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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Noc Pragi po raz trzeci
Wiadomo, ¿e Praga ma ogromny kulturalny potencja³,
który przy okazji œwiêta dzielnicy uwalnia siê niemal spontanicznie. Ka¿dy dzia³aj¹cy na Pradze klub, teatr, ka¿da pracownia plastyczna, a nawet bar mleczny - tej nocy 15 czerwca
otwiera³y swe podwoje, prezentuj¹c wszelkie atrakcje.
Trzecia edycja Nocy Pragi mencie akordeonu bawili spozasta³a Pragê rozkopan¹, a ry t³umek widzów na podwómieszkañców umêczonych rzu klimatycznej kawiarni Stabudow¹ metra. Dla oswojenia ra Praga przy ul. Targowej 18.
nieprzyjaznej przestrzeni ogro- Podczas tej „Szemranej nocy”
dzenie placu budowy ozdobi- co temperamentniejsi goœcie
³a wystawa zdjêæ „Jestem z mogli siê udaæ na wycieczkê
Pragi” – 65 pe³nych ciep³a por- wartburgiem lub riksz¹ z mótretów mieszkañców dzielnicy wi¹cym warsiawsk¹ gwar¹
oraz jej goœci. Jest to projekt przewodnikiem. Praskie i warJulity Delbar z Atelier Klitka szawskie szlagiery sprzed lat
przy ul. Z¹bkowskiej 12, z œpiewano tak¿e m.in. na Z¹bwdziêkiem prze³amuj¹cy pe³en kowskiej w Czarnym Motylu i
stereotypów wizerunek „typo- Skamiejce. Nadprogramowo
wych” pra¿an. Praskich klima- koncert da³a te¿ Kapela Pratów by³o tej nocy jednak znacz- ska w s¹siedztwie niebieskich
anio³ków. Z kolei na podwórko
nie wiêcej.
Styl i urok przedwojennej przy 11 Listopada 22 Dom KulPragi w znakomity sposób od- tury Praga zaprosi³ zespó³
da³a Grupa Teatralna Warsza- Czessband, Justynê Jary oraz
wiaki. M³odzi aktorzy praskimi seniorów z Pragi, muzykuj¹szlagierami przy akompaniadokoñczenie na str. 3
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Maria ju¿ w pracy
Maria opuœci³a do³ek startowy i ruszy³a z Ronda Daszyñskiego.
Druga po Annie, gigantyczna tarcza TBM, dr¹¿y pó³nocny
tunel II linii metra, pod¹¿aj¹c w kierunku stacji Powiœle.
Równolegle przebiega mon- wo, dr¹¿¹c tunel i równoczeta¿ taœmoci¹gu, którym na po- œnie uk³adaj¹c jego obudowê.
wierzchniê ziemi bêdzie wy- Si³owniki hydrauliczne przesuprowadzany urobek z tunelu waj¹ przedni¹ tarczê skrawapozostawianego przez Mariê. j¹c¹, która ¿³obi tunel obracaWypiêtrzaj¹ca siê przy Ron- j¹c siê dwa razy na minutê.
dzie Daszyñskiego konstruk- Dyski tn¹ce, ostrza i no¿e s¹
cja, to koñcowy fragment za- wykonane z niewiarygodnie
plecza technicznego obs³ugu- wytrzyma³ej stali. Musi byæ
j¹cego Mariê.
taka, bowiem tarcza naciska
Nowoczesna technologia na grunt z moc¹ 350 barów.
Maszyna potrafi wstrzeliwaæ w
w s³u¿bie metra
Dzia³anie tarcz TBM (Tunnel grunt wodê, pianê, beton lub
Boring Machine) opisywaliœmy plastyfikatory (substancje cheju¿ przy okazji tunelu pod miczne dodawane do polimednem Wis³y, którym pop³yn¹ ru w celu zwiêkszenia jego plaœcieki do Oczyszczalni Czajka. stycznoœci, elastycznoœci, ci¹Ale informacji nigdy za wiele. gliwoœci i miêkkoœci) – wedle
Tarcze pracuj¹ce przy II linii potrzeb uwarunkowanych chametra to urz¹dzenia typu EPB rakterystyk¹ napotkanego
(Earth Pressure Balance – pod³o¿a. Wykorzystuje do tego
technika równowa¿enia ciœnie- celu system specjalnych dysz.
dokoñczenie na str. 2
nia gruntu). Pracuj¹ dwufazo-

nowa gazeta praska
Zbadaj
s³uch

1

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja
protetyka gratis!
W czerwcu specjalna oferta na aparaty telefoniczne
dla nies³ysz¹cych!

Dialog o problemach
spo³ecznych
Czerwcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono omówieniu
problemów spo³ecznych, zidentyfikowanych w przygotowanej
przez urz¹d Strategii rozwoju Pragi. W spotkaniu wziêli udzia³
wiceburmistrzowie Katarzyna £êgiewicz oraz Jaros³aw Sarna,
odpowiedzialny w zarz¹dzie dzielnicy za sprawy spo³eczne.
Wprowadzeniem do dysku- cydowanie krótsza ni¿ warsji by³o wyst¹pienie dyrektora szawska œrednia. Przek³ada
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej siê to bezpoœrednio na trudWojciecha Gajewskiego oraz niejsze warunki, w jakich
El¿biety Guzikiewicz - naczel- musz¹ dzia³aæ pracownicy sonik Wydzia³u Spraw Spo³ecz- cjalni oraz wiêksz¹ iloœæ podnych i Zdrowia w Urzêdzie opiecznych. Na jednego praDzielnicy Praga Pó³noc.
cownika socjalnego w WarszaRozwiali jednoczeœnie nieja- wie œrednio przypada 115
dokoñczenie na str. 2
snoœci co do zakresu zadañ
urzêdu, jakie zg³aszaj¹ mieszkañcy. Pomoc nie jest udzielana automatycznie, ale jedynie po zg³oszeniu siê osoby jej
potrzebuj¹cej. Do interwencji
ze strony OPS kwalifikuj¹ wymienione w ustawie dysfunkcje w po³¹czeniu z kryterium
dochodowym. W 2011 roku
najwiêksz¹ grupê osób, którym
udzielono pomocy stanowili
niepe³nosprawni (1206 rodzin)
oraz bezrobotni (1002 rodzi- •Druki akcydensowe
ny). W dalszej kolejnoœci byli
•Ksero
to: d³ugotrwale i ciê¿ko chorzy,
osoby bezradne w sprawach
•Zdjêcia
opiekuñczo-wychowawczych
(rodziny niepe³ne i wielodzietdo dokumentów
ne) oraz zagro¿eni alkoholi•Wykonamy
zmem. Znacznie mniej interwencji, ni¿ mo¿na by s¹dziæ,
ka¿d¹ grza³kê
dotyczy³o sytuacji kryzysowych (problemy psychiczne),
przemocy w rodzinie, narkomanii czy bezdomnoœci. Ale i
tak najwiêksza iloœæ œwiadczeñ
socjalnych wyp³aconych w
2010 roku w Warszawie trafi³a
na Pragê Pó³noc. Ich wysokoœæ siêga 1/4 bud¿etu dzielnicy. Praga jest na czele tak¿e
22 818 10 67
wielu innych, nie budz¹cych
dumy, statystyk. Zajmuje np.
www.termek.pl
drugie miejsce w iloœci pogrzeARTYKU£Y
bów. D³ugoœæ ¿ycia jest tu zde-

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo

POSUL o futbolu
podczas okupacji
Nieprzypadkowo tematem ostatniego w tym roku wyk³adu
w ramach Praskiego Samozwañczego Uniwersytetu Lataj¹cego by³ „Podziemny futbol okupowanej stolicy”. Pomimo
trwaj¹cego równolegle meczu w ramach Euro 2012, wyk³ad
zgromadzi³ spore grono s³uchaczy. Bezpoœrednim powodem
spotkania by³o ukazanie siê ksi¹¿ki Juliusza Kuleszy „Podziemny futbol 1939-1944”, wydanej przez Fundacjê Podziemnego Pañstwa Polskiego. Ksi¹¿ka sta³a siê realizacj¹ marzeñ
autora, z wykszta³cenia plastyka, który od wielu lat zajmuje
siê Powstaniem Warszawskim, a podczas okupacji jako nastoletni m³odzik gra³ równie¿ w dru¿ynie ¿oliborskiego AKS
(Amatorskiego Klubu Sportowego). Spotkanie zaszczyci³
sw¹ obecnoœci¹ tak¿e Zdzis³aw Sosnowski, uczestnik tych
okupacyjnych rozgrywek, bramkarz Korony i ostatni ¿yj¹cy
pi³karz, który z Poloni¹ zdoby³ Puchar Polski w 1946 roku.
Po wkroczeniu wojsk hitle- go dru¿yna „B³ysk” z ¯oliborza
rowskich ju¿ na jesieni 1939 z... Andrzejem £apickim w
roku zabroniono Polakom bramce. Mecze odbywa³y siê
uprawiania sportu, skonfiskodokoñczenie na str. 3
wano maj¹tek klubów, zamkniêto stadiony. Pocz¹tkowo
STOMATOLOGIA
rozgrywki odbywa³y siê spontanicznie, szybko jednak œroPROMOCJA
dowisko sportowe stworzy³o
swoje struktury podziemne.
- wype³nienia 80-90 z³
Najwiêksz¹ aktywnoœæ prze- zni¿ki na protezy
jawia³y w³aœnie kluby pi³kar- korony porcelanowe 430 z³
skie. Warszawski Okrêg Zwi¹z- protezy acetalowe
ku Pi³ki No¿nej zosta³ reaktywowany, a w regularnych nieul. Jagielloñska 3
legalnych rozgrywkach uczesttel. 22 619-99-99
niczy³o tak¿e kilka podwarszawskich dru¿yn. Ju¿ w 1940
22 818-44-77
roku odby³ siê pierwszy podponiedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
ziemny turniej pi³karski na Polach Mokotowskich. Wygra³a www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

ul. Brzeska 33

ELEKTRYCZNE!

Noga w £apê

Pozwólmy po¿yæ
przyrodzie
Sezon lêgowy w pe³ni. Ka¿dy, kto obserwuje ptaki i zna
siê trochê na rzeczy, widzi, ¿e naszym skrzydlatym s¹siadom dokucza ogromny g³ód lokalowy. Nasze domy, które
przez wiele lat dawa³y te¿ im schronienie, teraz ocieplone i
wyremontowane, g³adkie, pozbawione dziur i szczelin sta³y
siê dla nich niedostêpnymi twierdzami.
Pod nó¿ lub raczej pod kiel- ostatnie mo¿liwe do zaniê id¹ kolejne kamienice i blo- gnie¿d¿enia siedliska. St¹d siê
ki. Tych przyjaznych dla ptaków, bior¹ wróble sprytem b¹dŸ si³¹
gdzie mog¹ siê jeszcze zagnieŸ- zajmuj¹ce b³otne gniazda jaskódziæ w podniszczonych elewa- ³ek. St¹d szpaki, które – wiêkcjach lub nie zakratowanych sze i silniejsze od wróbli – postropodachach, zosta³o jak na trafi¹ wtargn¹æ do ich gniazda,
lekarstwo. Zmusza to ptaki do wyrzuciæ jajeczka i zaanektowaæ
konkurowania, a czasem nawet mieszkanko dla siebie.
dokoñczenie na str. 5
poch³aniaj¹cych ofiary wojen o
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Warszawa, ul. Okrzei 32

Dialog o problemach spo³ecznych
dokoñczenie ze str. 1

osób, ale 181 na Pradze Pó³noc.
Dyrektor Gajewski wyrazi³ te¿
obawê, ¿e w zwi¹zku ze
zmian¹ zapisów w nowelizowanej ustawie, na Pradze zabraknie ok. 40 pracowników
socjalnych. Na razie zatrudniono dwóch nowych pracowników, ale w przysz³ym roku do³¹czy tylko dwóch kolejnych.
Z kolei zdziwi³by siê ten, kto
oczekiwa³by od Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia
szerokiej profilaktyki, integracji spo³ecznej czy dzia³añ interdyscyplinarnych, pozwalaj¹cych choæby kompleksowo likwidowaæ zagra¿aj¹ce zdrowiu zagrzybienie mieszkañ.
Pani naczelnik El¿bieta Guzikiewicz wyjaœni³a, ¿e zadania,
jakie przed t¹ komórk¹ urzêdu
postawiono, koncentruj¹ siê z
jednej strony na ochronie zdrowia, ale wy³¹cznie w zakresie
profilaktyki uzale¿nieñ i przemocy w rodzinie, a z drugiej na
prowadzeniu postêpowañ administracyjnych w zakresie
praw alimentacyjnych. Pieni¹dze na pierwsze z zadañ, w
tym roku to 2 mln z³otych, pochodz¹ z „korkowego”, czyli
wp³ywów z akcyzy od sprzedanego w dzielnicy alkoholu.
Drugie z zadañ ceduje na samorz¹d administracja rz¹dowa. Rocznie przeprowadzanych jest nawet 5 tys. postêpowañ administracyjnych, zaœ
w ramach profilaktyki antyalkoholowej prowadzone s¹ œwietlice, punkt konsultacyjny dla
mieszkañców, coroczne kolonie dla dzieci.
Przewodnicz¹cy Krzysztof
Tyszkiewicz skomentowa³ te
wypowiedzi stwierdzeniem, ¿e
oferowana przez urz¹d pomoc
ma charakter wy³¹cznie doraŸny, natomiast strukturalnie nie
jest w stanie rozwi¹zywaæ problemów spo³ecznych. Warunkiem strukturalnej zmiany w mieœcie jest budowanie lobby propraskiego i wp³ywanie na decyzje na poziomie centralnym.
Zbie¿ne z t¹ myœl¹ szersze
spojrzenie na problemy spo³eczne przedstawi³a w swej
prezentacji Anna MachalicaPu³torak, prezes Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”, zwracaj¹c
uwagê na koniecznoœæ nawi¹zania w myœleniu o rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych
do rozwi¹zañ sprawdzonych w
innych krajach europejskich.
Przygotowywana zmiana ustawy jest tu ogromn¹ szans¹.
OPS nie jest w stanie rozwi¹zywaæ problemów spo³ecznych, mo¿e byæ tylko elementem systemowych rozwi¹zañ,
jako wyspecjalizowana s³u¿ba
do zadañ kryzysowych. Tak
naprawdê problemy rozwi¹zujemy my wszyscy, przez efektywny system samoorganizacji, w którego sk³ad wchodz¹:
samorz¹d, specjalistyczne
s³u¿by i mieszkañcy. Problemy
spo³eczne dotycz¹ przecie¿
nie tylko osób wykluczonych.
Dyskutowaæ powinni o nich
wszyscy, zw³aszcza urbaniœci
i architekci, którzy urz¹dzaj¹
przestrzeñ, w której musimy
¿yæ. Przestrzeñ Pragi jest czêsto nieprzyjazna dla mieszkañców. Widaæ tu brak ³adu, brud,
chaos, a tak¿e biedê, chamstwo, alkohol i poczucie zagro¿enia. Wzmaga siê atrofia spo³eczna – nikn¹ wiêzi, wzmaga
siê poczucie zagubienia i niezakorzenienia. Praga rzeczy-

wiœcie staje siê swego rodzaju
rezerwatem, do którego zaczynaj¹ przyje¿d¿aæ wycieczki
gapiów.
Wizji Pragi nie ma na poziomie miasta, nie ma jej tak¿e w
dzielnicy. Pora rozpocz¹æ szerok¹ dyskusjê na ten temat, w
której ka¿dy z mieszkañców
móg³by siê wypowiedzieæ. Jak
mo¿na tê sytuacjê uzdrowiæ?
Powinien zostaæ powo³any interdyscyplinarny zespó³, wypracowuj¹cy strategiê dla Pragi w
oparciu o diagnozy ze wszystkich sfer ¿ycia i sta³y dialog z
mieszkañcami. Wa¿ne jest
wdro¿enie standardów, wskazuj¹cych zarówno na procedury, jak i efektywnoœæ dzia³ania.
W celu poprawy sytuacji konieczne s¹ inwestycje spo³eczne – w porozumienie wzajemne, zreformowanie szkó³ (konieczne zmiany ustaw), tworzenie oœrodków edukacyjnych
kszta³cenia ustawicznego oraz
informacyjno-doradczych. Na
Pradze jest potrzebny inkubator inicjatyw spo³eczno-ekonomicznych, co w efekcie pozwoli³oby mieszkañcom na podniesienie poziomu ¿ycia. Powstaj¹ce dziêki aktywnoœci mieszkañców modelowe enklawy
mieszkalne stopniowo ³¹czy³yby siê, tworz¹c zdrow¹ tkankê
spo³eczn¹ dzielnicy. Zmiany s¹
potrzebne, bowiem spo³eczeñstwo Pragi Pó³noc jako jedynej z warszawskich dzielnic od
lat nie potrafi wygenerowaæ
nawet swojej w³asnej w³adzy.
Nawi¹zuj¹c bezpoœrednio
do wypowiedzi przedmówców,
Anna Machalica-Pu³torak
stwierdzi³a, ¿e pomoc i integracja spo³eczna maj¹ dobre warunki do rozwoju na Pradze
Pó³noc, dziêki gêstej sieci organizacji pozarz¹dowych, zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹.
Wbrew obawom ze strony
OPS, po zmianie ustawy pracownik socjalny bêdzie przede
wszystkim dzia³a³ bezpoœrednio w œrodowisku, nie marnuj¹c czasu za biurkiem. Bêdzie
te¿ samodzielny, co da mu
wiêksz¹ ni¿ dzisiaj swobodê.
Aby uzupe³niæ dzia³ania pracowników socjalnych, powinien jednak powstaæ specjalny wieloletni program z zakresu aktywizacji zawodowej oraz
odrêbne programy dla osób
wykluczonych i zagro¿onych
wykluczeniem. Powinniœmy
te¿ wiedzieæ, jakich zmian
oczekujemy na Pradze i w jakim czasie. Czy Praga powinna byæ kreatywna, kulturalna,
i zamo¿na? Czy mo¿e czysta,
intryguj¹ca, wolna od uzale¿nieñ? Coraz czêœciej do okreœlenia jakoœci ¿ycia w mieœcie
stosuje siê miernik poziomu
szczêœcia. Dowiedziono, ¿e
najwy¿sze wyniki uzyskuje siê
tam, gdzie ¿ycie mieszkañców
up³ywa w ³adzie i harmonii.
Trzeba wiêc siê zastanowiæ,
jak ten ³ad i harmoniê osi¹gn¹æ
na Pradze.
Tymczasem przyk³adem
dobrej wspó³pracy Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” z urzêdem bêdzie powstanie Centrum integracji spo³ecznej.
W dyskusji Tomasz Peszke
nawi¹za³ do wagi kszta³towania przestrzeni miejskiej przez
architektów i urbanistów dla
jakoœci ¿ycia mieszkañców. Na
razie w³adze miasta zdaj¹ siê
lekcewa¿yæ dobrze rozpoznane i opisane w Europie Zachodniej negatywne tendencje

rozwojowe, polegaj¹ce na
stopniowym wyludnianiu siê
dzielnic centralnych na rzecz
niekontrolowanego rozlewania
siê miasta na jego obrze¿ach.
Zwiêksza to koszty budowy i
utrzymania infrastruktury, a
generalnie koszty zarz¹dzania
miastem. Praga jest jedn¹ z
centralnych dzielnic Warszawy, która najwiêcej traci z powodu rozwoju tych tendencji.
Nawet budowa metra nie rozwi¹¿e problemu braku œrodków na remonty kamienic.
Katarzyna £êgiewicz poinformowa³a, ¿e w kwestii pozyskiwania œrodków z funduszy
zewnêtrznych w Biurze Funduszy Europejskich zosta³ wyznaczony specjalny doradca,
maj¹cy wspieraæ niektóre
dzielnice w tworzeniu strategii.
Ju¿ wiadomo, ¿e nie da siê jednak t¹ drog¹ uzyskaæ œrodków
na tzw. tward¹ rewitalizacjê,
czyli remonty budynków. Spotkanie z urzêdnikiem odbêdzie
siê na jednym z powakacyjnych posiedzeñ DKDS.
Krzysztof Jasiñski z Komitetu Obrony Lokatorów skrytykowa³ obowi¹zuj¹ce zarz¹dzenie prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz dotycz¹ce
zasad wypowiedzenia umowy
najmu, które powoduje, ¿e
osoby ju¿ zad³u¿one popadaj¹ w jeszcze wiêksze d³ugi.
Burmistrz Katarzyna £êgiewicz broni³a zarz¹dzenia, które w za³o¿eniu mia³o dyscypli-

nowaæ najemców i tak¹ rolê
spe³nia. Dopóki zad³u¿enie
jest niskie, mo¿na sobie z nim
poradziæ przy pomocy ZGN i
OPS, ale kiedy jest ju¿ bardzo
wysokie, praktycznie nie ma
sposobu, ¿eby najemcê od
tego d³ugu uwolniæ. Dlatego
najemcy powinni zg³aszaæ siê
jak najwczeœniej po zaistnieniu zaleg³oœci p³atniczych.
Problemy z p³atnoœciami
maj¹ tak¿e przedsiêbiorcy.
Zwrócono uwagê na zmykanie
kolejnych ma³ych sklepików
rzemieœlniczych, tak charakterystycznych dla Pragi. Urz¹d
gotów jest przyjrzeæ siê sprawie, ale tylko w przypadku
zg³oszenia siê samego najemcy lokalu. W strefach obni¿onych czynszów wyznaczonych
w zwi¹zku z budow¹ metra, jak
dot¹d tylko 12 najemców wyst¹pi³o o obni¿kê i j¹ otrzyma³o. Problemem mo¿e byæ wymóg niezalegania z op³atami
na rzecz miasta. Czêœæ przedsiêbiorców jest ju¿ zad³u¿ona
z powodu spadku obrotów.
W zwi¹zku z du¿¹ liczb¹
zagadnieñ spo³ecznych, których nie zdo³ano omówiæ (edukacja, zdrowie, bezpieczeñstwo), tê tematykê uwzglêdniono w planie pracy na kolejne
pó³rocze, po wakacyjnej przerwie. Kolejne posiedzenie
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego wyznaczono na
12 wrzeœnia.
Kr.

OBRAZY • SREBRA • PLATERY
ZEGARY • PORCELANA
ODZNACZENIA • MEDALE
MONETY • BANKNOTY
BI¯UTERIA • MEBLE

tel. 602 247 133
januszhendel@op.pl
KUPNO • KOMIS • SPRZEDA¯

Maria ju¿ w pracy
dokoñczenie ze str. 1

W komorze urobkowej zbiera siê to, co pozostaje po dr¹¿eniu, wytwarzaj¹c ciœnienie
od strony tarczy. Parcie urobku równowa¿y ciœnienie gruntu i wód podziemnych, tym samym izoluj¹c od nich tarczê.
Przenoœnik œlimakowy transportuje urobek na taœmoci¹gi,
te zaœ podaj¹ go na powierzchniê ziemi. Tarcza dr¹¿y okreœlony odcinek, po czym zatrzymuje siê, daj¹c pierwszeñstwo
modu³owi uk³adaj¹cemu betonowy pierœcieñ tunelu. Ka¿dy
pierœcieñ to szeœæ elementów
– piêæ tzw. tubingów i koñcz¹cy je klin, który nadaje konstrukcji wymagan¹ sztywnoœæ
i szczelnoœæ. Elementy s¹ wykonane ze zbrojonego betonu,
zaœ uk³ada je na miejscu obracaj¹cy siê w dwóch kierunkach podnoœnik pró¿niowy.
Dysze, o których wspominaliœmy wy¿ej, pod ciœnieniem
wystrzeliwuj¹ uszczelniaj¹co-

Akademia dla maluchów
W tej akademii wiedzê bêd¹ zdobywaæ dzieci. Jako profesorowie wyst¹pi¹ osoby z wiedz¹ i doœwiadczeniem w hodowli i leczeniu zwierz¹t i ptaków. Inauguracja programu
„Akademia Kakadu” nast¹pi³a 18 czerwca w œwietlicy Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, przy ul. Œrodkowej 12.
Pierwsz¹ lekcjê poprowadzi³a Aleksandra Dobrowolska, która na spotkanie przysz³a z pieskiem i szczurzyc¹. Czworonóg przechadza³ siê miêdzy siedz¹cymi w krêgu dzieæmi, a
one mia³y zgadn¹æ, jaka to rasa? Trzecia odpowiedz by³ trafna: mops! Pani Aleksandra doda³a, ¿e ma na imiê Lulu (po
grecku – Kwiatek).

Dzieci wys³ucha³y porad, jak
nale¿y opiekowaæ siê pieskiem,
potem mówi³y, jakie zwierzêta
maj¹ w domu. Obie strony wymienia³y informacje o tym, co
jest potrzebne, by zwierzê dobrze czu³o siê w domu.
W tym czasie szczurzyca
goœci³a kolejno na ramionach
kilkorga dzieci. G³askaj¹c
zwierz¹tko ka¿dy móg³ wyczuæ
ró¿nice sierœci na grzbiecie i na
ogonku. Wszyscy z zainteresowaniem s³uchali opowieœci
pani Aleksandry o tym, jak
szczurzyca Lusia przenios³a
kilka kilogramów karmy z psiej
miski do wygryzionej przez siebie nory we wnêtrzu kanapy.
Lusia jest harda, biega po
mieszkaniu, kiedy chce. Potrafi

skoczyæ i przegoniæ z kanapy
le¿¹cego tam psa.
Wspólnie szukano odpowiedzi na kolejne pytania: Co potrzebne jest domowemu zwierzêciu, oprócz klatki? Do czego s³u¿y d³ugi ogon? Co je
pies, a co – kot i jak czêsto?
Czy mo¿na lub trzeba biæ zwierzê? Co, wed³ug prawa, powinien mieæ pies, z którym wychodzi siê na spacer? Czy
trzeba pieskowi czyœciæ uszy i
obcinaæ pazury? Pad³a odpowiedŸ: „tak”, a po niej informacja, ¿e obcinanie uszu i ogonów jest zabronione i pytanie
do dzieci: co o tym myœlicie?
Trochê ciekawostek o mopsie:
w nocy chrapie, pomrukuje;
jest bardzo przywi¹zany do

pani, wci¹¿ za ni¹ chodzi – na
pewno siê nie zgubi. Nie ma
nic przeciw innym zwierzêtom
w domu. Mopsy maj¹ sierœæ
grub¹ i puchat¹; gdy p³ywaj¹,
sierœæ nie przepuszcza wody.
Kolejny dialog dotyczy³ kotów.
Pani Aleksandra wyzna³a, ¿e kiedyœ ich nie lubi³a; myœla³a, ¿e zjadaj¹ myszy i inne zwierzêta. Teraz patrzy na nie inaczej: opiekuje siê trzema kotami od pierwszych dni ich ¿ycia. One nie maj¹
instynktu myœliwskiego, czasem
œpi¹ razem i jedz¹ razem ze
szczurzyc¹; ptaszkowi jednak
nie podaruj¹. Kot je kilkanaœcie
razy dziennie, ma³ymi porcjami.
Jak d³ugo ¿yj¹ psy, koty,
szczury? Koty – ponad 20 lat;
pies – im wiêkszy, tym ¿yje krócej: dog ma³y – 20 lat, dog niemiecki – nie d³u¿ej ni¿ 9. „Szczur
¿yje 3 lata” – trafnie odpowiedzia³
jeden z podopiecznych œwietlicy.
Pani Aleksandra wspomina³a, jakie zwierzêta mia³a od dzieciñstwa; jak w czasie studiów
trafi³y do niej koty, które teraz
traktuj¹ j¹ jak matkê. Nie zabrak³o ciekawostek: kotami rz¹dzi
szczurzyca, wszystkimi zwierzêtami – królica. Na pytanie,
które zwierzêta rz¹dz¹ cz³owiekiem, odpowiedzia³a: koty!
Opowieœci o chomikach otworzy³y kolejn¹ seriê pytañ: czym
karmiæ œwinkê morsk¹, co zrobiæ
z jej pazurkami? Chc¹c poznaæ
odpowiedzi na te i inne pytania,
warto wybraæ siê na kolejne zajêcia projektu Akademia Kakadu.
Link do projektu http://www.kakadu.pl/Akademia-Kakadu, kontakt z
pani¹ Aleksandr¹ Dobrowolsk¹
tel. 694 680 261.
K.
Fot. Aleksandra Smoliñska
a.dobrowolska@kakadu.pl

wi¹¿¹c¹ zaprawê w wolne
przestrzenie miêdzy gruntem a
tunelem. Œwie¿o u³o¿ony pierœcieñ ma jeszcze do spe³nienia inn¹ funkcjê. Dziêki hydraulicznym si³ownikom maszyna dr¹¿¹ca odpycha siê od
niego i wêdruje do przodu, by
dr¹¿yæ dalej i uk³adaæ kolejny
pierœcieñ.
Frapuj¹ce zaplecze
Na zapleczu naszych wielkich krecic Anny i Marii sporo
siê dzieje. Owo zaplecze jest
integraln¹ czêœci¹ ka¿dej z
maszyn i mierzy 85 metrów.
Znajduj¹ siê tam systemy wentylacyjne, pomieszczenia magazynowe, agregaty pr¹dotwórcze, pompy, laserowe
mierniki, skrzynki rozdzielcze.
Umieszczone na zapleczu
urz¹dzenia dostarczaj¹ elementy konstrukcyjne tunelu i
usuwaj¹ urobek. I najwa¿niejsze – mostek kapitañski, a raczej mostek dowodzenia. To
na mostek docieraj¹ wszystkie
parametry pracy tarczy, tu analizowane s¹ wszystkie dane.
Choæ tarcza porusza siê w
relatywnie ¿ó³wim tempie –
10 – 12 m na dobê - to w istocie jest to bardzo du¿o. Rêczne dr¹¿enie tunelu I linii metra dawa³o ¿a³osne 2 metry
na dobê. Anna i Maria s¹ napêdzane hydraulicznie. Ka¿da z nich ma po 16 par si³owników i ka¿da zu¿ywa po 2,5
MW energii elektrycznej na
godzinê. To mniej wiêcej tyle
energii, ile zu¿ywa w tym samym czasie 15-tysiêczne
miasteczko!
By dokonaæ pod ziemi¹ napraw czy konserwacji ostrzy
tn¹cych, pracownicy musz¹
przejœæ przez proces kompresji i dekompresji – wiêc do ich
dyspozycji jest komora hiperbaryczna, stanowi¹ca kolejn¹
czêœæ wyposa¿enia zaplecza
maszyny TBM. TBM nie zatrzymuje siê nigdy, prze do
przodu 24 godziny na dobê.
Jedyny wyj¹tek – jeœli napotka
na swej drodze przeszkodê nie
do przebycia. To jednak rzadkoœæ. Jest ca³kowicie zmechanizowana, ale wymaga nadzoru cz³owieka. Na ka¿dej z czterech szeœciogodzinnych zmian
pracuje 12 osób.
6 sensorów nadzoruje i rejestruje parametry pracy tarczy
m.in.: si³ê naporu si³owników,
szybkoœæ przesuwania siê tarczy, objêtoœæ zaprawy cementowej wstrzykiwanej w obudowê i piany u¿ywanej do kondycjonowania pod³o¿a, moment skrêtu g³owicy skrawaj¹cej. A jest co nadzorowaæ –
g³owica skrawaj¹ca wa¿y
55 ton, tarcza skrawaj¹ca ma
6,3 m œrednicy, czo³o tarczy z
komorami g³ównymi mierzy
12 m. Ca³a maszyna wa¿y
615 ton, mierzy 97 m.
Pod ziemiê, do krecich tuneli Anny i Marii, powrócimy
niebawem.
El¿bieta Gutowska

Noc Pragi po raz trzeci
dokoñczenie ze str. 1

cych wspólnie w ramach projektu „Ca³a Praga Œpiewa”.
Dla zwolenników innych klimatów na degustacjê praskich
smako³yków przy muzyce reggae zaprasza³ lokal Mucha Nie
Siada przy Z¹bkowskiej 38,
zaœ w Projekcie przy Wileñskiej 21/39 w tych samych rytmach udowadniano, ¿e „Praga jest jak Jamajka”. Z kolei
t³umy mi³oœników rockowych
brzmieñ przyci¹gn¹³ festiwal
„Muzyka od Metra” w Koneserze, gdzie zagrali m.in: Kim
Novak oraz Mitch & Mitch.
By³o te¿ spo³ecznie i terapeutycznie. Na podwórku przy
Z¹bkowskiej 3 pracownia Praga del Arte zorganizowa³a „Podwórkowy wieczór arteterapii”,
a w nim m.in. koncert hip hopu
dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej „Ma³y Ksi¹¿ê” przy
Z¹bkowskiej 4.
Z kolei dla mi³oœników filmu
Kino Praha przygotowa³o 50

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

darmowych zaproszeñ na komediê romantyczn¹ „Tej nocy
bêdziesz mój”, zaœ bibliofili Antykwariat Warszawski na terenie Konesera zaprasza³ przez
ca³¹ noc. Lubi¹cy zakupy mogli np. a¿ do 1 w nocy szaleæ
po sklepach w Centrum Handlowym Wileñska albo zachwyciæ siê ubraniami i torebkami z recyklingu w pracowni
slow fashion Podobasz Mi Siê
Ma³a przy Ma³ej 7.
A to tylko czêœæ z ponad
50 miejsc, oferuj¹cych moc
atrakcji tej nocy.
Zadziwiæ pra¿an, mieszkañców lewobrze¿nej Warszawy
oraz zagranicznych goœci mia³
zorganizowany przez Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc wystêp
œwiatowej s³awy grupy Fly
Cube, tworz¹cej podniebny balet. I rzeczywiœcie, wykonywane na wysokoœci kilku metrów
nad ziemi¹ ewolucje na szarfach i kole budzi³y niek³amany
podziw. Jednak bez ustawienia
podwy¿szenia, wszystko co
rozgrywa³o siê na ziemi na zaimprowizowanej scenie przy
budynku LO im. W³adys³awa IV,
by³o widoczne jedynie dla
pierwszych rzêdów widzów, niczym wystêp teatru ulicznego.
Rangê wydarzenia z pewnoœci¹
podnios³a obecnoœæ pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz,
jednak trudno oczekiwaæ, ¿e
prze³o¿y siê to na zmianê myœlenia o Pradze w warszawskim
Ratuszu.
Kr.

POSUL o futbolu
podczas okupacji
dokoñczenie ze str. 1

przewa¿nie na zakamuflowanych boiskach, z dala od wœcibskich oczu, czêsto w Parku
Skaryszewskim i na ¯oliborzu.
Co ciekawe, pomimo ¿e mecze ogl¹da³o nawet kilkaset
przypadkowych osób, wœród
których musieli byæ tak¿e konfidenci, praktycznie nie by³o przypadku pacyfikacji meczu przez
Niemców. Pojedyncze aresztowania wi¹za³y siê z ³apankami,
organizowanymi systematycznie w ró¿nych czêœciach miasta. W wyniku takiej wpadki
aresztowano czêœæ dru¿yny
Polonii, jad¹cej na mecz do Milanówka. Jeden z pi³karzy przyp³aci³ to ¿yciem – trafi³ do Auschwitz. Innym razem na meczu
wybuch³a nag³a strzelanina,
której ofiarami pad³y osoby z
publicznoœci. Zdarzy³o siê tak¿e, ¿e granatowa policja skonfiskowa³a sprzêt. Stroje, buty,
pi³ka itd. by³y w³asnoœci¹ klubu,
tylko wypo¿yczano je na mecze. Na szczêœcie, zwi¹zanemu
z dru¿yn¹ Niemcowi uda³o siê
to cenne wyposa¿enie odebraæ.
Podobno przekona³ ich argumentem, ¿e lepiej jeœli Polacy
zajmuj¹ siê sportem, ni¿ mieliby konspirowaæ. Nie by³a to
do koñca prawda. Wiêkszoœæ
pi³karzy by³a czynnymi ¿o³nierzami Armii Krajowej. Prawdopodobnie Niemcy nie zdawali
sobie sprawy z tego, ¿e rozgrywki s¹ organizowane przez
Polskie Pañstwo Podziemne.
Czêsto te¿ sami byli mi³oœnikami pi³ki – w dru¿ynie z Piaseczna np. gra³o dwóch Niemców.
Najsilniejsz¹ dru¿yn¹ przedwojenn¹ by³a Polonia. Jej za-

wodnicy zostali rozproszeni
podczas okupacji, ale klub nadal istnia³ i uczestniczy³ w rozgrywkach. Swoj¹ klasê udowodni³ zdobywaj¹c ju¿ w 1946 roku
Puchar Polski. Co ciekawe, w
pierwszych latach w³adzy ludowej zabrano Polonii boisko, bowiem by³a postrzegana jako
klub reakcyjny – przed wojn¹
jego prezesem by³ sam genera³
Kazimierz Sosnkowski. Podczas okupacji w rozgrywkach
nie uczestniczy³a Legia, która
dopiero po wojnie jako klub wojskowy wyros³a na potêgê. Mechanizm tego sukcesu by³ prosty – wszystkich najzdolniejszych pi³karzy wcielano do wojska... Ci powojenni pi³karze zaczynali czêsto w najpopularniejszej na ¯oliborzu dru¿ynie „Promyk”. Podczas okupacji kapitanem i prawym obroñc¹ by³ tam
znany póŸniej doskonale pra¿anom, Olgierd Budrewicz.
Pomimo wojny, ros³a iloœæ
klubów uczestnicz¹cych w rozgrywkach. Do wybuchu Powstania Warszawskiego istnia³o ich 50, co wraz osobami z
otoczenia zawodników stanowi³o ponad 1000 osób.
O dzisiejszej pi³ce dawni zawodnicy nie maj¹ dobrego zdania. W koñcu wychowa³y ich
czasy, w których bardziej liczy³y siê umiejêtnoœci oraz szlachetna rywalizacja ni¿ milionowe pensje i wzajemne animozje.
Na kolejne bezp³atne wyk³ady POSUL wszystkich kochaj¹cych Warszawê, a szczególnie jego prawobrze¿ne dzielnice, zaprasza ju¿ w nowym
roku akademickim - w listopadzie 2012 roku.
Kr.
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Restauracja Mega Bait
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹

ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33
e-mail: biuro@megabait.pl; manager@megabait.pl; www.megabait.pl
♦ Restauracja dysponuje trzema salami, dwoma barami i w okresie
letnim ogródkiem.
♦ Menu to najlepsze potrawy kuchni polskiej, w³oskiej, meksykañskiej
i amerykañskiej.
♦ Pracuj¹ tu doœwiadczeni Kucharze, wszystkie dania przegotowywane
s¹ na zamówienie ze starannie wyselekcjonowanych produktów.
♦ Profesjonalna obs³uga oraz eleganckie wnêtrza o ciekawej aran¿acji
dope³niaj¹ wizerunku Restauracji.
♦ Mega Bait to udane imprezy okolicznoœciowe, takie jak:
wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe i inne.
♦ To równie¿ Kawiarnia z doskona³¹ kaw¹, deserami
i du¿ym wyborem drinków.
♦ CATERING dla Goœci indywidualnych i dla Firm.
♦ Menu Lunchowe, zamówienia na wynos, dowóz do Klienta.

„Titanic” – Praga - this way up
W sto lat po zatoniêciu „Titanica” prascy artyœci przypomnieli jego historiê, aby w ten sposób zwróciæ uwagê na
gin¹c¹ œwietnoœæ Pragi.
Co ma wspólnego „Titanic” wraku statku w roku 1980. Lez Prag¹? Okazuje siê, ¿e bar- szek Gêsiorski postanowi³ go
dzo du¿o. Elementy ³¹cz¹ce odtworzyæ. Na naszych oczach
warszawsk¹ dzielnicê z luksu- powstawa³ cherubin z masy wosowym statkiem, który zaton¹³ skowej zmieszanej z trocinami.
w 1912 roku odkry³a malarka
Modernistyczne schody,
Dorota Gêsiorska, prowadz¹- cherubin, kryszta³owe naczynia
ca wraz z mê¿em, Leszkiem – to nie wszystko. Bardzo du¿o
Gêsiorskim otwart¹ pracowniê jest na Pradze detali, jakie by³y
twórcz¹ Omnimodo przy ulicy na „Titanicu”. Krêta klatka schoNieporêckiej 10. Swoje odkry- dowa w kamienicy przy K³opocia postanowi³a pokazaæ szer- towskiego 38, dekoracja kaszej publicznoœci. Podczas mienicy przy Wileñskiej 7 czy
ostatniej Nocy Pragi, 15 czerw- Bia³ostockiej 18. Wspania³a
ca, artyœci zaprosili sympaty- praska secesja, obecnie komków dzielnicy do wejœcia na pletnie zaniedbana.
pok³ad s³ynnego statku, umiejArtyœci pytaj¹, czy Praga, jak
scowionego na pi¹tym piêtrze
„Titanic”,
siêgnê³a ju¿ dna? Nie
starej praskiej kamienicy.
Brytyjski transatlantyk „Titanic” i Pragê ³¹czy przede
wszystkim czas, na jaki przypada³ okres ich najwiêkszej œwietnoœci. W kwietniu 1912 roku „Titanic” wyp³yn¹³ z Southampton
w swój dziewiczy rejs do Nowego Jorku, olœniewaj¹c pasa¿erów najnowoczeœniejszymi osi¹gniêciami techniki, nauki i sztuki zdobniczej, a na warszawskiej
Pradze powstawa³y w tym samym czasie modernistyczne budynki, o wnêtrzach i dekoracjach
utrzymanych w tym samym stylu, co wyposa¿enie liniowca.
Wizytówk¹ przepychu „Titanica” by³a jego wielka przednia klatka schodowa pierwszej
klasy. Jej sklepienie zdobi³
wielki œwietlik z bia³ego szk³a.
W dzieñ przedostawa³o siê
przez niego œwiat³o dzienne, a
w nocy by³ podœwietlony
ogromnym kryszta³owym
¿yrandolem. I w³aœnie po takiej
klatce schodowej, ozdobionej,
a jak¿e - œwietlikiem, wspinaliœmy siê na pi¹te piêtro kamienicy przy Nieporêckiej 10. U
szczytu schodów czeka³a nas
nagroda – piêkny zegar „Honor i Chwa³a koronuj¹ce czas”,
pochodz¹cy z „Olimpika”, siostrzanego statku „Titanica”.
- Na „Titanicu” by³ podobny,
choæ z pewnoœci¹ nie identyczny – mówi Dorota Gêsiorska,
zapraszaj¹c goœci do wnêtrza
swojej niezwyk³ej pracowni,
gdzie panuje domowa, przyjazna atmosfera i gdzie mo¿na
obejrzeæ obrazy gospodarzy.
Przy schodach „Titanica” sta³
pos¹¿ek Cherubina, wydobyty z

pozwólmy, aby Praga zatonê³a. Wydarzenie artystyczne
„Titanic – this way up” zorganizowane zosta³o w³aœnie w
tym celu, aby ratowaæ Pragê,
zatrzymaæ jej dewastacjê.

Dlatego Dorota Gêsiorska
umieœci³a na zaproszeniach
znak, jaki czasem nakleja siê
na paczki, ze strza³kami skierowanymi do góry i napisem:
„This way up”. Bo nie jest obojêtne, z jakiego punktu patrzymy na Pragê, czy potrafimy
wznieœæ siê ponad stereotypy.
Joanna Kiwilszo

Obrazki znad Biebrzy
Wystaw¹ przepiêknych fotografii przyrodniczych Tomasza
Paw³owskiego z doliny Biebrzy koñczy sezon Galeria przy Van Gogha.
Dolina Biebrzy to jedna z Bardzo ciekawe jest ujêcie
ostatnich ostoi dzikiej przyro- czterech ¿urawi podczas œniedy w Europie. Jako miejsce ¿ycy. Autorowi uda³o siê te¿
wystêpowania wielu rzadkich uwieczniæ poranne ablucje
zbiorowisk roœlinnych oraz ga- rzadkiego ju¿ dziœ bataliona.
tunków zwierz¹t, zw³aszcza
Przedmiotem zdjêæ s¹ g³ówptaków, przyci¹ga wielu przy- nie ptaki, bo - jak wyjaœnia aurodników i fotografów. 24 tor ekspozycji - stawiaj¹ fotoczerwca, w dniu zamykaj¹cym grafowi najwiêksze wyzwanie,
15. sezon dzia³alnoœci Bia³o- s¹ najmniej uchwytne. Raz
³êckiego Oœrodka Kultury, jednak fotograf ptakom pozazodby³ siê wernisa¿ wystawy droœci³ i wykona³ niesamowite
zdjêæ Tomasza Paw³owskiego, zdjêcie stoj¹cych w wodzie
zatytu³owanej „Obrazki znad drzew - z lotu balonem.
Biebrzy”, prezentuj¹cej fascyFotografie Tomasza Paw³ownuj¹cy œwiat biebrzañskiej skiego s¹ bardzo naturalne, podprzyrody.
dane tylko minimalnej obróbce.
Widaæ, ¿e zdjêcia Tomasza Widaæ to wyraŸnie na zarejestroPaw³owskiego powsta³y z wanym spotkaniu z ³osiem.
ogromnej pasji, z chêci zatrzy- Robi¹c zdjêcie staram siê
mania chwili, prze¿yæ i emocji, odtworzyæ to, co widzia³em, co
jakie daje spotkanie z dzik¹ przyrod¹. S¹ efektem wielu godzin
spêdzonych na biebrzañskich
mokrad³ach. Fotografie w wiêkszoœci pochodz¹ z tegorocznej
wiosny, bo te¿ ta pora roku jest
nad Biebrz¹ najciekawsza.
Sama liczebnoœæ ptaków przyprawia wtedy o zawrót g³owy.
Wiosenne rozlewiska, ³abêdzie w powodzi kwitn¹cych
kaczeñców, stada lec¹cych
gêsi, brodz¹ce bociany czy
hipnotyzuj¹cy wzrokiem myszo³ów – to tylko niektóre tematy tych œwietnych zdjêæ.

czu³em w danym momencie –
mówi Tomasz Paw³owski. – Czasem tylko kontrast, barwy mog¹
byæ bardziej wyraziste ni¿ w rzeczywistoœci. Aparat widzi jednak
trochê inaczej ni¿ ludzkie oko.
Poza niezwyk³¹ urod¹, nale¿y wiêc doceniæ tak¿e ogromn¹
wartoœæ dokumentaln¹ zdjêæ
Tomasza Paw³owskiego.
Uwiecznia on miejsce unikalne,
œwiat gin¹cy, gatunki, których
nied³ugo mo¿e ju¿ nie byæ. Dlatego tê wystawê trzeba koniecznie zobaczyæ, a bêdzie to
mo¿liwe przez ca³e wakacje.
Wystawa zdjêæ Tomasza
Paw³owskiego „Obrazki znad
Biebrzy” w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ul. Vincenta
van Gogha 1 potrwa do pocz¹tku wrzeœnia.
Joanna Kiwilszo
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XXXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wsparcie dla TRWAM
Nadzwyczajna sesja zosta³a zwo³ana 20 czerwca na
wniosek 7 radnych, reprezentowanych przez Mi³osza Stanis³awskiego. Do sali konferencyjnej ratusza Targówka
przyby³a du¿a grupa mieszkañców oraz pose³ na Sejm RP
Andrzej Jaworski, który przedstawi³ I punkt porz¹dku
obrad: „Informacjê na temat bie¿¹cej sytuacji zwi¹zanej z
procedur¹ przyznawania koncesji na cyfrowe nadawanie
naziemne dla Telewizji TRWAM”.
Pose³ przekonywa³, ¿e od- dane Fundacji Lux Veritatis i
mawiaj¹c przyznania tej kon- trzech nadawców, którzy
cesji telewizji TRWAM Krajo- otrzymali koncesjê. W 2010
wa Rada Radiofonii i Telewizji roku Fundacja Lux Veritatis
z³ama³a prawo. Odpiera³ argu- mia³a aktywa trwa³e w wysoment, ¿e Telewizji TRWAM nie koœci 86 606 942,5 PLN; Eska
staæ na tê formê: nadawanie TV S.A. 23 416,67; Lemon
satelitarne jest o wiele dro¿- Records Ltd. 246 460,72; Stasze ni¿ naziemne. Porówna³ vka Ltd. 1,0; kapita³ w³asny,

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
2-7 VII - Minikolonie w Klewkach nad Jeziorem Klebarskim. Zapraszamy dzieci ze szkó³
podstawowych na mazurskie woja¿e do „KRAINY JEZIOR”. Wakacyjnej przygodzie towarzyszyæ bêd¹ zajêcia artystyczno – animacyjne, przeja¿d¿ka bryczk¹ po duktach leœnych,
wyprawy kajakowe, k¹piele w jeziorze pod opiek¹ ratownika, ogniska i dyskoteki. Codzienne relacje z warsztatów plastycznych, estradowych, fotograficznych i filmowych oraz
z wielu innych atrakcji prezentowane bêd¹ na blogu i FB
9 - 13 VII - Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych. Ju¿ dziœ zaplanujcie, jak
bêdziecie spêdzali wolny czas w wakacje. Specjalnie z myœl¹ o Was otwieramy nasze
pracownie. W programie gry strategiczno-historyczne: DBA - ró¿ne okresy historyczne,
lotnictwo z I wojny œwiatowej, II wojna œwiatowa front zachodni („gdzieœ we Francji 1944
rok”) i wschodni (Operacja Budziszyn - starcie 1 Korpusu Pancernego LWP z niemieckimi
Dywizjami Pancernymi ). Zapraszamy! godz. 10.00 - 15.00, Koszt: 30 z³ za dzieñ lub 120
z³ za ca³y tydzieñ
9 - 13 VII - Filcowanie i tkactwo artystyczne. Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych
na warsztaty filcowania i tkactwa artystycznego. Te dwie formy zosta³y po³¹czone, bo
³¹czy je delikatna we³na. W procesie filcowania mokre, delikatne w³ókienka o¿ywimy
ciep³em r¹k, a w tkactwie wykorzystamy gotow¹ we³nê naturaln¹. Iloœæ miejsc ograniczona. godz. 17.00 - 19.00 poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek; godz. 10.00 - 12.00 wtorek,
œroda. Koszt: 25 z³ za dzieñ lub 100 z³ za ca³y tydzieñ.
16 - 20 VII - Pracownia decoupage - Na warsztatach deqoupage’u zajmiemy siê przygotowaniem powierzchni do ozdabiania, komponowaniem motywów, klejeniem serwetek, papieru, papieru ry¿owego, cieniowaniem (równie¿ na szkle), spêkaniami i schabby
chic. Na koniec zostawimy wykañczanie prac. Zapraszamy m³odzie¿ (od gimnazjum) i
doros³ych. 16-20 lipca 2012, godz. 10.00-13.00 poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek; godz. 17.0020.00 œroda, czwartek. Koszt: 40 z³ za ka¿dy dzieñ (3h). W cenê wliczone s¹ wszystkie
preparaty i ozdabiany przedmiot (do wyboru: szklany talerz, gliniana doniczka, drewniane lusterko, szklany lampion, œwieca). Nale¿y przynieœæ roboczy t-shirt lub fartuszek.
Iloœæ miejsc ograniczona.
13 - 31 VIII - Wakacje: Pracownia malarstwa - Dzieci, m³odzie¿ i doros³ych zapraszamy
do pracowni rysunku i malarstwa. Dla jednych spotkania mog¹ byæ wyzwaniem i nauk¹
od podstaw, dla innych form¹ konsultacji. Potrzebne bêd¹ materia³y w³asne, czyli blok
rysunkowy, o³ówki, kredki, farby wodne plakatowe i pêdzle. Dla zaawansowanych podobrazia, farby olejne lub akrylowe i pêdzle. godz.11:00- 16:00; Koszt 5 z³ za dzieñ.
13 VI - 15 IX - Wystawa: Mam talent. SprawdŸcie, na ile sposobów dzieci zinterpretowa³y sztukê, te same tematy. Zobaczcie, co w tym roku cechuje prace powsta³e na zajêciach Artystyczny malec i Ga³gankowy œwiat, Bajkowa Sztuka Dziecka, Wod¹ malowanie,
w Szkole rysunku i malarstwa oraz w Pracowni rysunku i malarstwa. W pracowniach
dzieci m³odsze poznaj¹ barwy, techniki, mo¿liwoœci ³¹czenia form i materia³ów. M³odzie¿
i dzieci starsze doskonal¹ swój warsztat artystyczny pod okiem instruktorów.
16 - 28 VIII - Wyjazd: Obóz artystyczno – taneczny. Wakacje z Klubem tanecznym
Boogie Rock w Krainie nad Tanwi¹. Oaz¹ spokoju i artystycznych doznañ bêdzie Wólka
Biska k. Bi³goraja. Po³o¿ona malowniczo wœród lasów nad rzek¹ Tanew. Mo¿na tam oddychaæ czystym nieska¿onym powietrzem z du¿¹ zawartoœci¹ jodu. Jest to wymarzone miejsce dla osób chc¹cych odpocz¹æ od zgie³ku miast. Kraina zajmuje obszar 3,5 ha, jest
ogrodzona, oœwietlona i dozorowana. W programie: zajêcia dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, zabawy z plastyk¹, k¹piele wodne i s³oneczne nad zalewem rekreacyjnym
¯ary-Biszcza, gry i zabawy ruchowe, wycieczka autokarowa (Zamoœæ) lub paintball na
terenie oœrodka, sp³yw kajakowy lub nauka gry na bêbnach etnicznych, ogniska z pieczeniem kie³basek, dyskoteki. Do dyspozycji uczestników: hala przystosowana do potrzeb
grup tanecznych, boiska do p. siatkowej i p. no¿nej, stó³ do tenisa sto³owego, sprzêt
sportowy, sala konferencyjna (TV, DVD). Zapewniamy: zakwaterowanie w pokojach 2-3
osobowych z ³azienkami o wysokim standardzie, wy¿ywienie: œniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, fachow¹ kadrê instruktorsk¹ i pedagogiczn¹, ubezpieczenie NNW, transport autokarowy, opiekê lekarsk¹ na terenie oœrodka. Cena: 1400 z³ - I rata do 11 maja
- 400 z³, II rata do 19 czerwca - 1000 z³. Szczegó³owe informacje, zapisy i wp³aty Robert
Kulesza tel. 606 106 462.
Wiêcej informacji - www.zacisze.waw.pl

odpowiednio: 20 538 176,79;
- 3 849 505,43; - 473 213,49;
91 133,34. Równie¿ w kategoriach: „aktywa obrotowe” i
„suma bilansowa” Lux Veritatis znacznie przewy¿sza wymienionych konkurentów. Andrzej Jaworski poinformowa³,
¿e do tej pory 96 Rad w Polsce (m.in. Gdañska i Sopotu)
uzna³o, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji naruszy³a
prawo, a Telewizja TRWAM
powinna dostaæ koncesjê. Petycjê w obronie TRWAM podpisa³o 2,5 miliona obywateli,
chc¹cych ogl¹daæ telewizjê,
która ich interesuje.
Drugim punktem obrad by³
„Projekt Stanowiska Rady
Dzielnicy Targówek w sprawie
przyznania koncesji na cyfrowe
nadawanie naziemne dla TV
TRWAM”. Mi³osz Stanis³awski
zaapelowa³ o podjêcie stanowiska i zapewni³, ¿e wniosek ma
charakter apolityczny.
Przewodnicz¹ca komisji edukacji i kultury Danuta Winnicka
poinformowa³a, ¿e podczas posiedzenia komisji, do tekstu Stanowiska proponowano dodaæ
s³owa „po spe³nieniu wymogów
prawa”; wnioskodawcy projektu siê nie zgodzili; w g³osowaniu wiêkszoœæ opowiedzia³a siê
za przyjêciem Stanowiska.
Radca prawny urzêdu zwróci³a uwagê, ¿e rada dzielnicy
jest organem administracyjnym
o zasiêgu lokalnym; Stanowisko
w sprawie o zasiêgu ogólnopolskim nie rodzi skutków prawnych. Z t¹ opini¹ nie zgodzi³a
siê Agnieszka Kaczmarska.
Zg³oszony przez Mi³osza Stanis³awskiego wniosek o zamkniêcie dyskusji zosta³ przyjêty w g³osowaniu (9 – za, 6 – przeciw, 7 –
wstrzymuj¹cych siê). Przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny og³osi³ pó³godzinn¹ przerwê.
Po wznowieniu obrad Mi³osz Stanis³awski odczyta³ projekt Stanowiska, z dodanymi w
2 miejscach s³owami: „zgodnie
z prawem”. W tej wersji „Stanowisko w sprawie przyznania
koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji
TRWAM” Rada Dzielnicy Targówek przyjê³a 15 glosami,
przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymuj¹cym siê. Najwa¿niejszy
akapit obszernego (1,5 strony)
tekstu brzmi:
„Jako radni Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy apelujemy
do Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, aby w imiê zachowania zasad równoœci wobec prawa i pluralizmu pogl¹dów zweryfikowa³a i zmieni³a stanowisko wobec Telewizji TRWAM,
przyznaj¹c miejsce na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej, zgodnie z prawem”.
Z pe³nym tekstem stanowiska mo¿na zapoznaæ siê w Biuletynie Informacji Publicznej.
K.
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
ul. Zagójska 9
04-160 Warszawa

Okiem mieszkañca

Praska m³odzie¿ czeka na basen ...
1 lipca 2011 roku zosta³ zamkniêty basen przy ulicy Jagielloñskiej 7 na Pradze Pó³noc,
ostatni basen utrzymywany przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy. By³ to
nowoczesny obiekt wybudowany w roku 2000.
Na stronie internetowej Dzielnicowego
18 sierpnia 2011 r. - tak¹ dat¹ zosta³o opatrzoOœrodka Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc ne og³oszenie o przetargu na roboty budowlane:
(DOSiR) czytamy:
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU
G³ównym elementem kompleksu jest basen
Numer og³oszenia: 249520 - 2011
sportowy o d³ugoœci 25 metrów oraz rekreacyjdata zamieszczenia: 18.08.2011
ny z 70-metrow¹ zje¿d¿alni¹ i zatok¹ masa¿y
Warszawa:
wodnych. Basen p³ywacki, wymiary: 25 x 12,5 m,
Przebudowa (remont, modernizacja) budyng³êbokoœæ 1,20 – 1,80 m
ku p³ywalni rekreacyjno - sportowej, przy ul.
1. zje¿d¿alnia, d³ugoœæ: 70 m z wydzielonym Jagielloñskiej 7 w Warszawie
l¹dowiskiem
Zamieszczenie og³oszenia: obowi¹zkowe
2. basen rekreacyjny, wymiary: pow. 130 m2,
Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
g³êbokoœæ: 0,90 – 1,40 m
Sekcja I: Zamawiaj¹cy
3. sztuczna rzeka, 2 prêdkoœci
I. 1) Nazwa i adres:
4. masa¿e / kaskada
Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
5. masa¿e / powietrzne w wodzie
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st Warszawy, ul. Ka6. jacuzzi, basenik Whirpool
wêczyñska 44, 03-370 Warszawa, woj. mazo7. brodzik ze zje¿d¿alni¹ dla ma³ych dzieci, wieckie, tel. 22-511-20-00, faks 22-818-22-44
2
pow: 10 m , g³êb. 0,40 m
I. 2) Rodzaj zamawiaj¹cego: Administracja
Temperatura powietrza: 25 - 29 oC
samorz¹dowa
Temperatura wody: 26 - 29 oC
Zazwyczaj, kiedy zachodzi potrzeba przeproOczyszczanie wody: wg PN
wadzenia remontu, to rozpisuje siê przetarg, a
po jego rozstrzygniêciu, w terminie ustalonym
Woda ozonowana i chlorowana
Wprawdzie w roku 2010 basen zosta³ wyre- z wykonawc¹, obiekt zostaje zamkniêty i ekipy
montowany, ale 1 lipca 2011 r. znów go za- remontowe wchodz¹ na teren.
W przypadku œwie¿o wyremontowanego bamkniêto. Pretekstem do zamkniêcia basenu sta³
senu przy ul. Jagielloñskiej 7, ju¿ po zamkniêsiê fikcyjny remont.
Kiedy sprawa zaczê³a budziæ zainteresowa- ciu obiektu ktoœ zda³ sobie sprawê, ¿e jednak
nie, 16 maja 2012 roku na stronie internetowej jakiœ pretekst jest potrzebny ...
Stan faktyczny na „placu budowy”:
DOSiR pojawi³ siê nastêpuj¹cy komunikat:
Obeszliœmy obiekt dooko³a, obejrzeliœmy ze
Szanowni Pañstwo, Drodzy Klienci naszego
wszystkich stron. Nie ma ¿adnych „ekip remonobiektu przy ul. Jagielloñskiej 7.
Dyrekcja Dzielnicowego Oœrodka Sportu i towych” - ¿adne prace nie s¹ prowadzone. Na
Rekreacji Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy basen nie mo¿na wejœæ - drzwi s¹ zamkniête,
informuje, ¿e remont obiektu przy ul. Jagielloñ- ale przecie¿ wszystko jest przeszklone.
W œrodku równie¿ nie ma ¿adnych œladów
skiej 7, zakoñczony zosta³ zgodnie z harmonogramem prac przewidzianym w przetargu og³o- remontu. W budynku Zespo³u Basenowo-Rekreacyjnego przy ul. Jagielloñskiej 7 mieszcz¹
szonym i przeprowadzonym w zesz³ym roku.
siê prywatna klinika stomatologiczna i prywatW pe³ni rozumiemy zniecierpliwienie naszych
na krêgielnia. ¯adne „usterki wynikaj¹ce z eksKlientów, wynikaj¹ce z d³ugiego czasu prowaploatacji budynku” nie przeszkadzaj¹ im w prodzenia prac remontowych. Jednak rygorystyczwadzeniu dzia³alnoœci.
ne przepisy dotycz¹ce przebiegu przetargu
W budynku mieœci³a siê równie¿ Biblioteka
publicznego oraz z³o¿ony technologicznie zakres robót, wymaga³y do³o¿enia wyj¹tkowej sta- Publiczna utrzymywana przez gminê. Zosta³a
zamkniêta w tym samym czasie co basen. Tyle,
rannoœci, a co za tym idzie – czasu.
¿e w przypadku biblioteki nikt nie zada³ sobie
Wysoka starannoœæ prowadzonych prac ma
trudu, ¿eby szukaæ pretekstu i wywieszaæ jakieœ
jednak i inny, zaskakuj¹cy dla wykonawcy i inkartki. Wiadomo - biblioteki siê zamyka i tyle!
westora, skutek. Podczas remontu ujawnione
Przy wejœciu na teren basenu wisi tablica:
zosta³y usterki wynikaj¹ce z eksploatacji obiekŒrodowiskowe Warszawskie Wodne Ochottu, niewidoczne bez ods³oniêcia kolejnych, technologicznych fragmentów budynku. Sytuacja nicze Pogotowie Ratunkowe ul. Jagielloñska 7,
wymaga pilnej interwencji remontowej. W try- 03-721 Warszawa, tel. 619-82-31. Biuro Zarz¹du
bie natychmiastowym, bez zw³oki, uruchomili- czynne: poniedzia³ek - czwartek w godzinach
œmy prace maj¹ce na celu wyeliminowanie tego 12.00 - 17.00, pi¹tek w godzinach 8.00 - 13.00.
Oznacza to, ¿e przy nieczynnym od roku
problemu. I w tej sytuacji kierujemy siê obowi¹zuj¹cymi przepisami, zw³aszcza reguluj¹cymi basenie funkcjonuje Wodne Ochotnicze Pogostosowanie Prawa o zamówieniach publicz- towie Ratunkowe, zapewne dy¿uruj¹ ratowninych. Niestety wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ cy ... Wiêcej - maj¹ zarz¹d i biuro, w którym
od³o¿enia terminu otwarcia basenu. Kiedy tyl- przez 5 dni w tygodniu przyjmuj¹ interesantów.
ko termin ten uda nam siê okreœliæ, natychmiast
A mo¿e basen na Pradze Pó³noc nie jest w
przeka¿emy go do wiadomoœci naszych Klien- ogóle potrzebny?
tów. Mamy œwiadomoœæ, i¿ sytuacja ta stwarza
Pojechaliœmy na ulicê Kawêczyñsk¹ 36. Przy
k³opot Pañstwu korzystaj¹cym z obiektu przy prywatnej Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej funkJagielloñskiej. Mimo tych trudnoœci najwa¿niej- cjonuj¹ obiekty sportowe: basen, hala sportosze dla nas jest bezpieczeñstwo i komfort wy- wa, s¹ miejsca parkingowe. W³aœnie przysz³y
poczynku naszych Klientów.
dwie dziewczyny:
Przepraszamy za niezale¿ne od nas niedogod- Cena za basen?
noœci i liczymy na Pañstwa wyrozumia³oœæ, bowiem
Bilet normalny - 10 z³ za 30 minut
wszystko co robimy, robimy przecie¿ dla Pañstwa.
Bilet ulgowy - 6 z³ za 30 minut
Zbigniew Korcz - Dyrektor
Ale dziewczyny, chocia¿ wygl¹daj¹ na uczenKomunikat nie jest opatrzony dat¹, co stwa- nice, z jakiegoœ powodu nie za³apuj¹ siê na
rza wra¿enie, ¿e zosta³ umieszczony du¿o ulgowy bilet.
wczeœniej, niezw³ocznie po zamkniêciu base10 z³ za 30 minut pobytu na basenie to dla
nu 1 lipca 2011 r.
nich za drogo. Rezygnuj¹ i odchodz¹.
O tym, ¿e remont basenu przy ul. JagielloñOpracowa³: Robert Ostrowski
skiej 7 to fikcja, œwiadcz¹ kolejnoœæ zdarzeñ i
Od redakcji. Jak siê dowiedzieliœmy, 21
stan faktyczny na „placu budowy”.
czerwca Rada Warszawy przyzna³a 490 tys. z³
Kolejnoœæ zdarzeñ:
na remont dachu DOSiR. To oznacza, ¿e we
wrzeœniu basen powinien ju¿ ruszyæ.
1 lipca 2011 r. - basen zostaje zamkniêty.
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Pozwólmy po¿yæ przyrodzie
dokoñczenie ze str. 1

St¹d kawki, które dziobami
wyskubuj¹ w styropianowych
p³ytach dziury i wyd³ubuj¹ kratki
zas³aniaj¹ce dostêp do tradycyjnych siedlisk w stropodachach.
Najbardziej ¿al mi jerzyków.
Zjawiaj¹ siê u nas dopiero z
pocz¹tkiem maja, kiedy
wszystkie dostêpne lokale zosta³y ju¿ zajête przez inne ptaki. Obserwujê, jak kr¹¿¹ w powietrzu co rusz dopadaj¹c
œcian w miejscach, gdzie widaæ choæby najdrobniejsze zarysowania. Próbuj¹ siê w nie
wciskaæ badaj¹c, czy nie uda
siê tam ulepiæ maleñkiego
gniazdka. Niestety, dla wiêkszoœci z nich wysi³ki te pozostan¹ bezowocne; oka¿e siê,
¿e tysi¹ce kilometrów niebezpiecznej drogi z Afryki Po³udniowej pokona³y na darmo.
Ich dotychczasowe siedliska
zosta³y zniszczone, nie znajd¹
te¿ nowych, dogodnych miejsc
do odbycia lêgów.
Jakiœ czas temu zosta³am
powiadomiona przez mieszkañców budynku, gdzie jerzyki tradycyjnie zasiedla³y stropodach, o dramatycznej walce ptaków miejscowych z przybyszami z s¹siednich bloków,
w których podczas ocieplania
zakratowano stropodachy,
wobec czego nie mia³y gdzie
siê podziaæ.
A przecie¿ tak byæ nie musi.
Apelujê do zarz¹dów wspólnot
mieszkaniowych i administracji: miejcie na uwadze prawo

do ¿ycia i bezpieczeñstwa naszych œpiewaj¹cych s¹siadów.
Przypominam: planuj¹c ocieplenie czy remont budynku
trzeba zamówiæ opiniê ornitologiczn¹, która wyka¿e, co i
gdzie w nim piszczy. Najlepiej
zrobiæ to w sezonie poprzedzaj¹cym prace i oczywiœcie w
okresie lêgowym, kiedy ptaki
gnie¿d¿¹ siê w budynkach.
Pomo¿e to tak zorganizowaæ
prace, by ptaki nie ucierpia³y,
pozwoli te¿ w³aœciwie zrekompensowaæ utracone siedliska.
Kosztuje to grosze w skali ca³ego remontowego przedsiêwziêcia, a unikniecie Pañstwo
k³opotów zwi¹zanych ze z³amaniem prawa chroni¹cego
ptaki i ich siedliska. Ale przede
wszystkim co za satysfakcja,
gdy kolejne wiosny i lata w
najbli¿szej okolicy nadal bêd¹
rozbrzmiewaæ ich g³osami.
Znam wiele osiedli, z których
wygnano ptaki pozbawiaj¹c je
miejsc lêgowych i proszê mi
wierzyæ, ¿e s¹ to miejsca przygnêbiaj¹ce martw¹ cisz¹.
Ale w³aœciwie dlaczego ptaki pokocha³y nasze domy?
Pierwotnie gniazdowa³y w
dziuplach starych drzew b¹dŸ
ska³ach. Z czasem przenios³y
siê do miast, znajduj¹c tu
sprzyjaj¹ce warunki do ¿ycia i
rozrodu. I tutaj dotykamy kolejnego wa¿nego tematu, mianowicie pielêgnacji miejskiej
zieleni. Starych drzew z dziuplami prawie ju¿ nie ma, bo s¹
usuwane.

Na wielu osiedlach panuje
moda na „ogrody wersalskie”
(choæ budynki bynajmniej nie
przypominaj¹ pa³acu wersalskiego) – wszystko, co roœnie,
przycinane jest pod linijkê, w
kostkê. Drzewa oga³aca siê z
ga³êzi pozostawiaj¹c kalekie
kikuty, a krzewy przycina niejednokrotnie przy samej ziemi
nie bacz¹c na ich pory kwitnienia i owocowania.
W ten sposób nieloty, czyli pisklêta, które opuœci³y ju¿ gniazda, ale nie potrafi¹ jeszcze dobrze lataæ i m³ode, niedoœwiadczone ptaki pozbawia siê schronienia przed drapie¿nikami.
Trawa koszona jest zbyt
czêsto, ledwie odroœnie na
parê centymetrów, a wraz z ni¹
przeró¿ne zio³a i chwasty bêd¹ce siedliskiem owadów, które z kolei s¹ po¿ywieniem dla
ptaków, szczególnie piskl¹t.
Dajmy przyrodzie trochê
po¿yæ…
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê

Okiem gliny

O jeden telefon za póŸno

W przyrodzie nic nie ginie i znajduje dobre zastosowanie.
Podczas majowego spaceru na nie skoszonym, poroœniêtym
mleczami trawniku wyczesywa³am swoje psy. Przygl¹da³a nam
siê z zainteresowaniem kawka. Kiedy moje stado ciut siê oddali³o, porwa³a k³¹b sierœci i odlecia³a w kierunku bloków. Po chwili
pojawi³o siê ca³e stado i wszystkie psie k³aki zosta³y skrupulatnie wyzbierane. Kawkowe pisklêta mia³y miêciutkie pos³ania.

Piotr Pochuro jest pisarzem i dziennikarzem zajmuj¹cym siê tematyk¹ kryminaln¹.
Wie, o czym pisze: ma za sob¹ kilkanaœcie lat s³u¿by w szeregach polskiej policji. JeŸdzi³
w patrolach, tropi³ zabójców, rozbija³ narkotykow¹ mafiê w warszawskim CBŒ. Dziœ pierwszy
felieton ze sta³ego cyklu, jaki bêdzie ukazywa³ siê na naszych ³amach.
Wci¹¿ j¹ widzê. Zniszczon¹ fi¹ wyjaœniæ pochodzenia tajem- mo¿na s¹dziæ z g³osu nagrane¿yciem kobietê. Jej piêkn¹ twarz niczego ³adunku. Ewidentnie go na automatycznej sekretarce.
czas zaora³ bruzdami zmarsz- coœ jest na rzeczy. Zarówno pa- W oczy policjantów rzuca siê
trolowcy, jak i dy¿urny czuj¹ to zwiniêty w rulon dywan. Po co
czek. ¯ycie jej nie szczêdzi³o.
- Coœ ty, synu, zrobi³? - Py- na tak zwany gliniarski „wêch”. z³odzieje zadawali sobie trud
ta³a szczup³ego siedemnasto- Có¿ z tego, jak w ca³ym mie- zwijania dywanu? Dlaczego go
latka, pierwszy zarost ledwie œcie nie zg³osi³ w³amania? Œli- zostawili? OdpowiedŸ jest proska sprawa. Zapada decyzja: sta. Wewn¹trz tkwi cia³o skatomusn¹³ oblicze ch³opca.
- Zabi³em, mamo. Zabi³em!- na do³ek! I zwi¹zana z tym „kwi- wanej kobiety. Wezwany na
Za³ka³ spazmatycznie, chowa- tologia”: protokó³ zatrzymania, miejsce lekarz mo¿e stwierdziæ
j¹c twarz w d³onie. Pamiêtam przeszukania, odebrania przed- tylko zgon. Sekcja zw³ok denatdobrze ³zy sp³ywaj¹ce po d³o- miotów. Telewizor w kolorze ki wyka¿e, ¿e w momencie, gdy
niach ch³opaka. Wielkie, ciê¿- …marki …, magnetowid nr se- sprawcy opuszczali jej mieszkaryjny …, czajnik elektryczny, nie, jeszcze ¿y³a. By³a szansa,
kie. SpóŸnione.
Czasem zamyka siê zabójcê, wieszaki w kolorze … sztuk …, aby j¹ uratowaæ. Niestety, pozanim na jaw wyjdzie jego aparat telefoniczny … Dy¿urny moc przyby³a zbyt póŸno.
Zatrzymani ch³opcy, w konzbrodniczy czyn. To bardzo wpada na pomys³. Prosty i
rzadkie przypadki. W tej spra- oczywisty. Pomys³y proste i frontacji z faktami przestaj¹
wie zawa¿y³ jeden telefon. oczywiste maj¹ to do siebie, ¿e œciemniaæ. Opowiadaj¹ obaj,
Równie dobrze mo¿na powie- staj¹ siê takimi dopiero wtedy, niezale¿nie od siebie, przebieg
zdarzenia. Nie chcieli zabiæ.
dzieæ, ¿e brak jednego telefo- jak ktoœ na nie wpadnie.
Dy¿urny w³¹cza aparat do Chcieli okraœæ. Mieszkanie mianu. Tak czy siak, telefon pe³ni
tu niebanaln¹ rolê. Zadzwoni³ w pr¹du, g³os z taœmy informuje ³o byæ puste, obserwowali je
œrodku nocy na biurku dy¿urne- kobiecym g³osem, ¿e dodzwoni- przed po³udniem. W³aœcicielka,
go. Zapowiada siê na bana³. ³eœ siê pod numer, ale nie mogê na swoje nieszczêœcie, wraca³a
Obywatel nie mo¿e spaæ i zabi- odebraæ, wiêc siê nagraj. Taki do domu bardzo póŸno, dlatego
ja czas patrz¹c przez okno. sekretarkowy standard. Ods³u- planuj¹cym skok ch³opakom nie
Wynikiem swej obserwacji dzieli chanie wiadomoœci z tej sekre- uda³o jej siê zaobserwowaæ. To
siê z policj¹. A w³aœciwie z kon- tarki to by³ strza³ w dziesi¹tkê. by³ ich pierwszy b³¹d. Nie zastakretnym dy¿urnym, który w tym Na podstawie numeru udaje siê nowi³o ich, dlaczego okno balmomencie nie jest zachwycony ustaliæ adres. Natychmiast rusza konowe jest w nocy otwarte,
postaw¹ obywatelsk¹ nocnego patrol. Mieszkanie znajduje siê choæ w dzieñ by³o zamkniête. To
obserwatora. Niemniej informa- na pierwszym piêtrze, balkono- by³ ich drugi b³¹d. Ju¿ cieszyli
cji zignorowaæ nie wolno. Czte- we drzwi s¹ otwarte, ziej¹ czer- siê na ³atwy ³up. Jeszcze tylko
rech m³odych ch³opców wy³a- ni¹ nieoœwietlonego mieszkania. fanty trzeba opchn¹æ paserowi
dowuje z taksówki baga¿e. Miê- Pukanie do drzwi i nerwowa ci- za kilka stówek i znów bêdzie
dzy innymi telewizor. Kto w nocy sza. Naciœniêta klamka ustêpu- mo¿na pobalowaæ w klubie, wyurz¹dza przeprowadzki? Na je lekko. Wewn¹trz ba³agan. rwaæ fajne laski. Zwyk³e marzemiejsce rusza patrol. Taksówki Otwarte szafy, powywalane na nia m³odych ch³opców. Gdy naju¿ nie ma, jest sterta fantów i œrodek ubrania, na nich piêtrzy tknêli siê na w³aœcicielkê, wpaju¿ tylko dwóch pl¹cz¹cych siê siê zwartoœæ szuflad. Bingo! Te- dli w panikê. Trzeci b³¹d. Zanim
w wyjaœnieniach m³odzieñców. raz wystarczy znaleŸæ w³aœcicie- przyjechali do feralnego mieszTrafiaj¹ na komendê, nie potra- la lub raczej w³aœcicielkê, jak kania, bawili siê w dyskotece. Po

skoñczonej zabawie wezwali
taksówkê, podali adres, gdy zajechali na miejsce, kierowcy kazali czekaæ. Gdyby taksówkarz
by³ normalnym cz³owiekiem, by³by
to ich ostatni b³¹d. Cholerny cierpiarz, sa³ata zar¹bany, bezczelna z³otówa - s³ysza³ krzyki i
przejmuj¹ce wo³anie o pomoc.
S³ysza³, jak sprawcy morduj¹
kobietê. Oczywiœcie, skojarzy³
nocn¹ wizytê, krzyki i przejmuj¹ce wo³anie ratunku, ³adowanie
nietypowych fantów z m³odymi
pasa¿erami. I co zrobi³? Nic. Siedzia³ i czeka³, szczêœliwy, ¿e licznik bije. Nie wezwa³ policji ani
wtedy, w trakcie oczekiwania na
„klientów”, ani póŸniej, gdy zostawi³ ich z wy³adowanym ³upem
pod blokiem. Nie zadzwoni³. Nie
on napad³, nie on ograbi³, nie on
katowa³. Sta³ daleko, ale te¿ ma
krew na rêkach tej kobiety. M³odzi, niedoœwiadczeni z³odzieje
wystraszyli siê sytuacji, która ich
przeros³a. Taksówkarz dzia³a³ z
wyrachowaniem. Zabrak³o jego
telefonu; telefonu, który byæ
mo¿e uratowa³by kobiecie ¿ycie.
Wszystkich sprawców uda³o siê
pos³aæ za kratki. Pewnie odsiedzieli ju¿ swoje.
Minê³o wiele lat od opisywanych wydarzeñ. Wiele trupów
przysz³o mi jeszcze ogl¹daæ,
wielu morderców posy³a³em za
kratki. Zawodowców, zabijaj¹cych bez mrugniêcia powiek¹.
Bandytów, przed œmierci¹ torturuj¹cych ofiary. Wczeœniej
musia³em ich tropiæ i mozolnie
zbieraæ dowody. Czasami przez
rok, czasami d³u¿ej. Ale ta sprawa szczególnie utkwi³a mi w
pamiêci. Choæ dziêki zaanga¿owaniu i pomys³owoœci policjantów b³yskawicznie uda³o siê
ustaliæ wszelkie okolicznoœci i
sprawców zbrodni, nie uda³o siê
uratowaæ kobiety. Pomoc przyby³a o jeden telefon za póŸno.
Piotr Pochuro

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
9 LAT prania dywanów,
tapicerki meblowej,
samochodowej Karcherem
502-928-147
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
A-Z remonty, wykoñczenia
602-216-943
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
AUTO-NAPRAWY elektryka,
mechanika, przegl¹dy
516-133-188
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351

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

plac Hallera 9

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

LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PO¯YCZKI bankowe,
hipoteczne, konsolidacyjne
z dojazdem do klienta
506-152-099
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki,
502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

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

G³osy
Proszê Szanownych Pañstwa, magia pi³ki no¿nej dzia³a. Zbiorowy entuzjazm udzieli³ siê wszystkim. Zbudowano stadiony, dworce, drogi. Odby³o siê wielkie sprz¹tanie miast i wsi.
Golenie twarzy i nóg. Perfumy. Tylu
flag narodowych nie widzia³em nawet
na pochodach 1 Maja.
We ostatnich dniach tak¿e furkota³em na bia³o i czerwono. I o to chodzi.
Mam nadziejê, ¿e du¿o dobrego zostanie w nas po wspólnym ukraiñskopolskim Euro.
Oprócz tego co widzimy, wa¿ne jest
to, co s³yszymy. G³os lektora odczytuj¹cego reklamy oficjalnych sponsorów Euro
2012 w rytmie upiornego techno-disco
nie tylko mnie doprowadzi³ do sza³u.
Kto jest Ÿród³em braku smaku - nie
wiem. Chcê oprócz magii pi³ki, magii
g³osu Szpakowskiego s³yszeæ ukochane g³osy Czubówny, £ukomskiego, Gudowskiego, Szo³ajskiego, Knapika,
Szyd³owskiego, Olejniczaka, Brzostyñskiego, Kozio³a, Matula. Mo¿e byæ nawet Magda Gessler. Przepraszam disco lektora za gorzkie s³owa, bo nie
jest Pan, ale wybór Pana winien.
Niczego nie kupiê od „bredzina” z brakiem smaku, gustu i profesjonalnej fonii.
Wola³bym o tym nie pisaæ, ale ta
choroba jest. Bia³aczka.
U kotów udowodniono t³o wirusowe.
Sprawc¹ jest retrowirus FeLV. Obecnoœæ
choroby obserwowana jest od 50 lat.
Uczeni potwierdzaj¹ specyficznoœæ gatun-

RUMCAJS czeka na dom
Rumcajs jest 8-tygodniowym kocurkiem, który zosta³
zabrany ze wsi, gdzie nikt go nie karmi³, nie mówi¹c ju¿ o
jakiejkolwiek innej opiece. Jest weso³ym rozrabiak¹, który
dopiero przyzwyczaja siê do
¿ycia w mieœcie. Mo¿e
mieszkaæ z psami lub innymi kotami. Szukamy mu dobrego domu.
Kontakt w sprawie adopcji:
512 922 167, 888 066 402,
maga.grzybowska@gmail.com

W obronie Parku Wiœniewo
Inwestor chce wyci¹æ 2/3 terenu Parku Wiœniewo przy
ulicy Modliñskiej z cennym starodrzewiem, pod budowê
centrum handlowego.
W tym roku mija ju¿ piêæ lat, plan zagospodarowania przeodk¹d mieszkañcy Bia³o³êki roz- strzennego. Prace nad jego
poczêli walkê o zachowanie zie- przygotowaniem rozpoczê³y
lonej enklawy na terenie osiedla siê jeszcze w 2009 roku. W
Wiœniewo. Tutejszy park to teren za³o¿eniach dokumentu, który
o powierzchni 9 ha po³o¿ony przy w najbli¿szych tygodniach po
ulicy Modliñskiej, usytuowany na- uzyskaniu podpisu Prezydenta
przeciwko ratusza dzielnicy Bia- m.st. Warszawy zostanie skie³o³êka pomiêdzy ulicami Mo- rowany do uzgodnieñ, teren
dliñsk¹, S¹siedzk¹ i Podró¿nicz¹. Parku Wiœniewo zosta³ uznany
Jest to obszar o unikatowej dla - zgodnie z wol¹ mieszkañców
dzielnicy Bia³o³êka roœlinnoœci, - za teren zieleni parkowej. Jedbêd¹cy ewenementem w porów- nak procedura planistyczna
naniu z pozosta³ymi terenami. O wymaga czasoch³onnych, kilwartoœci przyrodniczej tego miej- kumiesiêcznych uzgodnieñ.
sca decyduj¹ liczne 200 - 300-let- Przewiduje siê, ¿e ostateczne
nie drzewa, w tym 14 pomników zatwierdzenie planu nast¹pi
przyrody i co najmniej piêæ kolej- dopiero na prze³omie 2012 i
nych 200-letnich dêbów, kwalifiku- 2013 roku. Istnieje zagro¿enie,
j¹cych siê do uznania za pomniki ¿e do tego czasu mog¹ zostaæ
przyrody. Dziêki swojemu po³o¿e- podjête kroki prowadz¹ce do
niu i unikatowym drzewostanie bezpowrotnego zniszczenia tej
park powinien zostaæ ochroniony cennej enklawy zieleni.
oraz udostêpniony jako miejsce
By³y one zreszt¹ podejmorekreacji wszystkim mieszkañcom wane ju¿ wczeœniej. W 2007
dzielnicy. I o to w³aœnie walcz¹ roku pojawi³ siê projekt wzniemieszkañcy Bia³o³êki.
sienia na terenie parku osiedla
Niestety, Park Wiœniewo wielokondygnacyjnych domów
znajduje siê na terenie, dla któ- z us³ugami i gara¿ami podrego nie zosta³ opracowany ziemnymi. Na szczêœcie,

kow¹, czyli brak infekcji u innych ssaków, w tym ludzi. Oczywiœcie, do czasu.
Rozprzestrzenianiu choroby winni s¹
bezobjawowi koci nosiciele. W ka¿dej wydzielinie i wydalinie znajduj¹ siê zarazki. Po wnikniêciu przez œluzówki nosa
lub jamy ustnej, a tak¿e po bójce, której
towarzyszy pogryzienie, retrowirus zaczyna namna¿anie w narz¹dach krwiotwórczych. Œledziona i szpik kostny s¹
ofiarami infekcji. Bia³aczka to nie grypa. W postêpowaniu jest wolna, ale konsekwentna. Aliœci dlatego, ¿e wirusy w
œrodowisku zewnêtrznym s¹ bardzo nietrwa³e. Tylko kilka minut. Pierwsze objawy s¹ widoczne od roku do kilku lat
od zara¿enia. Je¿eli siê ju¿ zaczn¹, to z
dnia na dzieñ przybieraj¹ na sile. W
przypadkach, z którymi siê spotka³em,
œmieræ zwierzêcia nastêpowa³a w ci¹gu
8 tygodni, mimo usilnych prób leczenia.
Kot bia³aczkowy w pocz¹tkach choroby jest objawowo niespecyficzny.
Najczêœciej diagnoza postawiona jest
b³êdnie. Brak poprawy przy drugiej
wizycie i nasilenie dolegliwoœci sugeruje wykonanie testów. Z naszej strony sto³u diagnostycznego spotykamy
siê z wyraŸnym spadkiem ¿ywotnoœci,
anemi¹ widoczn¹ na œluzówkach spojówek i jamy ustnej. Z powodu braku
podstawowej odpornoœci, g³ównej chorobie mog¹ towarzyszyæ wtórne infekcje ze strony uk³adu oddechowego, pokarmowego i skórno-pow³okowego.
Problem przybiera na sile. Lekarze weterynarii dysponuj¹ skuteczn¹ broni¹.
Szczepionki. O tych proszê podyskutowaæ z lekarzem prowadz¹cym. Magicznym, ¿yczliwym g³osem z cichutkim Mozartem w tle.

mieszkañcom uda³o siê nie dopuœciæ do realizacji tej inwestycji. Spo³eczny Komitet Obrony
Parku Wiœniewo zebra³ wówczas oko³o 500 imiennych podpisów przeciw jakiejkolwiek zabudowie tej przestrzeni, zyska³
te¿ poparcie radnych dzielnicy,
miasta oraz wielu mediów.
Nastêpnie przedstawiono
projekt budowy wzd³u¿ ulicy
Modliñskiej, na 1/3 terenu parkowego, olbrzymiego centrum
handlowego o powierzchni
2,05 ha z dwukondygnacyjnym
parkingiem podziemnym na
1000 samochodów. Inwestycja
wymaga³yby wycinki prawie
1,5 ha lasu, czyli ponad 750
drzew, ³¹cznie z ponad 100letnimi okazami. Równie¿ tê
inwestycjê uda³o siê mieszkañcom Bia³o³êki zablokowaæ.
Trzecia próba zniszczenia
Parku Wiœniewo w³aœnie siê rozpoczê³a. W tej chwili w³aœciciel
proponuje budowê galerii handlowej na prawie 5 hektarach, co
spowoduje koniecznoœæ wycinki 2/3 substancji zielonej. Najnowszy projekt zak³ada budowê
gigantycznego budynku handlowego nie w bezpoœrednim s¹-

siedztwie ulicy Modliñskiej, ale
w samym œrodku osiedla domków jednorodzinnych. Piêciopiêtrowa betonowa œciana centrum
handlowego, z parkingami na
2000 aut na dachu tego budynku ma byæ postawiona prawie
pod oknami okolicznych budynków mieszkalnych. Wjazd na
parking na dachu centrum handlowego ma byæ poprowadzony
estakad¹ nad ocala³ym fragmentem zieleni, który ma stanowiæ - wedle inwestora - teren odpoczynku dla mieszkañców.
Mieszkañcy, którzy powo³ali
spo³eczny Komitet Obrony Parku Wiœniewo zapowiadaj¹, ¿e i
tym razem nie poddadz¹ siê
presji inwestora i bêd¹ dalej walczyæ o ocalenie tego unikatowego terenu, który powinien s³u¿yæ
za miejsce odpoczynku mieszkañców Bia³o³êki. Wszystkich,
którzy chc¹ wspomóc akcjê,
prosimy o wys³anie maila o treœci „Popieram Park” na adres
parkwisniewo@wp.pl. Pod tym
adresem zbierane s¹ te¿ zg³oszenia wolontariuszy chêtnych
do wspó³pracy oraz pomys³y akcji ratuj¹cych Park Wiœniewo, jak
równie¿ koncepcje, w jaki sposób mo¿na urz¹dziæ bez wielkopowierzchniowej zabudowy naturalistyczny Park Wiœniewo.
Franciszka Zawadzka

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
6 – 8 lipca - EtnoPraga - W³oskie Po³udnie
6 lipca, godz. 18-22, plac Hallera - warsztaty taneczne – pizzica, pizzica, warsztaty gry
na tamburello, warsztaty pieœni tradycyjnych karaoke z w³osk¹ piosenk¹, warsztaty dla dzieci
7 lipca, godz. 15-22, plac Hallera - warsztaty kulinarne – wspólne gotowanie (w menu m. in.
Insalata di grano, Polpette al sugo, braciole di carne, Ritagli), warsztaty gry tamburello, warsztaty pieœni tradycyjnych, warsztaty taneczne – pizzica, pizzica, warsztaty tworzenia masek z papier mache, warsztaty dla Dzieci, gry edukacyjno-rozwojowe, godz. 19.30 - koncert Skaddia.
8 lipca, od godz. 16, Sen Pszczo³y - Pokaz slajdów, spotkania z podró¿nikami, pokazy
filmów, warsztaty pieœni tradycyjnych, warsztaty dla Dzieci.
17 lipca (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹ - Goœciem DK Praga
bêdzie Ewa Da³kowska. Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak, sala
koncertowa DK TuPraga, wstêp wolny.
20 – 22 lipca - EtnoPraga – Transylwania
20 lipca, g.18-22, Plac Hallera/Sen Pszczo³y - Warsztaty tañców tradycyjnych, tradycyjne rêkodzie³o, warsztaty dla Dzieci, koncert klubowy.
21lipca, g. 15-22, Plac Hallera - Warsztaty kulinarne, tradycyjne rêkodzie³o, warsztaty tañców tradycyjnych, warsztaty graficzne dla dzieci, grafika dla seniorów, gry i zabawy
dla Dzieci, g.19.30 - koncert ludowego zespo³u Palatka Gypsy Band z potañcówk¹.
22 lipca, od g. 16, Sen Pszczo³y - Pokaz slajdów, spotkanie z Micha³em Kruszon¹ –
autorem ksi¹¿ek poœwiêconych kulturze Rumunii m.in. „Rumunia. Podró¿e w poszukiwaniu diab³a”, pokaz rumuñskich filmów animowanych, warsztaty dla Dzieci.
Lato w Mieœcie 2012
Dzia³alnoœæ kawiarenki internetowej - 2 VII-31 VIII (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
10-14). Dom Kultury TuPraga przy ul. D¹browszczaków 2, dostêpna dla dzieci szkolnych.
Strefa Rytmu – warsztaty bêbniarskie - w ka¿dy poniedzia³ek od 2 VII do 27 VIII, w
godz. 11-12:30, Dom Kultury Praga ul. D¹browszczaków 2. Warsztaty z wykorzystaniem
etnicznych bêbnów djembe i rytmów afrykañskich, prowadzone przez wybitnych muzyków, pasjonatów gry na bêbnach. Liczba miejsc ograniczona – prosimy o zg³aszanie grup
mailowo: a.maminska@dkpraga.pl, a.gudarowska@dkpraga.pl.
Loesje. Warsztaty kreatywnego pisania - 3 VII, 22 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park
Praski. Warsztaty Loesje to zabawa skojarzeniami s³ownymi i pisanie krótkich tekstów.
Nie wymagaj¹ od uczestników wczeœniejszego doœwiadczenia - s¹ wiêc przyjazn¹ form¹
nawet dla osób, które spotykaj¹ siê z ni¹ po raz pierwszy. Ka¿de warsztaty ró¿ni¹ siê od
siebie przede wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e zawsze bierze w nich udzia³ inna grupa
osób, która wybiera do dyskusji aktualnie interesuj¹ce j¹ tematy – niezale¿nie wiêc od
tego, ile razy bierze siê w nich udzia³ – s¹ zawsze polem do nowych dyskusji.
Capoeira - 4 VII, 17 VII, 7 VIII, 29 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Zajêcia
prowadzi Mestre Marinaldo Martins Pereira.
Wielki artystyczny kram - 5 VII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Zajêcia pokazuj¹
ró¿ne sposoby na kreatywne spêdzanie czasu przy u¿yciu prostych technik i materia³ów
codziennego u¿ytku.
Warsztat ma³ej mozaiki - 10 VII, 28 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Warsztaty
plastyczne, podczas których uczestnicy i instruktorzy wykonuj¹ ma³e mozaiki z kostek
ceramicznych, a tak¿e zwierzaki-cudaki tworzone m.in. z materia³ów recyklingowych.
Warsztaty Tribal Fusion - 11 VII, 21 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Tribal
Fusion jest form¹ taneczn¹ polegaj¹c¹ na korzystaniu z szerokiego wachlarza inspiracji.
£¹czy w sobie elementy pozornie tak odmiennych technik jak jazz i taniec orientalny.
Gra terenowa w Parku Praskim - 12 VII, 1 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski.
Dzieci, podzielone na dru¿yny, otrzymaj¹ mapki z zaznaczonymi ró¿nymi punktami w
parku do samodzielnego odkrycia.
Woda, ziemia i powietrze – warsztaty plastyczne - 17 VII, w godz. 10:30-12:00,
Park Praski. Warsztaty plastyczne: przy pomocy technik malarskich i kola¿u, uczestnicy
tworzyæ bêd¹ ryby, œlimaki i ptaki.
Interdyscyplinarne warsztaty wielokulturowe - 18 VII, 2 VIII, w godz. 10:3012:00, Park Praski. Ka¿dy warsztat poœwiêcony jednej, egzotycznej kulturze. W programie legendy, zajêcia muzyczne oraz plastyczne, realizowane z wykorzystaniem technik i
materia³ów charakterystycznych dla danej spo³ecznoœci.
Graffiti dla dzieci - 19 VII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Pod okiem doœwiadczonego
graficiarza dzieci naucz¹ siê sztuki street-art’u oraz techniki wykonywania szablonów,
doskonale siê przy tym bawi¹c.
„Pamiêtnik ma³ego s³oni¹tka” - spektakl interaktywny - 24 VII, w godz. 10:30-12:00,
Park Praski. Akcja bajki rozgrywa siê w Afryce. Jest to opowieœæ o przygodach ma³ego
ciekawskiego s³onika, który postanawia zwiedziæ œwiat i o tym, sk¹d s³oniki maj¹ tr¹by.
Figle, skoki, œmieszne kroki – warsztaty ruchu kreatywnego - 25 VII, w godz. 10:3012:00, Park Praski. Na warsztatach dzieci ucz¹ siê interpretowaæ ruch, rozwijaj¹ zdolnoœæ
wyra¿ania s³ów gestem, poznaj¹ podstawy zachowania scenicznego. W programie m.in.
ruchome rzeŸby, taniec z chust¹, tworzenie opowieœci ruchowych z rekwizytami.
Gry planszowe - 26 VII, 23 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. W czasach audiobooków, tabletów i wirtualnej rzeczywistoœci, nastêpuje niespodziewany powrót planszówek. Gry planszowe wspomagaj¹ rozwój intelektualny u dzieci, integruj¹, æwicz¹ pamiêæ
i ywobraŸniê; ucz¹ trudnej sztuki wygrywania i – jeszcze trudniejszej – przegrywania.
Warsztaty afrykañskie - 31 VII, 14 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Nauka
gry na balafonach – tradycyjnych instrumentach przypominaj¹cych cymba³y, popularnych
w wielu krajach Afryki; afrykañskie tañce i œpiewy, warsztaty gry na bêbnach.
„Tajemnicze jajko czyli przygody ptaka Czuczudaka” - spektakl interaktywny - 8 VIII,
w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Zwierzêta znajduj¹ przepiêkne jajko. Czyje ono jest?
Kto je wychowa? I co siê z niego wykluje? Bajka opowiada o tym, ¿e pozory czêsto myl¹.
D¿ungla i jej tajemnice - 9 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Podczas zajêæ dzieci
razem z instruktorem tworz¹ makiety d¿ungli z papieru, plasteliny i innych materia³ów,
rysuj¹ mapy i inne przyrz¹du potrzebne do dalekiej wyprawy.
Warsztaty hip-hop’owe - 16 VIII, w godz. 10:30-12:00, Park Praski. Warsztaty pt.
„Muzyka klatki schodowej od Grzesiuka po hip-hop”. Spotkanie z ulicznym folklorem,
które pozwala odkryæ w dzieciach ich muzyczne talenty.
Drzewo: cztery pory roku – zajêcia plastyczne - 30 VIII, w godz. 10:30-12:00,
Park Praski. Pod okiem doœwiadczonej instruktorki dzieci stworz¹ reliefy przedstawiaj¹ce
jedno drzewo podczas czterech ró¿nych pór roku.
Bêbny na Pradze 2012 - Cykliczne warsztaty gry na bêbnach afrykañskich – djembe
Zapraszamy m³odzie¿ powy¿ej 13 lat oraz doros³ych. Warsztaty bêd¹ odbywaæ siê w pi¹tki o godz.
18:00 - 19:30 w Domu Kultury TuPraga, ul. D¹browszczaków 2. Zaczynamy 6 lipca 2012, warsztaty s¹ bezp³atne. Na zajêcia obowi¹zuj¹ zapisy mailowe, na adres: fundacja@strefarytmu.pl, tel.
600 995 122. Zg³oszone osoby otrzymaj¹ potwierdzenie i bêbny bêd¹ na nie czekaæ na miejscu.
Wakacyjny Kurs Malowania Na Jedwabiu - Zajêcia odbywaj¹ siê w lipcu w œrody w godz.
16.00-19.00 oraz czwartki w godz. 10.00-13.00. Koszt - 120 z³otych za cztery lekcje w miesi¹cu
(farby i jedwab w cenie). Zapisy do koñca czerwca tel. 22 511 24 55, sekretariat@tupraga.pl.
Zapraszamy na stronê internetow¹: www.tupraga.pl
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Burza w szklance wody

Pi³karska stolica Europy
Za nami trzy tygodnie najwiêkszej imprezy sportowej, jaka kiedykolwiek odby³a siê w naszym kraju, czyli EURO 2012.
Przez ten czas mieliœmy na ulicach i stadionach t³umy, choæ zagranicznych kibiców przyjecha³o du¿o mniej ni¿ zak³adano. Ci, co przyjechali, s¹ jednak naszym
miastem pozytywnie zaskoczeni i doskonale siê w nim bawi¹. Na szczêœcie, nie
przeszkadzaj¹ im porozkopywane i pozamykane ulice, brak metra na stadion
czy odrapane praskie kamienice. Poza
tym nie wiedz¹, ¿e katalog planów i niespe³nionych obietnic w³adz miasta na

EURO jest d³ugi. Generalnie o naszym
mieœcie wiedz¹ niewiele, bo promocja stolicy w porównaniu chocia¿by z Wroc³awiem
jest ¿adna. I to mimo ¿e z tegorocznego
bud¿etu miasta wydano na to a¿ kilkadziesi¹t milionów z³otych, kosztem bibliotek,
teatrów, muzeów i domów kultury. Za te
pieni¹dze przyby³ym z zagranicy zaoferowano tak naprawdê jedynie ogl¹danie
meczów i przeciêtne koncerty w warszawskiej strefie kibica. Dobrze chocia¿, ¿e ulokowano j¹ przed Pa³acem Kultury, bo dziêki temu sportowi turyœci zobacz¹ chocia¿
jeden z symboli naszej stolicy.

Na szczêœcie, wszystkie te braki przys³ania wspania³a atmosfera, któr¹ tworz¹
nie tylko polscy i zagraniczni kibice, ale i
zwykli mieszkañcy naszego miasta. Na
ulicach Warszawy trwa pi³karski karnawa³, choæ sza³ trochê usta³, gdy z mistrzostw odpad³a polska reprezentacja.
Dziœ mecze innych pañstw s¹ pretekstem
do wspólnej zabawy i widaæ, ¿e ta zabawa ca³y czas trwa. Mo¿e ju¿ nie tak liczna jak na pocz¹tku, na pewno mniej emocjonuj¹ca, ale z drugiej strony nie psuta
bandyckimi atakami i burdami, do jakich
dosz³o w dniu meczu Polska – Rosja.

Obiektywny PO-radnik

Gor¹cy koniec czerwca
Gdy zastanawia³em siê nad tematem
dzisiejszego felietonu, w pierwszej chwili
wkrad³ siê do mej g³owy lekki niepokój.
Przecie¿ patrz¹c w kalendarz mo¿na by
pomyœleæ, ¿e oto koniec czerwca, wakacje
za pasem, a w samorz¹dzie i polityce pocz¹tek sezonu ogórkowego. Jednym s³owem - brak tematów. I tu by³em w b³êdzie,
ciekawych i gor¹cych wydarzeñ w ostatnich
dwóch tygodniach mieliœmy a¿ nadmiar.
Do niezwyk³ego g³osowania dosz³o podczas nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy
Targówek zwo³anej na wniosek radnych
PiS. Przeg³osowane zosta³o niejednog³oœnie
stanowisko wzywaj¹ce do zmiany decyzji
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie
Telewizji Trwam z Torunia. Czy to aby jest
odpowiedni temat dla dzielnicy sto³ecznego miasta? Widocznie brakuje ju¿ na Targówku lokalnych problemów, tak jak to siê
dzieje w Krzczonowie, £ob¿enicy, £odygowicach i Pcimiu, których samorz¹dy równie¿ porwa³y siê na tak¹ inicjatywê. Tylko
pozazdroœciæ dobrego towarzystwa, inwencji i wiary we w³asne zakresy kompetencji.
Na Bia³o³êce zaœ wróci³ temat dalszych
losów Parku Wiœniewo naprzeciwko Ratusza, bowiem firma bêd¹ca w³aœcicielem terenu urz¹dzi³a doœæ specyficzne konsultacje spo³eczne, rozdaj¹c mieszkañcom ankietê z tendencyjnymi pytaniami: czy ma
w tym miejscu powstaæ galeria handlowa
czy zabudowa mieszkaniowa. Ani s³owa o
tym, czy ma tu pozostaæ teren zielony.
Wbrew pozorom, sprawa jest z³o¿ona i dlatego chcia³bym zapewniæ wszystkich zainteresowanych, zarówno zwolenników, jak i
przeciwników, ¿e w³adze dzielnicy trzymaj¹
rêkê na pulsie. Poza tym przypominam, ¿e

w maju 2011 r. Rada Dzielnicy Bia³o³êka
przyjê³a jednolite stanowisko, aby na tym
terenie istnia³a zieleñ parkowa.
W temacie EURO w³aœciwie napisano ju¿
prawie wszystko. O tym, ¿e sukces organizacyjny i wizerunkowy odnieœliœmy, to nawet w³odarze UEFA otwarcie g³osz¹. Wszyscy byliœmy gospodarzami jak siê patrzy.
No, mo¿e nie wszyscy. Wy³¹czyæ z tego grona nale¿a³oby kilkudziesiêciu pseudokibiców, którzy zaatakowali kibiców rosyjskich,
wœród których zadymiarzy tak¿e nie brakowa³o i tak oto wywi¹za³y siê chuligañskie burdy. Najedliœmy siê wstydu co niemiara, ale znalaz³ siê jednak ktoœ, kto pochwali³ prowodyrów tych zamieszek. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Podobno nie jest
wa¿ne czy dobrze, czy Ÿle siê o kimœ pisze,
wa¿ne aby siê pisa³o, wiêc nie ma sensu
robiæ tej osobie dodatkowej reklamy wymieniaj¹c z nazwiska. Tym bardziej, ¿e to
radny m.st. Warszawy z ugrupowania, które
w nazwie ma prawo i sprawiedliwoœæ, pe³ni¹cy reprezentacyjn¹ funkcjê wolontariusza na mobilnym posterunku pod Stadionem Narodowym. Radny posterunkowy
skrytykowa³ na portalu spo³ecznoœciowym
dzia³ania policji i stwierdzi³, ¿e „honoru Polski musieli broniæ kibole”. Oczywiste jest,
¿e nie obronili honoru, tylko go zszargali.
Drugiego cudu nad Wis³¹ nie by³o. Rosjanie Wis³ê od zachodniej co prawda strony
sforsowali, na stadion lekko poturbowani
dotarli i dobry mecz obejrzeli. Za ten ¿enuj¹cy wpis czeka radnego komisja etyki. A
to ju¿ recydywa, po tym jak w listopadzie
ofiar¹ elokwencji radnego pad³ Prezydent
RP nazwany „bydlêciem i pajacem”.
Jeœli chodzi o wynik sportowy na EURO,
nie by³o ju¿ tak ró¿owo, jak pod wzglêdem

organizacji i promocji kraju. Znów zagraliœmy jak nigdy, a przegraliœmy jak zawsze.
Ale có¿, nie mo¿na mieæ wszystkiego na raz.
Potwierdzi³o siê raz jeszcze, ¿e statystyki nie
k³ami¹. Skoro w ostatnim rankingu FIFA Polska plasuje siê w bodaj szóstej dziesi¹tce, a
wyprzedzaj¹ nas takie „potêgi” jak Sierra
Leone, Burkina Faso czy Wyspy Zielonego
Przyl¹dka, to nawet tak wielka mobilizacja
kibiców i rozbudzone nadzieje nie by³y w stanie ponieœæ naszych do æwieræfina³u. Wierzymy, ¿e chcieli jak najlepiej i dali z siebie
wszystko. Taki jest sport i nie traæmy nadziei.
Trzeba teraz m¹drej kontynuacji tego, co ju¿
zbudowane, bo fundamenty niew¹tpliwie ju¿
s¹. Trzymajmy kciuki, oby za 2 lata na mundialu w Brazylii nas nie zabrak³o.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Prosto z mostu

Zbiórki pod górkê
Ka¿dy, kto chce zorganizowaæ zbiórkê pieniêdzy na szczytny cel, zderza siê
ze zdumiewaj¹cym faktem, i¿, po pierwsze, w Polsce nie mo¿e tego zrobiæ byle
kto, po drugie, ten, kto mo¿e, i tak musi
uzyskaæ urzêdow¹ zgodê, po trzecie
wreszcie, ten stan rzeczy wynika z ustawy sprzed niemal osiemdziesiêciu lat.
Ustawa nie pozwala zbieraæ pieniêdzy
osobom fizycznym, a wydanie zgody
obwarowuje rozmaitymi warunkami.
Z natury rzeczy, akt prawny z 1933
r. nie przewidywa³ zbiórek internetowych.
W rozporz¹dzeniu wydanym w 2003 r.
na podstawie ustawy nadal ich nie by³o,
choæ internet mia³ siê ju¿ wtedy w Polsce
ca³kiem dobrze: serwery www dzia³a³y
od dziesiêciu, a portal allegro od czterech lat. Na zbiórkê internetow¹ wci¹¿
nie trzeba wiêc by³o uzyskiwaæ zgody.
Nawiasem mówi¹c, treœæ rozporz¹dzenia z 2003 r. doœæ wyraŸnie pokazuje, co
w³adza s¹dzi o obywatelach. S¹dzi otó¿,
¿e jesteœmy z³odziejami, których trzeba na
ka¿dym kroku pilnowaæ. Ówczesny minister spraw wewnêtrznych i administracji
Krzysztof Janik poleca³ w rozporz¹dzeniu
na przyk³ad miêdzy innymi, by otwarcie

ka¿dej puszki z pieniêdzmi po zbiórce odbywa³o siê w obecnoœci co najmniej dwóch
osób, nie licz¹c osoby zbieraj¹cej datki, a
z wydarzenia tego zosta³ spisany protokó³,
przechowywany na potrzeby kontroluj¹cych urzêdników przez dwa lata.
Niedostatkom prawa o zbiórkach publicznych chce zaradziæ nowy minister
administracji (i cyfryzacji) Micha³ Boni.
Nie, nie poprzez usuniêcie absurdalnie
szczegó³owych przepisów. Minister Boni
postanowi³ dopisaæ do ustawy z 1933 r.
zbiórki pieniê¿ne dokonywane poprzez
internet. Zgoda prezydenta miasta b¹dŸ
ministra ma byæ potrzebna równie¿ na
nie. Dla tysiêcy portali zajmuj¹cych siê
pomoc¹ bliŸnim albo upowszechnianiem
kultury oznacza to katastrofê. Takich
przepisów nie ma chyba nawet Korea.
Partie bez s³owa „obywatelska” w nazwie oraz organizacje pozarz¹dowe zaczê³y protestowaæ, proponuj¹c rozmaite
poprawki do ustawy. A to rozszerzenie
grona podmiotów, które mog¹ dokonywaæ zbiórek, a to zast¹pienie wymogu
uzyskania zgody obowi¹zkiem zg³oszenia zamiaru zbiórki do urzêdu. Nikt siê
nie prze³ama³ mentalnie, by zapropono-

waæ po prostu uchylenie ustawy z 1933 r.,
co automatycznie uniewa¿ni³oby równie¿
rozporz¹dzenie z 2003 r.
Dlaczego bowiem jakiœ urzêdnik ma
w ogóle wydawaæ zgodê na to, by jeden
obywatel przekazywa³ swoje pieni¹dze innemu obywatelowi? Obowi¹zki podatkowe wobec pañstwa mo¿na zabezpieczyæ
w prosty sposób: wpisuj¹c w deklaracje
podatkowe dochody uzyskane ze zbiórki
publicznej oraz wydatki na deklarowane
podczas zbiórki cele. Od pieniêdzy po opodatkowaniu - pañstwu wara!
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Niestety, sprowokowali je chuligani z
Polski i przyznam: gdy, ogl¹da³em te wydarzenia w telewizji by³o mi po prostu
wstyd. Przede wszystkim dlatego, ¿e to
my, jako gospodarze mistrzostw, odpowiadamy za bezpieczeñstwo przebywaj¹cych w naszym kraju goœci. Na szczêœcie, to by³ jedyny raz, kiedy kibole
postanowili popsuæ nam wszystkim
pi³karskie œwiêto, a bandyckie ekscesy
potêpili prawie wszyscy.
Tym bardziej szokuj¹cy by³ komentarz
radnego Maciej Maciejowskiego z PiS, który napisa³ w Internecie: „¯a³ujê, ¿e Policja
nie zabroni³a marszu Rosjan i honoru Polski musieli broniæ »kibole«. Brawo dla nich!
Nie dajmy sobie pluæ w twarz”. Nawet partyjni koledzy pisowskiego radnego uznali,
¿e jest to pochwa³a przemocy i wszczêli
wobec niego postêpowanie dyscyplinarne
– zreszt¹ nie po raz pierwszy. Podobne postêpowanie przeprowadzi na wniosek SLD
Komisja Etyki Rady Warszawy, której Pan
Maciejowski jest czêstym goœciem ze wzglêdu na wiele zachowañ niegodnych radnego Warszawy. Ale co z tego, ¿e zostanie
ukarany, skoro s³owa - nomen omen reprezentanta samorz¹du Warszawy - posz³y
ju¿ w œwiat, i niesmak pozosta³. I to nie
tylko wœród kibiców rosyjskich.
Warszawa dosta³a ogromn¹ szansê,
bo ze wzglêdu na EURO wielu zagranicznych turystów przyjecha³o tu po raz
pierwszy. Jednak mistrzostwa za tydzieñ
siê skoñcz¹ i pytanie - czy cudzoziemcy
jeszcze tu wróc¹. Jeœli tak siê stanie, to
na pewno nie bêdzie to zas³uga strefy
kibica, ale mieszkañców miasta, którzy
stworzyli tak wspania³y klimat pi³karskiej stolicy Europy.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Stanis³aw Ciosek z pewnoœci¹ nie jest
cz³owiekiem z mojej bajki. Nie mo¿na
jednak odmówiæ mu znajomoœci rosyjskiej polityki i mentalnoœci. Ten by³y aparatczyk PRL oraz ambasador RP w Federacji Rosyjskiej stwierdzi³ publicznie, ¿e
przemarsz rosyjskich kibiców przez stolicê Polski to „pomys³ z piek³a rodem”.
Ciosek podkreœla³ oczywist¹ sprawê:
nie mo¿na organizowaæ manifestacji na
cudzym terytorium. Swoje œwiêta nale¿y czciæ u siebie. Zauwa¿a³ te¿, ¿e skoro
rosyjski zwi¹zek kibiców jest finansowany przez Kreml, to decyzje w sprawie
jego dzia³añ s¹ tam podejmowane.
Wskazuje to na ewidentn¹ prowokacjê.
Jeszcze niedawno sto³eczny Ratusz
podkreœla³, ¿e wniosek o zorganizowanie marszu trzeba z³o¿yæ najpóŸniej trzy
dni przed terminem demonstracji. Na
konferencji prasowej pad³o stwierdzenie, ¿e nie chodzi o ¿adn¹ demonstracjê, tylko przejœcie na stadion. Jednym
s³owem - deszcz pada. W tym czasie ambasador Federacji Rosyjskiej na antenie TVP Info pluj¹c narodowi w twarz
mówi³ otwarcie, ¿e jest to „patriotyczna demonstracja”.
Rosjanie wprost grozili ³amaniem prawa Rzeczypospolitej. Tymczasem w³adze
kraju i stolicy podkuli³y ogon pod siebie
i nie stanê³y nawet symbolicznie w obronie honoru narodowego. Zignorowa³y
apele kibiców i wielu œrodowisk spo³ecznych. Ola³y wolê obywateli. Post factum,
nawet rosyjskie media stwierdzi³y, ¿e
polskie w³adze nie powinny wyra¿aæ zgody na ten przemarsz.
Nawet sam redaktor Tomasz Lis przyzna³ na antenie radiowej, ¿e ju¿ pó³tora
tygodnia wczeœniej od osoby zbli¿onej do
rz¹du us³ysza³ dok³adny przebieg przysz³ych zamieszek.
Pikanterii sprawie dodaje fakt nieudzielenia zgody na marsz „Solidarnoœci” w Warszawie podczas mistrzostw.
Dlaczego polscy obywatele maj¹ mniejsze prawa w stolicy ni¿ obywatele Rosji?
Oddani kibice nazywaj¹ siê od zawsze
„kibolami”. Liberalne media usi³uj¹ zro-

biæ z tego s³owa synonim chuligana lub
wrêcz bandyty. Niedzielny kibic, jak ja,
to w slangu kibiców „piknik”. Prawdziwy pasjonat pi³ki no¿nej nigdy nie obra¿a siê na okreœlenie „kibol”.
W³aœnie kibice od pocz¹tku sprzeciwiali siê rosyjskiej prowokacji, ratuj¹c
honor Polski. Stwierdzenie tego oczywistego faktu wywo³a³o histeriê, oskar¿anie mnie o pochwalanie zamieszek i bijatyk. Z dziennikarzem Gazety Wyborczej wygra³em ostatnio proces, nie dziwi
mnie wiêc jej furia. Bardziej œmieszy
mnie, ilu polityków da³o siê wkrêciæ w
potêpianie stwierdzeñ... których nigdy
nie wyg³osi³em.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejmaciejowski.pl
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Ch³odnym okiem

Nie jest dobrze
Ostatnio wys³ucha³em bezpoœredniej
transmisji z obrad Rady Warszawy, a
konkretnie debaty absolutoryjnej i zada³em sobie pytanie, dlaczego jest tak
Ÿle na Pradze, a tak dobrze w Warszawie. W ocenach PO od sukcesów w g³owach siê przewraca. Wszelkie wskaŸniki pikuj¹ jak rakiety. Miasto jest wrêcz
wzorcowo zarz¹dzane, obywatele szczêœliwi. Wniosek: chyba debata dotyczy³a
tylko lewobrze¿nej Warszawy. Na Pradze nie jest tak weso³o. Skupi³y siê tu - i
ma³o chyba to ktokolwiek rozumie po
tamtej stronie Wis³y - wszelkie bol¹czki
du¿ych i biednych aglomeracji. Na Pradze ponosimy olbrzymie koszty zwi¹zane z szeroko pojêt¹ gospodark¹ komunaln¹ z racji jednego z najwiêkszych zasobów komunalnych w mieœcie sto³ecznym, rocznie - ponad 90 milionów z³otych. Gdy dodamy, ¿e budynki komunalne w znakomitej wiêkszoœci powsta³y
jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, obraz
bêdzie pe³niejszy, ale nie ca³kowity. Zasób ten w du¿ej czêœci zdekapitalizowany, zasiedlony jest przez ludzi niezasobnych finansowo, którzy czêsto korzystaj¹
z ró¿nych form pomocy spo³ecznej. Wydatki na ten cel na Pradze przekraczaj¹
30 milionów z³otych i s¹ jednymi z
wy¿szych w ca³ej stolicy. Na to wszystko
nak³adaj¹ siê roszczenia by³ych w³aœcicieli lub ich prawnych nastêpców, którzy
ca³kiem sprawnie z punktu widzenia

miasta otrzymuj¹ zwroty ca³ych kamienic. Praga bowiem, najmniej zniszczona
w ostatniej po¿odze wojennej, zachowa³a w du¿ej czêœci swój przedwojenny
uk³ad architektoniczny, co znakomicie
u³atwia realizacjê procedur, wprowadzaj¹c dotychczasowych mieszkañców w sytuacje czêsto dramatyczne. Na pomoc
tym ludziom potrzebne s¹ pieni¹dze i to
niema³e pieni¹dze, których dzielnica nie
ma; pieni¹dze z przeznaczeniem na remonty mieszkañ, aby osoby wyrzucane
ze swoich mieszkañ nie l¹dowa³y bez
dachu nad g³ow¹. Sprawa remontów praskich kamienic to kolejny wa¿ki temat.
Czêsto gdy mówiê, ¿e marzy mi siê sytuacja, aby ka¿de mieszkanie na Pradze mia³o w³asn¹ toaletê, moi interlokutorzy zza Wis³y szeroko otwieraj¹ oczy
ze zdumienia. Mamy jednak to, czego
nie maj¹ inne dzielnice, mocno rozbudowan¹ sferê oœwiaty i edukacji. O ile
wystêpuj¹, jak wszêdzie, problemy w
przyjêciach do ¿³obków, to problemu
tego nie ma w przedszkolach i szko³ach.
Dzielnica jest zasobna w bazê; drugie
dno tego bogactwa to koszty utrzymania, które musi ponosiæ. Oœwiata i wychowanie poch³ania najwiêksze kwoty w
bud¿ecie dzielnicy – ponad 90 milionów
z³otych. Wydatki na te trzy dzia³y - gospodarka komunalna, oœwiata i pomoc
spo³eczna - to 3/4 bud¿etu Pragi. Inne
dzielnice pozwalaj¹ sobie na wydatki

promocyjne rzêdu kilku milionów z³otych, na Pradze kwota ta, której nie
mamy, pozwoli³aby na wyremontowanie
kilkuset mieszkañ i zasiedlenie ich przez
dziesi¹tki oczekuj¹cych b¹dŸ na poprawê warunków mieszkaniowych, b¹dŸ na
swoje pierwsze mieszkanie. W roku bie¿¹cym nie wyremontujemy ¿adnej praskiej ulicy, ograniczone s¹ dotacje do kultury i sportu, a i tak bud¿et siê nie bilansuje na poziomie kilkunastu milionów.
Mamy œrodki na remonty 50 mieszkañ,
gdy w kolejce oczekuje prawie 200 rodzin. Œrodki na p³ace dla pracowników
oœwiaty zabezpieczone s¹ do paŸdziernika. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Nie
mo¿na wiêc mówiæ, ¿e jest dobrze.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Przewodnicz¹cy
Komisji Bud¿etu Rady Dzielnicy
ireneusztondera@aster.pl
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Plany miejscowe, zdrowie, karta rodziny

topedów, logopedów, kardiologów, alergologów i stomatologów. Oczekuje siê równie¿
zwiêkszenia przez NFZ dostêpnoœci do pielêgniarek
szkolnych z 2 - 3 dni na 5 dni
w tygodniu i nie mniej ni¿ 6
godzin dziennie w szko³ach, w
których liczba dzieci przekracza 500. Wskazana jest równie¿ poprawa lekarskiej opieki
oko³oporodowej, m.in. zwiêkszenie dostêpu do lekarzy ginekologów dla kobiet w ci¹¿y.
To nie by³o jedyne stanowisko przyjête na 29. sesji. Kolejne dotyczy³o wsparcia rodzin wielodzietnych w Warszawie, poprzez wprowadzenie
Karty Du¿ej Rodziny. Bia³o³êccy radni s¹ za maksymalnym
przyspieszeniem prac nad
kart¹. W uzasadnieniu do stanowiska pisz¹ m.in.: (...) Program wspierania rodzin wielodzietnych nale¿y opracowaæ
przede wszystkim z uwagi na
niekorzystn¹ sytuacjê demograficzn¹ kraju, o czym œwiadczy zdecydowanie niski
wskaŸnik dzietnoœci nie gwarantuj¹cy prostej zastêpowalnoœci pokoleñ, a tak¿e s³ab¹
kondycjê materialn¹ rodzin
wielodzietnych oraz utrudniony dostêp do us³ug spo³ecznych, oœwiatowych, kulturalnych, sportu i rekreacji zwi¹zany z koniecznoœci¹ wnoszenia zwielokrotnionych op³at.

Wœród rodzin wielodzietnych
coraz czêœciej wystêpuje zjawisko rezygnacji z us³ug instytucji
kultury, sportu czy innych podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi dla
dziecka i rodziny, ze wzglêdu na
znaczne koszty zwi¹zane z odp³atnoœci¹ za us³ugi. Skutkiem takiego zjawiska jest marginalizacja rodzin wielodzietnych i zmniejszenie szans rozwojowych dzieci i m³odzie¿y z takich rodzin.
Przeciwdzia³aniem takiemu zjawisku mo¿e byæ stworzenie systemu zni¿ek, zwolnieñ, rabatów w
formie Karty Du¿ej Rodziny. Kilkunastoprocentowy rabat czy
ulga w skali rodziny wielodzietnej
przek³ada siê na konkretne kwoty, które mog¹ byæ zachêt¹ do
skorzystania z konkretnych us³ug
i zmniejszaæ zjawisko marginalizacji rodzin wielodzietnych.(...)
I tradycyjne ju¿ zmiany w bud¿ecie. Na wykup gruntu pod ulicê Krzy¿ówki potrzeba 35 tys. z³.
45 tys. z³ to kwota niezbêdna na
zakup serwera wraz z urz¹dzeniem kopiuj¹cym taœmy magnetyczne. I trochê wiêksze kwoty
na place zabaw, powstaj¹ce w
ramach rz¹dowego programu
„Radosna szko³a”. Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 112
bêdzie kosztowa³ blisko 231 tys.
z³. Podobne œrodki – blisko 230
tys. z³ – poch³onie budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 (w Zespole Szkó³
nr 43 przy Kobia³ki).
(egu)

Pozytywn¹ opiniê bia³o³êckich radnych otrzyma³a II czêœæ projektu miejscowego planu zagospo- ³a skutków prawnych, zgodnie
darowania przestrzennego osiedla Tarchomin z uwagami, które znalaz³y siê w za³¹czniku do z § 24 ust. 2 Statutu Dzielnicy
podjêtej uchwa³y. Uwagi dotyczy³y m.in. dopuszczenia mo¿liwoœci realizacji w niektórych czêœciach Bia³o³êka m.st. Warszawy. W
osiedla obiektów handlowych, gastronomicznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. myœl statutu, skutki prawne w
Radni zaproponowali wprowadzenie parametru minimalnej wysokoœci zabudowy - 15 m - dla tere- tej konkretnej sprawie rodzi jenów przylegaj¹cych do ulicy Œwiatowida, zaœ w innym miejscu osiedla zwiêkszenie minimalnej dynie stanowisko Rady Dzielwysokoœci zabudowy z 7do 10 m i maksymalnej z 9 do 15 m. Ustalono, ¿e budowa ogrodzeñ osiedli nicy. St¹d uchwalone ponowmieszkaniowych nie powinna kolidowaæ z funkcjami miasta i ograniczaæ przestrzeni publicznej.
nie, tym razem stanowisko, w
Ze wzglêdu na du¿y deficyt wschodnie tereny Bia³o³êki, tzw.
Czas biegnie niezwykle szyb- sprawie wniosku do Rady m.st.
miejsc parkingowych wskazane Zielona Bia³o³êka, to jedna z ko – to ju¿ kolejne sprawozda- Warszawy, Prezydenta m.st.
jest zwiêkszenie wskaŸnika par- bardziej intensywnie rozbudo- nie z dzia³alnoœci bia³o³êckiego Warszawy o poprawê opieki
kingowego z 1 na 1,25 miejsca wuj¹cych siê czêœci Warszawy, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. zdrowotnej na terenie Dzielnipostojowego na ka¿dy lokal a wiêc jej efektywne po³¹czenie Tym razem za rok 2011 i oczy- cy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
mieszkalny (zgodnie z normaty- komunikacj¹ publiczn¹ z pozo- wiœcie – jak zwykle - zaopiniowaPrzypomnijmy pokrótce, o
wem parkingowym dla m.st. sta³ymi czêœciami miasta jest ne pozytywnie. W kolejnym wy- co chodzi. Otó¿ ubieg³oroczny
Warszawy, który wynosi w³aœnie niezwykle istotne. Niezawodny i daniu NGP przedstawimy czytel- raport o zdrowiu mieszkañców
1,25). Zaproponowano tak¿e ekologiczny transport szynowy nikom skrót tego sprawozdania. Warszawy jest dla Bia³o³êki
wprowadzenie wymogu uzgad- narzuca siê w sposób oczywisty.
Uchwa³a uchylaj¹ca uchwa- doœæ alarmistyczny, bowiem
niania (z Zarz¹dem Dzielnicy
Poza lokalnym znaczeniem ³ê to rzadkoœæ na bia³o³êckich wedle niego, jej mieszkañcy
Bia³o³êka i wydzia³em estetyki proponowanej linii tramwajowej sesjach. Ta, o której teraz, ¿yj¹ krócej ni¿ mieszkañcy inprzestrzeni publicznej) kszta³tu (dla Targówka i Bia³o³êki) bêdzie uchyla tê z dnia 5 grudnia 2011, nych dzielnic stolicy, czêœciej
i kolorystyki elewacji budynków, ona równie¿ rzutowa³a na wydol- w sprawie wniosku do Narodo- zapadaj¹ na choroby uk³adu
zlokalizowanych przy g³ównych noœæ komunikacyjn¹ ca³ego mia- wego Funduszu Zdrowia, Mar- kr¹¿enia. Czêstsze s¹ przyulicach osiedla Tarchomin, a sta. Przebudowywana do stan- sza³ka Województwa Mazo- padki œmierci p³odów i zachowiêc: Œwiatowida, Myœliborskiej, dardu drogi ekspresowej Trasa wieckiego, Rady m.st. Warsza- rowañ noworodków w okresie
Botewa, Æmielowskiej, Œwider- Toruñska, stanie siê g³ówn¹ ar- wy, Prezydenta m.st. Warsza- oko³oporodowym. St¹d apel
skiej i Mehoffera.
teri¹ wjazdow¹ dla mieszkañców wy o poprawê opieki zdrowot- do Rady Warszawy i jej w³adz
Kolejne, bardziej szczegó³o- pó³nocno-wschodnich okolic nej na terenie Dzielnicy Bia³o- o poprawê opieki zdrowotnej,
we propozycje, to poprowadze- Warszawy. Przystanek tramwa- ³êka m.st. Warszawy. W miej- co powinno znaleŸæ wyraz
nie drogi wewnêtrznej od szko- jowy znalaz³by siê przy newral- sce uchylonej uchwa³y pojawia m.in. w zwiêkszeniu iloœci i do³y podstawowej 314 do Myœli- gicznym skrzy¿owaniu tej trasy siê stanowisko w tej samej stêpnoœci lekarzy rodzinnych i
borskiej, uwzglêdnienie w pro- z G³êbock¹, a w przysz³oœci ze sprawie, bowiem wola Rady lekarzy pediatrów, a tak¿e lejekcie istniej¹cych zatok auto- wschodni¹ czêœci¹ obwodnicy Dzielnicy Bia³o³êka, wyra¿ona karzy specjalistów, w tym spebusowych w ulicy Mehoffera i Warszawy, czyli z Tras¹ Olszyn- w powy¿szej uchwale nie rodzi- cjalistów dzieciêcych, m.in. orzlokalizowanie drogi rowerowej ki Grochowskiej. Powstanie w
wzd³u¿ Myœliborskiej, na odcin- tym miejscu wêze³ przesiadkowy
z parkingiem, na którym bêdzie
ku Œwiatowida – Mehoffera.
Kolejny projekt planu miej- mo¿na zostawiæ samochód i
scowego dotyczy³ rejonu ulicy przesi¹œæ siê do tramwaju, a naG³êbockiej i Malborskiej na Tar- stêpnie do metra.
gówku. Radni zwrócili uwagê na
Pszczela i Pasieki to bêd¹ kobrak zapisu o linii tramwajowej, lejne nowe bia³o³êckie ulice. Tapostulowanej przez bia³o³êckich kie w³aœnie nazwy, wskazane we
samorz¹dowców od 2007 r. Za- wniosku Biura Geodezji i Katastru
proponowana na rysunku pro- Urzêdu m.st. Warszawy, zosta³y
Projekcje filmów odbywaæ siê bêd¹ w Parku Henrykowskim, przy ul. Klasyków róg
jektu planu linia tramwajowa nie pozytywnie zaopiniowane.
ul. Modliñskiej przez 10 - kolejnych pi¹tków, pocz¹wszy od 6 lipca a¿ do 7 wrzeœnia.
pokrywa siê z ¿adnym warianNastêpn¹ uchwa³¹ uznano za
tem linii, analizowanej w „Kon- bezzasadn¹ skargê mieszkañW lipcu projekcje odbywaæ siê bêd¹ o godz. 21.45, natomiast w sierpniu i wrzeœniu
cepcji przeprowadzenia linii ców Osiedla przy Rzeczce na
o godz. 21.15.
tramwajowej w ci¹gu G³êbocka zaniedbania i opiesza³oœæ bia³o- Trasa Olszynki Grochowskiej, ³êckich urzêdników. Skarga doTytu³y filmów:
do trasy Mostu Pó³nocnego z tyczy³a dostarczania wody i od- O pó³nocy w Pary¿u, re¿. Woody Allen; Hiszpania/USA 2011 r. - pokaz 6 lipca;
przekroczeniem Trasy Toruñ- bioru œcieków do i z domów przy
skiej (odcinek Malborska – Tra- Berensona, od numeru 151 do
- Kocha, lubi, szanuje re¿. Glenn Ficarra, John Requa/USA, 2011 r. - pokaz 13 lipca;
sa Olszynki Grochowskiej)”. Ta numeru 159. Jak wykaza³o pokoncepcja (w trakcie opracowy- stêpowanie komisji rewizyjnej,
- Choæ goni nas Czas, re¿. Robert Reiner; USA; 2008 r. - pokaz 20 lipca;
wania), zosta³a zlecona przez przedmiotowa sprawa ma cha- Contagion – epidemia strachu, re¿. Steven Soderbergh; USA, Zjednoczone Emiraty
Biuro Drogownictwa i Komuni- rakter cywilno-prawny i to nie
kacji m.st. Warszawa. Jak do- urzêdnicy bia³o³êckiego ratusza
Arabskie,. 2011 r. - pokaz 27 lipca;
t¹d, nie ma ostatecznej decyzji s¹ w niej stron¹, bowiem rozmo- Kac Vegas w Bangkoku, re¿. Todd Philips; USA 2011 r. - pokaz 3 sierpnia;
na temat trasy projektowanej li- wy tocz¹ siê pomiêdzy MPWiK,
nii w dzielnicy Bia³o³êka. Do Wodoci¹gami Mareckimi i Bur- Sherlock Holmes, re¿. Guy Ritchie; Niemcy/USA 2010 r. - pokaz 10 sierpnia;
czasu uzgodnienia nie powinno mistrzem Marek, zaœ ewentual- Zanim odejd¹ wody, re¿. Todd Phillips; USA 2010 r. - pokaz 17 sierpnia;
siê wiêc przes¹dzaæ o jej prze- ne decyzje w sprawie zapadn¹
biegu po stronie Targówka.
na szczeblu dyrektora Biura In- RED, re¿. Robert Schwentke; Kanada/USA 2011 r. - pokaz 24 sierpnia;
Uzasadnienie dla linii tramwa- frastruktury m.st. Warszawy i
jowej jest doœæ oczywiste - prezydenta m.st. Warszawy.
- Och, Karol 2, re¿. Piotr Wereœniak; Polska 2011 r. - pokaz 31 sierpnia;

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
zaprasza na

„III Bia³o³êckie Lato Filmowe”

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 11 lipca
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- Dwa tygodnie na mi³oœæ, re¿. Marc Lawrence; Australia/USA 2003 r. - pokaz 7 wrzeœnia.

„III Popo³udnia z Biesiad¹”
- 7 lipca (sobota), godz. 16.00 - biesiada polska – zespó³ Weso³a Biesiada;
- 14 lipca (sobota), godz. 16.00 - biesiada góralska – zespó³ Jontki;
- 21 lipca(sobota, godz. 16.00 - biesiada œl¹ska – Kabaretowa Grupa Biesiadna;
- 28 lipca(sobota, godz. 16.00 - biesiada cygañska – zespó³ Dromenca.
Scena Letnia przy Bia³o³êckim Oœrodku Sportu, ul. Œwiatowida 56 (wejœcie od strony
parkingu BOS-u).

„Lato z Kultur¹ czyli Zróbmy to na Bia³o³êce”
Imprezy plenerowe, wakacyjne spektakle dla dzieci.
- 8 lipca (niedziela), godz. 12.00 - Park Henrykowski;
- 15 lipca (niedziela), godz. 12.00 - teren Placówki Bibliotecznej/Wypo¿yczalnia dla
Doros³ych i Dzieci nr 124 „Zielona” ul.Berensona 38;
- 22 lipca (niedziela), godz. 12.00; Plac zabaw Odkryta;
- 12 sierpnia (niedziela), godz. 12.00; Plac zabaw ul. Strumykowa;
- 26 sierpnia (niedziela), godz. 12.00; Plac zabaw przy ul. Ruskowy Bród.
Na wszystkie imprezy wstêp wolny. W przypadku z³ej pogody organizatorzy
zastrzegaj¹ sobie prawo zmiany terminu imprezy.

