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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m 2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Rozmowa z Krzysztofem Bugl¹, wiceburmistrzem Targówka

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ
równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

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

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,
EEG, BADANIA LABORATORYJNE

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Zakonne
spekulacje
Cnota ubóstwa, która powinna charakteryzowaæ zakony, jest najwyraŸniej ca³kowicie obca Zgromadzeniu
Sióstr œw. El¿biety. Dlaczego ponad 47 hektarów ziemi w
Bia³o³êce, jako rekompensata za odebrane w czasach komunizmu nieruchomoœci, trafi³o w rêce zakonu z Poznania, po ra¿¹co zani¿onej cenie, wie zapewne jedynie
wspólna Komisja Maj¹tkowa Rz¹du i Episkopatu Polski.
Transakcja zaskoczy³a podczas gdy ziemia w tym
wszystkich – w³adze dzielni- miejscu w istocie kosztuje od
cy, w³adze Warszawy i zarz¹- 400 do 600 z³ za metr. Ów
dzaj¹c¹ gruntem Agencjê atrakcyjny teren w wid³ach traNieruchomoœci Rolnych. Wy- sy Mostu Pó³nocnego, w bezceny sto³ecznego gruntu do- poœredniej bliskoœci mediów
konali rzeczoznawcy maj¹t- mia³ wiele przeznaczeñ. W³akowi z Krakowa, najwyraŸniej dze dzielnicy proponowa³y
nie maj¹cy pojêcia o rzeczy- wybudowanie przy Wyszkowwistej wartoœci warszawskich skiej m.in. stadionu narodowegruntów lub – zak³adaj¹c z³¹ go. Kiedy okaza³o siê, ¿e ten
wolê – œwiadomie zani¿yli powstanie w miejscu Stadiocenê ziemi.
nu X-lecia, zdecydowano o
47-hektarowy grunt przy przeznaczeniu gruntów pod
Wyszkowskiej, wedle krakow- przedsiêwziêcia rekreacyjne
skich rzeczoznawców jest wart dla mieszkañców Bia³o³êki.
30,7 mln z³ – 65 z³ za m2 (!)
dokoñczenie na str. 2

Przed pierwszym
dzwonkiem
- Jakie nastroje towarzyszyæ bêd¹ rozpoczêciu roku
szkolnego na Targówku?
- Jak zwykle, trzeba oddzieliæ dwie sprawy: to, co siê dzieje na poziomie dyskusji miêdzy
zwi¹zkami zawodowymi nauczycieli a rz¹dem oraz kwestie lokalne, zwi¹zane z gor¹cym okresem finiszowania wielu prac remontowych w placówkach oœwiatowych. Szko³y

przygotowuj¹ siê, by jak najlepiej przyj¹æ m³odzie¿ (szczególnie - dzieci, które pierwszy
raz przekrocz¹ szkolne progi),
a tak¿e rodziców. Pierwsze
wra¿enie ma du¿y wp³yw na to,
jak w przysz³oœci u³o¿y siê
wspó³praca ze szko³¹.
- Co z remontami?
- Trwa wytê¿ona praca, bo
rok 2008 jest drugim z kolei
dokoñczenie na str. 6

KREDYT GOTÓWKOWY od 500 z³ do 80000 z³
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Zbadaj
s³uch

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO
BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022 353
06 20) i Szpitalu przy ul. Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê
XXI wieku!

Decyzja w 2 minuty,
PIENI¥DZE TEGO
SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka
105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)
(022)

425-01-60

MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

Inwestor:

Miêdzyzak³adowa Pracownicza Spó³dzielnia
Budowlano – Mieszkaniowa „SAM – 81”
00 – 143 Warszawa, ul. Orla 6B
www. sam-81.pl

„KWITN¥CE OSIEDLE” – MARKI

F4
F3

F2

D3
F1

D2
D1

przy ul. Ma³achowskiego róg Al. J. Pi³sudskiego 115D
Autobusy 718, 732 i 805 – 20 minut do Centrum Warszawy

BUDYNKI D i F – 6 -KONDYGNACYJNE
Mieszkania 2- i 3-pokojowe o pow. 44 do 61 m2
Koszt 1 m2 – 4 664 z³ + VAT Obowi¹zkowo stanowisko gara¿owe – 16 000 z³ + VAT
BUDOWA JU¯ ROZPOCZÊTA
ZAKOÑCZENIE INWEST. - IV kwarta³ 2009 r.
ZAPRASZAMY do Dzia³u Sprzeda¿y Mieszkañ – tel. 022 620 49 69; 022 620 8173

ul. M
a³ach
owsk
iego

NISKIE CENY!
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Zakonne spekulacje
dokoñczenie ze str. 1

Mia³a tu powstaæ m.in. Akademia Pi³ki No¿nej. Wszystko
wskazuje na to, ¿e teren zostanie bezpowrotnie stracony. Komisja Maj¹tkowa zadzia³a³a z
pogwa³ceniem wszelkich praw
– bez porozumienia z prezydentem miasta, wojewod¹ mazowieckim, zarz¹dzaj¹c¹ gruntem Agencj¹ Nieruchomoœci
Rolnych, naruszaj¹c interes
osób trzecich, bowiem teren
przy Wyszkowskiej dzier¿awi³
od Agencji PGR Bródno, prowadz¹c tu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Usytuowanie wspólnej
Komisji Maj¹tkowej Rz¹du i
Episkopatu Polski zakrawa na
prawne kuriozum. Jej decyzje
s¹ ostateczne. Ustawodawca
nie przewidzia³ trybu odwo³awczego. Prof. Winczorek wskazuje na jej niekonstytucyjnoœæ.
Komisja sk³ada siê z szeœciu
przedstawicieli episkopatu i
szeœciu przedstawicieli rz¹du.
Jak ³atwo siê domyœliæ, przedstawiciele rz¹du w niej zasiadaj¹cy s¹ jeszcze z poprzednich nadañ politycznych.
W³adze dzielnicy Bia³o³êka,
wskazuj¹c na jawne naruszenie prawa – ra¿¹ce zani¿enie
wartoœci gruntu – z³o¿y³y doniesienie do Prokuratury Rejonowej dla Pragi Pó³noc, powiadomi³y o sprawie minister Juliê Piterê, ABW i CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne wystosowa³o ju¿ pismo do Zarz¹du Bia³o³êki, w którym wskazuje, ¿e sprawa gruntu przy
Wyszkowskiej ma znamiona
przestêpstwa i sugeruje rozpo-

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654
Od poniedzia³ku rozpocz¹³
dzia³alnoœæ pierwszy po prawej stronie Wis³y Sto³eczny
Punkt Informacji Turystycznej. Mieœci siê przy ul. Okrzei
30 (vis a vis Klubu Bambini di
Praga) i jest czynny w soboty
i niedziele w godz. 10-18.
Docelowo, punkt bêdzie czynny przez ca³y tydzieñ i bêdzie
miejscem kameralnych wydarzeñ kulturalnych. Otwarcie
punktu jest efektem wspó³pracy Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc oraz dyrektor Sto³ecznego Biura Turystyki.
bbj

czêcie postêpowania s¹dowego. W³adze dzielnicy natknê³y
siê na przeszkodê, która wydawa³a siê nie do pokonania.
Nie mo¿na by³o dokonaæ rzeczywistej wyceny gruntu, bowiem do rejestru – jako nowe
w³aœcicielki – zosta³y w tempie
ekspresowym wpisane siostry
El¿bietanki. Na skutek interwencji u prezydenta miasta i
wojewody mazowieckiego
uda³o siê przywróciæ starego
w³aœciciela i biegli rzeczoznawcy maj¹tkowi Agencji Nieruchomoœci Rolnych wycenili
grunt przy Wyszkowskiej na
kwotê 240 mln z³. Po dokonaniu operatu w³asnoœæ gruntu
ponownie przywrócono El¿bietankom. Przypominamy, ¿e
krakowscy rzeczoznawcy
oszacowali wartoœæ gruntu na
30,7 mln z³. Ró¿nica pora¿aj¹ca. Ewenementem w dotychczasowych procedurach dzia³ania Komisji Maj¹tkowej jest
to, co uda³o siê dziêki wysi³kom w³adz dzielnicy. Sprawa
gruntu przy Wyszkowskiej powróci³a do komisji do ponownego rozpatrzenia. Komisja

SKUP I SPRZEDA¯
PODRÊCZNIKÓW
SZKOLNYCH
NOWYCH I U¯YWANYCH

DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA
TEL. 0 502 322 543
0 722 326 450
MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

Maj¹tkowa jednak¿e podtrzyma³a swoj¹ decyzjê. Gorzkiego smaku sprawie dodaje fakt,
i¿ Zgromadzenie Sióstr œw.
El¿biety ju¿ znalaz³o kupca
(prywatn¹ osobê) na uzyskany teren i podpisa³o z nim umowê. Po Warszawie kr¹¿¹ s³uchy, ¿e jest to osoba podstawiona, zaœ grunt stanie siê
przedmiotem spekulacji.
Wszystko na to wskazuje, bowiem precedensy ju¿ by³y. W
Piasecznie, w ramach rekompensaty za odebrane mienie,
zwrócono Bonifratrom miejsk¹
zajezdniê. Rzeczoznawcy Komisji Maj¹tkowej wycenili j¹ na
40 mln z³. Zakonnicy sprzedali j¹ za 115 mln z³. Podobnie
by³o w Opolu. Komisja Maj¹tkowa przyzna³a Zgromadzeniu
Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo w Warszawie
16 hektarów uzbrojonej ziemi
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako rekompensatê za
grunty rolne utracone po wojnie. Tak jak w przypadku warszawskim cena ziemi by³a
znacznie zani¿ona. Siostry ju¿
zaproponowa³y, ¿e s¹ gotowe
odsprzedaæ samorz¹dowi
Opola ów grunt po cenie trzykrotnie wy¿szej od tej, któr¹
same zap³aci³y. Miasta na to
nie staæ.
Nikt nie neguje koniecznoœci
rekompensowania krzywd komunistycznych w³adz. Niech¿e
to jednak ma realny wymiar i
niech bêdzie oparte na rzetelnych wycenach. Spekulowanie
nieruchomoœciami przez zakony i koœcielne instytucje nijak
siê ma do zasad, którymi te powinny siê kierowaæ.
El¿bieta Gutowska

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Lokal u¿ytkowy do wynajêcia:
ul. Zaokopowa 4/6
z wy³¹czeniem bran¿y spo¿ywczej
pow. 63,35 m2

0 22 618 39 96, 0 692 445 769
www.tbs-praga.waw.pl
DECYZJA Nr 651/2008
o pozwoleniu na budowê
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36
oraz 82 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w zwi¹zku z art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku inwestorów PP. Marioli i Grzegorza
MRZYG£ÓD, PP. Agnieszki i Adama WÓJTOWICZ oraz
PP. Hanny i Krzysztofa KOCIK z³o¿onego w dniu 11.06.2008r

zatwierdzam projekt budowlany
i wydajê pozwolenie na budowê
PP. Marioli i Grzegorzowi MRZYG£ÓD, PP. Agnieszce i
Adamowi WÓJTOWICZ oraz PP. Hannie i Krzysztofowi
KOCIK gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40/3,7mm (na
terenie dzia³ki ew. nr 8/1 z obrêbu 4-16-17) w ulicy Billewicza w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka oraz przy³¹czy gazowych (na terenie dzia³ek 8/1 i 8/4) do budynków mieszkalnych na dzia³ek ew. nr 8/13, 8/14 i 8/15 z obrêbu 4-16-17
wed³ug projektu stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejszej
decyzji wykonanego przez mgr in¿. Bo¿ennê ¯ebrowska posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane nr St-319/90 w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych wpisan¹ na listê cz³onków izby samorz¹du zawodowego pod nr MAZ/IS/
4618/01 z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków zgodnie z
art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane mo¿na rozpocz¹æ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê,
b) teren budowy zabezpieczyæ przed wejœciem osób trzecich,
c) wytyczyæ geodezyjnie obiekty w terenie,
d) prowadziæ dziennik budowy i realizowaæ inwestycjê zgodnie
z zatwierdzon¹ dokumentacj¹,
e) wykonaæ geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹
obejmuj¹c¹ po³o¿enie obiektów i urz¹dzeñ budowlanych
na gruncie,
2) szczegó³owe wymagania dotycz¹ce nadzoru na budowie:
a) zapewniæ objêcie kierownictwa budowy przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoœci,
Obszar oddzia³ywania obiektu o którym mowa w art. 28 ust. 2
ustawy Prawo budowlane obejmuje dzia³ki ew. nr 8/1, 8/4
z obrêbu 4-16-17.
UZASADNIENIE
Przed³o¿ony projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci obszaru X-71 czêœæ I zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy
Warszawa – Bia³o³êka nr XLII/552/01 z dnia 25.05.2001r, jest
kompletny i zosta³ sporz¹dzony przez osobê posiadaj¹c¹ wymagane uprawnienia budowlane. Projekt zosta³ zaopiniowany
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji – opinia nr 4896/2007 z
dnia 25.09.2007r oraz uzgodniony z MOSD Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa. Inwestorzy wykazali prawo do
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane na podstawie z³o¿onych oœwiadczeñ. Strony zosta³y poinformowane o
tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym. Wobec powy¿szego orzeczono jak na wstêpie.
Pouczenie:
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Informacje:
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st. Warszawy
w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska
197 03-122 Warszawa, tel. +22/ 51 03 192, fax: +22/ 51 03 210
Inwestor zobowi¹zany jest zawiadomiæ w³aœciwy organ oraz projektanta sprawuj¹cego nadzór autorski o zamierzonym terminie
rozpoczêcia robot budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczêciem oraz do³¹czyæ oœwiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzaj¹cego przyjêcie
obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy Prawo budowlane.
O wydanie dziennika budowy wystêpuje inwestor do organu,
który wyda³ decyzjê.
W przypadku, gdy nie na³o¿ono w niniejszej decyzji obowi¹zku
uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie, do u¿ytkowania obiektu mo¿na przyst¹piæ w terminie 21 dni od dnia dorêczenia do
w³aœciwego organu zawiadomienia o zakoñczeniu budowy, a
organ w tym terminie nie zg³osi sprzeciwu w drodze decyzji.
Inwestor mo¿e przyst¹piæ do u¿ytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na u¿ytkowanie, wydanego przez w³aœciwy organ.
Za³¹cznik:
1.Projekt budowlany gazoci¹gu z przy³¹czami wykonany przez
mgr in¿. Bo¿ennê ¯ebrowsk¹.

Przejœcie na Berensona
Uprzejmie proszê o informacje dotycz¹c¹ terminu oznaczenia przejœæ dla pieszych na ul. Berensona, które nie
istniej¹ na ca³ej d³ugoœci tej ulicy, a szczególnie newralgiczne/niebezpieczne miejsca to skrzy¿owania z: ul. Skarbka z Gór i ul. K¹ty Grodziskie. Skrzy¿owania te s¹ jednoczeœnie miejscami, w³aœciwie jedynymi,
którêdy dzieci mog¹ dojœæ do szko³y, przedszkolaki do przedszkoli, a
rodzice do autobusów (w wiêkszoœci kursuj¹cych po ul. Berensona).
Szczególnie niebezpieczne jest przejœcie ulicy na skrzy¿owaniu
z ul. Skarbka z Gór, gdy¿ w tym miejscu ul. Berensona biegnie ³ukiem,
dodatkowo zas³oniêtym p³otem budowy, a wiêc nadje¿d¿aj¹cy samochód z kierunku ul. Ostródzkiej jest ca³kowicie niewidoczny.
We wrzeœniu tego roku moje dziecko rozpocznie naukê w przedszkolu zlokalizowanym przy ul. Berensona 13 i nie wyobra¿am
sobie w jaki sposób grupa trzylatków bêdzie mog³a pójœæ na spacer: ¿eby dostaæ siê na czêœæ ulicy Berensona, gdzie jest chodnik, dzieci musz¹ przejœæ ulice Berensona dwukrotnie w miejscach
nieoznaczonych. A ulica Berensona jest jedyn¹, któr¹ dzieci mog¹
dojœæ w jakiekolwiek miejsce nadaj¹ce siê do spacerów.
Podobnie dzieci uczêszczaj¹ce do szko³y podstawowej nr 112 przy
ul. Berensona musz¹ dwukrotnie przejœæ na drug¹ stronê ul. Berensona w miejscach nieoznaczonych. Przypomnê tylko, ¿e szko³a ta jest
jedyn¹ szko³¹ podstawow¹ w okolicy, a wiêc wiêkszoœæ dzieci z osiedli
po³o¿onych w rejonie ww. ulic uczêszczaja do tej w³aœnie szko³y, a
starsze musz¹ korzystaæ z autobusów kursuj¹cych po ul. Berensona.
Uprzejmie proszê o pilne rozwi¹zanie problemu. Wiem, ¿e sprawa
ta by³a ju¿ wielokrotnie zg³aszana przez mieszkañców pobliskich osiedli.
Poprosiliœmy o wyjaœnieniu w urzêdzie dzielnicy.
Dzielnica przystêpuje do modernizacji uk³adu drogowego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacji ulic Mochtyñska - Ostródzka, m.in. w ramach tych prac po³o¿ony zostanie chodnik w ulicy Berensona. Do koñca wrzeœnia planowane
jest zakoñczenie prac, które pozwol¹ na wprowadzenie sta³ej
organizacji ruchu i oznakowanie ulicy Berensona.
Bernadeta W³och-Nagórny
Rzecznik prasowy Dzielnicy Bialo³êka m.st.Warszawy

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, 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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

ul. Madziarów 3A, 04-444 Warszawa
Biuro: ul. Grochowska 144/146 04-328 Warszawa
tel. 022 879-67-24, 0600-958-132
1. Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejêtej
w zarz¹dzanie/administrowanie
2. Zarz¹dzanie/administrowanie
3. Przegl¹dy sprawnoœci technicznej budynku

Teraz
Polska

ul. Jagielloñska 16
tel. 022 818 26 95
Zapraszamy pn.-pt. w godz. 10-18
OBOZY WCZASY - w Polsce i za granic¹
WYCIECZKI LOTNICZE - last minute non-stop!
Us³ugi przewodnickie - noclegi w Wilnie
biuro@sun-line.pl , www.sun-line.pl

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29, 022 675 44 33

Statuetka „Oskara” zdobi Centrum Optyki Okularowej „Optokan”. Us³ugowy „Oskar” to najwy¿szy laur w dziedzinie rzemios³a i kupiectwa. Mimo dostrzegalnej przez wszystkich zaciêtej rywalizacji firm, równie¿ tych zagranicznych, o rynek polski, najlepszym okaza³ siê w³aœnie polski zak³ad.
Rozmowa z Witoldem Ko³odziejskim, w³aœcicielem Centrum Optyki Okularowej „Optokan”.
W Warszawie jest oko³o 500 zak³adów optycznych, które bezustannie zabiegaj¹ o klienta, i o to, by zosta³y wyró¿nione spoœród
innych. Jednak¿e to „Optokan” stan¹³ na czele warszawskiego rynku optycznego. Czy posiada Pan jakiœ sekretny przepis na sukces?
- Od kilku lat interesujê siê polskim rynkiem handlowym. Mamy przecie¿
œwietne wzorce - przed wojn¹ nasze rzemios³o i kupiectwo s³ynê³o w œwiecie.
Dlatego Centrum Optyki Okularowej nawi¹zuje do tych najlepszych lat w historii rzemios³a. „Optokan” od samego pocz¹tku istnienia jest firm¹, która
ma nie tylko ambicje, ale te¿ przygotowanie, by móc mierzyæ siê z najlepszymi w Europie. Wiele polskich firm nie umie prawid³owo oceniæ swych szans i
mo¿liwoœci. Ma³e, ciasne zak³ady to ju¿ przesz³oœæ, o której nie wszyscy jednak zd¹¿yli zapomnieæ. Konkurowanie z firmami zachodnimi te¿ nie jest ani
ambitne, ani przysz³oœciowe.
Czy dobrze rozumiem, ¿e konkurencja firm zagranicznych Pana
nie przera¿a?
- Cieszê siê z istnienia tych firm na rynku. Polak mo¿e bowiem sam zweryfikowaæ opinie istniej¹ce na temat niedoœcignionej zachodniej jakoœci. Jesteœmy przekonani, ¿e niektóre polskie firmy s¹ po prostu lepsze. Wchodz¹c do
Polski, firmy zagraniczne nie bardzo orientuj¹ siê w gustach Polaków i czêsto
oferuj¹ towar nietrafiony lub „nieœwie¿y”. My oferujemy, co najlepsze. „Optokan” nie musi nikogo podgl¹daæ. Od dawna mamy najlepszy sprzêt optyczny.
Klient ju¿ wie, ¿e wykonujemy okulary najszybciej w Polsce - krócej ni¿ pó³
godziny. Sprzêt umo¿liwia nam zrobienie okularów dwa razy szybciej, ni¿ w
znanych nam firmach zachodnich. Jak siê okaza³o - rzetelnoœæ, œwietny sprzêt
diagnostyczny i optyczny i solidnie przygotowani pracownicy, znów sprawi³y,
¿e spoœród najnowoczeœniejszych zak³adów optycznych to „Optokan” zosta³
uznany za najlepszy. Dla nas jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, ¿e jesteœmy rzeczywiœcie fachowcami i godnymi zaufania klienta.
„Optokan” oferuje kompleksow¹ obs³ugê klienta. Na czym ona
polega?
- Dobrze pamiêtamy te niegdysiejsze kolejki - do internisty po skierowanie
do okulisty na badanie wzroku i po receptê oraz czekanie kilka dni na wykonanie okularów u optyka. W naszym zak³adzie klient wszystko ma w jednym miejscu. W „Optokanie” jest gabinet okulistyczny, wyposa¿ony w sprzêt najnowszej
generacji. Lepszy mo¿na znaleŸæ tylko w specjalistycznych klinikach.

W gabinecie zatrudnionych jest 5 lekarzy. Na wizytê nie trzeba siê zapisywaæ.
Badanie jest jedyn¹ us³ug¹, na któr¹ trzeba czasami poczekaæ, jednak dziêki nowoczesnemu sprzêtowi badanie skrócone jest do minimum. Lekarz ka¿demu pacjentowi
poœwiêca tyle czasu, ile to konieczne. Je¿eli okulista stwierdzi wadê wzroku, pacjent
mo¿e zdecydowaæ siê na zrobienie okularów lub na zakup soczewek kontaktowych.
„Optokan” oferuje jedyne w kraju wysokouwodnione, bezpieczne soczewki kontaktowe z filtrem UV do przed³u¿onego noszenia. Je¿eli pacjent wybierze okulary, pracownicy naszej firmy pomog¹ w podjêciu tak trudnej decyzji, jak wybór oprawek, tym
bardziej, ¿e posiadamy najwiêkszy ich wybór w Warszawie - ponad dwa i pó³ tysi¹ca.
Najtañsze oprawki w „Optokanie” kosztuj¹ 45 z³, najdro¿sze, renomowanych firm 1500 z³. Najtañsze, gotowe ju¿ okulary (oprawki i szk³a) kosztuj¹ ok. 100 z³.
Bardzo wa¿ne dla wszystkich pracowników „Optokanu” jest fachowe wykonanie zamówienia. Dla nas liczy siê tak¿e czas. Od chwili wyboru oprawek do otrzymania gotowych szkie³ mija tylko pó³ godziny. 95% szkie³ pochodzi bowiem z
magazynu, który jest czêœci¹ zak³adu. Tak krótki czas oczekiwania to nasze du¿e
osi¹gniêcie. Pod tym wzglêdem ¿adna inna firma nie jest w stanie nam dorównaæ.
Zakupienie nowoczesnego sprzêtu, sterowanego komputerowo, pozwala
na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w oprawkach. Poniewa¿ robi¹ to ludzie odpowiednio przygotowani, pos³uguj¹cy siê
najlepszym sprzêtem, st¹d czas wykonania okularów jest w naszym centrum
najkrótszy w Warszawie.
„Oczy s¹ odzwierciedleniem duszy” - jak mówi¹. Czy istniej¹
sposoby, by za okularami tê „duszê” nieco przes³oniæ, aby nie
by³a a¿ tak czytelna, lub te¿ odwrotnie - uwypukliæ?
- Tak, i nie s¹ to ¿adne sztuczki, choæ muszê przyznaæ, ¿e potrzebna jest
wiedza z zakresu psychologii, jak równie¿ znajomoœæ mody polskiej i wprawne
oko. To wszystko umiemy. W naszym zak³adzie ³atwo siê przekonaæ, ¿e okulary to bi¿uteria. ¯adna inna ozdoba nie mo¿e tak ³atwo zmieniæ wizerunku
cz³owieka. Dziêki odpowiednio dobranym oprawom mo¿emy staæ siê m³odsi
lub starsi, bardziej zdecydowani czy te¿ ³agodni, ekstrawaganccy lub nie rzucaj¹cy siê w oczy. Wszystko wed³ug upodobañ klienta. Bardzo ³atwo jednak zepsuæ efekt przez niew³aœciwy wybór. Takich b³êdów czêsto dokonuje siê w salonach optycznych, gdzie cz³owiek zmuszony jest samemu wybieraæ oprawy.
Z naszego zak³adu klienci wychodz¹ naprawdê zadowoleni. Zawsze dotrzymujemy obietnic i s³u¿ymy pomoc¹.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00
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Skarga pauliañska
Je¿eli d³u¿nik w drodze darowizny przekazuje swój maj¹tek osobie trzeciej, przez co uniemo¿liwia swojemu wierzycielowi wyegzekwowanie nale¿noœci, wierzyciel mo¿e wyst¹piæ do S¹du z powództwem, dziêki któremu po uzyskaniu stosownego wyroku s¹dowego, mo¿liwe bêdzie prowadzenie przez wierzyciela egzekucji z maj¹tku, który zosta³
darowany przez d³u¿nika na rzecz osoby trzeciej.
Kilka miesiêcy temu do pro- nia egzekucyjnego okaza³o siê,
wadzonej przeze mnie kancela- i¿ d³u¿nik Andrzej W. nie posiarii przyszed³ Jan K., który ponad da ¿adnego maj¹tku, z którego
dwa lata temu po¿yczy³ swoje- mo¿liwe by³oby przeprowadzemu koledze Andrzejowi W. kwo- nie egzekucji i tym samym zatê 50 tys. z³. Jak siê z czasem spokojenie roszczeñ Jana K. Po
okaza³o, kolega by³ osob¹ nie- kilkumiesiêcznym prowadzeniu
uczciw¹ i nie zwróci³ w umówio- postêpowania egzekucyjnego
nym terminie pieniêdzy Janowi komornik umorzy³ egzekucjê,
K. Poniewa¿ próby polubowne- jako bezskuteczn¹. Jednoczego rozwi¹zania sporu nie przy- œnie jednak ustalono, i¿ kilka
nios³y rezultatu, Jan K. skiero- miesiêcy wczeœniej Andrzej W.
wa³ sprawê do S¹du, któr¹ wy- darowa³ swojej córce Annie W.
gra³ i z tak otrzymanym wyro- nieruchomoœæ w postaci du¿ekiem (zaopatrzonym przez S¹d go domu po³o¿onego na obrzew klauzulê wykonalnoœci) uda³ ¿ach Gdañska.
Sytuacja wydawa³a siê bezsiê do Komornika S¹dowego.
Niestety, w trakcie prowadzone- nadziejna. Jan K. chcia³ siê dogo przez komornika postêpowa- wiedzieæ, czy jest jakakolwiek

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.)

zawiadamiam
¿e w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 63 mm
na terenie dzia³ek ew. nr 35/18, 36/11, 37/1 i 55 z obrêbu
4-16-26 po³o¿onych przy ul. K¹ty Grodziskie w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³oszenia wniosków i zastrze¿eñ w
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka Wydzia³ Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, tel. (022) 510 31 31, (022) 510 31 92
fax: (022) 510 32 10 architektura@bialoleka.waw.pl,
www.um.warszawa.pl

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

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY ZAWIADAMIA
w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci
usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o
wszczêciu postêpowania administracyjnego dla wniosku
o warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na:
usytuowaniu namiotu gastronomicznego –
ogródek piwny wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
na czêœci dzia³ki nr ew. 26 z obrêbu 4-03-05 z
dojazdem i obs³ug¹ komunikacyjn¹ od ulicy
Æmielowskiej (wytyczonym 5-metrowym pasem
przebiegaj¹cym przez dzia³kê nr ew. 16) na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

szansa, by odzyskaæ od nieuczciwego kolegi pieni¹dze.
Nie mog³em, niestety, na zadane pytanie udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Poinformowa³em go, ¿e istnieje jednak
du¿a szansa, ¿e odzyska swoje pieni¹dze, ale bêdzie wymaga³o to sporo czasu i cierpliwoœci. Otrzymawszy wszelkie pe³nomocnictwa od Jana K. oraz
niezbêdne dokumenty do z³o¿enia pozwu - a œwiadcz¹ce o braku maj¹tku d³u¿nika Andrzeja
W. i uprzednim wyzbyciu siê
tego maj¹tku - z³o¿y³em w imieniu mojego klienta a Jana K. do
S¹du pozew, w którym domaga³em siê uznania za bezskuteczn¹ w stosunku do Jana K.
dokonanej przez Andrzeja W.
na rzecz córki darowizny domu
po³o¿onego na obrze¿ach
Gdañska (skarga pauliañska).
Po kilkumiesiêcznym postêpowaniu s¹dowym, S¹d wyda³
wyrok zgodny z moim ¿¹daniem, moc¹ którego Jan K. móg³
przeprowadziæ postêpowanie
egzekucyjne z ww. nieruchomoœci w postaci domu, mimo i¿ w
œwietle prawa dom ten nie by³
ju¿ w³asnoœci¹ d³u¿nika Andrzeja W., lecz stanowi³ w³asnoœæ
jego córki Anny W. Dosz³o wiêc
do powstania swoistej fikcji
prawnej, moc¹ której jedynie w
stosunku do Jana K. przedmiotowa nieruchomoœæ traktowana
by³a jako nadal nale¿¹ca do
d³u¿nika Andrzeja W. Tym samym Jan K. móg³ i z³o¿y³ po-

nowny wniosek egzekucyjny do
komornika, w którym domaga³
siê przeprowadzenia postêpowania egzekucyjnego z ww. nieruchomoœci. Komornik zgodnie
z ¿¹daniem Jana K. zaj¹³ przedmiotow¹ nieruchomoœæ, bieg³y
s¹dowy j¹ wyceni³, zaœ na licytacji przeprowadzonej przez komornika dom zosta³ sprzedany.
Jan K. otrzyma³ nale¿ne mu pieni¹dze; 50 tys. z³ wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami, które poniós³ tak przed S¹dem, jak
i u komornika.
Podstawa prawna: art. 528
kodeksu cywilnego „je¿eli wskutek czynnoœci prawnej dokonanej przez d³u¿nika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyska³a korzyœæ maj¹tkow¹
bezp³atnie, wierzyciel mo¿e
¿¹daæ uznania czynnoœci za
bezskuteczn¹, chocia¿by osoba
ta nie wiedzia³a i nawet przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci
nie mog³a siê dowiedzieæ, ¿e
d³u¿nik dzia³a³ ze œwiadomoœci¹
pokrzywdzenia wierzycieli”.
Radca Prawny Dariusz
Budnik z Kancelarii z
siedzib¹ w Gdañsku przy
ul. Œwiêtojañskiej 47/48,
tel. (058) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe i prawo spó³ek), prawo cywilne (w tym prawo spadkowe,
nieruchomoœci), prawo pracy,
prawo przewozowe, postêpowanie egzekucyjne.

OG£OSZENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 14.08.2008 r. zosta³
podany do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc
przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni
wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy stanowi¹cy
w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony do
sprzeda¿y na rzecz najemcy wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci
gruntu - w drodze bezprzetargowej.

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

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wszczêciu postêpowania administracyjnego dla
wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na:
przebudowie przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczna w ul. Modliñskiej w
rejonie ul. Ekspresowej i ul. Kasztanowej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êki m. st. Warszawy na dzia³kach nr ew.:
- 4, 48 z obrêbu 4-06-02
- 1, 4, 5/1, 5/2, 11/1, 11/4, 16/1, 16/4, 17/1, 17/4, 18/1, 18/4,
21, 22/1, 22/4, 26, 30/5, 32/2, 32/3, 34/1, 34/4, 36/1, 36/4,
41/1, 41/4, 46/1, 46/4, 47/2, 47/3, 50/2, 51/2, 51/3, 52/4, 52/7,
52/8, 52/9, 55/1, 55/4, 58/1, 58/4, 59/2, 59/3, 61, 73/16, 74,
93, 98, 102/1, 102/4, 103/1, 103/2, 104/2, 105/1, 105/2, 106/4
z obrêbu 4-06-05 na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z³o¿ony
dnia 21.01.2008r.
pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój
308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od
13:00-16:00,
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

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

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanych decyzjach dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 88/CP/2008 z dnia 30.07.2008 na wniosek Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji z dnia
13.03.2008r., dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego:
DN 200 mm L ca 950 m w ul. ¯yrardowskiej na odcinku
od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w
ul. ¯yrardowskiej róg ul. Zegarynki do ul. Wa³uszewskiej
DN 100 mm L ca 40 m w ul. Dynamicznej na odcinku od
koñcówki projektowanego (zgodnie z PBW uzgodnienie
nr 87/W/06 z dnia 25.04.2006r. - inwestor MPWiK) przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Dynamicznej (HP)
do z³¹czenia z ww. projektowanym przewodem wodoci¹gowym DN 200 mm w ul. ¯yrardowskiej
DN 100 mm l ca 30 m w ul. Ambaras na odcinku od
koñcówki projektowanego (zgodnie z PBW uzgodnienie
nr 16/W/06 z dnia 07.07.2006r.-inwestor MPWiK) przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Ambaras (HP4) do
z³¹czenia z ww. projektowanym przewodem wodoci¹gowym DN 200 mm w ul. ¯yrardowskiej
DN 200 mm L ca 800 m w ul. Wa³uszewskiej na odcinku
od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w
ul. O³ówkowej do ul. ¯yrardowskiej
DN 150 mm L ca 200 m w ul. Bohaterów na odcinku od
istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul.
Bohaterów róg ul. Cytadeli do ul. Wa³uszewskiej
na dzia³kach nr ew. 85/2, 85/3, 137/2, 138 w obrêbie 4-17-11,
na dzia³kach nr ew. 18/1, 18/3, 18/5, 18/9, 18/10, 47, 48/7
w obrêbie 4-05-06, na dzia³kach nr ew. 21, 36/7, 47/1, 65,
66/1 w obrêbie 4-05-05, na dzia³kach nr ew. 1, 5/1, 5/2, 6
w obrêbie 4-05-04, na dzia³ce nr ew. 23/1 w obrêbie 4-05-03,
na dzia³kach nr ew. 75, 77/1, 77/2, 81/13 w obrêbie 4-05-10
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ towarzysz¹c¹ przedmiotowej
inwestycji na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Inwestycja jest wspó³finansowana z Funduszu Spójnoœci.
Nr 90/CP/2008 z dnia 31.07.2008r. na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji z dnia
21.01.2008r., zweryfikowanego 21.05.2008r., dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego:
DN 200 mm L ca 600 m w ul. Polnych Kwiatów na odcinku od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200
mm w ul. Parowozowej do ul. Mehoffera,
DN 200 mm L ca 900 m w ul. Mehoffera na odcinku od
przewodu wodoci¹gów DN 200 mm w ul. Polnych Kwiatów do ul. Lidzbarskiej,
DN 200 mm L ca 1400 m w ul. Piwoniowej i w ul. Deseniowej [z wy³¹czeniem przejœcia przez tory kolejowe (tereny zamkniête)] na odcinku od przewodu wodoci¹gowego
DN 200 mm w ul. Mehoffera do przy³¹cza wodoci¹gowego do oczyszczalni „Czajka”,
DN 150 mm L ca 250 m w ul. Zawiœlañskiej i ul. Mehoffera na
odcinku od przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Deseniowej do z³¹cza z koñcówk¹ istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Mehoffera (HP 40627)
na dzia³ce nr ew. 3 w obrêbie 4-02-05, na dzia³ce nr ew. 2/3
w obrêbie 4-02-06, na dzia³kach nr ew. 2/1, 11, 20, 22/1,
23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 30/3, 34 w obrêbie 4-02-11,
na dzia³kach nr ew. 2/3, 69/2, 69/3 w obrêbie 4-02-12, na
dzia³ce nr ew. 1 w obrêbie 4-02-16, na dzia³kach nr ew. 1,
2, 4/1, 6/1, 15 w obrêbie 4-02-17, na dzia³kach nr ew. 1/ 4,
29/1 w obrêbie 4-04-24, na dzia³kach nr ew. 2, 21/1 w
obrêbie 4-05-02, na dzia³kach nr ew. 19, 27, 35 w obrêbie
4-17-05, na dzia³kach nr ew. 33, 42/2, 59 w obrêbie 4-17-06,
na dzia³ce nr ew. 85/1 w obrêbie 4-17-07, na dzia³ce nr
ew. 1, 36 w obrêbie 4-17-08, na dzia³ce nr ew. 98 w obrêbie 4-17-10 wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ towarzysz¹c¹
przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja wspó³finansowana z Funduszu Spójnoœci
pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od
daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹
zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul.
Modliñska 197, pokój 301 c, w poniedzia³ek w godz. 08.00do 16.00 oraz w czwartek w godz. 13.00- do 16.00, pod
tel. 022 51-03-193.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw
windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Praga 1944 – 1945

Do ostatniego tchnienia i naboju
Prawos³awna ukraiñska rodzina Fedoroñków wywodzi siê
z okolic Przemyœla. Od pokoleñ cechowa³a j¹ g³êboka wiara, wysokie poczucie honoru i wiêŸ z Polsk¹, mimo szykan
rosyjskiego zaborcy. Lata I wojny œwiatowej i rewolucja paŸdziernikowa doœwiadczaj¹ Fedoroñków boleœnie. W 1917
roku, na progu palonej cerkwi zamordowany zostaje przez
bolszewików jej proboszcz i ojciec Szymona.
To wstrz¹saj¹ce zdarzenie nia siê w tê wielomilionow¹
wp³ywa na decyzjê syna, m³o- rzeszê ludzk¹ i przetrwania
dego seminarzysty Szymona, zawirowañ wojennych.
który bez wahania wstêpuje w
O wiele wiêksz¹ szansê
szeregi tworz¹cej siê polskiej mia³ wziêty do niewoli przez
armii. S³u¿bê pe³ni w prawo- Sowietów p³k Szymon, pe³ni¹s³awnym ordynariacie Wojska cy od kilku lat funkcjê NaczelPolskiego i pozostaje tam jako nego Prawos³awnego Kapelakapelan po zakoñczeniu woj- na Wojska Polskiego. Przewieny polsko-bolszewickiej.
ziony do Moskwy, zosta³ podW wolnej Polsce jego ¿ycie dany pokusie zdrady Polski,
rodzinne normalizuje siê. wyrzeczenia siê zasad, by za
Szczêœliwe ma³¿eñstwo owo- cenê podjêcia czynnej wspócuje narodzinami trzech sy- ³pracy uratowaæ ¿ycie w³asne
nów: Aleksandra, Wieñczys³a- i rodziny.
wa i Oresta. Rodzina osiedla
Pu³kownik Szymon ofertê
siê na Pradze, gdzie ch³opcy odrzuci³ i wróci³ do obozu w
koñcz¹ Gimnazjum im. Króla Kozielsku. Tam w kwietniu 1940
W³adys³awa IV, w którym roku podzieli³ los 20 tysiêcy ofioprócz wykszta³cenia i matury cerów i patriotów w Katyniu.
otrzymuj¹ fundamentalne paOsierocona rodzina Fedotriotyczne wychowanie.
roñków, od pierwszych dni
Nadesz³y jednak lata kolej- okupacji czynnie w³¹cza siê do
nej, najwy¿szej próby. 1 wrze- niepodleg³oœciowej konspiraœnia 1939 roku rozpoczê³a siê cji, od SZP, przez ZWZ do AK.
agresja Niemiec, posiadaj¹- Najstarszy, Aleksander, przecych ogromn¹ przewagê mili- dostaje siê przez okupowan¹
tarn¹. 17 wrzeœnia, ³ami¹c Europê do Anglii, gdzie w stoptraktat o nieagresji i prawo miê- niu ppor. pilota walczy w 300.
dzynarodowe, od wschodu, na dywizjonie bombowym, sforbroni¹ce siê rozpaczliwie ar- mowanym w ramach polskich
mie polskie, si³ami 300 tysiê- jednostek w RAF.
cy ¿o³nierzy i tysi¹cami czo³gów i samolotów, uderzy³
Zwi¹zek Radziecki. Faszystowscy i komunistyczni agresorzy w ci¹gu 35 dni zdo³ali
osi¹gn¹æ cel. Niepodleg³a Polska praktycznie przesta³a istnieæ, a jej tereny znalaz³y siê
pod okupacj¹ obu zaborców.
Na obszarach wschodnich,
bezceremonialnie w³¹czonych
do Zwi¹zku Radzieckiego,
znacz¹c¹ grupê stanowi³a ludnoœæ bia³oruska i ukraiñska,
wyznaniowo zwi¹zana z prawos³awiem. Fedoroñkowie
mieli formaln¹ szansê wtopie-

Dwaj m³odsi bracia, po odbyciu tajnego przeszkolenia,
brali udzia³ w wielu akcjach
bojowych na terenie Warszawy i okolic.
Minê³y cztery lata wojny i
okupacji. Rok 1944 okazuje siê
dla rodziny tragicznym. 25
kwietnia, w nocnym locie bojowym nad Niemcy, w rejonie
Mannheim, ginie Aleksander.
Pozostali w Warszawie bracia 1 sierpnia 1944, zgodnie z
przydzia³em, o godzinie „W”
stawiaj¹ siê w miejscach koncentracji. Plutonowy Wieñczys³aw, ps. „S³awek”, w Batalionie „Gurt”, a najm³odszy Orest,
ps. „Ford”, do oddzia³u Kedywu.
Niestety, ju¿ pierwszego
dnia Powstania, Oresta dosiêga niemiecka kula.
Przez 18 dni plut. Wieñczys³aw szczêœliwie dowodzi³
oddzia³em, zdobywaj¹c zaufanie podw³adnych. Bojowe
szczêœcie opuszcza go podczas ryzykownego ataku na
silnie broniony przez Niemców obiekt w rejonie Dworca
G³ównego. Jego pluton wdar³
siê w pozycje wroga, lecz zabrak³o skutecznego wsparcia. Natarcie siê za³ama³o.
Plut. „S³awek”, ranny, os³ania³
odwrót swoich ¿o³nierzy do
ostatniego naboju. Resztkami si³ rozebra³ broñ na czêœci, które rozrzuci³ wœród ruin,

by nie dosta³a siê w rêce
Niemców.
Podwójnie osierocona ¿ona
i matka Wiera Fedoroñko ponad 30 lat prze¿y³a w absolutnej ¿a³obie. Skala jej doœwiadczenia i cierpienia by³a ogromna. W krêgach znajomych i
kombatantów nazywana by³a
„Warszawsk¹ Niobe”.
Niech fragment z Jej wiersza stanowi godny epilog losów patriotycznego dramatu,
wpisanego w cenê niepodleg³oœci Rzeczypospolitej.
To nieprawda, najdro¿si,
¿e przy mnie Was nie ma.
To nieprawda, ¿e odeszliœcie,
choæ zakry³a Was ziemia.
Wy jesteœcie wci¹¿ ze mn¹,
Dotykacie mych d³oni
I ¿aden ju¿ obraz
Waszego nie przys³oni
Niech epilogiem, godnym tragicznej epopei tej patriotycznej
rodziny, bêdzie równie¿ pomnik,
wzniesiony z inicjatywy absolwentów Gimnazjum im. Króla
W³adys³awa IV, pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w 90. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci,
za któr¹ Fedoroñkowie dali
wszystko – ¿ycie i cierpienie.
Hubert Kossowski
cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej

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

Prezydent M.St. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne:
na wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.; Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa; ul. Kruczkowskiego 2; 00-412 Warszawa,
z³o¿ony 11.03.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w ul. Misia Uszatka, na
dzia³kach ew. nr: 16, 44/15, 45/1, 45/2 w obrêbie 4-1606, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³eka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Przed pierwszym dzwonkiem
6 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

rokiem, w którym na remonty placówek oœwiatowych przeznacza
siê na Targówku zdecydowanie
wiêksz¹ kwotê ni¿ w latach poprzednich. W bie¿¹cym roku
kwota siêga 6 mln z³, w ubieg³ym
wydaliœmy 5 mln z³, w poprzednich latach 3 – 3,5 mln z³. Nasze
placówki s¹ w doœæ kiepskim stanie technicznym; staramy siê
nadrobiæ zaniedbania. Prace remontowe s¹ kosztowne, nie zawsze starcza pieniêdzy na inne
wydatki, które tak¿e chcielibyœmy móc finansowaæ; w pierwszej kolejnoœci musimy naprawiaæ ciekn¹ce dachy czy wêz³y
cieplne. Generalnie – przyst¹piliœmy do poprawy stanu bezpieczeñstwa w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej. W tej dziedzinie od wielu lat na Targówku nic
nie robiono i teraz musimy czasem prosiæ o przed³u¿enie terminów wykonania decyzji stra¿y
po¿arnej. Na szczêœcie, nie s¹
to zalecenia, które skutkuj¹ zagro¿eniem po¿arowym; dotycz¹
np. braku oœwietlenia awaryjnego czy hydrantów, wymagaj¹cych modernizacji.
Z du¿ych prac remontowych
wykonaliœmy w tym roku remonty
z modernizacj¹ dachów w 7 pla-

cówkach. Ocieplamy 2 przedszkola, w 3 bêdziemy modernizowaæ wêz³y cieplne. W przedszkolach koñczymy prace, zwi¹zane z
adaptacj¹ tych placówek, która
pozwoli na uruchomienie tam dodatkowych oddzia³ów. Te inwestycje by³y konieczne z uwagi na stale rosn¹c¹ liczbê dzieci przyjmowanych do przedszkoli. Na Targówku rozwija siê budownictwo
mieszkaniowe, przybywa rodzin,
maj¹cych ma³e dzieci. Podobnie
sytuacja wygl¹da na Bia³o³êce,
sk¹d dzieci trafiaj¹ równie¿ do naszych przedszkoli. Przyjmujemy
je, bo ¿yj¹c w jednym mieœcie nie
mo¿emy stawiaæ s³upów granicznych miêdzy dzielnicami.
- Czy uda siê zakoñczyæ
wszystkie remonty przed 1
wrzeœnia?
- Finiszujemy z modernizacj¹
SP nr 42 przy ul. Balkonowej.
Choæ zakoñczenie prac przewidziane jest tam na prze³omie
roku kalendarzowego, wiêkszoœæ robót zosta³a wykonana
i 1 wrzeœnia dzieci zobacz¹ kolejny zmodernizowany fragment
szko³y. Na zakup nowego wyposa¿enia do klas lekcyjnych
SP nr 42 Zarz¹d Dzielnicy przeznaczy³ kwotê 50 tysiêcy z³.

Remonty nie przes³aniaj¹ nam
spojrzenia na potrzebê unowoczeœniania wyposa¿enia szkó³.
Dla ka¿dej z 10 szkó³ ponadpodstawowych zamierzamy zakupiæ
za 20 tysiêcy z³ zestaw tablic multimedialnych z rzutnikiem, maj¹cych bezpoœrednie po³¹czenie z
Internetem. Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê w tej sprawie. Mamy nadziejê,
¿e 27 sierpnia Rada Dzielnicy pozytywnie to zaopiniuje, a na jednej z najbli¿szych sesji Rady Warszawy sprawa zostanie zaakceptowana. Zdecydowaliœmy siê równie¿ na zorganizowanie i wyposa¿enie 4 pracowni integracji sensorycznej w szko³ach, które prowadz¹ nauczanie integracyjne:
SP nr 42 na ul. Balkonowej, SP
nr 275 na Hieronima, SP nr 206
na Bartniczej oraz w pracowni
psychologiczno-pedagogicznej
przy ul. Odrow¹¿a. Na te pracownie przeznaczyliœmy kwotê 62 tys.
z³otych.
- Jak Targówek poradzi sobie z zapotrzebowaniem na
miejsca w przedszkolach?
- Przygotowujemy przetargi na
budowê 2 nowych przedszkoli:
przy ul. Drewnowskiego, róg
Sternhela oraz przy ul. Syrokomli, gdzie po rozebraniu obiektu z

p³ytami elewacyjnymi z azbestocementu, powstanie nowe przedszkole. Do tego czasu dzieci
uczêszczaæ bêd¹ do czêœci
przedszkolnej SP nr 298 przy ul.
Krakusa. Gdy wróc¹ na Syrokomli, ta czêœæ bêdzie s³u¿y³a realizacji reformy oœwiatowej, polegaj¹cej na tym, ¿e od 1wrzeœnia przysz³ego roku, za zgod¹
rodziców, a od 2011 roku - obowi¹zkowo - 6-latki bêd¹ chodziæ
do szko³y podstawowej. Zaczynamy od SP nr 298; w przysz³ym
roku bêdziemy dostosowywaæ
kolejne szko³y do tego, by 6-latki czu³y siê w nich dobrze. Myœlimy perspektywicznie. Przyjêliœmy wstêpne za³o¿enia do
opracowania planu rozbudowy
sieci placówek oœwiatowych na
rozbudowuj¹cym siê Targówku.
Chcemy zostawiæ po sobie koncepcje budowy kolejnych placówek, by po 2010 roku z bud¿etu
miasta mog³y powstaæ kolejne
obiekty. W tym roku skoñczymy
projekt modernizacji XIII LO, które w listopadzie bêdzie obchodziæ swoje 80-lecie. Niedawno
rozstrzygnêliœmy 3 przetargi na
modernizacjê kolejnych boisk
przyszkolnych; w przygotowaniu
s¹ projekty 2 modernizacji na rok
nastêpny. Z tej dziedziny mam

dobr¹ wiadomoœæ: jako jednej z
4 dzielnic uda³o nam siê zakwalifikowaæ do programu „Orlik
2012”. W ramach projektu norweskiego WOSiR w najbli¿szym
czasie rozpocznie prace nad budow¹ otwartego, ogólnodostêpnego boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ na obrze¿ach Parku
Bródnowskiego, od strony ul.
Wyszogrodzkiej.
- Co, oprócz inwestycji,
daje szko³om Targówek jako
organ prowadz¹cy?
- Uda³o nam siê zaktywizowaæ placówki oœwiatowe w ubieganiu siê o œrodki unijne. 5 naszych projektów oœwiatowych (3
ze szkó³ i 2 z przedszkoli) zosta³o zaakceptowanych formalnie, teraz odbywa siê ocena merytoryczna. To otwiera furtkê na
dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej szkó³ i przedszkoli w latach 2007 – 2013. Mo¿liwe bêdzie poszerzenie oferty zajêæ
pozalekcyjnych. Chcemy kontynuowaæ projekty, zaczête w
ubieg³ym roku: Spotkania z kultur¹ i literatur¹ oraz Klub Samorz¹dowy i imprezy zwi¹zane z
obchodami Roku Stefana Czarnieckiego. Ciesz¹ nas dzia³ania,
podejmowane przez szko³y, np.
Gimnazjum nr 142 przy ul. Olgierda, gdzie uruchomiono „domek ekologiczny” z wykorzystaniem baterii s³onecznych, praktycznie - laboratorium, które pokazuje, jak energia odnawialna
mo¿e byæ wykorzystywana w
¿yciu codziennym. Liczymy na
sukces przyjêtego przez nas i
przekazywanego szko³om programu edukacji ekologicznej.
Chcemy kontynuowaæ dzia³ania,
zwi¹zane z popularyzacj¹ historii Targówka i okresu, w którym
na Bródnie funkcjonowa³o Grodzisko. Poœwiêcona Grodzisku
wystawa od wrzeœnia bêdzie go-

œci³a w kolejnych placówkach
szkolnych. W ubieg³ym roku rozpoczêliœmy wspó³pracê z dyrektorami naszych szkó³, organizuj¹c, œrednio co 2 miesi¹ce, szkolenia z ró¿nych dziedzin funkcjonowania szko³y czy tych, w których szko³a siê porusza: wyniki
nauczania, elementy historii czy
tradycji lokalnej w programach
nauczania, bezpieczeñstwo w
placówkach, szkolenie z zakresu finansów publicznych.
- Jakie uprawnienia ma organ prowadz¹cy wobec placówek oœwiaty?
- Jako organ prowadz¹cy
musimy dbaæ o autonomiê, któr¹
zapewnia szko³om system
oœwiaty. W szkole funkcjonuj¹
3 organy: dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Organ prowadz¹cy ma swoje kompetencje i uprawnienia, ale w
bardzo ograniczonym zakresie.
Staramy siê nak³aniaæ szko³y do
pewnych dzia³añ, ale nie mamy
narzêdzi administracyjnych, by
je do tego zmuszaæ. Uwa¿am,
¿e to jest s³uszne. S³ynne „trójki” by³ego ministra oœwiaty pokaza³y, jak ³atwo jest podj¹æ
dzia³ania pozorowane, których
efektów trudno siê potem doszukaæ. Nie wiem, jak moi dyrektorzy podejd¹ do sprawy dobrowolnoœci umundurowania dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy,
to szko³a decyduje o tym, czy
uczniowie bêd¹ chodzili w jednolitych strojach, czy te¿ nie; czy
wyró¿nikiem danej szko³y ma
byæ jakiœ element stroju, czy nie.
Kiedyœ dobre szko³y równie¿ siê
tym wyró¿nia³y, a decydowa³y
podmioty, które szko³ê prowadzi³y. Ja siê t¹ spraw¹ nie zajmujê, ale jestem ciekaw, jak potraktuj¹ to szko³y na Targówku.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Zofia Kochan

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Puszcza Mariañska,
cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

WYBIERZ HAS£O DLA EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY
Jeszcze przez pare dni trwa g³osowanie na has³o promuj¹ce Warszawê, kandydata
do tytu³u Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wybory zakoñcz¹ siê w niedzielê, 31 sierpnia. G³osowaæ mo¿na w centrum miasta oraz w Internecie.
Warszawa pragnie ubiegaæ siê o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury z has³em wybranym przez swoich mieszkañców. Poni¿sze propozycje hase³ wraz z Urzêdem Miasta
przygotowa³y agencje reklamowe.
1. „Warszawa. Ca³kiem Nowy Œwiat (Warsaw. Brand New World)”,
2. „Warszawa. Przestrzeñ dla osobowoœci (Warsaw. Space for personalities)”,
3. „Warszawa. Ka¿demu po drodze (Warsaw. On your way)”,
4. „Warszawa. Miasto Wolnoœci (Warsaw. The city of freedom)”.
Wa¿nym kryterium przy tworzeniu has³a by³o zachowanie przekazu zarówno lokalnego, jak i europejskiego. G³osy bêd¹ zbierane przez ankieterów w najczêœciej uczêszczanych
miejscach stolicy, m.in. na Nowym Œwiecie, przy stacji Metro Centrum i na pl. Trzech Krzy¿y.
Ponadto, mo¿na zag³osowaæ na stronach internetowych - www.dzennik.pl/warszawa,
www.warszawa.tvp.pl oraz wysy³aj¹c SMS pod nr 71150 o treœci: Warszawa. (numer wybranego has³a), np. Warszawa.1[1] . Zapraszamy do g³osowania!

Nowoczesne MultiCentrum

Teraz Bia³o³êka
Przy ul. Porajów 14 (róg Myœliborskiej) powstaje budynek komunalny, który wzbudza wielkie zainteresowanie mieszkañców
Bia³o³êki (zw³aszcza Tarchomina). W jego czêœci us³ugowo-handlowej, kosztem prawie 2 mln z³, powstanie centrum multimedialne – nowoczesna placówka edukacyjna Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bia³o³êka. Ma byæ uruchomione 17 wrzeœnia.
Jego program edukacyjny tor Biblioteki Publicznej w Dzielskierowany bêdzie g³ównie do nicy Bia³o³êka. Na pytanie, jak
dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e powsta³ pomys³, odpowiada:
doros³ych. Wraz z akcesoriami,
W latach 80. na Wêgrzech
program MultiCentrum zosta³ zapozna³am siê z tak¹ w³aœnie
zakupiony przez Urz¹d Miasta placówk¹. Widzia³am tam, jak 3Sto³ecznego Warszawy od izra- latki poznaj¹ prawa fizyki, buduelskiej firmy DEGEM. W reali- j¹c ze specjalnych klocków mozacji projektu uczestniczy rów- sty, wie¿e. 8-latki komponuj¹
nie¿ Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka. muzykê, nagrywaj¹ p³yty. GimInicjatorem przedsiêwziêcia nazjaliœci tworz¹ filmy krótkomejest El¿bieta Majchrzak, dyrek- tra¿owe. Rodzice ucz¹ siê hiszpañskiego, ale przede wszystkim mog¹ uczestniczyæ we
wspólnym odkrywaniu tajemnic
œwiata ze swoimi dzieæmi. W
koñcu gdzieœ musz¹ wyrastaæ
geniusze, prawda? To by³o niesamowite prze¿ycie. Z wielkim
zapa³em bawi³am siê tam specjalnymi klockami K’next przez
kilka godzin - œmieje siê pani
El¿bieta. Wróci³am i zaczê³am
marzyæ, aby w Warszawie móc
otworzyæ coœ równie fascynuj¹cego, ale wtedy nie by³o szans.
W Polsce funkcjonuj¹ ju¿ 2 podobne placówki pod nazw¹ Multi-

Centrum- we Wroc³awiu (od 2006 r.)
i w Olsztynie (od 2007 r.).
Aby przybli¿yæ, czym jest
powstaj¹ce w stolicy Centrum
Multimedialne, pos³u¿ê siê cytatem zaczerpniêtym ze strony internetowej olsztyñskiej
placówki:
(…) MultiCentrum dysponuje 25 stanowiskami komputerowymi wyposa¿onymi w odpowiednie programy oraz narzêdzia, przy pomocy których u¿ytkownicy mog¹ zapoznaæ siê z
otoczeniem technologicznie zaawansowanym, a tak¿e zg³êbiæ
b¹dŸ porz¹dkowaæ swoj¹ wiedzê z ró¿nych dziedzin nauki.
Narzêdzia techniczno – dydaktyczne takie jak: elektroniczne panele, specjalistyczne
klawiatury, trójwymiarowe pomoce naukowe zintegrowane
z oprogramowaniem komputerowym, stanowi¹ integraln¹
czêœæ wszystkich zajêæ(…).
Du¿ym wyzwaniem i ogromn¹
szans¹ dla u¿ytkowników MultiCentrum jest bogate technologiczne œrodowisko nauki, pozwalaj¹ce eksperymentowaæ z
ró¿nymi urz¹dzeniami technologicznymi, a jednoczeœnie uczyæ
siê ich obs³ugi. W ten sposób istnieje mo¿liwoœæ wizualizowania
dzia³añ okreœlonych mechanizmów oraz zjawisk przyrody.
U¿ytkownicy bia³o³êckiego
MultiCentrum bêd¹ mieli mo¿-

liwoœæ korzystania z nastêpuj¹cych pomocy dydaktycznych
w oœmiu ró¿nych blokach tematycznych:
1. MultiDzieciak
2. MultiMuzyka
3. MultiSztuka
4. MultiJêzyk (angielski, niemiecki, hiszpañski)
5. MultiTechnika
6. MultiScience (nauka)
7. MultiŒrodowisko
8. Logikid (³amig³ówki)
Wszystkie zajêcia odbywaæ
siê bêd¹ bezp³atnie.
Oprócz stanowisk komputerowych, czy dostêpnych oœmiu elektronicznych paneli wa¿n¹ rolê pe³niæ bêd¹ równie¿ pracownicy MultiCentrum. Dobierani s¹ niezwykle
skrupulatnie - du¿e znaczenie ma
kierunkowe wykszta³cenie, poza
tym wszyscy musz¹ mieæ przygotowanie pedagogiczne.
El¿bieta Majchrzak dodaje, ¿e
projektu Centrum Multimedialnego mog¹ Bia³o³êce pozazdroœciæ
inne dzielnice, a tak¿e tego, ¿e
s¹ tu przychylne w³adze lokalne, dziêki czemu co roku otwiera siê now¹ placówkê, modernizuje starsze i ¿adnej nie zamyka. Nasze w³adze dostrzegaj¹,
¿e wa¿ne jest, aby spo³ecznoœæ
identyfikowa³a siê ze swoj¹
dzielnic¹, wiêc trzeba stwarzaæ
odpowiednie ku temu warunki.
Edyta Kolasiñska-Bazan
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Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt
do swoich oczekiwañ
WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku
i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.
Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie
dopasowany do Twoich oczekiwañ.
Proste, prawda?
Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

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

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

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

Lato na Targówku
W pierwszej czêœci „Lata w
mieœcie” Targówek zaprasza³
do SP nr 84, SP nr 114, SP nr
285 na zajêcia plastyczne, taneczne, muzealne, komputerowe, basen, a do SP nr 42 na
zajêcia na œciance wspinaczkowej. Do 29 sierpnia w UKS
„Zdrowy Targówek”, ul. H. Junkiewicz 8, prowadzone s¹ zajêcia zapaœnicze i p³ywanie.
Na p³ywalni „Polonez” przy
ul. £abiszyñskiej 20 dwukrotnie zorganizowano zawody

p³ywackie. 20 sierpnia wziê³o
w nich udzia³ 42 zawodników.
M³odzi p³ywacy rywalizowali
na dystansach 25 i 50 m stylem dowolnym. W zawodach
zaprezentowali swoje p³ywackie umiejêtnoœci zawodnicy z
VIII Ogrodu Jordanowskiego,
Szko³y Podstawowej nr 275,
klubu Ko³atka”, UKS „Zdrowy
Targówek”. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki, a zdobywcy pierwszych trzech
miejsc – dyplomy.

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne
♦ Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej
♦ Opiniowanie i przygotowanie umów
♦ Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody
♦ Pomoc prawna przy uzyskaniu kredytu, analiza umów
kredytowych
♦ Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)
♦ Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74
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Muzyka dla Ciebie
Z koñcem wakacji wiele osób snuje plany na nadchodz¹cy rok szkolny. Doroœli, po udanym, lecz pewnie krótkim urlopie, robi¹ postanowienia - utrzymaæ zgrabn¹ sylwetkê, poœwiêcaæ wiêcej czasu rodzinie i przyjacio³om,
w koñcu nauczyæ siê radziæ sobie ze stresem. M³odzie¿,
wracaj¹c niechêtnie do szko³y po dwóch miesi¹cach wolnego zastanawia siê pewnie, jak przed³u¿yæ ten beztroski czas, tak, aby w trakcie roku szkolnego mieæ choæ
namiastkê wakacji. Dzieci nie planuj¹ - z równie wielkim
zapa³em zabior¹ siê do ka¿dej interesuj¹cej czynnoœci,
jak intensywnie spêdza³y czas na zabawie. Warto wykorzystaæ energiê zdobyt¹ podczas letniego wypoczynku i
zainwestowaæ j¹ w swój rozwój i w rozwój swoich najbli¿szych. Warto zdecydowaæ m¹drze. Jeœli nie masz du¿o
wolnego czasu, nie poœwiêcaj go w ca³oœci na ró¿norodne modne kursy: szybkiego czytania, asertywnoœci. Nie
doœæ, ¿e poch³on¹ ka¿dy wolny weekend to jeszcze po³owê wyp³aty.
Z ca³ego bogactwa kursów uderzeñ na minutê wprawia
wybraliœmy dla Pañstwa taki, mózg (zarówno lew¹, jaki i
który mo¿e stanowiæ kompro- praw¹ pó³kulê) w stan idealmis pomiêdzy cen¹, jakoœci¹ ny do nauki i zwiêksza krei czasem zajêæ. Wystarczy atywnoœæ, poniewa¿ jest to
dwa razy w tygodniu po pó³ rytm cia³a ludzkiego w stanie
godziny, aby udoskonaliæ relaksacji. Zatem s³uchanie i
sztukê koncentracji, wzmoc- granie utworów Bacha czy Viniæ si³ê woli i determinacjê. valdiego mo¿e zaskakuj¹co
Godzina tygodniowo indywi- pomóc w nauce. Oczywiœcie
dualnych zajêæ muzycznych muzyka klasyczna to tylko
nie doœæ ¿e zwiêkszy twoje czêœæ oferty szkó³ muzyczmo¿liwoœci intelektualne, to nych. Dziêki ró¿norodnemu
jeszcze podniesie kwalifika- programowi m³odzi muzycy
rozwijaj¹ siê wszechstronnie.
cje zawodowe.
Szko³y z autorskim prograBadania pokaza³y, ¿e mumem nauczania wiedz¹, ¿e
zyka klasyczna z tempem 60
prócz umiejêtnoœci liczy siê
te¿ pasja i zwyk³a przyjemKancelaria prawna noœæ z grania, dlatego zachêcaj¹ uczniów do nauki swo„CASUS”
ich ulubionych, rockowych,
ul. Lewinowska 7
popowych - nowoczesnych
utworów.
♦sporz¹dzanie pism procesowych
Umiejêtnoœæ gry na instru♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
mentach rozwija wyobraŸniê
♦sporz¹dzanie umów ♦outsourcing
i pog³êbia wra¿liwoœæ m³ode♦windykacja nale¿noœci
go cz³owieka. Wzbogaca go
♦projekty testamentów
wewnêtrznie oraz uczy konsekwencji. W wielu wypad♦obs³uga prawna podmiotów
kach stanowi wspania³y spogospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
sób na odreagowanie stresu
Infolinia: 0801-011-028
i nerwowoœæ w pracy lub

szkole. Mo¿e okazaæ siê
wspania³ym, poch³aniaj¹cym
hobby dla ka¿dego! Prócz
tego, muzyka jest kluczem do
wielu serc, okazj¹ do poznania ciekawych i utalentowanych ludzi, zawi¹zania owocnych przyjaŸni. Zatem nie tylko rozwiniesz siê duchowo i
spo³ecznie, ale te¿ zdobêdziesz now¹ umiejêtnoœæ!
Posiadanie dyplomu ukoñczenia szko³y muzycznej to widomy znak wszechstronnoœci,
wysokiej kultury muzycznej,
ale równie¿ swoiste œwiadectwo dojrza³ego charakteru. To
du¿y plus w oczach innych.
Ludzi muzykuj¹cych wyró¿nia optymizm i wiara we
w³asne si³y. S¹ to osoby w
g³êbokiej zgodzie ze sob¹,
maj¹ okreœlone cele oraz determinacjê, aby je zrealizowaæ. Czas poœwiêcony na grê
pozwala im zdystansowaæ siê
od rzeczywistoœci i obiektywnie spojrzeæ na ¿ycie. Odnosz¹ sukcesy w ¿yciu towarzyskim i nie boj¹ siê podejmowania wyzwañ. Edukacja
muzyczna, obecnie trochê
zapomniana w szkolnictwie
powszechnym jest bardzo
wa¿na i bardzo po¿¹dana, o
czym œwiadczy rosn¹ce
wci¹¿ zainteresowanie muzyczn¹ ofert¹ pozalekcyjn¹ kursami tañca, czy nauki gry
na instrumencie. Dlatego nie
pozostawaj w tyle! Wybierz
kurs z g³ow¹ i zarezerwuj
jedn¹ godzinê w tygodniu na
naukê w szkole muzycznej
(umuzykalniaj¹cej). Ten czas
zaprocentuje!

Wiêcej informacji:
www.smis.pl,
tel. 022 789-30-58,
0602-595-417

Lewa strona medalu

Czy warto?
W czwartek pierwsza powakacyjna sesja Rady Warszawy.
Jedn¹ z wa¿niejszych kwestii
bêdzie g³osowanie na temat dodatkowych pieniêdzy na budowê stadionu Legii. Po raz kolejny okaza³o siê bowiem – podobnie jak chocia¿by w przypadku
metra - ¿e wykonawcy ¿¹daj¹
du¿o wiêcej pieniêdzy, ni¿ ratusz przewidzia³ w bud¿ecie
miasta. Przyznam, ¿e zaczyna
siê to robiæ irytuj¹ce, bo wygl¹da na to, ¿e urzêdnicy miejscy
nie s¹ w stanie przygotowaæ poprawnych kalkulacji inwestycji.
W przypadku stadionu Legii zaproponowana przez najtañsz¹
firmê kwota jest wy¿sza o 90
mln z³otych, tak, ¿e koszt ca³ej
inwestycji doszed³ do 450 mln
z³otych. To ju¿ ogromna kwota,
stanowi¹ca 4% bud¿etu miasta.
Tylko czy warto j¹ wydaæ?
W Warszawie buduje siê przecie¿ ogromny stadion narodowy,
który po EURO 2012 bêdzie
œwieci³ pustkami i obawiam siê,
¿e skoñczy jak Stadion X-lecia.
Mo¿e pomyœleæ o przeniesieniu
Legii w³aœnie tam, a zaoszczê-

dzone w ten sposób miliony
przeznaczyæ chocia¿by na kolejny most? Tym bardziej, ¿e za
miejskie pieni¹dze robimy prezent w³aœcicielowi Legii, czyli prywatnej spó³ce ITI. Niewtajemniczonym powiem, ¿e jest to m.in.
w³aœciciel TVN i ONETU, czyli
medialna potêga. Chc¹c mieæ j¹
po swojej stronie ówczesny komisarz Warszawy Kazimierz
Marcinkiewicz podpisa³ przed
wyborami wieloletni¹ i niekorzystn¹ dla miasta dzier¿awê
gruntów Legii. Teraz miasto ma
wybudowaæ na nich nowy stadion, który spó³ka ITI dzier¿awiæ
bêdzie przez ponad dwadzieœcia
lat i udostêpniaæ w³adzom stolicy tylko na kilka imprez w skali
roku. W nowym kompleksie obok
stadionu ma byæ równie¿ galeria
handlowa, hotel itp., z których
w³aœciciele Legii czerpaæ bêd¹
du¿e zyski. Czy przeznacz¹ je na
finansowanie klubu? Raczej w¹tpiê, zwa¿ywszy na to, ¿e Legia
jest dziœ ponoæ najbardziej zad³u¿onym polskim klubem.
W¹tpliwoœci budzi te¿ sposób,
w jaki w³aœciciele i dzia³acze

Prosto z mostu

W 28 lat po Sierpniu
Za ma³o siê pisze i mówi o
rocznicy Sierpnia 1980 roku.
Gdyby nie ataki na Lecha Wa³êsê, które paradoksalnie
wzmocni³y jego pozycjê w
œwiadomoœci publicznej, i gdyby nie œmieræ profesora Bronis³awa Geremka, bêd¹ca
okazj¹ do wspomnieñ, rocznica ta dla zwyk³ych Polaków
gdzieœ by przeminê³a bokiem.
Coraz wyraŸniej widaæ jednak,
¿e Sierpieñ by³ najwa¿niejszym
dla Polski wydarzeniem XX wieku. Oczywiœcie, nie by³oby dzisiejszej niepodleg³oœci bez 11 listopada, ale z biegiem lat uwidacznia siê ró¿nica rangi tych
wydarzeñ. Sukces „Solidarnoœci”
- wówczas wydawa³o siê, ¿e tak
krótkotrwa³y - zosta³ wywalczony
przez dziesiêæ milionów Polaków,
natomiast niepodleg³oœæ w 1918
roku zawdziêczaliœmy przede
wszystkim Stanom Zjednoczonym i Francji. Druga Rzeczpospolita, po kilku latach zachwycania
siê ni¹ jak niepodleg³oœci¹, nie do
koñca te¿ spe³ni³a nadzieje w niej
pok³adane. Swoich najwybitniejszych obywateli wyprosi³a na
emigracjê, jak Ignacego Paderewskiego, albo pozwoli³a zgniæ
w wiêzieniu, jak Wojciechowi Korfantemu. Tych, którzy wywo³ali jedyne dwa zakoñczone sukcesem
powstania...
Atmosfera Sierpnia by³a niepowtarzalna. Szesnaœcie nastêpuj¹cych po nim miesiêcy
nie bez powodu nazwano „karnawa³em”. By³em wtedy zbyt
m³ody, by zrozumieæ wszystko,
co siê wokó³ dzieje, ale i tak zach³annie rzuca³em siê na druki
kolportowane w zarz¹dzie regionu „Solidarnoœci”, na „Tygodnik Solidarnoœæ” czy rzadk¹
obecnoœæ liderów zwi¹zkowych
w telewizji. ¯a³ujê, ¿e tego czasu do dziœ nikt nie opisa³.
W 28 lat po wojnach napoleoñskich by³ ju¿ „Pan Tadeusz”,
w 28 lat po II wojnie œwiatowej
byli ju¿ napisani „Kolumbowie”,
„S³awa i chwa³a” i wiele innych.
W 28 lat po Sierpniu nie powsta³a ¿adna du¿a literatura na
jego temat. Nie ma wa¿nych filmów, z wyj¹tkiem krêconego
na gor¹co w 1981 roku „Cz³owieka z ¿elaza”. Nie ma nawet
porz¹dnego muzeum.
Zosta³y tylko po¿ó³k³e kartki
z powielacza, sitodruku i - to ju¿

raczej druga po³owa lat osiemdziesi¹tych - z offsetu. Wypatrzeæ w nich mo¿na zal¹¿ki póŸniejszych konfliktów politycznych, formowanie siê œrodowisk, które bardziej ni¿ podzia³y ideowe wp³ynê³y na kszta³t
systemu partyjnego w Polsce i
doprowadzi³y polsk¹ politykê do
miejsca, w którym jest dziœ - do
za¿artej walki o to, kto pierwszy
ma przemówiæ i kto kogo ma
przepuœciæ w przejœciu.
Dok³adnie w 28 lat po odzyskaniu niepodleg³oœci premierem zosta³ Felicjan S³awojSk³adkowski. Pamiêtaj¹ Pañstwo, co to s¹ s³awojki?
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Rada wielu
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Chora s³u¿ba zdrowia

traktuj¹ kibiców. Brak porozumienia pomiêdzy jednymi a drugimi doprowadzi³ do tego, ¿e na
ostatnim meczu by³o nieca³e 4
tys. kibiców, podczas gdy na
obecny stadion mo¿e ich wejœæ
grubo ponad 15 tysiêcy. To
garstka w prawie dwumilionowym mieœcie. Czy warto dla niej
wydawaæ olbrzymie pieni¹dze i
budowaæ obiekt na ponad 30 tysiêcy osób? Przecie¿ jeœli w³adze klubu nie zmieni¹ swej polityki, to trybuny opustoszej¹ jeszcze bardziej, a na du¿ym obiekcie bêdzie to jeszcze bardziej widoczne. Tym bardziej, ¿e Legia
gra coraz gorzej i przegrywa
mecz za meczem. Nie s¹dzê,
¿eby by³a to wina stadionu, a
tym bardziej kibiców, jak wydaje
siê w³aœcicielom klubu. Sytuacja
jest na tyle tragiczna, ¿e jako
radni dostaliœmy ostatnio od kibiców dramatyczny e-mail zatytu³owany: „Ratujcie Legiê – nie
budujcie jej stadionu”.
Z drugiej strony, jestem zwolennikiem wszystkiego, aby nasze
miasto o¿ywiæ i przyci¹gn¹æ do
niego turystów. Maj¹ca swój nowy
stadion, ale przede wszystkim
dobrze graj¹ca Legia mog³aby
staæ siê wizytówk¹ stolicy i s³u¿yæ
jej promocji. W Barcelonie prawie
w ka¿dym sklepie mo¿na nabyæ
oryginalne i certyfikowane gad¿ety z logo s³ynnej „FC Barcelony”,
które masowo kupuj¹ turyœci z ca³ego œwiata. Klub ten rozs³awi³
swe miasto na ca³y œwiat, a
oprócz tego pe³ni ogromn¹ rolê w
integracji mieszkañców stolicy Katalonii i nie tylko. Abstrahuj¹c od
tego, ¿e Legia ma siê nijak do
s³ynnej „Barcy”, a w Warszawie
znajduje siê jeszcze drugi klub z
ogromnymi tradycjami, czyli Polonia, to mo¿e zaryzykowaæ i spróbowaæ w ten sposób promowaæ
miasto? Chyba warto…
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

Jak prawie ka¿dy odprowadzam sk³adki na Narodowy
Fundusz Zdrowia i ZUS. Pañstwo polskie gwarantuje mi za
to pomoc w przypadku choroby. Taka dzia³a system tzw.
umowy spo³ecznej. Przynajmniej w teorii. Z naszych podatków utrzymujemy wspóln¹
organizacjê ochrony i pomocy
zwan¹ pañstwem.
Poniewa¿ nie lubiê staæ w
kolejkach, wykupi³em te¿ dla
mojej rodziny pakiet opieki w
prywatnej lecznicy. Wydawa³o
mi siê, ¿e to wystarczy. Kiedy
jednak pilnie musia³em wykonaæ
badanie u mojej trzymiesiêcznej
córki aby wykluczyæ podejrzenie
powa¿nej choroby, okaza³o siê,
¿e by³em w b³êdzie.
Ró¿nica pomiêdzy placówkami publicznymi, których obdzwoni³em cztery, a prywatnymi, których obdzwoni³em
osiem, jest niewielka. W publicznych na pilne badanie
trzeba czekaæ trzy miesi¹ce, w
prywatnych trzy tygodnie. W
sytuacji zagro¿enia ¿ycia wychodzi na jedno…
Pielêgniarka poradzi³a, by
podjechaæ z dzieckiem do szpitala, ale nie potrafi³a daæ ¿adnej
gwarancji, ¿e nie zostaniemy z

izby przyjêæ odes³ani na przyk³ad kilkadziesi¹t kilometrów za
Warszawê z powodu braku
miejsc. W koñcu, dziêki miejskiej
informacji o us³ugach medycznych, znalaz³em p³atn¹ klinikê,
w której wykonano badanie.
Wnioski z tych wydarzeñ s¹
dla mnie jasne. Pañstwo polskie
nie spe³nia swoich podstawowych obowi¹zków ochrony
zdrowia i ¿ycia obywateli. Prywatna s³u¿ba zdrowia nie jest
¿adnym rozwi¹zaniem tego problemu. S¹ nieliczne wyj¹tki, ale
generalnie niepubliczne ZOZ-y
podpisuj¹ce kontrakty z NFZ segreguj¹ pacjentów na lepszych
i gorszych. Pe³ny portfel te¿ niczego nie gwarantuje, bo prywatne lecznice s¹ oblê¿one.
Do tej pory myœla³em, ¿e
prywatyzacja mo¿e byæ dobrym rozwi¹zaniem dla s³u¿by
zdrowia. Dziœ wiem, ¿e wolny
rynek jest dobry… ale dla zdrowych i bogatych. Jedynym
sensownym rozwi¹zaniem jest
likwidacja kosztownej biurokratycznej czapy NFZ nad
polsk¹ medycyn¹ i likwidacja
mo¿liwoœci konkurowania placówek prywatnych z publicznymi. Niech sobie bêd¹, ale bez
prawa pobierania publicznych

Ch³odnym okiem

Wojenna olimpiada
W staro¿ytnoœci igrzyska
olimpijskie ku czci bogów greckich by³y okresem, który wyznacza³ wstrzymanie wszelkich
dzia³añ zbrojnych w antycznym
œwiecie. Igrzyska nowo¿ytne
wystawione s¹ na inne realia
wspó³czesnego œwiata. Sta³y
siê, chc¹c nie chc¹c, elementem œwiatowej polityki i walki o
wp³ywy. Polityczne nawet - przy
wszelkich pozorach zachowania poprawnoœci - s¹ ju¿ decyzje, gdzie bêd¹ rozgrywane. Po
Moskwie musia³o byæ Los Angeles, a po Pekinie - Londyn.
Wielokrotnie w przesz³oœci
igrzyska s³u¿y³y i s³u¿¹ nadal
ideologii – Berlin, Moskwa, a
obecnie Pekin. Zauwa¿yæ jednak trzeba, ¿e w dekadê po
igrzyskach w Berlinie nie by³o
ju¿ III Rzeszy i analogicznie –

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

w dekadê po igrzyskach w Moskwie rozpad³ siê ZSRR. Jak za
10 lat bêd¹ wygl¹da³y Chiny?
Obecne igrzyska przejd¹ do historii jako impreza sportowa, w
cieniu której tli³ siê konflikt rosyjsko-gruziñski. Wielkie mocarstwa przy tej okazji rozegra³y grê, której przedmiotem tak¿e siê staliœmy. Konflikt w Gruzji skutkuje dla nas bezpoœrednio zgod¹ na tarczê antyrakietow¹. Bez tego wydarzenia prezydent i premier wzajemnie siê
blokuj¹cy znaleŸliby setki argumentów, aby porozumienia nie
podpisywaæ i wzajemnie deklarowaæ zainteresowanie dla tarczy. To wydarzenie, niezale¿nie
od wzajemnej animozji obu panów, jeszcze mocniej lokuje RP
w sferze amerykañskich wp³ywów i to jest uzysk USA. Rosja
pokaza³a, ¿e nie boi siê ju¿ podejmowania zdecydowanych
ruchów w celu ochrony swojej
strefy interesów, wyraŸnie w
tym momencie gro¿¹c palcem
Ukrainie i nie tylko. UE stara³a
siê wykazaæ stanowczoœæ, ale

POzytywnie

Pomó¿ swojej dzielnicy
Zgodnie z zapowiedziami
wicepremiera Grzegorza
Schetyny w przysz³ym roku
zniknie obowi¹zek meldunkowy. Jest to z pewnoœci¹ dobra
informacja dla wielu jeszcze
nie zameldowanych, a zamieszkuj¹cych Bia³o³êkê osób.
Zmiana adresu oznacza wymianê dokumentów, a to kosztuje. Wystarczy policzyæ: nowy
dowód osobisty – 30 z³, dowód
rejestracyjny – 70 z³ lub 170
z³otych (w zale¿noœci od tego,
czy zmiana adresu nast¹pi³a w
obrêbie tej samej miejscowoœci), wymiana prawa jazdy - 80
z³otych. Na tym nie koñcz¹ siê
problemy. Dane powinno siê
zaktualizowaæ tak¿e w wielu
instytucjach.

Pamiêtajmy jednak o jednym, ¿e mieszkaj¹c na Bia³o³êce i nie dope³niaj¹c obowi¹zku meldunkowego mo¿emy
rozliczyæ siê m.in. z podatku
dochodowego w Warszawie.
Dlaczego jest to tak wa¿ne?
Spoœród wszystkich jednostek
samorz¹du terytorialnego, najwy¿sze udzia³y we wp³ywach
z podatków dochodowych,
maj¹ gminy - 27,6% z tytu³u
wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych ze
swojego obszaru. Wp³ywy z
podatków dochodowych s¹ w
ca³oœci pobierane przez urzêdy skarbowe, które nastêpnie
czêœæ okreœlon¹ w ustawie o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego przeka-

pieniêdzy. Natomiast publiczna s³u¿ba zdrowia powinna
wróciæ do sfery bud¿etowej i
pod bezpoœredni nadzór pañstwa. Pañstwo okreœli, jakie
œwiadczenia gwarantuje ka¿demu obywatelowi. Bêdzie taniej i proœciej.
Prywatyzacyjne pomys³y
premiera Tuska i minister Kopacz s¹ igraniem z ludzkim
zdrowiem i ¿yciem. Tak liberalnego, jak proponowany przez
PO, systemy opieki zdrowotnej
nie ma nigdzie na œwiecie. Ale
przecie¿ Tusk jest zdrowy i na
brak pieniêdzy te¿ nie narzeka.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

zuj¹ m.in. na rachunki bud¿etowe gmin.
Mieszkaj¹c wiêc na sta³e w
Warszawie - a rozliczaj¹c siê
w urzêdzie skarbowym poza
Warszaw¹ - zubo¿amy bud¿et
naszej dzielnicy! Sytuacja ta
dotyczy ka¿dej dzielnicy, nie
tylko Bia³o³êki.
Bia³o³êka jest jedn¹ z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
dzielnic Warszawy. To tutaj
najszybciej powstaj¹ nowe
osiedla mieszkaniowe. Potrzebna jest zatem sta³a rozbudowa infrastruktury, aby
mieszkañcom ¿y³o siê wygodniej. Wed³ug danych meldunkowych z 30 czerwca 2008 r.
Bia³o³êkê zamieszkuje 77 145

osób - w rzeczywistoœci ta liczba wynosi ponad 100 tys.
osób. To w znacznym stopniu
dziêki wp³ywom z podatku dochodowego dzielnica buduje i
remontuje drogi, szko³y, przedszkola. Pamiêtajmy o tym.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

ma powa¿ny problem w postaci potencjalnych interesów ekonomicznych z Rosj¹, w tym dostaw surowcowych. Wielk¹ zagadk¹ w tym wszystkim s¹ Chiny. Oficjalnie nie spotka³em siê
z ¿adnymi wypowiedziami tamtych w³adz w sprawie, lecz logika wskazuje, ¿e Chiny by³y
tak¿e zainteresowane wyciszeniem konfliktu, aby nie wydarzenia z Gruzji, lecz olimpiada
przyci¹ga³a najwiêksz¹ uwagê.
Nie po to wydali miliardy dolarów, aby utraciæ efekt propagandowy. Stawiam dolary przeciw
guzikom, ¿e to nie ostre konferencje prasowe, w których prezentowali swe stanowiska
Bush, Sarkozy i Merkel, to nie
wyprawa prezydentów, która
nawet nie przebi³a siê do œwiatowych mediów, ale cicha dyplomacja Pekinu odegra³a w
zawieszeniu broni wa¿n¹ rolê.
Byæ mo¿e dlatego Rosja nie
zdecydowa³a siê na zajêcie
Tbilisi, co mia³a i ma nadal na
wyci¹gniecie rêki. Rosja od
pewnego czasu d¹¿y do zachowania z Chinami jak najlepszych stosunków. Warto przypomnieæ, ¿e ostatnio zwrócono
Chinom sporne wyspy na Amurze, o które w latach 60. toczy³y siê lokalne walki. W polityce
miêdzynarodowej coœ to znaczy. Tak czy inaczej olimpiada
w Pekinie zawsze kojarzyæ siê
bêdzie z konfliktem gruziñskim,
wydarzenia te zosta³y spiête ze
sob¹ nieroz³¹czn¹ klamr¹.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI , niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J. POLSKI doœwiadczona
nauczycielka 022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI, student, doœwiadczenie, dojazd,
0602-748-254
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej, 10 lat Karcherem,
dojazd gratis

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
ARCHITEKT krajobrazu wykona projekt, urz¹dzi ogród,
teren zieleni, 0505-289-138
www.archflora.com.pl
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OGRODNIK rzetelnie zajmie siê pielêgnacj¹, urz¹dzeniem ogrodu, terenu
zieleni 0505-289-138,
www.archflora.com.pl
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
STUDNIE 022 789-33-89

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
SPRZEDAM
JEEP LIBERTY 2006, 77 tyœ.
z³otych, www.mamserwis.pl
JEEP GRAND CHEROKEE
2006 103 tyœ. z³otych,
www.mamserwis.pl
JEEP COMMANDER 2006, 86
tyœ. z³otych, www.mamserwis.pl
FORD F-150 2006, 87 tyœ.
z³otych, www.mamserwis.pl
FORD MUSTANG 2007, 78 tyœ
z³oych, www.mamserwis.pl
CHRYSLER PACIFICA 2006,
88,5 tyœ. z³otych, www.mamserwis.pl
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
SPRZEDAM mieszkanie w
Markach, 82m2, 4 pokoje,
blok z 2004 roku, wysoki
standard, tel. 0505-643-461
DAM PRACÊ
ATRAKCYJNE wynagrodzenie dla osób z ksi¹¿eczk¹
Sanepidu przy produkcji
s³odyczy, tel. 022 661 50 05,
0501-326-691

M¹dre odpowiedzi na g³upie pytania, czyli co zawiera ksi¹¿ka

Zbêdnik inteligenta
Ile w¹sów ma kot? Dlaczego ¿o³¹dek sam
siê nie trawi? Czy mo¿na siê zabiæ wstrzymuj¹c oddech? Co obsesyjnie robi onichotilomaniak? Ile wody mo¿e wypiæ wielb³¹d?
Dlaczego no¿e sto³owe maj¹ zaokr¹glone
czubki? Ile kilometrów w³osów roœnie przeciêtnemu cz³owiekowi w trakcie ¿ycia? Z ilu
cegie³ zbudowano Pa³ac Kultury? Ile lat mia³
najm³odszy papie¿ w chwili rozpoczêcia
pontyfikatu?
Kompendium wiedzy... zbêdnej, bez której
mo¿na spokojnie ¿yæ, jednak poniewa¿ ciekawoœæ ludzka nie ma granic, korci czasem, by
dowiedzieæ siê z jak¹ prêdkoœci¹ porusza siê
powietrze podczas kichniêcia albo jaki kontynent ma najd³u¿sze wybrze¿e i czyj alfabet jest
najkrótszy?
Eliza Sarnacka-Mahoney w zabawny sposób
porz¹dkuje chaos wiedzy niepotrzebnej, choæ
ciekawej, opatruj¹c zdumiewaj¹ce fakty nietuzinkowymi komentarzami. „Zbêdnik inteligenta”
to kilkaset zagadnieñ zgrupowanych w kilkunastu dzia³ach m.in.: fakty i ciekawostki, wiedza o
wynalazkach, a tak¿e zbêdnik fobii i manii, zbêdnik wiedzy o celebrytach oraz zbêdnik cytatów.
Uwaga: lektura ksi¹¿ki powoduje, ¿e w pamiêæ zapadaj¹ przeró¿ne nieistotne fakty, jak
na przyk³ad sk³ad staro¿ytnej „pasty do zêbów”.
ELIZA SARNACKA-MAHONEY – dziennikarka, autorka kilku ksi¹¿ek: „Amerykañski peryskop”, „Dom naszych marzeñ”, „Czas oddzielenia”, „Przygody z alfabetem”. Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

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

Potomstwo
Proszê Szanownych Pañstwa, w polityce Chiñczycy i
Rosjanie trzymaj¹ siê mocno.
W naszej nikt z nikim nie trzyma i wydaje siê, ¿e nied³ugo
bêdziemy z tego powodu gorzko p³akaæ. W ka¿dym razie na
przewrót majowy jest za póŸno, bo za pasem wrzesieñ, a i
polityka klasy Pi³sudskiego w
gronie coraz mniej szacownym
nie uœwiadczysz.
W naszych zwierzêcych
sprawach opowiem o wychowywaniu szczeni¹t i koci¹t.
Skoro urodzi³y siê m³ode, których nie chcemy, a mimo usilnych starañ nie mo¿emy znaleŸæ potencjalnych chêtnych, z
bólem serca zalecam jak najwczeœniejsz¹ eutanazjê i umówienie siê z lekarzem weterynarii na optymalny termin sterylizacji. Je¿eli musicie, zróbcie ten zabieg w ci¹gu 3 pierwszych dni po porodzie.
Dla tych, dla których pojawienie siê nowych istot na
œwiecie jest powodem do
dumy i radoœci, przeznaczam
dalsz¹ czêœæ felietonu.
W ca³ym okresie karmienia
piersi¹ nale¿y kontrolowaæ
stan gruczo³ów mlekowych.
Poprzez omacywanie mo¿na
poszukiwaæ miejsc bolesnych,
zgrubieñ i podczas delikatnego ucisku sprawdziæ, czy wycieka mleko i sprawdzaæ jego
wygl¹d. Czêst¹ przypad³oœci¹
poporodow¹ jest zapalenie listew mlecznych. Charakterystyczne objawy to wzrost
temperatury, odchodzenie
matek od potomstwa, zaczerwienienie skóry i sutków. Biegunki u maluchów i popiskiwa-

Zajrzyj na:

Wydawnictwo Nowy Œwiat, Warszawa 2008,
format A5, oprawa miêkka, du¿o ilustracji,
stron 208, cena detal. 24,90 z³
Tê ciekaw¹ ksi¹¿kê mo¿na kupiæ m.in. w
ksiêgarni „Matras” znajduj¹cej siê w Centrum Handlowym „Wileñska” ul. Targowa 72
tel. 022 331 64 35

Dlaczego stworzy³am ten portal?
Uzna³am, ¿e by³o to konieczne, bo nie by³o portalu
dedykowanego osobom w dojrza³ym wieku, jak i dla ma³ego
i œredniego biznesu.
Doskonale wiem, co to znaczy
poszukiwaæ pracy maj¹c ukoñczone 45+; pozostaje w zasadzie
za³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci i
podpisanie np. umowy o wspó³pracê z Towarzystwem Ubezpieczeniowym – tam s¹ b. mile widziani kandydaci w tym wieku,
ale z wy¿szym wykszta³ceniem.
A co maj¹ zrobiæ ci, którzy przepracowali na etacie u jednego
pracodawcy 20-25-lat i maj¹ tyl-

nie czêsto wynika z g³odu. Mleko z pakietów objêtych stanem
zapalnym nie nadaje siê do
spo¿ycia. Jest czêsto zwarzone, niesmaczne i zawiera nadmiern¹ iloœæ bakterii. Patologiczne gronkowce i paciorkowce zara¿aj¹ delikatny i nieodporny przewód pokarmowy potomstwa. Jest to stan do podjêcia natychmiastowej kuracji.
W³aœciciele czêsto pytaj¹
mnie o wyciek z dróg rodnych.
W wiêkszoœci przypadków,
mimo ma³o interesuj¹cego

wygl¹du, jest prawid³owy. W
pocz¹tkach lekko krwisty, zielonkawy nawet czarny mo¿e
œwiadczyæ o obecnoœci nieodklejonego ³o¿yska. Niepokój
powinien budziæ zmieniony
zapach. Po porodzie szyjka
macicy jest otwarta doœæ d³ugo, aby daæ narz¹dowi czas na
dok³adne oczyszczenie siê i
przygotowanie do nastêpnego
cyklu i niewykluczonego powtórnego macierzyñstwa. Pojawienie siê wycieku o wygl¹dzie budyniu lub œmietany najczêœciej po³¹czonego ze wzrostem temperatury jest wskazaniem do jak najszybszego kontaktu z lekarzem weterynarii.

ZDROWIE NA 4 LAPACH
- Dzieñ Profilaktyki Zdrowia Zwierz¹t Towarzysz¹cych
Program „Zdrowie na 4
£apach” jest d³ugofalowy i ma
propagowaæ profilaktykê prozdrowowtn¹ u psów i kotów od pocz¹tku ich ¿ycia do póŸnej staroœci.
Chodzi o zwrócenie uwagi
na najczêstsze problemy
zdrowotne u zwierz¹t typu:
stomatologia, nadwaga, choroby stawów, schorzenia dermatologiczne oraz wzmocniæ
relacje miêdzy cz³owiekiem a
jego zwierzakiem.
W ramach programu odbêd¹
siê obchody I Dnia Profilaktyki
Zdrowia Zwierzat Towarzysz¹cych. Z tej okazji zapraszamy
na wielka imprezê rodzinn¹ dla
mi³oœników zwierz¹t, która odbêdzie siê w sobotê 6 wrzeœnia na Polach Mokotowskich w Warszawie w godzinach miedzy 12.00 a 16.00.
Dojœcie od al. Niepodleg³oœci
ulicami Leszow¹ i Fiñsk¹. W

czasie trwania imprezy opiekunowie czworonogów bêd¹ mieæ
mo¿liwoœæ odbycia bezp³atnych
konsultacji weterynaryjnych
oraz wziêcia udzia³u w licznych
konkursach z nagrodami:
- Sobowtóry, pies podobny do
w³aœciciela
- Psie sztuczki
- Najd³u¿szy ogon, rzêsy, uszy
- Najpiêkniejszy kundelek
- Najzgrabniejszy pies/suczka
- Miss i mister
- Najciekawsza psia historia
- Podaj ³apê
- Najmniejszy, najwiêkszy pies
Dla najm³odszych Przedszkole Têczowy Ogród
Imprezê poprowadzi Olga
Boñczyk, która przeprowadzi
krótkie wywiady z gwiazdami,
prezentuj¹cymi swoje zwierzaki jak równie¿ wszystkie
konkursy dla publicznoœci.

ko œrednie wykszta³cenie? To
szczególnie kobiety w tym wieku, które s¹ zmuszane do odejœcia z pracy lub zwalniane,
prze¿ywaj¹ ogromnie ten stan,
czêsto wrêcz wpadaj¹c w depresjê. Dlatego postanowi³am na
Portalu 45plus przedstawiæ
wszystkim poszukuj¹cym zatrudnienia lub te¿ chc¹cym je zmieniæ, pe³n¹ i aktualn¹ bazê urzêdów pracy, fundacji, stowarzyszeñ, gdzie mo¿na znaleŸæ bezp³atne porady zawodowe, mo¿na zapisaæ siê na kursy i szkolenia, podnosz¹ce kwalifikacje. W
naszej bazie zawarte s¹ tak¿e
centra informacji i planowania
kariery zawodowej dzia³aj¹ce
przy urzêdach pracy – wiêc, jak
widaæ, jest w naszym kraju sporo organizacji pozarz¹dowych,
jak i urzêdów, które maj¹ wpisane w swoj¹ dzia³alnoœæ pomoc merytoryczn¹ tym wszystkim w najtrudniejszym dla nich
okresie. Ale co z tego, jak fundacje nie og³aszaj¹ siê reklamowo, a o dzia³alnoœci Caritasu te¿
mamy znikom¹ wiedzê. A tam
naprawdê mo¿na uzyskaæ po-

moc. Mamy tak¿e porady prawne, ZUS i doradców skarbowych.
Co jest warunkiem osi¹gniêcia sukcesu?
Aby osi¹gn¹æ sukces potrzebna jest ciê¿ka praca, wiara, ¿e to, co robiê jest s³uszne,
potrzebne i szczególnie to trzeba sobie powtarzaæ, gdy przychodz¹ chwile zw¹tpienia.
Muszê przyznaæ z ca³¹ szczeroœci¹, ¿e tylko praca na w³asny
rachunek, na w³asny wizerunek
wyzwala niesamowite pok³ady
energii i determinacji. Praca na
w³asny rachunek – to kreatywnoœæ, odpowiedzialnoœæ, decyzyjnoœæ i przeogromna satysfakcja z
osi¹gniêtego celu, sukcesu – to
ustawiczny rozwój, to poznawanie
nowych ludzi, to tak¿e wybór, z kim
siê chce pracowaæ i w jaki sposób.
Ja tu upatrujê same plusy, aczkolwiek zawsze na pocz¹tku jest trudno, bo brak nam wiedzy co i jak
trzeba poza³atwiaæ w urzêdach, bo
siê boimy, czym nam siê uda, bo
w wiêkszoœci przypadków nie wierzymy we w³asne mo¿liwoœci. A
wiara naprawdê czyni cuda.

Bródnowskie Grodzisko
Dawno temu, w X stuleciu, na obszarze dzisiejszego Bródna by³y
bagna i rozlewiska dwóch rzek. Czeœæ ziem nadawa³a siê pod uprawê i tam osiedlali siê ludzie. Uprawiali zbo¿e, hodowali byd³o, ³owili
ryby, polowali na powszechne wówczas bobry i jelenie.

Wkrótce wybudowali gród
obronny. Mia³ on owalny kszta³t i by³ otoczony wa³em z gliny
i ziemi o wysokoœci prawie szeœciu metrów. Dodatkowo broni³ go ostrokó³, a z trzech stron
naturaln¹ granicê stanowi³o
bagno. Nic zatem dziwnego,
¿e œwietnie chroni³ przed dzik¹
zwierzyn¹ i …nieprzyjació³mi.
Wed³ug archeologów gród
bródnowski by³ wykorzystywany

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
zaprasza na wyk³ad Piotra Kiborta
(Muzeum Narodowe w Warszawie)
pt. „Szklane kino na Pradze. Dawny gmach
„Prahy” na tle architektury stolicy”
w ramach II edycji cyklu:
„Spotkania na Starej Pradze”
28 sierpnia, o godz. 17.30
w sali konferencyjnej (parter)
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
ul. Ks. I. K³opotowskiego 15
Wstêp wolny. Zapraszamy!

w³aœnie g³ównie w czasie zagro¿enia oraz jako punkt handlowy.
Handel kwit³, poniewa¿ niedaleko znajdowa³a siê przeprawa,
czyli bród, od którego zreszt¹
nosi obecnie nazwê ca³e osiedle.
W XI wieku, z niewiadomych
przyczyn, gród sp³on¹³ i nie zosta³
odbudowany. Prace archeologiczne w tym miejscu rozpoczê³y siê
po II wojnie œwiatowej. Obecnie powstaje tutaj park archeologiczny.

Z.P.U.H. EDYTA

Dziœ mo¿emy obejrzeæ ogrodzony teren, na którym przed wiekami mieœci³o siê grodzisko. Dla
spacerowiczów przygotowano
szereg tablic informacyjnych na temat ¿ycia codziennego mieszkañców w Œredniowieczu. S¹ tu wiadomoœci o zdobywaniu po¿ywienia, ubraniach, ozdobach i broni.
Wœród jesionów, klonów i topoli
znajduje siê równie¿ niewielki placyk zabaw dla dzieci. Wejœcie stanowi¹ dwie, stylizowane bramy (od
ulicy Malborskiej i Kondratowicza).
Do polany archeologicznej lepiej wybraæ siê pieszo albo rowerem; dojazd samochodem jest
utrudniony. Z czasem równie¿,
miejmy nadziejê, teren bêdzie bardziej zadbany i wykorzystany, a
atrakcji - wiêcej. Ludmi³a Milc
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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 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

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

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.pl
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121 minut w „Koneserze”
„Tytu³ „121 minut” nawi¹zuje g³ównie do tego, na czym
polega cykl imprez w ramach
„Lata Konesera”. Cykl nazywa
siê „W miêdzyczasie” – dlatego, ¿e jest to pewien miêdzyczas; czyli mówimy o godzinach, minutach, o pewnym
czasie. Wymyœliliœmy, ¿e projekt powinien siê odnosiæ bezpoœrednio do jakiegoœ momentu, by z jednej strony
otworzyæ pytanie, co to jest
121 minut; z drugiej – zamkn¹æ to w jakiejœ kapsule.
Poniewa¿, naszym zdaniem,
ta kapsu³a nie powinna nigdy
byæ bardzo jasna, precyzyjna,
wyszliœmy poza ramy 120 minut, dodaliœmy 1 minutê. Nie
jest to absolutnie coœ, co ma
jakiœ odnoœnik do twórczoœci
osób uczestnicz¹cych w projekcie. Jest nasz¹ odpowiedzi¹ na to, co to jest miêdzyczas. Chcieliœmy, by by³o to
krótkie, bardzo treœciwe i dosyæ intryguj¹ce.” – tak Elwira
Koz³owska z Fundacji Sztuki
Wspó³czesnej IN SITU wyjaœni³a nam tytu³ projektu, zaprezentowanego 21 sierpnia
na terenie dawnej Wytwórni

Wódek „Koneser”. By³a to
mikstura dŸwiêków i obrazów,
tworzonych przez: Olgê Mys³owsk¹ i Daniela Pigoñskiego (Polpo Motel) z keyboardem, tereminem, automatami
perkusyjnymi, metalowymi
rurkami; Raphaela Rogiñskiego z Manetk¹ i Paw³em
Szpur¹ (improwizacje muzyczne – historia ludzi pracuj¹cych w „Koneserze”); Dj Lenara i Kubê Kossaka (audio-

wizualna podró¿ po przestrzeniach architektonicznych „Konesera”). Zwieñczy³ je projekt
Krzysztofa Syrucia „Wykrystalizowanie”, który ³¹czy wspó³czesn¹ sztukê graffiti z nowymi formami architektonicznymi.
Tytu³ symbolizuje przekszta³canie siê przestrzeni i aury Wytwórni Wódek „Koneser”, która
dziêki prowadzonym tu dzia³aniom artystycznym zyskuje
now¹ jakoœæ.
O.K.
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Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

NFZ

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

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Y!
T
A
R

zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

NGP w podró¿y

Ulica £ukasiewicza (P³ock)
P³ock podobnie jak Warszawa le¿y na obu brzegach
Wis³y i równie¿ po prawej stronie rzeki w obu miastach
znajduje siê ulica £ukasiewicza. U nas jest to niedu¿a,
osiedlowa uliczka, w P³ocku potê¿na arteria prowadz¹ca
do granic miasta.

W XII wieku P³ock by³ stolic¹ Polski i jej niemal najwiêkszym oœrodkiem gospodarczym. St¹d rz¹dzi³ krajem Boles³aw Krzywousty. W XVII
stuleciu liczba mieszkañców i

ich domów dorównywa³a Warszawie. Potem przysz³y liczne
po¿ary, epidemie i najazd
szwedzki. Miasto podupad³o.
Dziœ jednym z g³ównych tamtejszych przemys³ów jest pe-

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” organizuje w tym
roku, podobnie jak w latach ubieg³ych akcjê zbiórki i
wymianê u¿ywanych podrêczników szkolnych. W ub.
roku akcja przynios³a ogromne rezultaty. Z wymiany skorzysta³y setki osób. Akcja potrwa do 5 wrzeœnia w godz.
10 - 17, w siedzibie stowarzyszenia ul. Targowa 82.
Mo¿na przynosiæ u¿ywane, niepotrzebne podrêczniki i wymieniaæ je na aktualne. Przyjmujemy równie¿ przybory szkolne, które potem w ramach wyprawki szkolnej rozdamy najbardziej potrzebuj¹cym dzieciom z Pragi.
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trochemia. Nic zatem dziwnego, ¿e ma tu swoj¹ ulicê pierwszy polski nafciarz - Ignacy
£ukasiewicz (1822-82).
Pochodzi³ z niezbyt bogatej
rodziny. Zosta³ praktykantem w
aptece w wieku 14 lat. Magisterium z farmacji zrobi³ po trzydziestce, a ju¿ rok póŸniej we
Lwowie wynalaz³ lampê naftow¹. Do tej pory ropa s³u¿y³a
jako smar do ³odzi i wozów.
Oczyszczona bywa³a lekiem na

odmro¿enia, choroby skóry oraz
œrodkiem przeciwko robakom.
Nikt nie pomyœla³, ¿e mo¿na ni¹
oœwietlaæ pomieszczenie.
Jedn¹ z pierwszych lamp
wykorzystano wkrótce przy
nag³ej, nocnej operacji w szpitalu. Wtedy kariera m³odego
aptekarza potoczy³a siê b³yskawicznie.
Otworzy³
pierwsz¹ w Polce rafineriê,
zbi³ maj¹tek, którego znaczn¹
czêœæ przeznaczy³ na cele
charytatywne. Lubi³ pracowaæ
w rafinerii i nie przywi¹zywa³
wagi do wygl¹du zewnêtrznego. Na uwagê ¿ony, ¿e ca³y
œmierdzi rop¹, odpowiada³
gdybym ja nie œmierdzia³,

ul. D¹browszczaków 5A
gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

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

KUPON
R A B AT O W Y

tobyœ ty nie pach³a. (W³odzimierz Bonusiak „Szejk z Galicji” Rzeszów: Libra, 2007)
Na ulicy £ukasiewicza w
P³ocku mo¿emy zobaczyæ pomnik jej patrona. Wieczorami
pali siê obok symboliczna lampa naftowa. Niedaleko stoi
ufundowany przez mieszkañ-

ców niemieckiego miasta
Darmstadt odlew obelisku ku
czci ofiar totalitaryzmu. Odlew,
bo pierwszy pomnik postawiono w³aœnie w Darmstadt, rok
wczeœniej, w czasie obchodów piêædziesi¹tej rocznicy
wybuchu II wojny œwiatowej.
Ludmi³a Milc

Wolontariusz potrzebny od zaraz
Masz wiedzê, lubisz siê ni¹ dzieliæ i chcesz pomagaæ
innym - zg³oœ siê do nas. Mo¿esz pomóc, uzupe³niæ
wiedzê z jêzyka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, itp., dzieciom z podstawówek i gimnazjów. Osoby zainteresowane bli¿sze informacje uzyskaj¹ pod
nr tel. 0693-495-694 lub 022 679 51 57, 022 678 70 65.

