
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, imprezy artystyczne, wycieczki,
konkursy i zabawy oraz
wiele innych atrakcji czeka
na uczniów, którzy podczas
wakacji skorzystaj¹ z akcji
„Lato w Mieœcie 2007”.
Jej organizatorem jest
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy. Akcja realizowana bêdzie w wytypowanych szko³ach podstawowych, gimnazjach, obiektach
Dzielnicowego Oœrodka Oœrodek Sportu i Rekreacji, placówkach Biblioteki Publicznej,
Dom Kultury „Praga” i VII
Ogród Jordanowski.
Dla wszystkich korzystaj¹cych uczestnictwo w akcji
jest ca³kowicie bezp³atne.
Oprócz bogatej oferty programowej, w punktach dziennego
pobytu organizator zapewnia
wy¿ywienie (drugie œniadanie i
obiad) oraz wykwalifikowany
personel merytoryczny.
Akcja „Lato w Mieœcie 2007”
bêdzie trwa³a od 25 czerwca
do 31 sierpnia 2007 r.
Zapraszamy! PrzyjdŸ i korzystaj z atrakcji przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
Szczegó³owe programy akcji „Lato w Mieœcie 2007” dostêpne w placówkach oraz
na stronach internetowych
ni¿ej wymienionych jednostek dzielnicowych, prowadz¹cych zajêcia dla dzieci i
m³odzie¿y.
Dzielnicowy Oœrodek
Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc
www.dosir.praga.waw.pl
Dom Kultury „Praga”
www.dkpraga.pl
Bibliteka Publiczna
w Dzielnicy Praga Pó³noc
www.bppragapn.internetdsl.pl

I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Bezpoœredni organizator
L.p.
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L.p.

1
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Gimnazjum nr 30
ul. Szanajcy 17/19
03-481 Warszawa
Gimnazjum nr 31
ul. Sierakowskiego 9
03-709 Warszawa
Szko³a Podstawowa nr 30
ul. Kawêczyñska 2
03-772 Warszawa

Nazwa jednostki,
miejsce zajêæ
Dzielnicowy Oœrodek
Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc
Hala sportowa
ul. Szanajcy 17/19
25.06. - 30.07

DOSiR
Hala sportowa
ul. Jagielloñska 7
25.06. - 30.06.
30.07. – 31.08.
P³ywalnia
„Prawy Brzeg”
ul. Jagielloñska 7
Dom Kultury „PRAGA”
ul. D¹browszczaków 2
Muszla Koncertowa
w Parku Praskim

5
6

7

ul. Jagielloñska 88

676 20 17
022 676 11 73

Szko³a Podstawowa nr 73
ul. Bia³ostocka 10/18,
03-741 Warszawa

Iwona Szymañska
25.06.-06.07.2007r.
Marzena Mroziñska
09.07.-20.07.2007r.
tel. 022 619 55 01
Agnieszka Kurek
tel. 022 619 79 60
Barbara Szarama
tel. 022 619 21 86
Beata D¹browska
13.08.–17.08.2007r.
Magdalena Sza³kowska
20.08.–31.08.2007r.
tel. 022 619 53 82

8

Biblioteka dla Dzieci
i M³odzie¿y nr 8
ul. Z¹bkowska 23/25
Biblioteka dla Dzieci
i M³odzie¿y nr 50
ul. Szanajcy 14
Biblioteka dla Dzieci
i M³odzie¿y nr 59
ul. Radzymiñska 50
VII Ogród Jordanowski
ul. Namys³owska 21

Osoba odpowiedz.
/ nr tel.

Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne,
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad.

25.06.-06.07.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 7:30 – 17:00
23.07.-10.08.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 7:30 – 17:00
13.08.-31.08.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 7:30 – 17:00

7 - 14 lat

140

7 - 14 lat

160

7 - 14 lat

150

Grupy
PrzewidyDni i godziny
wiekowe wana liczba
prowadzonych zajêæ uczestni- uczestników
ków
dziennie
25.06. - 31.07.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek 10 - 18 lat
50 - 70
godz. 8 - 10

Zajêcia sportowe i rekreacyjne,
gry zespo³owe grupy niezorganizowane

Andrzej Nowak
Andrzej Sowa
Hanna Na³êcz

Zajêcia specjalistyczne: koszykówka,
siatkówka
zajêcia korekcyjno-kompensacyjne,
grupa dzieci niepe³nosprawnych

godz. 10 - 14

12 - 18 lat

12 - 15

godz. 9.30 - 11

12 - 18 lat

12 - 15

Uczniowskie kluby sportowe
Andrzej Jaworski
tel. 022 619 50 31

pi³ka no¿na ch³opców i dziewcz¹t
Zajêcia sportowe i rekreacyjne,
gry zespo³owe grupy niezorganizowane
Grupy zorganizowane „Lato w Mieœcie”
Zajêcia specjalistyczne: koszykówka,
siatkówka
Zajêcia na si³owni
P³ywanie rekreacyjne, gry i zabawy w
wodzie, zawody p³ywackie.

10 - 16 lat

15 - 20

10 - 18 lat
7 - 14 lat
12 - 16 lat

50
40
20

65 - 18 lat

20

Ryszard Makowski
Leokadia Rymkiewicz
tel. 022 618 41 51

Pracownia komputerowa

Iwona Broniewska
tel. 022 619 16 97
Ewa Tkaczuk
tel. 022 619 59 60

Gry œwietlicowe, zabawy edukacyjne,
konkursy, spotkania, gry komputerowe,
internet.
Gry œwietlicowe, zabawy edukacyjne, konkursy, spotkania, gry komputerowe.

godz. 14 - 16
25.06. - 30.06.2007r.
30.07. - 31.08.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 8 - 10, 10-12,
godz. 12 - 16
godz. 13 - 14.30
godz. 11 - 15
25.06. - 30.06.2007r.
23.07. - 31.08.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 8 - 16
26.06. - 30.08.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 12 - 18
26.06. - 30.08.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 10 - 13
25.06. - 31.08.2007r
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 10 - 19
Pon., œr., pt. 13 - 18
wt., czw. 10 - 15

Katarzyna Wasiak
tel. 022 818 75 65

Gry œwietlicowe, zabawy edukacyjne,
konkursy, spotkania, gry komputerowe.

Pon., œr., pt. 13 - 18
wt., czw. 10 - 15

Halina Pa³asiñska
tel.. 022 619 89 93

Plenerowe zajêcia sportowo - rekreacyjne,
turnieje, konkursy, gry i zabawy
œwietlicowe.

25.06. - 31.08.2007r
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 11.00 -18.00

T. Wakulski
Trenerzy DOSiR
Andrzej Jaworski
tel.. 022 619 50 31

VII sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc

I œmieszno, i straszno
przedsiêwziêcie Pragi nie staæ.
Jednomyœlnoœæ osi¹gniêto
protestuj¹c przeciwko pomys³owi likwidacji szpitala na
Brzeskiej, nadaniu imienia
Królowej Jadwigi Gimnazjum
Sportowemu Nr 57 przy ulicy
Jagielloñskiej 7 oraz nadaniu
imienia Janiny Englert Wypo¿yczani dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 101 przy Z¹bkowskiej 23/25. Du¿y pakiet
uchwa³ dotyczy³ zmian wewn¹trzorganizacyjnych. Rezygnacje ze swoich funkcji z³o¿yli nieuznawani przez Prezydent miasta cz³onkowie „zarz¹du” Artura Marczewskiego Panowie Falkowski i Wojdak. W
g³osowaniach nad ich odwo³aniem nie wziêli udzia³u radni

Program
(rodzaj proponowanych zajêæ)

Halina Niewiadomska
tel. 022 619 11 20

czynne pn.-pt. godz. 8-16

VII sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc zwo³ana na 18
czerwca pierwotnie mia³a obejmowaæ jeden punkt porz¹dku
obrad, czyli wygaszenie mandatu radnego Tadeusza Szewczyka. W rezultacie liczy³a
punktów 17, przy czym nie
wszystkie zosta³y zrealizowane. Rada podjê³a szereg
uchwa³ dotycz¹cych spraw
kultury, a najwa¿niejsza dotyczy³a organizacji na Pradze w
rejonie Pomnika Koœciuszkowca Festiwalu Piosenki ¯o³nierskiej. Uchwa³ê, któr¹ politycznie kontestowa³ PiS, jako hucpê potraktowa³ LiD i czêœæ PO,
podjêto w³aœciwie g³osami radnych PWS, a wszyscy mieli
œwiadomoœæ, ¿e na takie

Grupy
PrzewidyDni i godziny
wiekowe wana liczba
prowadzonych zajêæ uczestni- uczestników
ków
dziennie
Zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, 25.06.-20.07.2007r.
poniedzia³ek - pi¹tek 7 - 14 lat
240
turnieje i konkursy.
Dwa posi³ki dziennie - II œniadanie, obiad. godz. 7:30 – 17:00
Program
(rodzaj proponowanych zajêæ)

II. ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE

SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022

Osoba odpowiedz.
/ nr tel.

Bezpoœredni organizator

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG

Nazwa jednostki,
miejsce zajêæ

PO i LiD podtrzymuj¹c swoj¹
opiniê, ¿e ten zarz¹d prawnie
nie istnieje. Po tej sesji nie istnieje ju¿ na pewno, bowiem
pozostaj¹cy na placu boju Artur Marczewski nie by³ w stanie przedstawiæ kandydatów
na wakuj¹ce miejsca po odwo³aniu swoich kolegów. W momencie desperacji namówiony
przez radn¹ PWS Edytê Sosnowsk¹ próbowa³ zg³osiæ na
jeden z wakatów w „swoim”
zarz¹dzie Jaros³awa Sarnê z
LiD - cz³onka zarz¹du powo³anego na Pradze przez Prezydent Gronkiewicz Waltz.
Propozycja ta wywo³a³a tylko
salwê œmiechu. Mniej œmiesznie by³o, gdy rada g³osami PiS
i PWS odrzuci³a propozycjê

Warsztaty twórcze i imprezy artystyczne

korekty bud¿etu dzielnicy proponowan¹ przez burmistrz Jolantê Koczorowsk¹, a tak¿e
bez uzgodnienia z zarz¹dem
wnios³a o podwy¿szenie wydatków na Biblioteczne Centrum Multimedialne o 1,8 miliona z³otych do kwoty 5,6 miliona z³otych. Przeciwko takiemu podchodzeniu do spraw finansowych protestowa³ radny
Tondera przypominaj¹c, i¿
rada dzielnicy nie ma uprawnieñ inicjatywnych w tym zakresie, mo¿e jedynie opiniowaæ propozycje zarz¹du, a takie nie zosta³y w sprawie centrum przedstawione. Ostatni
merytoryczny punkt porz¹dku
obrad dotyczy³ wygaszenia
mandatu radnego Tadeusza
Szewczyka prowadz¹cego zabronion¹ radnym przez prawo
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
mieniu miasta, do czego wezwa³ radê Wojewoda Mazowiecki. G³osowanie da³o rezul-

tat 11 do 11 co oznacza, ¿e
rada g³osami PiS i PWS mandatu Pana Szewczyka nie wygasi³a. Decyzjê w tej sprawie
bêdzie musia³ podj¹æ wiêc
wojewoda. W punkcie interpelacje i zapytania radnych po
raz pierwszy umo¿liwiono burmistrz Jolancie Koczorowskiej
merytoryczne odniesienie siê
do spraw, z którymi musi mierzyæ siê jej zarz¹d. Poruszono
miêdzy innymi problem Ÿle
przygotowanych w poprzedniej kadencji i œlimacz¹cych siê
wskutek tego inwestycji (sprawy kontroluje miejskie biuro
audytu i bada prokuratura).

7 - 18 lat

£¹cznie
ok. 500
dziennie

13 - 18 lat

Grupy
po 8 osób

7 - 14 lat

Wszyscy
chêtni

7 - 15 lat

25 - 35

7 - 14 lat

30

7 - 15 lat

20

10 - 16 lat

60

Byæ mo¿e rozpoczêta dyskusja trwa³aby do pó³nocy, lecz
gdy radna Jeznak z PiS widocznie zmêczona wielogodzinn¹ debat¹ uda³a siê o 22
do domu, radna Sondi-Lakowska z PO wnios³a o reasumpcjê g³osowania w sprawie wygaszenia mandatu radnego
Szewczyka. Zdezorientowany
przewodnicz¹cy Wachowicz
przez d³u¿sz¹ chwilê nie wiedzia³ co robiæ, rozwi¹zanie
znaleŸli radni PWS i PiS, którzy wychodz¹c z sali zerwali
kworum. Sesja wiêc nie zosta³a zakoñczona. I straszno i
œmieszno.
DCH

ROLETY MATERIA£OWE ♦ ROLETY ZEWNÊTRZNE
MOSKITIERY ♦ ¯ALUZJE ♦ VERTICALE ♦ MARKIZY

SZYBKO, SOLIDNIE!
Dojazd, pomiar i wycena - gratis! Ceny negocjowane!
tel. 0516-769-831, 022 614-02-81

nowa gazeta praska

Zawiadomienie

5

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 30.05.2007 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga
Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na
okres 42 dni wykaz, który obejmuje lokale
mieszkalne stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone do sprzeda¿y na rzecz
najemców w drodze bezprzetargowej.

„Zaczarowane historie”
nagrodzone
W tym roku po raz siódmy odby³ siê „Tomik Literacki M³odych Autorów”. Konkurs ten organizowany jest przez bibliotekê Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Królickiego w
Izabelinie dla podstawówek z ca³ego województwa mazowieckiego. Jego celem jest zainteresowanie dzieci w³asn¹
twórczoœci¹ literack¹.
„Tomik” z edycji na edycjê Kaza³a z IIId otrzyma³ III nacieszy siê coraz wiêksz¹ po- grodê. Wielk¹ fascynacj¹ Krzypularnoœci¹. W pierwszym sia jest natura i dzikie zwierzêkonkursie wziê³o udzia³ 1304 ta. Dlatego bohaterem jego
uczniów, w ostatnim - ponad 6 „Zaczarowanych historii” jest
tysiêcy. Bo jest o co walczyæ. lew imieniem Krzychulek, któNagrodzone ksi¹¿ki wykonane ry pewnego dnia znajduje na
w³asnorêcznie przez dzieci pustyni p³ytê kompaktow¹.
jad¹ póŸniej na liczne wystaNagroda zosta³a przyznana
wy. Taka ekspozycja mia³a w kategorii edytorstwo, bo m³omiejsce na Targach Ksi¹¿ki dy autor najpierw swoj¹ ksi¹¿Edukacyjnej w Pa³acu Kultury kê wymyœli³, po czym pracowii Bibliotece Uniwersyteckiej w cie przepisa³ na kartkach w
Warszawie. A w zesz³ym roku kszta³cie lwa z bujn¹ grzyw¹.
pokazano j¹ tak¿e w Danii.
Czy Krzyœ zamierza w przysz³oTym bardziej mi³o nam do- œci zajmowaæ siê literatur¹? Wonieœæ, ¿e wœród tegorocznych la³bym raczej byæ treserem lwów
laureatów znaleŸli siê miesz- albo prezydentem odpowiada
kañcy Targówka. Uczniowie ze laureat z Targówka. Nowa GaSzko³y Podstawowej nr 114 zeta Praska ¿yczy powodzenia
przy ul. Remiszewskiej dostali w obu zamierzeniach.
piêæ wyró¿nieñ, a Krzysztof
Ludmi³a Milc

Nowoœci Novego Kina Praha
dokoñczenie ze str. 1

Nove Kino Praha to pierwsze
w Polsce kino cyfrowe. Specjaliœci przekonuj¹, ¿e system cyfrowej projekcji zapewnia krystalicznie czysty obraz, czystszy ni¿ z taœmy 35 mm, bez rys,
zadrapañ, kurzu; z bogatsz¹,
nie spotykana w tradycyjnej
technice, palet¹ barw, ze stabilnym obrazem, bez drgañ. W
Novym Kinie Praha widzowie
bêd¹ mogli to sprawdziæ 29
czerwca, ogl¹daj¹c film „Shrek
Trzeci” w wersji cyfrowej.

Film otworzy³ Nove Kino Tychy; podobne obiekty planuje
w P³ocku i Siedlcach.
Zapraszaj¹c widzów do Novego Kina Praha, prezes MaxFilm Krzysztof Andracki wyzna³: Chcia³em, by w tej czêœci Pragi powsta³ obiekt, nawi¹zuj¹cy do starej warszawskiej architektury – zbudowany z piaskowca, ozdobiony
p³askorzeŸbami. I uda³o mi siê
to marzenie zrealizowaæ.
Twórcy nowego obiektu okazali szacunek dla pami¹tek ze

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam mieszkañców
do udzia³u w konsultacjach spo³ecznych
na temat Mikro-Programu Rewitalizacji
dla Dzielnicy Praga Pó³noc
W 2005 roku zosta³ przyjêty Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013
obejmuj¹cy znaczn¹ czêœæ obszaru Dzielnicy Praga Pó³noc. Program ten przewiduje realizacjê szeregu dzia³añ
w sferze przestrzennej, spo³ecznej, gospodarczej, których celem jest zahamowanie negatywnych zjawisk i spowodowanie o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego Pragi.
Projekty ujête w Mikro-Programie Rewitalizacji dla
Dzielnicy Praga Pó³noc maj¹ szansê uzyskania dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Sesja konsultacyjna odbêdzie siê
27 czerwca 2007 r., w godz. 16.30 - 18.30,
w nowym budynku kina PRAHA
przy ul. Jagielloñskiej 26 w Warszawie.
Przedstawione zostan¹ cele i kierunki dzia³añ rewitalizacyjnych, informacja o ju¿ rozpoczêtych projektach oraz
propozycje nowych inwestycji.
Uczestnicy sesji zostan¹ poproszeni o wyra¿enie opinii na temat zaprezentowanych projektów jak równie¿ o
przedstawienie swoich propozycji dzia³añ zmierzaj¹cych
do poprawy warunków ¿ycia mieszkañców.
Burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Jolanta Koczorowska

Na rozpoczêcie seansu
mo¿na poczekaæ w wygodnych
fotelach w holu lub przy barze.
Kolorystyka wnêtrza odpowiada barwom logo. W salach kinowych, dominuj¹c¹ ciemnoszar¹ barwê foteli rozjaœniaj¹
pojedyñcze pomarañczowe
okazy. Bardzo efektowne jest
oœwietlenie sal – z cieniutkimi
pasmami œwiat³a, przechodz¹cymi przez œciany na sufit.
Wszystkie wnêtrza s¹ przytulne, przyjazne widzom, zaprojektowane zgodnie z koncepcj¹ Instytucji Filmowej
Max-Film SA. Projektantem
budynku Centrum Praha, w
którym mieœci siê Nove kino
Praha, jest Krzysztof Tyszkiewicz ze spó³ki Juvenes. W
kwietniu ubieg³ego roku Max-

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

Ci¹¿a – kszta³t odmienny
Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e
cia³o kobiety w czasie ci¹¿y nie
jest piêkne, nie powinno siê go
pokazywaæ, nie mo¿e byæ inspiracj¹ dla artystów. ¯e to nieprawda, udowodni³a Julita Delbar, której wystawê fotografii
pt. „Ci¹¿a – kszta³t odmienny”
otwarto w pi¹tek, 22 czerwca

ul. D¹browszczaków 5A

NFZ

4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

starego kina „Praha”: 3 oryginalne p³askorzeŸby zosta³y odrestaurowane i mo¿na je obejrzeæ w holu; neon z dachu zosta³ zachowany i pos³u¿y jako
element scenografii ksiêgarniokawiarni „Czu³y Barbarzyñca”.

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

Y!
T
A
R

gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

Do odwiedzenia pierwszego
w Polsce kina cyfrowego nie
trzeba namawiaæ widzów, zainteresowanych now¹ technik¹
filmow¹. Andrzej Dasiewicz,
kierownik Kina Nova Praha,
jest przekonany, ¿e wszystkich
zachêci wystrój obiektu, klimat
wnêtrz, mo¿liwoœæ korzystania
z bezprzewodowego Internetu,
a nade wszystko - interesuj¹cy repertuar. 29 czerwca
g³ówn¹ atrakcj¹ bêdzie „Shrek
Trzeci” w wersji cyfrowej. O
godz. 21 w programie s¹ „Praskie klimaty” – filmy czeskie,
po po³udniu – horror „Hostel2”
i „Ocean’s 13”, oko³o po³udnia
„Rodzinka Robinsonów”, „Fantastyczna czwórka 2”, „Piraci z
Karaibów”. Od 6 do 21 lipca
pokazywane bêd¹ filmy polskie, potem – francuskie.
Trwaj¹ rozmowy, by jesieni¹ w

Novym Kinie Praha odby³ siê
Festiwal Laudyna. Od po³owy
sierpnia nawi¹zana zostanie
wspó³praca z gimnazjami i liceami z Pragi i okolic.
Razem z Czu³ym Barbarzyñc¹ bêdziemy ostoj¹ kultury na starej nowej Pradze deklaruje Andrzej Dasiewicz.
Na seanse od poniedzia³ku
do pi¹tku do godz. 17 bilet normalny kosztuje 16 z³, ulgowy 14
z³, studencki 13 z³, rodzinny 15
z³; od pi¹tku od godz. 17 do niedzieli, odpowiednio: 20 z³, 15 z³,
15 z³, 16 z³; w kinie cyfrowym
od poniedzia³ku do pi¹tku do
godz. 17: normalny 18 z³, ulgowy 15 z³, od pi¹tku od godz. 17
do niedzieli, odpowiednio, 23 z³
i 16 z³. Rezerwacja internetowa
www.novekino.pl, telefoniczna 022 34 30 300.
W ka¿dej sali przewidziano
miejsca dla osób niepe³nosprawnych; dojazd do sal na
piêtrze – wind¹.
K.

618-88-84
www.fonem.waw.pl

KUPON
R A B AT O W Y

w Galerii „Klitka”, przy ul.
Z¹bkowskiej 12.
Autorka zdjêæ wyzna³a,
¿e przygotowa³a tê wystawê
z sympatii do kobiet. Postanowi³a wydobyæ piêkno z,
wydawa³oby siê, ma³o atrakcyjnej sfery ¿ycia kobiety.
Poza tym, lubi prze³amywaæ
bariery. Jeszcze do niedawna cia³o ciê¿arnej by³o tematem tabu. A przecie¿ to cia³o daje ¿ycie. Pierwszy prze³ama³ barierê milczenia Xawery Dunikowski, który rzeŸbi³ brzemienne kobiety. PóŸniej na ok³adkach amerykañskich pism pojawi³y siê zdjêcia znanych modelek i aktorek w zaawansowanej ci¹¿y. Teraz zaokr¹glony brzuch ju¿ nikogo nie szokuje.
Zdjêcia prezentowane w
Galerii Klitka powstawa³y
przez 2 lata. Na pi¹tkowy wernisa¿ przysz³y modelki z dzieæmi, które wtedy pozowa³y siedz¹c bezpiecznie u swoich

Foto Stefan K³osiewicz
mam w brzuchu. Tak toczy siê
ko³o ¿ycia. Fotografie Julity
Delbar pokazuj¹ ci¹¿ê – kszta³t
odmienny, ale nie wstydliwy.
Wystawê w Galerii Klitka
mo¿na ogl¹daæ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 11-19
oraz w sobotê w godz. 11-15.
Joanna Kiwilszo
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Z.P.U.H. EDYTA

W odpowiedzi M. Maciejowskiemu

Odwracanie kota ogonem
czyli nic nie robiæ i protestowaæ
Nie zamierza³em odpowiadaæ na zaczepki, zw³aszcza,
gdy s¹ niekulturalne i chamskie.
Jednak gdy p³yn¹ z ust podobno jedynie sprawiedliwych i
prawdomównych, a przede
wszystkim pracowitych, to nie
mo¿na nad tym przejœæ do porz¹dku bez kilku refleksji. Mentalnoœæ niektórych osób jest bardzo dziwna. Otó¿ dzia³aj¹c w
mieœcie i posiadaj¹c w³adzê absolutn¹ przez cztery lata doprowadzili do zaœmiecenia w sposób karygodny dzielnicy (Marywilska i Œwiderska- koszt rekultywacji Marywilskiej to 20 milionów z³otych, wywózki œmieci ze
Œwiderskiej 1 milion z³otych publicznego grosza), nic nie zrobili, by strategiczne arterie dzielnicy zmodernizowaæ (plany realizacyjne po 2025 roku), zablokowali dzielnicê poprzez zaniechania przy tworzeniu systemu
komunikacyjnego, doprowadzili do kilkuletnich opóŸnieñ w budowie przeprawy mostowej miêdzy Bielanami a Bia³o³êk¹, wydaj¹c przy tym olbrzymie pieni¹dze na rzekome prace przygotowawcze, budowali szybk¹ kolej miejsk¹ - jak donios³a prasa
- ze z³omu. Nie zapomnieli poinformowaæ o modernizacji trakcji szynowej, ale zapomnieli dodaæ, ¿e inwestorem jest PKP.
Przy czym nie powiedzieli ludziom, ¿e w 2010 roku zostan¹
zamkniête przejazdy kolejowe
przy Klasyków i Mehoffera, a
ulice konieczne do wyprowadzenia ruchu z tych terenów w
ogóle nie s¹ w planach miasta
przewidziane do budowy. Równie œmieszne s¹ obecne protesty PiS przeciwko budowie spalarni. Owszem, Pani Prezydent
Hanna Gronkiewicz - Waltz w
kampanii przedwyborczej obiecywa³a, ¿e zrobi wszystko, by
ten wariacki pomys³ - w³aœnie
kolegów z PiS - zmieniæ. Przypomnijmy, ¿e to nie kto inny, jak
ekipa poprzedniego zarz¹du
miasta wraz z obecnymi gremiami rz¹dowymi podjê³a decyzjê
o budowie spalarni na Czajce.
To Prezydent Skrzypek roztacza³ na posiedzeniu rady dzielnicy œwietlane wizje odnoœnie
Czajki ze spalarni¹.
Przed wyborami samorz¹dowymi w paŸdzierniku 2006
roku Komisja Europejska, pow¹tpiewaj¹c w powodzenie
projektu wg pomys³u poprzedniego zarz¹du miasta, wystosowa³a do rz¹du polskiego
memorandum w sprawie zmiany projektu. I có¿ siê sta³o?
Mimo konfliktu spo³ecznego,
mimo protestacyjnych uchwa³
rady dzielnicy, mimo 6000 podpisów mieszkañców, odrzucono jakiekolwiek sugestie odnoœnie zmiany projektu, zamykaj¹c mo¿liwoœæ dalszych negocjacji. W tej sprawie z³o¿yliœmy
w Brukseli wizytê. Komisarz
UE jednak ostudzi³ nasze zapa³y do wprowadzenia zmian,
stwierdzaj¹c, ¿e na wszystko
jest ju¿ za póŸno.

Mówmy wiêc ca³¹ prawdê.
Nie kto inny, jak ja osobiœcie
wychodz¹c naprzeciw postulatom mieszkañców, zaproponowa³em rozwi¹zanie alternatywne problemu by osady spalaæ
w ZUSOK. Niestety, to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nie Pani Prezydent stwierdzi³o, ¿e niedopuszczalne s¹
¿adne zmiany w projekcie,
strasz¹c odwieszeniem kar
œrodowiskowych i cofniêciem
dotacji do modernizacji Czajek. Rozwiejmy wiêc wszelkie
w¹tpliwoœci. Obecny zarz¹d
miasta tak jak obieca³, podda³
analizie pomys³y poprzedników. Okaza³o siê, ¿e s¹ lepsze rozwi¹zania problemu
warszawskich œcieków. Rozwa¿a³ alternatywne technologie unieszkodliwiania osadów.
Gdy jednak z kó³ rz¹dowych
pop³yn¹³ szanta¿ nios¹cy skutki dla ca³ej Warszawy w postaci niebezpieczeñstwa drastycznych podwy¿ek cen za media,
gdy pogro¿ono utrat¹ dotacji, co
pozostawi³oby miasto z problemem œcieków do rozwi¹zania
ju¿ za w³asne pieni¹dze ( których brak nawet na realizacjê
obecnego projektu z dotacja
unijn¹), to - gdy jest siê odpowiedzialnym wobec prawa i
mieszkañców - trzeba podejmowaæ trudne decyzje. Jednak
podkreœliæ tu trzeba jeszcze raz,
¿e decyzja w tej sprawie jak siê
okaza³o po wyborach zapad³a
w paŸdzierniku 2006 roku poprzez odrzucenie memorandum
UE przez stronê polsk¹.
Tak wygl¹da prawda o rzekomym oszustwie Pani Hanny
Gronkiewicz-Waltz popularyzowana w wiêkszoœci przez
tych, którzy sami maj¹ na sumieniu spalarniê odpadów na
Bia³o³êce, a dziœ odwracaj¹
kota ogonem.
Œmieszy mnie tak¿e, gdy
ktoœ zarzuca mi ok³amywanie
spo³eczeñstwa. Nie mam nic do
ukrycia. Na moje stanowisko
odnoœnie handlu w Bia³o³êce s¹
protoko³y z posiedzeñ zarz¹du
miasta, oraz œwiadkowie wielu
spotkañ poœwiêconych kupcom. Je¿eli ktoœ mówi, ze s³ysza³ inne moje wypowiedzi to
niech rano umyje uszy id¹c do
pracy. Na spotkaniu z kupcami
poproszono mnie o zreferowanie sytuacji w rejonie miejskich
terenów przy ulicy Œwiderskiej
i Marywilskiej. Poza tym od
dawna wiadomo, co dzia³o siê
na tych terenach. Mnie zale¿y
na inicjatywach, które dadz¹
podstawê do wyprowadzenia z
dzielnicy nielegalnych sk³adowisk wszelkiego badziewia i
dzia³alnoœci niechcianej w innych rejonach miasta. Nikt dziœ
nie wy³o¿y dla kaprysu setek
milionów z³otych, by zrobiæ
przyjemnoœæ burmistrzowi Kaznowskiemu, tym bardziej, ¿e
bêd¹ to decyzje Rady Warszawy. Rozniecanie wiêc emocji
wokó³ problemu, którego nie
ma, jest nie na miejscu. Jeszcze raz podkreœlam: dla Jarmarku Europa w wydaniu stadionowym w Bia³o³êce miejsca
nie ma. A do budowy hal targowych takich jak w Nadarzynie,
a i owszem, zachêca³em.
Wszystkie takie decyzje wymagaj¹ zgody organów stolicy i
rady dzielnicy, a nie tylko decyzji burmistrza Bia³o³êki. Mam
pytanie do moich antagonistów:
Co zrobili, by nie dopuœciæ do
takiego zanieczyszczenia Bia³o³êki. Najlepiej by³o przymykaæ
oczy?. Przecie¿ posiadaj¹c

tak¹ w³adzê jak w zesz³ej kadencji mo¿na by³o tak¹ politykê przeci¹æ raz na zawsze.
Gdzie by³a praworz¹dnoœæ, gdy
od 2005 roku warszawskie spó³ki dzia³a³y na terenie dzielnicy
nielegalnie? Protoko³y przekaza³em w tej sprawie obecnemu
zarz¹dowi Warszawy. Kto wydawa³ zgodê na sk³adowisko
destruktu pod oknami mieszkañców? I taka jest ca³a prawda o moich k³amstwach.
Chcia³em jednak¿e zmartwiæ
moich przeciwników. Nie nale¿ê do ludzi, którzy tak jak oni
poddaj¹ siê fali populizmu i
p³yn¹ zgodnie z pr¹dem. Nie po
to przyszed³em do samorz¹du,
by z niego czerpaæ dla siebie,
b¹dŸ za³o¿yæ rêce i przeczekaæ,

jak to onegdaj bywa³o. Dziêki
determinacji uda³o mi siê w Bia³o³êce w latach dziewiêædziesi¹tych wybudowaæ basen,
oœrodki sportowe i ruszyæ kulturê. W poprzedniej kadencji realizowano niektóre kolejne moje
pomys³y, ale w sposób wymagaj¹cy sporych wydatków celem ich naprawienia dziœ. To, co
obieca³em wyborcom - realizujê. Zwiêkszy³em dotacje do sfery dzia³alnoœci kulturalnej. Zaczê³y siê odbywaæ koncerty,
które zamar³y cztery lata temu.
Otwieram szko³y dla mieszkañców, a przede wszystkim uda³o
mi siê to, czego moim przeœmiewcom nie uda³o siê w ci¹gu ca³ej kadencji- umieœci³em w
planach inwestycje strategiczne za setki milionów z³otych. Od
samego gadania niestety
puchn¹ jedynie uszy…To
wszystko zabra³o mi jedynie te
ostatnie szeœæ miesiêcy. Porównamy swoje dokonania na koniec kadencji. To chyba staje siê
groŸne dla antagonistów ju¿ na
starcie. Wspó³czujê.
Jacek Kaznowski

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.pl

LATO W MIEŒCIE 2007
25 CZERWIEC - 24 SIERPIEÑ

MIASTO
MIASTO STO£ECZNE
STO£ECZNE WARSZAWA
WARSZAWA
DZIELNICA
DZIELNICA BIA£O£ÊKA
BIA£O£ÊKA
ZAJÊCIA SPORTOWE
BOS

PÓ£KOLONIE
I TURNUS (25.06 - 13.07)

Bia³o³êcki Oœrodek Sportu
P³ywalnia
przy ul. Œwiatowida 56
Hala przy ul. Strumykowej 21
w programie:
• P³ywanie rekreacyjne
i doskonalenie p³ywania
P³ywalnia przy ul. Œwiatowida 56
• Gry Olimpijskie - zajêcia i turnieje
rekreacyjne (koszykówka,
siatkówka, pi³ka no¿na,
lekkoatletyka, æwiczenia si³owe,
tenis sto³owy i ziemny, wspinaczka)
Obiekt przy ul. Œwiatowida 56
Obiekt przy ul. Strumykowej 21
Obiekty otwarte przez ca³e
wakacje w godz. 8.00 - 16.00
- wstêp wolny
Kierownik akcji:
p. Krzysztof Przygoda
tel. 022 676-50-72

BOK
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
ul. Vincenta van Gogha 1
w programie:
• Spektakle teatralne
i projekcje filmowe

BIBLIOTEKI
1. Wypo¿yczalnia
dla Doros³ych
i M³odzie¿y Nr 46
ul. Kowalczyka 3
Kierownik akcji:
p. Joanna B³a¿ejczyk
tel. 022 811-46-38

2. Biblioteka
dla Dzieci
i M³odzie¿y Nr 4
ul. Antalla 5
Kierownik akcji:
p. Zofia Cofa³ka
i Agata Szymañska
tel. 022 884-47-70

1. SP Nr 110 ul. Bohaterów 41
Koordynator: p. Gra¿yna Zaj¹c
tel. 022 811-29-62
2. SP Nr 314 ul. Porajów 3
Koordynator: p. Gra¿yna Sobczak
tel. 022 811-40-07

II TURNUS (16.07 - 03.08)
3. SP Nr 344
ul. Erazma z Zakroczymia 15
Koordynator:
p. Urszula Muszyñska
tel. 022 614-90-30

III TURNUS (06.08 - 24.08)
4. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A
Koordynator:
p. Iwona Kwiatuszyñska
tel. 022 676-53-80

w programie:
w programie:
• Zajêcia plastyczne
• Spotkania czytelnicze
• Gry i zabawy
dydaktyczne
• Konkursy rysunkowe
zwi¹zane z latem
• Gry planszowe
• Spotkania z ciekawymi
ludŸmi
• Wystawy
najciekawszych prac

• Wycieczki autokarowe
• Zajêcia rekreacyjne
• Zajêcia sportowe
• Zajêcia plastyczne
• Gry i zabawy na œwie¿ym
powietrzu
• Gry planszowe
• Zajêcia œwietlicowe
• Konkursy, turnieje
• Wycieczki plenerowe
(ZOO, teatr, kina)

Obiekt otwarty dla pó³kolonii
Kierownik akcji:
p. Marcin Jasiñski
tel. 022 614-66-56

Pó³kolonie czynne
w dni powszednie
w godz. 7.00 - 17.00

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Dyskretny s³uch
dokoñczenie ze str. 1

Ludzki uk³ad s³uchowy jest
bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwankowaæ, nie wystarczy po prostu za³o¿yæ jakiœ
tam aparat s³uchowy, w³¹czyæ
go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak
najlepiej wykorzystaæ s³uch,
nale¿y zacz¹æ od wizyty u
specjalisty. Zbada on s³uch,
wypyta o styl ¿ycia i wspólnie
z pacjentem znajdzie najlepsze rozwi¹zanie. A wybieraæ
mamy naprawdê z czego.
W ostatnich miesi¹cach pojawi³ siê nowy aparat s³uchowy
Oticon Delta, którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t
zmieniaj¹ odczucia na temat
aparatów s³uchowych, które nie
s¹ ju¿ „du¿e, nieporêczne i be¿owe”, lecz sta³y siê nowoczesnymi urz¹dzeniami u³atwiaj¹cymi komunikacjê. W USA i
Niemczech aparat Oticon Delta szturmem opanowa³ tamtejsze rynki, wyznaczaj¹c nowe
standardy pomocy osobom niedos³ysz¹cym. Teraz dostêpny
jest tak¿e w naszym kraju. Aparaty Oticon Delta wyposa¿one
s¹ w uk³ady sztucznej inteligen-

cji, które nieustannie monitoruj¹
to, co dzieje siê w otoczeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej
i skutecznie reaguj¹ na jego
zmiany. To zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿liwoœciach przetwarzania dŸwiêku. Co wiêcej, pacjent mo¿e wybieraæ spoœród a¿ 17 kolorów
w jakich dostêpna jest Delta!
Osoby niedos³ysz¹ce doœwiadczaj¹ czêsto chwil zak³opotania, kiedy uœmiechaj¹ siê
i potakuj¹, nawet jeœli umkn¹³
im w¹tek rozmowy. Deltê
opracowano szczególnie z
myœl¹ o poprawie rozumienia
mowy – czy to na spotkaniu,
w biurze, czy przy rodzinnym
stole. „Maj¹c Deltê pacjent
mo¿e byæ pewny, ¿e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³mi,
czy z kolegami z pracy, nie
umkn¹ mu ¿adne wa¿ne informacje” – mówi Jacek Kozio³,
dyplomowany protetyk s³uchu.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetów firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsulta-

Oticon Delta
– aparat XXI wieku
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z
refundacji NFZ i œrodków
PFRON. W zwi¹zku z du¿ym
zainteresowaniem naszymi
us³ugami prosimy o telefoniczn¹ rezerwacjê wizyt.

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 022 353-06-20
ul. Brzeska 12
(Przychodnia Przyszpitalna)

tel. 022 499-69-40
www.fonikon.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Warszawa Praga Pó³noc
ul. Brzeska 12,
tel. 022 499 69 40
Warszawa Bródno
ul. Kondratowicza 37
tel. 022 353-06-20
Warszawa Praga Po³udnie
ul. Ostro³êcka 4
tel. 022 498-74-80
Warszawa Wawer
ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353-42-50
Warszawa Mokotów
ul. J. D¹browskiego 16
tel. 022 498-75-40
Warszawa Œródmieœcie
ul. Nowowiejska 31
tel. 0514-922-227
(po godz. 15-tej)
Warszawa Wola
ul. Leszno 17
tel. 022 862-99-90
Warszawa Bemowo
ul. Cio³ka 11
tel. 022 877-07-63
Warszawa Bielany
ul. ¯eromskiego 33
tel. 022 499-66-30
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby dobrze wypocz¹æ...
KREDYT GOTÓWKOWY

•
•
•
•
•

nawet do 60 000 z³
na okres do 72 miesiêcy
tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach
ju¿ przy dochodzie 470 z³
z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

Kredyt bez zaœwiadczeñ
o zarobkach do 6000 z³
KREDYT KONSOLIDACYJNY

• jedna, ni¿sza rata, która ³aczy w sobie inne
Twoje raty
• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto
• ju¿ przy dochodzie 600 z³
Mo¿liwoœæ otrzymania do kredytu bezp³atnie
karty kredytowej VISA.

Czekamy na Ciebie!

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

B E Z P £ A T N A N A U K A
Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa Targówek Fabryczny
tel. (022) 679-16-69, 679-54-39, 677-86-29
Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,
chcesz kontynuowaæ naukê?
Proponujemy Ci:
2-letnie LICEUM UZUPE£NIAJ¥CE w systemie

• dziennym dla m³odzie¿y
• wieczorowym (3 razy w tygodniu od godz. 16) dla doros³ych
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Dni Targówka
dokoñczenie ze str. 1

ca Nowoczesnego „Alexia” oraz formacja „Open Dance”.
Po tej dawce tañca nowoczesnego
przenieœliœmy siê w inne rejony, a mianowicie do Irlandii. Wyst¹pi³ wtedy, prowadzony przez Annê Zawadzk¹, zespó³ tañca irlandzkiego „Realtai”, chluba gimnazjum nr 145 i ca³ego Targówka. Zespó³,
który od lat bierze udzia³ w miêdzynarodowych konkursach, jak zwykle zaprezentowa³ zachwycaj¹cy program z charakterystycznym stepowaniem. Zwróci³y te¿
nasz¹ uwagê trzy nowe, obiecuj¹ce tancerki: Kasia, Michalina i Patrycja.
O godzinie 17 rozpoczê³a siê prezentacja Domu Kultury „Zacisze”. Swój program artystyczny pokazali najm³odsi z
„Akademii Malucha”. Nastêpnie uczestniczyliœmy w niezwyk³ym pokazie pt.: „Boogie Woogie Show”. Swoje umiejêtnoœci w
rock’n’rollu sportowym zaprezentowa³o 5
par. O godzinie 19 mia³ miejsce koncert
„Szemrany Plan Warszawy”. Warszawskie
piosenki z okresu miêdzywojennego zaprezentowali aktorzy teatru Rampa.

Najwiêcej publicznoœci zgromadzi³o
siê przed scen¹ wieczorem, o godzinie
20. Wtedy to wyst¹pi³a gwiazda polskiej
estrady muzycznej, Monika Brodka. Jej
koncert przyjêty zosta³ entuzjastycznie.
Ca³oœæ Dni Targówka zwieñczy³ 15-minutowy pokaz sztucznych ogni.
Wystêpom artystycznym towarzyszy³y
ró¿ne inne atrakcje. Biblioteka Publiczna
prowadzi³a akcjê „Ksi¹¿ka za grosik”. Harcerze organizowali konkursy dla dzieci.
Najm³odsi mogli te¿ pojeŸdziæ na kucykach
oraz wzi¹æ udzia³ w zajêciach aikido. Przez
ca³y czas trwania festynu wolontariusze z
Hospicjum Domowego ksiê¿y Marianów z
ul. Tykociñskiej prowadzili zbiórkê ofiar na
wsparcie oœrodka. Zbierano te¿ podpisy
pod protestem przeciw lokalizacji Jarmarku „Europa” przy ul. Radzymiñskiej.
Tegoroczne Dni Targówka by³y wiêc
pod ka¿dym wzglêdem bardzo urozmaicone. Prezentacja osi¹gniêæ dzielnicowych oœrodków kultury oraz wystêpy zaproszonych gwiazd z³o¿y³y siê na atrakcyjny, sprawnie zorganizowany program
rozrywkowy.
Joanna Kiwilszo

Klezmerskie muzykowanie
dokoñczenie ze str. 1

spaceru wytycza³y miejsca szczególnie
zwi¹zane z histori¹ praskich ¯ydów.
I tak, zespó³ rozpocz¹³ swoje muzykowanie przed bram¹ wejœciow¹ na bazar Ró¿yckiego. Nastêpnie przeszed³ na
podwórko przy Targowej 50/52, gdzie
mieœci³ siê ¿ydowski dom modlitwy. Dalej, kapela graj¹c przesz³a przez bazar
na ulicê Brzesk¹, skrêci³a w Z¹bkowsk¹ i
zatrzyma³a siê przed lokalem „W Oparach Absurdu” przy Z¹bkowskiej 6. Tutaj, na rozwiniêtym szybko dywanie, da³a
¿ywio³owy koncert, porywaj¹c do tañca
okolicznych mieszkañców. Coraz wiêkszy
pochód uda³ siê nastêpnie przejœciem podziemnym pod Targow¹ na ulicê K³opo-

towskiego. Kolejnym przystankiem by³
Hotel Hetman. Trasa zakoñczy³a siê na
skrzy¿owaniu ul. Jagielloñskiej i K³opotowskiego, przy pomniku kapeli praskiej.
Muzyczny spacer zespo³u Nayekhovichi ulicami Pragi by³ dla wielu ludzi zaskoczeniem. Wspania³a, ¿ywio³owa muzyka wyzwoli³a du¿o dobrej energii. Ludzie spontanicznie przy³¹czali siê do pochodu i wspólnej zabawy. Mo¿e po tym
wydarzeniu o¿yje tradycja podwórkowych kapel? Na pewno wzroœnie zainteresowanie kultur¹ ¿ydowsk¹, a w³aœciwie kultur¹ miêdzyetniczn¹, jak¹ reprezentuje zespó³ z Moskwy.
Joanna Kiwilszo

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Miej uœmiech na twarzy
i pó³ godziny w zapasie
Warszawa to miasto prê¿nie rozwijaj¹cego siê biznesu, têtni¹cego postêpu w wielu
dziedzinach ¿ycia oraz szalonej konkurencji. Jak grzyby po deszczu powstaj¹ nowe
sklepy i centra handlowe. Przechodzieñ przyci¹gany przez przemo¿n¹ si³ê reklamy i
blask neonów, coraz czêœciej zatraca siê w … kupowaniu. Balsamem na stargane
nerwy staj¹ siê nowe pary skarpet czy kilka nowych p³yt. Lecz s¹ rzeczy, których kupno musi byæ starannie zaplanowane. Nie powinniœmy, ba – nie wolno nam kierowaæ siê
przy tych zakupach kaprysami ani daæ siê skusiæ wabi¹cymi zewsz¹d przynêtami.
Na pewno warto rozs¹dnie podejœæ do kupna okularów. Para dobrze dobranych
szkie³ w fachowo dopasowanych oprawkach mo¿e nie tylko pomóc naszemu wzrokowi,
ale równie¿ wprawiæ nas w dobry nastrój na wiele miesiêcy. Przypadkowo i nieprecyzyjnie wykonane okulary bêd¹ pogarszaæ nasz wzrok i powodowaæ d³ugotrwa³y ból
g³owy. Warto siê wiêc zastanowiæ, nim zdecydujemy siê dokonaæ zakupu okularów.
Na warszawskim rynku jest ponad 500 firm zajmuj¹cych siê optyk¹ okularow¹. Wci¹¿ powstaj¹ nowe sklepy, oferuj¹ce klientom okulary, soczewki kontaktowe i ró¿nego rodzaju akcesoria. Nie³atwy wyda³by siê zatem wybór dobrego
zak³adu optycznego, gdyby nie fakt, ¿e ju¿ kilka lat temu najwy¿szy laur w dziedzinie rzemios³a i kupiectwa zosta³ przyznany polskiej firmie optycznej – Centrum Optyki Okularowej „Optokan”, mieszcz¹cej siê przy ul. Kondratowicza 23 na
warszawskim Bródnie. „Us³ugowy Oskar” zdobi wnêtrze zak³adu i zdaje siê codziennie podkreœlaæ jego dewizy: dba³oœæ o zdrowie, wygodê i gust klienta oraz
utrzymanie najlepszej, œwiatowej jakoœci wykonanych okularów.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” s³u¿y klientom od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Przez te lata wykonano tu ponad 50 tysiêcy okularów. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e zak³ad jest znany i polecany nie tylko przez mieszkañców Pragi, ale ca³ej
Warszawy i okolic. Klienci ju¿ wiedz¹, ¿e „Optokan” nie jest zwyk³ym sklepem z okularami. W tym zak³adzie kompetentni pracownicy potrafi¹ zadbaæ o wzrok pacjenta. W
Centrum Optyki Okularowej jest bowiem gabinet okulistyczny, w którym lekarze okuliœci przyjmuj¹ non-stop. Na wizyty nie trzeba siê wczeœniej umawiaæ. Gabinet wyposa¿ony jest w sprzêt komputerowy najnowszej generacji. Lepszy mo¿na spotkaæ ju¿ tylko
w specjalistycznych klinikach. Dziêki szczegó³owemu badaniu, zarówno optycznemu,
jak i komputerowemu, bêdziemy pewni postawionej diagnozy.
Po zapisaniu odpowiednich szkie³ i dobraniu najw³aœciwszych opraw, w czym pomog¹ pracownicy zak³adu, bêd¹ Pañstwo czekaæ na gotow¹ parê okularów jedynie pó³ godziny. W czasie oczekiwania mo¿na mile spêdziæ czas w Sali telewizyj-

Stowarzyszenie Teatralne Remus znane jest z dzia³ania wœród spo³ecznoœci borykaj¹cych siê z ró¿nymi problemami
oraz grup wyobcowanych i niedocenionych. Tak¹ grup¹ niew¹tpliwie s¹ uchodŸcy czeczeñscy, zmuszeni do ucieczki z w³asnego kraju, ogarniêtego wojn¹. Wiêkszoœæ z nich trafi³a do Polski, która sta³a
siê dla nich pierwszym od dawna bezpiecznym miejscem, przystankiem w drodze na Zachód i nowym domem.
Przez pierwsz¹ po³owê 2007 r. aktorzy
z teatru Remus prowadzili zajêcia z dziedziny animacji kultury w oœrodku dla
uchodŸców czeczeñskich w Lininie ko³o Góry
Kalwarii. JeŸdzili tam z wystêpami i koncertami, a w zamian Czeczeni prezentowali im swoje tañce i pieœni. To by³a wymiana
tradycji kultury, wzajemne poznanie.
17 czerwca w siedzibie Teatru Remus
odby³ siê fina³ projektu animacji kultury

Artysta jest w ka¿dym z nas
nu prezentowana jest praca ca³oroczna. Piknik Rodzinny, o którym mowa, to najwiêksza impreza plenerowa na Zaciszu. To dobry moment na rozmowy, w³¹czanie siê do
pracy twórczej i podpatrzenie tego na co
inni przeznaczaj¹ swój wolny czas. Piknik
to kilka godzin z muzyk¹, œpiewem, tañcem i plastyk¹. Program tegorocznego Pikniku, który odby³ siê 17 czerwca w niedzielê, by³ bardzo bogaty. Ujête zosta³y prezentacje uczestników zajêæ, bo oni s¹
najwiêksz¹ radoœci¹ DK „Zacisze”, jak
równie¿ ciekawych goœci. Mowa tu o wystêpie trzech zespo³ów prezentuj¹cych
ró¿ne kultury i tradycje: „Pruszkowiacy” – Zespó³ Tañca Ludowego, „Balkan
Sevdah” – propaguj¹cy ba³kañsk¹ muzykê i taniec oraz „Ka³e Jakha”, który
zaprezentowa³ romski folklor i muzy-

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

„Bez twarzy” i „Jedno Echo”
w teatrze Remus

Foto Stefan K³osiewicz

Zacisze artystyczne, kulturalne i przyjazne mieszkañcom. Niektórzy kojarz¹ je
z lokalizacji na mapie, inni s³yszeli, ¿e jest
tu du¿o zieleni. To wszystko prawda. Nie
mniej jednak Zacisze to te¿ ostoja dla wydarzeñ artystycznych. Na co dzieñ szerok¹
gamê zajêæ artystycznych oferuje DK „Zacisze”, organizuje liczne akcje plenerowe,
wystawy, koncerty. Na zakoñczenie sezo-

nej, czy przegl¹daj¹c prasê. Niepostrze¿enie minie 30 minut i zostan¹ wrêczone
gotowe okulary. Klient pewnie nie zd¹¿y zauwa¿yæ, ¿e czeka pó³ godziny. W „Optokanie” jednak ju¿ dawno zwrócono uwagê na to, jak bardzo cenny jest czas klienta.
Wykonanie okularów w zaledwie pó³ godziny to naprawdê ogromny sukces. ¯adnemu zak³adowi siê to nie udaje prócz „Optokanu”. Na ten „milowy krok” z³o¿y³o siê
wiele sk³adników: nowoczesny sprzêt sterowany komputerowo, pozwalaj¹cy na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w oprawkach; zatrudnienie dobrych i wyspecjalizowanych pracowników (od okulistów po techników optycznych); skupienie w jednym miejscu zak³adu obs³uguj¹cego klientów oraz du¿ego
magazynu szkie³ i opraw. Dziêki temu uda³o siê skróciæ do minimum czas oczekiwania na okulary. W tym roku „Optokan” jest niedoœcigniony. Przegania wszystkie inne
zak³ady, zarówno polskie jak zagraniczne, o ca³e… pó³ godziny.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przez lata swej dzia³alnoœci wiele wniós³ w
rozwój optyki w Polsce. Jako pierwsi wprowadzili na rynek blueblocker, jak¿e dziœ popularne. Jako pierwsi te¿ zdecydowali siê pracowaæ na niezwykle specjalistycznym sprzêcie optycznym, by tym samym skróciæ czas wykonania okularów, nic nie trac¹c na ich
jakoœci. Szybka i kompleksowa obs³uga te¿ ju¿ znane s¹ wœród klientów „Optokanu”.
„Optokan” zas³yn¹³ z akcji prowadzonej od d³u¿szego czasu w mediach. Wiele
artyku³ów prasowych i reporta¿y, dotycz¹cych badañ wzroku, wyboru odpowiednich
szkie³, soczewek kontaktowych, czy profilaktyka wœród dzieci, s³u¿y rzetelnemu informowaniu spo³eczeñstwa. „Optokan” chce w sposób przystêpny informowaæ o wspó³czesnych sposobach zapobiegania wadom wzroku, ich leczenia i kompensowania.
Informacja i fachowa pomoc to ogromne atuty tego zak³adu optycznego. Wydaje siê
zatem, ¿e podczas zakupów klienci nie dadz¹ siê ju¿ skusiæ has³om bez pokrycia.
Z „Optokanu” wszyscy wychodz¹ równie zadowoleni, jak podczas wejœcia. Co
wiêcej, wraz z uœmiechem, na twarzy maj¹ nowe, dopasowane okulary i zaoszczêdzone pó³ godziny drogocennego czasu.

kê. Na Zaciszu po raz pierwszy zabrzmia³a
muzyka mandolinowa w wykonaniu zespo³u „Juno Wars” z SP nr 316 im. Astryd Lindgren. M³odzie¿ ucieszy³ z pewnoœci¹ wystêp
hip-hopowej formacji Enigma, dzia³aj¹cej w
Akademii Tañca Grace.
Na terenie Artystycznego miasteczkazaplanowaliœmy liczne dzia³ania: konkursy, robienia piêknych kwiatów z artystk¹
ludow¹ z Kadzid³a, by³y miody Zbigniewa
Pêcaka i pokaz pszczó³. Do dzia³añ w³¹czy³a siê tak¿e Rada Osiedla Zacisze, Stra¿
Miejska, Stra¿ Po¿arna, które uchyli³y r¹bka swojej pracy. Ka¿da z przyby³ych osób
mog³a wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej na
rzecz Hospicjum Domowego dzia³aj¹cego
przy ul. Tykociñskiej. Bardzo dziêkujemy
osobom, które zechcia³y wesprzeæ akcjê.
Dom Kultury „Zacisze”

wœród uchodŸców z Czeczenii, zatytu³owany „Bez twarzy”. Z³o¿y³ siê nañ wspólny koncert i wystawa fotografii.
W Polsce prawo zakazuje publikacji
twarzy uchodŸców bez ich zgody. Przepis ten zainspirowa³ organizatorów do
stworzenia takiego materia³u fotograficznego, który respektuj¹c zakaz, zdo³a³ jednak pokazaæ ¿ycie uchodŸców i bogactwo kultury czeczeñskiej.
Z folklorem czeczeñskim mogliœmy
siê zapoznaæ bezpoœrednio ogl¹daj¹c
wystêpy zespo³u wokalno – tanecznego
z oœrodka dla uchodŸców w Lininie. Zespó³ tworzy szeœæ dziewczynek w wieku
od 10 do 14 lat. Pieœni i tañce æwicz¹
pod kierunkiem Lejli i Hkavy. Tañcz¹ te¿
m³odsze, kilkuletnie dzieci. Wszyscy
maj¹ tradycyjne stroje, dziewczêta suknie z rozszerzaj¹cymi siê u do³u rêkawami, a ch³opcy czarne „czerkieski”.
- Stroje uszyliœmy sami z materia³ów
kupionych ze œrodków Akcji Humanitarnej – mówi Lejla.
Godne podziwu jest to, ¿e Czeczeni
potrafi¹ w warunkach zagro¿enia i przenoszenia siê z miejsca na miejsce zachowaæ i pielêgnowaæ swoj¹ kulturê. Wszyscy chêtnie œpiewaj¹ i tañcz¹. Nic dziwnego, tañce narodów kaukaskich s¹ naprawdê porywaj¹ce, bardzo rytmiczne.
W trakcie wystêpu, co raz to któryœ z
m³odych Czeczenów wyrywa³ siê do tañca z dziewczêtami z zespo³u, a ca³a widownia wybija³a rytm klaskaniem.
Po tych emocjonuj¹cych wystêpach
mo¿na by³o spróbowaæ tradycyjnych dañ
kuchni czeczeñskiej. Sto³y w kuluarach
teatru ugina³y siê od sa³atek, placuszków, podobnych do naleœników i specjalnej czeczeñskiej cha³wy.
Ju¿ w czasie koncertu w wykonaniu
Czeczenów, aktorzy Teatru Remus zaprezentowali fragment w³asnego projektu „Jedno Echo”. W³aœciwy jednak
koncert, koñcz¹cy tak nazywany cykl

imprez kulturalnych odby³ siê w pi¹tek 22 czerwca.
Jak ju¿ pisaliœmy, „Jedno Echo” to
projekt muzyczno – teatralny realizowany z zespo³em zaproszonych artystów,
reprezentuj¹cych ró¿ne tradycje i techniki wokalne: bu³garsk¹, ukraiñsk¹,
polsk¹, chora³ gregoriañski oraz francuski wielog³os.
Koncert mia³ siê odbyæ na terenie dawnej piekarni w oficynie przy 11 Listopada 10. Chodzi³o o specyficzne warunki
przestrzeni postindustrialnej, daj¹ce
nowe mo¿liwoœci dramaturgiczne i akustyczne. Dla twórców „Remusa” takie
miejsca maj¹ ponadto znaczenie symboliczne – pozwalaj¹ na tworzenie teatru
od zera, budowanie œwiata z chaosu. Tworzenie teatru nie maj¹c do tego narzêdzi, dekoracji, maj¹c tylko w³asne mo¿liwoœci, jak siê okazuje nieograniczone. Nie
uda³o siê zorganizowaæ wystêpu w oficynie przy 11 Listopada z powodu braku
pozwolenia Stra¿y Po¿arnej.
Grupa aktorów z Teatru Remus wystêpuj¹c w swojej siedzibie dowiod³a jednak przede wszystkim tego, ¿e nieograniczone s¹ mo¿liwoœci ludzkiego g³osu,
¿e jest to najwspanialszy instrument.
Wykonano a`capella szereg pieœni, po-

chodz¹cych z ró¿nych krajów. Utwory te
jedn¹ klamr¹ spina³ na pocz¹tku i na
zakoñczenie „Tourbillon” – francuska
pieœñ œredniowieczna. By³y pieœni ukraiñskie oraz polska pieœñ o nadobnej
dziewczynie i nadobnym Jasieñku.
Brzmieniu g³osów towarzyszy³ tylko
ruch, przytupywanie i klaskanie. I choæ
wiêkszoœæ tekstów by³a niezrozumia³a jêzykowo, nie przeszkadza³o to w zrozumieniu przekazu i emocji. Okazuje siê,
¿e treœæ s³ów nie stanowi podstawowego
noœnika znaczenia ani œrodka ekspresji.
Pod wzglêdem muzycznym by³o to
znakomicie przygotowane przedstawienie. Aktorzy – muzycy: Nela Brzeziñska, Daniel Brzeziñski, Jakub Iwañski,
Agata Korbel, Katarzyna Migdalska, Katarzyna Staniszewska i David Stypniewski wspaniale operuj¹ g³osem.
By³a jeszcze postaæ z latarni¹, któr¹
odegra³a Ewelina Zaremba, sta¿ystka i
wolontariuszka w projektach Stowarzyszenia Remus. Ca³oœæ re¿yserowa³a Katarzyna Kazimierczuk, za³o¿ycielka Teatru Remus, autorka dzia³añ teatralnych
i projektów animacji kultury, realizowanych przez stowarzyszenie.
Otrzymaliœmy spektakl niezwyk³y.
Byliœmy œwiadkami misterium, które
odbywa³o siê za spraw¹ g³osu. „Jedno
Echo” to zupe³nie wyj¹tkowe wydarzenie wœród spektakli teatralnych stolicy.
Dobrze, ¿e na Pradze jest teatr, który
daje nam mo¿liwoœæ uczestniczenia w tak
oryginalnych przedsiêwziêciach dramatycznych.
Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska

Uchwa³a Nr N/XI/61/07
Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyra¿enia przez Radê Dzielnicy Bia³o³êka stanowiska w sprawie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Œcieków „Czajka” oraz budowy na jej terenie spalarni.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z póŸniejszymi zmianami)
Rada Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy uchwala, co nastêpuje:
§1.
W zwi¹zku z planami MPWiK rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Œcieków „Czajka” oraz
budowy spalarni na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, Rada Dzielnicy przyjmuje stanowisko w
przedmiotowej sprawie w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2.
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy do zamieszczenia stanowiska,
o którym mowa w § 1 w prasie oraz do jego rozplakatowania na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w celach informacyjnych.
§3.
Uchwa³ê przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady m.st. Warszawy oraz Prezydentowi
m.st. Warszawy.
§4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
§5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy
Pawe³ Tyburc

Za³¹cznik do uchwa³y Nr N/XI/61/07
Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
z dnia 15 czerwca 2007 roku
Stanowisko Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w sprawie modernizacji i
rozbudowy Oczyszczalni Œcieków „Czajka” oraz budowy na jej terenie spalarni.
W zwi¹zku z planowan¹ rozbudow¹ Oczyszczalni Œcieków „Czajka” oraz budow¹
na jej terenie spalarni Rada Dzielnicy Bia³o³êka przyjmuje stanowisko w brzmieniu:
Rada Dzielnicy Bia³o³êka w dniu 5.06.br. zosta³a zapoznana z decyzj¹ Prezydenta m.st.
Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, o rozpisaniu przetargu na budowê spalarni osadów poœciekowych na terenie modernizowanej oczyszczalni œcieków „Czajka”.
Rada Dzielnicy Bia³o³êka dostrzega podjête w ci¹gu ostatniego pó³rocza przez Pani¹ Prezydent dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania problemu likwidacji osadów poœciekowych w sposób bezpieczny, jak najmniej uci¹¿liwy dla mieszkañców Dzielnicy i neutralny dla œrodowiska.
Rada Dzielnicy stoi nadal na stanowisku, ¿e nie jest korzystne dla mieszkañców Dzielnicy
Bia³o³êka tak znaczna rozbudowa oczyszczalni œcieków „Czajka”, a szczególnie niew³aœciwa jest budowa jednej spalarni dla ca³ego miasta na terenie tej oczyszczalni.
Nale¿y jednak przypomnieæ, i¿ koniecznoœæ rozbudowy istniej¹cej oczyszczalni znana by³a
od dawna, natomiast jej zakres a szczególnie rozszerzenie inwestycji o spalarniê odpadów
poœciekowych - to autorski pomys³ Zarz¹du m.st. Warszawy kadencji 2002-2006 dla przypomnienia – powo³anego i kierowanego w pe³nym zakresie przez „Prawo i Sprawiedliwoœæ.”
Nale¿y z ca³¹ stanowczoœci¹ podkreœliæ, ¿e przy pe³nej aprobacie Rz¹du kierowanego
przez Pana Jaros³awa Kaczyñskiego po³¹czono rozbudowê oczyszczalni z budow¹ spalarni
w jedn¹ nieroz³¹czn¹ inwestycjê. By³o to tym bardziej niew³aœciwe, ¿e jeszcze w 2006r.
Komisja Europejska wyrazi³a w¹tpliwoœci, co do celowoœci takiego po³¹czenia i mo¿liwoœci
ukoñczenia tak ogromnego przedsiêwziêcia w terminie tj. do roku 2010. Mimo to Rz¹d RP i
ówczesny Zarz¹d m.st. Warszawy stanowczo potwierdzili wolê przeprowadzenia obu inwestycji ³¹cznie, jako jednego zadania, na terenie Bia³o³êki. Z dokonanych symulacji wynika,
¿e spalarnia wcale nie musia³a powstaæ na terenie oczyszczalni „Czajka”.
Niestety, wskutek utrzymywania w tajemnicy przed reprezentantami spo³ecznoœci lokalnej naszej Dzielnicy przez rz¹dz¹cych wówczas Warszaw¹ polityków „Prawa i Sprawiedliwoœci” mo¿liwoœci zmiany zakresu ww. inwestycji, sytuacja sta³a siê nieodwracalna. Ostateczny termin zmian projektu ca³ego przedsiêwziêcia poszukiwania innego rozwi¹zania utylizacji odpadów b¹dŸ innej lokalizacji spalarni min¹³ w paŸdzierniku 2006 r. Projekt - przeforsowany przez Rz¹d RP przy wspó³udziale poprzednich w³adz Stolicy - zosta³ zaakceptowany w takiej, a nie innej postaci i w tej w³aœnie formie otrzyma³ dofinansowanie z funduszy
europejskich.
Tego typu dzia³ania nale¿y okreœliæ jasno i wprost jako dzia³ania podjête wbrew ¿ywotnym
interesom mieszkañców Bia³o³êki, bez ich udzia³u i wiedzy. Co wiêcej, jako dzia³ania powoduj¹ce wybuch konfliktów spo³ecznych, za które win¹ próbuje siê obarczyæ obecne w³adze
Miasta i Dzielnicy.
Sytuacja dzisiejsza zafundowana nam przez Zarz¹d m.st. Warszawy kadencji 2002-2006
oraz MPWiK przedstawia siê nastêpuj¹co:
- do roku 2010 Warszawa ma rozwi¹zaæ system œcieków z tym, ¿e jeœli oka¿e siê, ¿e
inwestycja przeci¹gnie siê na rok 2011 i w nim siê zakoñczy - kara za zanieczyszczanie
œrodowiska bêdzie anulowana (obecnie jest warunkowo zawieszona a na koniec roku 2011
jej wartoœæ mo¿e siêgn¹æ 1,5 mld z³. !!!) Nie zakoñczenie inwestycji w tym terminie spowoduje koniecznoœæ zap³acenia wielomiliardowej kary, która obci¹¿y mieszkañców Warszawy.
- dofinansowanie bêdzie udzielone wtedy, gdy ca³a inwestycja, a wiêc ³¹cznie modernizacja oczyszczalni i budowa spalarni, bêdzie ukoñczona w roku 2010 - warunkowo 2011. Rozbudowa i modernizacja samej oczyszczalni bez budowy spalarni spowoduje cofniêcie dotacji dla Warszawy w wysokoœci ponad 250 mln euro.
Rada Dzielnicy w dalszym ci¹gu jest przeciwna budowie spalarni na terenie oczyszczalni
„Czajka” i podtrzymuje swoje stanowiska przyjête w kadencji 2002-2006 oraz w uchwale
Rady Dzielnicy Nr IV/22/07 z dnia 26 stycznia 2007 roku.
Jednak w zwi¹zku z podjêt¹ decyzj¹ zdecydowanie wnioskujemy do w³adz m.st. Warszawy i MPiWK o potraktowanie Komitetu Protestacyjnego przeciwko rozbudowie oczyszczalni
œcieków Czajka i budowie spalarni oraz Stowarzyszenia mieszkañców „Nasza Choszczówka”, jako podmiotów nadzoruj¹cych i kontroluj¹cych proces inwestycyjny.
Rada Dzielnicy Bia³o³êka z satysfakcj¹ przyjmuje informacje o nowym nastawieniu obecnych w³adz Warszawy do Bia³o³êki i negocjowaniu przez Zarz¹d Dzielnicy nowego pakietu
inwestycyjnego dla naszej Dzielnicy, wartego setki milionów z³otych w perspektywie najbli¿szych kilku lat.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e przedmiotowy pakiet, poza wczeœniej obiecywan¹ a nie zrealizowan¹ przez poprzednie w³adze miasta tras¹ Mostu Pó³nocnego i lini¹ tramwajow¹ z ¯erania
bêdzie zawiera³ zgodnie z zapowiedziami nowe inwestycje:
- modernizacjê ulicy Modliñskiej, Marywilskiej, P³ochociñskiej, G³êbockiej oraz budowê
ulic lokalnych,
- œrodki finansowe i pomoc dla Dzielnicy Bia³o³êka w realizacji niezbêdnych inwestycji oœwiatowych,
- zdecydowane przyœpieszenie i potraktowanie, jako priorytet pe³nego wodoci¹gowania i
pe³nego skanalizowania naszej Dzielnicy.
Rada Dzielnicy Bia³o³êka maj¹c na uwadze karygodne i bezprzyk³adne zaniedbania ze
strony poprzednich w³adz Miasta wyra¿a nadziejê, ¿e znaczna wiêkszoœæ z tych inwestycji
zostanie zrealizowana do 2010 r.
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

 meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
 meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
 meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
 biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
VIII sesja rady dzielnicy Targówek

Interwencje i interpelacje
Po³owê VIII, zwyczajnej sesji rady Targówka, 18 czerwca, wype³ni³a dyskusja
nad informacjami o pracach zarz¹du
dzielnicy w II kwartale br. Zarz¹d odby³
w tym czasie 15 posiedzeñ, podj¹³ 80
uchwa³, a do rady skierowa³ 14 spraw,
m.in. kontynuowanie dzia³añ na rzecz
likwidacji spó³ki Goœciniec Mazowsze, regulacji stanu prawnego terenów z reliktem grodziska, rewitalizacji Kana³u Bródnowskiego, prac nad mikroprogramem
rewitalizacji dzielnicy, budowy kompleksu sportowego przy ul. Ko³owej. Opracowano tak¿e propozycje 35 projektów,
które mog³yby byæ dofinansowane z funduszy unijnych oraz projekt zmian w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Przeprowadzono inwentaryzacjê elementów
azbestowych, uruchomiono nowe programy aktywizacji sportowej mieszkañców, sfinalizowano zwiêkszenie dotacji
na remont Teatru „Rampa”.
Informacja o przyst¹pieniu do prac,
przygotowuj¹cych budowê dwóch przedszkoli zainspirowa³a wypowiedzi, wyra¿aj¹ce troskê o zaspokojenie rosn¹cego
zapotrzebowania na miejsca w takich
placówkach.
Czy to prawda, ¿e zarz¹d wyjecha³
do jednego z krajów europejskich? Odpowiadaj¹c na to pytanie Macieja Danko, burmistrz poinformowa³, ¿e Grzegorz Zawistowski, Krzysztof Bugla i Justyna Skalska-Stadejek, jako jedna z reprezentacji sto³ecznych dzielnic, na zaproszenie europos³a Dariusza Rosatiego, pojechali do Brukseli. Spotkali siê
tam z komisarzem Danut¹ Huebner oraz
przedstawicielstwem Sejmiku Mazowieckiego. Koszty przejazdu i pobytu pokrywa³ zapraszaj¹cy; cz³onkowie delegacji
Targówka sami op³acili podró¿ samolotem w obie strony, by skróciæ czas przejazdu. By³a to oficjalna wizyta, zaakceptowana przez prezydent Warszawy.
Krzysztof Zalewski zg³osi³ wniosek,
by w przysz³oœci informacje o wyjazdach
zagranicznych zamieszczane by³y w
sprawozdaniach.
Po przerwie, og³oszonej na wniosek
radnych Bródna, Targówka i Zacisza, roz-

ul. Jagielloñska 16, www.sun-line.pl
tel. (022) 818 26 95, 353 29 66
Wakacje w kraju i za granic¹:
WCZASY, OBOZY, AUTOKAR, SAMOLOT
Last minute ! non-stop
NAJTAÑSZA BU£GARIA
NAJPIÊKNIEJSZA CHORWACJA
UZDROWISKA i CHATY w S£OWACJI
Sp³ywy kajakowe, DOMKI na Mazurach
Ubezpieczenia Tramp Allianz
zapraszamy pn.-pt. w godz. 10-18

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦ sporz¹dzanie umów ♦outscoring
♦windykacja nale¿noœci
♦projekty testamentów
♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
Infolinia: 0801-011-028

poczê³y siê „interpelacje i wnioski”. Zg³aszali je: Maciej Jankiewicz, Zbigniew Poczesny, Anna Moczulska, Agnieszka Kaczmarska, Jêdrzej Kunowski, Alicja Sadowska, Krzysztof Zalewski, Anna Kuczyñska,
Maciej Danko, Sebastian Koz³owski, Iwona Wujastyk. Wypowiedzi te przewodnicz¹cy rady podzieli³ na dwie kategorie:
sprawy bie¿¹ce, do pilnego za³atwienia,
które powinny byæ zg³oszone na arkuszu
interwencyjnym przez biuro rady do burmistrza (nie podczas sesji) oraz interpelacje z pytaniami do zarz¹du, wymagaj¹ce rozpatrzenia i odpowiedzi na piœmie.
Uchwa³odawcza czêœæ sesji by³a krótka. Projekt pierwszej z uchwa³ dotyczy³
zaopiniowania zmian w za³¹czniku dzielnicowym do bud¿etu m.st. Warszawy na
rok 2007: zwiêkszeniu o 5 873 279 z³
planu dochodów; zmniejszeniu o 610
000 z³ i zwiêkszeniu o 6 483 279 z³ planu wydatków, a tak¿e zmianie w spisie

zadañ inwestycyjnych do realizacji na rok
2007. Zmiany pozytywnie zaopiniowa³y komisje: rozwoju inwestycji, bud¿etu
oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. W g³osowaniu popar³o je 19 radnych, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
Po informacji o pozytywnej opinii komisji rozwoju inwestycji oraz ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej – 21 radnych opowiedzia³o siê „za”, 1 – „przeciw” rozszerzeniu listy miejsc, gdzie zakazana jest
sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych. Lista ta obejmuje nastêpuj¹ce adresy: Rembieliñska 7A, Trocka 8, Krasnobrodzka 9/11, ul. Œw. Wincentego 83 i 88, Kondratowicza 4.
Do tematu poprzedniej, nadzwyczajnej
sesji nawi¹zano tylko w informacji, ¿e pod
protestem przeciw przeniesieniu na Targówek kupców z Jarmarku Europa zebrano
ju¿ 7 tysiêcy podpisów. Nie wiadomo, czy
K.
ten orê¿ oka¿e siê skuteczny.

BAR
RESTAURACYJNY

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

0608-087-936
022 811-10-85
www.bialaroza.prv.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
6 – 31 lipca - Wystawa graffiti pn. „SZTUKA ULICY”
IMPREZY W MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM:
1 lipca (niedz.) godz. 16 - Zespó³ Instrumentalny „A Quattro Voci” oraz Popo³udnie z Operetk¹ „Póki siê znów nie spotkamy”
7 lipca (sob.) - godz. 16 - „Letnia Serenada” Praska Orkiestra Dêta DK Œwit,
godz. 17.30 - „Praga nie tylko rockowa” - RYSZARD MAKOWSKI z zespo³em
8 lipca (niedz.) godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim” - Kijowski
Kwartet Bajanistów, Koncert pn. „Wszystko o mi³oœci” w jazzowych interpretacjach
14 lipca (sob.) godz. 16 - „Letnia Serenada” - Orkiestra Dêta OSP Pilawa, godz.
17.30 - „Praga nie tylko rockowa” - Zespó³ INTERZONE
15 lipca (niedz.) godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim” - Zespó³
Muzyki Dawnej Cracovia Barocca oraz Justyna Bacz z zespo³em w programie „Piosenka nie tylko francuska”
21 lipca (sob.) godz. 16 - „Letnia Serenada” - Orkiestra Dêta OSP Gozdowo
godz. 17.30 - „Praga nie tylko rockowa” - TOMEK WACHNOWSKI z zespo³em
22 lipca (niedz.) godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim” - Warszawski Kwintet Akordeonowy oraz Zespó³ Cygañski RAT ROMANO
28 lipca (sob.) godz. 16 - „Letnia Serenada” - M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
Bo¿ewo, godz. 17.30 - „Praga nie tylko rockowa”
29 lipca (niedz.), godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim” - Kapela
Warszawska Staœka Wielanka oraz program poetycko muzyczny „W ho³dzie Powstañcom Warszawy”
Zapraszamy wszystkie dzieci przebywaj¹ce w czasie wakacji w Warszawie do udzia³u w imprezach w Muszli Koncertowej Parku Praskiego we wtorki, œrody i czwartki o godz. 11.00 przez ca³e wakacje. W
programie: wystêpy artystyczne, warsztaty teatralne, happeningi plastyczne, spotkania z magi¹ i wiele innych atrakcji:
3 lipca (Wtorek), godz. 11 - „Wakacyjne szaleñstwo”
4 lipca (Œroda), godz. 11 - program „Lato, lato”
5 Lipca (Czwartek), godz. 11 - warsztaty teatralne i lepienie z gliny
10 lipca (Wtorek), godz. 11 - „Dyskoteka na weso³o”
11 lipca (Œroda), godz. 11 - „Zabawy z iluzjonist¹”
12 lipca (Czwartek), godz.11 - „Weso³a zabawa”
17 lipca (Wtorek), godz. 11 - „Zabawa z niespodziankami”
18 lipca (Œroda), godz. 11 - „M¹droœæ króla Salomona”
25 lipca (Œroda), godz.11 - „Wakacyjna dyskoteka”
26 lipca (Czwartek), godz. 11 - warsztaty rzeŸbiarskie

10 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI: nauka, kursy,
0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski,
rosyjski, grupy, indywidualnie
0606-744-724
ANGIELSKI skuteczn¹ metod¹ konwersacji, matury, jêzyk potoczny (wyjazdy) tel.
022 676-73-65
CHEMIA, matematyka 022
839-32-07, 0695-612-825
KOREPETYCJE, matematyka, fizyka, chemia, dojazd
0515-262-586
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,
Amica, Polar, Whirpoll, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
ARCHIWIZACJA - porz¹dkowanie dokumentacji przedsiebiorstw, firm i instytucji tel.
0509-629-213
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Grochowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
KRAWCOW¥ na poprawki,
Tarchomin 0604-754-055
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w
Warszawie, tanio, solidnie
0500-336-607
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
022 614-97-57
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DAM PRACÊ
AENTÓW ochrony na stacje paliw, ca³a Warszawa i
okolice 5,50/6 z³. netto/h
(022) 614-06-63, 772-87-80,
0664-333-076
FIRMA zatrudni sekretarkê
o wysokich umiejêtnoœciach komunikacyjnych,
tel. 0504-088-726

PANIE do zak³adu na poprawki krawieckie i cha³upniczki zatrudniê tel.
0888-202-088
PIEKARNIA „Szwedka”
zatrudni piekarzy. Dobre
zarobki, zakwaterowanie
gratis, tel. 0606-876-821
PIEKARNIA „Szwedka” zatrudni osoby do sprz¹tania, ul.
Rzepichy 3, tel. 0606-876-821
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja paznokci, tel. 0502-048-531
WYNAJMÊ niedrogo domek letniskowy 50 km od Warszawy w
lesie nad wod¹ 0502-233-391
WWW.KLUBKUFEREK.PL zatrudni studentki pedagogiki w
niepe³nym wymiarze godzin
0501-442-296, 0606-348-567
KONKURS NA OFERTY
SP nr 344 w Warszawie, ul.
Erazma z Zakroczymia 15
og³asza konkurs na oferty dotycz¹ce przygotowania jednodniowych obiadów dla dzieci w
roku szkolnym 2007/2008.
Oferty prosimy przesy³aæ pisemnie na adres szko³y lub meilem:
sekretariat@sp344.edu.pl do
dnia 28 czerwca 2007.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

PRALNIA CHEMICZNA

022 679-36-30
0603-956-654

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52

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

Jeden za, drugi przeciw
- co nas mo¿e uratowaæ?
Proszê Szanownych Pañstwa, na dobry pocz¹tek jak
zwykle krótki komentarz polityczno-spo³eczny. Wakacje tu¿,
tu¿. Przeci¹gamy zmêczone
plecy po roku ciê¿kiej pracy i
zastanawiamy siê, jak przyj¹æ
wzrastaj¹ce ceny benzyny. Kara
to czy nowy podatek wakacyjny, pytam? Tego nie by³o nawet
w staro¿ytnym Rzymie. Na
szczêœcie, prezydent jedynej i
najjaœniejszej RP wróci³ ¿ywy z
negocjacji unijnych. Nieustêpliwie nastawiony pocz¹tkowo,
wyci¹gn¹³ pierwiastek ze zdrowego rozs¹dku i po obliczeniach
wyszed³ kompromis i ¿ycie.
Jeszcze raz zasada: ¿yj i daj ¿yæ
innym, okaza³a siê byæ gór¹,
wiêc tym razem panie premierze, przestañ pan biæ policjantami te biedne pielêgniarki i zrób
pan coœ kompromisowego i konstruktywnego, bo nie ka¿dy ma
konto i dostatek u mamy, a bez
pieniêdzy ¿yæ siê nie da.
W poprzednim odcinku opowiedzia³em Pañstwu o dwóch
rodzajach wirusów wœcieklizny: ulicznym, czyli tym, który
stanowi prawdziwe zagro¿enie
dla ssaków oraz virusie fixe,
czyli o tym, który na drodze
ró¿nych zabiegów laboratoryjnych, stanowi materia³ do produkcji szczepionek.
Poniewa¿ akcja szczepieñ
przeciwko wœciekliŸnie powoli
dobiega koñca, warto poœwiêciæ
kilka zdañ na temat ewentualnych
konsekwencji akcji szczepieñ.
Jakoœæ obecnie stosowanych
szczepionek nie budzi w¹tpliwoœci. Poziom biotechnologiczny jest na najwy¿szym poziomie. Niestety, ten poziom nie
jest na razie osi¹galny dla naszych firm produkuj¹cych takie
biopreparaty dla zwierz¹t. Dlatego importujemy preparaty z
Francji, Holandii, Czech i USA.
Na dwadzieœcia trzy lata
praktyki zawodowej spotka³em

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei).
Pacjenci s¹ zdumie-

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
28 czerwca
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 16 i 20 lipca
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

siê tylko z jednym przypadkiem
choroby poszczepiennej u przesympatycznego rottweilera.
Na czym choroba polega? W
pierwszym przypadku dochodzi
do prze³amania stanu odpornoœci po podaniu szczepionki i
zwierzê zapada na klasyczn¹
wœciekliznê, wywo³an¹ przez
virus fixe, czyli szczepionkowym, w której nie ma zagro¿enia dla ludzi i innych zwierz¹t.
Chore zwierzêta najczêœciej
padaj¹. Podjête leczenie nie
przynosi zamierzonych skutków.
Ta forma choroby jest charakterystyczna dla szczepionek o niskiej jakoœci. Z tych powodów
ok. 15 lat temu wycofano preparat polskiej produkcji, którego
stosowanie powodowa³o upadki dochodz¹ce od 3,2 do10 %.
Jeszcze raz podkreœlê, wœcieklizna poszczepienna nie podaje siê leczeniu. Nie mam danych
na temat wyst¹pienia tej formy
po podaniu nowoczesnych preparatów. Jednak¿e mog¹ zdarzyæ siê niekiedy postacie immunologiczne. To drugi rodzaj patologii poszczepiennej.
WyobraŸcie sobie Pañstwo,
¿e zawartoœæ szczepionki dla
uk³adu odpornoœciowego ssaków przypomina wygl¹dem
w³asne nerwy, w tym mózg.

Powsta³e przeciwcia³a z czasem mog¹ zwalczaæ komórki
uk³adu nerwowego w³asnego
organizmu. Po 2 do 4 tygodni
zaczynaj¹ siê pojawiaæ objawy
sztywnego chodu, dr¿enia i
pora¿enia koñczyn, œlinotok i
trwa³e wysuniêcie jêzyka.
Wytrawny lekarz w sekundê
rozpozna chorobê i pos³uguj¹c
siê jednym do trzech zastrzyczków, usunie objawy. Bowiem ta
forma choroby daje siê szybko
i pewnie wyleczyæ. Naszym zadaniem, jako lekarzy, jest ograniczenie pracy iloœci nadaktywnych przeciwcia³. Widzicie sami
- KOMPROMIS. Zwierzê szybko wraca do zdrowia.
Nie wiem, czy uda siê podobna sztuczka z politykami
wiecznie wœciek³ymi podczas
swoich debat i wyst¹pieñ
Mo¿e i dla nich istnieje jakieœ
antidotum, jakaœ polityczna
szczepionka, czyli tak naprawdê kompromis dla naszego
wspólnego dobra.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
Warszawa, 21 czerwca 2007 r.

List otwarty do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
- Prezydenta m.st. Warszawy
Szanowna Pani Prezydent
Zwracam siê do Pani z uprzejm¹ proœb¹ o zmianê decyzji dotycz¹cej rozbudowy oczyszczalni Czajka i budowy spalarni na jej terenie. Moim osobistym
zdaniem budowa tak potê¿nego obiektu przemys³owego w najbardziej nap³ywowej i rozwijaj¹cej siê dzielnicy w Polsce jest absurdem, który mo¿e doprowadziæ do katastrofy ekologicznej w niedalekiej przysz³oœci oraz koniecznoœci wyp³acania przez m.st. Warszawê ogromnych odszkodowañ za utratê zdrowia
mieszkañców Bia³o³êki. Rozumiem to, ¿e wiêkszoœæ b³êdnych decyzji podjêli Pani
poprzednicy, wywodz¹cy siê z innych ugrupowañ politycznych, jednak uwa¿am, ¿e ludzie Platformy Obywatelskiej powinni mieæ odwagê zatrzymaæ proces ustawicznego pomijania g³osów mieszkañców Bia³o³êki w tej niezwykle istotnej
kwestii dla przysz³oœci dzielnicy. Przypominam, ¿e mieszkañcy dzielnicy w wiêkszoœci poparli Pani kandydaturê oraz kandydatury radnych PO za Pañstwa zdecydowane stanowisko przeciw rozbudowie oczyszczalni i budowie spalarni, zaœ
ostatnia Pani decyzja wiele osób bardzo zawiod³a.
Przedk³adam nastêpuj¹ce propozycje rozwi¹zania niniejszej sprawy:
1) Anulowanie decyzji wyra¿aj¹cej zgodê na rozbudowê oczyszczalni Czajka
i budowê spalarni na jej terenie
2) Uruchomienie projektu budowy nowej oczyszczalni dla lewobrze¿nej czêœci Warszawy (tak aby Czajka objê³a maksymalnie teren prawobrze¿nej czêœci
stolicy) oraz projektu budowy spalarni odpadów poœciekowych na terenie zamieszka³ym przez jak najmniejsz¹ iloœæ osób
3) Uruchomienie konsultacji Zarz¹du m.st. Warszawy z rz¹dem RP oraz organizacjami rz¹dowymi, które doprowadzi³y do przeforsowania projektu wbrew
woli mieszkañców dzielnicy (przy wspó³udziale Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka i
Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Rozbudowie Oczyszczalni Œcieków Czajka)
w kwestii mo¿liwoœci zmiany projektu jak w pkt. 2)
4) Uruchomienie konsultacji Zarz¹du m.st. Warszawy i strony rz¹dowej z
Komisj¹ Europejsk¹ w kwestii mo¿liwoœci zmiany projektu jak w pkt. 2)
5) Doprowadzenie do wyci¹gniêcia konsekwencji wobec wszystkich osób bior¹cych udzia³ w manipulacjach polegaj¹cych na ukrywaniu rzeczywistych danych nt. sprzeciwu mieszkañców Bia³o³êki przed Komisj¹ Wspólnot Europejskich
(6000 g³osów sprzeciwu) oraz odpowiedzialnych za blokowanie informacji o
mo¿liwoœci zmiany koncepcji projektu do paŸdziernika 2006 r.
6) W przypadku doprowadzania do na³o¿enia kar finansowych na m.st.
Warszawa - uruchomienie procesu obci¹¿enia wszystkimi karami Skarbu Pañstwa (w tym pokrycia kwot planowanych dotacji dla m.st. Warszawy)
Nadmieniam, i¿ w dniu dzisiejszym wspó³organizowa³em manifestacjê Komitetu Protestacyjnego na ul. Modliñskiej w pobli¿u bia³o³êckiego Ratusza.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e w przypadku dalszego lekcewa¿enia
g³osów mieszkañców Bia³o³êki przez obecne w³adze Warszawy wraz cz³onkami
Komitetu podejmiemy wszelkie dozwolone prawem œrodki, w³¹cznie z blokowaniem centrum Warszawy w godzinach szczytu.
W zwi¹zku z przyjêtym przeze mnie stanowiskiem, stawiam siê do dyspozycji krajowych i okrêgowych w³adz Platformy Obywatelskiej.
Z wyrazami szacunku
Sebastian Suwa³a, cz³onek Komitetu Protestacyjnego
Przeciwko Rozbudowie Oczyszczalni Œcieków Czajka
cz³onek Ko³a PO Bia³o³êka
P.S. List przedstawia wy³¹cznie moje prywatne stanowisko, które nie musi
byæ odzwierciedleniem stanowiska ca³ego Komitetu Protestacyjnego.

nowa gazeta praska
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Rada wielu

Hanna Gronkiewicz-Waltz
kontra s³u¿ba zdrowia
Lewa strona medalu

Tematy zastêpcze
jak wiadomo, s³u¿¹ odwróceniu uwagi od spraw wa¿nych. Czasem jest to po
prostu smieszne, ale bywa, ¿e staje siê
¿enuj¹ce. Tu niew¹tpliwe, acz nie do koñca chwalebne mistrzostwo przypada niektórym praskim radnym, a zw³aszcza
przewodnicz¹cemu Rady Dzielnicy Praga Pó³noc Jackowi Wachowiczowi z Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej (PWS).
Jego ostatnie pomys³y i zachowania nie
s¹ ju¿ tylko tematem zastêpczym, ale
tak¿e bij¹ wszelkie rekordy absurdu.
Ostatnio zab³ysn¹³ pomys³em reaktywacji na Pradze festiwalu piosenki ¿o³nierskiej, który odbywa³ siê przed laty w Ko³obrzegu. Wprowadzi³ tym samym w zak³opotanie swoich koalicjantów z Prawa
i Sprawiedliwoœci, którym pomys³ rodem
z zesz³ej epoki siê nie podoba³, lecz bali
siê go zanegowaæ, aby nie uraziæ wiernego koalicjanta, jakim jest Praska
Wspólnota Samorz¹dowa. Ostatecznie na
sesji dzielnicy PiS wstrzyma³ siê wiêc od
g³osu i pomys³ Pana Wachowicza przeszed³ dziêki g³osom PWS i kilku radnych
Platformy Obywatelskiej. Najœmieszniejsze jest to, ¿e wszyscy wiedz¹, i¿ nie ma
szans na jego realizacjê, bo organizowanie tego typu imprez nie nale¿y do zadañ dzielnicy, co wyraŸnie stwierdzi³a na
sesji prawniczka urzêdu. Ponadto wymaga to du¿ych nak³adów finansowych, które gdzie jak gdzie, ale akurat na Pradze

Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny

„Carla i Eva”
W naszym salonie oferujemy Pañstwu:
• Strzy¿enie mêskie od 10z³
• Strzy¿enie damskie+modelowanie od 20z³
• Trwa³a od 60 z³
• Farba od 60 z³
• Baleyage od 80 z³
• trwa³a ¿elowa

ul. Darwina 15
tel. (022) 818 98 46
Serdecznie zapraszamy!

mo¿na wykorzystaæ na pilniejsze dla
mieszkañców potrzeby.
Kolejnym nieszczêœliwym pomys³em
radnych Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej by³o podjêcie uchwa³y wzywaj¹cej do
po³¹czenia dwóch szpitali: Praskiego i Kolejowego na Brzeskiej. Abstrahuj¹c od celowoœci takiego posuniêcia trzeba pamiêtaæ, ¿e rada dzielnicy nie ma mocy sprawczej, aby podejmowaæ jakiekolwiek decyzje, czy dzia³ania w tej sprawie. W³aœcicielem Szpitala Praskiego jest miasto
Warszawa, a Szpitala Kolejowego samorz¹d województwa mazowieckiego, wiêc
o przysz³oœci tych placówek mog¹ i powinny decydowaæ jedynie Rada Warszawy i Sejmik Wojewódzki. Poza tym inicjatorzy uchwa³y – radni Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej swój pomys³ mogli
przynajmniej dla przyzwoitoœci skonsultowaæ z w³adzami obu szpitali, bo dyrektor Praskiego dowiedzia³ siê o ich dzia³aniach dopiero po fakcie i to ode mnie.
Nie minê³o kilka dni i z przera¿eniem
przeczyta³em w prasie, ¿e Pan Wachowicz
ma nowy pomys³. Tym razem chce przesun¹æ pomnik „Czterech Œpi¹cych” i aby unikn¹æ miêdzynarodowego skandalu chcia³by
o tym rozmawiaæ z ambasadorem Rosji.
Chce rozmawiaæ dyplomatycznie, ale racjonalnie i odwa¿nie, bo - jak mówi - Polska by³a za Chrobrego potêg¹ europejsk¹
i chyba z tego tytu³u wszyscy do dzisiaj
maj¹ siê nas baæ. Wachowicz dyplomata tego jeszcze nie grali, ale mo¿e zamarzy³o mu siê zast¹pienie Anny Fotygi na stanowisku ministra spraw zagranicznych?
Trochê siê poœmialiœmy, ale tak naprawdê to trzeba p³akaæ nad losem
mieszkañców Pragi. A¿ strach bowiem
pomyœleæ co niektórzy radni prawicy
mog¹ jeszcze wymyœliæ i to za nasze,
niestety, pieni¹dze. Znaj¹c ich rozmach,
nie zdziwi³bym siê chyba, gdyby nawet
podjêli uchwa³ê o wys³aniu lotu za³ogo-

wego w kosmos. Jestem za, o ile poleci
tam Pan Wachowicz i jego dru¿yna.
Tymczasem na s¹siedniej Bia³o³êce radni maj¹ do rozwi¹zania rzeczywiste problemy mieszkañców. W³adze Warszawy
najpierw wyznaczy³y tu lokalizacjê Jarmarku Europa w miejscu, gdzie co rano
tworz¹ siê gigantyczne korki. Jakby tego
by³o ma³o okaza³o siê, ¿e spalarnia odpadów z oczyszczalni Czajka jednak w tej
dzielnicy powstanie. Tego by³o ju¿ mieszkañcom za wiele, wiêc rozpoczê³y siê protesty przeciwników tej inwestycji, którzy
czuj¹ siê oszukani przez Pani¹ Prezydent.
W ten nurt wpisuj¹ siê radni Prawa i Sprawiedliwoœci, którzy najwyraŸniej ju¿ zapomnieli, ¿e to ich prezydent, a potem
komisarz Warszawy zaplanowali lokalizacjê i budowê spalarni na Bia³o³êce. Konsekwencje tej decyzji, ale chyba bardziej
swych niedotrzymanych obietnic o wstrzymaniu inwestycji ponosi teraz Hanna
Gronkiewicz – Waltz, która dosta³a bolesn¹ lekcjê i nauczkê, ¿e gruszek na
wierzbie obiecywaæ nie wolno. Myœlê jednak, ¿e Pani Prezydent sama Ÿle siê z tym
czuje i gotowa jest mieszkañcom Bia³o³êki to wynagrodziæ przyspieszaj¹c najbardziej oczekiwane inwestycje, czego wszystkim jej mieszkañcom ¿yczê.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Prosto z mostu

Jeszcze o prywatyzacji szpitali
Cichnie nagonka na lekarzy. Gdy okaza³o siê, ¿e ostatnie protesty pielêgniarek ciesz¹ siê poparciem wiêkszoœci spo³eczeñstwa, Zbigniew Ziobro zapowiedzia³,
¿e nie bêdzie wiêcej aresztowañ inscenizowanych przed kamerami, a Jaros³aw
Kaczyñski postanowi³ wskazaæ nowego
wroga publicznego. Premier poinformowa³, ¿e rz¹d przygotowuje plan podwy¿ki podatków dla najbogatszych i zapowiedzia³ w tej sprawie referendum. W g³osowaniu wypowiemy siê, czy chcemy, ¿eby
najbogatszym - bur¿ujom, kapitalistom i
spekulantom - odebraæ pieni¹dze, które
nastêpnie bracia Kaczyñscy przeznacz¹ na
podwy¿ki dla pielêgniarek.
„Byæ mo¿e w referendum pojawi siê
pytanie o prywatyzacjê s³u¿by zdrowia”
- doda³ mimochodem premier. Stwierdzi³
przy tym autorytatywnie: „Prywatyzacja s³u¿by zdrowia nie jest rozwi¹zaniem,
bo najwiêcej pieniêdzy na leczenie wydaj¹ ludzie starsi, kobiety w ci¹¿y i dzieci. Bogaci i tak lecz¹ siê w prywatnej s³u¿bie zdrowia.”
Niedawno pisa³em - na innych ³amach
- o sonda¿u, w którym a¿ 54 procent Polaków opowiedzia³o siê przeciwko prywatyzacji szpitali. Ankietowani uwa¿ali zapewne, ¿e s¹ odpytywani z pogl¹du na
odp³atnoœæ us³ug œwiadczonych przez szpital. Albo, co gorsza, uwa¿ali, ¿e za us³ugi

œwiadczone przez prywatn¹ s³u¿bê zdrowia trzeba zap³aciæ. Ubolewa³em, ¿e po
dziewiêciu latach Polacy nie rozumiej¹, na
czym polega³a reforma s³u¿by zdrowia
rz¹du Jerzego Buzka, rozdzielaj¹ca ubezpieczyciela od œwiadczeniodawcy.
Tymczasem najwiêcej mieszaj¹ liderzy PiS, strasz¹c wprowadzeniem op³at
za leczenie w przypadku prywatyzacji.
Rzeczywiœcie, Krzysztof Bukiel domaga
siê reformy obejmuj¹cej m. in. prywatyzacjê ZOZ-ów. Ma racjê. W miastach, w
których samorz¹d przeprowadzi³ czêœciow¹ choæby prywatyzacjê s³u¿by zdrowia, skutki by³y zbawienne dla pacjentów. Nijak siê to ma do odp³atnoœci za
œwiadczenia.
W dodatku, liderzy PiS, sami nie
maj¹c ¿adnej koncepcji, czyni¹ zarzut lekarzom z posiadania postulatów reformy systemu. „Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy nadaje strajkowi ton
polityczno-programowy” - grzmi marsza³ek Dorn.
Nie popisuje siê te¿ merytorycznoœci¹
lekarska kadra kierownicza. W³adze
warszawskiej Akademii Medycznej popieraj¹c strajkuj¹cych domagaj¹ siê m.in.
„radykalnego zwiêkszenia finansowania
ze œrodków NFZ”. A co to jest NFZ? Worek z naszymi sk³adkami. Akademia domaga siê wiêc radykalnej podwy¿ki obo-

wi¹zkowej sk³adki ubezpieczeniowej. No,
Jaros³aw Kaczyñski to przynajmniej
przed podwy¿kami chce referendum...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

Hanna Gronkiewicz-Waltz w czasie
kampanii prezydenckiej obiecywa³a
mieszkañcom Warszawy „zwiêkszenie dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie podstawowym i specjalistycznym
poprzez pilota¿owy program odpublicznienia wybranych ZOZ-ów oraz stworzenie systemu kontroli i nadzoru w³aœcicielskiego nad jednostkami organizacyjnymi,
które uleg³y lub ulegn¹ przekszta³ceniu”
(cytat pochodzi z fragmentu programu
wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz „Pokonamy nie¿yciowe przepisy”).
Przypomnê, ¿e HGW wkrótce po wyborze na prezydenta podda³a w w¹tpliwoœæ sens budowy Szpitala Po³udniowego (¯ycie Warszawy, 15.12.2006 r.),
³ami¹c tym samym z³o¿on¹ wyborcom
obietnicê. Jednoczeœnie, odpowiadaj¹c na
interpelacjê radnego Zbigniewa Cierpisza,
Pani Prezydent sugerowa³a poprawê dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych dla
mieszkañców po³udniowych dzielnic Warszawy miêdzy innymi dziêki budowie
„czterech pe³noprofilowych komercyjnych
szpitali, którymi zainteresowane s¹ najwiêksze firmy medyczne: Karolina Center, Medicover, Lux Med i Swissed”.
Radni PiS podjêli zakrojon¹ na szerok¹ skalê akcjê medialn¹ maj¹c¹ na
celu przekonanie Hanny GronkiewiczWaltz do realizacji jej w³asnego programu wyborczego. HGW pod naszym naciskiem zadeklarowa³a, ¿e Szpital Po³udniowy powstanie. Dlaczego jednak wymienia ju¿ nazwy prywatnych firm?
Ogromny niepokój budz¹ równie¿ decyzje Hanny Gronkiewicz-Waltz w odniesieniu do Szpitala Grochowskiego. Z
powodu niepodpisania przez Biuro Polityki Zdrowotnej umowy ze szpitalem, na
mocy której mo¿liwe by³oby uruchomienie œrodków finansowych w wysokoœci
5,8 mln z³ przyznanych przez Radê War-

szawy, przetarg na rozbudowê i modernizacjê Szpitala Grochowskiego musia³
zostaæ uniewa¿niony. Przedstawiciele
miasta ujawnili, ¿e ekipa HGW zaczê³a
wdra¿aæ „program odpublicznienia”,
który w przypadku Szpitala Grochowskiego mia³ polegaæ na: znalezieniu prywatnego inwestora strategicznego, odkupieniu przez niego od miasta dzia³ki
wraz z budynkami, wybudowaniu przez
miasto, za uzyskane ze sprzeda¿y pieni¹dze, nowego szpitala w innym miejscu, a na koniec utworzeniu prywatnej
kliniki przy ul. Grenadierów.
Prawo i Sprawiedliwoœæ ujawni³o te
bulwersuj¹ce fakty. Ratusz odst¹pi³ od
likwidacji szpitala, jednak nie zrezygnowa³ z odebrania szpitalowi dotacji. Kolejnym przyk³adem „programu odpublicznienia” s³u¿by zdrowia w Warszawie jest Szpital na Solcu, który od lat realizuje program restrukturyzacji. Rada
Warszawy zabezpieczy³a dla szpitala
œrodki inwestycyjne w wysokoœci 1,910
mln z³ z przeznaczeniem na zakoñczenie modernizacji Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego. Podobnie jak w przypadku Szpitala Grochowskiego, program
odpublicznienia ma polegaæ na wykazaniu nieudolnoœci dyrektora i pozbawieniu go œrodków finansowych na tê inwestycjê. Smaczku ca³ej sprawie dodaje
fakt, ¿e w Radzie Spo³ecznej dzia³aj¹cej
przy Szpitalu na Solcu zasiada z nominacji HGW pani Katarzyna Czajka. Jest
ona jednoczeœnie prezesem jednej z prywatnych firm medycznych. Czy to w³a-

œnie ta firma ma przej¹æ „odpubliczniony” przez HGW szpital?
Pani Prezydent funduje blokuj¹cym
Kancelariê Premiera pielêgniarkom namioty, koce, catering - wszystko z naszych
podatków. Powy¿sze fakty mog¹ wskazywaæ, ¿e jednoczeœnie po cichu d¹¿y do
aferalnej prywatyzacji warszawskich szpitali. Setki pielêgniarek wyl¹duj¹ wówczas
na bruku, a opieka zdrowotna stanie siê
dostêpna dla zamo¿nych wyborców Platformy. Ale ju¿ nie dla emerytów, nauczycieli i wszystkich zwyk³ych warszawiaków.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
prosimy o kontakt w celu ustalenia mo¿liwoœci
uzyskania odszkodowania

Infolinia: 0801-011-028
Kancelaria „CASUS” ul. Lewinowska 7

Oœwiatowa burza
Zawsze, gdy og³aszane s¹ wyniki
egzaminów gimnazjalnych na Pradze,
wœród radnych prawicy wybucha burza.
Rzucane s¹ mocne s³owa, pojawiaj¹ siê
wezwania do debaty nad stanem praskiej
edukacji. Lat temu kilka nawo³ywano
nawet do wyci¹gania konsekwencji wobec dyrektorów praskich gimnazjalnych
placówek za s³abe wyniki egzaminów.
Zada³em sobie wiêc trochê trudu, aby
porównaæ osi¹gniêcia naszej praskiej
m³odzie¿y na tle kraju, Mazowsza i Warszawy. Efekt przedstawia tabela.
Wynik
egzaminu
RP
Mazowsze
Warszawa
Praga Pó³noc

dania dowodz¹, ¿e tym lepsze osi¹gniêcia dziecka im wy¿sze wykszta³cenie i dochody rodziców, którzy s¹ w stanie zapewniæ mu dodatkowe przygotowanie.
Praga to równie¿ du¿e wewnêtrzne
dysproporcje. Wynik absolwentów gimnazjum im. W³adys³awa IV to prawie 90
punktów, ale do œredniej praskiej wchodzi tak¿e gimnazjum dla pracuj¹cych z
Kawêczyñskiej, gdzie przekroczenie
punktów 20 jest osi¹gniêciem. Bezrobocie, wielodzietnoœæ, brak zaanga¿owania
rodziców to problemy, z którymi na Pra-

Czêœæ
humanistyczna
31,5 pkt.
32,8 pkt.
brak danych
33,3 pkt.

Widaæ z niej jednoznacznie, ¿e pomimo faktu, i¿ praskie gimnazja plasuj¹ siê
najgorzej na tle innych dzielnic w Warszawie, to wyniki praskich uczniów nie
odbiegaj¹ od œredniej na Mazowszu, a
lepsze s¹ od œredniej krajowej. Analizie
tego zjawiska poœwiêcono ju¿ wiele ton
papieru. W du¿ych miastach jest lepiej
wykszta³cona kadra pedagogiczna, ale
te¿ faktem jest, i¿ trudno porównywaæ
zaanga¿owanie rodziców na Pradze czy
Œródmieœciu w sprawy swoich pociech. Ba-

nieœæ, aby w kolejnych latach dysproporcje w Warszawie by³y mniejsze. Nie dotyczy to tylko Pragi, ale tak¿e innych
dzielnic jak Ursus, Rembertów, Targówek

Czêœæ
matematyczno-przyrodnicza
25,3 pkt.
26,7 pkt.
brak danych
26,3 pkt.

dze borykamy siê od lat. Praga sama
ich nie rozwi¹¿e, niezbêdne s¹ rozwi¹zanie systemowe, dodatkowe pieni¹dze
na zajêcia wyrównawcze dla uczniów,
pomoc psychologów i pedagogów, praca
z rodzicami. Wysi³ek, który trzeba poWyniki
sprawdzianu
2006
2007
Wzrost 2007/2006

Razem
56,8 pkt.
59,5 pkt.
66,6 pkt.
59,6 pkt.

czy Wola. Jest to olbrzymie wyzwanie
dla miejskiego Biura Edukacji, a dla rekomendowanej przez LiD dyrektor Lipszyc osobiœcie. Przy czym nie chodzi
g³ównie o to, aby awansowaæ w tabelach,
lecz by zmniejszaæ dysproporcje.

Ursynów Bia³o³êka Targówek Praga
32,54 pkt. 29,76 pkt. 28,11 pkt. 25,19 pkt.
32,89 pkt. 30,73 pkt. 29,19 pkt. 27,47 pkt.
0,35 pkt. 0,97 pkt. 1,08 pkt. 2,28 pkt.

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

Zilustrujê to przyk³adem egzaminu
na koniec szko³y podstawowej z lat 2006
i 2007 Pragi, Targówka i Bia³o³êki na tle
najlepszego Ursynowa (tabela powy¿ej).
WyraŸnie wynika, ¿e na Pradze nast¹pi³
najwiêkszy postêp w osi¹ganych wynikach, ale
wa¿niejszy jest fakt, ¿e o ile w 2006 roku ró¿nica w wynikach pomiêdzy Ursynowem a Prag¹
wynosi³a 7,35 punktu, to w 2007 tylko 5,42.
PS. Kole¿ankom i kolegom nauczycielom ¿yczê odpoczynku od ministra
Giertycha. Mi³ych WAKACJI.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
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Bajki dla dzieci
gangsterów
W czasach wielkiego zainteresowania
¿yciem prywatnym
gangsterów – czego
dowodem jest np. popularnoœæ filmu „Œwiadek koronny”, serialu
„Odwróceni”, dokumentu „Alfabet polskiej mafii” – autorzy
„Bajek dla dzieci gangsterów” postanowili historiê polskiej mafii
pokazaæ w krzywym
zwierciadle.
Jak opisaæ „Bajki dla
dzieci gangsterów”?
Najszybciej - jako
skrzy¿owanie „Rodziny
Soprano” z „Miasteczkiem South Park”. I
uwaga: to nie jest
ksi¹¿ka dla dzieci!, chocia¿ jêzyk „Bajek...” stylizowany jest na
„opowiastki dla milusiñskich” (nie mówi siê, ¿e ktoœ kogoœ zabi³,
tylko ¿e zrobi³ mu „tratatata!”), tych opowieœci nie mo¿na miêdzy bajki w³o¿yæ, bo ze szczegó³ami opisuj¹ kilkanaœcie lat, w
ci¹gu których mafia z Pruszkowa i Wo³omina rozpostar³a nad
Polsk¹ swoje z³owrogie macki.
Maj¹c zatem œwiadomoœæ konwencji, czytamy o rycerzachrabusiach z nienawidz¹cych siê ksiêstw, pomiêdzy którymi le¿y
Wielkie Niczyje Miasto. Rycerze ci nie cofn¹ siê przed niczym,
by zebraæ jak najwiêcej haraczy, przemyciæ mnóstwo spirytusu,
ukraœæ setki karet i wysadziæ w powietrze jak najwiêcej wrogów.
Rycerz Dziad nosi na tarczy herb Wo³omina, a rycerze Pershing
i Masa – barwy Pruszkowa, natomiast Zbyniek jest zbójnikiem
ze Szmulek. Niebieskie Oddzia³y nawet próbuj¹ zaprowadziæ
wzglêdny porz¹dek, ale rycerze s¹ zdecydowanie bardziej pomys³owi. Ka¿dy czytelnik coœ niecoœ o tym s³ysza³, ale nie ka¿dy pozna³ szczegó³y tych „legend”.
O AUTORACH:
RAFA£ PASZTELAÑSKI: Dziennikarz œledczy tygodnika
„Wprost”, wczeœniej wieloletni pracownik „¯ycia Warszawy”.
Wnikliwie obserwowa³ narodziny i rozwój polskiej mafii, dociera³ do gor¹cych faktów i stygn¹cych na bruku dowodów. O mafii
wie prawie wszystko i zna w niej prawie wszystkich. Ale nigdy
nie przeszed³ na ciemn¹ stronê Mocy. Prywatnie ekstremalny
fan „Gwiezdnych wojen” i kolekcjoner gangsterskich gad¿etów.
MARCIN PRZEWO•NIAK: Dziennikarz dzia³u warszawskiego w „Dzienniku”, wczeœniej przez kilka lat w „¯yciu Warszawy”.
Cz³owiek rodem ze Szmulek, mi³oœnik Pragi, pasjonat historii
miasta. Hobby: podpatrywanie nowych trendów zachowañ, strojów, jêzyka mówionego rodaków. Osobiœcie zna³ tylko dwóch
prawdziwych gangsterów, wiêc tym bardziej nie mia³ szans
wpaœæ w z³e towarzystwo. Prywatnie: bajkopisarz i autor ksi¹¿ek dla dzieci.
Sprzeda¿ prowadz¹ m.in. ksiêgarnie „Matras” (ul. Targowa 72
– Centrum Handlowe Wileñska) oraz „Eureka” (ul. Francuska 15).

Konkurs!
Pytanie konkursowe: czy Szmulki le¿¹ po prawej, czy
po lewej stronie Wis³y?
Wœród osób, które prawid³owo odpowiedz¹ na to pytanie, rozlosujemy ksi¹¿ki „Bajki dla dzieci gangsterów”.
Na odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu
(022) 618-00-80
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Epitafium
dokoñczenie ze str. 1

Jorn Ake w latach 2001 – 2005
przebywa³ w Czechach. Zwiedza³
Terezin. Odnalaz³ tablicê, upamiêtniaj¹c¹ œmieræ Roberta Desnosa. Próbowa³ wyobraziæ sobie
siebie w takim otoczeniu, zastanawia³ siê, czy wytrzyma³by w
takich warunkach. Postanowi³
wszystko sfotografowaæ i pokazaæ innym. Stwierdzi³ jednak, ¿e
fotografie nie wystarcz¹, zacz¹³
wiêc pisaæ. I tak fotografia i poezja uzupe³niaj¹ siê, dope³niaj¹.

Jorn Ake, ur. w 1964 r. jest artyst¹ wszechstronnym. Ukoñczy³
studia artystyczne w College of
William & Mary w Williamsburgu
oraz studia literackie w Arizona
State University. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Jego
pierwszy zbiór poezji, „Asleep in
the Lightning Fields” otrzyma³
nagrodê X. J. Kennedy w 2001
r. i zosta³ wydany przez wydawnictwo Texas Review Press we
wrzeœniu 2002r. Maszynopis drugiego zbioru, „The Circle Line”
oczekuje na publikacjê. Jorn Ake
ostatnio wspó³pracowa³ z fotografikiem Alyss¹ C. Salomon, a
w roku 2007 stworzy³ unikatow¹
ksi¹¿kê artystyczn¹ z czesk¹
rzeŸbiark¹ Barbar¹ Benish. Wystawa i wyst¹pienie poetyckie
„Epitafium” jest pierwsz¹ prezentacj¹ jego twórczoœci w Polsce.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Jorn
Ake tworzy poezjê polityczn¹,
kiedyœ nazwalibyœmy j¹ „zaanga¿owan¹”. Pisze o II wojnie
œwiatowej, o wojnie domowej
w Hiszpanii i innych wydarzeniach historycznych.
- W Stanach Zjednoczonych
ludzie nie wiedz¹ du¿o o wojnie, nie znaj¹ historii Europy –
mówi artysta. – Wojna to dla
nich coœ bardzo odleg³ego. Postanowi³em o tym mówiæ, przybli¿yæ im te sprawy.
Jorn Ake interesuje siê równie¿ histori¹ Ameryki. Ale nie tylko. Opisuje te¿ dzieñ dzisiejszy,
nazywa siê obserwatorem i komentatorem naszej rzeczywistoœci. Na spotkaniu w galerii fabs
czyta³ kilka swoich wierszy opisuj¹cych Amerykê, nawi¹zuj¹cych do w³asnych doœwiadczeñ.
Wiersz pt. „Co siê dzieje z odleg³oœci¹” powsta³ pod wp³ywem
podró¿y przez pustyniê z Los
Angeles do Arizony. „Wiersz o
z³oœci” mówi o ogl¹daniu amerykañskich filmów akcji, gdzie s¹
same katastrofy i du¿o agresji.
Utwór o „Dziewczynie, która
¿eglowa³a jak latawce” przywo³uje wspomnienia z m³odoœci i
pierwsz¹ mi³oœæ. Natomiast
d³u¿szy poemat „Pelerynka”
nawi¹zuje do walk z Indianami.
Bohaterem jego jest wódz Apaczów, Geronimo i jego dwuletni
synek, o imieniu Pelerynka, który zosta³ zabity przez bandê rebeliantów z Meksyku.
Trochê gorzka by³a ta poezja,
ale takie jest nasze ¿ycie i œwiat.
Jak powiedzia³ poeta, w naszych
czasach woda nie zmienia siê w

wino, lecz w ropê. Ludzie goni¹
za pieniêdzmi. Co odpowiedzieliby na pytanie Roberta Desnosa,
zawarte w wierszu „Epitafium”:
„¯yj¹cy, co zrobiliœcie z bogactwami tego œwiata?”
Fotografie Jorna Ake’a z Terezina przedstawiaj¹ najczêœciej
zakratowane okienka, przez które do ponurych cel wschodzi œwiat³o. To œwiat³o jest jak nadzieja. I
w poezji nowojorskiego artysty te¿
jest du¿o nadziei i optymizmu.
Wiersz, podobnie jak fotografia,
pokazuje tylko fragment ¿ycia.
Zawsze mo¿na sobie wymyœliæ
optymistyczne zakoñczenie.
Wystawê fotografii Jorna
Ake’a w galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul. Brzeskiej
7 mo¿na ogl¹daæ do 12 lipca w
pi¹tki w godz. 15 – 17, w soboty i niedziele w godz. 13 – 15,
a w pozosta³e dni po uzgodnieniu, tel. 0505-121-417.
Joanna Kiwilszo

Podziêkowanie
„Ca³y œwiat jest szczêœliwy, jeœli s¹ na nim ¿yczliwi ludzie. S¹ oni jak œwiat³o w ¿yciu”
KLUB WOLONTARIATU dzia³aj¹cy przy Filii nr 2 Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek ul. Stojanowska 12/14 sk³ada grupie Wolontariuszy z Zespo³u Szkó³ Piotra Wysockiego
oraz Studentom: dwóm Martom, Bartoszowi, Monice, Katarzynie, dwóm Agatom, Wojciechowi,
Marcinowi, Karolinie, Justynie, Ewelinie, Ma³gorzacie i Gra¿ynie, Barbarze, £ukaszowi i Jolancie serdeczne podziêkowania za niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebuj¹cym.
Jednoczeœnie ¿yczê Wam udanych wakacji
Koordynator Wolontariatu Ma³gorzata Kornet

