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Odwróceni od Wis³y
Królewski Port ¯erañ nie ma szczêœcia. Od lat dyskutuje
siê na temat jego zagospodarowania i uczynienia zeñ miejsca wypoczynku, uprawiania sportów, rekreacji, organizowania imprez sportowych i konferencji. Jest szansa, ¿e
sytuacja mo¿e ulec zmianie. Na szczeblu miasta powsta³
zespó³ koordynuj¹cy zagospodarowanie Portu ¯erañ. O
szczegó³y zapytaliœmy burmistrza Jacka Kaznowskiego,
inicjatora przedsiêwziêcia.
- Istotnie, to ja wyst¹pi³em z bardzo konkretny. W Porcie
propozycj¹ powo³ania tego ¯erañ powstanie centrum
zespo³u. Przewodniczy mu sportów wodnych z dwiema
Jaros³aw Kochaniak, wicepre- krytymi, 50-metrowymi p³ywalzydent Warszawy. Plan jest niami - jedna z trybunami dla
5 tys. widzów, druga – treningowa. Takie obiekty stworz¹
szansê organizowania w stolicy wielkich zawodów p³ywackich, typu mistrzostwa Europy
czy mistrzostwa œwiata. Przewidujemy równie¿ budowê
profesjonalnego toru kajakoWszystkie osoby maj¹ce
wego, aqua parku, du¿ego
trudnoœci ze s³yszeniem
hotelu, centrum kongresowemog¹ bezp³atnie zbadaæ
go, centrum spa. Powodzenie
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
tej inwestycji sprawi, ¿e Warporady audioprotetyka w
szawa bêdzie mia³a wreszcie
gabinecie firmy Fonikon,
dokoñczenie na str. 3
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 22 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

Spór o kanalizacjê
Na ulicê Zabranieck¹ 10 zaprosili nas mieszkañcy, zdenerwowani budow¹ nowego szamba, w odleg³oœci 5 m od budynku mieszkalnego, w miejscu, gdzie znajdowa³ siê urz¹dzony przez nich plac zabaw dla dzieci. Bez uprzedzenia, na
placu zainstalowany zosta³ zbiornik kanalizacji bezodp³ywowej, szybko przykryty ziemi¹; o jego istnieniu œwiadcz¹ tylko wyrastaj¹ce nad powierzchniê rury do odpowietrzania.
Na Zabranieckiej 10 znajdu- spó³ Zarz¹dców Nieruchomoje siê 2-piêtrowy budynek, za- œci WAM Sp. z o.o., Oddzia³
mieszkany przez 18 rodzin Zachód w Warszawie.
oraz dwa pawilony mieszkalNa nieszczelne szamba
ne (13 rodzin) i gara¿e. Nieru- mieszkañcy skar¿¹ siê od ponad
chomoœci¹ w³ada Spó³ka Pol- 10 lat. W piœmie do naczelnika
skie Górnictwo Naftowe i Ga- Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
dokoñczenie na str. 7
zownictwo, zarz¹dc¹ jest Ze-

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Metro po³¹czy
dwa brzegi
„To naprawdê bardzo wa¿ny dzieñ, moment historyczny”
– og³osi³a prezydent m.st. Warszawy, Hanna GronkiewiczWaltz 28 paŸdziernika w ratuszu Pragi Pó³noc, przed podpisaniem umowy na budowê centralnego odcinka II linii metra
– najwiêkszej inwestycji w warszawie, jednej z najwiêkszych
w Polsce. Kontrakt na tê inwestycjê wygra³o w³osko-turecko-polskie konsorcjum Astaldi, Gulermak i Przedsiêbiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Miñska Mazowieckiego. Za 4 mld
117 mln z³, w ci¹gu 4 lat wybudowany zostanie odcinek miêdzy Dworcem Wileñskim a Rondem Daszyñskiego na Woli.
„Warszawiacy bêd¹ obserwowaæ pracê. Bêdziecie czuæ ich
oddech na swoich plecach” – zapowiedzia³a pani prezydent.
O tym, ¿e to dla firmy jest bardzo wa¿ny dzieñ, mówi³ te¿ Cesare Bernardini z zarz¹du Astaldi: zaczyna siê prawdziwie ciê¿ka praca, równie¿ z punktu widzenia technicznego, zwi¹zana
z po³¹czeniem obu stron Wis³y.
„Zrobimy wszystko, by zmieœciæ
siê w terminie, a mo¿e – zakoñczyæ jeszcze wczeœniej.”
Daleko id¹c¹ pomoc zadeklarowa³a, w imieniu ministra
Grada, przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury oraz
prof. W³odzimierz Kurnik, rek-
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dokoñczenie na str. 5
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Dwa testamenty
- jest postêp
Jest spory postêp w sprawie, któr¹ opisujemy od kilku
lat. Jedna z kamienic, w której posiadanie wszed³ bezprawnie
Miros³aw K. powróci³a w rêce wykonawczyni testamentu,
Jolanty Kisielewskiej. Przypominamy, ¿e kamienice przy
Tykociñskiej 30 i 40 sta³y siê w³asnoœci¹ Miros³awa K. na podstawie sfa³szowanego testamentu Florentyny Krzeszewskiej.
Wykonawczyni testamentu pominamy, ¿e budynek przy
przekaza³a ju¿ budynek przy Tykociñskiej 30 zosta³ sprzeTykociñskiej 30, wskazanemu dany przez Miros³awa K. jego
w testamencie Zgromadzeniu córce El¿biecie Zakrzewskiej,
Sióstr Albertynek. W dalszym zaœ ta sprzeda³a go firmie Arco
ci¹gu jednak kamienic¹ zarz¹- Developement, przy czym –
dza Arco Developement, bo- jak ustali³ s¹d – nie ma dowowiem brakuje zapisu wykreœla- dów na to, ¿e Miros³aw K. istotj¹cego w³asnoœæ z ksi¹g wie- nie sprzeda³ budynek córce,
czystych i zapisu okreœlaj¹ce- nie zaœ przekaza³ nieodp³atnie.
go nowego w³aœciciela, w³a- Brakuje bowiem umowy sprzeœnie owo Zgromadzenie. Przydokoñczenie na str. 7

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

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

ul. Bia³ostocka

7
tel. 22 619-81-94
www.demeter.com.pl

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939
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Historia Judyty w Teatrze Kropka

Jolanta Juszkiewicz, za³o¿ycielka i aktorka wywodz¹cego
siê z Sydney teatru Kropka Theatre pozostaje wierna tematyce kobiet. Tym razem siêgnê³a po historiê biblijnej Judyty.
29 paŸdziernika w Domu Kultury „Praga” zaprezentowa³a monodram w jêzyku polskim, zatytu³owany „Judyta, jak¹ by³a”.
Spektakl w re¿yserii Jolanty mentami „Niewolnika” Isaaca
Juszkiewicz i Anatoly’ego Fru- Bashevisa Singera, Hagady i
sina oparty jest na motywach Pieœni nad Pieœniami.
apokryficznej historii z Ksiêgi
Postaæ Judyty czêsto inspiJudyty w po³¹czeniu z frag- rowa³a artystów. Dramatyczne
losy tej legendarnej ¿ydowskiej
bohaterki opisane s¹ w Ksiêdze Judyty, jednej z ksi¹g biblijnych wchodz¹cych w sk³ad
katolickiego i prawos³awnego
kanonu Starego Testamentu.
W Domu Technika przy Czackiego odby³a siê dyskusja Podzielona na 16 rozdzia³ów
na temat koncepcji modernizacji linii tramwajowej w ul. ksiêga opowiada o ataku wojsk
Targowej i al. Zielenieckiej. Za³o¿enia modernizacji przed- asyryjskiego króla Nabuchodonozora na ¯ydów. Najlepszy
stawi³ Grzegorz Madrjas z Tramwajów Warszawskich.
wódz asyryjski, Holofernes
Celem ma byæ uzyskanie priorytetu dla tramwajów i poprawa obleg³ rodzinne miasto Judypunktualnoœci. Inwestycja bêdzie dofinansowana z funduszy ty, Betuliê. Kiedy po 34 dniach
przeznaczonych na budowê Stadionu Narodowego, podpisano oblê¿enia odci¹³ miastu dostêp
te¿ wstêpn¹ umowê na pozyskanie œrodków unijnych.
do Ÿróde³ wody, sta³o siê jasne,
Przebudowane zostan¹ wêz³y Zieleniecka/Targowa i Targowa/Kijowska. Wzd³u¿ Zielenieckiej powstanie dodatkowy tor na
tramwaje oczekuj¹ce na uczestników organizowanych na stadionie imprez masowych. W wêŸle Zieleniecka/Targowa wszystkie przystanki zostan¹ przeniesione, aby poprawiæ wygodê ich
u¿ytkowania, w obu wêz³ach powstan¹ tak¿e wydzielone tory
do skrêtu.
Œcie¿ki wydeptane przez mieszkañców pomiêdzy przystankami przy Z¹bkowskiej i Kijowskiej zyskaj¹ porz¹dn¹ nawierzchniê i stan¹ siê legalnymi dojœciami do nich od przejœcia dla pieszych z sygnalizacj¹ œwietln¹.
W ulicy Targowej ma byæ wykonane zielone torowisko, które
znacznie t³umi ha³as tramwaju, ale bêdzie chronione przez ruszt
umo¿liwiaj¹cy jednoczeœnie przejazd pojazdów uprzywilejowanych (karetki, wozy stra¿ackie itp.), co jest w Warszawie rozwi¹zaniem nowym.
Po remoncie na tej linii bêdzie kursowa³o 30 nowych, niskopod³ogowych tramwajów Pesa.
Za³o¿enia modernizacji to jeszcze nie szczegó³owy projekt i
na razie nie wiadomo, jak ta inwestycja zostanie powi¹zana z
budow¹ metra. Najprawdopodobniej bêdzie prowadzona w kilku etapach, pocz¹wszy od al. Zielenieckiej. Tramwaje Warszawskie zak³adaj¹ tak¿e, ¿e podczas budowy metra uda siê zachowaæ ruch na linii w ul. Targowej, a tym samym po³¹czenie z
zajezdni¹ „Praga” na Kawêczyñskiej.
W wyniku modernizacji linii rozk³adowy czas przejazdu skróci
siê zaledwie o 1-2 minuty, ale bêdzie mo¿liwy do dotrzymania
tak¿e w godzinach szczytu, co w tej chwili jest praktycznie
Kr.
niewykonalne.

Jakie tramwaje?

¿e dalsza obrona jest niemo¿liwa. Mieszkañcy Betulii postanowili siê poddaæ. Wtedy Judyta, m³oda wdowa po Manassesie, ubrana w najpiêkniejszy
strój uda³a siê do obozu Asyryjczyków. Zaprowadzona do
Holofernesa, oczarowa³a go i
uwiod³a, a w sprzyjaj¹cych
okolicznoœciach, podczas
uczty, œciê³a mu g³owê. Wróciwszy do Betulii wywiesi³a
g³owê na murach miasta. Kiedy ¿o³nierze asyryjscy ujrzeli
g³owê swojego wodza, uciekli
w pop³ochu.
Opowieœæ ta nie znajduje
potwierdzenia w faktach historycznych, jednak Judyta zawsze uchodzi³a za symbol bohaterstwa i poœwiêcenia w
imiê wolnoœci narodu. W interpretacji Kropka Theatre Judyta jest przede wszystkim
wra¿liw¹ kobiet¹. Nieœwiado-

ma misji, jak¹ ma wype³niæ,
sama nie wychodzi z inicjatyw¹ poœwiêcenia siê dla ratowania Betulii. S³ysz¹c g³os
Boga, po prostu wykonuje
wolê Bo¿¹.
Cz³owiek jednak nie mo¿e
przewidzieæ swoich zachowañ.
Judyta i Holofernes zakochuj¹
siê w sobie. Widz¹c, ¿e ich
zwi¹zek nie ma szans na przetrwanie, oboje przyjmuj¹ rolê
ofiar. Dopiero pod koniec ¿ycia
Judyta godzi siê ze swoim
przeznaczeniem, wychwalaj¹c
Boga s³owami Pieœni nad Pieœniami. Przyznaje te¿ wolnoœæ
niewolnicy Wandzie. Postaæ
Wandy, wywodz¹ca siê z „Niewolnika” I. B. Singera nawi¹zuje do s³owiañskich mitów i
przypowieœci ludowych. Pojawia siê motyw £ady, s³owiañskiej bogini mi³oœci i piêkna
oraz patronki wiosny.

Przedstawienie, jak klamr¹,
spina scena Judyty na ³o¿u
œmierci. Dramatyczne wydarzenia opowiedziane s¹ w retrospekcji. Na koñcu niewolnica Wanda ¿egna siê ze swoj¹
pani¹. Sceny te, podobnie
zreszt¹ jak ca³y spektakl,
nios¹ w sobie wielki ³adunek
emocjonalny. Podkreœla go
równie¿ oszczêdna scenografia i sugestywna gra Jolanty
Juszkiewicz.
Spektakl „Judyta, jak¹ by³a”
prezentowany jest w Domu
Kultury „Praga” w ramach
konkursu Literatura Dawna,
organizowanego przez Instytut
Teatralny, z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Kolejne terminy przedstawieñ to:
8 i 9 listopada 2009 r. (godz. 19)
14 i 15 grudnia 2009 r. (godz. 19)
25 i 26 stycznia 2010 r. (godz. 19)
Wstêp wolny.
Joanna Kiwilszo

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem artyku³em publikujemy tekst ponownie

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¿ 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

PRYWATNE CENTRUM DZIENNEGO POBYTU
DLA OSÓB STARSZYCH
I Z CHOROB¥ ALZHEIMERA
ROZPOCZYNA ZAPISY.
tel. 601-160-184

Biblioteka publiczna
informuje
Biblioteka Publiczna im. Ksiêdza Jana Twardowskiego w
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, pragn¹c aktywnie w³¹czyæ siê w edukacjê najm³odszego
pokolenia i przypomnieæ m³odym warszawiakom sylwetkê tego
genialnego Polaka, podjê³a siê realizacji zadania „Muzyka jest
alfabetem, który trzeba poznaæ” proponuj¹c:
DZIECIOM z przedszkoli
i szkó³ podstawowych Pragi Pó³noc:
• warsztaty edukacyjno-plastyczne
Termin: wrzesieñ - grudzieñ 2009 r.; miejsce: Biblioteka Publiczna przy ul. Skoczylasa 9.
• audycje s³owno-muzyczne w formie mini koncertów
Termin: paŸdziernik – grudzieñ 2009 r.
• spektakl teatralny „Frycek Chopin” - Teatr Wariacja
Termin: 26.XI.20009 r.; miejsce: Biblioteka dla dzieci i
M³odzie¿y nr 8, ul. Z¹bkowska 23/25
Termin: 27.XI. 20009 r.; miejsce: Biblioteka dla dzieci i
M³odzie¿y nr 59, ul. Radzymiñska 50
Termin: 10.XII. 20009 r.; miejsce: Biblioteka dla dzieci i
M³odzie¿y nr 50, ul. Skoczylasa 9
DZIECIOM z ca³ej Polski:
• Ponadregionalny konkurs plastyczny „Fryderyk Chopin w oczach dzieci”
• Ogólnopolski konkurs na prezentacjê multimedialn¹
„Wielcy Polacy – œladami Fryderyka Chopina”
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych w Bibliotece Publicznej przy ul. Skoczylasa 9.
Termin: listopad - grudzieñ 2009 r.
Chcielibyœmy, aby konkursy sta³y siê okazj¹ do odczuwania
dumy z polskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego pozostawionego przez Fryderyka Chopina i odkrywania przez dzieci i m³odzie¿ nowych zainteresowañ i zdolnoœci.
Fryderyk Chopin by³ „cudownym dzieckiem”. Jego muzyczny talent zosta³ dostrze¿ony i doceniony ju¿ w pierwszych latach ¿ycia. W wieku siedmiu lat mia³ ju¿ na swoim koncie dwa
polonezy. Nauka Chopina przebiega³a pod bacznym okiem
nauczyciela - Józefa Elsnera.
Jak pisa³ o nim poeta Kamil Norwid „Rodem Warszawianin,
sercem Polak, a talentem œwiata obywatel”.
Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Pó³noc zaprasza dzieci do przygody z Chopinem.
Projekt zrealizowany ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu „Fryderyk Chopin”.
Informacje mo¿na uzyskaæ: na stronie internetowej Biblioteki
Publicznej Dzielnicy Praga Pó³noc http://www.bppn.waw.pl i
telefoniczne - (22) 619-32-96.

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. 22 674 29 29
22 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

Odwróceni od Wis³y
dokoñczenie ze str. 1

miejsce, gdzie mo¿na zorganizowaæ profesjonalne zawody w sportach wodnych. Uda³o mi siê zainteresowaæ
spraw¹ Ministerstwo Sportu i
Polski Zwi¹zek P³ywacki. Najwa¿niejsze, ¿e jest zainteresowanie ze strony powa¿nego inwestora zagranicznego.
To konsorcjum, które podobne centrum budowa³o w Budapeszcie. Oczywiœcie, bêd¹
obowi¹zywaæ procedury przetargowe i jeœli zg³osz¹ siê inni
inwestorzy, równie¿ bêd¹ brani pod uwagê. Na realizacjê
tak du¿ego przedsiêwziêcia
ze œrodków miejskich nie ma
co liczyæ, bowiem jego koszt
przekracza mo¿liwoœci bud¿etu stolicy zw³aszcza, ¿e mamy
przecie¿ wiele inwestycji zwi¹zanych z EURO 2012 i inne
potrzeby infrastrukturalne.
Umowa z wy³onionym w drodze przetargu inwestorem bêdzie skonstruowana w taki
sposób, ¿e nie bêd¹ mo¿liwe
¿adne odstêpstwa od za³o¿onego planu, w rozumieniu czêœci sk³adowych inwestycji i
czasu jej realizacji. Sposób
pozyskania przez inwestora
gruntu równie¿ bêdzie œciœle
okreœlony. Przewidujemy, ¿e
mo¿e to byæ umowa wieczy-

stego u¿ytkowania. Do tej
pory ¿adne decyzje jeszcze
nie zapad³y.
I moja uwaga natury ogólnej. Nie mo¿e byæ tak, ¿e Warszawa, dysponuj¹c wielkim
wodnym potencja³em - Wis³a,
Port ¯erañ i Kana³ ¯erañski jest wci¹¿ odwrócona plecami od swoich akwenów. St¹d
m.in. pomys³ na Port ¯erañ i
wodoloty kursuj¹ce wzd³u¿
Kana³u ¯erañskiego, na rozwój ¿eglugi œródl¹dowej, stwarzaj¹cej now¹ szansê komunikacyjn¹ m.in. dla mieszkañców osiedli po³o¿onych na
brzegach Kana³u. Mamy nadziejê, ¿e w kwietniu przysz³ego roku ruszy ten rodzaj ¿eglugi. Inwestycjê zrealizuje prywatny podmiot. Brzegi Wis³y
z dzik¹ przyrod¹ to wielki potencja³, bodaj jedyny taki w
Europie, ale to nie oznacza,
¿e nie mo¿e powstaæ kilka
ucywilizowanych przystani, ¿e
wzd³u¿ brzegów nie mog¹
pojawiæ siê kafejki i niewielkie
restauracje z miejscami widokowymi, które cieszy³yby oczy
mieszkañców Warszawy i licznie odwiedzaj¹cych nas turystów. Oba te priorytety mo¿na umiejêtnie pogodziæ.
Notowa³a El¿bieta Gutowska
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

XLIX i L sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

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

O bud¿etach
na 2009 i 2010

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI

49. sesja w ca³oœci dotyczy³a wstêpnego projektu bud¿etu na 2010 rok. Plan przewiduje ³¹czny poziom œrodków
do dyspozycji dzielnicy w kwocie 210 mln z³, zaœ plan dochodów miasta do bezpoœredniej
realizacji przez dzielnicê – 46,7
mln z³. Najwiêksza pozycja w
bud¿ecie to oœwiata i wychowanie, które poch³on¹ blisko
118 mln, administracja publiczna to wydatek w wysokoœci 24
mln z³, zaœ pomoc spo³eczna
– 13,5 mln z³. Nieco ponad 9
mln z³ (na ka¿de z zadañ)
dzielnica wyda na edukacyjn¹
opiekê wychowawcz¹ oraz na
kulturê i dziedzictwo narodowe. Z wiêkszych kwot warto
wymieniæ 8 mln na gospodarkê mieszkaniow¹, 6 mln z³ na
kulturê fizyczn¹ i sport, a tak¿e 3 mln na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska.
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 – 2014 przewiduje dla dzielnicy 141,6 mln
z³ – s¹ to œrodki przeznaczone
wy³¹cznie na inwestycje.
Wœród tych inwestycji najwiêksze, a raczej najdro¿sze, to
modernizacja szko³y podstawowej nr 112 przy Berensona
i adaptacja zaplecza kontenerowego – 9,1 mln z³, po 4 mln
z³ na budowê hali sportowej z
zespo³em boisk dla gimnazjum
przy P³u¿nickiej i na rozbudowê zespo³u szkó³ przy Kobia³ki. Budowa Nowodworskiej –
Odkrytej poch³onie 2,9 mln z³,
drugi etap budowy ulicy
Sprawnej – 2,5 mln z³, tak¹
sam¹ kwotê przewidziano na
rozbudowê przedszkola przy
Strumykowej 17. Z kolejnych,
wiêkszych inwestycji warto wymieniæ przebudowê skrzy¿o-

wania G³êbockiej z Ma³ej Brzozy za 2 mln z³, budowê ulicy
Zarzecze za 1,5 mln. 1 mln z³
bêdzie kosztowaæ park wzd³u¿
wa³u wiœlanego. Bêdzie to niejako przed³u¿enie Parku Picassa. I – dla wiêkszej jasnoœci – podsumowanie wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach: 2010 – 35,4 mln
z³, 2011 – 32,7 mln, 2012 –
27 mln z³, 2013 – 26,9, 2014
– 19,5 mln z³. Przypominamy,
¿e plan mo¿e ulec modyfikacjom, wszystko zale¿y od
szerszych uwarunkowañ,
m.in. od skali i czasu trwania
kryzysu gospodarczego.
50. sesja równie¿ dotyczy³a
niemal w ca³oœci spraw bud¿etowych, tym razem zmian w
bud¿ecie na 2009 rok. Zwiêkszeniu ulegn¹ wydatki na zakup materia³ów, wyposa¿enia,
pomocy naukowych i dydaktycznych dla przedszkoli – o
178 tys. z³, dla szkó³ podstawowych o 588,8 tys. z³ i dla
gimnazjów o 394,8 tys. z³. O
drobniejsze sumy wzrosn¹
m.in. wydatki na dokszta³canie
nauczycieli i na nagrody dla
nich – po 20 tys. z³. Na Miejski
Program Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych trzeba
przeznaczyæ o 30 tys. z³ wiêcej ni¿ planowano, na stypendia socjalne dla uczniów i studentów o 20 tys. z³ wiêcej, na
imprezy rekreacyjno – sportowe o 10 tys. z³ wiêcej.
Jacek Jan Grucha³a vel
Gruchalski jest nowym radnym Platformy Obywatelskiej.
Mandat zosta³ mu powierzony w zwi¹zku z wygaœniêciem
mandatu radnej El¿biety Gêsiny. Gratulujemy wyboru.
(egu)

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 76/CP/2009 z dnia 29.10.2009 r. ustalaj¹ca warunki
i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie budynku Szko³y Podstawowej nr 231 przy ul.
Juranda ze Spychowa, na dzia³kach nr ew. 4 i 5 z
obrêbu 4-07-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka, z³o¿onego w dniu
14.10.2009 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 wtorkipi¹tki 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).

Za³¹cznik
do Uchwa³y
Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc 7. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie
4 nowa
gazeta
praska
w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj.:
m.st. Warszawy Nr 1684/2009 z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. • Kadrê:

OG£OSZENIE
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w roku
2010, w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy polegaj¹cego na organizacji ró¿nych form wypoczynku zimowego dzieci i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³adania
ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie wspierania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokoœæ œrodków publicznych,
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania
(wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 854 rozdzia³ 85412).
Zadanie z obszaru organizacji róznych wypoczynku Wysokoœæ œrodków
dla dzieci i m³odzie¿y.
publicznych (w z³)
ZADANIE
1. Organizacja ró¿nych form wyjazdowych dla dzieci i m³odzie¿y
w okresie ferii zimowych w Dzielnicy Praga Pó³noc.
Wysokoœæ dofinansowania wynosi:
a.) 30 z³ dziennie na jednego uczestnika,
b.) na koszty zakwaterowania i wy¿ywienia opiekuna –
wolontariusza do 80% kosztów ca³kowitych, ale nie wiêcej
ni¿ 300 z³ na wyjazd,
Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na
pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania:
c.) wy¿ywienia oraz zakwaterowania uczestników
22 000,d.) zakupu materia³ów na zajêcia dla uczestników
e.) transportu uczestników
f.) zakwaterowanie i wy¿ywienie opiekunów-wolontariuszy - pod
warunkiem, ¿e posiadaj¹ pe³ne, wymagane prawem kwalifikacje.
• Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê.
• Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
• Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ przeznaczone na
finansowanie wynagrodzeñ kadry
• Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy placówka
wypoczynku zostanie zg³oszona do w³aœciwego Kuratora Oœwiaty.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê tylko z jednego biura Urzêdu
m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania
wczeœniej dotacji z bud¿etu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego czêœæ, oferta
nie bêdzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowañ, wynikaj¹ca ze z³o¿onych
ofert, przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator
konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci przyznanego dofinansowania.
III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi byæ zrealizowane w okresie ferii zimowych (w miesi¹cu lutym) w roku
szkolnym 2009/2010 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów
ze œrodków dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y.
2. Œrodki z dotacji mo¿na wykorzystaæ wy³¹cznie na dofinansowanie dla dzieci i
m³odzie¿y szkolnej zamieszka³ej na terenie Warszawy (od 6-go roku ¿ycia do ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej /z wyj¹tkiem szkó³ policealnych/, a w przypadku
osób niepe³nosprawnych do 24 roku ¿ycia).
3. Dofinansowaniem nie mog¹ byæ objête dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ca w turnusach
rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozów sportowych.
4. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania
(pkt II.4 oferty):
a. opracowanie programu wychowawczo - edukacyjnego placówki wypoczynku
b. rejestracja placówki wypoczynku w Kuratorium Oœwiaty
c. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
5. Zadanie zawarte w ofercie mog¹ byæ realizowane przy udziale partnera (pkt V.1
oferty). W przypadku wskazania partnera niezbêdne jest do³¹czenie do oferty umowy
partnerskiej, oœwiadczenia partnera lub innego dokumentu poœwiadczaj¹cego udzia³
partnera w realizacji zadania.
Pouczenie: Partnerem mo¿e byæ organizacja pozarz¹dowa, podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
organ administracji publicznej lub nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej osoba
fizyczna, która wspó³uczestniczy w realizacji zadania bêd¹cego przedmiotem oferty
nie wykorzystuj¹c przy tym œrodków przekazanych w drodze dotacji. Wspó³praca ta
mo¿e obejmowaæ m.in. aktywn¹ wymianê umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i wiedzy, na
ka¿dym etapie realizacji zadania. Udzia³ partnera mo¿e dotyczyæ tak¿e nieodp³atnego
wsparcia rzeczowego (u¿yczenie, potrzebnych do realizacji zadania, zasobów rzeczowych)
lub osobowego (udzia³ wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub
oœwiadczeniu partnera nale¿y wskazaæ rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania.
Partner nie mo¿e byæ podwykonawc¹.
6. Podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê na realizacjê zadania, s¹ zobowi¹zane zamieœciæ w sposób czytelny informacjê w wydawanych przez siebie, w ramach zadania,
publikacjach, materia³ach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez
media, w tym na swojej stronie internetowej, jak równie¿ stosownie do charakteru
zadania, poprzez widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹ informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez m.st.
Warszawa, w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Zadanie/nazwa zadania zosta³o/jest zrealizowane/realizowane dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”; „Publikacja zosta³a wydana dziêki dofinansowaniu ze œrodków m.st. Warszawy”.

a. specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami do prowadzenia placówki,
sprawowania opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹, do sprawowania opieki specjalistycznej,
b. przeszkolonych wolontariuszy.
• Bazê lokalow¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê zadania:
a. w przypadku form wyjazdowych - obiekt powinien posiadaæ aktualn¹ kartê kwalifikacyjn¹.
• Doœwiadczenie w realizacji podobnych wyjazdów letnich.
8. Dopuszcza siê pobieranie op³at od adresatów zadania pod warunkiem, ¿e
podmiot realizuj¹cy zadanie publiczne prowadzi dzia³alnoœæ odp³atn¹ po¿ytku
publicznego, z której zysk przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Praca wolontariuszy stanowi wk³ad osobowy organizacji i powinna byæ ujêta w pkt.
IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy mo¿e stanowiæ finansowy wk³ad w³asny
organizacji, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 50 % ca³oœci wk³adu w³asnego.
9. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególnoœci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach, których wzór okreœla za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z za³¹cznikami dostêpny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie dzielnicy Praga
Pó³noc oraz parafie (obejmuj¹ce swoj¹ dzia³alnoœci¹ obszar dzielnicy) sk³adaj¹
oferty lub przesy³aj¹ na adres Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
03-708 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.XI.2009 roku do
godz. 15.00 (decyduje data wp³ywu do kancelarii).
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym
w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Wszystkie za³¹czniki do oferty musz¹ byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte)
i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) nale¿y dok³adnie wpisaæ
wszystkie za³¹czniki.
4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, Oferty z³o¿one nie podlegaj¹
uzupe³nieniu ani korekcie.
4. Przed z³o¿eniem oferty pracownicy Wydzia³u Oœwiaty Wychowania dla Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy mog¹ udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta,
dotycz¹cych zadañ konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego 15
pok. 533, równie¿ pod nastêpuj¹cymi numerami telefonów: 022 59-00-137, 022 59-00-131,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00-16:00).
VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione
do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj¹cym status prawny podmiotu i
umocowanie osób go reprezentuj¹cych.
Pouczenie:
1. Ofertê oraz za³¹czniki nale¿y sk³adaæ w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione. W pola, które nie odnosz¹ siê do oferenta, nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ”, nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go
reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y
lub, w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.) i sk³adaj¹ce siê z trzech
elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Pouczenie
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie siê zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za ostatni rok obrotowy.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia sprawozdania z³o¿onego do w³aœciwego
organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzaj¹cy, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowoœci.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji
finansowej w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje, które ze wzglêdu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w
zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowoœci, nie maj¹ mo¿liwoœci do³¹czenia
sprawozdania finansowego, sk³adaj¹ informacjê finansow¹ za ostatni rok obrotowy
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszego og³oszenia.
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nieposiadaj¹ce statusu organizacji
po¿ytku publicznego) sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3
do niniejszego og³oszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych koœcielnych osób prawnych
nieposiadaj¹cych statusu organizacji po¿ytku publicznego).
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera.
7. Oœwiadczenie oferenta zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia.
Pouczenie: Dokument uznaje siê za poprawny pod wzglêdem formalnym, gdy
zostan¹ skreœlone/usuniête wszystkie niepotrzebne sformu³owania oznaczone
gwiazdk¹ oraz zostan¹ podane wszystkie ¿¹dane informacje.
Do oferty mog¹ byæ do³¹czone inne za³¹czniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹ podpisywaæ osoby
uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów
(lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹czone do oferty.
3. Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, podpis musi byæ
z³o¿ony pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
4. W przypadku z³o¿enia za³¹cznika w formie wydruku komputerowego, musi byæ
on podpisany jak orygina³ i opatrzony dat¹.
5. Potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em z³o¿onych kserokopii dokumentów
nastêpuje poprzez odpowiednie skreœlenie/usuniêcie niepotrzebnego sformu³owania
w pkt. 8 Oœwiadczenia oferenta.
Z³o¿enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid³owo wype³nionych i podpisanych, za³¹czników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci.
Dokumenty sk³adane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowi¹zany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika
wydzia³u, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyæ niezbêdne dokumenty potrzebne
do podpisania umowy, w tym:
- oœwiadczenie o przyjêciu b¹dŸ nieprzyjêciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi¹ce za³¹czniki
do umowy;
- potwierdzenie aktualnoœci danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbêdnych
do przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. za³¹czniki powinny byæ:
a. sporz¹dzone na przygotowanych przez Wydzia³ Oœwiaty Wychowania Dzielnicy
Praga Pó³noc drukach,
b. wype³nione prawid³owo i zgodne ze z³o¿on¹ ofert¹;
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie mo¿e dotyczyæ udzia³u w³asnego w zakresie jego zmniejszenia.
VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej z³o¿onych
ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego og³oszenia, nast¹pi
w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielnicy.
2. Oferty, które nie spe³ni¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci niniejszego og³oszenia, dokona Zespó³
ds. opiniowania ofert.
4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. opiniowania ofert przed³o¿y rekomendacje
co do wyboru ofert Zarz¹dowi Dzielnicy.
5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których
oferty bêd¹ wy³onione w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿
jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
8. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego.
9. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zosta³y odrzucone w postêpowaniu
konkursowym, wymaga formy pisemnej.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia, w czêœci lub w ca³oœci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest uprawniony do jej z³o¿enia na podstawie
art. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowoœci z³o¿enia oferty zgodnie z dzia³em V pkt 2 og³oszenia,
3) ocena kompletnoœci za³¹czonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI og³oszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu.
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkañców Warszawy, szczególnie z
terenu Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy.
3) ocena zgodnoœci z³o¿onej oferty z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu, tj. czy:
- planowane zadanie jest mo¿liwe do zrealizowania w terminie okreœlonym niniejszym og³oszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany zosta³ udzia³ finansowych œrodków w³asnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie, posiadaj¹ w³aœciwe kwalifikacje;
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
- przewidziany zosta³ wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania
- podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest bezpoœrednim organizatorem i realizatorem zadana.
4) pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu, która zosta³a dokonana
na podstawie z³o¿onych dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st. Warszawa,
w tym realizacji zleconych dotychczas zadañ (z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków).
5) ocena podmiotu w zakresie jego doœwiadczenia w realizacji podobnych zadañ
bêd¹cych przedmiotem oferty
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta
m.st. Warszawy w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami.
Dotacje przyznane w 2008 i 2009 roku w Dzielnicy Praga Pó³noc na realizacjê
zadañ z zakresu wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii letnich i zimowych
Lp.

KWOTA DOTACJI KWOTA DOTACJI
ORGANIZACJE
w 2009 r.
w 2008 r.
POZARZ¥DOWE
1.
FUNDACJE
2. STOWARZYSZENIA § 2820
29 580,00
42 380,00
3.
15 000,00
10 000,00
POZOSTA£E
§ 2830
44 580,00
52 380,0 0
RAZEM
Formularz oferty, wraz ze wzorami za³¹czników wymienionych w og³oszeniu, dostêpny
jest na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo

Metro po³¹czy dwa brzegi
dokoñczenie ze str. 1

tor Politechniki Warszawskiej,
od prawie 30 lat uczestnicz¹cej w projektowaniu i realizacji metra. Na potrzeby inwestycji, która otwiera drogê do cywilizacyjnego rozwoju Warszawy, jest te¿ po¿ywk¹ edukacyjn¹ i naukow¹ na wiele dziesiêcioleci, rektor stawia ca³y
potencja³ uczelni.
Kilkaset metrów od planowanej stacji Dworzec Wileñski,
pod kontraktem na budowê
centralnego odcinka drugiej linii metra, podpisy z³o¿yli: ze
strony zamawiaj¹cego: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes zarz¹du
Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Jerzy Lejk i cz³onek zarz¹du tej
spó³ki Rados³aw ¯o³nierzak;
ze strony wykonawcy: dyrektor pe³nomocny na Europê
Wschodni¹ i Œrodkow¹ Astaldi sp. p.A Francesco Paolo
Scaglione, dyrektor ds. rozwoju oraz ofert Gulermak Agir Sanami Insaat ve Taahhut a.s.
Mustafa Tuncer oraz cz³onek
zarz¹du, dyrektor Przedsiêbiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Janusz Dro¿d¿.
Uroczystoœæ zakoñczy³o
wspólne zdjêcie sygnatariuszy
kontraktu i podziêkowania, m.in.
od Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich. Nestorowi metra, Tadeuszowi Romanowskiemu, kwiaty wrêczy³ Andrzej Rogiñski,
autor ksi¹¿ki „Bitwy o metro”.
Na 6-kilometrowym, centralnym odcinku drugiej linii me-

tra, bêdzie 7 stacji: „Dworzec
Wileñski” (pod ul. Targow¹, w
rejonie skrzy¿owania z Al. Solidarnoœci); „Stadion” (pod ul.
Sokol¹, na zachód od skrzy¿owania z ul. Zamoyskiego, tunel bêdzie przebiega³ pod
dnem Wis³y); „Powiœle” (ul.
Tamka, w okolicy skrzy¿owania z Wybrze¿em Koœciuszkowskim); „Nowy Œwiat” (pod
skrzy¿owaniem ulic: Nowy
Œwiat i Œwiêtokrzyskiej); „Œwiêtokrzyska” (stacja przesiadkowa na styku ze stacj¹ pierwszej linii metra, przy skrzy¿owaniu ulic: Marsza³kowskiej i
Œwiêtokrzyskiej); „Rondo
ONZ” (pod rondem ONZ);
„Rondo Daszyñskiego” ( w ci¹gu ul. Prostej, na zachód od
skrzy¿owania z ul. Towarow¹).
Dok³adny projekt powstanie
w ci¹gu 10 miesiêcy, we wspó³pracy z polskimi podwykonawcami; ca³a inwestycja - w
48 miesiêcy.
Do dr¹¿enia tuneli W³osi zakupi¹ 3 automatyczne tarcze o
d³ugoœci 85 m i œrednicy 6,7 m,
które przesuwaj¹ siê pod ziemi¹ ok. 20 m na dobê. Wstêpne za³o¿enia przewiduj¹, ¿e
dwie tarcze zaczn¹ dr¹¿yæ 2
równoleg³e tunele spod Dworca Wileñskiego, trzecia – z
Woli. Inne propozycje to rozpoczêcie dr¹¿enia od stacji Stadion lub od dwóch tuneli przy
Rondzie Daszyñskiego.
Inwestycja jest projektem,
wspó³finansowanym z funduszy unijnych „Infrastruktura i

Œrodowisko”, kwot¹ 2 mld 973
mln z³. Realizacja powinna siê
zakoñczyæ w ci¹gu 4 lat od
podpisania umowy; w przeciwnym razie gro¿¹ kary. Zgodnie
z zapisem umowy, skrzy¿owanie Al. Solidarnoœci i ul. Targowej ma zostaæ odtworzone do
wiosny 2012 roku, przed
EURO 2012. Na centralnym
odcinku drugiej linii metro ruszy pod koniec 2013 roku. K.
Andrzej Rogiñski, prezes
Spo³ecznego Komitetu Budowy Metra, specjalnie dla
„Nowej Gazety Praskiej”:
- Pani Prezydent Warszawy
mo¿e byæ pewna, ¿e nie tylko
wykonawcy „poczuj¹ oddech
warszawiaków na swoich plecach”. Spo³eczny Komitet Budowy Metra pilnowaæ bêdzie
tak¿e Prezydenta Warszawy,
urzêdników, wszelkie podmioty, od których zale¿y tempo budowy oraz minimalizowanie
uci¹¿liwoœci, jakie przyniesie
realizacja inwestycji. Ju¿ mamy

zapewniona wspó³pracê z Metrem Warszawskim i z firma
Astaldi. Przygotowujemy siê do
zorganizowania systemowej
wspó³pracy z samorz¹dami
dzielnic, przez które przebiegaæ
bêdzie trasa odcinka centralnego II linii metra. Nie pominiemy
w tym wzglêdzie samorz¹dów
spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych, samorz¹du kupieckiego oraz rozmaitych komitetów
obywatelskich. W tej sprawie
zdobyliœmy doœwiadczenie ju¿
przy budowie odcinków ursynowskiego i mokotowskiego
metra. Nie wyobra¿am sobie
porz¹dnej wspó³pracy bez
wspó³dzia³ania z redakcj¹ „Nowej Gazety Praskiej”.
Nasze stowarzyszenie zabiega o jak najszybsze przyst¹pienie do budowy pozosta³ych
odcinków II linii metra. W tej
sprawie wykorzystamy m.in.
przysz³oroczn¹ kampaniê wyborcz¹ do samorz¹du miasta.
Dla mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy metro jest konieczne. Od tego zale¿y zasadnicza poprawa komunikacji
oraz nowe inwestycje. Praska
strona miasta wypiêknieje.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
4 XI (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla seniorów. Wstêp 10 z³.
7 XI (sobota) - SOBOTA DLA CIEBIE - Warsztaty fotograficzne „Poznaj aparat w
jesiennym plenerze”, godz. 11-14. Op³ata 20 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.
7-8 XI (sobota-niedziela) - Warsztaty salsy z Mistrzami z Litwy, godz. 10-15.
Op³ata: 2 dni - 50 z³, 1 dzieñ - 30 z³, para 80 z³/2 dni.
„Jeszcze nieznani” koncert w wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza
Konadora, godz. 18. Wstêp wolny.
8 XI (niedziela) godz. 18 - „Artystyczna rodzina z Bia³orusi” otwarcie wystawy
rodziny Timochowych: Siergiej - akryl, malarstwo olejne; Rita - akwarela; oraz ich
dzieci: Olga - fotografika; Gleb - gwasz, akwarela. Koncert pieœni bia³oruskich w
wykonaniu Leonida Volodko pieœniarza, poety, autora melodii i tekstów.
8 XI (niedziela) - Koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu chóru „Zacisze” i
zespo³u „Zaciszañska Nuta” z Domu Kultury „Zacisze” w Koœciele Zmartwychwstania Pañskiego na Targówku ul. Ksiêcia Ziemowita 39 po Mszy œw. o godz. 11.
10 XI (wtorek) godz. 17.30 - „Moja Ojczyzna” wieczór poezji patriotycznej
oraz koncert muzyki Chopina w wykonaniu absolwentów Lwowskiego Konserwatorium Muzycznego: Lidia Futorska - skrzypce, Taras Mencyñski - wiolonczela,
Natalia Rewakowicz - fortepian. Wstêp wolny.
14 XI (sobota) - SOBOTA DLA CIEBIE - „Dotknij sztuki” bezp³atne zajêcia plastyczne i baletowe dla maluszków.
I grupa 2-3 lata: 10-10.30 plastyka, 10.30-11 balet;
II grupa 3-4 lata: 10.30-11 plastyka, 11-11.30 balet;
III grupa powy¿ej 4 lat: 11-11.30 plastyka, 11.30-12 balet.
Warsztaty malarskie dla m³odzie¿y i doros³ych, godz. 12-15. Poznaj ró¿ne techniki.
Op³ata 20z³. Informacje i zapisy w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.
Projekcja filmu „Deaf life” przygotowanego w ramach projektu „Us³ysz nas” przez
Nieformalna grupê „Aktywni to My”. Godz. 13. Wstêp wolny.
14-15 XI (sobota-niedziela) - Weekendowe warsztaty witra¿u, godz. 10.3014.30, op³ata 90 z³/2 dni. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
15-22 XI - Projekt „Przystanek Wolnoœæ” – II czêœæ w Vilkaviskis i Vistitis na
Litwie. Projekt realizowany dziêki wsparciu finansowemu Wspólnoty Europejskiej
w ramach Programu M³odzie¿ w Dzia³aniu. Akcja 1.3 – M³odzie¿ w demokracji.
18 XI (œroda) - godz. 9-14.30 - warsztaty dziennikarskie zorganizowane
wspólnie z Fundacj¹ Nowe Media; godz. 16 - potkanie Ko³a Sybiraków; godz.
17 - Projekcja filmu „Deaf life” przygotowanego w ramach projektu „Us³ysz nas”
przez Nieformalna grupê „Aktywni to My”. Wstêp wolny. Godz. 18 - Spotkanie
Emerytów i Rencistów Ko³a Nr 5.
21 XI (sobota) - SOBOTA DLA CIEBIE - Decoupage - warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych, godz. 10-15. Technika serwetkowa i „schaby chic”. Op³ata 80 z³.
Warsztaty dziennikarskie zorganizowane wspólnie z Fundacj¹ Nowe Media, godz. 9-14.30.
Bal Andrzejkowy dla dzieci godz. 10-12 dzieci 2,5-4 lata, godz. 13-15 dzieci 4-7
lat. Obowi¹zuj¹ zapisy - w m³odszej grupie mo¿e bawiæ siê 25 dzieci, a w starszej
30. Bilet wstêpu 15 z³.
22 XI (niedziela) - Uroczyste nadanie imienia Œw. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
Ko³u Sybiraków w Koœciele Œwiêtej Rodziny na Zaciszu podczas Mszy œw. o godz. 13.
25 XI (œroda) godz. 16 - Taneczny wieczorek andrzejkowy nie tylko dla
studentów UTW. Wstêp 10 z³.
28 XI (sobota) - Bal andrzejkowy dla doros³ych. Zaproszenia do kupienia w
kawiarni Domu Kultury „Zacisze” w godz. 16-19.

Kino „Œwit” zaprasza
Kino Œwit (Wysockiego 11, Warszawa) zaprasza emerytów i
rencistów do Kina Z³otego Wieku. Poniedzia³ki i œrody o godz.
13:45. Cena biletu: 8 z³.
Uwaga! Dla czytelników Nowej Gazety Praskiej, którzy
przyjd¹ z tym wydaniem gazety, na seans komedii prod. czesko-s³owackiej „Ma³e sekrety” Alice Nellis w dniu 9 listopada
(poniedzia³ek) w ramach Kina Z³otego Wieku wstêp wolny.
„Ma³e sekrety” to historia pewnej rodziny, która musi uczyniæ
zadoœæ ostatniemu ¿yczeniu ojca, który pragn¹³ spoczywaæ na
cmentarzu w ojczystej ziemi. W dwóch samochodach jad¹: wdowa, jej dwie córki - ciê¿arna Zuzana ze swoim starszym synkiem i m³odsza Ilona w towarzystwie mê¿a, oprócz nich teœciowa, której przede wszystkim zale¿y na z³o¿eniu szcz¹tków syna
na S³owacji. Na drogê ka¿dy zabiera ze sob¹ nierozwi¹zane
problemy, które stopniowo siê uaktywniaj¹. Ta sytuacja stwarza
idealn¹ okazjê do pokazania rozj¹trzonych stosunków rodzinnych, które w codziennym stereotypie tak ³adnie, ale przede
wszystkim wygodnie, wegetuj¹. Podczas podró¿y bohaterowie
przemieszczaj¹ siê nie tylko fizycznie, do pewnych zmian musi
dojœæ równie¿ w ich ¿yciu.
Kolejne seanse w Kinie Z³otego Wieku: 16.11 - Tybetañska
Ksiêga Umar³ych, 18.11 - Julie i Julia, 30.11 - Miasto z morza
Kino Œwit - najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu i najni¿sze
ceny biletów w Warszawie (kino nale¿y do sieci kin studyjnych i
lokalnych).
www.kinoswit.pl
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Mechanika pojazdowa - serwis opon
Blacharstwo - Lakiernictwo
tu
Sprzeda¿ czêœci
ba !
ra ³ugi
wszystkie marki
5% us
na
Stacja Kontroli Pojazdów
Warszawa, ul. Radzymiñska 82, tel. 670 17 07
www.e-carservice.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
4.11. godz. 17.30 - Pokaz slajdów: „Chiny po raz trzeci: Szanghaj, Kanton, Hongkong, wyspa Hainan”; Prowadzenie: Bo¿ena Ostrowska.
4.11. godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - Katarzyna Wójcicka, Marta Wierzbowska, Karolina Magdziak, Antonina Rowicka, Ma³gorzata £ukomska, Anna Zio³o, Marta
Gantner. Koncert uczniów klas fletu Beaty Kierzkowskiej oraz Agaty Igras, przy fortepianie Hanna Sosiñska-Kraski (Zespó³ Pañstwowych Szkó³ Muzycznych nr 1 przy ul. Miodowej w Warszawie). W programie m.in. utwory A. Vivaldiegio, P. Taffanela, W. Poppa, P.A.
Genima, M. Moszkowskiego, H. Manciniegio, C. Glucka, G. Fauré, J. Quanza, G. Hüe.
5.11. godz. 18 - „Melodie p³yn¹ce z naszych serc” - koncert amatorskiej grupy
wokalno tanecznej Praskie Ma³mazyje pod kierownictwem Doroty Czajkowskiej. W
programie m.in. pieœni polskie, pieœni legionów, pieœni ludowe i biesiadne oraz tañce
z ró¿nych stron œwiata.
8.11. godz. 19 - Kropka Theatre w DK PRAGA. „Judyta, jak¹ by³a” - spektakl
oparty na motywach apokryficznej historii z Ksiêgi Judyty w po³¹czeniu z fragmentami „Niewolnika” wg I.B. Singera oraz Pieœni nad Pieœniami, Hagada, Martin Buber.
Re¿yseria - Anatoly Frusin/Jolanta Juszkiewicz; Obsada/Adaptacja - Jolanta Juszkiewicz; Muzyka - Trio Kroke. Spektakl wystawiany w ramach konkursu „Literatura
Dawna” powo³anego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowanego przez Instytut Teatru im. Z. Raszewskiego.
9.11. godz. 17.30 - Spotkanie warsztatowe uczestników Klubu Praskich Twórców.
Poprowadzenie Marek £awrynowicz.
9.11. godz. 17. 30 - Program edukacyjno- przyrodniczy z cyklu „Animal Planet
na ¿ywo” pt. ”Rekin”.
9.11. godz. 19 - Kropka Theatre w DK PRAGA. „Judyta, jak¹ by³a”.
10.11. godz. 12 - Praska Akademia Kultury - zajêcia warsztatowe Praga Kulturalna/Praga Dawna.
13.11. godz. 19 - Przyczepi³o siê do mnie szczêœcie! - recital autorski Agaty Wieczyñskiej - Krawiec Wykonawcy: Agata Wieczyñska - Krawiec (œpiew), Tomasz Paw³owski (fortepian), S³awomir B³aszczak (gitara); s³owa: Agata Wieczyñska - Krawiec; muzyka: Agata Wieczyñska - Krawiec, Tomasz Paw³owski, Henryk Alber, Lena
Ledoff; opieka artystyczna: Anna Wieczur - Bluszcz.
16.11. godz. 17.30 - Spektakl teatralny dla dzieci „Poskromienie z³oœnika”
/plan ¿ywy po³¹czony z lalkami/.
17.11. godz. 12 - Praska Akademia Kultury zaprasza na wyk³ad otwarty pt. „Rola
wieszcza narodowego - inne spojrzenie”. Wyk³ad poprowadzi dr. Marta Cywiñska poetka, eseistka, t³umaczka. Zajêcia warsztatowe Praga Kulturalna/Praga Dawna
17.11. godz. 18 - Praskie Spotkania z Gwiazd¹ - goœciem spotkania bêdzie Danuta Szaflarska obchodz¹ca siedemdziesiêciolecie pracy artystycznej. Spotkanie poprowadzi Jerzy WoŸniak.
18.11. godz. 18 - „Promocja m³odych talentów”- Koncert uczniów klas wiolonczeli
Marii Walasek oraz Danuty Stradowskiej, przy fortepianie Hanna Pêcikiewicz, Marek
Bieñkuñski (Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Warszawie,
przy ul. Kawêczyñskiej).
19.11. godz. 18 - „Tam, gdzie lec¹ ¿urawie” - popularnonaukowe podró¿e po
kulturach œwiata - „¯ycie codzienne w Tybecie” - prof. Stanis³aw Godziñski (Wydzia³
Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego) - „¯ycie codzienne mieszkañców Mongolii” - Agnieszka Wachnik.
20.11. godz. 19 - Poddasze Literackie - Stanis³aw Zat³oka „I dlatego jest jak jest”
- monodram na podstawie fragmentów listów, esejów i poezji Cypriana Kamila Norwida
21.11. godz. 19 - Na Pradze Jest Jazz - STAFF - zespó³ w sk³adzie Tomasz Markanicz (saksofon alt), Bartosz Staszkiewicz (fortepian), Maciek Matysiak (kontrabas),
Micha³ Bryndal (perkusja); sala koncertowa DK Praga.
22.11. godz. 16 - „Koncert dla ma³ych i du¿ych” – „Fryderyk Chopin i jego muzyka” (w 160.rocznicê œmierci kompozytora); Aneta £ukaszewicz - mezzosopran; Tomasz Piluchowski - baryton; Jerzy Maciejewski - fortepian; kierownictwo artystyczne
oraz prowadzenie - Agnieszka Wachnik.
23.11. godz. 17.30 - „Warszawa jako temat literacki” - Spotkanie z pisarzem
Markiem Nowakowskim w ramach Galerii Pisarzy i Poetów. Spotkanie poprowadzi
Marek £awrynowicz.
24.11. godz. 12 - Praska Akademia Kultury zaprasza na wyk³ad otwarty pt. „Choreoterapia-teoria i praktyka. Rola tañca dla zdrowia psychicznego i fizycznego”. Wyk³ad poprowadzi Dorota Czajkowska instruktorka grupy taneczno-œpiewaczej DK Praga. Zajêcia warsztatowe Praga Kulturalna/Praga Dawna.
24.11. godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - Joanna Chodorowska - sopran,
Patrycja KaŸmierczak - sopran, Katarzyna Z¹bek - mezzosopran, Aleksander Przeradowski - tenor altowy - Koncert uczniów klasy œpiewu solowego Jadwigi Skoczylas,
przy fortepianie Magdalena Czarnota, Adam Sychowski (Zespó³ Pañstwowych Szkó³
Muzycznych im. Fryderyka Chopina przy ul. Bednarskiej w Warszawie).
25.11. godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - „Wieczór pieœni polskich” Katarzyna Otczyk - mezzosopran (studentka klasy œpiewu solowego ad. Anny Radziejewskiej) przy fortepianie - Grzegorz Skrobiñski (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie).
29.11. godz. 17 - Uroczysty Koncert z okazji 5-lecia chóru TONIKA, dzia³aj¹cego w
Domu Kultury Praga oraz 15-lecia dzia³alnoœci artystycznej Teodozji Sadowskiej, kierownika chóru; przy fortepianie - Tomasz Kaznowski. Zespó³ Instrumentalny pod. dyr. Paw³a
Kosa-Nowickiego, prowadzenie - Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy ul. Namys³owskiej 4.
29.11. godz. 20 - Babski Blues - koncert Martyna Jakubowicz oraz Maja Kleszcz z
zespo³em incarNations. Teatr Academia ul. 11 listopada 22. Bilet 10 z³.
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Tu pracowa³ Józef Pi³sudski
Id¹c ulic¹ 11 Listopada mijamy okaza³e budynki z czerwonej
ceg³y. To koszary wojskowe, których historia œciœle zwi¹zana
jest z odrodzeniem Pañstwa Polskiego w 1918 roku.
Dzieje koszar siêgaj¹ lat 60. zdecydowa³ jednak utworzyæ z
XIX wieku. Wtedy to, po Po- nich osobny pu³k, którego dowstaniu Styczniowym, w³adze wódc¹ mianowa³ majora Zygcarskie przejê³y czêœæ terenów munta Bobrowskiego. W ogólNowej Pragi na potrzeby armii nej numeracji istniej¹cych,
carskiej. Wzd³u¿ obecnej ulicy b¹dŸ te¿ tworz¹cych siê wów11 Listopada, wówczas nosz¹- czas pu³ków, Legia Akademiccej nazwy Esplanadowej i Œli- ka otrzyma³a 3 grudnia 1918 r.
wickiej, usytuowa³y koszary i numer 36, a w dziesiêæ dni póŸmagazyny wojskowe. Na prze- niej, 13 grudnia, z³o¿y³a na Pla³omie XIX i XX wieku, do I woj- cu Saskim przed Naczelnym
ny œwiatowej stacjonowa³ tu Wodzem uroczyste œlubowanie
Drugi Orenburski Pu³k Kozaków. na wiern¹ i ofiarn¹ s³u¿bê RzePo odzyskaniu niepodleg³o- czypospolitej. Pu³k sk³ada³ siê
œci wyburzono stare baraki, a wtedy z dwóch batalionów i
koszary poddano gruntownej szko³y podoficerskiej.
W ci¹gu paru tygodni istniemodernizacji. W pierwszych
latach odrodzonego pañstwa nia, w wyniku ciê¿kiej pracy
pracowa³ tu Józef Pi³sudski, co szkoleniowej, pu³k osi¹gn¹³
upamiêtnia tablica z wizerun- gotowoœæ bojow¹, która wkrótkiem Marsza³ka, umieszczona ce mia³a siê okazaæ niezwykle
na bocznej œcianie jednego z przydatna. Z wielkim trudem
wywalczona wolnoœæ by³a krubudynków.
Jednak nie tylko z powodu cha, a granice zagro¿one. Na
obecnoœci Marsza³ka koszary froncie ukraiñskim garstka
przy ul. 11 Listopada zas³uguj¹ obroñców Lwowa broni³a siê
na uwagê – stacjonowa³ tam resztk¹ si³, a jednoczeœnie nast¹pi³a eskalacja dzia³añ w tepu³k, który sta³ siê ulubionym
pu³kiem stolicy. T¹ s³awn¹ for- renie. Wszystkie nowe oddzia³y kierowano wiêc w rejon Lwomacj¹ by³ 36 Pu³k Piechoty
wa i Przemyœla.
Legii Akademickiej.
4 stycznia 1919 r. 36 Pu³k
Pu³k ten zajmuje zupe³nie
Piechoty LA opuœci³ Warszawê
wyj¹tkowe miejsce w historii
i dwa dni póŸniej, jad¹c przez
wojska polskiego, poniewa¿
Lublin oraz Rejowiec przyby³
powsta³ on w listopadzie 1918 r.
do Rawy Ruskiej, do brygady
z pierwszych oddzia³ów ochotp³k Kuliñskiego. Pocz¹wszy od
niczych, jakie w Warszawie, po
7 stycznia, pu³k toczy³ zaciepowrocie do kraju Józefa Pik³e walki o Lwów, przerywaj¹c
³sudskiego, zg³osi³y siê do jego
wreszcie pierœcieñ oblê¿enia.
dyspozycji oraz dlatego, ¿e w W toku walk akademicy ponieszeregach tych oddzia³ów znaœli du¿e straty. Miêdzy innymi
laz³ siê kwiat ówczesnego po- w bitwie pod Macoszynem
kolenia – m³odzie¿ akademic- œmiertelnie ranny zosta³ doka wszystkich warszawskich wódca pu³ku, mjr Zygmunt
uczelni.
Bobrowski. Dowództwo obj¹³
Ju¿ 11 listopada, dzieñ po po nim kpt. Witold Sadowski.
powrocie Józefa Pi³sudskiego Dwa zdziesi¹tkowane batalioz niewoli w Twierdzy Magde- ny po³¹czono w jeden. W lipburskiej do Warszawy, na mu- cu pu³k zakoñczy³ kampaniê
rach warszawskich uczelni – na galicyjsk¹ i powróci³ do WarUniwersytecie, Politechnice, szawy, gdzie nast¹pi³o uzupeWy¿szej Szkole Gospodarstwa ³nienie stanu osobowego. Od
Wiejskiego i Wy¿szej Szkole wrzeœnia do koñca roku formacja
Handlowej – pojawi³y siê ode- pe³ni³a s³u¿bê rozpoznawczozwy Akademickiego Komitetu patrolow¹ w rejonie Po³ocka.
Wykonawczego, wzywaj¹ce
W marcu 1920 r., w ramach
m³odzie¿ do wstêpowania do przygotowañ ofensywy kijowLegionu Akademickiego. Biuro skiej, nast¹pi³o du¿e przegruwerbunkowe znajdowa³o siê na powanie jednostek wojskoUniwersytecie, gdzie tworzono wych. 36 PP LA znalaz³ siê w
plutony i kompanie oraz przy- 1 Armii gen. Stefana Majewdzielano broñ.
skiego. Dowódc¹ pu³ku zosta³
Nie umundurowana jeszcze mjr Jerzy Trojanowski. W koñLegia zosta³a natychmiast u¿y- cu kwietnia i w pocz¹tkach
ta do s³u¿by wartowniczej przy maja Józef Pi³sudski przeproodebranych Niemcom sk³a- wadzi³ wielk¹ ofensywê na Kidach wojskowych. Pierwsze jów i ¯ytomierz, zakoñczon¹ 7
koszary, jakie wyznaczono dla maja 1920 r. zdobyciem KijoLegii, znajdowa³y siê przy uli- wa. W odwecie, 14 maja, rozcy Nowowiejskiej.
pocz¹³ siê atak wojsk bolszePocz¹tkowo zamierzano wickich. Legia Akademicka
kompanie Legii Akademickiej mê¿nie odpiera³a ataki wroga.
przydzieliæ do 5 Pu³ku Piecho- Po ciê¿kich bojach pod Œwiryty Legionów. Komendant Józef dami, Ma³kini¹ i Kosowem w
Pi³sudski, ju¿ wtedy Naczelny pocz¹tkach sierpnia pu³k
Wódz i Naczelnik Pañstwa, stan¹³ w Ossowie i Miêdzylesiu.

W przeddzieñ bitwy warszawskiej w sk³ad pu³ku wchodzi³y dwa bataliony piechoty,
przydzielony w ostatniej chwili
236 ochotniczy batalion warszawski, dowodzony przez
por. Matarewicza oraz samodzielna kompania por. Pogorzelskiego, utworzona z rozbitków. W dniach 13-14 sierpnia
akademicy stoczyli ciê¿kie
boje pod Ossowem i Leœniakowizn¹. Zginêli wówczas: dowódca batalionu, por. Matarewicz i kapelan, ks. Ignacy Skorupka, który zawsze by³ wœród
walcz¹cych i z krzy¿em w rêku
prowadzi³ ich do kontrnatarcia.
Ostatni¹ walk¹ pu³ku by³o zdobycie wêz³a kolejowego Szepietówka w dniu 24 wrzeœnia
1920 r. Od listopada 1920 r. do
marca 1921 r. 36 PP LA pe³ni³
s³u¿bê pokojow¹ w rejonie
Dubna, na granicy wschodniej.
W marcu 1921 r. pu³k powróci³ do swego garnizonu do
Warszawy. Maszeruj¹ce oddzia³y entuzjastycznie wita³o
spo³eczeñstwo i w³adze stolicy. Pu³k zosta³ zakwaterowany na Pradze, w koszarach
przy ul. 11 Listopada. Dla wojska rozpoczê³y siê dni pracy
pokojowej, zwi¹zanej z porz¹dkowaniem kwater, sal
szkoleniowych, placów i ca³ego obejœcia koszar.
Warunki zakwaterowania
by³y nader skromne. Stare kozackie koszary przeznaczone
by³y dla szeœciu sotni wojska
rosyjskiego. Polscy ¿o³nierze
zakwaterowani byli w trzech
budynkach koszarowych,
czwarty budynek zajmowa³o
dowództwo i kasyno oficerskie.
Ka¿da kompania dysponowa³a sypialni¹, kancelari¹, magazynem, umywalni¹ i ubikacj¹.
Pomieszczenia by³y nadmiernie zagêszczone. Sale wyk³adowe trzeba by³o zaimprowizowaæ w salach sypialnych.
Podstawowym zadaniem
pu³ku w okresie pokoju by³o
szkolenie bojowe. Cykl szkolenia podporz¹dkowany by³
18-miesiêcznej s³u¿bie wojskowej ¿o³nierza piechoty.
Dzieli³ siê na trzy etapy. Pierwszy to szkolenie rekruckie,
przygotowuj¹ce ¿o³nierza do
podstawowych dzia³añ na polu
walki. Drugi etap - to szkolenie bojowe w ramach pododdzia³u. W tym okresie szkolono ¿o³nierza-specjalistê, a najbardziej wartoœciowych przeszkalano w pu³kowej szkole
podoficerskiej.
Józef Kuropieska, póŸniejszy genera³, a w latach 19231934 dowódca plutonu i kompanii 36 PP LA, pe³ni¹cy te¿
funkcjê oficera sportowego, w
pamiêtnikach „Wspomnienia
dowódcy kompanii 1923-1934”
tak wspomina codzienne zajêcia w pu³ku:
W okresie jesienno-zimowym æwiczenia rozpoczyna³y
siê o godz. 8.00, a w lecie o
7.00, zawsze dwie godziny po
pobudce. Placów æwiczeñ,
choæby prowizorycznie urz¹dzonych, zgo³a nie by³o, poza
dziedziñcem koszarowym, którego czêœæ zajmowa³ zbudowany w³asnymi si³ami stadion
sportowy. Do æwiczeñ pododdzia³y wykorzystywa³y ugory i
nieu¿ytki miêdzy nasypami
kolejowymi i bródnowskimi
cmentarzami, katolickim i
¿ydowskim, oraz kilka wydm
piaszczystych miêdzy Nowym
a Starym Bródnem. Najrozleglejszy, ale i najdalej po³o¿ony teren do æwiczeñ znajdowa³

siê na PelcowiŸnie. Ci¹gn¹³ siê
wzd³u¿ toru kolejowego a¿ do
P³ud i Kana³u ¯erañskiego.
Przemarsz i powrót do koszar
z tego ostatniego poch³ania³y
dwie godziny czasu przeznaczonego na æwiczenia.
Strzelania szkolne odbywano na Bielanach, a amunicj¹
bojow¹ – w Rembertowie.
Marsz z Pragi na strzelnicê
zabiera³ wiele czasu – wspomina ponownie Józef Kuropieska – wyruszaliœmy wiêc na
d³ugo przed œwitem, z takim
wyliczeniem, byœmy zd¹¿yli
odbyæ strzelanie w ci¹gu dnia.
Wraca³o siê do koszar czêsto
po zmierzchu.
Poligonem æwiczebnym pu³ku by³y tereny Glinianki i Woli
Karczewskiej. Tam zazwyczaj
odbywa³y siê obozy letnie.
Dzieñ powrotu pu³ku z poligonu by³ dla spo³eczeñstwa Pragi nie lada prze¿yciem. Ulice
by³y udekorowane, a na Placu
Weteranów 1863 r. (obecnie
przy istniej¹cej czêœci placu
mieœci siê Szpital Praski) budowano wielk¹ bramê powitaln¹. Powracaj¹ce oddzia³y
wita³y w³adze miejskie, organizacje spo³eczne, harcerze i
zuchy. Na zakoñczenie odbywa³a siê defilada, a w godzinach popo³udniowych - spotkania towarzyskie i zabawy.
Poza szkoleniem pu³k pe³ni³
s³u¿bê garnizonow¹. Wystawia³ warty garnizonowe oraz
honorowe przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza. Wystawia³ tak¿e kompaniê honorow¹ wraz z
orkiestr¹ do powitania i po¿egnania goœci zagranicznych, na
uroczyste ods³anianie pomników, na œwi¹teczne capstrzyki, defilady, uroczyste pogrzeby itp. W okresie prezydentury
Stanis³awa Wojciechowskiego
1 kompania 36 Pu³ku Piechoty
by³a jego kompani¹ przyboczn¹. Po przewrocie majowym, podczas którego pu³k
stan¹³ po stronie Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, kompani¹
ochrony prezydenta Ignacego
Moœcickiego zosta³a 5 kompania 36 PP LA pod dowództwem
kpt. Wac³awa Sokala.
Wa¿nym elementem ¿ycia
¿o³nierskiego by³o œwiêto pu³kowe, obchodzone co roku 3
czerwca na pami¹tkê zwyciêstwa pu³ku w 1920 r. pod Duni³owiczami na WileñszczyŸnie. Œwiêto trwa³o 2 dni. W
jego wigiliê odbywa³a siê akademia dla ¿o³nierzy, spo³eczeñstwa i w³adz miasta, nastêpnie sk³adano wieñce na
Grobie Nieznanego ¯o³nierza,
grobie p³k Zygmunta Bobrowskiego i przy tablicach pami¹tkowych. Nastêpnego dnia odbywa³ siê na Pradze capstrzyk
z udzia³em orkiestry. Pierwszego dnia œwiêta celebrowano
Mszê Œw. Polow¹, póŸniej odbywa³ siê obiad ¿o³nierski z
udzia³em w³adz miejskich i
przedstawicieli organizacji
spo³ecznych, nastêpnie zwiedzano muzeum pu³kowe, a
¿o³nierze bawili siê w kinach,
teatrach i na zabawach. Urz¹dzano te¿ liczne zawody sportowe. Drugi dzieñ rozpoczyna³
siê równie¿ Msz¹ Œw. Polow¹.
PóŸniej sk³adano wieñce na
miejscach bitew 36 Pu³ku Piechoty, najczêœciej w Ossowie,
Duni³owiczach i Be³zie.
27 listopada 1921 r. pu³k
otrzyma³ sztandar ufundowany
przez m³odzie¿ akademick¹ i
w³adze wy¿szych uczelni stolicy. Uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê na Placu Saskim.

Sztandar wrêczy³ dowódcy pu³ku pp³k Kazimierzowi Sawickiemu, w imieniu Naczelnika
Pañstwa Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, minister spraw wojskowych genera³ W³adys³aw
Sikorski. Dla podkreœlenia pochodzenia pu³ku, na sztandarze
umieszczono herby Uniwersytetu, Politechniki, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego i
Wy¿szej Szko³y Handlowej.
W 36 Pu³ku Piechoty Legii
Akademickiej s³u¿yli i byli na
przeszkoleniu m.in. póŸniejszy
genera³ broni Józef Kuropieska, kpt. Marian Kenig, w przysz³oœci komendant Robotniczej Brygady Obrony Warszawy, poeta Jan Brzechwa, mjr
Roman Starzyñski, brat Stefana Starzyñskiego, kpt. Stefan
Loth, dzia³acz Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, p³k dypl.
Kazimierz Iranek-Osmecki,
póŸniejszy szef Oddzia³u II KG
AK. Oficerem przysposobienia
wojskowego w pu³ku by³ autor
s³ów „Pierwszej Brygady”, por.
Tadeusz Biernacki. W 36 PP
LA odbywali te¿ szkolenia: por.
rez. Micha³ Moœcicki, syn prezydenta oraz Jan ¯abiñski, dyrektor Ogrodu Zoologicznego.
22 sierpnia 1939 r. pu³k, przebywaj¹cy na æwiczeniach w rejonie Otwocka, otrzyma³ rozkaz
powrotu do Warszawy. W nocy
z 23 na 24 sierpnia og³oszono
mobilizacjê alarmow¹. Pu³k zosta³ zmobilizowany w trzech
praskich szko³ach: 1 batalion w
szkole powszechnej na ul. Kowelskiej, 2 batalion - w gimnazjum Lisa-Kuli na ul. Odrow¹¿a, a 3 batalion - w szkole na
ul. Bia³o³êckiej.
W kampanii wrzeœniowej
1939 r. pu³k walczy³ w sk³adzie
macierzystej dywizji w Armii
£ódŸ. Pocz¹tek wojny zasta³
formacjê w gotowoœci bojowej
w okolicach Wielunia, póŸniej
akademicy brali udzia³ w obronie Modlina. W konspiracji
¿o³nierze 36 pu³ku piechoty
weszli w sk³ad kierownictwa VI

Praskiego Obwodu AK. Utworzyli 36 pu³k piechoty Armii
Krajowej, który walczy³ w Powstaniu Warszawskim nie tylko na Pradze, ale te¿ na Czerniakowie, Mokotowie i ¯oliborzu. Po wojnie tradycje pu³ku
kultywowa³a 36 Brygada Zmechanizowana Legii Akademickiej z Trzebiatowa.
Opuszczone przez Legiê
Akademick¹ praskie koszary w
czasie okupacji hitlerowskiej
zosta³y zajête przez Niemców.
Po zakoñczeniu wojny by³a tu
jednostka wojskowa. Przez
jakiœ czas stacjonowa³o te¿
dowództwo brygady rakietowej. Obecnie w budynkach
koszar mieœci siê szereg organizacji pozarz¹dowych wspó³pracuj¹cych z resortem Obrony Narodowej, takich jak: Zwi¹zek By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Zwi¹zek Pi³sudczyków, Zwi¹zek Polskich
Spadochroniarzy, czy Fundacja Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego.
Tak wiêc w koszarach przy
ul. 11 Listopada nie ma ju¿
s³awnego 36 Pu³ku Piechoty
Legii Akademickiej, który, w
uznaniu zas³ug w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Józef
Pi³sudski nazwa³ „twierdz¹
obowi¹zku, honoru i bohaterstwa ¿o³nierskiego”, ale do
dziœ, w dniu œwiêta pu³kowego kombatanci spotykaj¹ siê w
koœciele Matki Boskiej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej.
Joanna Kiwilszo
Przy przygotowaniu artyku³u
korzysta³am z nastêpuj¹cych
opracowañ:
Kuropieska, J., Wspomnienia
dowódcy kompanii, 19231934, Warszawa, 1976.
Pomarañski, S., Zarys historii
wojennej 36-go pu³ku piechoty
Legii Akademickiej, Warszawa,
1930.
Walczak, E., 36 Pu³k Piechoty
Legii Akademickiej, Pruszków,
1994.

Spór o kanalizacjê
dokoñczenie ze str. 1

Urzêdu Targówka przypominaj¹,
¿e od 7 lat domagaj¹ siê od w³aœciciela (PGNiG) likwidacji istniej¹cych w z³ym stanie szamb oraz
pod³¹czenia do kanalizacji miejskiej, która znajduje siê w odleg³oœci 20 m od posesji. Nadziejê dawa³y im zapewnienia, zawarte w pismach PGNiG z 2002
r. i MSG z 2004 r.
Zbudowanie nowego szamba
mieszkañcy krytykuj¹ ze wzglêdów ekologicznych i finansowych (koszty budowy szamba i
koszt opró¿niania zbiornika –
kilkanaœcie tysiêcy z³ miesiêcznie); ich zdaniem, pod³¹czenie
do sieci kanalizacyjnej zwróci³oby siê ju¿ kilka razy (szambiarka przyje¿d¿a bardzo czêsto,
nikt nie kontroluje, czy zbiornik
jest wype³niony). Na zebraniu w
ubieg³ym roku obiecano mieszkañcom normaln¹ kanalizacjê;
teraz s³ysz¹, ¿e nie bêd¹ jej mieli nawet za 10 lat, bo to siê nie
op³aca. Nikt nie powiadomi³ ich
o zamiarze budowy nowego
szamba. Do niedawna mieli je
za gara¿ami, teraz – tu¿ przy
budynku mieszkalnym.

Podczas wizyty dziennikarza
NGP przedstawiciele zarz¹dcy
nieruchomoœci obiecali, ¿e rury
do odpowietrzania nowego
szamba, ustawione na œrodku
dawnego placu zabaw, zostan¹
przeniesione, a teren bêdzie
splantowany i posiana trawa.
Co na temat, poruszony
przez mieszkañców, mówi prawo? Zgodnie z prawem budowlanym, nawet ma³a inwestycja na cele budowlane powinna byæ zg³oszona do Biura
Architektury i Planowania
Przestrzennego. W Delegaturze Biura na Targówku nie ma
takiego zg³oszenia.
Ustawa o ochronie œrodowiska, jako jeden z obowi¹zków
w³aœciciela nieruchomoœci,
przewiduje „przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w
przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków bytowych, spe³niaj¹c¹
wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych”.
W obszernej odpowiedzi na
pismo Rady Osiedla Targówek
Fabryczny, Centrala PGNiG
S.A. wyjaœnia, ¿e spó³ka w³ada
nieruchomoœci¹ przy ul. Zabranieckiej 10. Choæ w 2003 roku
Wojewoda Mazowiecki stwierdzi³ nabycie prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntu przy Zabranieckiej 10, decyzja ta pozostaje nieprawomocna z uwagi na
odwo³anie, z³o¿one przez spadkobierców b. w³aœcicieli, którzy
wyst¹pili do Skarbu Pañstwa o
zwrot tej nieruchomoœci.

Znajduj¹ca siê na terenie
przy Zabranieckiej 10 nieszczelna sieæ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pod³¹czona by³a do zbiornika bezodp³ywowego, wybudowanego w
latach 60. Zbiornik trzeba by³o
bardzo czêsto opró¿niaæ, bo
przenika³y do niego wody
gruntowe. Za wywóz nieczystoœci p³ynnych PGNiG ponosi³o koszty, kilkakrotnie przewy¿szaj¹ce kwoty, jakie z tego
tytu³u p³ac¹ lokatorzy- wed³ug
zu¿ycia ciep³ej wody.
W dalszej czêœci pisma
PGNiG poinformowa³o o rozwa¿anych koncepcjach i przes³ankach przyjêcia koncepcji
modernizacji gospodarki œciekowej na Zabranieckiej 10.
„Rozwa¿one zosta³y:
a) koncepcja wybudowania
nowej sieci kanalizacji sanitarnej
d³ugoœci ok. 450 m na nieruchomoœci obejmuj¹cej budynki
mieszkalne i magazyny z przy³¹czem do sieci miejskiej (koszt
wykonania robót oszacowano
na 717 000 z³) oraz krótszej 250
m z pod³¹czeniem do sieci miejskiej budynków mieszkalnych, a
dla budynku magazynowego –
budowa zbiornika bezodp³ywowego o pojemnoœci 10 m3 (koszt
wykonania robót oceniono na
403 000 z³), przy czym do wykonania przy³¹cza konieczne
jest uzyskanie pozwolenia na
budowê, którego warunkiem koniecznym jest posiadanie tytu³u
prawnego do gruntu,
b) koncepcja wybudowania
dwóch zbiorników bezodp³ywowych dla budynków mieszkalnych o pojemnoœci 25 m3 ka¿dy oraz jednego zbiornika o
pojemnoœci 10 m3 przy budynku magazynu rur; opracowano

kosztorys inwestorski oceniaj¹cy ³¹czn¹ wartoœæ robót na
kwotê ok. 34 000 z³ netto.
Po przeanalizowaniu zaproponowanych rozwi¹zañ, z uwagi na nieuregulowany stan
prawny nieruchomoœci i tym
samym brak mo¿liwoœci uzyskania pozwolenia na budowê,
do realizacji przyjêto koncepcjê
obejmuj¹c¹ budowê zbiorników
bezodp³ywowych. Wykonawcê
robót wybrano w postêpowaniu
przetargowym. Obecnie trwaj¹
koñcowe roboty monta¿owe.
Inwestycja poprawi standard
korzystania z nieruchomoœci
przez mieszkañców, zmniejszy
koszty, a tak¿e zabezpieczy
œrodowisko naturalne przed niekorzystnymi skutkami u¿ytkowania nieszczelnego zbiornika.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e przyjête rozwi¹zanie ma charakter
interwencyjny i przejœciowy, do
czasu uregulowania stanu
prawnego nieruchomoœci i
opracowania projektu jej kompleksowego zagospodarowania. W obecnej sytuacji brak jest
uzasadnienia formalno-prawnego i biznesowego dla prowadzenia na przedmiotowej nieruchomoœci inwestycji o bardziej
zaawansowanym charakterze”.
Komu przyzna racjê Wydzia³
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Dzielnicy Targówek?
K.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 22 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Kancelaria Prawna Rehabilitacja
za darmo!

♦ 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. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Podziêkowanie
W zwi¹zku z uroczystoœci¹ Dnia Edukacji Narodowej 15 paŸdziernika br. w Domu Kultury przy ulicy Van Gogha, na któr¹
zosta³am zaproszona, sk³adam serdeczne podziêkowania Panom Burmistrzom Jackowi Kaznowskiemu i Andrzejowi Opolskiemu oraz cz³onkom Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka za w³¹czenie mnie w tê uroczystoœæ. Ze wzglêdu na moje wzruszenie
nie zdoby³am siê na publiczne wyst¹pienie, ale w tej formie
pragnê wyraziæ swoje podziêkowanie.
W oœwiacie pracujê od 1934 roku tj. od zdania matury w
Pañstwowym ¯eñskim Seminarium Nauczycielskim w Sandomierzu i sprawy oœwiaty zawsze s¹ mi bliskie, zw³aszcza w
œrodowisku, w którym mieszkam przesz³o 50 lat. W ci¹gu ostatnich dwóch lat obserwujê na terenie naszej Dzielnicy wielk¹
troskê o kszta³cenie przysz³ych pokoleñ, pocz¹wszy od ¿³obka
po liceum wznoszonych wed³ug najnowszych wymagañ. Równoczeœnie powstaj¹ hale sportowe, boiska, place zabaw dla
dzieci, a nawet skate tor dla mi³oœników tej formy spêdzania
wolnego czasu. Jest to uzasadnione dynamicznym rozwojem
Dzielnicy, a dba siê tu nie tylko o rozwój fizyczny, ale i duchowy czego przyk³adem s¹ czêste koncerty, imprezy kulturalne,
uroczystoœci zwi¹zane z histori¹ Polski.
Dziêkuj¹c za zaproszenie ¿yczê Pañstwu i sobie wytrwa³oœci
w propagowaniu szeroko pojêtej edukacji.
Z wyrazami szacunku Ludmi³a Mosiewicz

Ka¿dy, kto ma orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, skierowanie na rehabilitacjê i ukoñczony
16 rok ¿ycia, mo¿e skorzystaæ z rehabilitacji. Warto zapisywaæ siê na rehabilitacjê jak najprêdzej, poniewa¿ s¹
jeszcze wolne terminy.
Rehabilitacjê poprzedza konsultacja, na któr¹ osoba zainteresowana musi przynieœæ skierowanie na rehabilitacjê
od lekarza, chocia¿by pierwszego kontaktu i orzeczenie o
niepe³nosprawnoœci. Na konsultacjê nale¿y siê zapisaæ przed
przyjœciem, drog¹ telefoniczn¹ lub e-mailow¹:
tel. 022 640 14 64 lub e-mail: kontakt@fundacjaavalon.pl
Konsultacje prowadzone s¹ pn.-pt. w godzinach 09:00-16:00.
Rehabilitacja odbywa siê pn.-pt.w godzinach 09:00-21:00.
Cykl rehabilitacyjny obejmuje 40 godzin lekcyjnych (40 x 45
min.), w trakcie którego osoba rehabilitowana znajduje siê pod
opiek¹ rehabilitanta. Pacjent uczestniczy w zajêciach minimum
dwa razy w tygodniu, z mo¿liwoœci¹ codziennego korzystania z
rehabilitacji. Zajêcia trwaj¹ 1,5-3 godziny.
Biuro Fundacji Avalon i sala rehabilitacyjna znajduj¹ siê
przy Al. Witosa 31 w budynku „Panorama”, l p., lok 106.
Do dyspozycji pacjentów oddana zosta³a nowoczeœnie wyposa¿ona sala do rehabilitacji i zespó³ m³odych, serdecznych i profesjonalnie wykszta³conych rehabilitantów. Inicjatorem i wspó³organizatorem
przedsiêwziêcia jest Sebastian Luty, sam poruszaj¹cy siê na wózku.
Na razie prowadzone s¹ zapisy na rehabilitacjê do koñca roku.
Program jest wspó³finansowany przez PFRON.

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!
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Dwa testamenty
- jest postêp
dokoñczenie ze str. 1

da¿y i dowodu, ¿e pieni¹dze
od El¿biety Zakrzewskiej wp³ynê³y na konto Miros³awa K. W
tej sprawie jest znacznie wiêcej – najoglêdniej mówi¹c niejasnoœci i mijania siê z prawem. Choæby pisma kierowane do lokatorów, którzy w geœcie obywatelskiego niepos³uszeñstwa i niezgody na bezprawie przestali p³aciæ czynsze. Upomnienia przysy³a³ zarówno Miros³aw K., który nie
by³ ju¿ w³aœcicielem kamienicy przy Tykociñskiej 30, jego
córka, która ju¿ zby³a nieruchomoœæ i Arco Developement. Sukces odniós³ Adam
Koz³owski, jeden z lokatorów,
który nie p³aci³ czynszu i otrzyma³ s¹dowy nakaz eksmisji.
Przed s¹dem w³aœnie udowodni³, ¿e zaprzesta³ uiszczania
op³at na rzecz Miros³awa K. i
jego nastêpców, poniewa¿ powzi¹³ wiedzê o istnieniu prawdziwego testamentu Florentyny Krzeszewskiej, która powo³a³a do wykonania swojej woli
Jolantê Kisielewsk¹. Wiedzia³
równie¿, ¿e na podstawie sfa³szowanego testamentu Miros³aw K. nie móg³ byæ prawowitym w³aœcicielem budynku, co
zreszt¹ wykaza³ s¹d, skazuj¹c
Miros³awa K. na karê wiêzienia w zawieszeniu. Wyrok
s¹du by³ jednoznaczny – Wyrokiem S¹du Rejonowego dla
Warszawy Woli w sprawie (...)
Miros³aw K. zosta³ uznany za
winnego pope³nienia czynu
polegaj¹cego na tym, ¿e dzia³aj¹c z góry powziêtym zamiarem, w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej (...) wprowadzi³

w b³¹d sk³ad s¹du orzekaj¹cego w sprawie o stwierdzenie
nabycia spadku (...) co do
tego, ¿e jest uprawniony do
dziedziczenia po Florentynie
Krzeszewskiej na podstawie
testamentu datowanego na
dzieñ 22 grudnia 1996, który
to dokument przedstawi³ jako
autentyczne rozporz¹dzenie
woli Florentyny Krzeszewskiej
(...), a który w rzeczywistoœci
by³ dokumentem sfa³szowanym (...) przez nieustalon¹
osobê (...). Sentencja w takim
brzmieniu doprowadzi³a do
wymierzenia kary dwóch lat
pozbawienia wolnoœci, w zawieszeniu na trzy lata, ze
wzglêdu na stan zdrowia
oskar¿onego.
Adam Koz³owski wygra³
sprawê. Powództwo Arco Developement o jego eksmisjê z
zajmowanego lokalu zosta³o
oddalone. Na wyroki o eksmisjê czeka jeszcze trzech lokatorów, którzy nie godz¹ siê na
p³acenie oszustom. Mamy nadziejê, ¿e i w ich przypadkach
powództwa zostan¹ oddalone.
(egu)

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

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

Zasiedzenie udzia³u
nieruchomoœci
W Nowej Gazecie Praskiej z dnia 21.10.2009 r., ukaza³ siê
artyku³ dotycz¹cy zasiedzenia udzia³u nieruchomoœci, temat artyku³u bardzo mnie zainteresowa³, dlatego te¿ zwracam siê z pytaniem czy zasiedzenie udzia³u nieruchomoœci
dotyczy równie¿ mieszkañ komunalnych?
El¿bieta Krupa
Nie jest mo¿liwe zasiedzenie mieszkania komunalnego, ani
te¿ jego udzia³u. Zgodnie z przepisem Art. 172. § 1. Kodeksu
cywilnego „Posiadacz nieruchomoœci nie bêd¹cy jej w³aœcicielem nabywa w³asnoœæ, je¿eli posiada nieruchomoœæ nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba ¿e
uzyska³ posiadanie w z³ej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po up³ywie lat trzydziestu posiadacz nieruchomoœci nabywa jej w³asnoœæ, choæby uzyska³ posiadanie w z³ej wierze.”
Art. 336. wskazuje, i¿ posiadaczem samoistnym jest ten, kto
ni¹ faktycznie w³ada jak w³aœciciel, natomiast nie ten, kto ni¹
faktycznie w³ada jak u¿ytkownik, zastawnik, najemca, dzier¿awca lub maj¹cy inne prawo, z którym ³¹czy siê okreœlone w³adztwo nad cudz¹ rzecz¹, gdy¿ jest to tzw. posiadanie zale¿ne.
Osoba bêd¹ca najemc¹ mieszkania komunalnego, nie mo¿e zostaæ uznana za posiadacza samoistnego, tym samym nie mo¿e
zasiedzieæ nieruchomoœci, bêd¹cej przedmiotem najmu.
Kancelaria Prawna „Leximus” ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel. 22 215 69 84, tel. kom. 500 020 048, 515 134 071
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XLIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Miêdzy bud¿etami
19 paŸdziernika radnych oraz goœci powita³a i sesjê poprowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca rady Iwona Wujastyk. Obrady
zaczê³y siê od zmian w programie sesji i zaprezentowania
przez burmistrza Grzegorza Zawistowskiego materia³u, zwi¹zanego ze 120. rocznic¹ przy³¹czenia pierwszej czêœci Targówka do Warszawy. Burmistrz zapowiedzia³, ¿e materia³ znajdzie siê w monografii dzielnicy, jeszcze w tej kadencji.
Z odpowiedzi burmistrza na nych Pracowni Komputerointerpelacje mo¿na siê by³o wych dla 6-latków; 251 096 z³
dowiedzieæ m.in., ¿e od 9 paŸ- na przebudowê pod Skate Pardziernika umowa z likwidato- ki Street Ball oraz pod narem budynku przy œw. Wincen- wierzchniê na trzecim placu
tego jest w posiadaniu Dziel- zabaw dla dzieci w Parku
nicy Targówek. Rusza proce- Bródnowskim; zwiêkszenie o
dura przekszta³cania obiektu z 241 032 z³ kwoty na przebuhotelowego na mieszkaniowy. dowê VIII Ogrodu JordanowPo remoncie (23 mln z³), który skiego przy ul. Suwalskiej 13
zakoñczy siê w 2012 roku, bê- (wyposa¿enie budynku oraz
dzie tu 176 mieszkañ.
realizacja dróg i nawierzchni z
Po informacji skarbnika kostki betonowej).
D³ug¹ dyskusjê i wiele krytyczDzielnicy El¿biety Mareckiej
oraz informacji, ¿e 6 komisji nych uwag wywo³a³ projekt
merytorycznych pozytywnie uchwa³y w sprawie opinii na tezaopiniowa³o projekt – 21 rad- mat za³¹cznika dzielnicowego
nych popar³o uchwa³ê (2 Targówka do wstêpnego projekwstrzyma³o siê od g³osu) na tu uchwa³y bud¿etowej m.st. Wartemat zmiany za³¹cznika dziel- szawy na 2010 rok. Bud¿et jest
nicowego do bud¿etu m.st. ni¿szy, bo malej¹ dochody WarWarszawy na rok 2009. Zmia- szawy. Poparcie 6 komisji uzyska³
ny przewiduj¹ m.in.: przezna- wniosek dyrektor DK „Zacisze” o
czenie 1000 z³ na organizacjê 51 000 z³ na kontynuowanie prokoncertu „Targówek Elsnero- gramu „Artystyczny Targówek” w
wi”; 94 000 z³ na zakup Mobil- Parku Bródnowskim.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art.10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
oraz art.11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.)
zawiadamiam
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
reprezentowanego przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie, ul. Modliñska 197,
w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej na
budowie ulicy Sprawnej na odc. od ul. Aluzyjnej do
ul. Modliñskiej - poprzez budowê jezdni o szer. 6,0 m z
obustronnym chodnikiem, modernizacji oœwietlenia, przebudowie sieci energetycznej, przebudowie przepustu,
przebudowie sieci teletechnicznej wraz z wycink¹ drzew
- na dzia³kach nr ew. 8/1 obecnie dz. ew. nr 8/17 (8/4, 8/3),
54/1, 54/2, 55 (55/1, 55/2), 56/31, 58/4, 58/6, 58/9, 58/13,
59 (59/3, 59/4), 60/3, 60/4, 61 (61/3, 61/4), 62 (62/3, 62/4),
64 (64/3, 64/4), 63/5, 65/5, 65/6, 66 (66/1, 66/2, 66/3),
67/1, 67/7, 67/5, 68 (68/1, 68/2), 69/25, 70/1, 70/2, 70/3,
70/4, 70/5 (dz. ew, nr od 70/1 do 70/5 powsta³y w wyniku
podzia³u dz. ew. nr 70) z obrêbu 4-01-04 oraz dz. ew. nr
1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 (dz. ew.
nr od 1/5 do 1/14 powsta³y w wyniku podzia³u dz. ew. nr
1/2), 3/1, 4/4, 4/6, 4/8, 5/2, 6 (6/2, 6/1), 7/1, 11/1, 13/1,
14/4, 14/6, 14/1 obecnie 14/14, 14/15 oraz czêœæ dz. ew.
nr 13/2 (14/8, 14/9, 14/10, 14/11), 14/5 (14/12, 14/13), 16
obecnie 16/3 (16/1, 16/2), 17/1, 18/1, 23 (23/1, 23/2), 24/3,
24/4 (24/5, 24/6 ), 27/1 (27/3, 27/4) z obrêbu 4-01-08
Warszawie-Bia³o³êce.
W nawiasach podano numery dzia³ek po podziale;
t³ustym drukiem zaznaczono dzia³ki przeznaczone
pod inwestycjê.
Informacja
W przypadku wydania, w wyniku postêpowania administracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asnoœci¹
m.st. Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03122 Warszawa, tel.: 22 51 03 195, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia.

„Jest Ÿle” – oceni³ Maciej Danko, wyra¿aj¹c niezadowolenie
m.in. z obciêcia œrodków na kulturê. Jan Mamaj zapowiedzia³
g³osowanie „przeciw”, z powodu
zmniejszenia œrodków g³ównie
na inwestycje. Krzysztof Zalewski zwróci³ uwagê na brak inwestycji dzielnicowych i ogólnomiejskich, przy kwocie 600 000
z³ na dzia³alnoœæ promocyjn¹,
jego zdaniem – zbyt du¿¹. WypowiedŸ zakoñczy³ s³owami:
„Genera³ carski Starynkiewicz
bardziej dba³ o Targówek ni¿
obecne w³adze”.
Nutkê optymizmu wniós³ do
dysputy burmistrz Zawistowski: w tej kadencji zaczynamy
i koñczymy 4 bardzo znacz¹ce inwestycje; chcia³oby siê –
8, ale wiêcej siê uda³o.
W tej kadencji jest 80% inwestycji w stosunku do poprzedniej – zauwa¿y³ Witold
Harasim, wyra¿aj¹c uczucie
niedosytu, ¿e realizowane
bêd¹ tylko 2 ulice.
O trudnych dzia³aniach w
Radzie Warszawy mówi³ Dariusz Klimaszewski, zapowiadaj¹c dalsz¹ walkê o inwestycje na Targówku.
Mo¿e warto siê nie godziæ,
postawiæ ma³e veto przy ostatnim bud¿ecie przed wyborami
- mo¿e wtedy Miasto trochê
powiêkszy kwoty? – rozwa¿a³
Sebastian Koz³owski. Gdzie i
w jaki sposób mo¿emy siê
wypowiadaæ na temat „zdjêtych” inwestycji? – pyta³ Tomasz Cichocki. Jesteœmy jednostk¹ pomocnicz¹, nasz
wp³yw jest tylko opiniuj¹cy –
przypomnia³ burmistrz.

Podzielone opinie znalaz³y
wyraz w g³osowaniu: za
uchwa³¹ opowiedzia³o siê 12
radnych, przeciw – 11.
Zgodnie z za³¹cznikiem,
Dzielnica bêdzie mia³a do dyspozycji 305 656 502 z³ na realizacjê inwestycji i zadañ w³asnych; wydatki na zadania inwestycyjne 48 788 805 z³. Pozytywnie oceniaj¹c te kwoty,
Rada Targówka wnosi, by dodatkowe œrodki finansowe, pozyskane przez m.st. Warszawa
uruchamiane by³y na wydatki
inwestycyjne, których realizacja okaza³a siê niemo¿liwa ze
wzglêdu na niedobór œrodków.
Jednomyœlnie (21 g³osów)
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Oœrodkowi Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek.
Jednolite statuty bêd¹ mia³y
wszystkie jednostki, dzia³aj¹ce
w zakresie sportu i rekreacji.
Z pozytywnym odzewem
spotka³a siê równie¿, zawarta
w projekcie nastêpnej uchwa³y, propozycja dyrektora SZ
PZOZ Warszawa Targówek,
zwiêkszaj¹ca liczbê miejsc w
¿³obkach na Targówku (niedobór – 300 miejsc). Dziêki modernizacji pomieszczeñ (pralnie
– na pomieszczenia socjalne,
pomieszczenia socjalne na dodatkowe sale zabaw dla dzieci) do ka¿dego z 3 ¿³obków (nr
77, ul. Chodecka 33; nr 96, ul.
Wejherowska 6; nr 86, ul. Tokarza 4) mo¿na bêdzie przyj¹æ
15 dzieci z list rezerwowych.
Uchwa³ê poparli wszyscy obecK.
ni radni – 21 osób.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
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 o wydaniu:
- decyzji nr 69/CP/2009 z dnia 12 paŸdziernika 2009 r.
na wniosek VICTORIA DOM SA., o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi
dojazdowej do projektowanego osiedla na dzia³ce o nr
ew. 37 wraz z infrastruktur¹ techniczn¹: sieci¹ wodoci¹gow¹, gazow¹ oraz energetyczn¹ na dzia³kach o nr ew.
52, 42/13, 55/4. z obrêbu 4-16-13, 56 z obrêbu 4-16-22 z
w³¹czeniem do ul. Zdziarskiej w Warszawie;
- decyzji nr 71/CP/2009 z dnia 14 paŸdziernika 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 sanitarnej oraz odcinków sieci od kana³u do
granic nieruchomoœci wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
w ul. ¯yrardowskiej, na terenie dzia³ek o nr ew. 21, 47/2
z obrêbu 4-05-05, 18/10, 18/3, 18/1, 18/5, 18/9, 18/7 z obrêbu
4-05-06, 77/1, 77/2, 75/2 z obrêbu 4-05-10 w Warszawie;
- decyzji nr 73/CP/2009 z dnia 26 paŸdziernika 2009 r.
na wniosek osoby fizycznej, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia φ 63 w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Lidzbarskiej i ul. Mehoffera, na terenie dzia³ek o nr
ew. 77/2, 77/4, 92/17 z obrêbu 4-17-07 w Warszawie;
Pouczenie
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
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 w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
budowie teletechnicznej kanalizacji kablowej przeznaczonej do zapewnienia ³¹cznoœci publicznej na dzia³kach
nr ew. 38/4 w obrêbie 4-07-13, oraz na dzia³kach 10, 28
z obrêbu 4-07-12 w ul. Bia³o³êckiej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek firmy POLSKA
TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
Al. Jerozolimskie 181, z³o¿onego w dniu 16.10.2009 r.
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, wtorkipi¹tki 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 08:00-16:00 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).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
oraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.
nr 154, poz. 958)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
w sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie:
1.) ulicy Wilkowieckiej na odcinku od ulicy 18 KUL do pik.
8+71 (kier. ul. P³ochociñska) poprzez budowê jezdni,
chodnika i oœwietlenia po pó³nocnej stronie oraz poboczy
do odwodnienia pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
na czêœci dzia³ki nr ew. 1 (proj. nr 1/3) z obrêbu 4-16-42
oraz czêœci dzia³ek nr ew. 34/7 (proj. nr 34/30), 34/14
(proj. nr 34/42), 57/1 (proj. nr 57/7), 58/1 (proj. nr 58/5),
80 (proj. nr 80/1), 31/28 (proj. nr 31/37) i 35/2 (proj. nr
35/27) z obrêbu 4-16-09;
2.) ulicy 18 KUL na odcinku od ulicy Wilkowieckiej do pik.
1+13 (kier. ul. Szamocin) poprzez budowê jezdni, chodnika i oœwietlenia po stronie wschodniej oraz poboczy do
odwodnienia pasa drogowego w liniach rozgraniczenia
na czêœci dzia³ek nr ew. 37/2 (proj. nr 37/8), 37/3 (proj. nr
37/6) i 35/2 (proj. nr 35/27) z obrêbu 4-16-09.
Informacja:
W przypadku wydania w wyniku postêpowania administracyjnego decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ i przeznaczone pod
inwestycjê a nie bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy, z dniem w którym
decyzja ta stanie siê ostateczna.
Pouczenie:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,
w terminie 14 dni od daty ukazania siê niniejszego og³oszenia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92 fax. 22 510 32 10.
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Metro jedzie na Pragê £apy, ³apy, cztery ³apy…
Rada wielu

Nareszcie. Po kilku miesi¹cach oczekiwañ s¹d odrzuci³ ostatni¹ skargê przegranych uczestników przetargu na budowê drugiej linii metra. O to, by sta³o
siê to jak najszybciej, walczyli nawet radni Rady Warszawy, wystêpuj¹c do s¹du
z wnioskiem o niezw³oczne rozpatrzenie sprawy. Po og³oszeniu werdyktu kamieñ spad³ z serca wszystkim, bo okaza³o siê, ¿e - po pierwsze - mo¿na wreszcie rozpocz¹æ inwestycjê, a po drugie, ¿e
wygra³a oferta najtañsza. Dziêki takiemu rozstrzygniêciu w³adze miasta mog³y z czystym sumieniem podpisaæ umowê z w³osko – turecko – polskim konsorcjum, które w przetargu zaoferowa³o najni¿sz¹ cenê: 4 mld 117 mln z³ (o
400 milionów mniejsz¹ ni¿ kolejna oferta). Uroczystoœæ odby³a siê w ubieg³¹
œrodê w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc
i dla prawobrze¿nej Warszawy by³a to
naprawdê historyczna chwila. Œmiem
twierdziæ, ¿e to najwiêkszy sukces Hanny Gronkiewicz-Waltz w tej kadencji. Na
pewno du¿o wiêkszy ni¿ ukoñczenie
budowy pierwszej linii metra, rozpoczêtej przecie¿ przez genera³a Wojciecha Jaruzelskiego w 1983 roku. Pani Prezydent gratulujê i dziêkujê w imieniu
mieszkañców. Wyrazy najwy¿szego
uznania nale¿¹ siê jednak wiceprezydentowi Jackowi Wojciechowiczowi, który

osobiœcie nadzorowa³ tê inwestycjê. O
jego determinacji najlepiej œwiadczy fakt,
¿e gotów by³ podpisaæ umowê z wygranym konsorcjum nawet wtedy, gdyby s¹d
przeci¹ga³ rozpatrzenie skarg przegranych. ¯al tylko, ¿e takiej determinacji
nie ma wiêkszoœæ sto³ecznych urzêdników.
Podziemna kolejka przyjedzie na Pragê po raz pierwszy w 2013 roku, ale do
tego czasu warszawiacy bêd¹ musieli
naprawdê uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Choæ
tunele maj¹ byæ dr¹¿one, to stacje metra
bêd¹ budowane metod¹ odkrywkow¹. To
oznacza, ¿e ca³kowicie zamkniête zostanie chocia¿by skrzy¿owanie Targowej z
Solidarnoœci. Konsekwencji tego rozwi¹zania dla mieszkañców obu Prag, Bia³o³êki i Targówka nie muszê chyba t³umaczyæ nikomu. Przekroczenie Wis³y graniczyæ bêdzie niemal z cudem i dotyczyæ
to bêdzie nie tylko Mostu Œl¹sko-D¹browskiego. Dlatego, choæ pierwsze wykopy
dopiero za rok, to ju¿ dziœ ekipa Hanny
Gronkiewicz – Waltz musi wypracowaæ
rozwi¹zania, które zapobiegn¹ parali¿owi komunikacyjnemu miasta. Musi byæ
czas, aby wprowadziæ je w ¿ycie i ewentualnie modyfikowaæ w porozumieniu z
mieszkañcami stolicy. Tu naprawdê nie
ma miejsca na brak wyobraŸni, którym
wielokrotnie przy ró¿nych okazjach popisali siê miejscy urzêdnicy. Nie wiem jak,

Szeœciolatki nie p³ac¹
Od 29 paŸdziernika wszystkie szeœciolatki, które rozpoczê³y naukê w szkole podstawowej, mog¹ podró¿owaæ komunikacj¹ miejsk¹ bezp³atnie.
Do tej pory, na mocy uchwa³y z grudnia 2004, uprawnienia do
bezp³atnych przejazdów mia³y wy³¹cznie dzieci do czasu objêcia obowi¹zkiem szkolnym. Tym samym szeœciolatki, które
na wniosek rodziców zosta³y uczniami wczeœniej, straci³y mo¿liwoœæ jazdy bez biletu. Bezp³atnie mogli podró¿owaæ jedynie
ich rówieœnicy, którzy chodz¹ do zerówki.
Radni zdecydowali, ¿e teraz bezp³atnie podró¿owaæ bêd¹ mogli
równie¿ szeœcioletni uczniowie, nie d³u¿ej jednak ni¿ do zakoñczenia roku szkolnego, w którym skoñcz¹ siedem lat.

POzytywnie

Ratujmy mostek
na Kobia³ce
Chcia³bym, szczególnie do radnych
m.st. Warszawy, skierowaæ apel o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu odbudowê niezwykle istotnego dla mieszkañców tzw. Zielonej Bia³o³êki, mostku nad
Kana³em ¯erañskim na ul. Kobia³ka.
Do Zarz¹du Dróg Miejskich, administruj¹cego mostkiem, w koñcu dotar³o, ¿e mostek w Kobia³ce mo¿e zostaæ
zamkniêty, bo Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego obawia siê jego
zawalenia do Kana³u ¯erañskiego. Nie
za bardzo rozumiem, dlaczego dopiero teraz dostrze¿ona zosta³a powaga tej
sytuacji.
Ju¿ 26 marca br. Rada Dzielnicy
Bia³o³êka, z inicjatywy Zarz¹du Dzielnicy, zaapelowa³a do m. st. Warszawy
o niezw³oczne przyznanie œrodków finansowych i przyst¹pienie do opracowania dokumentacji technicznej oraz
realizacji przebudowy mostu w celu
umo¿liwienia wjazdu na mostek autobusów wraz z dobudow¹ chodnika i
œcie¿ki rowerowej.
W chwili obecnej ustawione s¹ na moœcie tymczasowe bariery, ograniczaj¹ce
ruch samochodów ciê¿arowych. Bariery
te m.in. niszcz¹ opony przeje¿d¿aj¹cych
samochodów oraz uniemo¿liwiaj¹ przejazd Stra¿y Po¿arnej i karetek. Prowizoryczna naprawa, wykonana przez
ZDM po czêœciowym zawaleniu siê mostku w 2008 r., jest krótkookresowa, a o
bezpiecznym ruchu id¹cego na piechotê
dziecka do pobliskiej szko³y przy ul.
Kobia³ka w ogóle nie mo¿e byæ mowy.

Nie chcia³bym byæ z³oœliwy i stwierdziæ, ¿e problem zawalenia siê wiaduktów ³¹cz¹cych ul. Mickiewicza z ul. Andersa na ¯oliborzu by³ problemem wielu radnych m.st. Warszawy, a problem
wal¹cego siê mostku w odleg³ej czêœci
Warszawy, stanowi¹cego istotne po³¹czenie drogowe dla wielu mieszkañców, jest
od wielu miesiêcy dla wielu radnych i
Zarz¹du Dróg Miejskich – problemem
drugiej kategorii.
Wyra¿am nadziejê, ¿e w tej sprawie
obêdzie siê bez politycznych docinków,
poniewa¿ za taki stan mostku na ul. Kobia³ka odpowiedzialnoœæ ponosz¹ na
przestrzeni lat wszystkie rz¹dz¹ce Warszaw¹ ugrupowania, a radni miejscy
wyka¿¹ siê w tej sprawie równie du¿¹
determinacj¹, jak w przypadku odbudowy wiaduktów na ¯oliborzu.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl

… a na ³apach pies kud³aty. Który musi
za³atwiæ swoje potrzeby fizjologiczne. Nie
przeszkadza mi naprawdê, je¿eli pies za³atwi siê w lesie, a w³aœciciel nie posprz¹ta
po nim. Las jest du¿y, koszy w nim nie ma,
nie przesadzajmy z czystoœci¹. Kiedy mia³em psa, wychodzi³em z nim na dalekie
pola (obecnie ju¿ zabudowane).
Ktoœ m¹dry powiedzia³, ¿e ludzie
maj¹cy kompleksy z powodu braku w³asnego rodowodu, kupuj¹ sobie psy z rodowodem. I sprz¹tanie ich gó…n jest
dla nich ujm¹ na honorze. Coœ w tym
ale mam nadziejê, ¿e tym razem im siê
to jakoœ uda.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

22 679-36-30
603-956-654

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¿
Transport i obmiar gratis!

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

Prosto z mostu

Karty na kartki
Prze¿y³em ostatnio deja vu, jak w
ostatnim filmie Juliusza Machulskiego.
Prze¿y³em przez chwilê PRL. Bêd¹c na
zakupach w wolskim Auchan, dostrzeg³em
na pó³ce stuwatowe ¿arówki, których produkcja jest zakazana od wrzeœnia tego
roku. Pó³ka by³a doœæ oddalona od ca³ej
„uliczki” ze sprzêtem elektrycznym, sprawia³a wra¿enie wyprzeda¿y. Porwa³em
ostatni¹ paczkê 10 ¿arówek i pobieg³em
do kasy. Kasjerka stanowczym tonem poinformowa³a mnie, ¿e mo¿e mi sprzedaæ
najwy¿ej 5 ¿arówek - tak zarz¹dzi³o kierownictwo. Pamiêta³em z czasów realnego socjalizmu, co robiæ w takim przypadku, i szybko odpar³em, ¿e jestem z drug¹
osob¹ - wskaza³em na stoj¹c¹ obok narzeczon¹ - a zatem przys³uguje nam w
sumie 10 sztuk. Kasjerka czasów PRL nie
pamiêta³a, wezwa³a wiêc na pomoc swoj¹
szefow¹. Po kilku minutach szeptanej narady panie ustali³y, i¿ mog¹ nam sprzedaæ w sumie 10 ¿arówek, pod warunkiem,
¿e z dwoma oddzielnymi paragonami.
Dlaczego o tym wszystkim piszê w
miejscu, w którym najczêœciej zajmujê
siê sprawami warszawskiego samorz¹du? Od kilku tygodni osoba, której zawdziêczam mo¿liwoœæ zakupu owych dodatkowych piêciu ¿arówek, stara siê o
spersonalizowan¹ warszawsk¹ kartê
miejsk¹. Wydawa³o siê, ¿e naj³atwiej
bêdzie j¹ uzyskaæ sk³adaj¹c zamówienie
przez internet. Na stronie internetowej
Zarz¹du Transportu Miejskiego nale¿y
wprowadziæ swoje dane oraz przes³aæ
drog¹ elektroniczn¹ zdjêcie. Po kilku
dniach karta jest do odbioru we wskazanym przy sk³adaniu zamówienia miejscu. Proste i piêkne? Tak by³o kilka miesiêcy temu, zanim zacz¹³ siê najazd
klientów na kasy ZTM, spowodowany
zbli¿aj¹cym siê terminem obowi¹zkowej
wymiany kart. Opisywa³em niedawno

ten problem, wynik³y z braku przygotowania s³u¿b miejskich do operacji wymiany kilkuset tysiêcy kart nale¿¹cych do
osób je¿d¿¹cych komunikacj¹ miejsk¹.
Okazuje siê, ¿e w³adze miasta maj¹
wiêksze doœwiadczenie w reglamentacji
deficytowych towarów ni¿ personel sklepu
z ¿arówkami. Po kilku dniach (sic!) od
wys³ania zdjêcia otrzymaliœmy mail - „automatyczn¹ odpowiedŸ” ZTM, który z przykroœci¹ informowa³, ¿e zdjêcie nie spe³nia
kryteriów (zdjêcie ma byæ dowodowe na
jasnym, jednolitym tle). Nie informowa³
jednak, których kryteriów nie spe³nia. Próba zosta³a zatem ponowiona z innym zdjêciem, ale z identycznym skutkiem. I jeszcze raz. Nie muszê Pañstwa zapewniaæ, ¿e
za trzecim razem zdjêcie spe³nia³o normy
ZTM co do piksela. Skutek ten sam.
Moje zdziwienie by³o wielk¹ naiwnoœci¹. Po prostu, w³adze miasta w ten sposób roz³adowuj¹ kolejkê. To znacznie
efektywniejsze ni¿ reglamentacje, przydzia³y i kartki. Obywatelu - sam sobie
jesteœ winien, z³o¿y³eœ niedoskona³e dokumenty w urzêdzie...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Jagielloñska bez tramwajów
Z powodu przebudowy Trasy Toruñskiej, od 7 do 15 listopada zostanie
zamkniêta pêtla tramwajowa ¯erañ FSO. Tramwaje zostan¹ skierowane
na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie zastêpcza linia autobusowa.
W czasie zamkniêcia pêtli tramwaje nie bêd¹ kursowa³y miêdzy ¯eraniem, a rondem Starzyñskiego. Linie: 16, 18 i 22 zostan¹ skierowane na trasy zastêpcze. 16 bêdzie kursowa³a
do Dw. Wschodniego, 18 do ¯erania Wschodniego, a 22 do pêtli Ratuszowa ZOO. Ponadto
zawieszone zostan¹ skrócone kursy linii 25 (trasa: Dw. Wileñski - pl. Narutowicza).
Aby u³atwiæ pasa¿erom dojazd do ronda Starzyñskiego, ZTM uruchomi zastêpcz¹ liniê
autobusow¹ Z-2, kursuj¹c¹ na trasie: ¯erañ FSO - Jagielloñska - Œw. Cyryla i Metodego
- Targowa - al. Solidarnoœci - Dw. Wileñski - al. Solidarnoœci - Jagielloñska - ¯erañ FSO.
Autobusy tej linii kursowaæ bêd¹ w szczycie co 5 - 7,5 min. Poza szczytem oraz w œwiêta
- co 15 minut. Oprócz tego trasa linii 516 zostanie wyd³u¿ona z ¯erania do Pl. Hallera.

jest. Bo ile tupetu potrzeba, by zaprowadziæ psa do parku z urz¹dzeniami
dla dzieci i do uprawiania sportu, min¹æ wielk¹ tablicê: „ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW” i pozwoliæ mu siê za³atwiæ na trawnik lub chodnik. Dodam,
¿e to sytuacja codzienna w parku przy
ul. Strumykowej. Park graniczy z lasem
i polami, ale tam niektórym „panom”
jest za daleko spacerowaæ.
Niektórzy bezczelnie stwierdzaj¹:
„trawniki chyba nie s¹ dla dzieci!”. Na
wsi, gdzie trawy jest pe³no, zwyczaje
mog¹ byæ inne. U nas, w Warszawie,
trawniki s¹ dla dzieci. Do zabawy. A na
pewno nie s¹ ubikacj¹ dla psów. Oczywiœcie, ¿eby mo¿na by³o egzekwowaæ
przepisy porz¹dkowe, nale¿y dostarczyæ
ludziom zestawy do sprz¹tania. Nie po
ka¿dym piesku mo¿na posprz¹taæ torebk¹ foliow¹, poza tym nie jest to ekologiczne. Jako cz³onek Komisji Ochrony
Œrodowiska ci¹gle dopominam siê o dostarczanie mieszkañcom jednorazowych
zestawów do sprz¹tania po psach, wykonanych z makulatury. P³acimy w koñcu podatki za posiadanie psa.
Pod adresem: http://www.petycje.pl/petycja/4586/objecie_placu_zaba-

w_i_parku_przy_ul._strumykowej_monitoringiem.html dostêpna jest internetowa petycja o objêcie miejskim
monitoringiem placu zabaw i parku przy
ul. Strumykowej w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa i zapobiegania dewastacji.
Na moim profilu publicznym facebook dostêpnym pod adresem
www.maciejowski.pl mo¿na zobaczyæ
obszerne fragmenty nadzwyczajnej
sesji Rady Warszawy w sprawie afery
wawerskiej.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Praga siê zmienia
Zapewne ma³o kto do tej pory nie odnotowa³ tego faktu. Zapewne inni koledzy ze strony te¿ owo wydarzenie bêd¹
komentowali. Zapewne ka¿dy na swój
sposób. Jedno jest pewne. Bêdzie metro
na Pragê. No, mo¿e nie od razu ca³e.
Z³oœliwi mówi¹ „pó³ metra”. Lecz pocz¹tek zosta³ zrobiony. Centralny odcinek
II linii metra o d³ugoœci 6 kilometrów i 7
stacjach powstanie w latach 2010-2013.
Pozosta³e odcinki w kierunku Bemowa i
Targówka bêd¹ budowane po 2013 i
nale¿y mieæ nadziejê, ¿e bêdzie to trwa³o krócej ni¿ budowa pierwszej linii, która powstawa³a ponad 25 lat. Inwestycja
ta zapewne odciœnie siê mocnym piêtnem na bud¿ecie Warszawy. 4 miliardy
z³otych to 1/3 bud¿etu miasta. Ca³e
szczêœcie, ¿e ponad 3/4 tej kwoty to
œrodki unijne (choæby z tego powodu warto by³o do Unii wejœæ).
Œrodki unijne wspieraj¹ tak¿e inne
wa¿ne inwestycje miejskie po tej stronie
Wis³y, jak oczyszczalnia œcieków Czajka,
modernizacja wêz³a komunikacyjnego
przy Marsa czy remont i modernizacja
Trasy Toruñskiej i Modliñskiej. S¹ to olbrzymie projekty, od dawna zapowiadane, a obecnie realizowane. Z jednej strony pozwalaj¹ z optymizmem myœleæ o
rozwoju stolicy, z drugiej - powoduj¹ i
bêd¹ powodowa³y trudnoœci komunikacyjne. Szczególnie da nam siê odczuæ,
jako mieszkañcom prawobrze¿nej Warszawy, budowa metra i wy³¹czenie z eksploatacji skrzy¿owania Targowa/Solidarnoœci. Zostanie ono zamkniête pod koniec 2010 i otwarte ponownie przed
EURO 2012.
Tak naprawdê, to chcia³em pisaæ o inwestycjach i remontach lokalnych, które na Pradze po chwilowym ataku zimy
znacznie przyspieszy³y. Ostatnimi czasy
drogowcy wyrównali nawierzchniê Radzymiñskiej na odcinku od Naczelnikowskiej do Z¹bkowskiej - nowy asfalt i oznakowanie poziome robi¹ wra¿enie. Zyska³y tak¿e chodniki wzd³u¿ ca³ej ulicy. Za
chodniki wziêto siê tak¿e wzd³u¿ Jagielloñskiej. Rozpoczêto od Ratuszowej, do
dziœ wykonawcy doszli do placu Hallera.
Zmienia siê tak¿e Bia³ostocka na odcinku od Markowskiej do Radzymiñskiej,
nowe chodniki i miejsca parkingowe ju¿
powstaj¹, a w przysz³ym roku Bia³ostock¹ pokryje nowy asfalt. Zwiedzaj¹-

cych ten plac budowy nale¿y jeszcze poinformowaæ, ¿e w budynkach Bia³ostocka 6 i 8 rozpocznie siê ich rewitalizacja,
a pod koniec szlaku wycieczkowego przy
Bia³ostockiej 51 (pomiêdzy Bia³ostock¹
a Grodzieñsk¹) rozpoczê³a siê budowa
dwóch budynków komunalnych, w których powstanie ok. 70 mieszkañ.
O wielu tych rzeczach pisa³em wczeœniej, ale jednostkowo. Zebrane razem,
a nale¿y do nich dodaæ miejsca parkingowe przy Szanajcy 11, „przechodniak”
pomiêdzy Namys³owsk¹ a 11 Listopada,
remonty ogrodzeñ szkó³ (Namys³owska
1), oœwietlenie przestrzeni publicznej
(wnêtrze osiedla Praga I czy przejœcie
pomiêdzy Szanajcy a Linneusza), nasadzenia zieleni i wiele, wiele innych inwestycji tak¿e tych, które ju¿ dzia³aj¹,
jak Orlik czy boisko DOSiR przy Kawêczyñskiej 44a pokazuj¹, ¿e mijaj¹cy rok
by³ na Pradze nieprzespany. Wiele rzeczy jeszcze przed nami, trwa budowa Syrenki przy Namys³owskiej i kolejnego Orlika przy Szanajcy 5, wiem o wielu zaplanowanych remontach terenów wewn¹trzosiedlowych (w kilku miejscach
widaæ ju¿ zwiezione materia³y), widzê i
doceniam dzia³ania wspólnot mieszkaniowych, które za swoje œrodki z udzia³em miasta (w tym roku to prawie 6 milionów z³otych), zmieniaj¹ wygl¹d zaniedbanych do tej pory kamienic (D¹browszczaków 2, 11 Listopada 40 i Kowieñska 4 - to tylko kilka adresów).
Wszystkie te niekiedy drobne remonty,
jak i te olbrzymie inwestycje, wszystkie
one maj¹ wspólny mianownik - u³atwiaæ
nam codzienne ¿ycie.
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 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI korepetycje, studentka anglistyki 606-727-565
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 511-486-484
MATEMATYKA nauczyciel z
doœwiadczeniem 504-384-936
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
SPECJALISTYCZNE us³ugi
lekarskie w miejscu wezwania
- wizyty domowe, terapia w
ka¿dym wieku równie¿ ginekologia i po³o¿nictwo, mobile:
501-093-502, 606-906-515

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
BIURO rachunkowe Sp. z o.o.,
licencja, pe³en zakres us³ug,
tanio, solidnie (Tarchomin,
Powiœle) 505-909-782,
22 42-43-100
CYKLINOWNIE, solidnie
22 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
22 619-40-13, 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA od A do Z
504-944-852
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

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

Tarchomin II

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

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

OG£OSZENIE

NAPRAWA telewizorów dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 22 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomodernizacyjne 603-514-783
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
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
501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 22
677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

Jednorêki bandyta, setka,
kaleka i parwowiroza
Proszê Szanownych Pañstwa, ca³y
czas czkawk¹ odbija siê pogrom ministrów w Rz¹dzie RP z powodu afery hazardowej. Winni s¹ oczywiœcie „jednorêcy bandyci”. Tempo i g³êbia, z jak¹ media i politycy podchodz¹ do zagadnienia, sk³oni³a mnie do przemyœleñ, czy
winnych nie ma wiêcej. Otó¿ tak. W prywatnym œledztwie weekendowym znalaz³em jeszcze „setkê” i „kalekê”. „Setka” to oczywiœcie sto gram wódki czystej, a „kaleka” to tatar z jednym jajkiem. Takie okolicznoœci inwalidzko - gastronomiczne pozwoli³y by³ym panom
ministrom na tytu³owanie siê per Rychu
czy Krzychu. Tak to rozumiem, proszê
Szanownych Pañstwa.
Teraz ju¿ bez przymru¿onego oka
chcia³bym napisaæ kilka s³ów na temat
parwowirozy. Parwowiroza jest ostr¹ wirusow¹ chorob¹ ¿o³¹dka i jelit u psów.
Zarazek jest wszêdobylski i trudny do
zniszczenia. Brak odpornoœci prowadzi do
zachorowañ bez wzglêdu na wiek, rasê
czy p³eæ. Objawy pojawiaj¹ siê nagle i
maj¹ tendencjê do nasilania. Brak apetytu, pragnienia, wymioty, biegunka i
szybko postêpuj¹ce odwodnienie mog¹
w kilkanaœcie godzin doprowadziæ do
œmierci. Czêstym i bardzo charakterystycznym objawem jest krwotocznoœæ. W
zaawansowanym stadium choroby osowia³y psiak wymiotuje i biegunkuje
krwi¹. Rozpoznanie nie nastrêcza ¿adnych k³opotów. Niestety, leczenie tego
schorzenia nie jest mo¿liwe domowymi
sposobami. Chcia³bym przestrzec Pañstwa, aby nie podawaæ bez porozumienia z lekarzem weterynarii ¿adnych leków. Podawanie aspiryny, czopków rozkurczowych, zsiad³ego mleka czy wêgla
lekarskiego mo¿e doprowadziæ do niepotrzebnych komplikacji lub zaostrzenia
przebiegu choroby. Wszystkie leki musz¹
byæ podawane pozajelitowo, czyli w kroplówkach i zastrzykach. Szczególnie wa¿ne jest podawanie du¿ych iloœci p³ynów
wieloelektrolitowych oraz œrodków

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY

ZAWIADOMIENIE

zgodnie

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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 7 grudnia 2009 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêdzie od dnia 4 listopada 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. Jagielloñskiej 23 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce 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. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn.zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne:
„Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej” Sp. z o.o. z dnia
09.09.2009 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
gazoci¹gów dystrybucyjnych PE 90mm i PE 40mm
sytuowanych na dzia³kach ew. nr 12, 9/1 i czêœci dzia³ki
8/9 (stanowi¹cych drogê ul. Twórcz¹) oraz czêœci dzia³ki
ew. nr 7 w obrêbie 4-16-31, po³o¿onych na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

zwiêkszaj¹cych krzepliwoœæ krwi. Najciê¿szy okres trwa oko³o tygodnia i najczêœciej psie ¿ycie udaje siê uratowaæ. Konsekwencjami po przebytej ostrej parwowirozie mog¹ byæ niewydolnoœæ trzustki,
w¹troby oraz trwa³e czynnoœciowe uszkodzenie œluzówki ¿o³¹dka i jelit, skutkuj¹ce niedotrawianiem spo¿ytych pokar-

mów. Po chorobie obowi¹zuje przez co
najmniej miesi¹c dieta bezglutenowa.
Jak zapobiegaæ parwowirozie? Sposób
jest prosty. Szczepiæ. W zestawach dla szczeni¹t i psów doros³ych zawsze zawarta jest
komponenta parwowirusowa. Przypomnê, ¿e
terminy szczepieñ szczeni¹t to 6, 9 i 12 tydzieñ ¿ycia. Szczepienie psów doros³ych powinno odbywaæ siê co 2 lata. Takie terminy
w profilaktyce chorób podstawowych zalecam
w swojej przychodni. W ka¿dym przypadku
serdecznie polecam konsultacje z najbli¿szym
lekarzem weterynarii, bowiem o starych i
aktualnych zagro¿eniach na swoim terenie
bêdzie wiedzia³ najwiêcej.

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:
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie, z³o¿ony w dniu 7 wrzeœnia 2009 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego
ciœnienia, na dzia³kach ew. nr 19/9 i nr 16/6 w obrêbie 4-05-21,
w ulicy Smugowej, w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 6 paŸdziernika 2009 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu DN 125x7,1 PE, na
dzia³kach ew. nr 30/4, 46/3, 46/1 w obrêbie 4-01-25, w
ulicy Ciechanowskiej, w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 14 paŸdziernika 2009 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia, na dziatkach ew. nr 26/16, 64, 26/24,
63/1, 63/2, 61/2 w obrêbie 4-02-24. w ulicy Marmurowej,
w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 15 paŸdziernika 2009 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia, na dzia³kach ew. nr 5, 6/3, 18/3, 8/3,
8/4, 10/15, 11 w obrêbie 4-04-05, 2, 1/1 z obrêbu 4-04-06,
w ulicy Klasyków i ulicy Krokwi, w Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie,
- RWE Stoen Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony
w dniu 21 maja 2009 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie wolnostoj¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dzia³ce
nr ew. 40/5 w obrêbie 4-17-06 oraz linii kablowej SN i nn,
na dzia³kach ew. nr 39, 43, 40/3 w obrêbie 4-17-06, przy
ulicy Raciborskiej, w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
- RWE Stoen Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony
w dniu 19 paŸdziernika 2009 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowej SN 15/0,4 kV na dzia³kach nr ew.
21/4, 2 w obrêbie 4-05-02, 99, 98 w obrêbie 4-17-10,
29/1,1/4 w obrêbie 4-04-24, 9, 8 w obrêbie 4-02-18, 36,
17 w obrêbie 4-17-08,13/4, 6/1, 15, 12, 4/1 w obrêbie
4-02-17, 9, 2/9, 2/6, 2/13, 2/12 w obrêbie 4-02-16 oraz
30/6, 30/5 w obrêbie 4-02-11 w ulicach: Polnych Kwiatów,
Parowozowej, Mehoffera, Boczañskiej, Parcelacyjnej,
Piwoniowej, Zawiœlañskiej i Deseniowej w Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona 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.

Nowe w ZOO
Ju¿ wkrótce - po 20 listopada - w Warszawskim Ogrodzie
Zoologicznym zostanie otwarty nowy obiekt mieszcz¹cy
hipopotamiarniê i akwarium morskie dla rekinów.

Hipopotamiarnia to du¿a
szklarnia, wewn¹trz której znajduje siê basen o powierzchni
115 m2 i pojemnoœci 250 m3 ,
zapewniaj¹cy miejsce dla 3 doros³ych zwierz¹t, pla¿a otoczona bujn¹ roœlinnoœci¹ tropikaln¹
oraz dwupoziomowa przestrzeñ
dla zwiedzaj¹cych. Hipopotamy
bêdzie mo¿na obserwowaæ nie
tylko na powierzchni, ale dziêki
frontowej, szklanej szybie basenu równie¿ pod wod¹.

Obecnie zbiornik jest ju¿
zamieszkany przez nestorkê
warszawskiego zoo – 47-letni¹
samicê Anielê, która jest najstarszym europejskim hipopotamem. Wkrótce bêdzie mia³a
towarzystwo: 3 listopada do³¹czy³ do niej 2-letni samiec, który przyjecha³ z ogrodu w Ostrawie, a w nied³ugim czasie przybêdzie równie¿ m³oda samica.
Podczas ciep³ych dni hipopotamy bêd¹ korzysta³y z wybie-

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia ustawy z dnia 27.03.2003 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:
firmy DEWAR INVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
z³o¿ony dnia 02.10.2009 r., w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego φ 100mm L = 226 w drodze
dojazdowej do ulicy Olesin na dzia³kach ew. nr 56/7, 71
w obrêbie 4-16-03 wraz z w³¹czeniem do wodoci¹gu w
ul. Olesin na czêœci dzia³ek ew. nr 54/9, 40, 36/1 w obrêbie
4-16-03, 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 póz. 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).

Dwa œliczne, siedmiotygodniowe kociaki szukaj¹ ciep³ego
domu. Spokojna, ³agodna, szara Mela i czarny zawadiacki
Rhett bêd¹ wspania³ymi towarzyszami zabaw i wypoczynku.
Telefon kontaktowy: 608 210 412.

gu zewnêtrznego: 300-metrowego basenu i 50-metrowej pla¿y.
Akwarium morskie, w którym
wkrótce zamieszkaj¹ rekiny, to
obecnie najwiêkszy taki zbiornik
w Polsce. Wyj¹tkowy tak¿e na
skalê europejsk¹ z powodu nowoczesnej technologicznie szyby: panoramicznej, niedzielonej,
wykonanej z akrylu, o gruboœci
14 cm i wymiarach 9,6 x 2,7 m.
Zbiornik ekspozycyjny o pojemnoœci 100 m3 pomieœci rekiny: 1
tawrosza piaskowego (Carcharias taurus), 4 ¿ar³acze czarnop³etwe (Carcharhinus melanopterus) oraz 2 p³aszczki – orlenie
cêtkowane (Aetobatus narinari).
Oryginalny jest wystrój dydaktyczny obiektu – naturalnej
wielkoœci modele rekinów, wyjaœniaj¹ce budowê anatomiczn¹ tych zwierz¹t, tablice
edukacyjne wykonane w najnowszej technologii po³¹czone
z przekazem multimedialnym.
Na placu przed wejœciem
urz¹dzono taras otoczony zieleni¹, gdzie zwiedzaj¹cy bêd¹
mogli odpocz¹æ na ³awkach.
Basen zewnêtrzny po zmierzchu
bêdzie oœwietlony – to tu odbywaæ siê bêd¹ wieczorne spotkania dla wybrañców – klubowiczów i sponsorów warszawskiego zoo. W sezonie letnim bêdzie
dzia³a³ afrykañski barek o oryginalnej architekturze autorstwa
Xymeny Zaniewskiej.

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

Spotkania
warsztatowe
Fundacja dla Zwierz¹t ARGOS
prowadz¹ca Oœrodek dla Kotów
Miejskich „Koteria” zaprasza zainteresowanych na bezp³atne spotkania warsztatowe poœwiêcone
kotom miejskim i opiece nad nimi.
Miejsce spotkañ: Oœrodek dla
Kotów Miejskich „Koteria”, Warszawa, ul. Kaleñska 3 (pokój
spotkañ). Przewidywany czas
trwania warsztatów: 1,5 godz.
Zg³oszenia: telefonicznie pod
nr 22 615 52 82 w godz. 10-16;
mailem: koteria@argos.org.pl
(prosimy o podanie imienia i
nazwiska, nr. telefonu i wybran¹ datê warsztatów).
Oferujemy: prowadzenie warsztatów przez praktyków, dostosowanie tematów do zainteresowañ, materia³y szkoleniowe.
Terminy warsztatów:
5 XI czwartek, godz. 18.30
19 XI czwartek, godz. 18.30
21 XI sobota, godz. 12.30
30 XI poniedzia³ek, godz. 18.30
3 XII czwartek, godz. 18.30
12 XII sobota, godz. 12.30
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DECYZJA Nr 700/2009
o pozwoleniu na budowê
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w zwi¹zku z art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 za zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budow¹ z³o¿onego w dniu 1 kwietnia
2009 r. przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
oraz po podjêciu postêpowania administracyjnego zawieszonego na wniosek inwestora
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowê
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dla
inwestycji polegaj¹cej na budowle przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ulicy
Szynowej na odcinku od projektowanej zasuwy liniowej na wysokoœci ul. Wczele do
HP za ostatnim projektowanym przy³¹czem w ul. Szynowej na dz. nr ew. 15, 21/1 z
obrêbu 4-04-12 i dz. nr ew. 31/1 z obrêbu 4-04-15; DN 100 mm w ulicy Wczele na
odcinku od projektowanego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ulicy Szynowej
do HP za ostatnim projektowanym przy³¹czem w ulicy Wczele na dz. nr ew. 20/1 i 20/2
z obrêbu 4-04-12; DN 100 mm w ulicy Uniwersa³u na odcinku od projektowanego
przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w ulicy Wczele do projektowanego przewodu
w ulicy Srebrnogórskiej na dz. nr ew. 24 i 30 z obrêbu 4-04-12 w Warszawie Dzielnicy
Bia³o³êka, wed³ug projektu stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejszej decyzji autorstwa
mgr in¿. Wojciecha Gawarkiewicza posiadaj¹cego uprawnienia budowlane nr ew.
7/98/Os w specjalnoœci instalacyjnej, wpisanego na listê cz³onków izby samorz¹du
zawodowego pod nr MAZ/IS/0681/02, z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków zgodnie
z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane:
1) Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane mo¿na rozpocz¹æ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowy,
b) teren budowy zabezpieczyæ przed wejœciem osób trzecich,
c) wytyczyæ geodezyjnie obiekt w terenie,
d) wykonaæ geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcza, obejmuj¹c¹ po³o¿enie obiektów
i urz¹dzeñ budowlanych na gruncie,
e) w trakcie prowadzenia robót zapewniæ dojazdy do posesji prywatnych zgodnie z
wytycznymi wynikaj¹cymi z projektu organizacji ruchu,
2) Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce nadzoru na budowie:
a) zapewniæ objêcie kierownictwa budowy przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnoœci.
3) Inwestor jest zobowi¹zany:
a) zawiadomiæ w³aœciwy organ nadzoru budowlanego o zakoñczeniu budowy co
najmniej 21 przed zamierzonym terminem przyst¹pienia do u¿ytkowania;
4) Kierownik budowy (robót) jest obowi¹zany prowadziæ dziennik budowy lub rozbiórki
oraz umieœciæ na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicê informacyjn¹ oraz
og³oszenie zawieraj¹ce dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia.
UZASADNIENIE
Inwestor w dniu 1 kwietnia 2009 r. z³o¿y³ wniosek o wydanie pozwolenia na budowê
przewodu wodoci¹gowego w ulicy Szynowej, Wczele i Uniwersa³u zataczaj¹c projekt
budowlany oraz oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœci¹
na cele budowlane. Zawiadomieniem z dnia 15 kwietnia 2009 r.; które ukaza³o siê w
Nowej Gazecie Praskiej i na stronie intemetowej urzêdu poinformowano strony o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowê. Postanowieniem nr 306/2009 na³o¿ono na inwestora obowi¹zek usuniêcia nieprawid³owoœci w przed³o¿onym do zatwierdzenia projekcie budowlanym do dnia 15 maja
2009 r. m.in. uzyskania zgody na odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych od
w³aœciwego ministra. W dniu 27 kwietnia 2009 r. inwestor z³o¿y³ wniosek o zawieszenie
postêpowania, do czasu uzupe³nienia z³o¿onego projektu budowlanego, które zawieszono postanowieniem nr 347/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Pismem z dnia 25 sierpnia
2009 r. Minister Infrastruktury udzieli³ upowa¿nienia do wyra¿enia zgody na usytuowanie
przewodów wodoci¹gowych pod jezdniami ulic i w zwi¹zku z tym wydano w dniu 3 wrzeœnia 2009 r. postanowienie nr 677/2009. Nastêpnie w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. inwestor
z³o¿y³ wniosek o podjêcie postêpowania do³¹czaj¹c projekt czasowej organizacji ruchu.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleñ zawartych w decyzji Nr 96/CP/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 9 listopada 2006 r. a z³o¿ony
projekt budowlany jest kompletny i zosta³ sporz¹dzony i sprawdzony przez osoby posiadaj¹ce wymagane uprawnienia budowlane. Inwestor wykaza³ prawo do dysponowania
nieruchomoœci¹ na cele budowlane, uzyska³ opiniê ZUD nr 5527/2007 z dnia 19 paŸdziernika 2007. Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿a³o orzec jak na wstêpie.
Od decyzji przys³uguje stronom prawo wniesienia odwo³ania do Wojewody Mazowieckiego,
Pl. Bankowy 3/5, za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od
dnia jej dorêczenia.
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Widzi mi siê; Widzi misie;
Widzimy siê w Galerii Nizio
Czyje to widzimisiê – widzieæ wszêdzie misie? – chcia³oby
siê zapytaæ ogl¹daj¹c najnowsz¹ ekspozycjê w Nizio Gallery.
24 paŸdziernika przy ul. In- zwi¹zek z Tadeuszem Makow¿ynierskiej 3/4 otwarta zosta- skim i Witoldem Wojtkiewiczem.
³a wystawa malarstwa Marci- On sam jednak twierdzi, ¿e jego
na Rupiewicza. To w³aœnie korzenie tkwi¹ w pop-kulturze lat
Marcin Rupiewicz - „Rupi” siedemdziesi¹tych. Artysta jest
wszêdzie widzi misie. Œciany absolwentem gdañskiej Akadegalerii wype³niaj¹ wiêc miœki w mii Sztuk Piêknych. Dyplom z
ró¿nych postaciach: weso³e, malarstwa uzyska³ w pracowni
smutne, groŸne, ubrane i nagie, prof. Hugona Laseckiego. Ma
w ró¿nych kolorach i pozach.
10 lat doœwiadczenia w dziedzi- Ka¿dy mia³ przecie¿ plu- nie projektów graficznych.
szowego misia – twierdzi artyGroteska i ironia w malarstwie
sta. – Zatem miœ – to ka¿dy!
Rupiewicza nie tylko œmieszy,
Widzimy przed sob¹ ca³¹ ale równie¿ zmusza do zastanogaleriê znanych postaci: miœ - wienia. Mo¿e warto mieæ w³asne
Marilyn Monroe, miœ- przewod- zdanie, nie daæ siê og³upiæ przez
nicz¹cy Mao, miœ - piosenkarz media i wszechogarniaj¹c¹ tanrockowy, miœ - Dalaj Lama. detê? A wiêc ten infantylny miœ
Postacie znane z telewizji i jest zarazem misiem krytyczkolorowych pism. S¹ te¿ boha- nym, nios¹cym wa¿ne przes³aterowie komiksów i filmów, jak nie. Jest to niedŸwiadek ponadchoæby Lord Vader z Gwiezd- czasowy, gdy¿ „widzimisiê” zanych Wojen. Misie - symbole i wsze by³o wa¿nym czynnikiem
mity, misie - ikony pop-kultury. w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Wydaje siê, ¿e ca³a wystawa Tak jak ponadczasowy jest wierjest jednym wielkim ¿artem, szyk Jana Brzechwy:
przewrotn¹ gr¹, jak gra s³ów w „Proszê Pañstwa, oto miœ.
tytule. Jeœli jednak jest to zaba- Miœ jest bardzo grzeczny dziœ.
wa, to na pewno zabawa powa¿Chêtnie Pañstwu ³apê poda.
na i znacz¹ca. Jest to dyskusja
artysty z pop-kultur¹. Maluj¹c Nie chce podaæ? A to szkoda.
Wystawa malarstwa Marcina
misie Marcin Rupiewicz wyra¿a
swoje krytyczne zdanie wobec Rupiewicza potrwa do 6 listopamediów, wobec kreowania wzor- da, kiedy to misie wyjd¹ na uliców i idoli. Nie oszczêdza nawet cê. Tego w³aœnie dnia, o godz.
religii, czego dowodem jest miœ 20 ods³oniêty zostanie mural w
podwórku na ul. In¿ynierskiej 3,
w cierniowej koronie.
Marcin Rupiewicz jest konse- autorstwa Kamili Kanclerz, Markwentnym koloryst¹, u którego cina Rupiewicza, £ukasza Figuanegdota odgrywa du¿¹ rolê. ry i Jakuba Andrychowicza.
Joanna Kiwilszo
Widaæ w jego malarstwie daleki
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Zaproszenie do dialogu
Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo³ecznego dzia³a od ponad pó³ roku i jest to czas na pierwsze podsumowania.
Wiêkszoœæ dzia³aj¹cych w wiœcie równie du¿o w rêkach
Warszawie Komisji Dialogu samych urzêdników – oni takSpo³ecznego, zarówno dziel- ¿e musz¹ siê nauczyæ wspónicowych jak i utworzonych ³pracy z nami. Dostrzec w niej
przy poszczególnych biurach szansê na poprawê efektów
Urzêdu Miasta dzia³a od nie- w³asnej pracy poprzez mo¿lidawna. Mam okazjê œledziæ woœæ poddania decyzji ocenie
pracê kilku z nich, jednej przy na wczesnym etapie – gdy
Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó- mo¿na je jeszcze korygowaæ.
³noc mam zaszczyt przewod- Wtedy bêdziemy mieli do czyniczyæ. Ci¹gle jeszcze szuka- nienia w prawdziwym dialogiem
my swojej roli. I wszystko w – wspólnym szukaniem rozwi¹naszych rêkach – komisje, zañ i wspó³odpowiedzialnoœci¹
które zdo³aj¹ zdobyæ autory- za osi¹gane efekty. Organizatet u urzêdników, zajmuj¹c cje, czêsto z wieloletnim domerytoryczne stanowisko w œwiadczeniem pracy w najtrudopiniowanych sprawach z niejszych obszarach pomocy
czasem stan¹ siê pe³nopraw- biednym, wykluczonym, chonym partnerem i na bieg miej- rym czy uzale¿nionym, ochroskich spraw bêd¹ mia³y auten- ny zabytków, dzia³añ w interetyczny wp³yw. Te, które sie lokalnych spo³ecznoœci s¹
pogr¹¿¹ siê w wewnêtrznych dobrze przygotowane to brania
animozjach lub za swoj¹ mi- wspó³odpowiedzialnoœci za
sjê uznaj¹ nieustann¹ krytykê przysz³oœæ miasta, czy swojej
dzia³añ urzêdników bez pró- dzielnicy. Dzisiaj czêsto komiby zrozumienia uwarunko- sje staj¹ wobec decyzji podjêwañ, w których dzia³aj¹, ska¿¹ tych bez ich udzia³u w dostasiê na marginalizacjê. Oczy- tecznie wczesnej fazie, ale je-

stem przekonany, ¿e mo¿e to
ulec zmianie. Wszystko w
naszych rêkach.
Za sukces uwa¿amy zorganizowan¹ z naszej inicjatywy
debatê dotycz¹c¹ ochrony zabytków na Pradze z udzia³em
wszystkich najwa¿niejszych,
odpowiedzialnych za tê problematykê urzêdników miejskich. To zaledwie pocz¹tek
dyskusji, ale by³a to bardzo
ciekawa wymiana myœli, a
sala Urzêdu pêka³a w szwach.
Na paŸdziernikowym posiedzeniu Dzielnicowa Komisja
Dialogu Spo³ecznego rozpoczê³a najwa¿niejsz¹ w perspektywie najbli¿szych miesiêcy, a mo¿e lat, debatê. Podejmujemy próbê stworzenia,
we wspó³pracy z w³adzami
Dzielnicy, strategii dla warszawskiej Pragi. Zainteresowanie t¹ problematyk¹ by³o
bardzo du¿e, zarówno ze strony organizacji jak i goœci. Gotowoœæ aktywnego w³¹czenia
siê w te prace zadeklarowa³
tak¿e obecny na posiedzeniu

z-ca burmistrza Artur Buczyñski, który wysoko oceni³ zaprezentowany roboczy projekt
strategii. Jest to nies³ychanie
istotna próba stworzenia ca³oœciowej wizji, która czêsto
umyka z pola widzenia ludzi
zajmuj¹cych siê w¹skimi zagadnieniami. Tymczasem zagadnienia infrastrukturalne,
spo³eczne, edukacyjne czy
kulturalne splataj¹ siê w nierozerwaln¹ ca³oœæ. Ka¿de
dzia³anie lub zaniechanie
przynosi skutki w tych wszystkich obszarach. Korzystaj¹c z
okazji pragnê gor¹co zaprosiæ
czytelników Nowej Gazety
Praskiej do udzia³u w dialogu
na temat przysz³oœci Pragi.
Komisja jest otwarta dla
wszystkich organizacji dzia³aj¹cych na Pradze – zrzeszajcie siê Pañstwo i mówcie o
swoich potrzebach i pomys³ach, pracujcie na rzecz swoich spo³ecznoœci – podwórka,
ulicy, osiedla. Razem wiele
mo¿emy zmieniæ.
Krzysztof Tyszkiewicz
Przewodnicz¹cy Komisji
Dialogu Spo³ecznego
na Pradze Pó³noc

