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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady au-
dioprotetyka w gabinecie fir-
my Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabi-
net nr 139, tel. 022 326 56 20).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów 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!

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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dokoñczenie na str. 5

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 5

Bia³a

Orchidea
Nowo otwarta sala!

♦♦♦♦♦Wesela

♦♦♦♦♦Komunie

♦♦♦♦♦Przyjêcia okolicznoœciowe

ul. Bia³o³êcka 281
tel. 0602-27-45-31

0691-07-85-95

KREDYT GOTÓWKOWY
od 500 z³ do 80000 z³

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!!!
OFERTA DLA OSÓB PROWADZ¥CYCH
DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥

Warszawa

ul. Marymoncka 105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60

0507-233-109
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

PORADY PRAWNE
Reprezentacja i przygotowanie pism s¹dowych

ul. Jagielloñska 42

tel. 0603-842-984    www.pozwy.pl

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

lek. wet. Jolanta Mi³obêdzka Petyniak

Bia³o³êka, ul. Topolowa 28A, tel. 0 503 124 438

SALON PIELÊGNACJI

„APSIAK”
Zabiegi pielêgnacyjne

Profilaktyka weterynaryjna

♦♦♦♦♦Stomatologia estetyczna

♦♦♦♦♦Protetyka   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦Chirurgia

♦♦♦♦♦Ortodoncja   ♦♦♦♦♦RTG

GINEKOLODZY

USG 3/4 D

Sprzêt najwy¿szej klasy

Wczesna diagnostyka wad p³odu

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

To by³a droga przez mêkê –
wykupy gruntów, kolejne prze-
targi, protesty. Ostatni mia³ byæ
rozstrzygniêty 23 grudnia ub.
roku. Bardzo wiele drobiazgo-
wych pytañ oferentów sprawi-
³o, ¿e termin uleg³ przesuniê-
ciu. 4 marca, o 9:51 Gra¿yna
Lendzion, dyrektor Zarz¹du

Most Pó³nocny
– przetarg rozstrzygniêty

Jest nadzieja, ¿e rozpocznie siê wreszcie inwestycja pod
nazw¹ Most Pó³nocny. Rozstrzygniêto przetarg na jego bu-
dowê od wêz³a Pu³kowa do wêz³a Modliñska. Teraz wszyst-
ko w rêkach pozosta³ych oferentów, maj¹ 10 dni na ewen-
tualne protesty.

Dróg Miejskich podpisa³a doku-
mentacjê przetargow¹ potwier-
dzaj¹c¹ wybór konsorcjum
sk³adaj¹cego siê z lidera -
Przedsiêbiorstwa Robót In¿y-
nieryjnych Pol-Aqua z Piasecz-
na i partnerów - Sando Budow-
nictwo Polska z Warszawy,
Construcciones Sanchez Do-

minigues - Sando z Madrytu i
Kromiss - Bis z Czêstochowy.
Cena, za jak¹ zwyciêskie  kon-
sorcjum wybuduje trasê i most,
to 976 618 384 z³. Budowy nie
powstrzyma wycinka drzew,
bowiem ta rozpoczê³a siê na
tyle wczeœnie, by zd¹¿yæ przed
okresem gniazdowania ptaków,
czyli przed marcem.

Most Pó³nocny znacz¹co
poprawi skomunikowanie Bia-
³o³êki z lewobrze¿n¹ czêœci¹

Scenariusz „czarny” czy  „ró¿owy”?
XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

wszystkim, którzy przed i po ukazaniu siê naszego 400. nu-
meru odezwali siê do nas w sposób sympatyczny i ¿yczliwy.
Innych (o dziwo) telefonów i maili nie by³o! Ten odzew ma
dla nas ogromne znaczenie. Jesteœmy ³asi na pochwa³y, ale
krytyki te¿ nie unikamy. Zostañcie z nami; krytyczni i ¿yczli-
wi. Tylko ten, kto nic nie robi, nie pope³nia b³êdów. Wiemy o

tym i postaramy siê, ¿eby by³o ich jak najmniej.            NGP

Dziêkujemy

Temat narzuci³a decyzja
w³adz Warszawy o przeniesie-
niu „zerówek” z przedszkoli do
szkó³ podstawowych.

W zwi¹zku z t¹ spraw¹  za-
rz¹d dzielnicy podj¹³ 3 lutego
uchwa³ê o utworzeniu 1 wrze-
œnia 2009 r. 13 dodatkowych
oddzia³ów, by przyj¹æ do „ze-
rówek” wszystkich 6-latków. W
szko³ach podstawowych na
Targówku bêdzie 40 oddzia³ów
„0” oraz - prawdopodobnie –
dodatkowy oddzia³ w SP nr 84.

Ten trudny temat omawiany
by³ na posiedzeniu komisji
oœwiaty, wychowania i kultury
– poinformowa³ jej przewodni-
cz¹cy Tomasz Cichocki.

To problem trudny dla
wszystkich. Targówek siê roz-
wija, przybywa domów i miesz-
kañców; nie przybywa odpo-
wiedniej infrastruktury spo³ecz-
nej – t¹ refleksj¹ wiceburmistrz

Krzysztof Bugla rozpocz¹³ go-
dzinn¹ prezentacjê i informa-
cjê o stanie przygotowañ szkó³
na Targówku na przyjêcie 6-lat-
ków w roku szkolnym 2009 –
2010. Oddzia³y dla dzieci 6-let-
nich prowadzone s¹ w szko-
³ach podstawowych nr: 28, 42,
52, 58, 84, 114, 206, 275, 277,
285, 298.

W przedszkolach na terenie
dzielnicy jest 2700 miejsc, a
dzieci w wieku 3 – 5 lat – 3,5
tysi¹ca. Wiedz¹c, ¿e  budowa 2
i rozbudowa 2 przedszkoli nie w
pe³ni rozwi¹¿e problem – jesie-
ni¹ ubieg³ego roku poinformo-
wano rodziców o mo¿liwoœci
otwarcia oddzia³ów w szko³ach.
W paŸdzierniku powsta³a wstêp-
na koncepcja i  preliminarz kosz-
tów, w listopadzie i grudniu prze-
prowadzono rozmowy z rodzica-
mi. W spotkaniach w przedszko-
lach wziê³o udzia³ ponad 400
osób, w wiêkszoœci na zaplano-

Trzy godziny obrad, z udzia³em dyrektorów placówek wy-
chowawczych, nauczycieli i rodziców 6-latków; jeden temat,
bez uchwa³y – taki nietypowy przebieg mia³a XXXV sesja
Rady Dzielnicy Targówek 5 marca, zwo³ana na wniosek 7
radnych: Agnieszki Kaczmarskiej, Krzysztofa Zalewskiego,
Macieja Danko, Janiny Paszkowskiej, Urszuli Suzdalcew,
Tomasza Cichockiego i Jana Mamaja.

Jednym z etapów dziesiê-
ciodniowej trasy koncertowej
String Connection by³a war-
szawska Praga. Koncert w
Fabryce Trzciny przyci¹gn¹³
wielu fanów, sala pêka³a w
szwach. Przyszli wielbiciele
sprzed lat, ale – co zaskakuj¹-
ce – równie¿ bardzo m³odzi
odbiorcy. Wszyscy bawili siê
wyœmienicie, œpiewaj¹c dosko-
nale znane sprzed lat utwory.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ,
choæ w przypadku utworów
jazzowych jest to rzadkoœæ, ¿e
s¹ to przeboje. New Romantic
Expectations, Cantabille in h-
moll, Primary to piêkne, wpa-
daj¹ce w ucho melodie, œwiet-
nie zaaran¿owane i brawuro-
wo wykonane. Widownia mia-
³a pewnoœæ, mimo up³ywu cza-
su, ¿e sami muzycy czuj¹ ra-
doœæ wspólnego grania. Wspo-
mnieniami sprzed ponad dwu-
dziestu lat raczy³ publicznoœæ
– w przerwach miêdzy utwo-
rami – Krzesimir Dêbski, wy-
wo³uj¹c salwy œmiechu. Arty-
œci dwukrotnie bisowali.

W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku by³ to kulto-
wy polski zespó³ jazzowy, eksportowy towar zza ¿elaznej
kurtyny. Grali w niemal ca³ej Europie i poza ni¹. Po ponad
dwudziestu latach zespó³ siê reaktywowa³ w najlepszym
swoim sk³adzie. Creme de la creme œwiata muzycznego sta-
nowi¹ – skrzypek i lider grupy Krzesimir Dêbski, saksofoni-
sta Andrzej Olejniczak, pianista Janusz Skowron, basista
Krzysztof Œcierañski i perkusista Krzysztof Przyby³owicz.

Warto przypomnieæ krótko
sylwetki muzyków. Krzesimir
Dêbski, skrzypek, kompozytor
i dyrygent jest muzykiem nie-
zwykle wszechstronnym. Do-
brze czuje siê w jazzie, muzy-
ce klasycznej, popularnej i ilu-
stracyjnej – jest twórc¹ muzyki
do wielu filmów, spektakli te-
atralnych i seriali telewizyjnych.
To jego muzyki mo¿emy s³u-
chaæ ogl¹daj¹c m.in. „W pusty-

Powrót po latach
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.

Warszawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu

i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz

zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza

na dzieñ 25 marca 2009 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

i na dzieñ 27 marca 2009 r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

(okres najmu do 10 lat)

NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do  konkursu,  prze-

targu wywieszone bêd¹ od dnia 25.02.2009 r. na tabli-

cach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Cana-
letta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,

ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieru-

chomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,

ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach obs³ugi miesz-

kañców; na stronie internetowej: m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl  i Dzielnicy Praga Pó³noc

www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach wyznaczonych

do najmu.

Informacje dotycz¹ce przetargu i konkursu ofert
mo¿na uzyskaæ tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek

tel. 022 59-00-159 lub u p. I. Michalak tel. 022 818-01-99

wew.128, 146.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamia siê, i¿:

Prezydent m.st. Warszawy

decyzj¹ nr 79/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku zatwierdzi³
projekt budowlany i udzieli³ dla Spó³dzielni Budowlano
- Mieszkaniowej WARDOM, z siedzib¹ w Warszawie, przy
ulicy Kochanowskiego 49, pozwolenia na budowê:

drogi dojazdowej (ul. Projektowana w³¹czona do ulicy
Milenijnej), dojazd do budynku mieszkalnego, na terenie
dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3/1 i 3/6
z obrêbu 4-03-02, po³o¿onych w dzielnicy Bia³o³êka,
w m.st. Warszawie, wed³ug projektu budowlanego
stanowi¹cego integraln¹ czêœæ w/w decyzji.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹ oraz dokumentacj¹
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, (pokój nr 405, tel.: 022 510-32-41),
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Urzêdu, tj.:
w godz. 800 do 1600.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stron¹ jest ka¿dy, czyjego intere-
su prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo
kto ¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes
prawny lub obowi¹zek.

Przedstawiciele i pe³nomocnicy, zapoznaj¹cy siê z do-
kumentami, winni przed³o¿yæ pisemne pe³nomocnictwo
upowa¿niaj¹ce do reprezentowania strony.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia-

³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych z
siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Chmielnej 120,

w sprawie inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie
(przebudowie) ul. Modliñskiej, na odc. od ul. Aluzyj-

nej do granicy miasta - w³¹czenia ul. G³ównej, Przy-
rzecze, Ciechanowskiej oraz dojazdu na granicy mia-

sta na dzia³kach nr ew.: 122 (122/1, 122/2), 142 (142/

1, 142/2) w obr. 4-01-26 oraz 45 (45/4, 45/5), 41/5 (41/7,
41/8), 41/6 (41/9, 41/10), 41/3 (41/11, 41/12) w obr. 4-

01-25 Warszawie-Bia³o³êce.

W nawiasach podano numery dzia³ek po podziale; t³ustym

drukiem zaznaczono dzia³ki przeznaczone pod inwestycjê.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego (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 planowa-

niu 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 plano-

wanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr 12/

CP/2009 z dnia 23.02.2009 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

gazoci¹gu œredniego ciœnienia w ul. Jarzêbinowej, na

dzia³ce ew. nr 48/1 w obrêbie 4-16-13, na terenie Dziel-

nicy Bia³o³êka w Warszawie.

pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia-

³ki w godz. 10.00-do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00 – 16.00.

Trasa WZ innaczej
Przypominamy, ¿e w zwi¹zku z I etapem modernizacji trasy tramwajo-
wej W-Z na odc. Hipoteczna – Jagielloñska oraz ul. M³ynarskiej, od 15
marca (linie nocne od pocz¹tku kursowania w nocy 15/16 marca) zo-
stan¹ wprowadzone poni¿sze zmiany w komunikacji miejskiej.

I. Zmiany w uk³adzie linii tramwajowych
a) zmiany od dn. 15.03 do odwo³ania

2 - zawieszenie kursowania linii
4 – zmiana trasy: ̄ ERAÑ WSCHODNI – (…) – rondo ̄ aba – Starzyñskiego – most
Gdañski – Miêdzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – (…) - WYŒCIGI
7 – zmiana trasy: OKÊCIE – (…) – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – CZYNSZOWA
13 – zmiana trasy: KAWÊCZYÑSKA-BAZYLIKA – (…) – Dw. Wileñski – Jagielloñska
– rondo Starzyñskiego – Starzyñskiego - most Gdañski – S³omiñskiego – al. Jana
Paw³a II – al. Solidarnoœci – Wolska – Powstañców Œl¹skich – OS. GÓRCZEWSKA.
23 – zmiana trasy: CM. WOLSKI – Wolska – al. Solidarnoœci – METRO RATUSZ ARSENA£
24 – zmiana trasy: GOC£AWEK – (…) – rondo Daszyñskiego – Kasprzaka –
Skierniewicka – (powrót: Wolska) – ROGALIÑSKA
26 - zmiana trasy: OS.GÓRCZEWSKA – (…) – al. Solidarnoœci – METRO RATUSZ ARSENA£
28 – zmiana trasy: KO£O – (…) – Grochowska – WIATRACZNA
32 - zawieszenie kursowania linii
41 zm. A - uruchomienie linii na trasie: ¯ERAÑ WSCHODNI – Annopol – Rembieliñ-
ska – Budowlana – Odrow¹¿a – rondo ¯aba – Starzyñskiego – most Gdañski –
S³omiñskiego – RONDO RADOS£AWA (powrót: Jana Paw³a II – Stawki – Andersa -
Miêdzyparkowa) – kod SPOzP 41.
41 zm. B - uruchomienie linii na trasie: ¯ERAÑ WSCHODNI – Annopol – Rembieliñ-
ska – Budowlana – Odrow¹¿a – rondo ¯aba – Starzyñskiego – most Gdañski –
Miêdzyparkowa – Andersa - Stawki – Jana Paw³a II – RONDO RADOS£AWA (po-
wrót: S³omiñskiego – most Gdañski...) – kod SPOzP 41.
46 - zawieszenie kursowania linii
47 - uruchomienie na trasie: KAWÊCZYÑSKA–BAZYLIKA – Kijowska – Targowa –
Grochowska – GOC£AWEK – kod SPOzP 47.
Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków tramwajowych: STARE MIASTO 03
i 04; BONIFRATERSKA 03 i 04; PARK PRASKI 03 i 04; DW. WILEÑSKI 08, 09, 10 i 11;
- DT WOLA 06; M£YNARSKA 03 i 04; D£UGOSZA 01 i 02; M£YNÓW 03 i 04; WAWRZY-
SZEWSKA 03 i 04; MAJAKOWSKIEGO 03 i 04; MAGISTRACKA 01 i 02; DEOTYMY 01
i 02; DALIBORA 01 i 02; KO£O 02.
Wyd³u¿one zostaj¹ perony przystanków tramwajowych PARK TRAUGUTTA 04 i 05.
b) w dniu 15.03 w zwi¹zku z przygotowawczymi pracami torowymi
(budowa zawrotki w al. Solidarnoœci przy Muzeum Niepodleg³oœci)
wprowadzone zostaj¹ nastêpuj¹ce zmiany:
- kursowanie linii 23 ulega zawieszeniu,
- linia 26 zostaje skierowana na trasê objazdow¹: OS. GÓRCZEWSKA – (…) – al. Solidar-
noœci – pl. Bankowy – Marsza³kowska – Nowowiejska – Filtrowa – PLAC  NARUTOWICZA
Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków tramwajowych METRO RATUSZ AR-
SENA£ 09 i 10.

II. Zmiany w uk³adzie linii autobusowych
a) uruchomienie zastêpczych linii autobusowych

Z-1 - KO£O – Obozowa (powrót: Obozowa - Cio³ka – Newelska – Ksiêcia Janusza)
– P³ocka – Wolska – al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodz-
ka – most Œl¹sko-D¹browski  (powrót: Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodz-
ka – al. Solidarnoœci…) – al. Solidarnoœci – Targowa – DW. WILEÑSKI (powrót:
Targowa – 11 Listopada – In¿ynierska – Wileñska – Targowa – al. Solidarnoœci...)
Z-2 - DW.WILEÑSKI – Wileñska (powrót: 11 Listopada – In¿ynierska – Wileñska) –
Targowa – al. Solidarnoœci – most Œl¹sko–D¹browski – Nowy Zjazd – Wybrze¿e
Gdañskie – Grodzka – al. Solidarnoœci – Andersa – METRO RATUSZ ARSENA£ (po-
wrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – Anielewicza – Andersa – al. Solidarno-
œci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka – most Œl¹sko-D¹browski…)

b) zmiany tras linii autobusowych
100 – STARE MIASTO ... – al. Solidarnoœci - most Œl¹sko–D¹browski – Nowy Zjazd
– Wybrze¿e Gdañskie – Sanguszki… - STARE MIASTO
162 - TARGÓWEK – Trocka - Pratuliñska – Handlowa – Gorzykowska – Radzymiñska
- al. Solidarnoœci – Targowa – K³opotowskiego (powrót: Jagielloñska – al. Solidarno-
œci) – Jagielloñska – Zamoyskiego – Sokola – most Œwiêtokrzyski... - EC SIEKIERKI
190 - CH MARKI… - al. Solidarnoœci - most Œl¹sko–D¹browski – Nowy Zjazd –
Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka – al. Solidarnoœci… - OS. GÓRCZEWSKA (powrót:
…al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka - most Œl¹sko-
D¹browski - al. Solidarnoœci…)
390 - CH MARKI… - al. Solidarnoœci - most Œl¹sko–D¹browski – Nowy Zjazd –
Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka -  al. Solidarnoœci – OKOPOWA  (powrót: Leszno –
Okopowa – al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka – most
Œl¹sko-D¹browski – al. Solidarnoœci... )
410 - GROTY… - al. Solidarnoœci – Bielañska – BIELAÑSKA (powrót: Bielañska –
Senatorska – pl.Bankowy - al. Solidarnoœci…)
520 - MARYSIN… - pl. Bankowy – al. Solidarnoœci – Leszno (powrót: Leszno –
Okopowa) – Górczewska – Ksiêcia Janusza – KO£O (powrót: Ksiêcia Janusza –
Obozowa – Cio³ka – Newelska – Ksiêcia Janusza – Górczewska…)
522 - ZNANA … - Górczewska – P³ocka – Wolska – al. Solidarnoœci…  - WILANÓW
N11 - SKARBKA Z GÓR… - Z¹bkowska – Targowa  – al. Solidarnoœci - most Œl¹-
sko–D¹browski – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka – al. Solidarno-
œci… (powrót: …al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka
- most Œl¹sko-D¹browski - al. Solidarnoœci…)  … – DW. CENTRALNY
N21 - STARA MI£OSNA … - Zamoyskiego – Targowa  – al. Solidarnoœci – most
Œl¹sko-D¹browski – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka – al. Solidarno-
œci… (powrót: …al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka
- most Œl¹sko-D¹browski - al. Solidarnoœci…)  … – DW. CENTRALNY
N42 - OS. GÓRCZEWSKA… - Górczewska – P³ocka – al. Solidarnoœci… – DW.CENTRALNY
N61 - STRUGA… - Radzymiñska – Z¹bkowska – Targowa  - al. Solidarnoœci - most
Œl¹sko-D¹browski – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka – al. Solidarno-
œci… (powrót: …al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka
- most Œl¹sko-D¹browski - al. Solidarnoœci…)  … – DW. CENTRALNY
N71 - WOLA GRZYBOWSKA … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska - Targowa – al.
Solidarnoœci – most Œl¹sko-D¹browski – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie – Grodzka
– al. Solidarnoœci… (powrót: …al. Solidarnoœci – Nowy Zjazd – Wybrze¿e Gdañskie
– Grodzka - most Œl¹sko-D¹browski - al. Solidarnoœci…)  … – DW. CENTRALNY
c) od dnia 16.03 do odwo³ania zawieszone zostaje funkcjonowanie linii
E-3. Jednoczeœnie zostaje uruchomiona linia 400 (kod SPOzP 400) na
trasie: BRÓDNO-PODGRODZIE – Krasnobrodzka – Chodecka – Kondra-
towicza – œw. Wincentego – rondo  ̄ aba – Starzyñskiego  – most Gdañ-
ski – S³omiñskiego – RONDO „RADOS£AWA”.

Coraz popularniejszym
ma³¿eñskim ustrojem maj¹tko-
wym staje siê w ostatnim cza-
sie rozdzielnoœæ maj¹tkowa.

Zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa, z chwil¹ zawar-
cia zwi¹zku ma³¿eñskiego, sa-
moczynnie, z mocy ustawy, po-
wstaje miêdzy ma³¿onkami
wspólnoœæ maj¹tkowa. Obejmu-
je ona przedmioty maj¹tkowe,
nabyte w czasie trwania ma³¿eñ-
skiej wspólnoœci maj¹tkowej,
przez oboje ma³¿onków b¹dŸ
przez jednego z nich, zaœ przed-
mioty maj¹tkowe nabyte w ów
sposób, stanowi¹ maj¹tek
wspólny ma³¿onków. Niemniej
jednak ma³¿onkowie maj¹ pra-
wo w drodze umowy maj¹tkowej
nie tylko wy³¹czyæ wspólnoœæ
maj¹tkow¹, co postaram siê
przybli¿yæ Pañstwu w niniej-
szym artykule, ale tak¿e ow¹
wspólnoœæ ograniczyæ b¹dŸ roz-
szerzyæ. Rozszerzona lub ogra-
niczona wspólnoœæ ma zastoso-
wanie w sytuacji, kiedy istnieje
chêæ utrzymania dotychczaso-
wego wspólnego maj¹tku, jed-
nak¿e w jego sk³ad bêd¹ wcho-
dziæ inne przedmioty maj¹tkowe
ni¿ z regu³y. Natomiast, je¿eli
ma³¿onkowie chc¹ znieœæ
wspólnoœæ maj¹tku, mog¹ za-
wrzeæ intercyzê, czyli umowê
maj¹tkow¹, przez któr¹ wy³¹-
czony zostaje ustrój wspólnoœci
maj¹tkowej, a powstaje miêdzy
ma³¿onkami rozdzielnoœæ maj¹t-
kowa. Intercyza mo¿e zostaæ
zawarta zarówno przed zawar-
ciem zwi¹zku ma³¿eñskiego, jak
i w czasie jego trwania, zaœ dla
swej wa¿noœci, musi byæ ona
sporz¹dzona przed notariu-
szem, w formie aktu notarialne-
go oraz zgodnie poœwiadczona
podpisami obojga ma³¿onków.
Co wa¿ne, je¿eli rozdzielnoœæ
maj¹tkowa zosta³a ustanowiona
przed zawarciem ma³¿eñstwa,
ka¿dy z ma³¿onków zachowuje
w³asny maj¹tek, nabyty zarów-
no przed œlubem, jak i po zawar-
ciu zwi¹zku ma³¿eñskiego. Kie-

Prawnik radzi

dy zaœ intercyza zostaje zawar-
ta w trakcie trwania ma³¿eñstwa,
w miejsce ustawowej wspólno-
œci wstêpuje rozdzielnoœæ maj¹t-
kowa, czego konsekwencjê sta-
nowi fakt zachowania przez ka¿-
dego z ma³¿onków sk³adników
maj¹tku, jakie przypad³y mu w
drodze podzia³u maj¹tku wspól-
nego, a tak¿e wszelkie przed-
mioty nabywane od momentu
ustanowienia rozdzielnoœci.
Tym samym z chwil¹ wy³¹czenia
wspólnoœci maj¹tkowej, powsta-
je rozdzielnoœæ maj¹tkowa, czyli
odrêbne maj¹tki ma³¿onków. Od
tej chwili ka¿dy z ma³¿onków ma
prawo do swobodnego zarz¹-
dzania oraz rozporz¹dzania ca-
³ym swoim maj¹tkiem. Podpisa-
nie intercyzy szczególnie wska-
zane jest w sytuacji, kiedy oboje
ma³¿onkowie pozostaj¹ aktywni
zawodowo, a ponadto ka¿de z
nich, jeszcze przed œlubem po-
siada³o w³asny maj¹tek.

Podstawa prawna: Kodeks
Rodzinny i Opiekuñczy (Dz.U.
64.9.59): art. 31, art. 47, art.
51, art. 51[1].

Anna Kiczor

prawnik

Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0515 134 071

0500 020 048

kancelarialeximus@gmail.com

LOMBARD

- PO¯YCZKI POD ZASTAW

NAJNI¯SZE

OPROCENTOWANIE

W WARSZAWIE

ul. Kêpna 8 lok. 42
tel. 022 818-52-67
pn.-pt. 9.15-17.45, sob. 9.15-13.45

Rozdzielnoœæ maj¹tkowa
ma³¿onków
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia 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 prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,

nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa
ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

(lekarze non stop)

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Scenariusz „czarny” czy  „ró¿owy”?
wanych „dniach otwartych” w
szko³ach – ponad 800 osób.
Szacunkowe koszty powstania
„zerówek” w szko³ach (remon-
ty, wyposa¿enie) to ok. 3,3 mln
z³. Wyposa¿enie  jednej sali „0”
(stoliki, krzese³ka, k¹cik relaksa-
cyjny, zabawki/alternatywnie:
komputer, tablice) kosztowaæ
bêdzie 36 tys. z³.

Biuro Edukacji m.st. Warsza-
wy ustali³o standard oddzia³u
przedszkolnego w szkole; bê-
dzie on obowi¹zywa³ w placów-
kach na Targówku. Rodzice nie
p³ac¹ za zajêcia dodatkowe -
od wrzeœnia bêd¹ one wspo-
magane „z puli burmistrza”.

Targówek zaproponowa³ te¿
nowatorski projekt postawienia
obok 4 szkó³ (nr 28, 275, 277,
285) obiektów modu³owych dla
2-3 grup dzieci po 25 osób. Pi-
smo Biura Edukacji pozytywnie
zaopiniowa³o projekt; trwa
oczekiwanie na opinie skarbni-
ka miasta. W³adze Targówka
wystêpuj¹ do miasta o udzia³
w finansowaniu projektu.

Do przedstawionych infor-
macji Tomasz Cichocki zg³osi³
siedem pytañ. Maciej Jankie-
wicz  okreœli³ sesjê jako smutn¹
i wyrazi³ zaniepokojenie  skut-
kami „eksperymentu na
¿ywych ludziach”. Przeciw tym
okreœleniom zaprotestowali:
Krzysztof Bugla i przewodni-
cz¹cy Rady Zbigniew Pocze-
sny, który zamiast widzenia
sytuacji „na czarno” zapropo-
nowa³ widzenie „na ró¿owo”.
„Mam prawo do swoich opinii”

XXXII nadzwyczajna sesja
rady dzielnicy, jak siê okaza³o
na otwarciu obrad, mia³a swoje
preludium w postaci zaproszeñ
na sesjê kolportowanych wcze-
œniej przez radnych PiS, pra-
gn¹cych kreowaæ swój nowy
wizerunek - dobrych gospoda-
rzy. Zaproszenie skierowane
by³o do najemców lokali miesz-
kalnych znajduj¹cych siê w bu-
dynkach objêtych roszczeniami
by³ych w³aœcicieli lub ich spad-
kobierców oraz w budynkach
zwróconych przez m.st. War-
szawa. Jakby tego by³o ma³o,
radni PiS za¿¹dali tak¿e od za-
rz¹du informacji w sprawie
przygotowania szkó³ podstawo-
wych na Pradze Pó³noc na
przyjêcie dzieci szeœcioletnich.
Widaæ by³o, ¿e radni PiS zama-
rzyli o wdziêcznej publicznoœci
na obradach. Temperatura spo-
tkania i tak zapowiada³a siê na
gor¹c¹, a obrady na d³ugotrwa-
³e z racji kilkudziesiêciu osób,
które na sesjê dotar³y. Mimo to
swoje tak¿e próbowa³ ugraæ
radny Wachowicz, wnosz¹c o
rozszerzenie porz¹dku obrad o
kolejne punkty. Wniosek ten
szybko upad³ z powodów pro-
ceduralnych i siê zaczê³o.

Przewodnicz¹ca El¿bieta
Kowalska-Kobus po otwarciu
obrad poprosi³a o zabranie g³o-
su reprezentuj¹cego wniosko-
dawców sesji Paw³a Lisieckie-
go, a ten odczyta³ kilka zdañ
statystyki i przybyli na sesjê
dowiedzieli siê, ile to nierucho-
moœci zwrócono by³ym w³aœci-
cielom na Pradze, a do ilu s¹
jeszcze roszczenia. Wiele osób
zgromadzonych na sali ocze-
kiwa³o zapewne na projekty
konstruktywnych rozwi¹zañ,

tymczasem radny Lisiecki za-
¿¹da³ udzielenia g³osu miesz-
kañcom. W tym momencie
opad³y resztki pozorów, oczy-
wiste sta³o siê, i¿ radnym klu-
bu PiS tak naprawdê chodzi nie
chodzi o merytorykê, lecz o
przedstawienie siebie jako
obroñców ludzi, którzy de fac-
to nie ze swojej winy znaleŸli
siê w bardzo trudnej sytuacji
¿yciowej. Debata, która siê
wkrótce zaczê³a, trwa³a ponad
trzy godziny. G³os zabierali
mieszkañcy z Targowej 44, Ja-
gielloñskiej 9, 12 i 27, Okrzei
26, Marcinkowskiego 9. Pyta-
no o stany prawne kamienic
przy Wileñskiej 43, K³opotow-
skiego 20 i Stalowej. Po-
wszechnie ujawni³a siê ma³a
wiedza mieszkañców na temat
swoich praw oraz obowi¹zków
nowych w³aœcicieli wobec na-
jemców. W ogólnym odczuciu
winni byli urzêdnicy, którzy na
czas nie informowali najemców
o czekaj¹cych ich nieruchomo-
œci zmianach prawnych. Na nic
siê zda³y wyjaœnienia burmistrz
Koczorowskiej ¿e akurat w
sprawach zwrotu kamienic by-
³ym w³aœcicielom dzielnica nie
jest w³aœciwym adresatem, bo-
wiem od zawsze sprawy te
prowadzi³o m.st. Warszawa,
czêsto z du¿ym opóŸnieniem
informuj¹c podleg³ych jej
urzêdników o podejmowanych
decyzjach. Jednostkowe spra-
wy, o których mówili mieszkañ-
cy, mia³y wiele wspólnych mia-
nowników - jednym z nich by³o
oczekiwanie na pomoc miesz-
kaniow¹ ze strony dzielnicy i
zabranie ich z budynków objê-
tych roszczeniami. Swoje trzy
grosze ponownie wtr¹ca³ rad-

ny Wachowicz „u¿alaj¹c” siê
nad losem mieszkañców za-
mieszkuj¹cych kamienice od-
dawane „¯ydom”. Nie zepsu³o
mu nastroju nawet to, ¿e wy-
pomniano mu, i¿ w poprzedniej
kadencji jako przewodnicz¹cy
rady i cz³onek rz¹dz¹cego klu-
bu PiS niewiele zrobi³ dla
mieszkañców w tej materii. W
obecnej kadencji ten¿e radny,
jako cz³onek komisji mieszka-
niowej opiniuj¹cej z ramienia
rady kwestie pomocy dla
mieszkañców w sprawach
mieszkaniowych pomiêdzy
kwietniem 2007 a lipcem 2008
na 42 posiedzenia komisji opu-
œci³ 32, co na jednej z sesji wy-
pomnia³a mu przewodnicz¹ca
Zofia Kozdrój.

W trakcie debaty, która po-
miêdzy radnymi czêsto przera-
dza³a siê w polityczn¹ pysków-
kê, coraz liczniej salê opusz-
czali przybyli mieszkañcy, do-
sadnie to komentuj¹c. Ca³oœæ
tego punktu zakoñczy³a siê
przyjêciem jednog³oœnie przez
radê czterech stanowisk. Trzy
z nich zaprezentowa³ radny Li-
siecki, zapewne jako zbiorowy

wysi³ek intelektualny radnych
PiS. Dotyczy³y one wydzielenia
w urzêdzie samodzielnego sta-
nowiska pracy ds. mieszkañ-
ców (sic!), umo¿liwienia podej-
mowania decyzji przez zarz¹d
dzielnicy dotycz¹cych obni¿a-
nia stawki czynszu i u³atwieñ w
przydziale mieszkañ mieszkañ-
com w budynkach przekaza-
nych by³ym w³aœcicielom.
Czwarte by³o najbardziej racjo-
nalne. Przygotowa³ je radny
Tondera. Wzywa w nim w³adze
Warszawy do wykupów rosz-
czeñ i ochrony w ten sposób
w³asnych najemców.

Praktycznie beznamiêtnie
przebiega³ kolejny punkt, doty-
cz¹cy przygotowania szkó³
podstawowych na Pradze Pó-
³noc do przyjêcia dzieci sze-
œcioletnich. Sala opustosza³a z
pierwotnej widowni, o¿ywi³a siê
jedynie w momencie, gdy wice-
burmistrz Buczyñski, mówi¹c o
zrealizowanych remontach i za-
kupach oprócz ma³ych krzese-
³ek i stolików wspomnia³ o ma-
³ych „pisuarkach” w sanitaria-
tach. Debaty w sprawie nie by³o
¿adnej, podobnie jak w punk-
tach wolne wnioski, zapytania
itp. Ca³oœæ sesji po czterech
godzinach dzielnie zamyka³
prowadz¹cy j¹ przez wiêkszoœæ
czasu radny Kazimierz Janusz
Baranowski, który nawet wy-
trawnemu destruktorowi radne-
mu Wachowiczowi nie da³ so-
bie w kaszê dmuchaæ.

DCh

Lokalowe przepychanki,
czyli kolejna sesja na Pradze

– ripostowa³ Maciej Jankie-
wicz. Równie¿ zdaniem Macie-
ja  Danko ka¿dy radny ma pra-
wo do swojego punktu widze-
nia; tu – sprawa jest nie³atwa.

Jana Mamaja zabola³ b³¹d
w pisowni nazwy ulicy („Hiero-
nima” zamiast „Œw. Hieroni-
ma”) w ulotce „Szeœciolatki w
szko³ach podstawowych”.
Radny poda³ te¿ w w¹tpliwoœæ
niektóre dane, przedstawione
przez „burmistrza Bugiela”.

Padaj¹ tu argumenty mery-
toryczne czy polityczne – od-
mienne zdania w tej kwestii
wyrazili: Krzysztof Miszewski i
Agnieszka Kaczmarska.

Jako dobrze przygotowane
przedsiêwziêcie oceni³ dzia³a-
nia burmistrza (wczeœniej prze-
s³ane informacje do przed-
szkoli i szkó³, spotkania z ro-
dzicami) Jêdrzej Kunowski. Za
rzeczowe, konkretne materia-
³y, za wolê rozwi¹zywania pro-
blemów i odwagê podejmowa-
nia decyzji oraz za prace na
rzecz rodziców podziêkowa³a
Danuta Winnicka.

„Decyzja zarz¹du pozbawi-
³a  przedszkola moje dziecko”
– ¿ali³ siê ojciec 6-latka, maj¹-
cy z³e doœwiadczenia z cza-
sów, gdy jego starsze dziecko
przechodzi³o do szko³y. Wyra-
zi³ te¿ w¹tpliwoœæ co do reali-
zacji obietnic, dotycz¹cych wy-
¿ywienia, placów zabaw, wy-
dzielenia terenów dla 6-latków
w szko³ach, mocy edukacyj-
nych. Te obawy stara³a siê roz-
proszyæ dyrektor SP nr 277, w
której funkcjonuj¹ 2 „zerówki”
– na ¿yczenie rodziców, w try-
bie zmiennym. Oferta szko³y
dla 6-latków ma przygotowaæ
ich w trybie przedszkolnym:
wszystkim zapewnia siê wy¿y-
wienie, plac zabaw bêdzie wy-
dzielony; podobnie – pomiesz-
czenia i korytarze.

Dramatycznie zabrzmia³y
s³owa ojca dziecka niepe³no-
sprawnego: „Wszystko, co s³y-
szê, wo³a o pomstê do nieba!
Nie róbcie na z³oœæ naszym
dzieciom, wbrew interesowi
spo³ecznemu! Trzeba siê puk-
n¹æ w g³owê! Mogê iœæ o za-

k³ad, ¿e siê to nie sprawdzi! To
jest sen chorego idioty!”.

„Podejœcie ojca jest niesprawie-
dliwe; z góry zak³ada, ¿e jest Ÿle
– powiedzia³a dyrektorka Przed-
szkola Integracyjnego nr 120 przy
ul. Tokarza – Nigdy nie spotka³am
siê z negatywn¹ opini¹ o szkole
integracyjnej, do której przesz³y
nasze dzieci. Obawy Pana s¹ nie-
s³uszne, synek na pewno zosta-
nie otoczony odpowiedni¹ opiek¹.
Chcê Panu dodaæ otuchy.”

Burmistrz Grzegorz Zawi-
stowski przypomnia³, ¿e pod
wzglêdem opieki nad dzieæmi
niepe³nosprawnymi Targówek
jest w czo³ówce nie tylko War-
szawy, ale i Mazowsza. Propo-
zycje „zerówek” w szko³ach zo-
sta³y przemyœlane i zapropono-
wa³ wnioskodawcy spotkanie.

Sesja mia³a spokojny fina³.
„Wyjdziemy przekonani, ¿e nie

bêdzie to czarny, ale ró¿owy
scenariusz” – stwierdzi³ Zbi-
gniew Poczesny. „Sesja by³a
merytoryczna – podsumowa³
Tomasz Cichocki, który po-
dziêkowa³ wiceburmistrzowi
Bugli, zachêca³ do kontaktów
z radnymi i obieca³ kontrolowa-
nie realizacji projektu.

       K.
Informacje o 6-latkach w

warszawskich szko³ach
no¿na znaleŸæ na:

www.edukacja.warszawa.pl/szesciolatki

XXXII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

W dniu 3 marca 2009 r. zosta³y podane do publicznej

wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga

Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres

42 dni 4 wykazy, które obejmuj¹ lokale u¿ytkowe

stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone

do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem

w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu -

w drodze bezprzetargowej.

Zawiadomienie

dokoñczenie ze str. 1
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OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

022 675-05-03
0501-108-297

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Tego jeszcze nie by³o! 18 kwietnia w Warszawie odbê-
dzie siê pierwszy w Polsce bieg uliczny, którego trasa zo-
sta³a poprowadzona przez teren Ogrodu Zoologicznego.

18 kwietnia stañ na starcie „Biegu dooko³a ZOO” i poczuj dzik¹
radoœæ z biegania. Ka¿dy uczestnik biegu g³ównego na dystan-
sie 10 kilometrów otrzyma w pakiecie startowym profesjonaln¹
koszulkê Reebok Play Dry! Z uwagi na pojemnoœæ trasy obo-
wi¹zuje limit 500 uczestników.

Ju¿ ruszy³a strona internetowa „Biegu dooko³a ZOO”. Pod
adresem www.biegzoo.pl znajdziecie bie¿¹ce informacje na te-
mat imprezy. Oficjalne zapisy do biegu zostan¹ uruchomione
16 marca!

Uczestnictwo w Biegu dooko³a ZOO to nie tylko wyœmienita
zabawa, ale równie¿ wsparcie warszawskiego ZOO. 10 z³otych
z ka¿dej op³aty startowej (30 z³) zostanie przekazane na Fun-
dacjê Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda”.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Po biegu na terenie war-
szawskiego Ogrodu Zoologicznego zostanie ufundowana tabli-
ca pami¹tkowa z imieniem i nazwiskiem zwyciêzcy i zwyciê¿-
czyni „Biegu dooko³a ZOO”. I tak ma byæ co roku!

Ponadto ka¿dy uczestnik Biegu dooko³a ZOO bêdzie móg³
18 kwietnia wejœæ do ZOO wraz z ca³¹ rodzin¹ na bilet ulgowy.
Ulga dla osób doros³ych bêdzie przyznawana na podstawie
numeru startowego.

W programie imprezy przewidziane s¹ tak¿e biegi dla dzieci i
m³odzie¿y, które odbêd¹ siê na terenie Parku Praskiego, a tak-
¿e koncerty i pokazy dla publicznoœci. Honorowy patronat nad
imprez¹ objê³a Jolanta Koczorowska, burmistrz dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy.

Biegiem przez ZOO

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

Data koncertu przypad³a na
Dzieñ Kobiet, w zwi¹zku z
czym przygotowano specjalny
repertuar na tê okolicznoœæ.
Soul Connection wykona³ naj-
wa¿niejsze pieœni skompono-
wane i œpiewane przez znane
artystki: Mahaliê Jackson, Are-

thê Franklin czy Whitney Ho-
uston oraz artystki wspó³cze-
snej muzyki gospel: Yolandê
Adams, Karen Clark Sheard i
Vicky Winans. W programie
znalaz³y siê m.in. „God is here”
- Karen Clark Sheard; „I go to
the rock” - z filmu „Preacher’s
wife” - wykonywany przez Whit-
ney Houston; „Down by the ri-
verside” - pieœñ tradycyjna roz-
s³awiona przez Mahaliê Jack-
son; „Oh Happy Day” – jeden z
najbardziej znanych utworów
gospel, œpiewany przez Arethê
Franklin. Koncert Soul Connec-
tion by³ starannie wyre¿ysero-
wanym spektaklem, pe³nym
¿ywio³owych wykonañ.

Soul Connection œpiewa go-
spel od 2002 roku. Inspiracje i
wzory czerpi¹ z warsztatów
prowadzonych przez instrukto-
rów ze Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. Chór wyko-

Gospel dla pañ
8 marca o godz. 19.00 w Koœciele p.w. Œw. Franciszka z Asy-

¿u przy ul. Strumykowej 25 odby³ siê koncert „W Ho³dzie Wiel-
kim Damom Gospel” w wykonaniu zespo³u  Soul Connection.

nuje zarówno tradycyjne, jak i
wspó³czesne pieœni gospel, w
tym w³asne kompozycje. Œpie-
waj¹ g³ównie po angielsku, ale
maj¹ w repertuarze równie¿
utwory w jêzyku polskim.
Nale¿¹ do nich polskie kolêdy
zaaran¿owane ca³kowicie w
stylu gospel, które zosta³y na-
grane i wydane na p³ycie przed
ostatnimi œwiêtami. Chór wzi¹³
udzia³ w nagraniu albumu ze-
spo³u T.Love (utwór Make War
Not Love), œpiewa³ ze Stanem
Borysem, zdoby³ wyró¿nienie
na festiwalu muzyki gospel w
Opolu i nagrody podczas war-
szawskiego festiwalu Warsaw
Gospel Days. Soul Connection
prowadz¹ Beata Stasiak i Jo-
anna £ysek.

Organizatorem koncertu by³
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, Jacek Ka-
znowski wraz z rad¹ i zarz¹-
dem, proboszcz Parafii p.w.
Œw. Franciszka z Asy¿u, ks.
Jan Józefczyk oraz Wydzia³
Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka.

Allwalker, bo taka jest w³a-
œciwie nazwa urz¹dzenia, któ-
ra przyjê³a siê w krajach za-
chodnich podczas prezentacji
jego zalet w czasie akcji ratow-
nictwa lodowego, wszêdzie siê
wciœnie. Jest lekki (4 osoby
bez problemu przenosz¹ go
przez ogrodzenie), zwrotny i w
opinii ratowników idealny do
przeprowadzania akcji ratow-
niczej na lodzie. Na jednym z
pokazów mo¿liwoœci allwalke-
ra na Mazurach, jeden z dzien-
nikarzy rzuci³, ¿e „taki wszêdo-
bylski” i tak siê przyjê³o.

Faktycznie urz¹dzenie poru-
sza siê po lodzie sprawnie i
wed³ug uczestników pokazu,
warszawskich s³u¿b ratowni-
czych i porz¹dkowych, jest
bardzo ³atwe w prowadzeniu.
Czy jednak poduszkowiec jest
najpotrzebniejszym sprzêtem
w Warszawie – pytamy preze-
sa Zarz¹du Œrodowiskowego
Warszawskiego WOPR Paw³a
B³asiaka.

W Warszawie jest kilka
akwenów na jakich zdarzaj¹ siê
wypadki za³amania siê lodu
pod wêdkarzami, ³y¿wiarzami
czy spacerowiczami. Port Pra-
ski, Jeziorka Kamionkowskie,
Czerniakowskie, Powsiñskie,
czy te¿ s³ynny Balaton, to miej-
sca szczególnie zagro¿one w
coraz cieplejsze dni, gdy war-
stwa lodu wydaje siê byæ wy-
starczaj¹co gruba do spacero-
wania. Ofiara, wpadaj¹c do lo-
dowatej wody, ubrana na przy-
s³owiow¹ „cebulkê” z regu³y nie
ma si³y samodzielnie wydostaæ
siê z przerêbli. Je¿eli nie wpa-
d³a pod lód to wisi oparta rêko-
ma o krê i wzywa pomocy. S¹
ró¿ne metody udzielania pomo-
cy w takich wypadkach. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e lód
wokó³ tak powsta³ej przerêbli

jest kruchy i podejœcie do ofia-
ry jest niebezpieczne. S³u¿by
ratownicze w Warszawie posia-
daj¹ tzw. sanie lodowe i plat-
formê do ratowania osób, pod
którymi za³ama³ siê lód. Jed-
nak¿e w naszej opinii allwalker
jest sprzêtem bardziej mobil-
nym, bardziej stabilnym oraz
zapewniaj¹cym ratownikowi
wiêcej bezpieczeñstwa. No i
rzecz najwa¿niejsza, o wiele
szybciej mo¿na przetransporto-
waæ wych³odzon¹ osobê na l¹d
w celu udzielenia jej pomocy
przez s³u¿by ratownictwa me-
dycznego.

- Znaczy to, ¿e osoba , któ-
ra wpad³a pod lód jest bez
szans?

- Wszêdobylski, ¿e tak go
nazwê - odpowiada prezes
B³asiak - posiada t¹ zaletê, ¿e
mo¿e w szybki sposób prze-
transportowaæ nurka na miej-
sce zdarzenia i stanowiæ dla
niego bazê tu¿ nad przerêbl¹.
Jednoczeœnie allwalker pod-
p³ywaj¹c, a raczej zbli¿aj¹c siê

„Wszêdobylski”?
Wszêdzie wjedzie, a w³aœciwie wleci, bo porusza siê jak

poduszkowiec na poduszce powietrznej, jednak¿e jego zale-
ty to o wiele wiêksza manewrowoœæ, ³atwoœæ sterowania oraz
mo¿liwoœæ poruszania siê do ty³u, czego klasyczny podusz-
kowiec tej klasy i wielkoœci nie potrafi. Dlaczego wszêdobyl-
ski – pytamy konstruktora i producenta – Mirka Olêdzkiego.

po lodzie do miejsca zdarze-
nia porusza siê w sposób nie
powoduj¹cy ruchów wody, któ-
ra to mo¿e przemieœciæ ofiarê
dalej od przerêbli i utrudniæ
akcjê ratownicz¹. Jest lekki i
mo¿na go zdejmowaæ z przy-
czepy i przenosiæ w cztery oso-
by. Jak wiadomo, czas przy po-
dejmowaniu akcji podlodowej
jest rzecz¹ bardzo wa¿n¹ i
ka¿da minuta jest tu cenna.

- Czy wszêdobylski allwalker
znajdzie zastosowanie w dzia-
³aniach prewencyjnych i ratow-
niczych w Warszawie?

- Absolutnie nie do mnie na-
le¿y taka decyzja - zaznacza
Pawe³ B³asiak - Celem poka-
zu by³o przede wszystkim za-
poznanie siê ratowników z no-
wym sprzêtem i ewentualne
„wykrycie” elementów do po-
prawy. Czy allwalker nadaje
siê do dzia³añ ratowniczych w
Warszawie, czy bêdzie przy-
datny, mo¿na siê bêdzie wypo-
wiedzieæ po przeprowadzeniu
zakrojonych na wiêksz¹ skalê
æwiczeñ i prób w ró¿nych wa-
runkach przez stra¿aków Pañ-
stwowej i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej oraz ratowników
Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego.

Wiêcej zdjêæ z pokazów all-
walkera mo¿na znaleŸæ na
stronie www.wopr.warszawa.pl

Leczenie lamp¹ BIOPTRON
Co zrobiæ, aby zabezpieczyæ siê przed zachorowaniem i zwiêk-

szyæ odpornoœæ organizmu? Coraz czêœciej dopadaj¹ nas infek-
cje górnych dróg oddechowych, niewiadomego pochodzenia bóle,
bóle miêœni, stawów, czêsto czujemy siê rozbici i nie mamy na
nic ochoty. Czêsto brak nam si³y, dochodzi do tego apatia i syn-
drom chronicznego zmêczenia. Bardzo czêst¹ przyczyn¹ takich
dolegliwoœci jest zmniejszona odpornoœæ organizmu.

Wœród metod nie farmakologicznych, które pomagaj¹ odzyskaæ
odpornoœæ organizmu jest œwiat³oterapia. S³u¿y do tego lampa BIOP-
TRON, która jest pierwszym urz¹dzeniem do fototerapii, który od-
twarza prawie pe³ne spektrum widzialnego i podczerwonego pro-
mieniowania s³onecznego, nie zawieraj¹cego promieni ultrafioleto-
wych. To œwiat³o stymuluje syntezê bia³ek wi¹¿¹cych wirusy, zapo-
biega ich przenikaniu do organizmu przez œluzówki górnych dróg
oddechowych, przez co poprawia siê obronna funkcja tkanek. Jeœli
jednak wirusy przenikn¹ do organizmu, zostaj¹ aktywowane limfo-
cyty, zdolne bezpoœrednio niszczyæ zaka¿one komórki. Zwiêksza
siê te¿ stê¿enie we krwi interferonu gamma zdolnego do niszcze-
nia cz¹steczek wirusowych i stymulacji mechanizmów obronnych.
To œwiat³o ma zbawienny wp³yw na ca³y organizm. BIOPTRON le-
czy rany pourazowe, pooperacyjne, oparzenia, odle¿yny, owrzo-
dzenia podudzi, ³agodzi bóle reumatologiczne lub ca³kowicie je eli-
minuje, zwiêksza si³ê miêœni, zwiêksza aktywnoœæ ruchow¹, popra-
wia sen i jakoœæ ¿ycia, powoduje zmniejszenie za¿ywanych iloœci
œrodków przeciwbólowych, przyœpiesza sportowcom powrót do
sprawnoœci po urazach, zwichniêciach i naderwaniu œciêgien. Mo¿e
byæ stosowany do odm³odzenia skóry jako wspania³y kosmetyk.

BIOPTRON jest dla wszystkich, mo¿e byæ u¿ywany codziennie bez
¿adnych ograniczeñ, jest prosty w u¿yciu i nie powoduje efektów
ubocznych. Lampa BIOPTRON posiada certyfikaty i œwiadectwa, ja-
kie powinny mieæ urz¹dzenia medyczne u¿ywane na terenie Polski i
Unii Europejskiej. Bli¿sze informacje pod nr tel. 022 215 81 24.

Ksiêgi zabu¿añskie USC
w nowej siedzibie

Urz¹d Stanu Cywilnego
m.st. Warszawy uprzejmie in-
formuje, ¿e czêœæ Wydzia³u
Archiwum USC m.st. War-
szawy obejmuj¹ca tzw. ksiê-
gi zabu¿añskie od 9 marca
dzia³a w nowej siedzibie przy
ul. ks. Ignacego K³opotow-
skiego 1/3.

Wszystkie sprawy zwi¹za-
ne z wydawaniem odpisów,
zaœwiadczeñ i dokonywa-
niem zmian w wy¿ej wymie-
nionych ksiêgach bêdzie
mo¿na za³atwiæ w poniedzia-
³ki w godzinach 8.00-18.00,
a od wtorku do pi¹tku od 8.00
do 16.00. Kontakt telefonicz-
ny: 022 852 29 12 (13; 14),
numer faksu: 022 852 29 11.
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♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Firma oferuje us³ugi

w zakresie wymiany drzwi.

Oferta zawiera:

♦♦♦♦♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦♦♦♦♦ zamki GERDA
♦♦♦♦♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki

    i progi
♦♦♦♦♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦♦♦♦♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦♦♦♦♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦♦♦♦♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0510 978 392

022 372 10 20

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe

- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis

Ceny konkurencyjne!

ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919

www.meblekuchenne-emilka.pl

ni i w puszczy” i „Ogniem i mie-
czem”. Saksofonista Andrzej
Olejniczak, zanim w 1984 wy-
emigrowa³ do Hiszpanii,
wspó³pracowa³ z wieloma pol-
skimi grupami jazzowymi –
Extra Ball, Sunship, Novi Sin-
gers. W Hiszpanii wspó³pracu-
je z grupami i solistami muzyki
popularnej, wspó³pracowa³
równie¿ z gwiazdami œwiatowe-
go jazzu – Tete Montoliu i Ran-
dy Breckerem. Pianista Janusz
Skowron to muzyk niezwykle
wszechstronny. Wspó³praco-
wa³ m.in. ze Zbigniewem Na-
mys³owskim, Tomaszem Stañ-
ko, Maciejem Strzelczykiem,
Zbigniewem Wegehauptem, a
tak¿e z gwiazdami œwiatowego
jazzu - Erickiem Marienthalem,
Billem Evansem, Deanem
Brownem, Randy Breckerem,

Davidem Gilmorem. Nagrywa³
równie¿ z Maryl¹ Rodowicz,
Hann¹ Banaszak, £ucj¹ Prus,
Majk¹ Je¿owsk¹, Ew¹ Bem,
Gra¿yn¹ £obaszewsk¹, Ann¹
Serafiñsk¹, Justyn¹ Stecz-
kowsk¹ i rockowymi grupami
Lady Punk i Perfect. Krzysztof
Œcierañski, nazywany królem
polskiego basu, gra³ niegdyœ z
legendarnym zespo³em Labo-
ratorium. Wspó³pracowa³ z nie-
mal wszystkimi muzykami jaz-
zowymi w kraju, nagra³ wiele
autorskich p³yt. Perkusista
Krzysztof Przyby³owicz znalaz³
siê w sk³adach wielu grup jaz-
zowych – Sami Swoi, Alex
Band, wspó³pracowa³ z Or-
kiestr¹ PR i TV, wspó³pracowa³
m.in. ze Zbigniewem Namy-
s³owskim i nie¿yj¹cym pianist¹
S³awomirem Kulpowiczem.

Jak powiedzieli nam muzy-
cy, trasa koncertowa dostar-
czy³a im wiele pozytywnych
wra¿eñ i by³a – mimo zmêcze-
nia i ciê¿kiej pracy – doskona³¹
zabaw¹. Bus, którym podró¿o-
wali by³ najweselszym autem
w kraju. Fani ju¿ pytaj¹ czy bê-
dzie kolejna trasa koncertowa
i czy pojawi siê mo¿e nowa
p³yta. Z dobrze poinformowa-
nych Ÿróde³ wiemy niewiele –
byæ mo¿e ..., kiedyœ.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Powrót po latach

stolicy, dziœ ca³y ruch z tej czê-
œci Warszawy i miejscowoœci
podwarszawskich z kierunku
pó³nocno-wschodniego do cen-
trum miasta koncentruje siê na
zakorkowanym moœcie Grota-
Roweckiego. Szerokoœæ rzeki
w miejscu planowanego mostu
wynosi ok. 650 m. Bêdzie to
druga po Moœcie Œwiêtokrzy-
skim warszawska przeprawa
mostowa, która na brzegach
bêdzie schodzi³a do poziomu
gruntu. Po stronie Bielan trasa
Mostu Pó³nocnego bêdzie
przebiega³a pod Wis³ostrad¹.

dokoñczenie ze str. 1

Most Pó³nocny
- przetarg rozstrzygniêty

W tym miejscu zostanie zbudo-
wane najbardziej skomplikowa-
ne skrzy¿owanie w Warszawie.
Docelowo bezkolizyjnie bêdzie
siê tu ³¹czyæ piêæ wielopasmo-
wych ulic, cztery kierunki torów
tramwajowych i ³¹cznice do
dróg lokalnych. Harmonogram
przedstawiony przez Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych przewiduje realizacjê in-
westycji w ci¹gu 32 miesiêcy,
pocz¹wszy od marca 2009. Za-
koñczenie jest planowane na li-
stopad 2011. Bardzo mocno
trzymamy kciuki za powodze-
nie przedsiêwziêcia.       (egu)

- Jak go osi¹gniêto? –  py-
tamy Marzenê Kujawê, kie-
rowniczkê „Junony”.

- Klub podejmuje wiele sta-
³ych dzia³añ, wynikaj¹cych z
naszych zadañ statutowych.
Jest aerobik, gimnastyka dla
seniorów, nauka gry na piani-
nie i gitarze. S¹ spotkania dla
dzieci niepe³nosprawnych.
Wszystkie zajêcia ciesz¹ siê
powodzeniem, ale ta wystawa
jest szczególna. Przyci¹ga
wci¹¿ nowe osoby i rzeczywi-
œcie okaza³a siê strza³em w
dziesi¹tkê.

- Ilu jest uczestników w
tym roku?

- Ponad 60 osób z Bródna,
Targówka i Zacisza. Warto
podkreœliæ, ¿e czêœæ z nich
zaprzyjaŸni³a siê tutaj i tworz¹
wielk¹, artystyczn¹ rodzinê,
która wspiera siê nawzajem
nie tylko w sprawach sztuki.
Czekaj¹ z niecierpliwoœci¹ na
to doroczne spotkanie.

- Ale wystawa w „Juno-
nie” to nie tylko wydarzenie
towarzyskie.

Zaproszenie do Junony
Ju¿ po raz dziewi¹ty „Junona” organizuje wystawê arty-

stów – amatorów. To wielki sukces i uczestników, i klubu.

- Oczywiœcie. Spora grupa
uczestników ma lub bêdzie
wkrótce mia³a swoje indywidual-
ne pokazy. A zaczynali od jednej
pracy, w³aœnie w naszym klubie.

- Co mo¿emy obejrzeæ w
tym roku?

- Akwarele, malarstwo olejne,
pisanki, decoupage, hafty, rzeŸ-
by. Serdecznie zapraszam czy-
telników Nowej Gazety Praskiej
na uroczyste otwarcie i wernisa¿,
w pi¹tek 13 marca o godzinie 18.

- Dziêkujê za rozmowê i w
imieniu gazety, która towa-
rzyszy wystawie niemal od
pocz¹tku, przy³¹czam siê do
zaproszenia.

Rozmawia³a Ludmi³a Milc

Wystawê mo¿na ogl¹daæ w
bródnowskim klubie „Junona”
ul. Bazyliañska 1 w godzinach
13-19 od poniedzia³ku 16 mar-
ca do 3 kwietnia. Warto jednak
wczeœniej zadzwoniæ (tel. 022
811-99-56) i upewniæ siê, czy
w tym czasie nie odbywaj¹ siê
w klubie zajêcia, gdy¿ stano-
wi³oby to przeszkodê w obej-
rzeniu wystawy.

DOSiR Praga Pó³noc, Akademia Leona KoŸmiñskiego

i Miasto Sto³eczne Warszawa

zapraszaj¹ 21 marca (sobota) w godz. 10-17

na TRIO BASKET - KOSZYKARSKI MEGA SHOW

(Eliminacyjny Turniej Mazowsza)

do Hali DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19

a 28 marca (sobota) od godz. 16

na Turniej Fina³owy do Areny Ursynów.

DOSiR „Prawy Brzeg” przy ul. Jagielloñskiej 7

zaprasza 22 marca (niedziela) godz. 10.00-13.30

na X RODZINNE ZAWODY P£YWACKIE.

Zapisy w recepcji od godz. 9.30.

Dzielnicowy konkurs pla-
styczny dla dzieci i m³odzie¿y z
Targówka by³ jednym z punktów
programu obchodów 350. rocz-
nicy wyprawy hetmana  Stefa-
na Czarnieckiego do Danii.
Wp³ynê³o 46 prac uczniów z 16
szkó³. W grupie najm³odszych
uczestników laureatami zostali:
Natalia Dobrowolska (I miejsce)
i Katarzyna Blusiewicz (II miej-

sce) z prywatnej  SP 62 oraz
Agnieszka Skuza (III miejsce) z
SP 28; wœród gimnazjalistów:
Karol Kurasz (I) z Gimn. Nr 141,
Justyna Mucha (II) z Gimn. 142
i Joanna Idzik (III) z Gimn. 143;
wœród licealistów: Paulina O¿a-
rowska (I) i Izabela Snopko (II)
z Zespo³u Szkó³ im. Piotra Wy-
sockiego oraz Mateusz Bobis
(III) z XLVI LO. Nagrod¹ dla lau-
reatów  oraz autorów 16 wyró¿-
nionych prac by³ wyjazd na uro-
czystoœci do Danii w dniach 11
– 15 grudnia 2008 r. Grupa zwie-
dzi³a zamki w Holding i Soen-
denborgu oraz uczestniczy³a w
sesji naukowej na terenie zam-
ku, gdzie zosta³y wystawione
prace uczniów. Po po³udniu od-
by³o siê uroczyste ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej z napisem:
„W tym miejscu 14 grudnia 1658
roku by³ polski hetman Stefan
Czarniecki, który na czele wojsk
polsko-brandenburskich przeby³
cieœninê Alssund i wyzwoli³ mia-

sto Soendenborg oraz wyspê
Als spod okupacji szwedzkiej.”

Organizatork¹ konkursu, a
wczeœniej „Rajdu uczniowskie-
go” z udzia³em uczniów szkó³
im. S. Czarnieckiego z ca³ej
Polski, by³a radna Targówka,
Anna Moczulska, wspierana
przez w³adze dzielnicy.

Jeœli Sejm RP podejmie
uchwa³ê, której projekt wp³yn¹³ 19
grudnia 2008 r., 14 grudnia zosta-
nie ustanowiony Dniem Pamiêci
Hetmana Koronnego Wielkiego
Stefana Czarnieckiego.            K.

Hetmanowi w ho³dzie

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

ELEKTRYKA

HYDRAULIKA

- 24h

•Prace remontowe

•Wystawiam

faktury VAT

tel. 0517-793-701

022 226-34-47
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0609-480-410
NIEMIECKI - egzaminator
naturalny, autor ksi¹¿ek, 21
lat praktyki, 0603-881-419,
www.naukaniemieckiego.pl

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
GLAZURA, terakota
0602-385-424
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OPIEKA nad grobami - tanio
i solidnie! Tel. 0500-336-607

SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbi-
nowe. Deszczownie, pod³¹-
czenia, tel. 022 789-33-89,
0506-938-201
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI
NIERUCHOMOŒCI, kredyty
ul. Wysockiego 16 kl. I,
022 811-61-30, 0781-988-706

PRACA
KREDYTY - doradca finansowy,
dojazd do klienta 0519-110-623
ZATRUDNIMY osobê do
klejenia plakatów (zrywek)
na terenie Warszawy tel.
022 869-01-52

INNE
ZESPÓ£ muzyczny, wesela
0503-770-496

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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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

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI - TANIEJ 10%, 30%, 50%

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy  z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent M.St. Warszawy

Ponownie zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkow-
ników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie pla-
nowanej inwestycji, o wszczêciu postêpowania admini-
stracyjnego dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 90 PE o
d³ugoœci ok. 50,0 m w pasie drogowym ulicy Fletnio-
wej na dzia³ce nr ew. 7/3, 11 w obrêbie 4-04-01 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wnio-
sek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyj-
nego Sp. z o. o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warsza-
wa z³o¿ony dnia 13.08.2008 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-
dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w godz. poniedzia³ki 8:00-
18:00, wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w  Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, po-
kój 301C (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510-31-93.
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 Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodek-
su postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania, ¿e:

po rozpoznaniu wniosku Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. o zawieszenie postêpowania
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej 2 x DN
350 wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹, na dzia³kach ewi-
dencyjnych nr 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2,
14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1 i 5/12 w obrêbie 4-01-13, w
pasie drogowym ulicy Œwiatowida, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie, organ postanowi³ zawiesiæ po-
stêpowanie administracyjne w powy¿szej sprawie

(postanowienie nr 100/2009 z dnia 23.02.2009 r.).

Pouczenie

Je¿eli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postêpo-
wania ¿adna ze stron nie zwróci siê o podjêcie postêpo-
wania, ¿¹danie wszczêcia postêpowania (wniosek) uwa-
¿a siê za wycofane (zgodnie z art. 98 § 2 kpa). Podjêcie
postêpowania mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na wniosek stro-
ny, a nie z urzêdu.
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postêpowania
przys³uguje stronom za¿alenie do Samorz¹dowego Kole-
gium Odwo³awczego (ul. Senatorska 35, 00-099 Warsza-
wa), w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawia-
domienia, za poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.
Stosownie do art. 49 kodeksu postêpowania administra-
cyjnego zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publiczne-
go og³oszenia.
Za¿alenie na postanowienie nale¿y sk³adaæ do Wydzia-
³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Miesz-
kañców dla Dzielnicy lub za poœrednictwem poczty.
Zawieszenie postêpowania wstrzymuje bieg terminów
przewidzianych w kodeksie (art. 103 kpa).

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia: i¿ na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie po-
zwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego na osie-
dlu ¯erañ (ul. Myœliborska i przyleg³e) DN 100, DN 150,
L + 1,2 km, na dzia³kach oznaczonych w ewidencji grun-
tów nr 3/31, 3/42, 5, 6, z obrêbu 4-06-33, nr 28/2 z obrê-
bu 4-06-32, nr 100, 105 z obrêbu 4-06-31, 100, 101 z
obrêbu 4-06-30, nr 109, 109/1, 108, 107, 107/1, 107/2,
103, 105, 111, 58, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93,
92, 85, 55, 56, 54, 98, 12/4 z obrêbu 4-06-29 i nr 119 z
obrêbu 4-05-27, w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w
Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.:
022 51 03 241, pokój 405, w godzinach pracy Urzêdu.

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, wed³ug moich ostatnich
obserwacji premier Tusk zapa-
trzy³ siê na „stowarzyszenie
wciskaczy kitu”.

Anna Fotyga i W³odzimierz
Cimoszewicz w ustach szefa
rz¹du to nielubiani fachowcy.
Albo rozsadek Tuska zaczyna
od niego odchodziæ, albo za-
czynaj¹ siê personalne uk³a-
danki na wysokich stanowi-
skach. Panie Premierz, albo

kawa na ³awê, albo poszukaj
Pan lubianych, przystojnych,
w³adaj¹cych kilkoma jêzykami
bezpartyjnych specjalistów.
Jako spo³eczeñstwo czujê siê
wziêty za kretyna, ale - jak
zwykle - mówiê wy³¹cznie za
siebie. Rozumiem, ¿e jest kry-
zys, ale walczmy z nim z
klas¹....

...zestresowa³em siê, zatem
napiszê kilka s³ów o ró¿nych
aspektach stresu i u¿ywania
hormonów sterydowych. Ste-
roidy nasilaj¹ glukoneogene-
zê, czyli produkcjê glukozy,
jednoczeœnie zmniejszaj¹c to-
lerancjê organizmu na ten
zwi¹zek, poprzez zmniejsze-
nie jej zu¿ycia przez tkanki.
Zjawisko to  jest baz¹ tzw. cu-
krzycy sterydowej. Zwierzêta i
ludzie bior¹cy dla przyk³adu
bardzo popularny encorton
bêd¹ odczuwali zwiêkszone
pragnienie, zwiêkszony apetyt,
bêd¹ przybierali na wadze.
Skomplikowany mechanizm
hormonalny reaguje na zwiêk-
szony poziom glukozy zwiêk-
szonym wydzielaniem insuliny.
Leki sterydowe i hormony
przewlek³ego stresu zaburzaj¹
wydalanie sodu i wody.  Poja-
wiaæ siê mog¹ obrzêki i opu-

chlizny. Uk³ad krwionoœny
wraz z miêœniem sercowym
ma do wykonania coraz
ciê¿sz¹ pracê.

Kortyzon, kortyzol i ich syn-
tetyczne pochodne mog¹ po-
wodowaæ doœæ przykr¹ przypa-
d³oœæ dotycz¹c¹ œluzówki
¿o³¹dka - zgagê z powodu
nadkwasoty. Sterydy zwiêk-
szaj¹ produkcjê kwasu solne-
go nawet i o 100%. Wraz z
przed³u¿aj¹cym siê stresem
lub kuracj¹, mo¿e dochodziæ
do pog³êbienia siê niekorzyst-
nego dzia³ania HCl i enzymów
trawiennych czyli do wrzodów
trawiennych i krwawieñ z prze-
wodu pokarmowego. Warto
zatem pamiêtaæ o stosowaniu
leków os³onowych na dewa-
stowany ¿o³¹dek i jelita. O in-
nych niekorzystnych dzia³a-
niach hormonów sterydowych
w nastêpnym wydaniu NGP.

Artyku³ powsta³ przy wspó-
³pracy Karoliny Go³êbiewskiej
lat 12, której - jak wszystkim
Paniom - sk³adam najlepsze
¿yczenia z okazji marcowego
dnia ósmego.

Stres(3)
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Ch³odnym okiem

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

POzytywnie

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

T¹ raz¹ proponujê Pañstwu refleksjê
na temat dwóch spraw, które nie zmie-
œci³y siê w poprzednich felietonach.

Primo: sprawa przenoszenia szeœcio-
letnich dzieci z zerówek przedszkolnych
do szkó³. Wielkie mi rzeczy – mówi¹ nie-
którzy – ja koñczy³em zerówkê w szko-
le! Podobnie jak wielu z nas, to fakt. Tyl-
ko ¿e mowa o dzieciach, które zarówno
w momencie wyboru przedszkola, jak i
jeszcze kilka miesiêcy temu, mia³y za-
pewnion¹ zerówkê w swoim przedszko-
lu. Znanym, oswojonym. Rodzice dzieci
zostali wiêc oszukani.

Co prawda minister Hall wycofa³a siê
z pomys³u, by wszystkie dzieci w Polsce
rok wczeœniej trafi³y do szkó³. Na razie
do zerówek, docelowo do pierwszej kla-
sy. Niestety, szefowa jej gabinetu poli-
tycznego jest jednoczeœnie wiceprzewod-
nicz¹c¹ Rady Warszawy i wraz z lewac-
kim wiceprezydentem naszego miasta
odpowiedzialnym za oœwiatê, przeforso-
wa³a tzw. pilota¿. Z dziur¹ (bud¿etow¹)
w samolocie, niestety.

Nie wiadomo czy kontrowersyjna refor-
ma wejdzie w ¿ycie, Warszawa i tak za-
czyna j¹ realizowaæ. Wbrew woli rodziców.
Jedne szko³y zd¹¿¹ siê przygotowaæ, w in-

nych szeœciolatki zastan¹ zbyt wysokie
pulpity w sto³ówkach (w przedszkolu maj¹
posi³ki w sali), nieprzygotowane toalety w
drugim koñcu korytarza, gdzie bêd¹ wy-
muszaæ od nich pieni¹dze starsi uczniowie
(w przedszkolu zaplecze sanitarne maj¹ w
salach) i nieprzygotowan¹ kadrê. Wicepre-
zydent Paszyñski nie ukrywa, ¿e celem
lewicy jest jak najszybsze w³¹czenie dzieci
w szkolny system wyœcigu szczurów.

PO i SLD nie wybudowa³y w tej ka-
dencji ¿adnego przedszkola, za to wiele
zamknê³y. Wol¹ jednak opowiadaæ baj-
ki o masowym zamykaniu przedszkoli
przez PiS (który je budowa³).

Najbardziej niegodziw¹ praktyk¹
rz¹dów Hanny Gronkiewicz-Waltz jest
jednak próba napuszczenia rodziców
trzylatków na rodziców szeœciolatków.
S³u¿by PR-owskie ratusza sprzeda³y
mediom przekaz dnia, ¿e szeœciolatki
„zabieraj¹” miejsca potrzebne dla trzy-
latków. Propaganda maskuj¹ca nieudol-
noœæ Pani Prezydent w stylu PRL-owskich
wieców potêpiaj¹cych „warcho³ów”. To
zreszt¹ nikczemnoœæ typowa dla dworu
Tuska, przypomnijmy sobie choæby pro-
wokacjê z Jaruck¹ wymierzon¹ we W³o-
dzimierza Cimoszewicza.

Secundo: Szpital Praski mia³ byæ za-
pleczem medycznym dla Euro2012. Nie-
stety, HGW nie od dziœ robi wszystko by
przychyliæ nieba marsza³kowi wojewódz-
twa Struzikowi (PSL). Da³a mu posadkê
w radzie nadzorczej Tramwajów Warszaw-
skich (Struzik to weterynarz, a mieszka
w P³ocku), odda³a mu jedyny na Pradze
Pó³noc miejski teatr, a teraz doprowadzi-
³a do tego, ¿e zapleczem medycznym mi-
strzostw ma byæ szpital podleg³y samo-
rz¹dowi województwa, a nie miejski. By³a
to jedyna szansa dla Szpitala Praskiego
na poprawê sytuacji finansowej i rozwój.
Dlatego, jako jedyne w Warszawie ugru-
powanie opozycyjne, bêdziemy staraæ siê
nadal o ratunek dla naszego szpitala.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Zerowanie szpitala

Wykonanie dzielnicowego za³¹cznika
do bud¿etu m.st. Warszawy, bo tak¹ ma
oficjalnie nazwê to, co potocznie nazy-
wamy bud¿etem dzielnicy, pokazuje, jak
w roku poprzednim gospodarze dzielni-
cy rz¹dzili publicznym groszem. Aby
œrodki wydawaæ, trzeba je uprzednio po-
zyskaæ. W 2008 dzielnica Praga Pó³noc
zrealizowa³a dochody na poziomie po-
nad 262 mln z³, na które sk³ada³y siê:
* dotacje celowe z bud¿etu pañstwa -
17 827 038 z³
* subwencja oœwiatowa– 39 320 351 z³
* œrodki na programy z UE - 354 931 z³
* œrodki wyrównawcze z m.st. Warsza-
wy – 108 879 869 z³
* œrodki z tytu³u podatku od nierucho-
moœci - 25 309 677 z³

* dochody bie¿¹ce i maj¹tkowe - 70 615 178 z³
Z grubsza corocznie ponoszone wy-

datki, z punktu widzenia szarego oby-
watela, mo¿na podzieliæ na trzy katego-
rie. Pierwsza z nich to wydatki sta³e -
konsumpcyjne, druga to remonty, trze-
cia - inwestycje. Klasyfikacja bud¿etowa
ujmuje jednak wykonanie za³¹cznika w
innych kategoriach i wyró¿nia wydatki
bie¿¹ce, na które sk³adaj¹ siê wynagro-
dzenia i pochodne, dotacje i wydatki rze-
czowe oraz wydatki maj¹tkowe. Jak
przedstawia siê to za rok ubieg³y w licz-
bach bezwzglêdnych? Wykonanie bud¿e-
tu ogó³em 262 217 045 z³, z czego na
wydatki bie¿¹ce 238 872 484 z³, a na
wydatki maj¹tkowe - 23 344 561 z³.
Wœród wydatków bie¿¹cych najwiêksze pozy-
cje to wydatki rzeczowe - 120 943 277 z³ i
wynagrodzenia i pochodne - 106 241 111 z³.
Tyle liczb na pocz¹tek; z nich bezpo-
œrednio nie wynika, na co dzielnica œrod-
ki wydatkowa³a. Pozwolê sobie wiêc zaj-
rzeæ w g³¹b tabelek ze sprawozdañ i
nieco Pañstwu pewne zagadnienia przy-
bli¿yæ. Tradycyjnie najwiêksze pozycje
w bud¿ecie to oœwiata, na któr¹ w roku
ubieg³ym wydano ponad 93 mln z³, gospo-
darka mieszkaniowa - ponad 78 mln z³ i
pomoc spo³eczna - 32 mln z³. Warto
przypomnieæ, ¿e na Pradze funkcjonu-
je 13 przedszkoli i 27 szkó³ ró¿nych ro-
dzajów, pocz¹wszy od szkó³ podstawo-
wych do liceów ogólnokszta³c¹cych,
uczy siê w nich ponad 13 500 uczniów,
a pracuje prawie 1100 pedagogów. Z
kolei wydatki na gospodarkê mieszka-
niow¹ - to wydatki na utrzymanie w
eksploatacji technicznej ponad 13 tysiê-
cy mieszkañ komunalnych o kubaturze
ponad 0,5 miliona m2 i prawie 30 ha
towarzysz¹cej im powierzchni (zieleñ,
podwórka, place). To 23 mln z³ na re-
monty zasobów komunalnych i kolejne
23 mln z³ dop³at do zasobów miasta we
wspólnotach mieszkaniowych, w tym
5,8 mln z³ dop³at do zaliczek remonto-
wych. Pomoc spo³eczna to prawie 7000
podopiecznych, czyli 1/10 mieszkañ-
ców Pragi. Udzielane mieszkañcom ró¿-
norodne formy pomocy to zarówno
us³ugi opiekuñcze i rehabilitacyjne, do-
¿ywianie dzieci, zasi³ki sta³e i rodzin-
ne, dop³aty do czynszu i dodatki miesz-
kaniowe. Dzielnica zabezpiecza finan-
sowanie wielu innych zadañ, która nam
wydaj¹ siê byæ naturalne i czêsto nie
zastanawiamy siê, ile to kosztuje.
Sprz¹tanie i utrzymanie dróg lokalnych,
zieleni, funkcjonowanie bibliotek i

domu kultury, hale sportowe i basen to
wydatki zarówno na ich eksploatacjê i
remonty, a tak¿e budowê nowych
obiektów, tak niezbêdnych na Pradze.
Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e w roku ubie-
g³ym zakoñczono wreszcie realizacjê
zadania okreœlanego jako przebudowa
Letniej, Lêborskiej, Stolarskiej i Kamien-
nej, zrealizowano gruntown¹ moderni-
zacjê ulicy wewnêtrznej pomiêdzy
Brechta i Szanajcy. Kontynuowana jest
rewitalizacja budynków na Pradze, choæ
z wiele mniejszym rozmachem niŸli bym
tego oczekiwa³. Zakoñczono rozbudo-
wê i uruchomiono budynek z salami
szkolnymi przy ZS Jagielloñska 7. Wró-
ci³a ekipa i koñczy budowê hali sporto-
wej przy Kowieñskiej 12/20. Urucho-
miono Biblioteczne Centrum Multime-
dialne przy Skoczylasa. Trwa budowa
boiska sportowego z zapleczem przy
Kawêczyñskiej 44. W bólach rodz¹ siê
niezbêdne dokumenty do rozpoczêcia
budowy Domu Kultury z sal¹ widowi-
skow¹ przy Placu Weteranów 1863
roku oraz budowy budynków komunal-
nych przy Bia³ostockiej i Jagielloñskiej.
Pamiêtamy tak¿e o przedszkolu przy
Markowskiej i hali sportowej przy VIII
LO im W³adys³awa IV, lecz te zadania
musz¹ jeszcze poczekaæ.

Koñcowa refleksja, zreszt¹ nie tyl-
ko moja, jest taka, i¿ bud¿et 2008 by³
niezwykle trudny i napiêty, lecz zarów-
no w uk³adzie rzeczowym jak i finan-
sowym zosta³ zrealizowany ca³kiem
przyzwoicie, najlepiej na Pradze od kil-
ku lat. Fakty i liczby mówi¹ same za
siebie.

PS . Pragnê nieœmia³o przypomnieæ,
¿e w roku 2008 na Pradze Pó³noc rz¹-
dzi³a koalicja PO-SLD.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Bud¿et 2008 - wykonanie

Prosto z mostu

Bezpoœrednie wybory prezydentów
miast mia³y s³u¿yæ lepszej kontroli oby-
wateli nad politykami. Podobny by³ cel
wprowadzenia jednomandatowych okrê-
gów wyborczych do Sejmu. „Czy chcesz,
aby w Sejmie zasiadali przywódcy z
prawdziwego zdarzenia, a nie cwaniacy
ukryci za partyjnymi szyldami?” - pyta³
dramatycznie Donald Tusk raptem czte-
ry lata temu.

O tym, jak bliskie sercom liderów PO
i innych partii s¹ dziœ te idea³y, mo¿na
siê przekonaæ przy okazji ka¿dych wy-
borów uzupe³niaj¹cych do Senatu. Wte-
dy Tusk czy Kaczyñski rzucaj¹ wszystkie
obowi¹zki i jad¹ do okrêgu wyborczego
na koñcu Polski, opowiadaj¹c tam, ¿e
tylko wygrana kandydata PiS czy PO
przys³u¿y siê temu regionowi. Ale tê na-
chaln¹ propagandê mo¿na jeszcze zro-
zumieæ - w koñcu, chodzi o uzupe³nienie
sk³adu instytucji, z któr¹ prezydent i pre-
mier wspó³pracuj¹ w Warszawie.

W Olsztynie zdarzy³o siê coœ znacznie
gorszego - partyjniactwo dotknê³o wybo-
rów samorz¹dowych. Lokalna Platforma
wytypowa³a swoj¹ kandydatkê na pre-

zydenta miasta, popularn¹ wiceprezydent
Olsztyna. Donald Tusk mia³ jednak inne-
go faworyta, lojalnego dzia³acza partyj-
nego. Jako ¿e dla Platformy lojalnoœæ
wobec Tuska stanowi podstawow¹ kwali-
fikacjê do rz¹dzenia wielkim miastem,
kandydatem PO zosta³ dzia³acz partyjny,
a nie znany samorz¹dowiec. Niestety, pol-
skie prawo przewiduje, ¿e nawet lokal-
nych kandydatów rejestruj¹ w komisji
wyborczej centrale partyjne.

Gdy przed drug¹ tur¹ g³osowania
sonda¿e wskazywa³y na wygran¹ kon-
kurenta PO, którym by³ kandydat PSL,
w³adze Platformy wpad³y w furiê. To ju¿
nie by³y tylko gospodarskie wizyty
premiera w Olsztynie. Na dywanik w
Warszawie zostali wezwani liderzy PSL.
W zamian za wycofanie kandydata PSL
zaoferowano im dodatkow¹ tekê mini-
stra w rz¹dzie. Z drugiej strony zapo-
wiedziano, ¿e w razie wygranej kandy-
data PSL olsztyñscy radni PO nigdy nie
wejd¹ z nim koalicjê. Czy¿ nie przypo-
mina to deklaracji prezydenta Kaczyñ-
skiego, który zapowiedzia³ wetowanie
wszystkich ustaw PO?

Nasi Obywatele

Hipokryzj¹ przebi³ wszystkich znany
pose³ z Lublina, w p³omiennym tekœcie
wytykaj¹cy kandydatowi PSL rodowód
eseldowski. Chodzi o tego pos³a z Lubli-
na, który kiedyœ paradowa³ w telewizji
w koszulce z nadrukiem „Jestem z SLD”.

Do czego to prowadzi? W Polsce Tu-
ska prezydentem, ministrem, burmi-
strzem, pos³em, radnym ma byæ nie po-
lityk - aktywny obywatel zainteresowa-
ny sprawami publicznymi - lecz nasz.
Naszym mo¿e zaœ byæ ka¿dy - pod wa-
runkiem, ¿e nie dyskutuje i POpiera kie-
rownictwo.

Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

W ostatnich tygodniach mogliœmy za-
poznaæ siê z propozycj¹ Prawa i Spra-
wiedliwoœci ograniczenia liczby radnych
wchodz¹cych do Rady Warszawy oraz do
rad poszczególnych dzielnic.

Pomys³ ten uzna³em za wszech miar
s³uszny, szczególnie, ¿e zosta³ on zg³o-
szony przez ugrupowanie, którego rad-
ni najczêœciej nie uczestnicz¹ w posiedze-
niach  Rady Warszawy i jej komisji.

Z regu³y tego typu inicjatywy poza
faktem czysto propagandowym nie zmie-
niaj¹ siê w czyny. Jak du¿e by³o moje
zaskoczenie, gdy przeczyta³em, ¿e Klub
Parlamentarny PiS z³o¿y³ konkretn¹ pro-
pozycjê legislacyjn¹ w tej sprawie.

Bior¹c pod uwagê, ¿e legislacja jest
mi zawodowo bardzo bliska, postano-
wi³em zapoznaæ z projektem noweliza-
cji ustawy o ustroju miasta sto³ecznego
Warszawy, autorstwa PiS-u, znajduj¹-
cym siê w druku sejmowym nr 1726.
(http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1726)

Jak du¿e by³o moje zaskoczenie, gdy
przeczyta³em jedyn¹ znajduj¹c¹ siê w pro-
jekcie propozycjê nadania nowego brzmie-
nia art. 8 ust. 2 ustawy, w myœl której w
sk³ad dzielnic wchodz¹ radni w liczbie:

1) dziewiêciu w gminach do 50.000
mieszkañców,

2) jedenastu w gminach do 100.000
mieszkañców,

3) trzynastu w gminach do 200.000
mieszkañców oraz po jednym na ka¿de
dalsze rozpoczête 100.000 mieszkañ-
ców, nie wiêcej jednak ni¿ czterdziestu
piêciu radnych.”

Pomylenie pojêcia „dzielnicy” z  po-
jêciem „gminy” w podobno tak istotnej
dla PiS-u nowelizacji, jest tylko dowodem
na to, ¿e sama ustawa zosta³a napisana
„na kolanie” przez osoby nie posiadaj¹-
ce elementarnej wiedzy na temat funk-
cjonowania ustroju m.st. Warszawy.

Istotne jest tak¿e, ¿e pod tym gnio-
tem legislacyjnym podpisa³o siê a¿ 45
pos³ów Klubu Parlamentarnego PiS.

Co ciekawe, projekt nowelizacji odno-
si siê tylko do ograniczenia liczby radnych
w poszczególnych dzielnicach, nie zmie-
niaj¹c liczebnoœci samej Rady Warszawy.

Powodów tej sytuacji mo¿e byæ kil-
ka. Mo¿e autorowi tej niezwykle „skom-
plikowanej” nowelizacji nie chcia³o siê
ju¿ dopisaæ kilku linijek tekstu. Mo¿e
najg³oœniej krzycz¹cy w sprawie ograni-
czenia sk³adu Rady  Warszawy radni PiS-

u przestraszyli siê utraty sto³ków w przy-
sz³ej Radzie.

No dobrze, dajmy spokój legislacji –
to trudna sztuka. PrzejdŸmy do o wiele
prostszej nauki mno¿enia i odejmowa-
nia. W „obszernym”, ponad pó³stronico-
wym, uzasadnieniu do projektu noweli-
zacji mo¿emy przeczytaæ, ¿e oszczêdno-
œci wynikaj¹ce ze zmniejszenia liczby
radnych w dzielnicach z 408 do 203 wy-
nios¹ oko³o 8,5 mln z³ w skali roku.

Œrednia dieta radnego dzielnicowego
to ok. 2 tys. z³ miesiêcznie. Jakby nie
liczyæ, wychodzi mi, ¿e oszczêdnoœci wy-
nios¹ ok. 5 mln z³. Tutaj tak¿e zabrak³o
elementarnej wiedzy w zakresie obs³ugi
kalkulatora.

Podsumowuj¹c napiszê, ¿e osobiœcie
jestem zwolennikiem zmniejszenia licz-
by radnych, poniewa¿ niesie to ze sob¹
konkretne oszczêdnoœci i usprawnienia
organizacyjne. Nie jest to jednak postu-
lat najwa¿niejszy. Uwa¿am, ¿e najwa¿-

niejsze powinno byæ jak najszersze prze-
kazanie uprawnieñ dzielnicom, nie tyl-
ko w formie uchwalonego ju¿ Statutu
m.st. Warszawy, ale tak¿e na gruncie
nowelizacji ustawy warszawskiej.

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl

Tania propaganda

 Lokalni politycy Prawa i Sprawiedli-
woœci ca³y czas pracuj¹ w pocie czo³a nad
czymœ, co z powrotem pozwoli przeko-
naæ do nich warszawiaków i odzyskaæ
Warszawê. W koñcu to g³ównie dziêki od-
niesionemu tutaj sukcesowi – budowie
Muzeum Powstania Warszawskiego uda³o
im siê wprowadziæ na najwy¿szy urz¹d
w pañstwie jednego z braci – Lecha. Nie-
stety – a w³aœciwie na szczêœcie - drugi z
bliŸniaków szybko tê szansê zmarnowa³,
najpierw obra¿aj¹c warszawsk¹ inteligen-
cjê, a potem siê jeszcze na ni¹ gniewa-
j¹c. Dziœ dzia³acze z PiS-u œwiec¹ za swo-
jego prezesa oczami i modl¹ siê, ¿eby
ju¿ nic wiêcej nie mówi³ – przynajmniej
do warszawiaków. A sami dzia³aj¹. I to
jak! Najpierw wymyœlili swoj¹ receptê na
walkê z kryzysem, a mianowicie zmniej-
szenie liczby radnych w stolicy. Pomys³
æwiczony ju¿ kilka razy przy wielu zmia-
nach ustroju stolicy na przestrzeni ostat-
nich 20 lat  - oczywiœcie nigdy wtedy, gdy
przy w³adzy by³ PiS w tej czy innej posta-
ci. Przecie¿ naj³atwiej ¿¹daæ zmiany wte-
dy, kiedy nie ma siê na to wp³ywu, a po-
gadaæ nic nie kosztuje. Aczkolwiek nie
do koñca. Jeœli intencje ich s¹ szczere, to
wystarczy³oby, ¿eby w trosce o kieszenie
warszawiaków radni Prawa i Sprawiedli-
woœci, a jest ich w mieœcie pewnie grubo

ponad 1/3 z oko³o 700, zrezygnowali
ze swoich diet. Niestety, tego pomys³u nie
podchwycili, ale szybko znaleŸli nowe
pole walki. Zreszt¹, nie musieli szukaæ
d³ugo, bo podsunêli je im przedstawicie-
le Platformy Obywatelskiej. Otó¿ wymy-
œlili oni powo³anie w ratuszu nowego pe-
³nomocnika pani prezydent, tym razem
do spraw dyskryminacji. Idea jak najbar-
dziej s³uszna, zw³aszcza, ¿e swoj¹ walkê
z przejawami dyskryminacji ów pe³no-
mocnik rozpocz¹æ by musia³ od wojny
z… w³adzami miasta, a konkretnie z
Zarz¹dem Transportu Miejskiego. Szefo-
wie tej miejskiej instytucji tak przestra-
szyli siê bowiem konfliktu z koœcio³em,
i¿ pod wp³ywem nacisków politycznych
nie zgodzili siê na umieszczenie na auto-
busach p³atnej reklamy Manify, czyli or-
ganizowanej corocznie 8 marca demon-
stracji w obronie praw kobiet. Radni Pra-
wa i Sprawiedliwoœci uznali jednak, ¿e w
Warszawie nie ma dyskryminacji, a poza
tym jest kryzys i trzeba oszczêdzaæ. Ten
ostatni argument wybi³ im z r¹k mój klub
Lewica, który pomys³owi tego pe³nomoc-
nika przyklasn¹³ pod warunkiem, ¿e nie
bêdzie to kolejny tworzony etat lecz zaj-
mie siê tym urzêdnik ju¿ zatrudniony w
ratuszu. Przera¿eni t¹ wizj¹ radni PiS
opuœcili salê obrad i zerwali kworum na

sesji Rady Miasta. Za wygran¹ jednak nie
dali i uznali, ¿e pe³nomocnik byæ musi –
ale inny. Jako prawdziwa polska prawi-
ca wymyœlili bowiem, ¿e w³adze Warsza-
wy zamiast walk¹ z patologi¹, jak¹ jest
dyskryminacja, powinny siê zaj¹æ rodzin¹
i powo³aæ do tego pe³nomocnika. Tak wiêc
na nastêpnej sesji, w ramach walki z kry-
zysem nie bêdziemy dyskutowaæ o bu-
d¿ecie, o brakuj¹cych œrodkach na przed-
szkola, mosty, drogi i inne miejskie in-
westycje. No bo po co? Bêdziemy rozma-
wiaæ o kolejnym pe³nomocniku, a w³aœci-
wie o pe³nomocnikach dwóch.  A kryzys?
A kogo to obchodzi? Na pewno nie ich.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Pe³nomocników dwóch
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Tomáš Hrùza, ur. w 1979 r., ab-
solwent studiów artystycznych Uni-
wersytetu w Usti nad £ab¹, Wy-
dzia³u Sztuki, Projektowania i
Technologii University of Derby,
University at Albany oraz State
University of New York, zajmuje
siê fotografi¹ i wideo. Tematyka
jego prac oscyluje wokó³ natury.
Interesuje go fotografia turystycz-
na i pejza¿owa. Opowiadane czy
poruszane przez niego tematy
najczêœciej wynikaj¹ z bezpoœred-
niego doœwiadczenia. Zawsze jed-
nak jego fotografie cechuje pew-
na tajemniczoœæ.

Tomáš Hrùza mieszka i pracuje
w Pradze. Od 2007 roku wspó³pra-
cuje ze stowarzyszeniem fabs.
Obecna wystawa jest jego trzeci¹
ekspozycj¹ w Polsce. Wczeœniej zre-
alizowa³ tu dwa projekty: w maju
2007 r. wraz z Janem Freibergiem
mia³ wystawê „Za rzek¹ jest Argen-
tyna” w Warszawie, a w 2008 r.
bra³ udzia³ w zbiorowym pokazie
„Jesteœ moj¹ wolnoœci¹” w Zbludzy.

Na obecnej wystawie zaprezen-
towa³ film wideo i zdjêcia oceanu.
Szczególnie interesuj¹cy jest film.
Pokazuje wzburzone morze.
Wzd³u¿ linii horyzontu porusza siê

38o38’0’’ N, 9o13’30’’ W

Pod tym tajemniczym tytu³em kryj¹ siê wspó³rzêdne geo-
graficzne miejsca, w którym Tomáš Hrùza robi³ fotografie, pre-
zentowane na wystawie, otwartej 7 marca w Galerii Stowa-
rzyszenia Artystów fabs, przy ulicy Brzeskiej 7. To miejsce, to
wybrze¿e Oceanu Atlantyckiego w Portugalii, ko³o Lizbony.

statek – dymi¹cy rybacki kuter.
Bli¿ej brzegu, w falach widzimy
cz³owieka. W pewnej chwili jego
sylwetka niknie pod wod¹. Prze¿y-
wamy moment niepokoju – czy
cz³owiek pojawi siê na powierzch-

ni? Na szczêœcie za chwilê p³ywak
wy³ania siê z piany morskiej i hi-
storia siê powtarza. Ten moment
niepokoju to w³aœnie ta tajemnica,
niewiadoma, charakterystyczna
dla prac Tomáša Hrùzy. Tajemnica
tkwi w morzu, nie tylko tym kon-
kretnym, u wybrze¿y Portugalii.

Film, podobnie jak wiêkszoœæ
zdjêæ jest czarno-bia³y, i prawdo-
podobnie dlatego obraz nie koja-
rzy nam siê z po³udniowym, cie-
p³ym morzem. Nie widzimy b³êki-
tu nieba i lazurowej, œwietlistej bar-
wy wody. Zdjêcia robione by³y
zreszt¹ w listopadzie. To równie
dobrze móg³by byæ Ba³tyk lub Mo-
rze Pó³nocne. S³yszymy charakte-
rystyczny szum fal. Tajemnica mo-
rza, któr¹ uchwyci³ Tomáš Hrùza
jest zawsze ta sama.

Wystawa fotografii i wideo To-
máša Hrùzy pt. „38o38’0’’ N,
9o13’30’’ W” w Galerii Stowarzy-
szenia Artystów fabs przy ul. Brze-
skiej 7 czynna bêdzie do 31 mar-
ca, w sobotê, w godz. 15-17 oraz
w niedzielê, w godz. 13-15, lub po
uzgodnieniu telefonicznym, tel.:
505-12-14-17.

Joanna Kiwilszo

Kampania powsta³a w zwi¹zku z in-
formacjami o nieprawid³owoœciach w
œwiadczeniu us³ug pr zewozowych.
Skargi i za¿alenia w szczególnoœci do-
tyczy³y wysokoœci op³at pobieranych
przez przedsiêbiorców realizuj¹cych
przewozy pojazdami podobnymi do
taksówek a tak¿e przez taksówkarzy.

Celem jaki chc¹ osi¹gn¹æ w³adze
miasta jest zaznajomienie pasa¿erów,
korzystaj¹cych z tego typu przewozów,
z wygl¹dem licencjonowanej taksów-
ki a tak¿e stosowanymi cenami.

W ramach Kampanii „Legalna tak-
sówka” przygotowano ulotki i plaka-
ty informacyjne, które bêd¹ umiesz-
czone: na dworcach kolejowych i au-
tobusowych, œrodkach komunikacji
miejskiej, dzielnicowych Wydzia³ach
Obs³ugi Mieszkañców. 

Kampania spo³eczna „Legalna taksówka”
„Nieuwaga mo¿e Ciê drogo kosztowaæ” – to has³o kampanii „Le-

galna taksówka” organizowanej przez w³adze Warszawy. Informacje
przekazywane na licznych plakatach i ulotkach kierowane s¹ zarówno
do turystów, osób przyjezdnych, jak i mieszkañców Warszawy.

Kampania rusza na pocz¹tku mar-
ca i potrwa do koñca roku.

Wygl¹d taksówki warszawskiej regu-
luje uchwa³a Rady m.st. Warszawy (nr
XXXIX/1199/2008 z dnia 28.08.2008
r. ze zm.) zgodnie z któr¹ warszawska
taksówka oznakowana jest:

* pasami ¿ó³to – czerwonymi na-
klejonymi pod szybami, wzd³u¿ przed-
nich drzwi,

* herbem Warszawy (syrenki)
umieszczonym w œrodkowej czêœci
przednich drzwi po obu stronach
pojazdu,

* numerem bocznym umieszczo-
nym na pasach,

* hologramem z numerem licencji i
numerem rej. pojazdu, naklejonym w
górnym prawym rogu przedniej szyby,

* tabliczk¹ informuj¹c¹ o taryfie
op³at, naklejon¹ na przedniej szybie
w jej dolnym prawym rogu,

* tabliczk¹ informuj¹c¹ o op³acie
za 1km na taryfie 1, umieszczon¹ na
szybie tylnych prawych drzwi.

Ceny za przejazd taksówk¹ regulu-
je uchwa³a Rady m.st. Warszawy (nr

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

14 – 15 marca (sobota – niedziela) - ARTystyczna radoœæ
tworzenia z Zaciszem. Warsztaty taneczne w rytmie iberoame-
rykañskim. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy. Dla m³odzie¿y
zajêcia bezp³atne.
14 marca (sobota) - IV GITARERRA godz. 16.00 Gitara kla-
syczna - przegl¹d solistów i zespo³ów. Zapraszamy tych, któ-
rzy graj¹ i tych, którzy lubi¹ s³uchaæ dobrej muzyki. Prezenta-
cjom amatorów przys³uchiwaæ siê bêd¹ profesjonaliœci: Ber-
nard Kawka, Aleksander Kabaciñski i Jan Kasprzyk, którzy na
zakoñczenie dadz¹ mistrzowski koncert.
21 marca (sobota) godz. 16.30 - „W bajkowym ogrodzie”  -
Spektakl teatralny dla dzieci. Wstêp wolny.
22 marca  (niedziela) godz. 19.00 - Koncert Chóru „Zacisze”
i Zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta” z Domu
Kultury „Zacisze”, miejsce: Koœció³ Œw. Rodziny, ul. Rozwa-
dowska 9/11 w Warszawie.
23 marca (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Rozstrzygniêcie XXXII
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” i wrêcze-
nie nagród.
29 marca (niedziela) godz. 17.00 - „Nitk¹ malowane” - Roz-
strzygniêcie konkursu i otwarcie wystawy prac.
31 marca ( wtorek) godz. 16.00 - Polsko-niemieckie warszta-
ty s³owa prowadzi Agnieszka Rz¹dca w ramach cyklu „Spo-
tkania z literatur¹ i muzyk¹”.

Plastycznie i muzycznie.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza do udzia³u w konkursie
„Nitk¹ malowane”. Konkurs adresowany jest do dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych – bez ograniczeñ wiekowych. Jedynym kry-
terium jest wykonanie prac z wykorzystaniem nitki: mog¹ byæ
p³askie i przestrzenne, haftowane, szyde³kowane, zrobione na
drutach, uszyte, czyli z nitki i tkaniny wyczarowane. Uroczyste
rozstrzygniêcie konkursu, wrêczenie nagród i otwarcie wysta-
wy 29 marca (niedziela) godz. 17.00.
Szczegó³owe informacje i regulaminy s¹ na stronie www.zacisze.waw.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

12 marca (czw.), godz. 18 - Koncert z okazji Dnia Kobiet pt.:
„Bo dziewczyny s¹ jak kwiaty” w wykonaniu artystów scen
operetkowych: Gra¿yny M¹droch (sopran), Aleksandry Hof-
man (sopran) oraz Witolda Matulki (tenor)
16 marca (pn.), godz. 17.30 - Program edukacyjny dla dzieci
i m³odzie¿y z cyklu „Animal Planet na ¿ywo” - „Owady”
17 marca (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” -
ARTUR BARCIŒ. Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru –
Jerzy WoŸniak
18 marca (œr.), godz. 12 - Dzielnicowe eliminacje konkursu
recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
18 marca (œr.), godz. 17.30 - Pogadanka i pokaz slajdów pt.:
„Meksyk”
19 marca (czw.), godz. 18 - „Praskie spotkania z piosenk¹” -
„Mi³oœæ w Pary¿u” - Dorota Lanton z towarzyszeniem zespo³u
Marka Stefankiewicza i udzia³em Bogus³awa Nowickiego
22 marca (niedz.), godz. 16 - KONCERT DLA DZIECI z cyklu
„Praskie koncerty familijne”
23 marca (pn), godz. 18 - Spotkanie z pisarzem Markiem Ko-
chanem
25 marca (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - Kon-
cert Studentów klasy kameralistyki prof. Marka Szwarca (Uni-
wersytet Muzyczny im. Fr. Chopina w Warszawie)
26 marca (czw.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” -
Koncert Uczniów klasy fortepianu p. Ma³gorzaty Gambrych
(ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego oraz PSM II st. im. J.
Elsnera w Warszawie)
27 - 28 - 29 marca (pi¹t. 17-20, sob.10-15, niedz. 10-15) -
„Praskie Inspiracje Wielkanocne” – warsztaty tematyczne, spo-
tkania z twórcami ludowymi oraz kiermasz twórców ludowych
i twórców-amatorów
31 marca (wt.), godz. 18 - „Wieczory poetycko-muzyczne”-
„Fortepian i pióro” - spotkanie z Fryderykiem Chopinem. Wy-
konawcy: Edward Wolanin - fortepian, Jerzy WoŸniak - s³owo

Dom Kultury „Praga” zaprasza do udzia³u (od marca) w
zajêciach II semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku (nie-
zale¿nie od wieku). W programie: wyk³ady, klub aktywnych
kulturalnie, klub wiedzy o ludziach, spotkania integracyj-
ne, zajêcia komputerowe, jêzyk angielski, gimnastyka.

Op³ata 60 z³otych za semestr. Zapisy w godz. 10-17 w
sekretariacie Domu Kultury tel. 022 511 24 57.

XXXVI/478/2001 r. z dnia 25.06.2001
r. ze zm.) zgodnie z któr¹:

- maksymalna op³ata za 1km na ta-
ryfie 1-ej wynosi 3,00 z³, (taryfa 1
obowi¹zuje w dni powszednie w
godz.6.00 – 22.00),

- op³ata pocz¹tkowa wynosi 6,00 z³,

- op³ata za 1 godz. postoju wynosi 40,00 z³.


