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GABINET STOMATOLOGICZNY
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sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PANELE
DRZWI

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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SK£AD FABRYCZNY
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

W towarzystwie
weteranów
Dwa dni dzieli³y obchody 70. rocznicy napaœci Niemiec
hitlerowskich na Polskê i Miêdzynarodowego Dnia
Weterana, zorganizowane na Targówku i na Pradze
Pó³noc przez Spo³eczne Rady Kombatanckie wspólnie
z w³adzami dzielnic. £¹czy³a je idea, lokalna tradycja
i osoba przewodnicz¹cego SRK p³k. Czes³awa Lewandowskiego, który na obu spotkaniach przypomina³
historiê i zachêca³ do refleksji.
dokoñczenie na str. 7

GINEKOLOGIA
♦ wymra¿anie nad¿erek
♦ leczenie hormonalne:
bezp³odnoœæ, antykoncepcja, menopauza
♦ prowadzenie ci¹¿y
- wczesne wykrywanie wad p³odu

ul. Bia³ostocka

7
tel. 022 619-81-94
www.demeter.com.pl

ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

♦ têtnic koñczyn dolnych ♦ têtnic szyjnych
♦ ci¹¿y ♦ tarczycy ♦ jamy brzusznej

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul.dokoñczenie
Mehoffera
53 7
na str.
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Praski Wrzesieñ 1939
To siedemnasta wystawa Paw³a Elszteina, promuj¹ca
Pragê, tym razem zatytu³owana „Wrzesieñ 1939 na
Pradze”. Przygotowanie zajê³o autorowi 10 miesiêcy.
Na wernisa¿u wyzna³, ¿e nie by³ to okres wolny od
rozterek, czy siê uda, czy zd¹¿y… Dobrym bodŸcem
by³a nagroda „Floriana”, wrêczona na czerwcowym
Jarmarku Floriañskim oraz pomoc Wydzia³u Kultury
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc.
Z w³asnych zdjêæ Paw³a Leleno, pp³k Ryszard Zysek
Elszteina oraz reprodukcji – s¹ tu zwykli ludzie: nauczyprac innych autorów, powsta- ciele, harcerze, kap³ani, ab³a wizja tragicznego Wrze- solwenci Liceum W³adys³awa
œnia. „Dramat, potworna klê- IV. S¹ tablice nagrobne, opaska” – tak okreœla sytuacjê trzone notami biograficznymi
pra¿anin, który mia³ wtedy i zdjêciami, s¹ obrazki z co17,5 roku. Na 22 tablicach, dziennego ¿ycia miasta.
zaprezentowanych na wystaWystawê mo¿na ogl¹daæ w
wie, s¹ zdjêcia ¿o³nierzy sali konferencyjnej Urzêdu
Wrzeœnia 1939 – oprócz zna- Dzielnicy Praga Pó³noc do 30
nych postaci, jak m.in.: gen wrzeœnia, w dni powszednie,
bryg. Stanis³aw Sosabowski, w godz. 8 – 16.
p³k Antoni ¯urowski, Janusz
K.
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Walcz¹ ludzie,
nie ulice
15 wrzeœnia o godz. 11 na skwerze im. p³k Antoniego
¯urowskiego, u zbiegu ulic: 11 Listopada i In¿ynierskiej,
odbêdzie siê uroczystoœæ, upamiêtniaj¹ca 65. rocznicê
Powstania Warszawskiego i wymuszone rozwi¹zanie oddzia³ów praskiego Obwodu Armii Krajowej po zdobyciu
Pragi przez wojska frontu wschodniego.
Losy praskiego Obwodu nia walk na Pradze mówi tak:
AK przypomina prezes pra- „Rozkaz o zaprzestaniu by³
skiego œrodowiska Zwi¹zku dla mnie trudn¹ i bolesn¹ dePowstañców Warszawskich cyzj¹. Nie uda³o nam siê opap³k Bohdan Zawolski:
nowaæ zasadniczych obiek„Walki powstañcze na Pra- tów, bronionych przez doskodze trwa³y krótko, od jedne- nale uzbrojone oddzia³y niego dnia na Grochowie i Pra- mieckie. Wprowadzenie do
dze Centralnej, do trzech dni walki przez Niemców wojsk
dokoñczenie na str. 12
na Bródnie i Targówku. W
czwartym dniu Powstania
komendant Obwodu p³k
¯urowski wydaje rozkaz, nakazuj¹cy przerwanie walk. W
tym rozkazie pisze m.in.: Powstanie trwa nadal. Gdy¿ nie
zosta³o odwo³ane. Musimy
Wszystkie osoby maj¹ce
czuwaæ i byæ w pogotowiu, bo
trudnoœci ze s³yszeniem
nie wiemy o zamiarach wromog¹ bezp³atnie zbadaæ
ga” Dalej poleca: … „oddzias³uch i zasiêgn¹æ fachowej
³y ukryæ i zakonspirowaæ, nie
porady audioprotetyka w
rozrywaj¹c zwi¹zków organigabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
zacyjnych. Przyst¹piæ do orSzpitala Bródnowskiego
ganizowania ochotniczych
przy ulicy Kondratowicza 37,
uzbrojonych grup i dokonaæ
nr tel. 022 353 06 20.
przerzutów na lewy brzeg
Fonikon jest laureatem wyWis³y w celu kontynuowania
ró¿nienia Firma Godna Zaufawalki.”
nia 2008. Proponuje szeroki
W jednym z póŸniejszych
wybór nowoczesnych aparawywiadów o decyzji przerwatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
czytaj na str. 12
na aparat s³uchowy!

Zbadaj
s³uch

Uwaga,
konkurs!

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

Jakie utrudnienia
przy TMP
Na spotkaniu w sprawie przewidywanych utrudnieñ w
ruchu, zwi¹zanych z budow¹ Mostu Pó³nocnego, frekwencja nie dopisa³a, mimo ¿e temat wa¿ny. Na sali by³o kilkunastu mieszkañców, zabrak³o zaproszonych przedstawicieli Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych.
dokoñczenie na str. 3
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VECTRA w Warszawie
Mieszkañcy Warszawy ju¿ od sierpnia mog¹ skorzystaæ z us³ug Vectry,
drugiego pod wzglêdem liczby abonentów operatora kablowego w Polsce.
Abonenci maj¹ do wyboru ofertê telewizji czeñ wewn¹trz sieci, a tak¿e z pakietów darcyfrowej oraz analogowej. Ta pierwsza jest mowych minut – od 150 nawet do 2000 mijedn¹ z najatrakcyjniejszych na rynku. Klienci nut do wykorzystania na po³¹czenia krajowe
maj¹ do wyboru pakiety – Z³oty Cyfrowy z 84 oraz do ponad 20 pañstw ca³ego œwiata. Noprogramami wraz z kana³em TVN HD, a tak- woœci¹ jest równie¿ najtañszy abonament na
¿e AXN, Discovery Channel HD, Comedy rynku, który wynosi 9,91 z³.
Central, Kino Polska, Hallmark Channel oraz
Ka¿d¹ z trzech dostêpnych us³ug mo¿na
Pakiet Platynowy wzbogacony 27 kana³ami, zamówiæ oddzielnie lub indywidualnie skonfiw tym a¿ 5 nadawanymi w standardzie HD, gurowaæ pakiet sk³adaj¹cy siê z dwóch lub
oraz m.in. Universal Channel, BBC Knowledge, trzech ofert. Dodatkowo, bior¹c pod uwagê
Bebe TV czy CBeebies.
obecn¹ niepewn¹ sytuacjê na rynku pracy,
- Z kolei dla Klientów, których interesuje od- ka¿dy Abonent Vectry, gdy nie ze swojej winy
biór okreœlonego programu, oferujemy rów- straci pracê, mo¿e bez ¿adnych konsekwennie¿ mo¿liwoœæ wzbogacenia standardowe- cji finansowych zakoñczyæ umowê.
go pakietu konkretnym kana³em z 11 propoVectra na pocz¹tku roku przejê³a warszawnowanych w standardzie HD, miêdzy innymi skiego operatora Spray. Klienci dotychczas
National Geographic Channel HD, Luxe.TV korzystaj¹cy z us³ug sieci Spray, przechodz¹c
HD, Discovery HD oraz Fashion HD – mówi do Vectry, mog¹ skorzystaæ ze wszystkich
Krzysztof Burmer, dyrektor operacyjny Vec- promocji, przygotowanych dla nowych Klientry. - Wkrótce oferta kana³ów w jakoœci High tów. Oferta dla mieszkañców Warszawy zoDefinition zostanie wzbogacona o kolejne.
sta³a skonstruowana tak, aby po³¹czenie opeTelewizja cyfrowa w Vectrze dostosowana ratorów Spray i Vectra by³o mo¿liwie jak najjest do indywidualnych potrzeb ka¿dego abo- mniej uci¹¿liwe dla aktualnych Klientów. Jenenta. Oprócz bogatej oferty programowej, œli nie s¹ zainteresowani zmian¹ pakietów i
która jest stale poszerzana, oferuje tak¿e do- zwiêkszeniem us³ug, oferujemy im równie¿
datkowe funkcje, takie jak elektroniczny prze- p³ynne przejœcie z pakietów Spray na Vectra,
wodnik po programach, oryginaln¹ wersjê jê- gdzie za tê sam¹ cenê Klienci otrzymaj¹ w
zykow¹ i wiele innych. Niebawem skompo- standardzie wiêcej mo¿liwoœæ – zwiêkszy siê
nowanie w³asnego uk³adu programów tele- iloœæ kana³ów, funkcjonalnoœæ dekoderów
wizyjnych bêdzie jeszcze bardziej u³atwione, cyfrowych oraz szybkoœæ internetu.
TS
poniewa¿ w listopadzie tego roku us³uga cyfrowa zostanie wzbogacona o dodatkow¹
funkcjê: Personal Video Recorder (PVR), czyli
nagrywarka programów telewizyjnych, a w
przysz³ym roku Vectra wprowadzi Video on
Demand (VoD) – mo¿liwoœæ korzystania z wypo¿yczalni filmów bez wychodzenia z domu.
Warto zmieniæ na Vectrê
W ofercie Vectry zwiêkszy³a siê równie¿
prêdkoœæ internetu. Vectra oferuje ³¹cze od 1
Zadzwoñ
a¿ do 24 Mb/s, równie¿ z wykorzystaniem
0 801 08 08 80
sygna³u bezprzewodowego. Dla abonentów
0
58
742
67
00
(z telefonu komórkowego)
telefonii operator wprowadzi³ pakiety, w któwww.dajemywiecej.pl
rych mo¿na skorzystaæ z darmowych po³¹VECTRA to drugi pod wzglêdem liczby abonentów operator kablowy w Polsce,
dostawca us³ugi triple play. Obs³uguje 740 tys. klientów w 155 miastach na terenie
ca³ego kraju. W ofercie VECTRY, obok 140 programów telewizyjnych oferowanych w
technologii cyfrowej, tak¿e w jakoœci HD oraz 50 programów realizowanych przez
niezale¿ne telewizje lokalne, znajduje siê us³uga szerokopasmowego dostêpu do
internetu oraz us³uga telefonii stacjonarnej. Dziêki unikalnej na polskim rynku ofercie
kablowej telewizji cyfrowej, VECTRA zdoby³a 220 tysiêcy abonentów i jest krajowym
liderem tej us³ugi. Odbiorcami szerokopasmowego dostêpu do Internetu VECTRY jest
225 tys. gospodarstw domowych. Z telefonu VECTRY korzysta 55 tys. abonentów.

Bezoperacyjne leczenie krêgos³upa
Specjalistyczny Oœrodek Medycyny Manualnej NATURMED
Mimo ogromnego postêpu w
medycynie, leczenie chorób krêgos³upa, to problem. Mamy trudnoœci w uzyskaniu pomocy, terminy na diagnostykê i leczenie s¹
wielomiesiêczne, choæ boli dziœ.
W schorzeniach krêgos³upa
metody akademickie s¹ ma³o
skuteczne, a rutynowe leczenie
œrodkami przeciwbólowymi, to
ryzyko dzia³añ ubocznych, czêsto gorszych ni¿ problem z krêgos³upem. Sens leczenia krêgos³upa lekami jest taki sam, jak
leczenie bólu zêba tabletkami,
a nie u dentysty.
Zadaliœmy kilka pytañ doskona³emu specjaliœcie bezoperacyjnego leczenia, który od wielu lat wykonuje zabiegi w oœrodku NATURMED – panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.
Jakie kryteria stosuje pan
przy podejmowaniu decyzji
o zabiegu?
- Podstawowe, to zapoznanie siê z przyczyn¹ bólu, czyli
z badaniami RTG lub (i) rezonansem. Wtedy dobieram rodzaj czynnoœci: do wieku, stopnia dolegliwoœci, czasu ich
trwania. Biorê te¿ pod uwagê
aktualne i przebyte choroby,
zwi¹zane nie tylko z krêgos³upem. S¹ bowiem takie, które
wykluczaj¹ zabieg manualny.
Jakie metody zabiegu pan
wykonuje?
- Jest ich bardzo du¿o, to daje
wiele mo¿liwoœci pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, rozluŸnianie i rozgrzewanie miêœni i
powiêzi oraz wiêzade³ wzd³u¿
ca³ego krêgos³upa, ale równie¿

O spo³eczn¹ kontrolê nad zabytkami
Z inicjatywy Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich powsta³a
Komisja Dialogu Spo³ecznego przy Sto³ecznym Konserwatorze Zabytków. Bezpoœrednim impulsem dla wniosku
o jej utworzenie by³ stan praskich zabytków, a zw³aszcza
g³oœna sprawa rozbiórki XIX-wiecznej parowozowni przy
ul. Wileñskiej.
Pomimo pocz¹tkowo wyW pierwszym posiedzeniu komisji wziêli udzia³ raŸnej niechêci pani dyrektor
przedstawiciele ponad dwu- Ewy Nekandy-Trepki do tej
dziestu organizacji lokal- inicjatywy i prób zrzucenia na
nych i ogólnowarszawskich, stronê spo³eczn¹ ciê¿aru obw tym bran¿owych, zajmu- s³ugi posiedzeñ komisji, udaj¹cych siê tematyk¹ szero- ³o siê uchwaliæ regulamin, a
ko pojêtej ochrony dziedzic- tak¿e wybraæ w³adze. Przewodnicz¹cym prezydium zotwa kulturowego.

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

sta³ Micha³ Sokolnicki ze stowarzyszenia Nowa Praga.
Pierwsza uchwa³a, jak¹
podjêto dotyczy³a powo³ania
komisji, maj¹cej przeœledziæ
postêpowanie urzêdników z
Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków i pó³nocnopraskiego Wydzia³u Architektury w sprawie parowozowni. W trybie dostêpu do
informacji publicznej wyst¹piono do Sto³ecznego Konserwatora Zabytków i burmistrz Pragi Pó³noc o udostêpnienie pe³nej dokumentacji. Od mo¿liwoœci wykonania tej uchwa³y i efektów
przeprowadzonego audytu
zale¿y bezpoœrednio, czy
dalsze prace Komisji Dialogu Spo³ecznego przyczyni¹
siê do wzrostu jej presti¿u i
poprawy kontroli spo³ecznej
nad ochron¹ zabytków, czy
stanie siê ona ma³o s³yszalnym w mieœcie g³osem doradczym. Znaj¹c determinacjê praskich spo³eczników, ta

druga ewentualnoœæ raczej
nam nie grozi.
Jak dot¹d, akt oskar¿enia
prokuratura postawi³a jedynie
kierownikowi robót rozbiórkowych. Nadal te¿ nie wiadomo
czy zabytkowy obiekt zostanie odbudowany, tym bardziej
z u¿yciem ocala³ych oryginalnych cegie³, co tu¿ po rozbiórce nakaza³ konserwator zabytków. Od tej decyzji zak³ad
prowadz¹cy prace rozbiórkowe z³o¿y³ odwo³anie.
Kr.

stawów barkowych, biodrowych
i kolanowych. Po takim przygotowaniu – „ustawiam”.
Jest to zmuszanie narz¹du
ruchu do w³aœciwego po³o¿enia i funkcjonowania, usprawnia kr¹¿enie.
Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i mo¿liwy?
- Bezpieczny musi byæ zawsze. A mo¿liwy po decyzji,
które wynika z badañ i wywiadu z pacjentem. Dlatego czêsto przychodnia proponuje
bezp³atn¹ ze mn¹ rozmowê –
kwalifikuj¹c¹ do zabiegu.
Czêsto s³yszy siê o zbyt
pochopnych decyzjach operowania krêgos³upa, a skutki bywaj¹ ró¿ne. Co pan o
tym s¹dzi?
- Opinie osób tych zoperowanych lub tych, które nie
godz¹ siê na operacjê – s³yszê
na co dzieñ. I powiem krótko:
warto walczyæ, by uchroniæ siê
przed skalpelem, bo w tej walce bardzo czêsto siê wygrywa.
Osobiœcie znam wielu takich
pacjentów. Choæ oczywiœcie s¹
przypadki, w których operacja
jest jedynym s³usznym wyjœciem, jest konieczna.
Coraz wiêcej osób po doœwiadczeniach szpitalnych,
sanatoryjnych, braku efektów
po lekach – wybiera leczenie
manualne. Wa¿ne, by trafiæ w
odpowiednie rêce.
NATURMED istnieje od 27
lat, a pan Papajewski przyjmuje
tu ponad 14 lat. Wpisy w ksiêdze Naturmedu s¹ najwiarygodniejsz¹ rekomendacj¹ i jak zwykle – cytujemy kilka z nich:
„Jest dziœ tendencja potêpiania tych, którzy pomagaj¹
manualnie. To moim zdaniem
ukryta eutanazja! Odbieranie
nadziei! Bo odchodzi siê od
³ó¿ek szpitalnych, zamyka oddzia³y, odmawia diagnostyki, a
tych, którzy naprawdê pomagaj¹ – obrzydza! Mam prawie
70 lat, a pan Papajewski pomóg³ rewelacyjnie. Jak nikt
dot¹d! Jest niepodwa¿alnym
specjalist¹ od krêgos³upów”.
(emerytowana nauczycielka
z Warszawy)
„W Internecie roi siê od tego
typu specjalistów. Nigdy takim

nie wierzy³em i zarzeka³em siê,
¿e nie skorzystam. Ale kiedy
nasz proboszcz z parafii namówi³ mnie, jecha³em z ufnoœci¹.
Dziœ stwierdzam: jest genialny,
Nie zast¹pi go ¿adne urz¹dzenie”.
Rados³aw W. z Otwocka 51 lat
„Prywatne sanatorium, leki i
zabiegi – bólu nie zlikwidowa³y. Jestem informatykiem –
ostry ból szyi i karku, sztywnoœæ, drêtwienie r¹k – uniemo¿liwia³y pracê, wytrzymywa³em przy komputerze najwy¿ej godzinê. Wiele przeszed³em gabinetów – bez poprawy. Dopiero pan Papajewski
zdo³a³ zlikwidowaæ ból, nawet
powróci³em do gry w tenisa i
wycieczek rowerowych.”
Tomasz Warden 41 lat
„Po wyci¹gach szyjnych i
lêdŸwiowych wyl¹dowa³am w
szpitalu. Kiedy zaproponowano operacjê, zwia³em do
domu. Ból narasta³, nie mog³am unieœæ czajnika, do jedzenia klêka³am bo nie mog³am siedzieæ. Niech to zabrzmi jak zechce – ale pan
Papajewski jest super. Dziœ
funkcjonujê bez bólu! Bez leków i bez operacji.”
Magdalena lat 47
„Kiedy kardiolog zaproponowa³ mi p. Papajewskiego, myœla³am, ¿e robi sobie ¿arty.
Przekonywa³ mnie, ¿e poniewa¿ z jego badañ wynika, i¿
mam serce w porz¹dku, to moja
arytmia ma na pewno przyczynê w piersiowym odcinku krêgos³upa. Moje Ÿdziwienie trwa
do dziœ, bo rzeczywiœcie arytmia mi zupe³nie ust¹pi³a, nie
mam potrzeby braæ leków przeciwarytmicznych.”
Barbara lich lat 39
„Odzyska³em sprawnoœæ!
Chodzê bez operacji i bez kuli!”
Janusz D¹browski lat 71
Zapisy do pana Papajewskiego w godz. 9.00-18.00

022 662 49 07
0 604 092 007
Naturmed9@wp.pl
ul. Koronacyjna 15
Warszawa - Go³¹bki
NATURMED

Jakie utrudnienia przy TMP
dokoñczenie ze str. 1

Spotkanie zorganizowa³ Wojciech Tumasz, radny PO. Odby³o siê w sali konferencyjnej bia-

³o³êckiego ratusza. Byæ mo¿e,
nieobecnoœæ przedstawicieli
ZMID nale¿y t³umaczyæ faktem,
i¿ na spotkanie z mieszkañca-

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 strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
P. Tomasza Dobkowskiego, z³o¿ony 24.08.2009 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w
drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród na czêœci dzia³ek ew. nr: 42/16, 42/20, 42/1 i 42/2 w obrêbie 4-16-13,
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 do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych
na piœmie zgodnie z 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.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- RWE Stoen Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony
w dniu 2 lipca 2009 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
elektroenergetycznej nn, na dzia³kach ew. nr 10/8, 13/3,
111, 11/3, 5/5, 5/6, 6/1, 17/6, 17/5, 17/4, 17/3, 17/2 w
obrêbie 4-01-27, przy ulicy Kêpa Tarchomiñska, w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy;
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 10 lipca 2009 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia DN
40 mm, na dzia³kach ew. nr 9/20 i 111 w obrêbie 4-01-27,
w dojeŸdzie do ulicy Kêpy Tarchomiñskiej, w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

mi zostali zaproszeni kilkanaœcie godzin przed jego rozpoczêciem. Mieszkañcy byli innego zdania – odczytali nieobecnoœæ jako wyraz lekcewa¿enia.
Wojciech Tumasz prezentowa³
przewidywane utrudnienia w ruchu posi³kuj¹c siê pismem - informacj¹ jednego z wykonawców TMP – Przedsiêbiorstwa
Robót In¿ynieryjnych Pol-Aqua
S.A. Od pocz¹tku wrzeœnia
mog¹ wyst¹piæ czasowe ograniczenia ruchu na Modliñskiej
do dwóch pasów w ka¿dym kierunku, choæ wykonawca zapewnia, ¿e na ogó³ czynne bêd¹ po
trzy pasy. W tym samym czasie
zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu przy Œwiderskiej, w miejscu, w którym ulica
bêdzie przecinaæ Trasê Mostu
Pó³nocnego. W tym miejscu powstanie wiadukt nad Œwidersk¹.
Istniej¹ce – jezdnia, chodnik i
œcie¿ka rowerowa zostan¹ przesuniête w kierunku wschodnim.
W paŸdzierniku nast¹pi¹ zmiany na Myœliborskiej. Rondo przy
komisariacie policji zostanie zlikwidowane. Myœliborska zostanie przesuniêta na zachód i powstanie tymczasowe skrzy¿o-

wanie z Obrazkow¹ i Œwidersk¹.
Wszystkie te zmiany s¹ konieczne, bowiem nad Myœliborsk¹ powstanie wiadukt, a pod nim
uk³ad drogowy i sieæ uzbrojenia.
Sta³a organizacja ruchu w tym
miejscu nast¹pi w ostatnim
kwartale 2010. W tym samym piœmie Pol-Aqua stwierdza, ¿e nie
jest w stanie w tym momencie
poinformowaæ o skali utrudnieñ,
bowiem projekt organizacji ruchu musi byæ zatwierdzony
przez In¿yniera Ruchu m.st.
Warszawy.
Mieszkañcy
Bia³o³êki
musz¹ wiêc byæ przygotowani na mniej lub bardziej rewolucyjne zmiany. S¹ one nieuniknione przy tak gigantycznych budowach.
(egu)

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

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

Droga techniczna do Czajki
Modernizacja oczyszczalni Czajka trwa od stycznia.
Uci¹¿liwoœci, g³ównie komunikacyjne, zwi¹zane z przejazdem ciê¿kiego sprzêtu pracuj¹cego na budowie, zostan¹
niebawem zniwelowane. Powstaje droga techniczna, bezkolizyjnie ³¹cz¹ca oczyszczalniê z ulic¹ Modliñsk¹.
Jeœli pogoda nie pokrzy¿uje planów, pierwsze ciê¿kie pojazdy przejad¹ po drodze technicznej w po³owie wrzeœnia. Jak
informuje nas Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy MPWiK,
droga powinna byæ gotowa najpóŸniej 18 wrzeœnia – Bêdzie to
600-metrowy odcinek, stanowi¹cy bezpoœrednie po³¹czenie z
Modliñsk¹, wy³o¿ony betonowymi p³ytami i przeznaczony wy³¹cznie dla ciê¿kich pojazdów wje¿d¿aj¹cych na budowê
oczyszczalni i wyje¿d¿aj¹cych z niej. W miejscu, gdzie powstaje,
by³a leœna droga, biegn¹ca wzd³u¿ kolektorów œciekowych. Droga powstaje na czas budowy, znacz¹co odci¹¿y ruch na ulicach Animuszu i Przylesie.
Jak powiedzia³ NGP Bartosz Milczarczyk, plac budowy
oczyszczalni Czajka œmia³o mo¿na porównaæ z placem budowy Stadionu Narodowego – Rozmiar budowy i tempo robi¹
osza³amiaj¹ce wra¿enie, inwestycja jest realizowana przez
ponad 800 pracowników. Warto to zobaczyæ.
Z pewnoœci¹ zobaczymy i w jednym z najbli¿szych wydañ NGP
zaprezentujemy czytelnikom relacjê z placu budowy.
(egu)

nowa gazeta praska 3

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)
XLVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wiêcej dla szkó³
Zmiany w bud¿ecie na 2009
i wniosek w sprawie zmian w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy to
przeg³osowane na sesji
uchwa³y bud¿etowe. Zwiêkszone zostan¹ wydatki bie¿¹ce na prowadzenie publicznych przedszkoli, na dotacje
dla przedszkoli niepublicznych, na funkcjonowanie zerówek w szko³ach publicznych. Wiêcej œrodków bêdzie
równie¿ wymagaæ funkcjonowanie publicznych szkó³ podstawowych, publicznych gimnazjów i liceum ogólnokszta³c¹cego. Nieco wiêksze œrodki poch³onie dzia³alnoœæ szkolnych œwietlic i sto³ówek. Jeœli
chodzi o WPI dla m.st. Warszawy, bia³o³êccy radni zaproponowali m.in. zwiêkszenie o
1,5 mln z³ wydatków na budowê ulic Nowodworskiej i Odkrytej (lata 2009 – 2013). O
tak¹ sam¹ kwotê proponuje
siê zwiêkszenie wydatków na
budowê ulicy Srebrnogórskiej.

W latach 2009 – 2013 wiêcej
– o 300 tys. z³ - poch³onie budowa drogi dojazdowej do
przysz³ego Centrum Hal Targowych przy Marywilskiej.
Parametry drogi bêd¹ spe³niaæ warunki charakteryzuj¹ce drogi gminne.
Radni przeg³osowali zmiany
w komisjach sta³ych Rady
Dzielnicy. Kolokwialnie rzecz
ujmuj¹c, radne Monika Drojewska i El¿bieta Gêsina zamieni³y siê miejscami w komisjach. Monika Drojewska zrezygnowa³a z pracy w komisji
statutowej i porz¹dku publicznego, przechodz¹c do komisji
rewizyjnej. Odwrotnie sta³o siê
w przypadku radnej El¿biety
Gêsiny. Z komisji rewizyjnej
przesz³a do komisji statutowej
i porz¹dku publicznego.
Radni pozytywnie zaopiniowali propozycjê nazwy Magiczna (propozycja Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy) dla drogi ³¹cz¹cej Skarbka z Gór z G³êbock¹. (egu)

Wybieramy „Najpiêkniejsze parki Mazowsza”
Na Mazowszu oprócz du¿ych parków krajobrazowych mamy kilkaset mniejszych, lokalnych parków i skwerów. Wiele z nich od wielu lat czeka na rewitalizacjê, jednak s¹ i takie, które
dziêki staraniom lokalnych samorz¹dów sta³y siê prawdziwymi pere³kami. Z myœl¹ w³aœnie o
takich miejscach w³adze województwa stworzy³y konkurs „Najpiêkniejsze parki Mazowsza”.
Zg³oszenia w konkursie mo¿na nadsy³aæ do 30 wrzeœnia. Mog¹ wzi¹æ w nim udzia³
lokalne samorz¹dy, czyli miasta, gminy i powiaty, które w ostatnim czasie zrewitalizowa³y park lub skwer. Podczas oceny zg³oszeñ bêdzie brana pod uwagê skala przedsiêwziêcia, nak³ad prac i oczywiœcie koñcowy efekt rewitalizacji. Dodatkowo komisja
bêdzie zwracaæ uwagê na funkcjonalnoœæ parku i uwzglêdnienie przy rewitalizacji
potrzeb mieszkañców np. zaplanowanie placów dla dzieci w przypadku parków, z
których korzystaj¹ matki z dzieæmi, muszli koncertowych w gminach, w których brakuje sal widowiskowych, czy œcie¿ek zdrowia w gminach o charakterze turystycznym. Dlatego do ka¿dego zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dokumentacjê zdjêciow¹. Komisja nie wyklucza tak¿e osobistych wizyt w terenie. Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody – sprzêt ogrodniczy, potrzebny do pielêgnowania ka¿dego parku.
Wype³nione karty zg³oszeniowe wraz z odpowiednimi za³¹cznikami z dopiskiem „Konkurs - Najpiêkniejsze parki Mazowsza” nale¿y przes³aæ na adres: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Œrodowiska, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa do dnia 30 wrzeœnia 2009 r. Regulamin konkursu na stronie www.mazovia.pl
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OG£OSZENIE

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4 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 9 paŸdziernika 2009 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH I GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêd¹ od dnia 9.09.2009 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2,
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc,
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, gara¿ach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu 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.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Praska Akademia Kultury zaprasza wszystkich chêtnych (bez
ograniczeñ wiekowych) do uczestnictwa w Praskiej Akademii
Kultury (dawniej Uniwersytet Trzeciego wieku) w roku akademickim 2009/2010.
W programie: wyk³ady, warsztaty, spotkania klubowe, wyjazdy
integracyjne, ciekawe ¿ycie kulturalne i towarzyskie. Iloœæ i rodzaj zajêæ uzale¿niony od zainteresowañ uczestników.
Pakiet podstawowy (20 z³ - wpisowe + 50 z³ op³ata za semestr:
Wyk³ady:
* Psychologia na co dzieñ
* Wieczory filmowe
* Spotkania w cyklu „Praga dawna, Praga kulturalna”
* Uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym Warszawy
Warsztaty p³atne:
* Nauka obs³ugi komputera (40 z³ za III semestr X, XX, XII/
2009 i I/2010)
* Jêzyk angielski (40 z³ za III semestr X, XX, XII /2009 i I/2010)
* Gimnastyka (40 z³ za III semestr X, XX, XII /2009 i I/2010)
INFORMACJA I ZAPISY:
Bogus³aw Falicki tel. 0-607-615-852; proeta@02.pl
Program DK „Praga”na wrzesieñ 2009
Do 5 paŸdziernika - „Rozmowa”. Wystawa malarstwa i rzeŸby Wita
Bogus³awskiego. Praskie Centrum Wystawowe w DK PRAGA.
Do 4 paŸdziernika - II Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i
Organowej. Koœció³ Matki Bo¿ej Loretañskiej, ul. Ratuszowa 5a.
Wstêp wolny.
10 wrzeœnia (czwartek), godz. 18 - Artystyczna Biesiada Literacka pt. „Czy S³owacki nadal ¿yje?”. Goœæ specjalny: Ryszard Ostromêcki (aktor, re¿yser, twórca legendarnej „Piwnicy
na Wójtowskiej” oraz wyk³ad Ryszarda Lassoty (wyk³adowca
ASP i UW).
11 wrzeœnia godz. 19 – Teatr Kropka Theatre w DK PRAGA.
„Convict Women – Lifetime Exile”. Spektakl w jêz. angielskim.
14 wrzeœnia godz. 17 – Galeria Pisarzy i Poetów – spotkanie
powakacyjne
14 wrzeœnia godz. 17.15 – zapisy dzieci szkolnych na zajêcia
z jêz. angielskiego

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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 ponownym wszczêciu postêpowania
administracyjnego:
na wniosek firmy DT- SPV 9 Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie ul. Szyszkowa 20 z³o¿onego w dniu
10.03.2008 r., obecnie nowa nazwa spó³ki Prologis
Poland CIV Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia φ 110
PE na terenie dzia³ek:
nr ew. 54/9; 54/3; 53/4; 48/4; 79; 51, 49, 55, 63, 64, 48/5,
53/5, 54/4, 61, 62 w obrêbie 4-07-05;
nr ew. 2/1; 2/3; 3/3; 2/7; 2/4; 2/5; 4/1; 2/13; 2/6; 2/17; 2/10;
7/1; 2/8; 2/11; 7/2; 7/3; 2/9; 2/12 w obrêbie 4-07-11;
nr ew. 54/3; 36/8 w obrêbie 4-06-06;
w ulicach: Daniszewskiej, Paw³a W³odkowica, Szlacheckiej i Bia³o³êckiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy w zwi¹zku ze zmian¹ zakresu inwestycji
naniesion¹ przez inwestora w dniu 27.08.2009 r.
(rozszerzenie podkreœlone)
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³
Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej
197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510-32-25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

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 60/CP/2009 z dnia 7.09.2009 r. na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie kanalizacji kana³u œciekowego z przy³¹czami wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ w ul. Bohaterów
na odcinku od ul. Wa³uszewskiej do ul. Dynamicznej
na dzia³kach nr ew. 1, 6 z obrêbu 4-05-04, 65, 66/1,
66/6, 66/7 z obrêbu 4-05-05, oraz na dzia³ce nr ew.
85/13 z obrêbu 4-17-11 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
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. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-195.
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

14 wrzeœnia godz. 18 – powakacyjne spotkanie cz³onków Zespo³u Wokalnego Tonika
15 wrzeœnia godz. 18 – spotkanie uczestników sekcji gitary
22 wrzeœnia godz. 18 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” – goœciem DK Praga bêdzie El¿bieta Kêpiñska. Aktorka obchodzi
w³aœnie 50 - lecie pracy artystycznej. Gospodarzem wieczoru
bêdzie Jerzy WoŸniak.
26 wrzeœnia godz. 19 - EtnoPraga - Koncert zespo³u Cankisou
Koneser ul. Z¹bkowska 27/31. Wstêp wolny. Od dziesiêciu lat czeska grupa Cankisou przywraca do ¿ycia legendê o œredniowiecznym plemieniu Canki – mitycznych, jednonogich ludziach, mieszkaj¹cych na peryferiach ówczesnego œwiata, podró¿uj¹cych i czerpi¹cych inspiracje z wielu kultur. Otwarci na wszystko co piêkne,
³¹czyli to w niepowtarzaln¹ muzykê, w której s³ychaæ by³o „œwiat
bez granic”. I taka te¿ jest muzyka Cankisou, oparta na fuzji brzmieñ,
stylów i rytmów. Czesi œpiewaj¹ w fantazyjnym, rytmicznym jêzyku
Èanki, czerpi¹ z kultury arabskiej, mongolskiej, afrykañskiej czy
ba³kañskiej, wykorzystuj¹ przebogate instrumentarium wyszukiwane w najdalszych zakamarkach Ziemii. Didgeridoo, yababarê, yarin
czy jinagovi ³¹cz¹ z instrumentami wspó³czesnymi - gitar¹, saksofonem lub mandolin¹, wp³ywy wielu kultur mieszaj¹ z brzmieniem
rockowym. To muzyczna uczta dla mi³oœników world music, uczta,
która 26 wrzeœnia czeka nas na warszawskiej Pradze.
27 wrzeœnia – DZIEÑ OTWARTY W DK PRAGA
28 wrzeœnia godz. 17 - spotkanie autorskie
29 wrzeœnia godz. 20 - „Na Pradze Jest Jazz”. UNDIVIDED Bobby Few, Perry Robinson, Klaus Kugel, Marek Tokar, Wac³aw Zimpel Koncert odbêdzie siê w Teatrze Academia, ul. 11
listopada 22. Wstêp 10 PLN. Praska Akademia Kultury (dawniej Uniwersytet Trzeciego Wieku)
10 wrzeœnia godz. 18 - Artystyczna Biesiada Literacka pt. „Czy
S³owacki nadal ¿yje?” Goœæ specjalny: Ryszard Ostromêcki (aktor, re¿yser, twórca legendarnej „Piwnicy na Wójtowskiej” oraz
wyk³ad Ryszarda Lassoty (wyk³adowca ASP i UW)
22 wrzeœnia godz. 18 - wyk³ad Adama Assanowicza-Waœniewskiego (portal Bitewno-Historyczny) pt. „Praga, Warszawa 1939”
29 wrzeœnia godz. 18 - wyk³ad inauguracyjny Praskiej Akademii Kultury prof. Franciszka Kobryñczuka (SGGW):
* Twórcze ¿ycie w ka¿dym wieku
* W kogo wcieli³ siê duch Jana Brzechwy?
* Ile trzeba lat by poznaæ ¿ubra?
W czasie ka¿dego ze spotkañ w DK „PRAGA” bêd¹
przyjmowane zapisy i wp³aty za III semestr.
Kasa czynna w godz. od 17.30 do 19.30.

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 49/CP/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustalaj¹cej
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach rozgraniczaj¹cych
ulicy Tapetowej, ul. Mehoffera oraz w siêgaczu
pieszo-jezdnym na dzia³kach ew. nr 46/2, 91/25,
91/26 i 85/1 z obrêbu 4-17-07 oraz na dz. ew. nr 1,
42/1, 42/8 z obrêbu 4-17-08 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie na wniosek osoby fizycznej
z dnia 24.04.2009 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 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 8.00 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).

XLI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Po wakacyjnej przerwie
3 wrzeœnia odby³a siê XLI
sesja Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy. By³a
to pierwsza sesja rady po
wakacjach i trwa³a niespe³na
30 minut. Ju¿ na pocz¹tku, na
wniosek zarz¹du, zdjêto z
porz¹dku obrad projekt
uchwa³y w sprawie wydzier¿awienia na 20 lat, w trybie
bezprzetargowym na rzecz
Stowarzyszenia ASSITEJ,
czêœci nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul.
Objazdowej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjno – kulturalnej „Teatralny M³yn”. W dalszej czêœci obrad radni nadali
statut M³odzie¿owej Radzie
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy. Celami dzia³añ
rady s¹: reprezentowanie interesów m³odzie¿y wobec instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych, a tak¿e organizacji
pozarz¹dowych, zg³aszanie
wniosków i opinii w sprawach
dotycz¹cych szeroko pojêtych problemów m³odzie¿y i
spraw dzielnicy - czytamy
miêdzy innymi w przyjêtym
dokumencie. Cz³onkowie
rady wybierani bêd¹ spoœród
m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dzielnicy.
W dalszej kolejnoœci radni
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y Rady Warszawy
w sprawie nadania nazwy ulicy Instytutowa niewielkiej

uliczce odchodz¹cej od ulicy
Golêdzinowskiej za rondem
Starzyñskiego.
Najwa¿niejsz¹ jednak
uchwa³¹ by³o zaopiniowania
zmian w za³¹czniku Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy do Uchwa³y nr XLV/1407/
2008 Rady Warszawy z dnia
11 grudnia 2008 r. Dokonane
zmiany, tj. zwiêkszenie planu
wydatków o 745 tysiêcy z³otych w zwi¹zku z uruchamianiem nowo wybudowanego
obiektu sportowego przy Kawêczyñskiej 44a, zgodnie z

przekazanym radnym uzasadnieniem, umo¿liwi¹ w³aœciw¹ dzia³alnoœæ DOSiR.
Ciekawostk¹ tej sesji by³o to,
i¿ wszystkie uchwa³y by³y
przyjmowane praktycznie bez
dyskusji, bez g³osów sprzeciwu, przy nielicznych g³osach
wstrzymuj¹cych.
DCH

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

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

II Praski festiwal muzyki kameralnej i organowej
W minion¹ sobotê i niedzielê w koœciele Matki Bo¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej 5 a odby³y siê pierwsze koncerty
otwieraj¹ce II Praski festiwal muzyki kameralnej i organowej.
Sekstet smyczkowy Camerata Vistula zaprezentowa³ zapomnian¹ muzykê polsk¹ XIX i prze³omu XX wieku w mistrzowskim wykonaniu. Mo¿na by³o tak¿e us³yszeæ utwory
organowe najwiêkszych mistrzów. Sam instrument specjalnie na festiwal przeszed³ renowacjê, warto wiêc pos³uchaæ
jego nowego brzmienia.
Z kolei niedzielny koncert uœwietni³ sekstet wokalny Affabre Concinui znakomitym wykonaniem pieœni z okresu renesansu. Nie oby³o siê bez bisu.
Program festiwalowych koncertów jest imponuj¹cy, bowiem
zaproszono na Pragê artystów wrêcz œwiatowego formatu.
Czeka nas wiêc prawdziwa muzyczna uczta. Mamy szansê
us³yszeæ m.in. Andrzeja Kulkê w ciekawym repertuarze na
skrzypce i organy, wirtuozów muzyki dawnej, jak równie¿
wzi¹æ udzia³ w koncercie inspirowanym twórczoœci¹ Krzysztofa Komedy.
Koncerty bêd¹ siê odbywaæ przez ca³y miesi¹c do 4 paŸdziernika, w ka¿d¹ sobotê i niedzielê o godz. 19.00. Wstêp
wolny. Organizatorem jest Dom Kultury Praga.
Kr.

nowa gazeta praska 5

6 nowa gazeta praska

OFERTA PROGRAMOWA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Dom Kultury „Zacisze” serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2009/2010.
Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 14-18 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00.
Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 022 679 84 69, e-mail: utw@zacisze.waw.pl.
Dlaczego warto byæ studentem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Domu Kultury „Zacisze”?
* Warto zdobywaæ i pog³êbiaæ wiedzê z ró¿nych dziedzin.
* Warto po wyk³adach braæ udzia³ w spotkaniach integracyjnych, poznawaæ nowe, ciekawe osoby przy kawie i herbacie.
* Warto doskonaliæ posiadane umiejêtnoœci, uczyæ siê
nowych, rozwijaæ i odkrywaæ nowe talenty.
* Studenci UTW maj¹ zni¿kê przy wstêpie na wieczorki
taneczne.
* W roku akademickim 2009/2010 planowane s¹
wyk³ady, seminaria, spotkania i wyjazdy integracyjne jedno-, dwu- i kilkudniowe.
* Wspólne wyjœcia do kin, teatrów, na wystawy, koncerty
itp. po zni¿kowych cenach.
* Warto staæ siê cz³onkiem uniwersyteckiej spo³ecznoœci w
przyjaznej i domowej atmosferze i spêdzaæ twórczo czas.
* Pracownicy Domu Kultury „Zacisze” gwarantuj¹ pomoc
niepe³nosprawnym studentom UTW.
* Studenci powinni korzystaæ ze sta³ej informacji programowej dostêpnej na stronie www.zacisze.waw.pl.

Jak zostaæ studentem UTW?
Studentem staje siê osoba, która zapozna siê z Regulaminem studiów, wype³ni i z³o¿y deklaracjê, op³aci
sk³adkê i wyrazi chêæ systematycznego uczestnictwa
w zajêciach UTW.

Op³aty
Op³ata za semestr wynosi - 60 z³. Cz³onkowie chóru
„Zacisze” i zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”- 20 z³.
Terminy wyk³adów i wspólnych wyjœæ
Wyk³ady odbywaj¹ siê 2 razy w miesi¹cu w poniedzia³ki o
godz. 12.00.
Wspólne wyjœcia kulturalno-integracyjne, zwiedzanie
Warszawy, muzeów organizowane s¹ raz w miesi¹cu w
czwartki o godz. 11.00.
I semestr: 21 wrzeœnia 2009 r. - 31 stycznia 2010 r.
II semestr: 15 lutego -14 czerwca 2010 r.

W I semestrze planowane s¹
nastêpuj¹ce wyk³ady, seminaria,
wyjazdy i koncerty:
Wrzesieñ
21 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 12.00 Inauguracja
Roku Akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Domu Kultury „Zacisze”.
23-26 wrzeœnia (œroda-sobota) Wyjazd integracyjno-muzyczny studentów UTW na Roztocze.

PaŸdziernik
5 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad „Nowa Gazeta
Praska” - Ewa Tucholska - redaktor naczelna.
7 paŸdziernika (œroda) Spotkanie integracyjne Seniorów z Klubu Seniora „Jesieñ” przy Siemiatyckim Oœrodku
Kultury ze studentami UTW z okazji trzecich urodzin zespo³u „Zaciszañska Nuta”.
12 paŸdziernika (poniedzia³ek) Seminarium „PaŸdziernik miesi¹cem oszczêdzania” - Artur Wyrobek - przedstawiciel banku.
16-17 paŸdziernika (pi¹tek-sobota) Rewizyta studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Mariampola (Litwa).
19 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wspomnienia ksiêdza
pra³ata Zdzis³awa Gniazdowskiego z pobytu ks. Jerzego
Popie³uszki w Parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Z¹bkach w latach 1972-1975 z okazji 25. rocznicy zamordowania przez
SB ks. Jerzego Popie³uszki.
22 paŸdziernika (czwartek) Œladami ks. Jerzego
Popie³uszki. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
24-25 paŸdziernika (sobota-niedziela) Plener malarski dla studentów warsztatów plastycznych w Kuligowie.
25 paŸdziernika (niedziela) Muzyczny prezent Domu
Kultury „Zacisze” z okazji 90-lecia Koœcio³a pw. Zmartwychwstania Pañskiego na Targówku Fabrycznym, miejsce: Warszawa, ul. Ksiêcia Ziemowita 39.
26 paŸdziernika (poniedzia³ek) Seminarium „Coœ dla
siebie. Warsztaty makija¿u” – Joanna Krawiec.

Listopad

KLUB PODRÓ¯NIKA

8 listopada (niedziela) Koncert pieœni patriotycznych w
wykonaniu chóru „Zacisze” i zespo³u „Zaciszañska Nuta”
w Koœciele pw. Zmartwychwstania Pañskiego na Targówku
Fabrycznym, miejsce: Warszawa, ul. Ksiêcia Ziemowita 39.
9 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Niemieckie zdjêcia
lotnicze Warszawy z lat 1944-1945 – Zygmunt Walkowski.
12 listopada (czwartek) Szlakiem zdjêæ lotniczych z
lat 1944-1945. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
16 listopada (poniedzia³ek) Seminarium „Problemy
uk³adu trawiennego w dojrza³ym wieku”.
23 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Rosyjscy bardowie”
- prof. Alicja Wo³odŸko-Butkiewicz.
25 listopada (œroda) Taneczny wieczorek andrzejkowy
nie tylko dla studentów UTW.

Wspomnienia podró¿ników, wyjœcia kulturalno-integracyjne,
Nordic Walking.
Instruktor: Taida Za³uska.
Spotkania odbywaj¹ siê w czwartki w godz. 10.30-11.30
(zgodnie z planem miesiêcznym)
Pierwsze spotkanie 15 paŸdziernika (czwartek)
godz. 10.30.

Grudzieñ

Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.
Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki
w godz. 14.30-15. 30 - grupa œrednio zaawansowana
w godz. 15.30-16.30 - grupa pocz¹tkuj¹ca
Pierwsze zajêcia 22 wrzeœnia (wtorek) godz. 14.30 lub 15.30.

2 grudnia (œroda) Koncert bardów.
7 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „¯ycie i twórczoœæ
Jacka Malczewskiego”.
10 grudnia (czwartek) Wyjœcie kulturalno-integracyjne
do Muzeum Narodowego z okazji 80. rocznicy œmierci
Jacka Malczewskiego.
14 grudnia (czwartek) Op³atkowe spotkanie studentów
UTW. Wspólne kolêdowanie, ¿yczenia œwi¹teczne.
21 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Œwiêta w krêgu
rodzinnym” – Roman Zawadzki – psycholog.

Styczeñ
3 stycznia (niedziela) Koncert kolêdowy: Joanna
Bia³ek – sopran, Witold Matulka- tenor oraz soliœci
Solo Senior z Domu Kultury „Zacisze” w Koœciele pw.
Zmartwychwstania Pañskiego na Targówku Fabrycznym,
miejsce: Warszawa, ul. Ksiêcia Ziemowita 39.
4 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Dzia³alnoœæ Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji”.
11 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Bogactwo Ziemi
– korale, minera³y, skamienia³oœci…” - Grzegorz Soszka.
14 stycznia (czwartek) Wyjœcie kulturalno-integracyjne
do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
18 stycznia (poniedzia³ek) Seminarium „Rynek sztuki
w Polsce i na œwiecie” - DESA Unicum.
25 stycznia (poniedzia³ek) Seminarium „Czemu s³u¿y
i co mo¿e zrobiæ chirurgia plastyczna?” - dr Stefan Jaworski
- z Centrum Chirurgii Plastycznej.
30-31 stycznia (sobota-niedziela) IX Festiwal
Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

Luty
6-7 lutego (sobota-niedziela) Solo Senior – III Konkurs
piosenki w kategoriach: soliœci, duety i trio.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w
programie.
Szczegó³y w planach miesiêcznych i ulotkach Domu
Kultury „Zacisze”.

Warsztaty i sekcje
dla studentów UTW
(Pierwszeñstwo maj¹ studenci kontynuuj¹cy naukê)

TANIEC INTEGRACYJNY DLA SENIORÓW
Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata: klasycznych,
ludowych, towarzyskich, wspó³czesnych.
Instruktor: Zbigniew Darda.
Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki
w godz. 10.30-11.15 - grupa pocz¹tkuj¹ca
w godz. 11.30-12.15 - zespó³ taneczny
Pierwsze zajêcia 22 wrzeœnia (wtorek) godz. 10.30 i 11.30.

WARSZTATY PLASTYCZNE
Ró¿ne techniki: od malarstwa olejnego poprzez pastele,
akwarele, wêgiel i o³ówek.
Instruktor: Bogus³awa O³owska.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
w œrody w godz. 11.00-12.30 - grupa zaawansowana
w godz. 12.45-14.15 - grupa zaawansowana
w pi¹tki w godz. 10.30-12.00 - grupa pocz¹tkuj¹ca
Op³ata: 20 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Pierwsze zajêcia 30 wrzeœnia (œroda) godz. 11.00 i 12.45
i 2 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 10.30.

WARSZTATY INTERNETOWE
Instruktor Gra¿yna Grudzieñ.
Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody w godz. 14.30-15.30 - grupa
œrednio zaawansowana i zaawansowana.
Pierwsze zajêcia 23 wrzeœnia (œroda) godz. 14.30.

WARSZTATY KOMPUTEROWE

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Instruktor: Iwona W³odarczyk.
Zajêcia odbywaj¹ siê: we wtorki w godz. 13.45-14.30
i w pi¹tki w godz. 10.15-11.00, 11.15-12.00.
Op³ata 20 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Pierwsze zajêcia 22 wrzeœnia (wtorek) godz. 13.45 i
25 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 10.15 i 11.15.

SOLO SENIOR
Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji piosenki i
emisji g³osu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Aleksandra Utracka-Skoczeñ.
Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki. Op³ata 20 z³/4 zajêcia
w miesi¹cu.
Spotkanie organizacyjne i przes³uchanie: 5 paŸdziernika
(poniedzia³ek) godz. 10.00.

CLASSIC - SOLO Senior
- œpiew klasyczny
Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji piosenki i
emisji g³osu, praca z mikrofonem. Instruktor: Julia Greke.
Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 9.00-11.00 i w
pi¹tki w godz. 11.00-14.00. Op³ata 20 z³/4 zajêcia w miesi¹cu. Spotkanie organizacyjne i przes³uchanie 8 paŸdziernika (czwartek) godz. 17.00.

CHÓR „ZACISZE”
Instruktor: Bartek W³odkowski,
e-mail: avetki@wp.pl
Próby odbywaj¹ siê w czwartki w godz. 9.30-12.00.
Pierwsza próba 10 wrzeœnia (czwartek) godz. 9.30.

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY
„ZACISZAÑSKA NUTA”
Mile widziani Seniorzy lubi¹cy œpiew i estradê.
Instruktor: Jan Czerwiñski.
Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 11.00-13.30.
Pierwsza próba 8 wrzeœnia (wtorek) godz. 11.00.

BRYD¯
Instruktor: Izabella Nowosielska.
Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody w godz. 10.00-13.00.
Pierwsze zajêcia 30 wrzeœnia (œroda) godz. 10.00.

JÊZYK ANGIELSKI
W programie: gramatyka, odpowiednia wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ komunikowania siê
Grupy do 13 osób.
Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
w œrody w godz. 11.30-12.15 - grupa œrednio zaawansowana
w godz. 13.00-13.45 - grupa pocz¹tkuj¹ca
w pi¹tki w godz. 11.10-11.55, 12.00-12.45 - grupy
œrednio zaawansowana.
Op³ata za ka¿de zajêcia (45 min.) 5 z³ - naliczana na
pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze zajêcia 30 wrzeœnia (œroda) godz. 11.30 i 13.00
oraz 2 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 11.10 i 12.00.

i nie tylko dla studentów UTW…
KLUB LUDZI KULTURALNYCH
Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem w ¿yciu
art-kulturalnym Stolicy. Spotkania z autorami, prezentacje
wydawnictw (firm i ksi¹¿ek), koncerty, wyk³ady, wernisa¿e,
wieczory klubowe.
Dla uczestników Klubu bilety do teatrów i kin po
zni¿kowych cenach.
Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz. 11.00- 12.30.
Moderator: Bogus³aw Falicki.
Pierwsze spotkanie 25 wrzeœnia (pi¹tek) godz. 11.00.

KLUB „POETYCKIE RYMOWANIE”
Spotkania autorów po debiucie, jak te¿ pocz¹tkuj¹cych,
uprawiaj¹cych dowolny gatunek i formê literack¹. Trzon
grupy stanowi¹ poeci. Chêtnie powitamy równie¿ prozaików, dramaturgów, satyryków.
Moderator: Dorota Janowska-Przybysz.
Spotkania odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 17.30-19.30.
Pierwsze spotkanie 6 paŸdziernika (wtorek) godz. 17.30.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW
WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC
Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w œrody w godz.
16.00-17.00. Prezes Ko³a Danuta Kominiak.
Terminy: 16 IX, 14 X, 18 XI, 16 XII Bo¿onarodzeniowe
spotkanie Sybiraków i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”
oraz w 2010 roku: 17 II, 10 III, 31 III Wielkanocne spotkanie
Sybiraków i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”, 5 V, 9 VI.

ZWI¥ZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
KO£A NR 5 - ZACISZE
Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w œrody w godz.
18.00-19.30.
Przewodnicz¹ca Ko³a Anna Kuczyñska, kom. 603 550 242,
e-mail: anna_kuczynska@tlen.pl
Terminy: 16 IX, 14 X, 18 XI i w 2010 roku 17 II, 10 III, 5 V, 9 VI.

SPOTKANIA I WYJAZDY
23-26 wrzeœnia (pi¹tek-poniedzia³ek) 2009 Wyjazd integracyjno-muzyczny studentów UTW na Roztocze.
14-16 maja (pi¹tek-niedziela) 2010 Pa³ac w
Nieborowie. Spotkanie integracyjne studentów UTW
DK „Zacisze” i Seniorów z Nieborowa.
16 maja (niedziela) 2010 Koncert Maryjny chóru
„Zacisze” i zespo³u „Zaciszañska Nuta” w Koœciele pw.
Matki Boskiej Bolesnej w Nieborowie.
27 maja (czwartek) 2010 Wyjazd kulturalnointegracyjny do Kuligowa.
10 czerwca (czwartek) 2010 Wizyta w pracowni
artysty - Ryszarda Piotrowskiego - w Czerwiñsku.
20 czerwca (niedziela) 2010 Koncert zespo³u
„Zaciszañska Nuta” w Koœciele œw. Zygmunta w Królewie.

WAKACJE
25 sierpnia-7 wrzeœnia (œroda-wtorek) 2010
Wczasy dla Seniorów z animatorem kultury nad morzem.
Sprzeda¿ w sekretariacie od 15 marca 2010 r.

Wrzesieñ 2009 r. w DK „Zacisze”
7-11 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) Spotkania organizacyjne i zapisy na zajêcia.
16 wrzeœnia (œroda) godz. 16.00 Spotkanie Ko³a
Sybiraków. Godz. 18.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów Ko³a nr 5.
21 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 12.00 Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”.
23-26 wrzeœnia (œroda-sobota) Wyjazd integracyjnomuzyczny studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Roztocze.
Informacje i zapisy w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.
26 wrzeœnia (sobota) godz. 15.00-18.00 Warsztaty breakdance prowadzi £ukasz Depa. Informacje i
wp³aty w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
27 wrzeœnia (niedziela) godz. 17.00 „Ogród moje
hobby” uroczyste rozstrzygniêcie konkursu najpiêkniejszych ogrodów Zacisza, wrêczenie nagród oraz wystawa
fotografii. Organizator Rada Osiedla Zacisze, partner Dom
Kultury „Zacisze”.

W towarzystwie weteranów

dokoñczenie ze str. 1

„70 lat wstecz, w dniu 1
wrzeœnia 1939 roku rozpoczêliœcie, szanowni Weterani –
Kombatanci, ¿o³nierze Wrzeœnia 1939 roku, d³ug¹, bo
trwaj¹c¹ 5 lat i 8 miesiêcy, pocz¹tkowo samotn¹, a nastêpnie w koalicji, walkê z niemieckim najeŸdŸc¹; walkê, która
przy mia¿d¿¹cej przewadze
technicznej napastnika, pocz¹tkowo jednego, a nastêpnie dwóch – nie mia³a ¿adnej
szansy powodzenia, mimo
bohaterstwa ¿o³nierza polskiego, talentów i patriotyzmu
dowódców. Koszty tej samotnej walki to straty 200 tysiêcy
¿o³nierzy, w tym ponad 67 tysiêcy zabitych. Do niemieckiej
i radzieckiej niewoli dosta³o
siê oko³o 800 tysiêcy ¿o³nierzy, w tym ponad 20 tysiêcy
oficerów… 70. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej pozwala, szczególnie jej uczestnikom, na pewne refleksje. Najwa¿niejsza z nich to odpowiedŸ na pytanie: czy historia
potwierdzi³a s³usznoœæ podjêcia naszej walki z najeŸdŸc¹ i
poniesione ofiary? OdpowiedŸ
brzmi: „tak”, gdy¿ by³a to jedyna droga obrony naszej niepodleg³oœci bez wzglêdu na
poniesione straty; by³a to
sprawa naszego honoru.
Okres heroicznych zmagañ z
najeŸdŸcami wykaza³ niespo¿yt¹ energiê spo³eczeñstwa
polskiego, jego wielki patriotyzm i gotowoœæ do najwiêkszych ofiar i poœwiêceñ, gdy
wymagaj¹ tego okolicznoœci
lub zagro¿enie bytu narodowego… S¹ i gorzkie refleksje,
maj¹ce bezpoœrednie odniesienie do dnia dzisiejszego.
Zawiod³y nas zawarte przed
rokiem 1939 sojusze wojskowe i pok³adane w nich nadzieje. Na polu walki z niemieck¹
machin¹ wojenn¹ ¿o³nierz polski zosta³ osamotniony. Nasi
sojusznicy nie chcieli umieraæ
za Gdañsk; ich w³asne interesy by³y wa¿niejsze od sprawy
Polski. Dziœ równie¿ liczymy
na sojuszników, a nawet
przedk³adamy interesy naszych sojuszników ponad w³asne. Gorzka to refleksja…”
1 wrzeœnia prascy weterani z³o¿yli kwiaty przy mogi³ach
¿o³nierskich na Cmentarzu
Bródnowskim, a nastêpnie - w
asyœcie pocztów sztandarowych kilkunastu szkó³ – przed
ratuszem Targówka, przy
kamieniu, upamiêtniaj¹cym

uczestników walk o wolnoœæ i
niepodleg³oœæ.
Podczas spotkania w sali
konferencyjnej ratusza, o weteranach mówiono z szacunkiem i powag¹. Jeden z nich,
Marian S³owiñski, urodzony 8
maja 1919 roku, przedstawi³
siê jako „Ma³olat” i ze swad¹
opowiedzia³ o swej s³u¿bie w
wielu formacjach i krajach,
m.in. w 67. Pu³ku Piechoty,
potem we Francji, na pla¿ach
Normandii, w koñcu wojny –
w Niemczech.
Marian S³owiñski to jeden
z kombatantów 90-latków, których uhonorowano listami gratulacyjnymi. Burmistrz Grzegorz Zawistowski i przewodnicz¹cy Rady Zbigniew Poczesny wrêczyli je tak¿e: Zofii Osmañskiej, Helenie Grzeœko, Jadwidze Przedniczek,
Stanis³awowi Pileckiemu, Jerzemu Miko³ajewskiemu, Wac³awowi Witczakowi, Kazimierzowi Górkiewiczowi i Stanis³awowi Gawlakowi.
Na wniosek Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej w³adze
Targówka uhonorowa³y pami¹tkowymi tabliczkami 21
kombatantów oraz 9 osób i instytucji wspó³pracuj¹cych z
weteranami: Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „Bródno”, Towarzystwo Przyjació³ Warszawy, Rejonow¹ Przychodniê
Zdrowia przy ul. Poborzañskiej i Gimnazjum nr 45. Za
zaanga¿owanie i pomoc dla
œrodowiska kombatanckiego
pisemne podziêkowanie
otrzyma³o 19 osób oraz Szko³a Podstawowa nr 42.
Dzia³ania na rzecz weteranów i wspó³pracê w wychowaniu patriotycznym m³odzie¿y
doceni³ Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych, nadaj¹c najwy¿sze odznaczenie:
Krzysztofowi Bugli, wiceburmistrzowi Targówka i Jadwidze Ciastek, dyrektor SDK
„Lira” oraz szko³om z Pragi
Pó³noc: XX Liceum Ogólnokszta³c¹cemu im. Boles³awa
Chrobrego i LVI Liceum Ogólnokszta³c¹cemu im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Kombatanci
wyrazili
wdziêcznoœæ za „ojcowsk¹
opiekê”, wrêczaj¹c burmistrzowi Targówka, przewodnicz¹cemu Rady i prezesowi SM
„Bródno” pami¹tkowe statuetki. Podobnie, za „matczyn¹
opiekê” podziêkowano na Pra-

dze Pó³noc burmistrz Jolancie
Koczorowskiej i przewodnicz¹cej Rady, El¿biecie KowalskiejKobus. Wzorem statuetki jest
plakat z 1939 roku, a jej twórc¹
Janusz Tomasiñski.
Nastroje z lat wojny, gdy
„doroœli konspirowali, a dzieci
œpiewa³y”, przypomnia³y
uczestnikom spotkania na
Targówku piosenki w wykonaniu zespo³u Triodeon i Przyjaciele, m.in.: „Raduje siê serce, raduje siê dusza”, „Dziœ do
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ciebie przyjœæ nie mogê”, „Serce w plecaku”.
Te i inne ¿o³nierskie przeboje, przeplatane s³owem mówionym, weterani Pragi Pó³noc
us³yszeli 4 wrzeœnia w Szkole
Muzycznej przy ul. Namys³owskiej podczas wystêpu Warszawskiej Czwórki Hultajskiej.
Na wniosek Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej w³adze
dzielnicy Praga Pó³noc uhonorowa³y pami¹tkowymi tabliczkami 17 kombatantów –
uczestników wojny obronnej
oraz 17 osób, dzia³aj¹cych na
rzecz œrodowiska kombatanckiego. Burmistrz Jolanta Koczorowska i przewodnicz¹ca
El¿bieta Kowalska-Kobus
wrêczy³y tak¿e dyplomy za
popularyzacjê dokonañ dla
spo³ecznoœci praskiej, przyznane min.: Towarzystwu
Przyjació³ Warszawy, Zarz¹dowi Portu Praskiego, Szpitalowi Praskiemu, Rejonowej
Przychodni Zdrowia przy ul.
D¹browszczaków, XX LO, LVI
LO, Mieczys³awowi Wojdydze, Zofii Szubiakiewicz-Radwanek, Paw³owi Elszteinowi.
Listy gratulacyjne zostan¹
przekazane nieobecnym na
uroczystoœci 90-letnim weteranom: Marii Osiñskiej, Józefowi B³otko, Piotrowi Ratyñskiemu i Zbigniewowi Wiœniakowskiemu.
K.

Inauguracja roku na Pradze Pó³noc

Nowa - stara szko³a 127
- Krzysiek, czy ty widzia³eœ
kiedyœ pani¹ Gronkiewicz –
Waltz?
- Tylko w telewizji. I nawet nie
wiem dok³adnie, kto to jest...
- To prezydent.
- Coœ ty, prezydentem jest
Kaczyñski!
- Ale ta pani jest z Warszawy. Dlatego dziœ przychodzi
do naszej szko³y na otwarcie
roku.
Rozmawiaj¹ uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 127
przy ul. Kowieñskiej na Pradze Pó³noc, oczekuj¹cy w
gronie kolegów na uroczyst¹
inauguracjê. Ale ju¿ pora na
rozpoczêcie. M³odzie¿ udaje

siê do sali gimnastycznej,
jeszcze „tej starej”. Zastêpca
dyrektora, Jan Jopek, przypomina obecnym o potrzebie
godnego zachowania w podnios³ej chwili i wprowadzone
zostaj¹ sztandary szko³y, w
tym – historyczny z roku 1929
(placówka powsta³a jeszcze w
roku 1919 z inicjatywy kolejarzy Wileñskiej Dyrekcji PKP).
Na jednym ze sztandarów,
podobnie jak na frontowej
œcianie Sali, cytat z patrona
szko³y Henryka Sienkiewicza:
„Dziœ trzeba s³u¿yæ spo³eczeñstwu codzienn¹, wytrwa³¹ prac¹.”
- Jeszcze 4 miesi¹ce temu,
gdy dokonywaliœmy tu reko-

ZOSTAÑ TECHNIKIEM BUDOWNICTWA!
czeka na Ciebie praca w Polsce i na œwiecie
BEZP£ATNA 2-LETNIA NAUKA DLA DOROS£YCH
w systemie zaocznym
SZKO£A POLICEALNA NR 48 DLA DOROS£YCH

w Zespole Szkó³ nr 24 im. prof. S. Bry³y
Warszawa ul. Ksiêcia Janusza 45/47
tel. 022-836 17 71
www.bryla.edu.pl
ZAPRASZAMY!

nesansu, nie by³o widaæ, ¿e
szko³a wkrótce stanie siê tak
piêkna i nowoczesna. Jako
gospodarze miasta przeznaczyliœmy 13 mln z³ na now¹
halê sportow¹ i pomieszczenia dydaktyczne. Mimo kryzysu, w³adze Warszawy nie
¿a³uj¹ œrodków na edukacjê.
W tym roku nawet zwiêkszyliœmy nak³ady do 120 mln z³ –
powiedzia³a podczas spotkania Hanna Gronkiewicz–Waltz
prezydent Warszawy. ¯yczy³a m³odzie¿y powodzenia w
nauce i przypomnia³a
„Wszystko, co masz w g³owie,
zawsze idzie za tob¹”.
Dyrektor szko³y - Anna Martin, witaj¹c uczniów oraz goœci podkreœli³a, i¿ dum¹ placówki s¹ m.in. nowoczeœnie
wyposa¿one pracownie informatyczne, interaktywne pracownie jêzykowe, œwietlica
dydaktyczno-terapeutyczna
oraz piêkna hala sportowa,
która pos³u¿y nie tylko szkole, ale te¿ ca³emu œrodowisku.
Pomyœlnoœci ¿yczy³y uczniom
panie: Lidia Krajewska - szef
gabinetu politycznego Ministra Edukacji Narodowej,
pose³ Joanna Fabisiak oraz

El¿bieta Olszewska - dyrektor
programowy Fundacji ABC
„Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Ta ostatnia przekaza³a szkole piêkn¹ kolekcjê ksi¹¿ek.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz aktor Artur Barciœ przeczytali dzieciom wiersze Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima i
Marcina Rybczyñskiego.
Nastêpnie goœcie z pani¹
prezydent oraz burmistrz Pragi Pó³noc - Jolant¹ Koczorowsk¹ odwiedzili nowe pomieszczenia dydaktyczne dla
6-latków i halê sportow¹. Pomieszczenia poœwiêci³ ordynariusz Diecezji WarszawskoPraskiej arcybiskup Henryk
Hoser. Pani prezydent wykona³a na otwarcie hali symboliczne kopniêcie pi³ki. W przestrzennym obiekcie mo¿na
bowiem z powodzeniem graæ
tak¿e w halow¹ pi³kê no¿n¹.
Sala dla 6-latków zosta³a
³adnie i funkcjonalnie urz¹dzona. – To fajna klasa. Najbardziej podobaj¹ mi siê te kolorowe ksi¹¿ki. Przyjemnie tu
bêdzie siê uczyæ – powiedzia³a nam uczennica „zerówki”
Ma³gosia. Jej kole¿ance, Paulince najbardziej podoba³y siê
pluszaczki. Ch³opcy zaœ od
razu rozpoczêli „jazdy” samochodzikami – po wytyczonych
na dywanie ulicach.
Adam Klaczyñski
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Z Bia³o³êki do Sao Paulo
Wakacje w³aœnie siê skoñczy³y. Z letnich podró¿y pozosta³y barwne wspomnienia.
Niektórym z nas uda³o siê zrealizowaæ swoje marzenia i zwiedziæ egzotyczne kraje.
Jednak mo¿liwoœæ poznania innych kultur mamy nie tylko podczas wakacyjnych wêdrówek. Dalekie kraje mo¿na poznaæ równie¿ poprzez naukê i pracê. Nowa Gazeta
Praska chêtnie pisze o mieszkañcach prawobrze¿nej Warszawy, którzy odbyli dalekie
podró¿e i chc¹ podzieliæ siê z czytelnikami swoimi wra¿eniami. Dziœ przedstawiamy
relacjê m³odej mieszkanki Bia³o³êki, Sylwii Krukowskiej z jej pobytu w Brazylii.

Sylwia Krukowska (ur. w
1983 r.) jest absolwentk¹ praskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ruy Barbosa.
Dwa lata temu skoñczy³a studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnoœci¹
prawa miêdzynarodowego publicznego. Jeszcze w czasie
studiów, w ramach programu
ERASMUS wyjecha³a na stypendium do Niemiec, aby kontynuowaæ naukê na Uniwersytecie w Getyndze. Tam pozna³a wielu studentów z Ameryki
Po³udniowej i zetknê³a siê z
kultur¹ latynoamerykañsk¹.
Ju¿ wczeœniej interesowa³a
siê histori¹ Inków i marzy³a o
wyjeŸdzie do Peru.
Po powrocie z Niemiec
ukoñczy³a roczne studia podyplomowe w Centrum Studiów
Latynoamerykañskich (CESLA) na Uniwersytecie Warszawskim. By³a jednym z organizatorów Festiwalu „100
kultur - 1 miasto” w Warszawie. Podczas pracy przy tym
festiwalu trafi³a do organizacji
AIESEC, dziêki której pojecha³a na praktykê do Brazylii.
AIESEC to miêdzynarodowa organizacja studencka,
dzia³aj¹ca na uniwersytetach

w ponad 100 krajach. Umo¿liwia ona udzia³ w zagranicznych praktykach studentom i
absolwentom wy¿szych
uczelni. AIESEC oferuje 4 rodzaje praktyk: mened¿erskie,
edukacyjne, techniczne i wolontariackie. W³aœnie na tej
ostatniej by³a Sylwia. Praktyka przewidziana by³a na 6
miesiêcy, Sylwia zosta³a miesi¹c d³u¿ej. Przebywa³a w
Brazylii od 10 paŸdziernika
2008 r. do 11 maja 2009 r. Oto
jej relacja:
Moja latynoamerykañska
przygoda rozpoczê³a siê w
paŸdzierniku 2008 roku.
Na praktykê z AIESEC
zdecydowa³am siê, poniewa¿
od zawsze moim wielkim marzeniem by³ wyjazd do tej czêœci œwiata.
Wybra³am praktykê DT, w
formie wolontariatu, poniewa¿
moim celem by³o poznanie codziennej rzeczywistoœci brazylijskiej, a praca na polu socjalnym daje tak¹ w³aœnie szansê.
Dziêki AIESEC moje marzenie spe³ni³o siê! Pojecha³am do Sao Paulo.
Sao Paulo - miasto 19 milionów mieszkañców, w
pierwszym momencie mo¿e
trochê przyt³oczyæ. Miasto

jest wyj¹tkowo g³oœne, wszyscy gdzieœ biegn¹, tr¹bi¹ na
siebie na ulicy. Korki paulistañskie s¹ przeogromnie
d³ugie, szerokie i niekoñcz¹ce siê, dlaczego? Bo bez
wzglêdu na porê dnia i dzieñ
tygodnia korki s¹ sta³ym elementem krajobrazu, czy to o
godzinie drugiej w nocy, czy
szóstej nad ranem, autko za
autkiem, przeciskamy siê
przez miasto. Natê¿enie ruchu drogowego takiego stopnia jest zrozumia³e przy takiej
iloœci mieszkañców, ale jest
jedno „ale”, mianowicie: co z
transportem miejskim? Otó¿,
niestety, nie dzia³a on tak, jak
by sobie tego ¿yczyli mieszkañcy. Metro jest stosunkowo
rozbudowane, s¹ trzy linie:
zielona, niebieska i czerwona. Jego wydajnoœæ jest jednak ograniczona, a w dodatku korki docieraj¹ i tutaj! Korki w znaczeniu osobowym. W
godzinach szczytu w g³ównym punkcie tranzytowymSe - trzeba czekaæ zawsze
„oko³o 3 poci¹gów”, tzn.: podje¿d¿a poci¹g numer 1 - cierpliwie patrzymy i podziwiamy,
jak wielobarwna mieszanka
ludzka atakuje szaro-srebrny
pojazd podziemny; pod-

je¿d¿a poci¹g numer 2 - przesuwamy siê o d³ugoœæ pó³stopy; podje¿d¿a poci¹g numer
3 - ludzka fala wciska nas do
œrodka i ruszamy…oby do
nastêpnej stacji…
Poza korkami natury l¹dowej Sao Paulo jest te¿ miastem o najwiêkszym stopniu
„zakorkowania” w powietrzu.
Tak, tak, korki dosiêgaj¹ nawet niebios, a helikoptery gêsiego pokonuj¹ nadpaulistañskie przestworza.
Sao Paulo to Brazylia bardzo ró¿na od tej z katalogów
biur podró¿y. Tutaj wszyscy
pracuj¹, s¹ skoncentrowani na
karierze. Tropikalne palmy zast¹pi³y wysokie drapacze
chmur, a piêkne pla¿e zamieni³y siê w asfaltow¹ d¿unglê
ulic. Bêd¹c w centrum mo¿na
zapomnieæ, ¿e jest siê w kraju
S³oñca, caschacy, czyli brazylijskiej wódki trzcinowej i festy.
Sao Paulo to te¿, jak ca³a
Brazylia, miasto potê¿nych
kontrastów. To tutaj olbrzymie
Shopping Centre s¹siaduj¹ z
fawelami. Z jednej strony Armani, a z drugiej zawieszona na
patyku podarta bluzka. Fawele
paulistañskie w przeciwieñstwie do tych z Rio de Janeiro
s¹ bardziej rozrzucone po ca³ym mieœcie, nie ma jednego
g³ównego ich skupiska. S¹ poprzyklejane ciasno do ulic, jakby zlewaj¹ siê z ca³oœci¹, staj¹c siê jej nieroz³¹czn¹ czêœci¹.
Miasto wbrew temu, co siê
ogólnie s³yszy i domniemywa,
mo¿e nie byæ bardzo niebezpieczne. Naturalnie wa¿ne
jest, by zachowywaæ granice
zdrowego rozs¹dku, tzn. s¹
miejsca, gdzie po prostu siê
nie wchodzi. Jeœli ulica siê
koñczy, zamienia w ¿wirówkê
i zaczyna siê robiæ coraz ciaœniej, a domy zmieniaj¹ siê z
betonowych w kartonowe pud³a, to znaczy, ¿e ten rejon nie
jest miejscem, gdzie twarz
bia³ego bêdzie mile widziana.
Myœlê, ¿e bêd¹c w Sao
Paulo, ¿yj¹c w nim i chc¹c
czuæ siê bezpiecznym, najlepiej staæ siê jego cz¹stk¹,
wtopiæ w otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ bez zbêdnych prowokacji natury odzie¿owo-gad¿eciarsko-sprzêtowo-technologicznej.
NGO (Organizacja Pozarz¹dowa), w której odby³am
praktykê to „Vento em popa”,
co w t³umaczeniu na polski
znaczy „Wiatr w ¿agle”. http:/
/www.ventoempopa.org.br/
noticia.php?id=36
Dzia³aj¹ca od 7 lat w po³udniowej czêœci Sao Paulo organizacja skoncentrowana
jest wokó³ idei ¿eglarstwa. Ten
elitarny sport zosta³ przez dyrektora-za³o¿yciela przekszta³cony w narzêdzie edukacyjne dla m³odzie¿y z Grajau,
najbiedniejszego przedmieœcia Sao Paulo. Równoczeœnie prowadzonych jest kilka
projektów, m.in. nauka budowy ¿aglówek, zajêcia z ¿eglowania, lokalna biblioteka.
G³ówne zadanie NGO to
wp³ywanie na rozwój regionu,
a tak¿e otwieranie przed m³odzie¿¹ nowych perspektyw.

Moim zadaniem by³o wprowadzenie business planu
stworzonego dla Vento em
popa przez AIESEC. Cel planu - to znalezienie alternatywy projektowej daj¹cej organizacji bezpieczeñstwo finansowe i mo¿liwoœæ niezale¿nego od sponsorów rozwoju, a
w dalszej perspektywie przekszta³cenie NGO w social
venture (firmê dzia³aj¹c¹ na
polu socjalnym). Moje g³ówne zadania koncentrowa³y siê
wokó³ stworzenia: opisu projektu, bud¿etu, materia³ów
promuj¹cych projekt, a tak¿e
znalezienie potencjalnych
sponsorów.
Poza aktywnoœci¹ zwi¹zan¹ z wprowadzaniem business planu postanowi³am te¿
nawi¹zaæ lepszy kontakt ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i zaczê³am nauczaæ dzieciaki jêzyka niemieckiego i polskiego! Muszê powiedzieæ, ¿e
by³o to, i jest, jedno z najpiêkniejszych doœwiadczeñ w
moim ¿yciu.
Niezaprzeczalnie, na
p³aszczyŸnie zawodowej to
w³aœnie zadania zwi¹zane z
implementacj¹ planu biznesowego nauczy³y mnie najwiêcej (organizacji w³asnego
czasu pracy, tworzenia bud¿etu, prezentacji produktu,
wytrwa³oœci i niepoddawania
siê w sytuacjach kryzysowych), ale zajêcia jêzykowe
z dzieciakami by³y czymœ niepowtarzalnym.
Realia najbiedniejszych
dzielnic Sao Paulo s¹ bardzo
ciê¿kie, bolesne. Dzieciaki
maj¹ zajêcia w szkole codziennie, ale odbywaj¹ siê
one na zasadzie spontanicznoœci, tzn. dziœ jest matematyka, jutro bêdzie geografia,
pojutrze mo¿e historia.
Dla mnie by³o czymœ naprawdê niesamowitym, kiedy
na moje zajêcia za ka¿dym
razem przychodzi³a nowa
grupka dzieciaków, ¿¹dnych
wiedzy, chêtnych do nauki,
pytaj¹cych: „Sylwia, a kiedy
przyjedziesz znowu? Jutro?
Prosimy!”.
To coœ niesamowitego i
myœlê, ¿e daje wiele do myœlenia, pozwala dostrzec, jak
niewiele czasem trzeba, aby
uszczêœliwiæ ma³¹ istotkê i ¿e
tak naprawdê, mo¿e to ma³y
krok, ale wa¿ny, bo tymi ma³ymi krokami idziemy do
przodu.
Ta praktyka zmieni³a moje
spojrzenie na rzeczy, które
mamy tu w Europie i ich nie
dostrzegamy, czasem na nie
narzekamy. Wydaje siê, ¿e
zwyk³y, czysty autobus, któ-

ry zatrzymuje siê poma³u na
przystanku to takie normalne,
ale kiedy dotknie siê ciê¿szego ¿ycia, takiego, jakie jest
w³aœnie w krajach trzeciego
œwiata, w biednych czêœciach
Sao Paulo, w fawelach Rio de
Janeiro, w Brazylii, tej spoza
katalogów biur podro¿y, zaczyna siê doceniaæ drobne
szczegó³y.
Ponadto, tylko poprzez bycie w kraju przez d³u¿szy
okres mamy mo¿liwoœæ poznania kultury, wczucia siê w
ni¹, zatopienia. Brazylijska
samba gra mi w duszy, kiedy
s³yszê pó³nocnobrazylijskie
forro (rodzaj tañca), a moje
stopy same poruszaj¹ siê do
taktu.
Nauczy³am siê wiele od
dzieciaków, które czêsto nie
maj¹ nic poza klapkami havaianas, jedn¹ bluzk¹, d³ugopisem i uœmiechaj¹ siê do mnie,
i s¹ tak pozytywnie otwarte,
wra¿liwe i wdziêczne.
Praktyka nauczy³a mnie
te¿ wytrwa³oœci i niepoddawania siê. Dotyczy³o to mojej pracy - wdra¿ania projektu. Zdarzaj¹ siê sytuacje kryzysowe, kiedy wydaje siê, ¿e
wszystko pod¹¿a w z³ym kierunku, ale warto iœæ dalej i
myœlê, ¿e to w³aœnie te ciê¿kie chwile s¹ momentem na
szukanie alternatyw i kreatywn¹ modyfikacjê.
Jak ju¿ wspomnia³am na
pocz¹tku, dziêki AIESEC realizujê swoje marzenia zwi¹zane
z rozwojem profesjonalnym.
Ale to równie¿ dziêki AIESEC zrealizowa³am moje marzenia podró¿nicze. Poza bowiem Brazyli¹ uda³o mi siê te¿
odwiedziæ Peru i Argentynê.
Ju¿ jako ma³e dziecko
przygl¹da³am siê z zaciekawieniem tej czêœci mapy
œwiata…i krok po kroku uda³o mi siê dotrzeæ do mojego
inkaskiego wymarzonego
Machu Picchu.
To kolejny dowód na to, ¿e
warto pod¹¿aæ wytrwale i konsekwentnie nasz¹ œcie¿k¹
rozwoju - potencja³ jest w nas!
Relacji Sylwii Krukowskiej
wys³ucha³a Joanna Kiwilszo
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Polityczne obchody
Jedynym, aczkolwiek niew¹tpliwie
ogromnym, sukcesem Lecha Kaczyñskiego w Warszawie by³o otwarcie Muzeum
Powstania Warszawskiego. Feta, któr¹ z
tego tytu³u przygotowano w 60. rocznicê wybuchu Powstania, przyæmi³a wszystkie inne dotychczasowe uroczystoœci, a
Lechowi Kaczyñskiemu otworzy³a drogê
do prezydentury kraju. Ci, którzy to
wszystko przygotowali, znaleŸli siê w gronie jego najbli¿szych wspó³pracowników,
zdobywaj¹c tym sobie stanowiska pos³ów
i ministrów. Konkurencja – zarówno z innych ugrupowañ, jak i wewn¹trzpartyjna, PiSowska, do dziœ nie mo¿e od¿a³owaæ, ¿e nie wpad³a na ten genialny w
swej prostocie pomys³, tym bardziej, ¿e
o Muzeum Powstania mówi³o siê w Warszawie od lat i zbudowaæ nale¿a³o je ju¿
dawno. Nie chcê zag³êbiaæ siê bardziej w
merytorykê przedsiêwziêcia i rozwa¿aæ,
czy racjê mia³ Piskorski stawiaj¹c nowe
mosty, czy Kaczyñski, skupiaj¹c siê na
upamiêtnianiu historii miasta kosztem inwestycji. Mnie osobiœcie bli¿ej do tej
pierwszej wizji rozwoju Warszawy,
zw³aszcza, ¿e Muzeum sta³o siê bastionem politycznym PiS-u i nie do koñca
rzetelnie opowiada o historii. Umniejsza
siê w nim rolê powstañców z innych oddzia³ów, jak choæby Armia Ludowa, milczy o tysi¹cach ¿o³nierzy z I Armii Wojska Polskiego, którzy próbowali przeprawiæ siê przez Wis³ê na pomoc walcz¹cej
Warszawie, ponosz¹c ogromne straty. Nie
znajdziemy tu równie¿ refleksji nad sensem wybuchu Powstania, które wywo³ane przecie¿ politycznymi ambicjami na
podstawie nietrafnej oceny sytuacji geopolitycznej i geostrategicznej, okaza³o siê
klêsk¹ i przynios³o zag³adê miasta.
Zostawmy jednak te rozwa¿ania i
wróæmy do g³ównego w¹tku, a mianowi-

cie zapocz¹tkowanego piêæ lat temu przez
Lecha Kaczyñskiego upolitycznienia obchodów wszelkich uroczystoœci patriotycznych. To prezydent sta³ siê niechlubnym
ojcem tego krwiopijstwa i przez ca³y okres
rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci - najpierw
w stolicy, a potem kraju – politycy tej
partii bez skrêpowania traktowali œwiêta
patriotyczne jako doskona³¹ okazjê do robienia marketingu politycznego. Niestety, do tych dzia³añ w³¹czy³a siê równie¿
Platforma Obywatelska w momencie objêcia w³adzy. Dziœ mamy wiêc rywalizacjê
miêdzy PiS i PO o to, kto jaki sk³ada wieniec, kto pierwszy przemawia i gdzie kto
stoi w trakcie jakichkolwiek uroczystoœci.
Przy tym nie ma znaczenia okazja, bo
dobra jest ka¿da i czasem odnoszê wra¿enie, ¿e w Warszawie œwiêtujemy coœ non
stop. Za¿enowani t¹ ca³¹ rywalizacj¹ s¹
ju¿ sami kombatanci, którzy zrozumieli,
¿e s¹ po prostu wykorzystywani i w tym
roku nie zgodzili siê na jakiekolwiek demonstracje i awantury polityczne, jakie
mia³y miejsce chocia¿by przed rokiem na
Cmentarzu Pow¹zkowskim.
Osobiœcie nie mam nic przeciwko pielêgnowaniu w Warszawie tradycji i pamiêci narodowej – oczywiœcie, o ile odbywa siê to w zgodzie z prawd¹ historyczn¹, w formie apolitycznej i bez
uszczerbku dla funkcjonowania miasta.
Nie licz¹c pewnych incydentów, do tej
pory w tej kadencji samorz¹du udawa³o
siê to jakoœ osi¹gn¹æ. Dlatego ze zdziwieniem przyj¹³em informacjê, ¿e miejscy urzêdnicy przypomnieli sobie nagle
o kolejnej uroczystoœci – tym razem 70.
rocznicy powstania Pañstwa Podziemnego. Otó¿ okaza³o siê, ¿e obchody koliduj¹ z zaplanowanym od dawna 31.
Maratonem Warszawskim – miêdzynarodow¹ imprez¹, w której udzia³ zapo-

POzytywnie

Warszawska
karta podatnika
Z pocz¹tkiem wrzeœnia br. na ul.
Ostródzkiej na Bia³o³êce oficjalnie rozpocz¹³ siê rok szkolny w nowo powsta³ych budynkach przedszkola, szko³y i
gimnazjum. Jednak chyba wszyscy
mieszkañcy Bia³o³êki wiedz¹, ¿e zakoñczenie tej istotnej inwestycji to kropla w
morzu potrzeb inwestycji edukacyjnych
naszej dzielnicy.
Bud¿et Bia³o³êki, choæ w ponad 70%
przeznaczany na inwestycje oœwiatowe,
nie jest z gumy i „nie nad¹¿a” za rosn¹cymi potrzebami edukacyjnymi. Jak kolokwializm brzmi stwierdzenie, ¿e Bia³o³êka jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê
dzielnic¹ w Warszawie o najwy¿szym poziomie przyrostu naturalnego.
Niestety, wraz ze wzrostem liczby mieszkañców nadal nie idzie w parze wzrost liczby zameldowanych i p³ac¹cych podatki.
Oficjalnie w Bia³o³êce zameldowanych
jest ok. 80 tys. osób. Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e dodatkowe 40 tys. osób mieszka
w Bia³o³êce bez meldunku, a przede
wszystkim nie rozlicza PIT-u w urzêdzie
skarbowym w³aœciwym dla Bia³o³êki.
St¹d moje du¿e poparcie zyska³ pomys³ stworzenia warszawskiej karty podatnika, która by³aby rodzajem przywileju dla tych mieszkañców Warszawy,
którzy chc¹ p³aciæ podatki w miejscu, w
którym mieszkaj¹. Posiadanie warszawskiej karty podatnika mog³oby wi¹zaæ
siê z licznymi przywilejami, oferowanymi przez samorz¹d jak i przez podmioty komercyjne. Z pewnoœci¹ jest to jednak bardzo dobry pomys³ o charakterze
marketingowym – zwrócenia uwagi osobom, które mieszkaj¹c w Warszawie i
oczekuj¹c wiele od samorz¹du - niewiele same z siebie pomagaj¹ swojemu miastu i dzielnicy. Pewnie narazi³em siê teraz wielu osobom, ale chc¹c byæ odpo-

wiedzialnym, z tej przykrej prawdy trzeba sobie zdaæ sprawê.
Wed³ug ostro¿nych danych, obecnie ponad pó³ miliona osób mieszka w Warszawie – korzystaj¹c ze sto³ecznej komunikacji, szpitali i infrastruktury - choæ ich podatki nie zasilaj¹ miejskiej kasy, bo s¹ odprowadzane w miejscu ich zameldowania,
a nie faktycznego zamieszkania. Gdyby
wszyscy faktyczni mieszkañcy Warszawy
p³acili podatki w stolicy, miasto mog³oby
zyskaæ nawet miliard z³otych rocznie. Znalaz³yby siê wtedy z pewnoœci¹ œrodki finansowe na budowê wiêkszej iloœci placówek
edukacyjnych tak¿e na terenie Bia³o³êki.
Chcia³bym wszystkim czytelnikom
przypomnieæ, ¿e aby rozliczyæ podatek
dochodowy w Warszawie, nie trzeba siê
przemeldowywaæ, wystarczy w dowolnym momencie roku z³o¿yæ (wys³aæ
poczt¹) do urzêdu skarbowego prosty
formularz NIP-3, aktualizuj¹cy miejsce
zamieszkania podatnika. Pojêcie miejsca zamieszkania wcale nie musi byæ to¿same z miejscem zameldowania – Bia³o³êka jest tego dobitnym przyk³adem.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

Rada wielu

Felieton potrójny

wiedzia³o 4 tysi¹ce uczestników. Mimo
¿e jego trasa zosta³a zaakceptowana
przez ratusz ju¿ rok temu, teraz za¿¹dano jej zmiany. Nikogo nie obchodzi,
¿e na jej opracowanie organizator wyda³
kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych i zosta³a ju¿
atestowana. Najwa¿niejsze jest, ¿eby
polityczni dygnitarze mogli znów spokojnie z³o¿yæ kolejny wieniec. Nie wiem, jak
Hanna Gronkiewicz-Waltz wybrnie z tej
sytuacji. Najprawdopodobniej organizatorzy maratonu zostan¹ zmuszeni do
zmiany w planie swej imprezy, a na pocieszenie dostan¹ od miasta zwrot kosztów tego zamieszania. Tak czy inaczej
przez polityczne rozgrywki po raz kolejny ucierpi wizerunek i bud¿et stolicy.
Tylko czy Warszawê ci¹gle na to staæ?
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Potrójny, poniewa¿ pragnê pokrótce
poruszyæ trzy tematy.
Primo: Szpital Bródnowski – najwiêkszy nie tylko po naszej stronie Wis³y, ale
te¿ chyba w ca³ym województwie. Dobrze wyposa¿ony, bo od lat samorz¹d
mazowiecki porêcza³ mu kredyty na zakup nowoczesnego sprzêtu. Marsza³ek
Struzik zamierza przekszta³ciæ go w spó³kê. Oznacza to nie tylko dobrze op³acany zarz¹d i kilkuosobow¹ radê nadzorcz¹. Chocia¿ byæ mo¿e dlatego, pomys³ popar³a w Radzie Warszawy koalicja PO/SLD. Oznacza to przede wszystkim brak pe³noprofilowego szpitala na
ca³ej Pradze. Spó³ka musi dbaæ o zysk i
zawieraæ z NFZ kontrakty na korzystnie
op³acane zabiegi (np. chirurgia plastycz-
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Prosto z mostu

M³yny
biurokracji
Nie ma ju¿ na Woli pa³acyku Michla
z piosenki „Parasola”. Pa³acyk, zreszt¹
po³o¿ony nie przy ¯ytniej, ale przy Wolskiej, nale¿a³ do znanej warszawskiej rodziny przemys³owców zbo¿owych Michlerów, podobnie jak praski M³yn Michla,
który nied³ugo mo¿e spotkaæ podobny
los. M³yn Michla, bêd¹cy tak naprawdê
magazynem zbo¿owym, stoi wraz z kilkoma budynkami gospodarczymi przy
ul. Objazdowej w stanie nietkniêtym od
czasu bombardowania we wrzeœniu roku
pamiêtnego. Siedmiopiêtrowy budynek
góruje nad okolic¹ i straszy wypalonymi otworami okiennymi. Przesta³ byæ
atrakcyjny ju¿ nawet dla z³omiarzy.
Jego losem zainteresowa³o siê istniej¹ce od kilku lat Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców Micha³ów, które zabiega o
wpisanie M³yna do rejestru zabytków.
Marzy im siê w tym miejscu lokalne centrum kultury z amfiteatrem zintegrowanym z pobliskim parkiem, który równie¿
wymaga rewitalizacji.
Zgodny z tymi planami pomys³ na
o¿ywienie M³yna przedstawi³ w³adzom
dzielnicy Polski Oœrodek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i M³odzie¿y „Assitej”, prowadzony
przez Halinê Machulsk¹, animatorkê
kultury i wdowê po wielkim aktorze.
„Przez kogo?” - jakbym s³ysza³ urzêdnika, który ostro¿nie stwierdza, ¿e nie
ma kompletu informacji o stowarzyszeniu, wiêc nie mo¿e podj¹æ w tej sprawie
decyzji.
Przypomina mi siê historia przetargu na najemcê pawilonu na skwerze Hoovera na Krakowskim Przedmieœciu.
Najlepsz¹ ofertê, jak siê póŸniej okaza³o, z³o¿y³a „Fabryka Trzciny” Wojciecha
Trzciñskiego, jednak dzielnicowi erudyci uniewa¿nili przetarg, gdy¿ Trzciñski
mia³ problem „z udokumentowaniem
swoich osi¹gniêæ. Na dowód swoich umiejêtnoœci pokazywa³ urzêdnikom afisze teatralne i artyku³y, podczas gdy komisja
oczekiwa³a rzetelnych referencji” - jak
donios³a prasa.
Ignorancja kulturalna decydentów nie
jest zaskoczeniem w kraju, w którym mi-

nister kultury wyra¿a³ chêæ spotkania z
nie¿yj¹cym od lat pisarzem, ale tu mamy
jeszcze drugi problem: chroniczny brak
decyzyjnoœci. „Mo¿na by rozpisaæ konkurs na projekt i dzia³alnoœæ” - uzasadnia brak decyzji inny praski samorz¹dowiec. A M³yn niszczeje kolejny rok.
By³ kiedyœ w Warszawie samorz¹dowiec, który zyska³ okreœlenie urzêdnika, który jest specjalist¹ od organizacji
konkursów maj¹cych rozstrzygn¹æ warunki konkursu, w wyniku którego zostanie rozpisany konkurs na organizacjê konkursu itd. Dziœ jest wiceministrem
w jednym z najwa¿niejszych resortów odpowiedzialnych za rozwój kraju, a - jak
widzimy - w Warszawie dorasta nowe
pokolenie godnych jego nastêpców.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

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
N tel./fax 022 679-23-41,
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

na). NFZ nie mo¿e p³aciæ spó³kom za tzw.
nadwykonania. Je¿eli zawarto kontrakt
na 50 z³amañ nogi w miesi¹cu, 51 pacjent musi sam zap³aciæ.
Secundo: Plac zabaw przy ul. Strumykowej. Jest zapewne dum¹ dzielnicowych samorz¹dowców. Zat³oczony kawa³ek tartanu. Cztery huœtawki na kilkaset dzieci. Biegaj¹ce dzieci wpadaj¹
pod nie ci¹gle, bo huœtawki nie s¹ ogrodzone. W sobotnie i niedzielne poranki
pe³en pot³uczonego szk³a, petów, fifek i
puszek po nocnych imprezach tarchomiñskiej m³odzie¿y. Skoro - mimo kilkunastu moich interwencji - warszawska
Stra¿ Miejska nie jest w stanie uchroniæ
placu zabaw i parku przed dewastacj¹,
mo¿e przynajmniej burmistrz Kaznowski kaza³by go czasem posprz¹taæ???
Tertio: Praskie s¹dy. Pierwsze wra¿enie: wyj¹tkowo niekulturalna obs³uga.
Naburmuszone bŸdzi¹gwy w sekretariatach, tasiemcowe kolejki. Ba³agan. Pomylone akta, przek³adane terminy.

Zgodnie z przepisami, sprawa s¹dowa o
alimenty powinna rozpocz¹æ siê w ci¹gu
3 miesiêcy od z³o¿enia pozwu. Na Pradze mo¿na czekaæ ponad 1,5 ROKU. Bez
efektu. Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e
pracownicy s¹dów s¹ op³acani przez kancelarie prawne nie tylko za informowanie o pismach sk³adanych przez przeciwników, ale tak¿e za przek³adanie ich
na spód sterty na biurku sêdziego.
„Sprawiedliwoœæ jest ostoj¹ Rzeczypospolitej”… buhahaha!
Maciej Maciejowski
radny Warszawy
www.maciejowski.pl

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

Ch³odnym okiem

Praska po³ówka
Wrzeœniowy felieton musi dotyczyæ
choæby w czêœci spraw oœwiatowych. Inaczej nie wypada. Tym bardziej, ¿e tak
jak zapowiada³em w poprzednim felietonie, warszawski pocz¹tek roku szkolnego mia³ miejsce na Pradze w SP 127
przy Kowelskiej 12/20. Uczestniczy³o w
nim wiele wa¿nych osobistoœci, w tym
prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przy okazji otwarto halê
sportow¹, od lat budowan¹ przy tej placówce. Odby³o siê poœwiêcenie i inauguracyjny mecz pi³karskim, w którym zmierzyli siê pracownicy urzêdu dzielnicy i
DOSiR. Wynik jest mniej istotny, lecz
emocji by³o co niemiara. Nie wszêdzie
jednak na Pradze by³y powody do œwiêtowania. Problemów z normalnym rozpoczêciem nowego roku by³o wiêcej ni¿
siê spodziewa³em. Na posiedzeniach komisji edukacji i infrastruktury odpowiedzialni za to urzêdnicy zaniedbania te
sk³adali na karb zbyt póŸno otrzymanych œrodków na remonty i procedur pozwalaj¹cych wykonawcom przed³u¿aæ
rozstrzygniêcia przetargów. W ka¿dym
razie, w kilku placówkach na Pradze zajêcia jeszcze przez jakiœ czas bêd¹ siê
odbywa³y z utrudnieniami, za co wszystkich tych, których to dotknê³o, nale¿y
przeprosiæ.
Wrzesieñ to tak¿e czas, gdy po wakacjach uruchamia siê praca rady.
Pierwsz¹ sesjê mieliœmy ju¿ 3 wrzeœnia i
jednym z wa¿niejszych punktów by³a
kolejna korekta bud¿etu, maj¹ca zapewniæ œrodki na funkcjonowanie nowo wybudowanego obiektu sportowego na ulicy Kawêczyñskiej 44a, bo niestety tak
jest, ¿e po zakoñczeniu inwestycji potrzebne s¹ œrodki na jej utrzymanie i
dzia³alnoœæ.
Skoro o finansach mowa, jako radni
otrzymaliœmy materia³y dotycz¹ce wydatków dokonanych w dzielnicy w I po³owie bie¿¹cego roku. Có¿ z nich wynika? Bud¿et dzielnicy na 30 czerwca wynosi³ 283 miliony 700 tys. z³otych, z czego w pierwszym pó³roczu wydatkowano

42,8% œrodków, czyli 121 milionów 441
tys. z³otych. Wydatki bie¿¹ce poch³onê³y 45,9% planu, a wydatki inwestycyjne
18,6%. Ta druga pozycja zbytnio mnie
nie zachwyca, ale tak¿e mocno mnie nie
martwi, z doœwiadczenia bowiem wiem,
¿e g³ówne wydatki inwestycyjne powstaj¹ i realizowane s¹ w drugiej po³owie roku. Wtedy dopiero pojawiaj¹ siê
faktury za remonty w du¿ej mierze realizowanych sezonowo tak¿e w czasie
wakacji. Wtedy zap³acimy za remonty
dróg, inwestycje w oœwiacie, rewitalizacjê budynków i byæ mo¿e pojawi¹ siê
pierwsze faktury zwi¹zane z nowo budowanym budynkiem komunalnym na
Bia³ostockiej. W sprawozdaniu zauwa¿y³em pozycje, które mnie ciesz¹, m.in. wydatkowanie ponad 9 milionów z³otych na
remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego realizowanie przez ZGN, spadek wydatków osobowych, a tak¿e planowe przelewy na konta wspó³not mieszkaniowych. W tej pozycji pojawia siê tak¿e mój lekki niepokój czy wystarczy œrodków do koñca roku, plan wydatków bowiem za pierwsze pó³rocze zosta³ nieznacznie przekroczony. Mam nadziejê,
¿e sprawozdanie za trzy kwarta³y bêdzie jeszcze lepsze ni¿ po³ówka, pozytywne tendencje siê umocni¹, a moje
obawy oka¿¹ siê bezpodstawne.
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, 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
NIEMIECKI - autor
ksi¹¿ek, 21 lat praktyki,
www.naukaniemieckiego.pl,
0603-881-419
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
ZAJÊCIA grupowe Nordic
Walking, lasek Bródnowski
0500-475-403, www.aktivita.pl

WSZYSTKO
DLA

TWOJEGO

MALUSZKA
www.twojemalenstwo.pl
ul. Bia³ostocka 8

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
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
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

ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomodernizacyjne 0603-514-783
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
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
INNE
OWCZARKI niemieckie szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE,
tel.
0606-344-485

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

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:
10, 11, 14, 16, 17, 19, 22,
23 i 25 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

Ch³op z jajami
Proszê Szanownych Pañstwa, jak radio i telewizja d³uga i szeroka, wszêdzie trwaj¹
jakieœ dyskusje polityczne,
niekiedy 24 godziny na dobê.
Dla mnie polityka to symboliczna umowa dwóch w
sprawie trzeciego, w taki sposób, aby ten trzeci mia³ œwiadomoœæ i wyraz twarzy jak
¿aba podczas grzmotów.
Zgadzam siê zatem z Olg¹
Lipiñsk¹, która z w³aœciwym
dla siebie poczuciem humoru uœwiadamia nam na falach
eteru, ¿e owe dyskusjê s¹ o
rzeczach dawno odkrytych i
oczywistych. Z braku wybitnych i profesjonalnych osobistoœci w politycznej bran¿y
dwa najpopularniejsze zdania
w tych dyskusjach to – pan
k³amie i niech mi pan nie
przerywa.
Ja wiem, ¿e z tym co piszê
we wstêpach felietoników wielu siê nie zgodzi, ale nagrod¹
jest to, ¿e nie ma protestów o
czêœci o zwierzakach.
Szanowni Pañstwo, skoro
nasza góra ukrywa przed
nami to, co powinna mieæ na
wierzchu, nie wypada mi napisaæ o niczym innym jak o
wnêtrostwie w³aœnie.
Wnêtrostwo dotyczy samców. Wnêtrostwo do stan, w
którym jedno lub dwa j¹dra
zamiast znajdowaæ siê w
mosznie, na zewn¹trz jamy
brzusznej, chowaj¹ siê w³aœnie w niej.
Gruczo³y p³ciowe mêskie,
bêd¹ce w innych du¿o cieplejszych warunkach termicznych, produkuj¹ znacznie
wiêksze iloœci testosteronu i
z czasem ich tkanka mo¿e
ulegaæ nowotworzeniu. W
opinii lekarzy i fizjologów,
zdrowy samiec zaraz po urodzeniu posiada swoje klejnoty w mosznie. Specjalnie podkreœlê poprzednie zdanie.
Aliœci, spotykam siê z doœæ
czêst¹ praktyk¹ wœród kynologów uznawania za zdrowe
piesków bez j¹der wœród ras
miniaturowych i niektórych
du¿ych.
Miot poddany przegl¹dowi
hodowlanemu w zwi¹zku kynologicznym jest gwarancj¹
jakoœci dla kupuj¹cego, a dla
hodowcy informacj¹ o prawid³owym materiale genetycznym. Wnêtrostwo jest schorzeniem o pod³o¿u dziedzicznym. Zwierzêta ze z³ymi genami powinny byæ pozbawione mo¿liwoœci reprodukcji.
Coraz wiêcej szczeni¹t popularnych ratlerków, sznaucerków, pudli, yorków, a tak¿e owczarków niemieckich i

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

akita inu wyposa¿onych w rodowodowe metryki w lecznicach dla zwierz¹t diagnozowana jest jako wnêtry. U czêœci osobników j¹dra zstêpuj¹
samoistnie lub po kuracji hormonalnej, ale nie oznacza to,
¿e genetycznie dana linia hodowlana powinna byæ uznana za wzorzec rasy.
Potencjalnych nabywców
psów rasowych jak zwykle
uczulam, aby spisywaæ kla-

syczn¹ umowê kupna-sprzeda¿y, w której powinien znaleŸæ siê zapis o jawnych i
ukrytych wadach uznawanych
za zwrotne lub o przyznaniu
rekompensaty. Nie znam
przypadku, aby kupuj¹cy,
posiadaj¹c umowê, oprócz
rozczarowania, dozna³ krzywdy finansowej. Hodowcy trzymaj¹ fason i zwracaj¹ znacz¹ce kwoty lub oferuj¹ drugie
szczeniê. Takie postêpowanie
mo¿na uznaæ za uczciwe i
honorowe. Nie zgadzam siê
ze z³¹ praktyk¹ w zwi¹zkach
kynologicznych.

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 59/CP/2009 z dnia 7.09.2009 r. wnioski firmy
CORUM Sp. z o.o. w imieniu której wystêpuje pe³nomocnik P. Krzysztof OpaliñskI AZET Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Warszawie, w sprawie zmiany ostatecznej
decyzji Nr 119/CP/2008 z dnia 13.10 2008 r. z³o¿onych
w dniu 7 maja 2009 i 16 czerwca 2009 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowle ul. Inow³odzkiej na odcinku
ul. Annopol - ul. Pietrusiñskiego, drogi serwisowej,
miejsc parkingowych, odwodnienia, oœwietlenia,
dwóch zjazdów oraz pozostawienie rezerwy (pasa
szerokoœci 8 m) na torowisko tramwajowe wraz z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dzia³kach nr ew. 59,
80, 81, 82 w obrêbie 4-07-10 oraz na dzia³kach nr
ew. 2 i 11 w obrêbie 4-07-16 po³o¿onych w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Inow³odzkiej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w zakresie:
1/ zmiany przebiegu linii rozgraniczaj¹cych ul.
Inow³odzkiej i ich nowego wyznaczenia wzd³u¿
pó³nocnej granicy dziatek nr ew. 80, 81 z obrêbu
4-07-10 stanowi¹cych w³asnoœæ wnioskodawcy
- wniosek z dnia 07.05.2009 r.;
2/ zmiany w sposobie odwodnienia obs³uguj¹cego
ulice obszaru Annopol, odwodnienie planowanej ul.
Inow³odzkiej nastêpowaæ bêdzie do obustronnych
rowów odparowalnych, a przebudowanego odcinka
ul. Annopol do studni ch³onnych - wniosek z dnia
18.06.2009 r.
3/ w treœci ostatecznej decyzji Nr 119/CP/2008 z dnia
13.10 2008 r.
Pozosta³a treœæ decyzji Nr 119/CP/2008 pozosta³e bez zmian.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej Inwestyqi 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. 8.00 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).
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DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

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

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 46/CP/2009 z dnia 24.08.2009r. zmieniaj¹cej w³asn¹
ostateczn¹ Decyzjê o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 20/CP/2007 z dnia 24.05.2007r. ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej dla magistrali wodoci¹gowej DN
1200 mm w ul. Modliñskiej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w zwi¹zku z modernizacj¹ obrêbów i
zmianami numerów dzia³ek oraz z korekt¹ trasy przebiegu projektowanej magistrali przez Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. z³o¿onego w dniu 08.06.2009r.
Nr 47/CP/ 2009 z dnia 25.08.2009r. ustalaj¹cej warunki
i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 90mm, na terenie
dzia³ek nr ew. 102/4, 115, 103/15, 103/11, 103/13, 103/12,
104/3, 104/2 z obrêbu 4-07-03 i dzia³ce nr ew. 125, 40/10
z obrêbu 4-07-05 przy ul. Bia³o³êckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 2, z³o¿onego w dniu 06.05.2009r.
Nr 48/CP/ 2009 z dnia 26.08.2009r. ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie i remoncie istniej¹cego budynku gospodarczego w stra¿nicy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
na terenie dzia³ki nr ew. 11 w obrêbie 4-06-14 przy ul.
Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Komendy Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej m.st. Warszawy z siedzib¹ w Warszawie ul. Polna 1, z³o¿onego w dniu 13.07.2009r.
Nr 51/CP/ 2009 z dnia 27.08.2009r. ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na
zmianie sposobu u¿ytkowania lokalu us³ugowo-handlowego na lokal Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w istniej¹cym budynku wolnostoj¹cym na czêœci dzia³ki
nr ew. 14/57 w obrêbie 4-07-02 przy ul. Marywilskiej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy z siedzib¹ w Warszawie ul. Antalla 4,
z³o¿onego w dniu 27.07.2009r.
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).

XL sesja Rady Dzielnicy Targówek

Pieni¹dze i ludzie
G³ównym merytorycznym punktem obrad 40. sesji Rady
Dzielnicy Targówek, 27 sierpnia, by³a zmiana za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na 2009 rok.
Tradycyjnie poprzedzi³o go przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji i sprawozdanie z prac zarz¹du miêdzy sesjami.
Burmistrz Grzegorz Zawi- m.st. Warszawy, pozytywnie
stowski przekaza³ naj- zaopiniowany przez 7 komiœwie¿sz¹ informacjê: za mo- sji rady, przewiduje m.in.:
dernizacjê Szko³y Podstawo- zwiêkszenie dochodów o
wej przy ul. Balkonowej 2/4 1 511 000 z³ (kwota, przekaTargówek zosta³ uhonorowa- zana przez Biuro Edukacji
ny w XIII edycji Ogólnopolskie- Miasta, z której 511 000 z³
go Konkursu „Modernizacja przeznaczone zostanie na
Roku”, organizowanego przez budowê sali gimnastycznej,
„Targi Pomorskie” Sp. z o.o. z sto³ówki i czêœci dydaktyczBydgoszczy, pod patronatem no-szatniarskiej, wraz z moministra infrastruktury. Nagro- dernizacj¹ budynku szko³y,
da w kategorii „Modernizacja budow¹ boiska i zagospodaszkolnictwa” to statuetka (na rowaniem terenu SP nr 206 i
szko³y specjalnej przy ul.
zdjêciu) i dyplom.
Bartniczej 2, a 1 000 000 z³
na budowê 2 przedszkoli modu³owych, przy ul. Hieronima
2 i Turmonckiej 2); zwiêkszenie o 715 000 z³ œrodków na
przebudowê Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13 (skate park, œcie¿ki,
plac gospodarczy); zabezpieczenie œrodków w wysokoœci
200 000 z³ na zadanie „Modernizacja p³ywalni krytej
przy ul. £abiszyñskiej 20.
W¹tpliwoœci radnego Jerzego Mamaja wywo³a³a autopoprawka zarz¹du z 27 sierpnia:
przeniesienie kwoty 1 240 000
z³ ze œwiadczeñ spo³ecznych

W pisemnym sprawozdaniu
z dzia³alnoœci zarz¹du znalaz³y siê m.in.: imprezy, zwi¹zane z 65. rocznic¹ Powstania
warszawskiego, zawieszenie
wiechy na budowie Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul.
Balkonowej 2/4, wmurowanie
kamienia wêgielnego pod budowê domu komunalnego
przy ul. Ossowskiej, otwarcie
boiska „Orlik” i kina plenerowego w Parku Bródnowskim.
Od 29 czerwca do 16 sierpnia
zarz¹d podj¹³ 74 uchwa³y.
„Informacje i wnioski” dotyczy³y spraw takich, jak: zmiany komunikacyjne na terenie
dzielnicy (bêdzie to temat posiedzenia komisji rozwoju inwestycji), remont ul. Stra¿ackiej
(wykonawca otrzyma na piœmie
pytanie, czy paŸdziernikowy
termin zostanie dotrzymany).
Projekt zmian za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

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

(dodatki mieszkaniowe) – do
dzia³u „oœwiata i wychowanie
(1 105 472 z³) – na zabezpieczenie dotacji dla przedszkoli, z uwagi na wzrost stawek
na 1 dziecko oraz wiêksz¹
liczbê dzieci z iepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ (1 085 641
z³) i dla szkó³ – z tego samego powodu (10 893 z³).
Maciej Danko i Maciej Jankiewicz krytycznie odnieœli siê
do zawartego w autopoprawce zwiêkszenia o kwotê 100
000 z³ œrodków na promocjê
dzielnicy: wydawnictwa infor-

macyjno-promocyjne (mapy,
kalendarze z logo dzielnicy –
50 000 z³), materia³y na konferencje i spotkania z mieszkañcami (30 000 z³), nagrody na konkursy pod patronatem burmistrza (20 000 z³)
W g³osowaniu uchwa³ê
popar³o 17 radnych, 7 wstrzyma³o siê od g³osu.
Oprócz regulaminowych obowi¹zków radni dali wyraz ludzkim uczuciom: przed rozpoczêciem obrad, minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ego S³awomira
Zawadzkiego, w latach 19901994 radnego Pragi Pó³noc, w
latach 1994-2002 radnego Targówka; po zakoñczeniu sesji
z³o¿yli gratulacje i ¿yczenia
Agnieszce Kaczmarskiej z okaK.
zji urodzin synka.

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania o wydaniu:
- decyzji nr 50/CP/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., na
wniosek Elmis Kêpa-Tarchomiñska Sp. z o.o., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej œredniego ciœnienia i
elektroenergetycznej NN, na dzia³kach ew. nr 17/2, 17/3,
17/4, 17/5, 17/6 w obrêbie 4-01-27, przy ulicy Kêpa Tarchomiñska, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- decyzji nr 52/CP/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r., na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej DN od 0,20 m do 0,30 m, na dzia³kach ew. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 i 26 w obrêbie 4-02-35,
28/21, 28/22, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 47/1, 47/2, 78, 79 i
85 w obrêbie 4-02-26, 1 i 3 w obrêbie 4-02-27;
- decyzji nr 53/CP/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., na
wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzib¹ w Warszawie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii optotelekomunikacyjnej,
na dzia³kach ew. nr 4/27, 4/116, 4/118 i 4/120 w obrêbie
4-02-26, przy ulicy Modliñskiej, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta m.st.
Warszawy, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka lub za poœrednictwem poczty.
Stosownie do art. 49 kodeksu postêpowania administracyjnego zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego og³oszenia.
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Walcz¹ ludzie, nie ulice

dokoñczenie ze str. 1

pancernych nie dawa³o nam
¿adnych szans na zrealizowanie zadañ. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e jestem odpowiedzialny nie tylko za los
¿o³nierzy, ale tak¿e za ludnoœæ cywiln¹.”
Przerzutami na lewy brzeg
z Goc³awia na Sadybê i Mokotów kierowa³ komendant III
Rejonu mjr Scholenberger
„Rakowski”. Do kierowania
przerzutami z Choszczówki i
Legionowa do Puszczy Kampinoskiej komendant Obwodu skierowa³ pp³k. H. Be³dyckiego ps. „Pocisk”, komendanta IV Rejonu.
Ochotników do przepraw
na lewy brzeg by³o wielu. Jednak ich liczbê ogranicza³ warunek posiadania broni, a tej
by³o niewiele. Przeprawy
trwa³y do koñca sierpnia i prowadzono by je dalej, gdyby
nie to, ¿e Sadyba pad³a 2
wrzeœnia, a dostêp do przepraw z Legionowa zosta³ odciêty przez wojska niemieckie.
Po przerwaniu walk na Pradze Niemcy przyst¹pili do
deportacji, g³ównie mê¿czyzn
w wieku 16 – 65 lat. Deportacje prowadzono do momentu rozpoczêcia szturmu na

Pragê, co niemal zdziesi¹tkowa³o praskie oddzia³y AK.
14 wrzeœnia Praga zostaje
zdobyta. Wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich i oddzia³ów Wojska Polskiego,
wkraczaj¹ tak¿e nowe w³adze
administracyjne i polityczne.
Komendant Obwodu stan¹³
przed kolejnym problemem.
Gen. Boles³aw Kieniewicz,
powo³any na stanowisko komendanta, wydaje 15 wrzeœnia
rozkaz, w którym nakazuje rozwi¹zaæ wszystkie organizacje
konspiracyjne oraz w ci¹gu
dwóch dni stawiæ siê wszystkim dowódcom wojskowych
organizacji podziemnych, pod
groŸba s¹du polowego.
P³k ¯urowski, nie maj¹c
¿adnej mo¿liwoœci przedostania siê na lewy brzeg Wis³y,
przenosi siê do Œwidra i tam
17 listopada zostaje aresztowany. 13 kwietnia 1945 roku,
wyrokiem s¹du wojskowego,
zostaje skazany na karê
œmierci. Poniewa¿ w czasie
przygotowania i przeprowadzenia rozprawy pope³niono
szereg b³êdów proceduralnych, rozprawê powtórzono i
14 czerwca ponownie skazano go na karê œmierci. Na
wniosek gen. Spychalskiego
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Naczelny Dowódca WP zamieni³ karê œmierci na 10 lat
wiêzienia. W czasie transportu skazanych (by³ wœród nich
p³k ¯urowski) do wiêzienia we
Wronkach, na trasie pomiêdzy Dêblinem a Garbatk¹
oddzia³ partyzancki por. Bernaciaka zaatakowa³ transport
i oswobodzi³ przewo¿onych,
w tym p³k ¯urowskiego.”
„To nieprawda, ¿e na Pradze nic siê nie dzia³o, ¿e Praga w ci¹gu 1 - 2 dni skoñczy³a walkê - mówi p³k Zawolski.
Nie wolno wyci¹gaæ wniosku,
¿e skoro na ulicach Pragi nie
by³o walk – Powstanie na Pradze nie trwa³o. Nie walcz¹ ulice, walcz¹ ludzie, walcz¹ oddzia³y. Realizuj¹c rozkaz komendanta Obwodu, uzbrojone grupy przerzucano na lewy
brzeg Wis³y. Przechodzenie
tych grup to by³y w dalszym
ci¹gu dzia³ania powstañcze.
Przerzuty by³y doœæ znaczne.
Do Kampinosu przesz³o ok.
300 ¿o³nierzy, na Sadybê tak¿e ok. 300. Janina Sedechowska-S³awska wyszczególni³a
w swej ksi¹¿ce 280 osób. Z
innych dokumentów wynika,
¿e wczeœniej te¿ by³y przerzuty. Miêdzy innymi ju¿ w pierwszej dekadzie sierpnia na drugi brzeg Wis³y przeszed³ ze
sw¹ grup¹ dowódca Wojskowej S³u¿by Ochrony Powstania; walczy³ i zgin¹³ na Górnym Mokotowie.
Zorganizowano ok. 20
przerzutów uzbrojonych grup
do Kampinosu. Ostatnia grupa na Sadybê, przez Sask¹
Kêpê oraz przez Goc³aw
przesz³a 1 wrzeœnia.
Z mojego plutonu (nr 1680)
przesz³o 16 ch³opców – tylu,
ilu da³o siê uzbroiæ. Ktoœ mia³
parê granatów, ktoœ - amunicjê m.in. z samolotu, który
spad³ Parku Skaryszewskim.
Prawie wszyscy zostali wcieleni do Dywizjonu „Jeleñ”.
Walczyli do koñca, do rozbicia
„Jelenia”. Zginê³o 7 ch³opców.
Po zakoñczeniu walk na
Pradze Niemcy wydali ostre
zarz¹dzenie, ograniczaj¹ce
pojawianie siê ludzi na ulicach
Pragi. Potem wyznaczone zosta³y restrykcyjne godziny policyjne: ok. godz. 16 - 17 –
koniec poruszania siê. Nast¹-

pi³a deportacja mieszkañców
Pragi. Wezwano ich, by z bia³ymi chusteczkami zjawili siê
w rejonie Dworca Wschodniego. Stawi³o siê niewielu, wiêc
okupanci zaczêli blokowaæ
pewne kwarta³y ulic i wybieraæ z nich wszystkich zdolnych
do walki (jak zapowiadali – 16
- 65 lat). Wywozili ich, najczêœciej, do obozu w Stuthofie.
Ja, wraz z trzema kolegami z tego samego plutonu,
zosta³em zatrzymany przez
patrol niemiecki, gdy wyszliœmy szukaæ czegoœ do jedzenia. Wywieziono nas do obozu w Pruszkowie, a stamt¹d
na teren Czechos³owacji.
Pracowa³em u Zeissa. Do
Warszawy wróci³em 16 maja
1945 roku”.
K.

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Konkurs Literacki

„Siekiera, motyka...”
Dawno, dawno temu, bo ju¿ up³ynê³o
siedemdziesi¹t lat, tak¹ dzieciêc¹ wyliczank¹ doroœli Polacy podtrzymywali siê
na duchu. A by³y to czasy ponure i niebezpieczne. We wrzeœniu 1939 roku dwie
hordy zbrojne wtargnê³y na polskie ziemie.
Rozpoczê³a siê druga wojna œwiatowa. Ju¿
pierwsza zwrotka opisywa³a ówczesn¹
sytuacjê:
Siekiera, motyka, bimbru szklanka,
W nocy nalot, w dzieñ ³apanka.
A dalej:
Siekiera, motyka, pi³ka, linka,
Tu Oœwiêcim, tam Treblinka.
I z nadziej¹:
Siekiera, motyka, piwo, alasz,
Przegra wojnê g³upi malarz.
Siekiera, motyka, pi³ka, nó¿,
Przegra wojnê ju¿, ju¿, ju¿!
Publikacji przedstawiaj¹cych rzeczywistoœæ
okupacji niemieckiej w latach 1939-45: egzekucje, wywózki do Rzeszy, ³apanki i rewizje
jest niema³o, ale w tym martyrologicznym
nurcie brak... dowcipów wyœmiewaj¹cych
Niemców, których brutalnoœci dorównywa³a
têpota. A by³a tych piosenek i kawa³ów towarzysz¹cych aktualnym wydarzeniom niezliczona iloœæ. Podawane z ust do ust – dodawa³y otuchy i pomaga³y przetrwaæ.
Czêœæ dowcipów opublikowano bezpoœrednio po wojnie, gdy pamiêæ okupacji niemieckiej by³a jeszcze ¿ywa. Nak³ady by³y jednak
nik³e, a rodzima cenzura robi³a swoje, wycofuj¹c je z bibliotek. Czy¿ nie jest to dostatecznym powodem, by przypomnieæ niektóre z
nich?
Dlatego dobrze siê sta³o, ¿e w okresie rocznicowym Wydawnictwo Nowy Œwiat udostêpni³o publikacjê zawieraj¹c¹ patriotyczne wiersze, kawa³y i zakazane wtedy pioenki. Zosta³y
one bogato zilustrowane satyrycznymi rysunkami pochodz¹cymi z tamtych lat.
Ksi¹¿kê „Humor w czasie okupacji 19391945” mo¿na kupiæ w ksiêgarni internetowej

Merlin.pl (www.merlin.pl), zamówiæ w ka¿dej
wiêkszej ksiêgarni, m.in. w ksiêgarni Matras
w Centrum Handlowym Wileñska przy ul. Targowej 72 lub wygraæ w telefonicznym konkursie literackim.

Konkurs
Wystarczy poprawnie dokoñczyæ poni¿szy
fragment piosenki:
Siekiera, motyka, pi³ka, deska,
Tu ...
i zadzwoniæ do redakcji (tel. 022 618-00-80).
Pierwsze 3 osoby, które zg³osz¹ siê z prawid³ow¹ odpowiedzi¹ otrzymaj¹ ksi¹¿ki.
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