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♦Stomatologia

Nak³ad 25 000 egz.
GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

Honory i dar

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

estetyczna
♦Protetyka
♦Chirurgia
♦RTG

PROMOCJA!
- korony pe³noceramiczne
Bia³ostocka 7
022 619-81-94
Targowa 2
022 618-40-50

19 sierpnia piêædziesiêciu pracowników Szpitala
Praskiego (lekarze, pielêgniarki, pracownicy administracji) otrzyma³o z r¹k wiceprezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza odznaki „Zas³u¿ony
ul.
dla Ochrony Zdrowia”. Piêæ osób uhonorowano orpromocyjna cena
derem „Zas³u¿ony dla Szpitala Praskiego”. Jacek
koron porcelanowych
tel.
Wojciechowicz pogratulowa³ wyró¿nionym, a
na metalu i cyrkonie
wszystkim – podziêkowa³ za pracê.
ul.
„To najlepsza kadra, z jak¹
XIII LO z Oddzia³ami Dwujêzycznymi przysz³o mi pracowaæ – potel.
wiedzia³ dyrektor Szpitala
im. p³k L. Lisa-Kuli zaprasza
Praskiego Pawe³ Obermeyer.
czytaj na str. 2
Za 2 – 3 lata Szpital Praski
bêdzie najnowoczeœniejsz¹
placówk¹”.
Wszystkie osoby maj¹ce
Do spe³nienia tej wizji
trudnoœci ze s³yszeniem
przyczyniaj¹ siê sponsorzy.
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
czytaj na str. 2
dokoñczenie na str. 7
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
Na miejsce budowy Mostu Pó³nocnego ju¿ ruszy³y ciê¿przy ulicy Kondratowicza 37,
kie maszyny. Po obu stronach Wis³y wwierc¹ po szeœænr tel. 022 353 06 20.
dziesi¹t pali, na których opr¹ siê przyczó³ki mostu. ŒredFonikon jest laureatem wynica 150 cm i d³ugoœæ do 15 metrów - oto gabaryty pali.
ró¿nienia Firma Godna ZaufaBudowany odcinek trasy podpisano umowê na budoBurmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
nia 2008. Proponuje szeroki
Mostu Pó³nocnego, wliczaj¹c wê trasy Mostu Pó³nocnego
wybór nowoczesnych aparaPrzewodnicz¹cy Rady
w to sam most, bêdzie mia³ od Pu³kowej do Modliñskiej.
tów s³uchowych i akcesoriów
d³ugoœæ 3,4 km, koszt budo- Inwestycjê realizuje konsorfirmy Oticon, która od ponad
Wydzia³ Kultury
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
wy to 976 618 384 z³. Inwe- cjum, którego liderem jest
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
oraz
stycja powstanie w ci¹gu 32 Przedsiêbiorstwo Robót In¿yZ tym og³oszeniem
miesiêcy. Na prze³omie 2011 nieryjnych POL-AQUA S.A.,
Ks. Proboszcz
badanie s³uchu gratis
i 2012 po nowym moœcie zaœ partnerami s¹ Sando Budownictwo
Polska
Sp.
z
o.o.,
przejad¹ pierwsze auta.
Parafii Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w P³udach
i 5% rabatu
A wszystko zaczê³o siê 21 Construcciones Sánchez Dona aparat s³uchowy!
maj¹ zaszczyt zaprosiæ
kwietnia tego roku, kiedy to minguez – Sando S.A. i Kromiss-Bis Sp. z o.o. Kilka tygodni trwa³y przygotowania –
sporz¹dzanie projektów wykonawczych, wstêpne prace
geodezyjne, przejêcie placu
budowy, zamawianie materia³ów i sprzêtu, budowa zaktóre rozpoczn¹ siê uroczyst¹ msz¹ œw.
plecza technicznego. Warto
w koœciele przy ul. Klasyków 21/23.
zapamiêtaæ ten dzieñ – 3
czerwca 2009 to data rozpo-

UWAGA!

Zbadaj
s³uch

www.demeter.com.pl

Wielkie konstrukcje
– Most Pó³nocny

To nie Bajka

8 wrzeœnia o godz. 18.00
na Bia³o³êckie Do¿ynki 2009

dokoñczenie na str. 4
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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

dokoñczenie na str. 4

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl
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To nie Bajka
W kwietniu na ³amach NGP zadaliœmy pytanie czy monarowski Dom Samotnej Matki Bajka zostanie zlikwidowany. Wobec nowych faktów w tej sprawie, pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e to pytanie nie pad³o w z³¹ godzinê.
Monar – Markot w dalszym ci¹gu nie podpisa³ z w³adzami miasta umowy na dzier¿awê terenu pod budowê nowej Bajki.
600 matek z dzieæmi kilka nica, ¿e miasto znajdzie odlat temu, 220 w kwietniu, 150 powiednie miejsce, na terenie
dziœ. Tak zmniejsza siê licz- Monaru – Markotu przy Maba osób mieszkaj¹cych w rywilskiej i podpisze z szefoBajce. By³a nadzieja, ¿e w stwem stowarzyszenia umomiejsce starych budynków, wê o dzier¿awê gruntu. W
których czêœæ nie spe³nia³a marcu atmosfera by³a dobra,
warunków bezpieczeñstwa z biegiem tygodni nadzieje
przeciwpo¿arowego, po- pierzch³y. Najpierw okaza³o
wstan¹ nowe, solidne, muro- siê, ¿e nowe budynki to nie
wane. Szefostwo Bajki wyko- bêd¹ budynki tylko kontenena³o gest dobrej woli, wybu- ry, w³adze miasta nie wskarzaj¹c 2 budynki, opró¿niaj¹c za³y ¿adnego zamiennego
3 i zwalniaj¹c po³owê czte- gruntu, wobec czego nie ma
rohektarowego terenu, na mowy o dzier¿awie. – Jakoœ
którym siê one znajdowa³y i nie widzê dobrej woli ze stroktóry by³ u¿ytkowany bez ny w³adz miasta, choæ my
umowy dzier¿awy. By³a obiet- wyszliœmy naprzeciw oczekiwaniom, wyburzaj¹c i zwalSKUPUJÊ
niaj¹c czêœæ budynków i
przekwaterowuj¹c mieszkanPODRÊCZNIKI
ki Bajki z dzieæmi do innych.
SZKOLNE
Liczê jeszcze tylko, ¿e nasze
NOWE I U¯YWANE lipcowe spotkanie z dyrektorem Biura Polityki Spo³eczDOJE¯D¯AM
nej, panem Jasko³dem przyDO KLIENTA
niesie jakieœ efekty, choæ
TEL. 0 502 322 543
min¹³ ju¿ ponad miesi¹c, a
mieliœmy otrzymaæ odpo0 691 05 35 45
MAIL. maxx20@gazeta.pl wiedŸ na piœmie – mówi Wies³awa Janiszewska, kierowPl. D¹browskiego 3 lok. 26 nik Bajki. Idea³em by³oby,

XIII
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z ODDZIA£AMI DWUJÊZYCZNYMI
im. p³k L. Lisa - Kuli
w Warszawie
ul. Oszmiañska 23/25
Prowadzi nabór
do klasy dwujêzycznej (4-letniej)
z jêzykiem rosyjskim.
W klasie wstêpnej
przewidzianych jest
18 godzin jêzyka tygodniowo.
Liczba miejsc ograniczona.
Sekretariat: tel. 022 679-34-57

gdyby w³adze miasta zgodzi³y siê na dzier¿awê gruntu,
który znajduje siê pod pozosta³ymi budynkami – Zostawiliœmy cztery budynki, z których tylko jeden wymaga modernizacji, pozosta³e s¹ w
dobrym stanie. Wyprowadzenie samotnych matek z tych
budynków musi nast¹piæ dok¹dœ. Ale dok¹d? Ich nie staæ
na wynajmowanie mieszkañ,
nie s¹ w stanie tyle p³aciæ,
niektóre z pañ nie maj¹ pracy. Przeprowadzka mog³aby
nast¹piæ jedynie do mieszkañ
socjalnych lub tanich komunalnych, ale nikt nam tego nie
zaproponowa³. W³adze miasta sugerowa³y, byœmy nie
przyjmowali nastêpnych
osób, ale jak to zrobiæ, jeœli
zg³osi siê ktoœ w autentycznej potrzebie? Odmowa pomocy jest zaprzeczeniem idea³ów stowarzyszeñ takich jak
nasze. Kolejny problem to
dzieci. Zbli¿a siê pocz¹tek
roku szkolnego. Tkwi¹c w takim decyzyjnym zawieszeniu
nie wiemy czy dzieci maj¹ powróciæ do szkó³, w których dotychczas siê uczy³y. I nastêpny problem. Do listopada
mamy z miastem podpisany
kontrakt na wykonywanie
us³ug opiekuñczych nad samotnymi matkami z dzieæmi.
Miasto nie chce, jak dot¹d,
podpisaæ z nami kolejnego
kontraktu na ten projekt – niepokoi siê Wies³awa Janiszewska.
Bardzo liczymy, ¿e sprawa
Bajki znajdzie pozytywne rozwi¹zanie. Samotne matki z
dzieæmi potrzebuj¹ pomocy.
Ich ¿ycie by³o pasmem nieszczêœæ. By³y bite, maltretowane, uzale¿nieni od alkoholu, narkotyków mê¿owie czy
partnerzy znêcali siê nad nimi
psychicznie. Warto daæ im
szansê rozpoczêcia nowego
¿ycia. Bez pomocy pañstwa i
samorz¹du nie bêd¹ w stanie
tego dokonaæ.
(egu)

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297

Dialog w toku
Zgodnie z przyjêtym w maju regulaminem organizacyjnym, Komisja Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc
zbiera siê raz w miesi¹cu, by omówiæ sprawy zg³aszane
przez przedstawicieli praskich organizacji, wa¿ne dla
spo³ecznoœci lokalnej. Prace komisji maj¹ charakter inicjatywno-doradczy.
Na czerwcowym posie- nikacji Spo³ecznej og³osi
dzeniu komisja zajê³a siê konkurs na projekty rewitam.in. spraw¹ Wybrze¿a Hel- lizacji spo³ecznej wybranych
skiego. Miejscy urzêdnicy dzielnic. Praga Pó³noc i Prachc¹ poszerzenia tej ulicy z ga Po³udnie bêd¹ traktowa2 do 4 pasów ruchu; zdaniem ne ca³oœciowo. Organizacje
ekologów i praskich organi- pozarz¹dowe z obydwu
zacji lepszym rozwi¹zaniem dzielnic bêd¹ mog³y sk³adaæ
by³oby zag³êbienie Wybrze- wnioski na dofinansowanie
¿a w pó³tunelu i zlokalizowa- swoich projektów. Na temat
nie tu Muzeum Przyrodni- pomys³ów na wykorzystanie
czego. Mieczys³aw Reksnis, Stadionu Narodowego zodyrektor Miejskiego Biura stanie przeprowadzony sonDrogownictwa i Komunikacji da¿. Bêdzie te¿ konkurs „Euocenia ten pomys³ jako nie- ropa dla obywateli”, z udziarealny, bo zbyt drogi. Miasto ³em goœci z Wiednia, Berlina
nie powiedzia³o na razie i Wilna. Janusz Owsiany zaostatniego s³owa. Zarz¹d proponowa³ uzupe³nienie tej
dzielnicy bêdzie o tym roz- listy o goœci z Francji, Maria
mawia³ – zapowiedzia³ na Pokój – o Holendrów.
posiedzeniu komisji wiceburWstêpem do dyskusji na
mistrz Artur Buczyñski.
temat ochrony zabytków na
Kolejnym tematem by³ Pro- Pradze by³a informacja o spogram „Kolorowa Praga”, któ- tkaniu, jakie na ten temat odry dopiero powstaje i ma by³o siê w Urzêdzie Dzielniszansê na zaakceptowanie cy Praga Pó³noc. Stan M³yprzez Urz¹d Miasta. Obejmu- nów Michla czy p³yty betonoje projekty spo³eczne, zwi¹- we po³o¿one zamiast kostki
zane z EURO 2012, a tak¿e: na ul. Kawêczyñskiej to przy„Gospodarz dzielnicy”, „Zielo- k³ady, nie napawaj¹ce optyne podwórko”, „Festiwal Pra- mizmem. Byæ mo¿e, to skuski”, „Jarmark Praski”.
tek okrojonego bud¿etu, ¿e
O Programie „Kolorowa Zarz¹d Gospodarki NieruchoPraga” opowiedzia³a na lip- moœciami jest postrzegany
cowym spotkaniu Ewa Bacia jako dewastator.
z Centrum Komunikacji Spo„Opieka nad zabytkami jest
³ecznej Urzêdu Miasta. Jako nieskuteczna” – stwierdzi³
koordynatorka programu po- Antoni T. D¹browski. Potrzebpularyzuje go i zbiera pomy- na jest œcis³a wspó³praca
s³y. EURO 2012 bêdzie im- miêdzy wszystkimi adminipulsem do rewitalizacji Pra- stratorami obiektów zabytkogi. Jesieni¹ Centrum Komu- wych. Ju¿ na etapie planowa-

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, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie osiedlowej sieci
ciep³owniczej kana³owej od komory MD-21/L-10/L3 do
komory MD-21/L-10/L4, na sieæ w technologii przeizolowanej wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹, na dz. ew.
nr 3/3, 39/4, 39/5 obrêb 4-03-08, na dz. ew. nr 75/2, 85/3,
85/4, 149/5, 75/3 obrêb 4-03-05, w ul. Œwiderskiej i
Gêbickiej, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
na wniosek Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej SA.
Pouczenie
w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y prawo zapoznania siê z dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy, w dniach przyjêæ, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, oraz sk³adania wniosków i za¿aleñ za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z
ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji objêtej przedmiotow¹ decyzj¹. 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).

nia remontów mo¿emy skutecznie zapobiec dewastacji.
Pomo¿emy nasz¹ wiedz¹
ZGN-om, co nale¿y chroniæ.
Zorganizujemy szkolenie dla
pracowników.”
Janusz Sujecki nazwa³
skandalem oklejanie styropianem zabytkowych budynków; ten proceder trzeba
przerwaæ na poziomie ca³ej
Warszawy.
Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo³ecznego podjê³a
dwie uchwa³y. W pierwszej
wyrazi³a zadowolenie z faktu dokonania przez Wojewódzki Urz¹d Konserwacji
Zabytków wpisów do rejestru
zabytków zespo³ów architektonicznych ulicy Targowej i
Brzeskiej. Wobec braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych
obszarów – jest to najw³aœciwsza forma ochrony dziedzictwa kulturowego i to¿samoœci Pragi. Wpis ten powinien byæ uzupe³niony o
szczegó³owy wykaz wartoœci
zaleceñ konserwatorskich i
wartoœci chronionych.
Nieu¿ytkowane, pozbawione sta³ego dozoru obiekty zabytkowe na Pradze (w
szczególnoœci – poprzemys³owe) podlegaj¹ b³yskawicznej dewastacji. Brak sta³ego dozoru takich obiektów
sprzyja rozwojowi patologii
spo³ecznych. Z tych przes³anek zrodzi³ siê, zawarty w
drugiej uchwale KDS, apel
do w³adz m.st. Warszawy i
do Sto³ecznego Konserwatora Zabytków o ustanowienie
nakazu obowi¹zkowego, sta³ego dozoru nieu¿ytkowanych obiektów zabytkowych,
nale¿¹cych do miasta, a tak¿e o ustanowienie funduszu
Sto³ecznego Konserwatora
Zabytków, przeznaczonego
na dotacje na dozór i zabezpieczenie wspomnianych
obiektów, nale¿¹cych do innych podmiotów. Dzia³ania
miasta i zarz¹du dzielnicy,
we wspó³pracy z lokalnymi
NGO powinny zapewniæ zagospodarowanie obiektów
zabytkowych na cele kulturalno-spo³eczne lub inne
(prywatni inwestorzy), co
skutecznie zabezpieczy je
przed zniszczeniem.

Uchwa³a zosta³a przekazana prezydentowi i Radzie
Warszawy, zarz¹dowi i Radzie Dzielnicy Praga Pó³noc
oraz Konserwatorom Zabytków: Sto³ecznemu i Wojewódzkiemu.
Kolejny temat, „Polityka
Dzielnicy w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym”,
przedstawiony przez Bo¿enê Salich, dyrektora
ZGN Praga Pó³noc, wywo³a³ wiele szczegó³owych pytañ, np. o mo¿liwoœci bezprzetargowego przekazywania lokali stowarzyszeniom.
Zdaniem Komisji Dialogu
Spo³ecznego, dla Pragi potrzebny jest specjalny program czynszowy, który
uwzglêdni zró¿nicowanie warunków najmu lokali u¿ytkowych w zale¿noœci od ich po³o¿enia, rodzaju dzia³alnoœci,
jaka ma byæ w nim prowadzona oraz stanu technicznego
lokalu.
Tomasz Peszke zaproponowa³, by t¹ spraw¹ zaj¹³ siê
zespó³ roboczy z udzia³em
cz³onków Komisji Dialogu
Spo³ecznego, wiceburmistrza Buczyñskiego, mo¿e
tak¿e prezydenta Warszawy.
Potrzebê zmian w relacjach miêdzy w³adzami miasta a organizacj¹ dzia³aj¹c¹
w sferze publicznej pokazuje
informacja, podana przez Janusza Owsianego ze Stowarzyszenia Monopol Warszawski. Dwa lata temu Stowarzyszenie otrzyma³o lokal przy
ul. Z¹bkowskiej 36, w którym
zorganizowa³o Punkt Informacji dla Przewodników Praskich INFO PRAGA. Urz¹d
miasta obieca³ wspomóc tê
dzia³alnoœæ dotacj¹, refundowaæ czêœæ etatu; Dzielnica –
doposa¿yæ tablic¹ og³oszeniow¹. Obietnice nie zosta³y
dotrzymane.
Mimo wszystko, INFO
PRAGA bêdzie funkcjonowaæ
codziennie w godz. 10 – 14.
Oczekiwany fina³ tej sprawy poka¿e, czy urz¹d miasta
powa¿nie traktuje dialog spo³eczny i rewitalizacjê spo³eczn¹ Pragi.
K.

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Nr 41
Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7
Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,
022 677-86-29
www.mieszko.neostrada.pl

GIMNAZJALISTO
Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer
• Sprzedawca
• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,
drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf
Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ
naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym
lub zaocznym.
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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 szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Likwidacja spó³ki z o.o.
Jestem udzia³owcem, a
zarazem prezesem spó³ki z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Dzia³alnoœæ ta nie
przynosi oczekiwanego dochodu. Czy i w jaki sposób
mo¿na zlikwidowaæ niniejsz¹ spó³kê?
Jan K.
Rozwi¹zanie spó³ki powoduj¹ przede wszystkim, przyczyny przewidziane w umowie spó³ki, uchwa³a wspólników o rozwi¹zaniu spó³ki albo
o przeniesieniu siedziby spó³ki za granicê (stwierdzona
protoko³em sporz¹dzonym
przez notariusza), og³oszenie
upad³oœci spó³ki b¹dŸ te¿ inne
przyczyny przewidziane prawem. Ponadto, s¹d mo¿e wyrokiem orzec rozwi¹zanie
spó³ki zarówno na ¿¹danie
wspólnika lub cz³onka organu
spó³ki, je¿eli osi¹gniêcie celu
spó³ki sta³o siê niemo¿liwe,
albo je¿eli zasz³y inne wa¿ne
przyczyny, wywo³ane stosunkami spó³ki. Tak jak przy zak³adaniu spó³ki z o.o., tak i
przy jej rozwi¹zywaniu nale¿y dokonaæ szeregu sformalizowanych czynnoœci, które
stanowi¹ konieczny element
realizacji woli likwidacji podmiotu gospodarczego. W tym
celu nale¿y, w kolejnoœci, dokonaæ podjêcia u notariusza
stosownej uchwa³y wspólników o likwidacji spó³ki (koszt
ok. 1.000 z³), jednoczeœnie
powo³uj¹c likwidatora/ów (likwidatorami s¹ cz³onkowie
zarz¹du spó³ki, chyba ¿e w
uchwale wspólnicy postanowi¹ inaczej, albo co innego
zosta³o zapisane w umowie

spó³ki). Kolejny krok stanowi
zg³oszenie do Krajowego Rejestru S¹dowego faktu otwarcia likwidacji spó³ki oraz danych likwidatorów wraz z ich
wzorami podpisów (koszt:
650 z³). W tym czasie likwidatorzy przygotowuj¹ bilans
otwarcia likwidacji, który sk³adaj¹ wspólnikom do zatwierdzenia, a nastêpnie og³aszaj¹
w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym o rozwi¹zaniu
spó³ki i otwarciu likwidacji,
wzywaj¹c wierzycieli spó³ki do
zg³aszania wierzytelnoœci w
terminie 3 miesiêcy od dnia
og³oszenia. Likwidatorzy powinni w tym czasie zakoñczyæ
bie¿¹ce interesy spó³ki, œci¹gn¹æ wierzytelnoœci, sp³aciæ
d³ugi i up³ynniæ maj¹tek spó³ki,
zaœ podzia³ maj¹tku spó³ki
miêdzy wspólników mo¿e nast¹piæ 6 miesiêcy po og³oszeniu, o którym mowa powy¿ej.
Na koniec likwidacji wspólnicy
zatwierdzaj¹ sprawozdanie finansowe, a likwidatorzy sk³adaj¹ wniosek do KRS o wykreœlenie spó³ki, do którego za³¹cznik stanowi wspomniane
sprawozdanie likwidacyjne
(koszt: 550 z³)
Podstawa prawna: Kodeks
spó³ek handlowych (Dz. U. z
dnia 8 listopada 2000 r.).
Anna Kiczor
prawnik
Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel. 022 215 69 84
tel. kom. 0515 134 071
0500 020 048
kancelaria@leximus.pl
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ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),
zawiadamia siê,
¿e w dniu 19.08.2009 r. Prezydent m.st. Warszawy wyda³,
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy – Dzielnica
Bia³o³êka, decyzjê nr 568/ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹ projekt budowlany i zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji
drogowej polegaj¹cej na rozbudowie ulicy Pocztowej poprzez budowê chodnika na odcinku od ulicy
Forsycji do ulicy Wa³uszewskiej wraz ze zjazdami do
posesji krzy¿uj¹cymi siê z projektowanym chodnikiem oraz dostosowaniem wlotów na ul. Kosobudzk¹
i ul. Wa³uszewsk¹ w zakresie niezbêdnym do prawid³owego ukszta³towania skrzy¿owania celem wykonania nie oznakowanych przejœæ dla pieszych wraz z
wycink¹ drzew na dzia³kach nr ew. 21/4, 21/3, 60/11,
60/12, 145/6, 145/5, 145/1, 145/7, 145/2, 54/1, 54/7, 60/10,
60/14, 60/15, 59/17, 145/10, 145/11, 73/3, 145/9, 145/8
z obrêbu 4-17-11 w Warszawie dzielnicy Bia³o³êka
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 145/6,
60/12, 60/15, 21/3, 21/4, 60/11, 145/5, 145/7, 145/8, 145/9,
145/10, 145/11, 54/7, 60/14, 73/3, 145/1, 145/2, 54/1,
60/10, 59/17 z obrêbu 4-17-11 sta³y siê w³asnoœci¹
Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

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 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 Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony w dniu
14.07.2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹, na
dzia³kach ew. nr: 1, 23, 31, 32, 33/1 w obrêbie 4-16-17,
przy ul. Brzeziny 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 Bia³o³êka, 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).

Wielkie konstrukcje
– Most Pó³nocny
dokoñczenie ze str. 1

czêcia budowy nowego sto³ecznego mostu, zarazem
najwiêkszej mostowej inwestycji samorz¹dowej, powstaj¹cej przy wydatnym wsparciu w postaci œrodków z Unii
Europejskiej.
W zwi¹zku z budow¹ mostu trwaj¹ prace modernizacyjne kana³ów ogólnosp³awnych - kolektora z Huty i kolektora Burakowskiego. Nie
s¹ to ³atwe prace, jako ¿e jeden z kolektorów przebiega
przez skrzy¿owanie Marymoncka – Prozy, pod torami
tramwajowymi. By nie wstrzy-

mywaæ ruchu tramwajów,
zdecydowano o przebudowie
metod¹ mikrotunelu. Kolektory maj¹ œrednicê 3 metry i
biegn¹ pod ziemi¹, na g³êbokoœci 12 – 13 metrów.
Po bia³o³êckiej stronie trasy Mostu Pó³nocnego czerwiec by³ miesi¹cem rozbiórek. Wzd³u¿ Obrazkowej i
Œwiderskiej likwidowano zabudowania i segregowano
odpady. 8 tysiêcy metrów
szeœciennych to kubatura rozebranych obiektów. Na terenie po³o¿onym od Œwiderskiej w stronê Wis³y, firma
POL-AQUA próbnie wzmac-

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
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 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 40/CP/2009 z dnia 03.08.2009r, która na podstawie
art. 154 Kodeksu postêpowania administracyjnego
(tj. DZ.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, ze zm.) rozszerza
zapis w decyzji w³asnej Nr 63/CP/2007 z dnia
23.08.2007 r. znak: AMD-II-7331/20235/2976/UI-350/CP/
2007 w sprawie inwestycji celu publicznego
z:
budowy przewodu wodoci¹gowego D 100 mm, L ca
2,0m w ul. Familijnej na odcinku od istn. HP 20950 na
dzia³kach nr ew. 26/2, 27 w obrêbie 4-06-32 do z³¹czenia z istniej¹cym przewodem wodoci¹gowym
D250 mm w ul. Portowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy,
na:
budowê przewodu wodoci¹gowego D 100 mm, L ca
2,0m oraz przebudowê fragmentu istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego w ul. Familijnej o d³ugoœci 3m,
na odcinku od istn. HP 20950 na dzia³kach nr ew. 26/2,
27 w obrêbie 4-06-32 do z³¹czenia z istniej¹cym przewodem wodoci¹gowym D250 mm w ul. Portowej na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek firmy MPWiK S.A. z siedzib¹ w Warszawie
Pl. Starynkiewicza 5, z dnia 13.07.2009r.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

nia³a grunt. Próby by³y nieodzowne, bowiem nale¿a³o
wybraæ najlepsz¹ metodê
wzmacniania nasypu, by zapobiec jego osuniêciu siê. Po
wybraniu optymalnej metody
ruszy³y prace wzmacniaj¹ce
ca³oœæ gruntu na tym terenie.
Jak informuje Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych,
do pierwszych dni sierpnia
wykonano ponad 30 procent
tych prac. Równie¿ w czerwcu wykonywano próbne poletka pod planowany nasyp.
I znów próby by³y konieczne,
by okreœliæ adekwatnoœæ materia³ów, które zostan¹ zastosowane przy budowie nasypu i wybraæ odpowiedni¹
technologiê jego budowy.
Wyniki prób by³y zadowalaj¹-

ce i ju¿ rozpoczêto budowê
nasypu, wysokiego na siedem metrów i po³o¿onego na
obszarze 28 tys. metrów kw.
Po stronie bielañskiej, w
pobli¿u Wis³ostrady, na obszar oko³o 2 tysiêcy metrów
kw. ruszy³y ciê¿kie walce, wykonuj¹c tzw. dogêszczanie
gruntu, czyli po prostu jego
ubijanie. Od strony Wis³y teren jest umacniany ¿wirowymi kolumnami przy u¿yciu
specjalnych wiertnic. W ziemiê - na maksymaln¹ g³êbokoœæ 15 metrów - wprowadzonych zostanie ponad 6
tysiêcy takich kolumn. Do
pierwszych dni sierpnia wykonano ju¿ ponad 40 procent
tych robót. Za lini¹ Wis³ostrady, od czerwca, trwaj¹ przygotowania do prze³o¿enia
okablowania, przebudowy
sieci ciep³owniczej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
O tym gigantycznym przedsiêwziêciu bêdziemy informowaæ czytelników w miarê postêpu prac.
(egu)

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI
OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!
0,5 godz. wykonanie
OPTOKAN to

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
w Warszawie badanie wzroku
Lekarze

NR

1

Warszawa
ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29
022 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

Wrzesieñ w DK „Zacisze”
5 wrzeœnia (sobota) godz. 11-19 Prezentacja oferty Domu
Kultury „Zacisze” w Centrum Handlowym Targówek.
6 wrzeœnia (niedziela) godz. 16-19 Dzieciêca Stolica BIS
– otwarta niedziela artystyczna: zajêcia dla dzieci oraz mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ na sezon 2009/2010.
7-11 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) Spotkania organizacyjne i zapisy na zajêcia.
16 wrzeœnia (œroda) godz. 16 Spotkanie Ko³a Sybiraków.
godz. 18.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5.
21 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 12 Inauguracja Roku
Akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Domu Kultury „Zacisze”.
23-26 wrzeœnia (œroda-sobota) Wyjazd integracyjno-muzyczny studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Roztocze. Informacje i zapisy w sekretariacie Domu Kultury
„Zacisze”.
26 wrzeœnia (sobota) godz. 15-18 Warsztaty breakdance
prowadzi £ukasz Depa. Informacje i wp³aty w sekretariacie
Domu Kultury „Zacisze”. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
27 wrzeœnia (niedziela) godz. 17 „Ogród moje hobby” uroczyste rozstrzygniêcie konkursu najpiêkniejszych ogrodów
Zacisza, wrêczenie nagród oraz wystawa fotografii. Organizator Rada Osiedla Zacisze, partner Dom Kultury „Zacisze”.
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w sezonie kulturalnym 2009/2010
ul. Blokowa 1, tel. (022) 679 84 69, 743 87 10, www.zacisze.waw.pl
ZAJÊCIA MANUALNE I PLASTYCZNE
MA£Y ARTYSTA
Zajêcia plastyczne dla dzieci w wieku 2-6 lat. Dzieci bawi¹c
siê ró¿nymi materia³ami realizuj¹ swoje pomys³y i rozwijaj¹
siê manualnie. Wykorzystuj¹c swoj¹ wyobra¿niê maj¹ pe³n¹
swobodê interpretacji.
Instruktor: Katarzyna Lipska-Ziêbiñska.
Zajêcia: we wtorek: 2 latki w godz. 10.30-11.10,
3 latki w godz. 11.20-12.00,
w pi¹tek: 4 latki w godz. 15.15-15.55,
5-6 latki w godz. 16.05-16.45.
Op³ata: 35 z³/m-c. Materia³y podstawowe kupuj¹ rodzice zgodnie z wykazem.
Pierwsze zajêcia: 2-3 latki 15 wrzeœnia (wtorek), 4-6 latki
18 wrzeœnia (pi¹tek).
ZAJÊCIA TANECZNO-PLASTYCZNE dla maluszków
Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajêcia plastyczne.
Instruktorzy: Dorota Koch i Robert Kulesza.
Zajêcia dla dzieci w wieku 3-4 lata we wtorek:
taneczne: w godz. 16.10-16.40,
plastyczne: w godz. 16.45-17.15.
Zajêcia dla dzieci w wieku 5-7 lat w pi¹tek:
taneczne: w godz. 16.25-16.55,
plastyczne: w godz. 17.00-17.30.
Op³ata: 55 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne dla obu grup 8
wrzeœnia (wtorek) godz. 16.30.
GA£GANKOWY ŒWIAT
Patchwork, artystyczne torebki, wykorzystanie koralików
i innych elementów ozdobnych.
Instruktor: Dorota Koch.
Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wtorek w godz.
17.30-19.00.
Op³ata: dzieci i m³odzie¿ bezp³atnie, doroœli 15 z³/m-c.
Spotkanie organizacyjne 9 wrzeœnia (œroda) godz. 17.00.
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Instruktor: Bogus³awa O³owska.
Zajêcia: w poniedzia³ek w godz. 13.45-15.15 (1,5h),
we wtorek w godz. 14.45-16.45 (2h), 17.00-20.00 (3h),
w œrodê w godz. 15.15-16.45 (1,5h), 17.00-19.00 (2h),
w czwartek w godz. 14.15-15.45 (1,5h), 16.00-18.00 (2h).
Op³ata: 1,5h-65 z³/m-c, 2h-70 z³/m-c, 3h-80 z³/m-c.
Zapisy: 8-10 wrzeœnia (wt-czw.) w godz. 14.00-18.00.
Instruktor: Miros³awa Matuszewska.
Zajêcia w pi¹tek w godz. 16.00-18.00.
Op³ata: 70 z³/m-c. Zapisy: 11 wrzeœnia (pi¹tek), godz. 16.00.
NITK¥ INSPIROWANE
Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy – haftowane obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne.
Instruktor: Danuta Odyniec.
Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wtorek:
I grupa w godz. 14.00-15.30,
II grupa w godz. 15.30-17.00.
Zajêcia bezp³atne. Rozpoczêcie zajêæ 15 wrzeœnia (wtorek).
PRACOWNIA WITRA¯U
Nauka robienia witra¿y metod¹ Tiffany’ego.
Instruktor: Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska.
Zajêcia: we wtorek w godz. 16.30-19.30 - pierwsze zajêcia
15 wrzeœnia (wtorek).
w œrodê w godz. 16.30-19.30 - pierwsze zajêcia 16 wrzeœnia (œroda).
Zapisy telefoniczne. Op³ata 110 z³/m-c.
BAJKOWA SZTUKA DZIECKA
Zajêcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat:
plastyka – rozwijanie wyobraŸni, elementy scenografii i
kostiumów do bajek,
balet – nauka tañca klasycznego, praca nad synchronizacj¹ ruchu.
Instruktorzy: Maria Kiesner i S³awomir £upiñski.
Grupa pocz¹tkuj¹ca dla dzieci w wieku 5-9 lat – zajêcia w
poniedzia³ek:
plastyczne: w godz. 15.25-16.10, balet: w godz. 16.15-17.00.
Kontynuacja dla dzieci w wieku 5-6 lat - zajêcia w poniedzia³ek:
plastyczne: w godz. 16.15-17.00, balet: w godz. 17.05-17.50.
Kontynuacja dla dzieci w wieku 7-9 lat - zajêcia w poniedzia³ek:
plastyczne: w godz. 17.05-17.50, balet: w godz. 17.55-18.40.
Op³ata: 65 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne: 7 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 17.00.
Grupy kontynuuj¹ce: pierwsze zajêcia 21 wrzeœnia (poniedzia³ek).
TKACTWO ARTYSTYCZNE
Instruktor: Teresa Szczepañska.
Zajêcia w poniedzia³ek i czwartek w godz. 16.00-20.00.
Op³ata: 90 z³/m-c 2x w tygodniu, 80 z³/m-c 1x w tygodniu.
Pierwsze zajêcia: 14 wrzeœnia (poniedzia³ek).

WOD¥ MALOWANE
Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach
wodnych, akwarela, akryl, gwasz.
Instruktor: Teresa Ledziñska.
Zajêcia w poniedzia³ek w godz. 18.00-19.30.
Op³ata: m³odzie¿ bezp³atnie, doroœli 15 z³ za 1,5h.
Zapisy telefoniczne. Pierwsze zajêcia 14 wrzeœnia (poniedzia³ek).

MUZYKA
KEYBOARD
Nauka gry na instrumentach klawiszowych.
Instruktor: Wies³aw Leœniewski.
Zajêcia indywidualne i w duecie w poniedzia³ek i czwartek.
Op³ata: pocz¹tkuj¹cy 140 z³/m-c, zaawansowani 120 z³/m-c,
duety 80 z³/m-c – 45 min.
Spotkanie organizacyjne 10 wrzeœnia (czwartek) godz. 18.00.
GITARA
Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej.
Instruktor: Jan Kasprzyk.
Zajêcia w poniedzia³ek, wtorek i œrodê.
Op³ata: 170 z³/m-c – 45 min. Pierwsze zajêcia 7 wrzeœnia (pon.).
Informacja o wolnych miejscach od 4 wrzeœnia w sekretariacie.
GITARERRA zespó³ gitarowy
Instruktor: Jan Kasprzyk.
Spotkania we wtorek w godz. 17.15-18.45.
Op³ata: dop³ata do zajêæ indywidualnych 20 z³/m-c.
PIANINO
Nauka gry na pianinie.
Instruktor: Julia Greke.
Zajêcia indywidualne w pi¹tek.
Op³ata: pocz¹tkuj¹cy 130 z³/m-c, zaawansowani 120 z³/m-c - 45 min.
Spotkanie organizacyjne 11 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 17.30.
MA£Y CZ£OWIEK GRA
Nauka gry na instrumentach klawiszowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, zajêcia indywidualne. Dzieci poznaj¹ nutki,
bawi¹ siê piosenk¹ i dŸwiêkiem.
Instruktor: Julia Greke.
Zajêcia w œrodê.
Op³ata: 95 z³/m-c – 30 min.
Spotkanie organizacyjne 11 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 17.00.
ABRAKADABRA dzieciêcy zespó³ wokalno-taneczny
Nauka piosenek, praca z mikrofonem, barwne stroje, udzia³
w koncertach i konkursach.
Instruktor: El¿bieta Wrzosek.
Zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w czwartek w godz. 16.00-19.15.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 17 wrzeœnia (czwartek)
godz. 17.00.
ŒPIEW KLASYCZNY
Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieœni i arii.
Instruktor: Julia Greke.
Zajêcia indywidualne w pi¹tek.
Op³ata: pocz¹tkuj¹cy 120 z³/m-c, zaawansowani 100 z³/m-c - 40 min.
Spotkanie organizacyjne 11 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 17.30.
STUDIO PIOSENKI ROZRYWKOWEJ
Zajêcia indywidualne dla dzieci i m³odzie¿y. Warsztaty z zakresu
interpretacji piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Aleksandra Utracka-Skoczeñ.
Zajêcia w poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek.
Op³ata: dzieci 60 z³/m-c - 30 min., m³odzie¿ 120 z³/m-c - 60 min.
Spotkanie organizacyjne 7 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 17.00.

TANIEC
BREAKDANCE
Nauka tañca breakdance, który polega na wykonywaniu ewolucji akrobatycznych, po³¹czonych z czystym, rytmicznym tañcem.
Instruktor: £ukasz Depa.
Zajêcia w czwartek godz. 19.30-21.00.
Op³ata: 80 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne 17 wrzeœnia
(czwartek) godz. 19.30.
DZIECIÊCY ZESPÓ£ TAÑCA LUDOWEGO
Tañce regionalne i narodowe, œpiew z akompaniamentem.
Zajêcia dla dzieci z klas I-IV szko³y podstawowej.
Instruktorzy: Zbigniew Darda i Jan Czerwiñski.
Zajêcia dwa razy w tygodniu: we wtorek w godz. 14.30-16.00,
w czwartek w godz. 16.00-17.30. Zajêcia bezp³atne.
Zebranie organizacyjne 10 wrzeœnia (czwartek) godz. 16.30.
ZAJÊCIA TANECZNO-PLASTYCZNE dla maluszków
Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajêcia plastyczne.
Instruktorzy: Dorota Koch i Robert Kulesza.
Zajêcia dla dzieci w wieku 3-4 lata we wtorek:
taneczne: w godz. 16.10-16.40,
plastyczne: w godz. 16.45-17.15.

Zajêcia dla dzieci w wieku 5-7 lat w pi¹tek:
taneczne: w godz. 16.25-16.55,
plastyczne: w godz. 17.00-17.30.
Op³ata: 55 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne dla obu grup 8
wrzeœnia (wtorek) godz. 16.30.
KURS TAÑCA NOWOCZESNEGO
Z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³czesnego.
Instruktor: Robert Kulesza.
Grupa pocz¹tkuj¹ca – wiek 7-14 lat
Zajêcia we wtorek w godz. 16.45-17.30.
Op³ata: 50 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne 8 wrzeœnia
(wtorek) godz. 17.00.
Grupa zaawansowana – wiek 9-18 lat (po uzgodnieniu z
instruktorem)
Zajêcia dwa razy w tygodniu: we wtorek w godz. 17.30-19.00
i pi¹tek w godz. 17.00-18.30.
Op³ata: 90 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 4 wrzeœnia (pi¹tek).
TANIEC TOWARZYSKI dla doros³ych
Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha, disco…
Instruktor: Robert Kulesza.
Grupa pocz¹tkuj¹ca – zajêcia we wtorek w godz. 20.30-22.00.
Spotkanie organizacyjne 8 wrzeœnia (wtorek) godz. 20.30.
Grupa œrednio zaawansowana – (po uzgodnieniu z instruktorem) zajêcia w œrodê w godz. 20.30-22.00.
Pierwsze zajêcia 9 wrzeœnia (œroda).
Grupa zaawansowana – kontynuacja (po uzgodnieniu z instruktorem) – zajêcia w pi¹tek w godz. 20.30-22.00.
Pierwsze zajêcia 4 wrzeœnia (pi¹tek).
Op³ata: 90 z³/m-c.
BAJKOWA SZTUKA DZIECKA
Zajêcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat:
plastyka – rozwijanie wyobraŸni, elementy scenografii i
kostiumów do bajek,
balet – nauka tañca klasycznego, praca nad synchronizacj¹
ruchu.
Instruktorzy: Maria Kiesner i S³awomir £upiñski.
Grupa pocz¹tkuj¹ca dla dzieci w wieku 5-9 lat – zajêcia w
poniedzia³ek:
plastyczne: w godz. 15.25-16.10, balet: w godz. 16.15-17.00.
Kontynuacja dla dzieci w wieku 5-6 lat - zajêcia w poniedzia³ek:
plastyczne: w godz. 16.15-17.00, balet: w godz. 17.05-17.50.
Kontynuacja dla dzieci w wieku 7-9 lat - zajêcia w poniedzia³ek:
plastyczne: w godz. 17.05-17.50, balet: w godz. 17.55-18.40.
Op³ata: 65 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne: 7 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 17.00.
Grupy kontynuuj¹ce: pierwsze zajêcia 21 wrzeœnia (poniedzia³ek).
KLUB BOOGIE ROCK
Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie
liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w
turniejach i konkursach. Wystêpuj¹ podczas imprez organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze” i zaprzyjaŸnione placówki.
Instruktor: Robert Kulesza.
Zajêcia: we wtorek w godz. 19.00-20.25,
w pi¹tek w godz. 18.30-20.30.
Pierwsze zajêcia 4 wrzeœnia (pi¹tek).

TEATR
DZIECIÊCY TEATRZYK „PINOKIO”
Zajêcia teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat.
W programie realizacja autorskiego scenariusza o tematyce
wybranej przez dzieci i udzia³ w przegl¹dach teatralnych.
Instruktor: Czes³awa Abramczyk.
Zajêcia w czwartek w godz.17.30-19.30.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 17 wrzeœnia (czwartek).
TEATR RODZICA „ANTRAKT”
Warsztaty teatralne dla rodziców.
Wspólne uk³adanie scenariusza i realizacja przedstawienia na
jego podstawie.
Instruktor: Czes³awa Abramczyk.
Zajêcia w poniedzia³ek w godz. 18.30-20.30.
Zajêcia bezp³atne. Spotkanie organizacyjne 14 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 18.30.
M£ODZIE¯OWE STUDIO TEATRALNE
Warsztaty teatralne dla m³odzie¿y licealnej i studentów.
Praca nad g³osem i cia³em, elementarne zadania aktorskie,
sceny aktorskie z tekstem i bez tekstu (pantomima).
Instruktor: Sebastian Skoczeñ.
Zajêcia w poniedzia³ek w godz. 18.45-21.15.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 14 wrzeœnia (poniedzia³ek).

COŒ DLA CIA£A
ART. KUCHNIA
Rodzinne gotowanie artystyczne i zdrowe. Kuchnia ca³ego œwiata. Sztuka nakrywania sto³u.

Instruktor: El¿bieta Cieœlak.
Zajêcia w czwartek w godz. 17.30-19.00.
Op³ata 40 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne 10 wrzeœnia
(czwartek) godz. 17.30.

EDUKACJA
CO TO ? KTO TO ?
Maluch poznaje Œwiat – zajêcia dla dzieci w wieku 2-3 lata.
Zajêcia ogólnorozwojowe, zabawy muzyczno-ruchowe –
wspólne granie, œpiew i taniec oraz zajêcia plastyczne – ró¿ne techniki dostosowane do mo¿liwoœci dziecka.
Instruktor: Ma³gorzata Jaroszewicz.
Grupa m³odsza zajêcia we wtorek w godz. 15.45-16.30.
Spotkanie organizacyjne 8 wrzeœnia (wtorek) godz. 16.00.
Grupa starsza zajêcia w czwartek w godz. 15.00-15.45.
Spotkanie organizacyjne 10 wrzeœnia (czwartek) godz. 15.00.
Op³ata: 65 z³/m-c.
ARTYSTA W KA¯DYM Z NAS
Projekt edukacyjny dla klas I-III ze Szko³y Podstawowej nr 84.
Zajêcia taneczno-muzyczne – tañce regionalne i narodowe.
Instruktor: Zbigniew Darda.
Zespó³ instrumentalny – elementy rytmiki, umuzykalnienie,
podstawy nauki gry na instrumentach. Instruktor: Jan Czerwiñski.
Zajêcia bezp³atne w œrodê i czwartek.
AKADEMIA MALUCHA
Codzienne zajêcia dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Dzieci m³odsze w godz. 8.30-13.00 i dzieci starsze w godz.
8.30-13.30.
Zajêcia rozpoczynaj¹ siê 1 wrzeœnia.
Op³ata sta³a 290 z³/ m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec
bezp³atny.
Zajêcia edukacyjne, zabawy ogólnorozwojowe, poznawanie
wartoœci i nauka zachowañ poprzez zabawê, praca na scenie,
nauka recytacji, zabawa w teatr. Opiekun grupy: Czes³awa
Abramczyk.
Zajêcia rytmiczno-taneczne obejmuj¹ce æwiczenia na koordynacjê ruchow¹, tañce narodowe, gry i zabawy ze œpiewem i
muzyk¹. Instruktor: Zbigniew Darda.
Minipracownia plastyczna czyli poznawanie barw i warsztaty
malarskie. Instruktor: Bogus³awa O³owska.
Gimnastyka korekcyjna poprawiaj¹ca sprawnoœæ ruchow¹ i
fizyczn¹ dzieci. Instruktor: Iwona W³odarczyk.
Umuzykalnienie, podstawy gry na instrumentach. Instruktor:
Jan Czerwieñski.
KLUB SZACHOWY
Nauka gry w szachy poprawia zdolnoœæ koncentracji i umiejêtnoœæ
analitycznego myœlenia.
Instruktor: Andrzej Szewczyk.
Zajêcia we wtorek: grupa pocz¹tkuj¹ca w godz. 17.30-18.15,
grupa doros³ych i zaawansowanych w godz. 18.20-19.20.
Op³ata: I rok nauki – bezp³atnie, pozostali - 50 z³/m-c.
Pierwsze zajêcia 8 wrzeœnia (wtorek).
JÊZYK FRANCUSKI
Grupa pocz¹tkuj¹ca i œrednio zaawansowana.
Lektor: Ewa Pieniak.
Zajêcia dwa razy w tygodniu: w poniedzia³ek w godz. 19.00-20.30,
w pi¹tek w godz. 19.30-21.00.
Op³ata: grupa powy¿ej 4 osób 180 z³/m-c, grupa 4-osobowa
i poni¿ej 200 z³/m-c.
Spotkanie organizacyjne 28 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 19.00.
JÊZYK FRANCUSKI - KURS DLA MATURZYSTÓW
Kurs przygotowuj¹cy do matury z jêzyka francuskiego i do
egzaminów na studia.
Lektor: Ewa Pieniak.
Zajêcia w œrodê w godz. 19.30-21.00.
Op³ata: grupa powy¿ej 4 osób 90 z³/m-c, grupa 4-osobowa i
poni¿ej 100 z³/m-c.
Spotkanie organizacyjne 28 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 19.30.
JÊZYK JAPOÑSKI
Nauka wymowy, gramatyki, kaligrafii i kultury japoñskiej.
Instruktor: Jacek Wasilewski.
Zajêcia w czwartek w godz. 19.00-21.00.
Op³ata: grupa 6-7 osób 140 z³/m-c, grupa od 8 osób 105 z³/m-c.
Spotkanie organizacyjne 10 wrzeœnia (czwartek) godz. 19.00.
JÊZYK ANGIELSKI
Ró¿ne grupy wiekowe i stopnie zaawansowania.
Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y dwa razy w tygodniu: w œrodê i pi¹tek.
Op³ata sta³a 80 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec
bezp³atny.
Spotkanie organizacyjne 11 wrzeœnia (pi¹tek): godz.17.00
uczniowie szko³y podstawowej, godz.18.00 uczniowie gimnazjum i liceum.
Rozpoczêcie zajêæ 16 wrzeœnia (œroda).
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Sanitariuszka Nieznana
„Proszê nie robiæ ze mnie bohaterki” - zastrzega Zofia Szubiakiewicz-Radwanek, uczestniczka Powstania
Warszawskiego, która jako sanitariuszka o pseudonimie
„Nieznana”, wraz ze starszym bratem Zdzis³awem bra³a
udzia³ w zdobywaniu PAST-y na Brzeskiej. Zgadza siê
na zwyczajn¹ opowieœæ o swoim ¿yciu.
Zosia Szubiakiewicz uro- nie zabije stworzenia. Uwadzi³a siê w styczniu 1927 roku ¿am, ¿e to wszystko zale¿y od
na Starym Mieœcie, w domu wychowania.
swego dziadka Feliksa, miWe wspomnieniach z lat
strza fachu kamaszniczego. okupacji pozosta³y spotkania
Po jego œmierci rodzina Szu- w rodzinnym gronie i wyjazbiakiewiczów przenios³a siê dy tramwajem do zalesionena Targówek; po wybuchu go Wawra na majówki. Z podwojny zamieszka³a przy ul. rêcznego patefonu p³ynê³y
Grzybowskiej. Gdy tu po- przedwojenne melodie, m³owsta³o getto, rodzina wróci³a dzi ludzie czytali poezjê,
na Pragê, tym razem na uli- dziewczêta robi³y kanapki.
cê Brzesk¹.
Zosia z kole¿ankami chodziZ wrzeœnia 1939 roku w pa- ³a do Szpitala Ujazdowskiemiêci Zosi pozosta³o bombar- go, gdzie le¿eli polscy ¿o³niedowanie Warszawy i g³ód, rze. Od nich nauczy³a siê wypanuj¹cy w mieœcie po kapi- konywania ró¿nych artystycznych drobiazgów, takich jak
tulacji zrujnowanej stolicy.
Brat przyniós³ malutkiego p³ócienne haftowane paseczbia³ego króliczka, mówi: „Bê- ki, które sta³y siê ozdob¹ budzie na pasztet”. ¯eœmy przy- tów – drewniaków, zrobionosili jemu i trawkê i ró¿ne nych jej przez ojca.
Roman, ojciec Zosi, od
rzeczy dobre, ¿eby jak najszybciej zmê¿nia³. Król ju¿ by³ 1939 roku aktywnie dzia³a³ w
bardzo du¿y, œwiêta siê zbli- konspiracji. Do Armii Krajo¿a³y; niestety, nikt nie mia³ wej mo¿na by³o wst¹piæ,
odwagi jego zabiæ, nie by³o maj¹c 16 lat. W marcu 1943
pasztetu na œwiêta. Ale po roku, w podziemiach koœcioœwiêtach, gdy drzwi by³y uchy- ³a przy ul. Skaryszewskiej,
lone na korytarz, wyszed³. Zosia z³o¿y³a przysiêgê na
Ktoœ go z³apa³, najprawdopo- ¿o³nierza AK. Nie mia³a podobniej zrobi³ pasztet. To s¹ mys³u na pseudonim, ksi¹dz
wspomnienia m³odoœci. Mimo podpowiedzia³: „Nieznana”.
¿e cz³owiek nie ma co jeœæ, to Przesz³a tajne szkolenie na

sanitariuszkê w Szpitalu
Przemienienia Pañskiego.
1 sierpnia 1944 ojciec dosta³ rozkaz stawienia siê w
punkcie zbornym w Œródmieœciu. Zdzis³awa, a potem Zosiê, ³¹cznik wezwa³ na Z¹bkowsk¹ 13. Piêtnastu ludzi
podzielono na dwie grupy.
Pierwsza, 6-osobowa, dowodzona przez kaprala „Karpia”,
dosta³a po dwa granaty (dla
drugiej broni ju¿ nie starczy³o). Mia³a zdobyæ budynek
Centrali Telefonicznej na
Brzeskiej.
Gdy pod bramê podbiegli
pierwsi powstañcy, niemieckie pociski œmiertelnie rani³y
dowódcê dru¿yny. Brama
mia³a byæ otwarta, jednak sta³o siê inaczej. Nasz kontakt
zawiód³, natarcie za³ama³o
siê – wspomina Zofia – po
chwili ponowiono atak, tym
razem bocznymi drzwiami.
Grupa uderzeniowa wdar³a
siê do budynku. Po kilku minutach Centrala by³a w ich
rêkach.
Powstañcy zdobyli niemieckie karabiny, ³adownice
z amunicj¹ i pistolet. Po kontratakach niemieckich czo³gów
i ostrzale budynku stracili jednak ³¹cznoœæ z dowództwem.
Nad ranem nadjecha³ czo³g
niemiecki, który wjecha³ w
¿elazn¹ bramê – tam by³a
wielka brama i mur by³ wyso-

ki, betonowy – zaklinowa³ siê.
Mimo wszystko, z wie¿yczki
zacz¹³ strzelaæ. Dowódca powiedzia³: „Wycofujemy siê”.
Powstañcy z grupy, zajmuj¹cej górne piêtra, po rynnie
przedostali siê na s¹siedni¹
posesjê Z¹bkowska 17. W
sk³adzie drzewa ukryli broñ,
po czym ka¿dy szuka³ sobie
schronienia. Druga grupa
piwnicami przedosta³a siê a¿
na Targow¹. Co ciekawe, ¿e
jak tylko siê Powstanie zaczê³o, mieszkañcy pomagali nam
w ten sposób, ¿e przebijali
piwnice, jedn¹ po drugiej;
domy jak by³y razem, to piwnicami mo¿na by³o przejœæ
przez ca³¹ ulicê. Tak dostaliœmy siê do ulicy Targowej.
Tam ju¿ trzeba by³o przejœæ
na drug¹ stronê. Naturalnie,
ju¿ pod ostrza³em niemieckim
doszliœmy do ulicy Kêpnej i
Targowej. Z³o¿yliœmy meldunek. Dla nas Powstanie siê
skoñczy³o.
Brat Zosi znalaz³ siê w jednej z grup mê¿czyzn, których
Niemcy wywozili do obozów.
Ze Stutthofu wróci³ pod koniec kwietnia 1945 roku.
Gdy Pragê zajêli Rosjanie,
NKWD wkroczy³o do mieszkania Szubiakiewiczów na
Brzeskiej. Matka Zosi by³a
sama w domu. Zosta³a aresztowana za posiadane radio,
trzymane w piwnicy. Córka
uratowa³a j¹, przekupuj¹c
stra¿ników dwoma litrami
spirytusu.
Z walk po drugiej stronie
Wis³y nie wróci³ ojciec. Rodzina dosta³a wiadomoœæ, ¿e
jest pochowany na ul. Œniadeckich 17.Gdy tylko og³oszono wyzwolenie Warszawy
i mo¿na by³o przejœæ do Œródmieœcia, Zosia z mam¹ przewioz³a zw³oki ojca do grobu
rodzinnego na Pow¹zkach.
Podczas ekshumacji znaleziono w butelce dokumenty,
³¹cznie z aktem zgonu, podpisanym „Akowski Szpital Polowy”. By³ tam te¿ list do ¿ony
Janiny, pisany w ci¹gu trzech
sierpniowych, ostatnich dni
walki i ¿ycia. Roman wyznaje w nim, miêdzy innymi:
„Dziœ ogarnê³a mnie apatia,
¿al i têsknota… Dziœ widzê,
¿e ju¿ siê nie zobaczymy…
Domyœlam siê, ¿e straszne
rzeczy i wy przechodzicie…
Daruj mi wszystko, co z³e
by³o. Ja Ciebie tylko kocha³em, ale rozstajemy siê na
jakiœ czas”.
Po zakoñczeniu wojny Zosia pracowa³a w urzêdzie
skarbowym i wraz z innymi
urzêdnikami zosta³a przewieziona na Ziemie Odzyskane,
najpierw do Legnicy, potem
do Wroc³awia. W 1947 roku
poœlubi³a Jana Radwanka,
prawnika. Têskni³a za Warszaw¹. W 1949 roku wróci³a
tu z mam¹ i mê¿em. W trybie
wieczorowym kontynuowa³a
naukê. Pracowa³a w Ministerstwie Rolnictwa. Przez wiele
lat aktywnie dzia³a³a w Lidze
Kobiet. Na Nowym Œwiecie
zorganizowa³a klub, oferuj¹cy paniom ciekawe zajêcia,
g³ównie z dziedziny kultury.

W 1980 roku przesz³a na
wczeœniejsz¹ emeryturê, by
mieæ wiêcej czasu dla rodziny, zw³aszcza dla wnuka Piotra. Córka Bo¿ena urodzi³a
go w czasie, gdy koñczy³a
studia na Politechnice Warszawskiej.
Zofia Szubiakiewicz-Radwanek mo¿e poszczyciæ siê
wieloma odznaczeniami. Najcenniejsze z nich to: Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Powstañczy, Medal Wojska Polskiego, Medal
Za Warszawê i Medal „Zas³u¿ony dla Warszawy”.
Zofia jest cz³onkiem Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej oraz sekretarzem i zastêpc¹ prezesa Praskiego Œrodowiska Zwi¹zku
Powstañców Warszawskich.
„To moja prawa rêka – mówi
o niej prezes p³k. Bohdan Zawolski. – To osoba inicjatywna, konsekwentna i zdecydowana; gdy siê czegoœ podejmie, d¹¿y do realizacji. Poza
tym jest bardzo kole¿eñska,
uczynna, potrafi wspó³pracowaæ z ludŸmi. Jednym s³o-

wem – wspania³a kobieta”.
Nie ustaje w staraniach o
ustalenie kompletnej listy nazwisk uczestników walki o
prask¹ PAST-ê. Ostatnio uzupe³ni³a ja o mieszkaj¹cego we
Wroc³awiu Maurycego Jakubowskiego „Okularnika”. Wiedzê i doœwiadczenie przekazuje m³odym pra¿anom, od
1996 roku wspó³pracuj¹c z
Gimnazjum nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Zofia Radwanek mieszka na
Saskiej Kêpie, po œmierci
mamy i mê¿a – sama (jeœli nie
liczyæ piêknego kota Filomena).
Bogato ukwiecony balkon pozwala jej na relaks bez wychodzenia z domu. Czêsto dzwoni
telefon. Córka, wnuk, kole¿anki i koledzy kombatanci, gimnazjaliœci – wszyscy chc¹ rozmawiaæ z uœmiechniêt¹, otwart¹ na
œwiat, wci¹¿ nie do koñca poznan¹ Nieznan¹.
K.
Korzysta³am z pracy Alicji
K³os i Klaudii Karpowicz „Zofia Radwanek. Biografia”
oraz Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania
Warszawskiego.
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Honory i dar
dokoñczenie ze str. 1

W uroczystoœci wrêczania
odznaczeñ wziêli udzia³
przedstawiciele Rotary Klub

Warszawa Józefów: wiceprezydent Robert Tondera i Teresa Sendor, prezydent w
kadencji 2007-2008. Rotary

Na Pradze jest jazz
Dom Kultury Praga zaprasza 28 sierpnia o godz. 20 do
Konesera na potrójny koncert pianistyczny „Na Pradze
jest jazz - Tokaj Trio, Jasku³e, Wasilewski Trio”. Zestawiamy na scenie trzy indywidualnoœci pianistyczne o ró¿nym temperamencie i podejœciu do muzyki.

Wasilewski Trio

Micha³ Tokaj
Micha³ Tokaj - doskona³y
pianista, obdarzony szczególn¹ wra¿liwoœci¹ kompozytorsk¹. Wyœmienity aran¿er.
Twórca absolutnie ponadczasowego materia³u zarejestrowanego na p³ycie „Bird Alone”. Odpowiedzialny za sukcesy Agi Skrzypek/Zaryan,
kompozytor wiêkszoœci utworów na jej p³ytach. Mistrz - tak
naprawdê - pierwszego planu
i formatu, pozostaj¹cy za-

wsze, z wyboru, nieco z ty³u
jakby w roli outsidera. Wyst¹pi w trio (Tokaj/Barañski/¯yta).
S³awek Jasku³ke - jeden z
m³odszych na polskiej scenie
pianistów. Pisz¹ o nim - objawienie. S³awek podczas pi¹tkowego koncertu w Koneserze wyst¹pi solo. Muzyk eksperymentuj¹cy, drapie¿ny,
poszukuj¹cy, o wybuchowym
temperamencie i niezwyk³ej
wra¿liwoœci. Nie stroni¹cy od

Nocna Strefa Sztuki
Na ul. Z¹bkowskiej i ul. Brzeskiej w ka¿dy pi¹tek od godz.
19 do 2 w nocy dzia³a „Nocna Strefa Sztuki”, czyli szlak dzia³añ kulturalnych i kulinarnych. W tym czasie artyœci, galerie i
restauratorzy, udostêpniaj¹ swoje galerie, pracownie i kafejki
wizytuj¹cym nocnym goœciom, wytyczaj¹c szlak turystyczny
po ciekawych i niekonwencjonalnych miejscach obu ulic. Nocna strefa sztuki obejmuje szereg galerii, pracownie twórców
oraz puby i kawiarnie. W tym czasie, ka¿dy bêdzie móg³ odwiedziæ trwaj¹ce w nocy wernisa¿e, spotkaæ siê z artystami,
odpocz¹æ w kawiarni i pos³uchaæ koncertów kapel offowych.
Wszystkie osoby pragn¹ce zwiedziæ artystyczn¹ Pragê bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ wybraæ coœ dla siebie z szerokiej oferty kulturalnej.
W ramach projektu Otwarta Pracownia Twórcza Kubickich (ul. Brzeska 17a) zaprasza w najbli¿szy pi¹tek od godz.
21 na spotkanie niecodzienne z poezj¹ wspó³czesn¹, czyli:
czytanie poezji nowoczeœnie – „Wiry Mroku”.
Otwarta Pracownia Twórcza Kubiccy to najbardziej otwarta
pracownia na Pradze. Artyœci rzeŸbi¹, projektuj¹, wspó³pracuj¹ z wieloma znanymi wspó³czesnymi twórcami. Organizuj¹ wystawy niecodzienne. Prowadz¹ tak¿e warsztaty rzeŸby dla dzieci i doros³ych. Zapraszamy.

wspó³pracy z artystami jazzowego off-u. Wychodzi poza
idiom jazzowej improwizacji,
ocieraj¹c siê o awangardê.
Wasilewski/Kurkiewicz/Miœkiewicz - czyli Trio Marcina Wasilewskiego. Ich dokonania,
zw³aszcza ostatnie p³yty wydane przez ECM (Trio i January)
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e sukces
kwartetu Tomasza Stañki, w
sk³ad którego wchodz¹ Marcin
Wasilewski, S³awek Kurkiewicz i Micha³ Miœkiewicz - niezale¿nie od roli jego lidera mia³ czterech ojców. Marcin
Wasilewski jest pianist¹ chimerycznym - jakkolwiek trudno to
sobie wyobraziæ - jest okreœleniem w pe³ni pozytywnym! Artysta o wielkiej muzykalnoœci,
wyobraŸni, energii i... powœci¹gliwoœci. Na koncertach trio
Marcina wytwarza bardzo
szczególn¹ atmosferê, po której oczekujemy eksplozji, a
otrzymujemy potê¿n¹ dawkê
emocji, wyrafinowanej improwizacji i wyciszenie.
Zestawienie tych trzech – byæ
mo¿e – najwybitniejszych aktualnie polskich pianistów jazzowych nie ma charakteru plebiscytu. Ich wystêpy nie zostan¹
poddane ocenie i nie odbêdzie
siê ¿aden konkurs. Kolejnoœæ
koncertów ma swój sens, a
wszyscy bohaterowie wieczoru
s¹ przez nas traktowani na równych prawach. Celem tego
przedsiêwziêcia jest nakreœlenie pejza¿u wspó³czesnej polskiej jazzowej pianistyki.
Koncert odbêdzie siê w dawnej Wytwórni Wódek „Koneser”
przy ul. Z¹bkowskiej 27/31.
Wybór tego miejsca nie jest
przypadkowy, nie tylko ze
wzglêdu na walory estetyczne i
klimat postindustrialnej przestrzeni. Partnerem przedsiêwziêcia jest Fundusz BBI Development wraz z warszawskim
deweloperem, spó³k¹ Juvenes
(obecni w³aœciciele Konesera),
którzy udostêpnili na koncert
jedn¹ z hal. Planuj¹ oni stworzyæ w Koneserze kompleks
sk³adaj¹cy siê z soft loftów, biur
i centrum handlowego, ale tak¿e teatrów i galerii, czyli swoiste centrum kultury na Pradze.
Wstêp na koncert jest wolny.

Klub ufundowa³ Oddzia³owi
Noworodkowemu Szpitala
Praskiego urz¹dzenie do resuscytacji noworodków.
To nowoczesne urz¹dzenie
ma s³u¿yæ noworodkom, by
przychodzi³y na œwiat w komfortowych warunkach. Stanowisko do resuscytacji ma stolik oœwietlony i podgrzewany,
z regulacj¹ wysokoœci nachylenia powierzchni; daje mo¿liwoœæ bezpiecznego odessania p³ynu (z jamy ustnej,
nosa, tchawicy, ¿o³¹dka); ma
dozownik tlenu i powietrza,
zegar do oceny skali Apgar.
Dodatkowo jest wyposa¿ony
w zestaw do resuscytacji oddechowej noworodka – Neopuff F&P, który pomaga wentylowaæ uk³ad oddechowy noworodka w razie wyst¹pienia
zaburzeñ.
Stanowisko wyprodukowa³a polska firma Unimed z Bydgoszczy, zestaw do resuscytacji oddechowej Neopuff- firma Fisher&Paykel.
Przydatnoœæ urz¹dzenia,
ufundowanego przez Rotary
Klub Warszawa Józefów, wysoko ocenia lek. med. Maria
Mazurska, ordynator Oddzia³u Neonatologicznego Szpitala Praskiego. W ubieg³ym
roku w tej placówce przysz³o
na œwiat 1500 noworodków.
K.

Patroni naszych ulic

Tadeusz Korsak (ok. 1741-1794)
Pose³ na Sejm Czteroletni i genera³ major w Powstaniu
Koœciuszkowskim, poleg³y w obronie Pragi, jest patronem ma³ej ulicy na Pradze Pó³noc.
Dane o jego ¿yciu s¹ nieW 1790 r. Korsak zostaje
pe³ne, a utrudnia pisanie o pos³em. W sejmie skupia³ siê na
nim fakt, ¿e równolegle by³o problematyce wojskowej i skarczynnych kilku Korsaków.
bowej, uwa¿aj¹c te dziedziny za
Pochodzi³ z rodziny szla- najwa¿niejsze, mniejsz¹ wagê
checkiej z Wielkiego Ksiêstwa przywi¹zuj¹c do reform ustrojoLitewskiego, osiad³ej g³ównie wych. Opracowywa³ w³asne
w Ziemi Po³ockiej (Bia³oruœ). projekty, których uchwalenie
Po ukoñczeniu szko³y jezuic- mia³o przynieœæ dodatkowe dokiej (a¿ do po³owy XVIII w. jest chody na wojsko.
Bardziej zrozumiale w
to pewien standard wykszta³cenia dla œredniej szlachty) zwi¹zku z tym wygl¹da jego
rozpocz¹³ karierê w palestrze pocz¹tkowy sprzeciw wobec
wileñskiej, zostaj¹c w 1787 r. uchwalenia Konstytucji 3
sêdzi¹ ziemskim wileñskim. Maja 1791 r. Nale¿y te¿ doNominacja dosz³a do skutku, daæ, ¿e mia³ on tak¿e powopomimo sprzeciwu Karola Ra- dy formalne – na sesji 3 maja
dziwi³³a (z przydomkiem „Pa- podnosi³ kwestiê, ¿e uchwanie Kochanku”), sprawa opa- la siê ustawê z pogwa³cer³a siê o króla, który popar³ niem procedury. Wobec powszechnego poparcia UstaKorsaka.

wy Majowej zmieni³ jednak
zdanie i 5 maja te¿ j¹ zaprzysi¹g³. (W 1792 r. wydrukowa³
odezwê, w której wyjaœnia³
swoje stanowisko, popieraj¹c
Konstytucjê).
W 1794 r., po wybuchu Powstania Koœciuszkowskiego,
stawi³ siê w Wilnie na czele kilkudziesiêciu ch³opów, otrzyma³
szar¿ê genera³a majora milicji
woj. wileñskiego. By³ cz³onkiem
Komisji Porz¹dkowej woj. wileñskiego. Bra³ udzia³ w walkach o Wilno w lipcu 1794 r.
Najprawdopodobniej wraz
z wycofuj¹cymi siê si³ami polskimi z Litwy znalaz³ siê w
Warszawie. Poleg³ 4 listopada
na szañcach Pragi, podczas
szturmu wojsk Suworowa.
Tomasz Szczepañski
Literatura: Polski S³ownik
Biograficzny
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Komunikacja po wakacjach
Zmiany od 1 wrzeœnia

wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Powrót tramwajów na most Œl¹sko-D¹browski, zwiêkszenie czêstotliwoœci niektórych linii oraz uruchomienie
nowych po³¹czeñ – to tylko niektóre ze zmian jakie czekaj¹ sto³eczn¹ komunikacjê miejsk¹ na pocz¹tku kolejnego roku szkolnego.
W tym roku zmiany „powakacyjne” mo¿na podzieliæ na dwie
grupy: tymczasowe, które bêd¹ zwi¹zane z kolejnym etapem
remontu torów tramwajowych na Trasie W-Z (o szczegó³ach
poni¿ej) oraz sta³e.
Zmiany sta³e:
Pierwsz¹ zmian¹, która ucieszy pasa¿erów korzystaj¹cych
z linii: 101, 311, 315, 394, E-2 i E-5, bêdzie powrót tych linii
na warszawskie ulice po okresie wakacyjnego zawieszenia.
Powody do radoœci maj¹ te¿ mieszkañcy Tarchomina i Nowodworów. Linie ekspresowe: E-4 i E-8 po wakacjach bêd¹
kursowa³y nie tylko rano, ale tak¿e w szczycie popo³udniowym.
Na ulicach pojawi¹ siê tak¿e dwie nowe linie. Pierwsza z nich
– 338, bêdzie obs³ugiwa³a Utratê i Targówek Przemys³owy. Jej
trasa bêdzie prowadzi³a ulicami: DW. WILEÑSKI – Targowa –
Z¹bkowska – Radzymiñska – Naczelnikowska – Ksiêcia Ziemowita – Rzeczna – Zgrzebna – Ksiê¿nej Anny – Zabraniecka
– Utrata – Zabraniecka – Gwarków – UTRATA-SK£AD.
Uruchomienie drugiej linii – 304 zwi¹zane jest z otwarciem
nowej szko³y przy ul. Ostródzkiej. Autobus bêdzie kursowa³
tylko w dni nauki szkolnej na trasie: OSIEDLE DERBY – Skarbka z Gór – Berensona – Ostródzka – Mochtyñska – Kobia³ka
– OLESIN. W wybranych kursach linia bêdzie kursowa³a na
trasie: OSIEDLE DERBY – … – Oknicka – Lewandów – G³êbocka –…– OLESIN.
Równoczeœnie z uruchomieniem nowej szko³y, zlikwidowana zostaje placówka przy ul. Zau³ek. Dlatego te¿ skrócona
zostanie trasa linii 204: PKP PRAGA – Po¿arowa – Odrow¹¿a – Bartnicza – Rembieliñska – Kondratowicza - £abiszyñska – Kopijników – Bia³o³êcka – Juranda ze Spychowa –
Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OSIEDLE DERBY
Niektóre linie od wrzeœnia bêd¹ kursowa³y czêœciej. Krócej
na przystanku bêdzie trzeba czekaæ na linie: 523 (z 15 na 6
min. w godzinach szczytu), 500 (z 10 do 5 min. w godz. szczytu) oraz 190 (z 10 do 5-6 min. w szczycie).
Linia 190 bêdzie mog³a kursowaæ czêœciej w zwi¹zku z
uruchomieniem wydzielonego pasa autobusowo-tramwajowego na moœcie Œl¹sko D¹browskim.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e dotychczasowa trasa linii
500: Bródno Podgrodzie – Rondo „Rados³awa”, zostanie
wprowadzona jako sta³a.
Poprawi siê równie¿ czêstotliwoœæ linii 506 (z 20 na 10 min.
w szczycie). Z t¹ ró¿nic¹, ¿e autobusy bêd¹ kursowa³y czêœciej jedynie na odcinku z os. Górczewska do Mariensztatu,
czyli na najbardziej obci¹¿onym odcinku obs³ugiwanym dot¹d
przez liniê E-6. Od 1 wrzeœnia obie linie zostan¹ po³¹czone.
Czêœciej bêdzie kursowaæ równie¿ linia 186, która zostanie po³¹czona z lini¹ 404. Jej czêstotliwoœæ w szczycie zostanie zwiêkszona z 10 do 6 minut. Ponadto, w celu zapewnienia wiêkszej regularnoœci kursowania, jej trasa zostanie nieco skrócona: TARCHOMIN - … - Bitwy Warszawskiej 1920 –
Banacha – Pawiñskiego – Dickensa – SZCZÊŒLIWICE.
Linie 186 i 404 zapewniaj¹ obecnie obwodowe po³¹czenie
Tarchomina, Marymontu, Bielan, Woli, Ochoty i S³u¿ewca.
Niestety, z powodu bardzo d³ugiej trasy, przebiegaj¹cej miejscami przez „plac budowy” oraz tworz¹cych siê na niej korków, autobusy kursuj¹ bardzo nieregularnie. Czêsto siê spóŸniaj¹. ZTM otrzymywa³ bardzo wiele skarg na punktualnoœæ
linii 186. Pojawia³y siê tak¿e postulaty pasa¿erów o uruchomienie dodatkowych przystanków dla linii 404.
Po skróceniu trasy 186, po³¹czenie S³u¿ewca z Ochot¹
zapewni¹ w dalszym ci¹gu linie 504 (przy wiêkszej czêstotliwoœci) i 136. Ta druga linia bêdzie równie¿ ³¹czy³a S³u¿ewiec
z Wol¹. W celu ominiêcia ul. Marynarskiej, która równie¿ staje siê wielkim „placem budowy” oraz w celu obs³u¿enia odcinka, z którego zosta³a wycofana linia 186, jej trasa bêdzie
prowadzi³a Rac³awick¹ i Wo³osk¹.
Zmiany dotkn¹ równie¿ liniê 179. Zostanie skierowana na
zmienion¹ trasê: URSYNÓW PN. - … - al. KEN – Ciszewskiego – Roentgena – P³askowickiej – Pileckiego – Gandhi … - OS. KABATY. Dziêki temu mieszkañcy osiedli z rejonu
ulic: P³askowickiej i Roentgena bêdê mogli ³atwiej dostaæ siê
do stacji metra Imielin oraz Stok³osy. Co wa¿ne, autobus nie
bêdzie omija³ ¿adnego dotychczas obs³ugiwanego przystanku.
Linia 522 natomiast zmieni numer. Jako 422 bêdzie jeŸdzi³a (na tej samej trasie) jedynie w dni powszednie. W soboty i
œwiêta obs³ugê jej trasy przejm¹ kursuj¹ce z du¿¹ czêstotliwoœci¹ linie 131 oraz 520. Ponadto na odcinku jej trasy prowadz¹cej ul. Wiertnicz¹, potrzeby przewozowe zaspokoj¹
autobusy linii 180.

Utrzymane zostanie zawieszenie linii 408, której znaczenie komunikacyjne w ostatnich miesi¹cach bardzo mocno
zmala³o. Z powodu d³ugiej trasy, na której tworzy³y siê korki,
jej pasa¿erowie znacznie czêœciej wybieraj¹ podró¿ tramwajem (z Jelonek) i poci¹giem (z Rembertowa). Dodatkowym
argumentem za utrzymaniem zawieszenia kursowania tej linii jest fakt rozpoczêcia modernizacji wêz³a Marsa, która bardzo utrudnia p³ynny przejazd. Autobusy tej linii zape³nia³y siê
w tylko na œrodkowym fragmencie trasy. Wielkopojemne autobusy nie by³y wiêc w pe³ni wykorzystywane. Autobusy „odzyskane” dziêki zawieszeniu tej linii, pozwol¹ poprawiæ czêstotliwoœæ innych: 153, 520 czy 523 (zastêpuj¹cych na czêœci trasy liniê 408)
Linie: 307, 390 i 400 w zwi¹zku z przejêciem ich funkcji
przez inne linie zostan¹ zlikwidowane.
Zmiany zwi¹zane z remontem torów tramwajowych:
31 sierpnia rozpoczyna siê kolejny etap remontu torów tramwajowych na Trasie W-Z. Potrwa on do 18 wrzeœnia. W tym
czasie wy³¹czony bêdzie ruch tramwajowy na ci¹gu ulic: Towarowa – Okopowa (od ronda Daszyñskiego do ronda „Rados³awa) oraz w al. Solidarnoœci na odcinku od M³ynarskiej
do al. Jana Paw³a II.
Przywrócenie tras podstawowych:
* linia 4: ¯ERAÑ WSCHODNI- … - rondo ¯aba - 11 Listopada - Targowa - al. Solidarnoœci - most Œl¹sko-D¹browski al. Solidarnoœci - pl. Bankowy - … - WYŒCIGI
* linia 7: OKÊCIE - … - Targowa - Kijowska - al. Tysi¹clecia
- Kawêczyñska - KAWÊCZYÑSKA-BAZYLIKA
Wprowadzenie zmian dla linii:
* linia 10: OS.GÓRCZEWSKA - … - al. Niepodleg³oœci Nowowiejska - Marsza³kowska - Pu³awska - METRO WILANOWSKA
* linia 23: CZYNSZOWA - Stalowa - 11 Listopada - Targowa - al. Solidarnoœci - most Œl¹sko-D¹browski - al. Solidarnoœci - al. Jana Paw³a II - Broniewskiego - Wólczyñska - Nocznickiego - METRO M£OCINY [przywrócenie kursowania na
trasie zastêpczej]
* linia 26: OS. GÓRCZEWSKA - … - Wolska - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - al. Jana Paw³a II - al. Solidarnoœci most Œl¹sko-D¹browski - al. Solidarnoœci - Targowa - Grochowska - WIATRACZNA
* linia 28: KO£O - … - Targowa - Kijowska - al. Tysi¹clecia
- Kawêczyñska - KAWÊCZYÑSKA-BAZYLIKA
* linia 33: PIASKI - Broniewskiego - al. Jana Paw³a II - Cha³ubiñskiego - al. Niepodleg³oœci - Rakowiecka - Wo³oska Woronicza - Pu³awska - WYŒCIGI
* linia 36: WYŒCIGI - … - Andersa - Stawki - al. Jana Paw³a II - Popie³uszki - METRO MARYMONT
* linia 41: ¯ERAÑ WSCHODNI - Annopol - Rembieliñska Budowlana - Odrow¹¿a - rondo ¯aba - Starzyñskiego - most
Gdañski - S³omiñskiego - al. Jana Paw³a II - Popie³uszki METRO MARYMONT
Utworzenie linii:
* linia 44: METRO WILANOWSKA - Pu³awska - Woronicza
- Wo³oska - Marynarska - S£U¯EWIEC
Utrzymanie zmian:
* linia 1: ANNOPOL - … - rondo Rados³awa - al.Jana Paw³a II - Cha³ubiñskiego - al. Niepodleg³oœci - Nowowiejska Krzywickiego - Filtrowa - Grójecka - BANACHA
* linia 24: NOWE BEMOWO - … -M³ynarska - Wolska Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - rondo Daszyñskiego … - GOC£AWEK
* linia 71: PIASKI - Broniewskiego - al. Reymonta - Powstañców Œl¹skich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa M³ynarska - Wolska - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta Towarowa - Grójecka - Banacha - BANACHA
* linie 13, 27, 46: utrzymanie zawieszenia kursowania
tramwajów linii
Likwidacja linii: 2, 19, 22, 32, 47, 73
Wprowadzona zostanie równie¿ zastêpcza komunikacja autobusowa:
190 – linia zostanie wprowadzona na bus-tram-pas
Z-2 – DW. WILEÑSKI – … – al. Solidarnoœci – Leszno –
Górczewska – P³ocka – Wolska – P£OCKA – Wolska – Karolkowa – Wolska – Okopowa – al. Solidarnoœci – … – DW.
WILEÑSKI.
Z-5 – RONDO „RADOS£AWA” – Al. Jana Paw³a II – Stawki – Okopowa – Towarowa – PL. ZAWISZY – Towarowa –
Okopowa – Rondo „Rados³awa” – al. Jana Paw³a II – Dzika –
Al. Jana Paw³a II – RONDO „RADOS£AWA”. Bêdzie kursowa³a czêœciej: co 5 minut w godz. szczytu, co 7,5 minuty poza
szczytem oraz co 10 minut w dni œwi¹teczne.

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

Œwiêto ulic Z¹bkowskiej i Brzeskiej
Dom Kultury Praga zaprasza 6 wrzeœnia od godz. 12.00
na VI Praskie Spotkania z Kultur¹ - Wielokulturowa Praga.
Program:
Scena Z¹bkowska / Ulica Z¹bkowska
12.00 - SLIAÈANKA – folkowy zespó³ ze S³owacji
12.30 - BA£KAÑSKI MIX: Jaæ/Jovan Lakiciewiæ /Bo
13.00 - MOTEMA AFRICA
14.00 - WIELOKULTUROWA PARADA W RYTMIE SAMBY- parada
15.00 - MAX KLEZMER BAND
16.00 - KLINIKA LALEK
16.30 - IVAN MLADEK BANJO BAND (Jo¿in z ba¿in na Pradze!)
18.00 - KLINIKA LALEK
18.30 - HAYDAMAKY – zespó³ folk rockowy z Ukrainy
20.00 - KLINIKA LALEK
20.30 - RUSSKAJA – zespó³ folk rockowy z Rosji
Scena Konesera
12.00 - Teresa Mirga i Ka³e Ba³a
13.00 - Taniec ¿ydowski / warsztaty (Snunit)
14.00 - Kapela Praska
15.00 - Quartet Klezmer Trio
16.00 - Taniec, rytm, instrumentarium i œpiew cygañski - warsztaty (Teresa Mirga i Ka³e Ba³a)
17.00 - Michael Fedoroff
17.30 - Taniec ¿ydowski / warsztaty (Snunit)
18.30 - Quartet Klezmer Trio
20.30 - ¯anna Gierasimowa „Karuzela mi³oœci”
Afterparty:
22.00 Bojana Bo
23.00 Ba³kañska dyskoteka – DJ Jungle Feeling, fireshow
Nebojszy Kitanowicia (Progresywne Centrum Kultury z Laskowca, Serbia)
Ponadto na ulicach Z¹bkowskiej i Brzeskiej bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z tradycjami ró¿nych kultur, podziwiaæ pokazy taneczne, rzemios³a artystyczne, spróbowaæ przysmaków kulinarnych
z ca³ego œwiata, pos³uchaæ dŸwiêków tradycyjnej muzyki…
W programie m.in.:
- podwórko dalekowschodnie
- podwórko arabskie
- podwórko s³owackie
- podwórko ba³kañskie
- podwórko Sensu(Non)Sensu
- podwórko kubañskie
- podwórko japoñskie
- podwórko klubu Zwi¹¿ Mnie
- podwórko ukraiñskie
- podwórko indyjskie
- podwórko afrykañskie
- podwórko brazylijskie
- warsztaty Teatru Remus
Na terenie zabytkowej Wytwórni Wódek „Koneser” zaprezentuj¹ siê zwi¹zane historycznie z Prag¹ kultury ¿ydowska, rosyjska, cygañska.
We wnêtrzach hal Konesera podziwiaæ bêdzie mo¿na wystawê Andrzeja £ojko, a dziedziñcu zagraj¹ tradycyjne kapele
klezmerskie, cygañskie, rosyjskie oraz Kapela Praska
Godz. 15.30 - 17.00 - mecz Polskiej Reprezentacji Pi³karskiej Dziennikarzy kontra Brazylia (plac przy ul. Brzeskiej)

Chopin 2010 – gra online
W piêciu wersjach jêzykowych – polskiej, angielskiej,
niemieckiej, francuskiej i hebrajskiej – jest ju¿ dostêpna gra online o Fryderyku Chopinie. Gra opracowana
przez InfoPragê nawi¹zuje do przysz³orocznych obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora.
Gracz pokonuj¹c kolejne etapy poznaje miejsca w Warszawie, które zwi¹zane s¹ z Chopinem. Odwiedza m.in.
£azienki, Krakowskie Przedmieœcie, Pa³ac Ostrogskich na
Tamce i ¯elazow¹ Wolê. Dziêki dodatkowym informacjom
dowiaduje siê wielu szczegó³ów o dawnej i wspó³czesnej
stolicy. Gra pozwala w przystêpny i atrakcyjny sposób poznaæ ¿yciorys i twórczoœæ Chopina, bowiem jej poszczególne plansze ilustrowane s¹ utworami kompozytora.
Gra dostêpna jest poprzez miejsk¹ stronê internetow¹ pod adresem um.warszawa.pl/chopin2010/gra
oraz e-warsaw.pl/chopin2010/game
Pomys³odawc¹ i zleceniodawc¹ gry jest Biuro Promocji
Miasta.

Lewa strona medalu

Ulice
I po wakacjach. Za chwilê
znów utkniemy w gigantycznych korkach, zw³aszcza po
prawej stronie Wis³y. Wprawdzie wiceprezydent Wojciechowicz zapewni³ mnie osobiœcie, ¿e remont Mostu Œl¹sko
– D¹browskiego zakoñczy siê
w terminie, czyli na koniec
sierpnia, ale bêdzie to po prostu powrót do stanu sprzed kilku miesiêcy. A najgorsze jeszcze przed nami, bo wkrótce
powinna zakoñczyæ siê procedura odwo³awcza do przetargu na drug¹ liniê metra i ruszyæ
jej budowa. To oznacza wy³¹czenie z ruchu skrzy¿owania
Solidarnoœci z Targow¹,
³¹cznie z zamkniêciem ca³ej tej
ulicy. Z kolei na Bia³o³êce ju¿
dziœ mamy utrudnienia na Modliñskiej, zwi¹zane z jej przebudow¹. Pociesza fakt, ¿e budowa Mostu Pó³nocnego idzie
pe³n¹ par¹, ale sam most to za
ma³o, zw³aszcza, ¿e po jego
otwarciu do remontu pójdzie
przeprawa Grota – Roweckiego. Jakby tego by³o ma³o, w
mediach gruchnê³a wiadomoœæ, ¿e w³adze Warszawy
chc¹ siê wycofaæ z kilku kluczowych inwestycji drogowych

w prawobrze¿nej Warszawie.
Wprawdzie nie s¹ to informacje potwierdzone przez ratusz,
ale wysoce prawdopodobne w
obliczu kryzysu i ogromnych
ciêæ w wydatkach. Oficjalnie
nie poinformowa³ o tym radnych jeszcze nikt, mimo ¿e
zmianami w bud¿ecie bêdziemy zajmowaæ siê na sesji Rady
Warszawy ju¿ 17 wrzeœnia.
Zagro¿ona jest przede
wszystkim Trasa Tysi¹clecia,
maj¹ca po³¹czyæ obie Pragi i
Targówek, tym samym odci¹¿aj¹c jedyne istniej¹ce dziœ
po³¹czenie ulicami: Targow¹ i
Grochowsk¹. Miejscy urzêdnicy zas³aniaj¹ siê tu protestami mieszkañców, zapominaj¹c, ¿e jej przebieg wystarczy
lekko zmodyfikowaæ, a nie
wyburzaæ pó³ Pragi, co bulwersuje – zreszt¹ s³usznie pra¿an. Niepewny mo¿e byæ
te¿ los Trasy Œwiêtokrzyskiej,
która ma biec od mostu o tej
nazwie wzd³u¿ torów kolejowych, przeci¹æ Targow¹ i na
wysokoœci Markowskiej dotrzeæ do Kijowskiej i dalej do
ul. Zabranieckiej, by tam spotkaæ siê ze wspomnian¹ wczeœniej Tras¹ Tysi¹clecia. Te
dwa rozwi¹zania – planowane zreszt¹ od kilkudziesiêciu
lat – w sposób znacz¹cy poprawi³yby sytuacjê komunikacyjn¹ ogromnej czêœci prawobrze¿nej Warszawy. Tymcza-

Prosto z mostu

Bez ³adu i sk³adu
Brak wizji w zarz¹dzaniu
Warszaw¹ wyziera z ka¿dej
szpary pruj¹cej siê administracji miejskiej. Od czasu do czasu realizowane s¹ nieudolnie
- albo i wcale nie - fajerwerki
w rodzaju budowy Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, reformy
s³u¿by zdrowia, kastrowania
pedofilów... O, przepraszam:
zapêdzi³em siê, to nie ten
dzia³acz Platformy.
W polityce miejskiej brak
wizji oznacza przede wszystkim brak miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz rada
miasta uchwali³a dotychczas
- czyli przez prawie trzy lata zaledwie 26 miejscowych planów. Dla porównania, w ostatnim roku rz¹dów PiS w sto³ecznym ratuszu (po odejœciu
Lecha Kaczyñskiego, który
blokowa³ wszystkie dzia³ania,
które nie by³y niezbêdne do
jego kampanii wyborczej) rada
miasta uchwali³a - przez nieca³y rok - 12 planów. Wœród
planów zagospodarowania,
uchwalonych w czasach Platformy Obywatelskiej, nie ma
¿adnego strategicznego, porz¹dkuj¹cego fragment przestrzeni miejskiej o znaczeniu
ponadlokalnym.
Zamieszanie wynik³e z braku planów dotyka teraz praskiego dworca PKS Stadion.
Nie miejsce tu, by dywagowaæ, dlaczego jeden z dwóch
g³ównych sto³ecznych dworców autobusowych przetrwa³
nietkniêty jak¹kolwiek modernizacj¹ od czasu filmu „Nie ma
ró¿y bez ognia”. Nowe s¹ tylko obskurne stragany. Przymiarki do uporz¹dkowania terenu wokó³ Stadionu Narodowego doprowadzi³y do pomys³u przeniesienia dworca PKS
Stadion, obs³uguj¹cego po³¹czenia z ca³¹ wschodni¹ czêœci¹ kraju, na Dworzec Za-

Rada wielu

HGW na wojnie

sem dowiadujemy siê, ¿e ratusz planuje po cichu od³o¿yæ
je w bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ, zapominaj¹c o planowanym pocz¹tkowo terminie
na Euro 2012.
Czy te czarne wieœci siê
sprawdz¹? Wszystko w rêkach radnych Rady Warszawy, bo to do nich nale¿y ostateczna decyzja. Wœród moich
klubowych kolegów z Lewicy
istnieje zgoda, ¿e w Pragê
trzeba inwestowaæ i ze wzglêdu na wieloletnie zaniedbania
ka¿da z³otówka jest tu na
wagê z³ota, tym bardziej, ¿e
mieszkañców tej czêœci stolicy przybywa gwa³townie.
Mam nadziejê, ¿e rozumiej¹ to
równie¿ radni z klubów PiS i
PO - zw³aszcza ci, których
okrêgi wyborcze znajduj¹ siê
po tej stronie Wis³y. To do nich
przede wszystkim apelujê o
porozumienie ponad partyjnymi podzia³ami i wspólne dzia³ania na rzecz obu Prag, Bia³o³êki i Targówka. Bo ulice nie
maj¹ charakteru politycznego
– nie s¹ ani czarne, ani czerwone. Najwy¿szy czas to
wreszcie zrozumieæ.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Czytam w prasie informacje
o zniszczeniach w hali KDT.
Hali zdemolowanej, pocz¹wszy od drzwi wejœciowych
przez pracowników agencji
ochrony „Zubrzycki”, którzy
uparli siê wchodziæ nie przez
otwarte wejœcie od strony naro¿nika ulic Marsza³kowskiej i
Œwiêtokrzyskiej, ale przez
drzwi zamkniête. Wchodziæ
razem z drzwiami. Agencji
ochrony za pilnowanie mienia
zap³aci³o ciê¿kie pieni¹dze
miasto, bêd¹ce wspó³w³aœcicielem spó³ki KDT. Czy zap³aci³o te¿ za demolkê blaszaka?
By³em od pocz¹tku œwiadkiem pacyfikacji KDT. Sta³em
po stronie prawa, po stronie
polskich obywateli, którzy na
mocy wa¿nych umów prawnych i aktów prawa lokalnego
zainwestowali swoje pieni¹dze najpierw w obiekt tymczasowy. A potem zebrali niebagateln¹ kwotê 50 mln z³ na inwestycjê w nowy dom handlowy. Piêkny jak Z³ote Tarasy,
ale nie tak drogi i pozostaj¹cy
w polskich rêkach.
Bezbronni ludzie zostali poturbowani i potraktowani gazem przez uzbrojonych ochroniarzy, realizuj¹cych polityczny cel wiceprzewodnicz¹cej
PO, Hanny GronkiewiczWaltz. Pani Prezydent jak kania d¿d¿u ³aknie sukcesu. Ma
nim byæ zwalczenie polskiego
drobnego handlu.
To prawda, ¿e blaszak KDT
szpeci³ centrum miasta. Ale
przecie¿ nikt go nie broni³. Jego
likwidacji chcieli kupcy i opozycja. Chcieli te¿, by miasto wywi¹za³o siê ze zobowi¹zañ wobec swoich partnerów i zrealizowa³o uchwa³ê Rady Warsza-

POzytywnie
chodni. Kilkaset autobusów
musia³oby siê przedzieraæ codziennie przez œródmiejskie
korki, dziêki czemu podró¿
nimi wyd³u¿y³aby siê o co najmniej pó³ godziny.
Nowy dworzec autobusowy
mia³ powstaæ przy Dworcu
Wschodnim - ale nie powstanie. W³aœciciel dzia³ki, pañstwowe przedsiêbiorstwo
Poczta Polska, na której dworzec jest planowany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystawia tê nieruchomoœæ
na sprzeda¿. Kluczowe jest tu
s³owo „projekt” planu. Nie ma
obowi¹zuj¹cego planu dla
tego terenu (mimo propagandowego zadêcia nie powsta³
te¿ miejscowy plan otoczenia
Stadionu Narodowego). Miasto nie ma ¿adnej mo¿liwoœci
zatrzymania sprzeda¿y dzia³ki przy Dworcu Wschodnim
pod zabudowê, nie maj¹c¹ nic
wspólnego z komunikacj¹.
Tak traci siê kolejn¹ szansê na uporz¹dkowanie miasta. Nowy wschodni dworzec
autobusowy zapewne powstanie za kilka lat w innym miejscu, mniej funkcjonalnym mniej dostêpnym dla pasa¿erów, ale za to dostêpnym dla
nieudolnych urzêdników.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Zmiany
II po³owa 2009 r. przyniesie
- lub ju¿ przynios³a - znacz¹ce
zmiany ustrojowe w dzielnicach
warszawskich. 4 lipca wesz³a
w ¿ycie, przygotowana z inicjatywy Klubu Parlamentarnego
PO, nowelizacja ustawy o
ustroju m.st. Warszawy, która
umo¿liwi³a zarz¹dowi dzielnicy
upowa¿nienie poszczególnych
cz³onków zarz¹du oraz innych
pracowników urzêdu, do za³atwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej i podatkowej.
Ma³o osób zdaje sobie
sprawê, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów, organem
wykonawczym w dzielnicy
m.st. Warszawy nie jest burmistrz, ale zarz¹d dzielnicy w
ca³oœci. Jest to sytuacja odmienna od ustroju, jaki obowi¹zuje w gminach, gdzie organem jest wybierany w bezpoœrednich wyborach prezydent, burmistrz albo wójt. Taka
sytuacja powodowa³a, ¿e pod
ka¿d¹ decyzj¹ administracyjn¹ lub podatkow¹ wydawan¹ w imieniu zarz¹du dzielnicy musia³by siê podpisaæ
osobiœcie ca³y sk³ad zarz¹du.
Fakt ten stanowi³ powa¿ne
ograniczenie organizacyjne,
utrudniaj¹ce przekazanie dzielnicom warszawskim szerszych
kompetencji poprzez uchwalenie przez Radê Warszawy statutów poszczególnych dzielnic.

Jednak to ograniczenie mamy
ju¿ za sob¹ i 28 sierpnia br.
Rada Warszawy skieruje do
poszczególnych rad dzielnic
projekty statutów dzielnicowych celem ich zaopiniowania.
Godn¹ poparcia propozycj¹, jaka znalaz³a siê w projektach statutów dzielnic, jest
nadanie prawa inicjatywy
uchwa³odawczej grupie co
najmniej 3% posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze do
Rady Dzielnicy. Inna istotna
zmiana ustrojowa to wprowadzenie zakazu przewodniczenia sta³ym komisjom rady, nie
tylko przez przewodnicz¹cego
rady dzielnicy, ale tak¿e przez
wiceprzewodnicz¹cych rady.
Uchwalenie statutów dzielnic bêdzie nastêpnym etapem
decentralizacji, która zosta³a
zapocz¹tkowana wraz z wejœciem w ¿ycie w 2008 r. Statutu m.st. Warszawy.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl
www.jaworski.waw.pl

wy, a wiêc pozwoli³o kupcom na
budowê nowego obiektu. To
prawda, ¿e Warszawê zala³y
nielegalne stragany. Ale w³adzy
nie wolno na drobne wykroczenia przeciwko porz¹dkowi reagowaæ ³amaniem prawa.
Za nieskasowanie biletu nie
wolno biæ pasa¿erów i traktowaæ ich gazem. Czy kontrolerzy poturbowaliby m³odego radcê prawnego w warszawskim
autobusie, gdyby nie jasny sygna³ Hanny Gronkiewicz-Waltz
i ministra Czumy, ¿e jest polityczne przyzwolenie na agresjê wobec warszawiaków?
Wyborcy PO raczej nie kupuj¹ na straganach, tylko w
galeriach handlowych. Raczej
je¿d¿¹ samochodami ni¿ komunikacj¹ miejsk¹. Ale silna

sonda¿ami poparcia dla PO,
prezydent Warszawy wyruszy³a najwyraŸniej na wojnê.
Ka¿dy z nas mo¿e zostaæ
potraktowany jak kupiec z
KDT, handlarz z Sadyby, czy
jad¹cy z rodzicami autobusem
prawnik. Kogo znowu pobij¹
podw³adni Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Przed i po wrzeœniu
Nie wiem, czy ktokolwiek z
Pañstwa zastanawia³ siê, z
jakim wydarzeniem wiêkszoœci Polaków kojarzy siê 1
wrzeœnia. Czy s¹ to kolejne
rocznice wybuchu II wojny
œwiatowej, czy raczej rozpoczêcia kolejnego roku szkolnego. Jako historyk doceniam
fakt i etos, rozumiem ceremonia³, wagê obecnoœci dostojnych goœci, polityków celebruj¹cych – premierów, kanclerzy,
ambasadorów itp. Jako nauczyciela bardziej cieszy mnie
widok dumnych mam i ojców,
wystrojonych pierwszaków,
przejêtych babæ i dziadków. 1
wrzeœnia to dla kilkuset tysiêcy nauczycieli powrót do pracy, dla milionów uczniów powrót do codziennych obowi¹zków. W tym roku na Pradze
pocz¹tek roku szkolnego w
wiêkszoœci placówek rozpocznie siê tradycyjnie z ma³ymi
odstêpstwami. Te wyj¹tki to
nie dokoñczone remonty parteru, pierwszego piêtra i klatek schodowych w budynku
XX Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy ul. Objazdowej 3 oraz
remont pomieszczeñ w budynku Przedszkola Nr 174
przy ul. Markowskiej 8, gdzie
trwaæ bêdzie wymiana instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania. Godnym odnotowania bêdzie tak¿e obecnoœæ prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w inauguracji
roku szkolnego SP 127 przy
ulicy Kowieñskiej 12/20, placówki „dotkniêtej” wieloletni¹
inwestycj¹ pod nazw¹ budowa hali sportowej, która
wreszcie zostanie oddana do
u¿ytku, a pani prezydent, jak
mniemam, dokona oficjalnego
jej otwarcia. Pozosta³e remonty placówek oœwiatowych zgodnie ze stanem mojej wiedzy - zostan¹ ukoñczone planowo. Jak dobrze pójdzie, to
pani prezydent zaszczyci nas
oficjalnie w tym roku jeszcze
nie raz. Przygotowany jest do
otwarcia pierwszy z „Orlików”
przy Targowej 86, byæ mo¿e
wykonawcy zd¹¿¹ z drugim
przy Szanajcy 5. Na pewno
uruchomiony zostanie obiekt
sportowy bêd¹cy czêœci¹ DOSiR przy Kawêczyñskiej 44a.
W ostatnich dniach sierpnia
wznawiaj¹ prace komisje rady.
Komisja bud¿etu, która spoty-

ka siê 27 sierpnia bêdzie opiniowa³a projekty zmian w
dzielnicowym za³¹czniku do
bud¿etu, umo¿liwiaj¹cy miêdzy innymi finansowanie nowo
powsta³ego obiektu przy Kawêczyñskiej 44a. Komisja infrastruktury pochyli siê zapewne nad projektem przebudowy Wybrze¿a Helskiego na
odcinku od ul. Okrzei do ul. Jagielloñskiej. Projektowana jest
tam ulica o klasie Z (zbiorcza),
2 razy po 2 pasy ruchu bez
pasa dziel¹cego na d³ugoœci
2,5 kilometra ( pomiêdzy ZOO
a Wis³¹). Trasa ta z jednej
strony mo¿e u³atwiaæ ruch na
Targówek i Bia³o³êkê, a w
weekend - stanowiæ zaplecze
parkingowe dla odwiedzaj¹cych ZOO. Odbêd¹ siê tak¿e
dyskusje na temat stanu zaawansowania realizowanych
w dzielnicy remontów i inwestycji. O tym pozwolê sobie
jednak napisaæ w kolejnych
felietonach.
Wracaj¹c do odwiedzin, kilka dni temu zaszczyci³ swoj¹
obecnoœci¹ Szpital Praski (po
raz pierwszy w tej kadencji) jeden z wiceprezydentów m.st.
Warszawy, odpowiadaj¹cy od
niedawna za sprawy s³u¿by
zdrowia Jacek Wojciechowicz. Powodem by³o wrêczenie odznak dla zas³u¿onych
pracowników Szpitala. Przy
okazji pan prezydent zapozna³
siê ze stanem inwestycji w
pawilonie A2, który zgodnie z
harmonogramem bêdzie uruchamiany w przysz³ym roku.
Odby³y siê tak¿e rozmowy o
koniecznych kolejnych œrodkach na wyposa¿enie tej placówki w ca³¹ niezbêdn¹ aparaturê medyczn¹. Wstêpne
deklaracje wygl¹daj¹ nieŸle.
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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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI - korepetycje,
absolwentka filologii angielskiej UW, tel. 0606-727-565
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka, nauczycielka przygotuje do
poprawki 0698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka
022 374-53-27
JÊZYK polski, nauczyciel
liceum, egzaminator OKE,
pomoc przy egzaminach,
powtórki, przygotowanie do
matury, Bia³o³êka, Tarchomin,
Bródno, tel. 022 811-53-22,
0602-678-811
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0511-486-484
MATEMATYKA, chemia, fizyka,
dojazd, tel. 0500-865-729
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01

CZYSZCZENIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki, karcherem profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 0602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Przedszkole domowe og³asza
zapisy dzieci w wieku 3-5 lat.
Zacisze, ul. Fioletowa 16
tel. 0728-861-101

ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomodernizacyjne 0603-514-783
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
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
SPRZEDAM, WYNAJMÊ
SPRZEDAM grób (Bródno)
022 818-81-12
WYNAJMÊ lokal 20-40m2 na
pracowniê artystyczn¹ najchêtniej w okolicach ul. Radzymiñskiej, potrzebna si³a,
woda, tel. 0503-726-466
INNE
OWCZARKI niemieckie szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE,
tel.
0606-344-485

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

Filipiñski uzdrowiciel ALEX TADINA
Absolwent United Institute
of Natural Medicine of Abra
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi
z rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, z ojca na syna.
Mimo m³odego wieku jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj po namowie i z
rekomendacji sekretarza Stowarzyszenia Uzdrowicieli w
Baguio City CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w cie-

le cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu
chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy
indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe
operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie
u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.
Przypadki pomocy mo¿na wymieniaæ d³ugo Pani Annie pomóg³ w dolegliwoœciach kamieni
¿ó³ciowych, Pan
Andrzej, któremu

poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie, Pani
Maria – drêtwienie r¹k …
ALEX skutecznie pomaga w
leczeniu wielu chorób. Miêdzy
innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
27, 28 i 30 sierpnia
1, 2, 3, 5, 8, 10 i 11 wrzeœnia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Muszelka te¿ chrzci
Proszê Szanownych Pañstwa, nie wiem, jak Wy, ale ja
ju¿ po wakacjach. Z racji swoich ¿eglarskich zainteresowañ nabra³em w kanistry
benzyny na stacji Shell w Legionowie i ruszy³em Narwi¹ i
Pis¹ w kierunku Mazur. Silnik
nie mia³ mocy, grza³ siê i gas³
co jakiœ czas. Przy bardzo silnym nurcie nie by³o to bezpieczne. Na 20 km przed Piszem odmówi³ wspó³pracy
kompletnie. W nocy, we mgle,
zimnie i chmarach owadów
pomocy udzieli³o WOPR za
odpowiedni¹ op³at¹. W piskim serwisie motorowodnym, po wymianie paliwa,
dop³yn¹³em do krainy wielkich jezior i mo¿na by³o rozwin¹æ ¿agle.
Aliœci wszystkich zmotoryzowanych informujê, ¿e po
zbadaniu próbki paliwa wykryto dodatek oleju napêdowego lub opa³owego w benzynie. Dziêkujê legionowskiej
muszelce za 72 litry
ochrzczonego paliwa, moc
zagro¿eñ i zniszczony silnik
zaburtowy.
Mo¿e w czêœci dla zwierz¹t
warto poœwiêciæ kilka s³ów,
jakie zagro¿enia czekaj¹ na
naszych pupili w porze wakacji. Zacznê od tego, które jest
przestêpstwem, jak fa³szowanie paliwa. Porzucenia.
Drodzy Pañstwo. Ka¿dego
roku ta sama polka. Nagminnie porzucamy naszych
czworono¿nych przyjació³.
Fakty i dane zastraszaj¹. Najpopularniejsz¹ form¹ porzucenia jest wywiezienie. Niechciane zwierzêta trafiaj¹ na
ulice, w rejony parkowe, lasy
i pobli¿a jezior i rzek. Czêsto
s¹ przywi¹zywane, okaleczane, czy jak w przypadków
kotów - umieszczane w
szczelnych torbach foliowych. Cieszymy siê wolnoœci¹, jako naród, od niedawna. Niestety zbyt krótko, aby
wolnoœæ sprzêg³a siê z odpowiedzialnoœci¹. Myœlê, ¿e tak
d³ugo bêdziemy krytykowali
naszych polityków, jak d³ugo
nie nabierzemy szacunku dla
naszych podopiecznych i
przyrody nas otaczaj¹cej. Z
punktu widzenia prawa porzucenie traktowane jest jak
znêcanie siê nad zwierzêciem i grozi za to kara utraty
wolnoœci lub finansowa. Czas
ju¿ na sporz¹dzenie rejestru
w³aœcicieli, obowi¹zkowe
oznakowanie wszystkich
zwierz¹t i powi¹zanie w prosty sposób wyszukiwark¹ internetow¹.

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

Drugie powa¿ne zagro¿enie
to przegrzanie. W tym roku
s³oñce nas nie rozpieszcza,
ale zdarzaj¹ siê dni upalne.
Zamkniête pomieszczenia,
samochody, gara¿e lub niezadaszone kojce czy legowiska i
brak dostêpu do wody. Warto
zwracaæ uwagê na psy i koty z
d³ug¹ sierœci¹. W podró¿y czy
na spacerze z d³ugow³osym
czworonogiem zalecam posiadanie butelki wody do doraŸnego pojenia i sch³adzania.
Patologiczne przegrzanie ob-

jawia siê niechêci¹ do ruchu,
nadmiernym ziajaniem, utrat¹
przytomnoœci, a nastêpnie objawami przypominaj¹cymi padaczkê: drgawkami, wygiêciem szyi do ty³u i oczopl¹sem.
Akcja ratunkowa powinna zacz¹æ siê od sch³adzania zwierzaka i szybkiego transportu do
lekarza weterynarii.
PS
Shell w jêzyku angielskim
oznacza muszlê
Legionowo pozostaje po
staremu

SZUMA SP. Z O.O.

TRANSPORT
Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI
Indywidualne i firmowe
Faktury VAT
15 lat doœwiadczenia w bran¿y
transport.szuma@wp.pl

605 959 277

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
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 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 44/CP/2009 z dnia 18.08.2009 r. ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia dn 40 PE o d³ugoœci ok. 110,0 m
w drodze bez nazwy w³¹czonej do ul. Krokwi stanowi¹cej dzia³kê nr ew. 32 w obrêbie 4-04-10 w Dzielnicy Bia³o³êka na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412
Warszawa, z³o¿onego dnia 30.04.2009 r., zweryfikowany w dniu 07.05.2009 r.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 305 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-196.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
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 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
DECYZJA Nr 43/CP/ 2009 Z dnia 18.08.2009 r.
ustalaj¹ca warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie oœwietlenia ulicznego ul. Odlewniczej
na terenie dzia³ek nr ew. 1/1, 1/2, 2, 3, 4/1 w obrêbie 4-07-15 oraz nr ew. 46, 59 w obrêbie 4-07-10
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek Zarz¹du Dróg Miejskich z siedzib¹ w
Warszawie ul. Chmielna 120, z³o¿onego w dniu
26.05.2009 r. z upowa¿nienia ZDM wystêpuje
P. El¿bieta Wirska.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 –
parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego
og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania 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, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy, za poœrednictwem
Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie oœwietlenia w ul. Romana Maciejewskiego, na dz. ew. nr 5/3, 5/4, 5/6 obrêb 4-03-07 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y prawo zapoznania siê z dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy, w dniach przyjêæ, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, oraz sk³adania wniosków i za¿aleñ za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z
ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji objêtej przedmiotow¹ decyzj¹.
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).
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Nowy plac zabaw na Tarchominie
Budowa placu zabaw przy ul. Antalla w Osiedlu RSM
„PORAJE” zosta³a zakoñczona i teren udostêpniony dzieciom. Stary plac, który w tym miejscu istnia³, zmodernizowano, a wiêkszoœæ zabawek zdemontowano. Ich miejsce zajê³y nowe, atrakcyjne. Wykonano nowe ogrodzenie, bo plac zosta³ powiêkszony z 1500 m2 do oko³o 2000
m2. Miejsce zabaw ma dwa wejœcia, a przy ka¿dym z nich
znajduje siê regulamin korzystania z urz¹dzeñ placu. Zadbano tak¿e o otoczenie. Strasz¹cy do niedawna obiekt
hydroforni otrzyma³ œwie¿¹ elewacjê, ozdobion¹ barwnymi rysunkami.

Plac zabaw jest profesjonalnie zaaran¿owany i wyposa¿ony w nowoczesne urz¹dzenia. Dzieci mog¹ bawiæ
siê na zestawie Balbinka 01,
który posiada ruchomy tramp,
mostek z lin, sklepik,
zje¿d¿alniê oraz grê integracyjn¹ „kó³ko krzy¿yk”. Kolejn¹
atrakcj¹ jest urz¹dzenie sportowo-rekreacyjne w postaci
wielok¹ta sprawnoœciowego
oraz linarium obrotowe „Piramida”. Dzieci mog¹ korzystaæ
z podwójnej huœtawki wahad³owej „maluch”, dwuosobowego bujaka sprê¿ynowego
oraz huœtawki wahad³owej z
siedziskiem wielofunkcyjnym
typu „bocianie gniazdo”. Miejsce zabaw zosta³o wyposa¿one w tablice do rysowania
kred¹, szeœciok¹tn¹ zadaszon¹ piaskownicê oraz zestaw muzyczny. Na placu za-

baw pojawi³y siê nowe ³awki
oraz kosze na œmieci.
Bezpieczna nawierzchnia
wykonana jest z mat gumowych w strefie bezpieczeñstwa pod linarium, z ograniczeniem strefy obrze¿em z
taœmy gumowej. Bêdzie równie¿ dostêp do kranu z bie¿¹c¹ wod¹.
Jak mówi Roman Lulis,
przewodnicz¹cy Rady Osiedla „Poraje”, modernizacja
placu zabaw to wynik starañ
cz³onków rady i administracji osiedla. Wspólnie opiniowano projekty, okreœlono zakres zmian i ¿ywo interesowano siê realizacj¹ zamierzenia. Ogólny koszt modernizacji i wyposa¿enia placu
w nowe zabawki wyniós³
oko³o 150 tys. z³.
19 sierpnia br. odby³o siê
otwarcie placu zabaw. A ¿e

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

by³a to oczekiwana przez
dzieci i rodziców inwestycja
osiedlowa, œwiadczy³a frekwencja na festynie, który
zosta³ zorganizowany z okazji otwarcia. Pogoda dopisa³a, a wiêc kilkadziesi¹t matek z dzieæmi, nieco starsze
dzieci samodzielnie, przybyli
na imprezê z wieloma atrakcjami. By³y pokazy stra¿y

po¿arnej, spotkanie z policjantami, zabawa w bañki
mydlane, malowanie tatua¿y, balonowe prezenty,
„pieszczoty” z autentycznym
wê¿em, konkursy, s³odki poczêstunek i oczywiœcie zabawa na nowych urz¹dzeniach placu zabaw.
Tekst i zdjêcia:
Andrzej Maœlankiewicz

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
og³asza
na dzieñ 28 wrzeœnia 2009 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych w przetargu
wywieszone bêd¹ od dnia 26.08.2009 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2,
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach
obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej: m.st.
Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga
Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach
wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ u
p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale
Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438, tel.
022 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.
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II Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
II Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej organizowany jest przez Dom Kultury Praga przy wspó³udziale Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bo¿ej Loretañskiej. Drugi Festiwal, rozbudowany w stosunku do pierwszej edycji, odbêdzie siê w dniach od 5 wrzeœnie do 4
paŸdziernika, w koœciele Matki Bo¿ej Loretañskiej przy
ul. Ratuszowej 4 (w najstarszym zachowanym zabytku
sakralnym prawobrze¿nej Warszawy), w niemal wszystkie kolejne soboty i niedziele – ³¹cznie 10 koncertów.
Wyst¹pi¹ znane i cenione stanie zaspokoiæ szerokie
zespo³y: sekstety „Affabre grono odbiorców. Wstêp na
Concinui” i „Camerata Vistu- koncerty bêdzie wolny.
la”, kwartet „Prima Vista”, jazProgram:
zowe Trio Janusza Strobla
5 wrzeœnia - Zapomniana
oraz wybitni artyœci polscy i muzyka polska – w wykonazagraniczni: Konstanty An- niu sekstetu pod kierownicdrzej Kulka, Izabella K³osiñ- twem Andrzeja Wróbla „Caska, Alina Ratkowska, Ja- merata Vistula” z solistami
nusz Strobel, Paolo Pandol- (Ann¹ Wróbel – wiolonczela,
fo /W³ochy/, Dmitry Makare- Adamem Klareckim – organy/
vich /Bia³oruœ/ i m³odzi, uta- W³oc³awek), w programie
lentowani, uhonorowani licz- koncertu znajd¹ siê rzadko
nymi nagrodami muzycy.
wykonywane utwory muzyki
Idea Praskiego Festiwalu polskiej. W programie pojawi
Muzyki Kameralnej i Organo- siê tak¿e ¿artobliwy akcent
wej, zaplanowanego w wielo- wspó³czesny i utwór Menletniej perspektywie, zrodzi³a delssohna w rocznicê jego
siê z g³êbokiego przekonania dwusetnych urodzin.
o potrzebie edukacji arty6 wrzeœnia - Muzyczne
stycznej i budowania wyso- dziedzictwo Renesansu –
kiej kultury muzycznej na wyst¹pi sekstet wokalny Afwarszawskiej Pradze. Pro- fabre Concinui/Poznañ, w regram Festiwalu jest tak skon- pertuarze dzie³a sakralne i
struowany, aby móg³ zainte- œwieckie epoki renesansu.
resowaæ zarówno przeciêtne12 wrzeœnia - Witra¿e go odbiorcê, jak i melomana. muzyczna instalacja na orgaRó¿norodnoœæ repertuaro- ny i tr¹bkê – wykonawcy:
wa (od renesansowej muzy- Dmitry Makarevich – tr¹bka
ki wokalnej a¿ po jazz) jest w /Miñsk, Bia³oruœ/ i Marcin

Sówka – organy /£ódŸ/, podczas Wieczoru zabrzmi¹
dzie³a niedawno zmar³ego
wybitnego czeskiego kompozytora Petra Ebena „Okna”
(Witra¿e) na tr¹bkê i organy
a tak¿e „Pascha Nostra” i „Sonant” - utwóry niedawno zmar³ego kompozytora polskiego
- Mariana Sawy.
13 wrzeœnia - Od Paganiniego do Kulki – wykonawcy:
Konstanty Andrzej Kulka –
skrzypce, Marcin Armañski –
organy /Œwidnica/, muzyczne
spotkanie z jednym z najwybitniejszych muzyków w historii polskiej wiolinistyki.
19 wrzeœnia - Koncert
inspirowany twórczoœci¹
Krzysztofa Komedy – wykonawcy Pawe³ Gusnar – saksofony oraz Jan Bokszczanin
– organy, bêdzie to interesuj¹ce zestawienie brzmienia
saksofonów i organów w niespotykanym repertuarze, nie
stricte jazzowym i nie do koñca klasycznym, zostan¹ wykonane kompozycje Krzysztofa Komedy w nowych aran¿acjach, a tak¿e utwory jemu
poœwiêcone, zosta³y zaplanowane prawykonania kilku
utworów.
20 wrzeœnia - La musique
des femmes – wykonawcy:
Izabella K³osiñska – sopran,
Joanna £ukaszewska – me-

zosopran, Ewa B¹k – organy
/Bielsko-Bia³a/, w koncercie
wyst¹pi wybitna diva operowa Izabella K³osiñska w repertuarze sakralnym.
26 wrzeœnia - Duety na flet
i organy – w wykonaniu Duo
Consonantes: Joanna Woszczuk-Garbacz – flet i Jakub
Garbacz /£ódŸ/, koncert wype³niony bêdzie muzyk¹ w
opracowaniach na doskonale ze sob¹ wspó³brzmi¹ce instrumenty: flet i organy.
27 wrzeœnia - Haendel,
Haydn, Mendelssohn – wykonawcy: Kwartet „Prima Vista”
oraz Jaros³aw Ciecierski –
organy /Olsztyn/, podczas
tego koncertu zostan¹ przypomniane trzy rocznice: 250.
rocznica œmierci Georga
Friedricha Haendla, 200.
rocznica œmierci Józefa
Haydna i Feliksa Mendelssohna–Bartholdy..
3 paŸdziernika - Janusz
Strobel Trio – wykonawcy:
Janusz Strobel – gitara, Mariusz Bohdanowicz – kontrabas, Piotr Biskupski – perkusja, koncert wype³ni muzyka
jednego z najwybitniejszych
polskich gitarzystów jazzowych. Artysta ze swoim zespo³em wykona tematy, które bêd¹ specjalnie dobrane
tak, aby zabrzmia³y godnie w
sakralnym wnêtrzu.

4 paŸdziernika - Muzyka
dawna - viola da gamba &
klawesyn – wykonawcy:
Paolo Pandolfo – viola da
gamba /Rzym, W³ochy/ i
Alina Ratkowska – klawesyn /Gdañsk/, wyst¹pi jeden
z najwybitniejszych wirtuozów niemal zapomnianego
instrumentu viola da gamba.

Pandolfo od wielu lat wspó³pracuje z genialnym Jordim Savallem. Tworzy wiele w³asnych
projektów wspó³pracuj¹c z
najlepszymi wykonawcami
muzyki dawnej.
Dyrektor artystyczny
dr Jan Bokszczanin
Dyrektor festiwalu
Tomasz Kaliñski
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