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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut

KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka

Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ

W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej

Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:

ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300

Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177

dokoñczenie na str. 8

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-
dratowicza 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!

dokoñczenie na str. 6

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. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939
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WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

STOMATOLOGIA

ESTETYCZNA

Protetyka ♦♦♦♦♦ Chirurgia ♦♦♦♦♦ Implanty ♦♦♦♦♦ RTG

GINEKOLOGIA

USG 3/4 D
wymra¿anie nad¿erek ♦♦♦♦♦ leczenie hormonalne

♦♦♦♦♦ ci¹¿a - wczesne wykrywanie wad p³odu

SEKSUOLOG ♦♦♦♦♦ REUMATOLOG ♦♦♦♦♦ NEUROLOG

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50

www.demeter.com.pl

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
♦♦♦♦♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦Motocykle

ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51

poniedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500
W jednej z ostatnich wypo-

wiedzi na ³amach prasy rad-
ny opozycji Bart³omiej W³od-
kowski stwierdzi³, ¿e ka¿da

œrednio inteligenta osoba
mog³aby zrealizowaæ to, co
zarz¹d zrobi³ przez ostatnie
lata. Na usta ciœnie siê pyta-
nie, to dlaczego tego nie zro-
biono wczeœniej? Dlaczego
ów radny nie by³ t¹ tylko œred-
nio inteligentn¹ osob¹, która
zapobieg³aby choæby dzisiej-
szym problemom z brakiem
miejsc w szko³ach. Gdyby to
poprzednicy wybudowali i
zmodernizowali co najmniej
po³owê z tego, co zrobiliœmy
my dzisiaj, Bia³o³êka by³aby
dzielnic¹ mlekiem i miodem
p³yn¹c¹.  Có¿, widocznie na-
pisaæ mo¿na wszystko, pa-
pier jest cierpliwy, tylko jak
trzeba zabraæ siê za robotê,
to z tym jest problem. Szcze-
gólnie, ¿e nie dostrzegam
rzeczywistego zainteresowa-
nia u wspominanego radne-
go tym, co dzieje siê w dziel-
nicy. Z lup¹ szukaæ radnego
podczas dzielnicowych uro-
czystoœci, imprez sporto-
wych, kulturalnych. Nie za-
uwa¿y³em te¿ jakiejkolwiek

Ignorancja POprawek
Przez lata Bia³o³êka by³a traktowana tylko jak peryfe-

ria stolicy. O remoncie Modliñskiej czy budowie Mostu
Pó³nocnego mo¿na by³o jedynie marzyæ. Teraz, kiedy
sprawnie realizujemy kluczowe dla mieszkañców inwe-
stycje, niektórzy opozycyjni radni dostaj¹ z tego powo-
du amoku. Trudno im prze³kn¹æ fakty, ¿e mimo kryzysu
finansowego obecny zarz¹d dzia³a, a dzielnica, mimo
problemów wynikaj¹cych z zaniedbañ poprzedników,
nieŸle ca³y czas siê rozwija.

15-lecie „trudu i znoju”
uczczono  lampk¹ szampana.
„Nie spocznijcie na laurach”
– zachêca³ Norbert Piotrow-
ski, wrêczaj¹c Annie Macha-
licy-Pu³torak - prezes Stowa-
rzyszenia „Otwarte Drzwi” -
dyplom od marsza³ka Woje-
wództwa Mazowieckiego
Adama Struzika.

Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” zosta³o zarejestrowa-
ne w S¹dzie Rejonowym 20
wrzeœnia 1995 roku. Wcze-
œniej dzia³a³o jako grupa nie-
formalna, pomagaj¹c g³ównie

m³odzie¿y bezrobotnej. „Po-
cz¹tki by³y trudne – wspomi-
na³a Anna Machalica-Pu³to-
rak, dziêkuj¹c pierwszej ksiê-
gowej Ali M¹czce, kasjerce
Ewie Pape, mecenasowi Ta-
deuszowi Godzikowi, wspó-
³za³o¿ycielowi i honorowemu
prezesowi Miko³ajowi Koza-
kiewiczowi oraz Tadeuszowi
Szewczykowi. „Stowarzysze-
nie zosta³o powo³ane z po-
trzeby serca. S³u¿ymy warto-
œciom, nie pieni¹dzom. S³u-
¿ymy i bêdziemy s³u¿yæ tym,

Jubileusz
z nutk¹ goryczy

Bez g³oœnej fety, b³ysków fleszy i telewizji, jubileusz
15-lecia obchodzi³o Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. O
jego dzia³alnoœci przypomniano 19 wrzeœnia, w Katedrze
œw. Floriana podczas mszy œwiêtej w intencji odrzuco-
nych, niechcianych, s³abszych, bezradnych oraz tych,
którzy wygrali zmagania z trudnym losem i tych, którzy
im wygraæ pomogli. Potem w Centrum Pomocy Wzajem-
nej „Dom za Bram¹” przy ul. Targowej 82 spotkali siê
za³o¿yciele, obecni dzia³acze i podopieczni, w imieniu
których Anna Pawelec podziêkowa³a za podanie d³oni w
trudnej sytuacji ¿yciowej.

Swingiem
na Bia³o³êkê

Jeszcze w tym roku, bo-

wiem w³aœnie koñcz¹ siê pra-
ce projektowe. Firma MP Mo-

sty ma czas do 20 grudnia na

uzyskanie pozwolenia na bu-

W 2011 pomkniemy szynowym Swingiem do Winnicy,
zaœ w 2013 Swing dowiezie nas do Mehoffera. Jedna
z wiêkszych inwestycja komunikacyjna stolicy – linia
tramwajowa na Bia³o³êkê - rusza jeszcze w tym roku.

dowê. Po uzyskaniu pozwo-

lenia Tramwaje Warszawskie
og³osz¹ przetarg na wykona-

nie prac budowlanych.
dokoñczenie na str. 2

Dzieñ Micha³owa
i Szmulowizny

W sobotê 25 wrzeœnia odby³y siê uroczyste obchody
Dnia Micha³owa i Szmulowizny, organizowane przez
Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „MICHA£ÓW” i
Dzielnicê Praga Pó³noc.
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 12 ust. 1 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta

m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie

zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wieloloka-

lowych 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 17 listopada 2010 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie o przetargu wywieszone bêdzie od

dnia 12.10.2010 r. na tablicach informacyjnych:

Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,

ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.

Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach

obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej:

m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy

Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na

lokalu wyznaczonym do najmu.

Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ

u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w

Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,

p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy

Urzêdu.

Swingiem na Bia³o³êkê
22 wrzeœnia odby³o siê

pierwsze z szeœciu spotkañ z
cyklu „Tramwajem na Tarcho-
min”, przewidzianych na ten
rok. Spotkania s¹ otwarte dla
mieszkañców, bowiem to
g³ównie dla nich s¹ organizo-
wane. Na tym pierwszym po-
jawili siê przedstawiciele Za-
rz¹du Transportu Miejskiego
i Tramwajów Warszawskich,
a tak¿e wiceburmistrz Piotr
Smoczyñski. Zainteresowa-
nie by³o spore, pytañ du¿o.

Problemy komunikacyjne
Bia³o³êki s¹ powszechnie
znane. Dynamika rozwoju tej
dzielnicy i – co za tym idzie –
bardzo szybki przyrost iloœci
mieszkañców sprawiaj¹, ¿e
tych problemów nie da siê
rozwi¹zaæ jedynie budow¹
przeprawy mostowej.

Ruch ko³owy nie rozwi¹za³by
tej kwestii, Modliñska – jako
jedyna g³ówna arteria Bia³o-
³êki – nie jest w stanie przy-
j¹æ wiêkszego strumienia po-
jazdów, a trzeba zwa¿yæ, ¿e
do pracy w Warszawie przy-
je¿d¿aj¹ równie¿ mieszkañcy
pó³nocnych gmin i miast

oœciennych – Jab³onnej, Le-
gionowa, Wieliszewa, Niepo-
rêtu, Zegrza, Serocka.  Rów-
nie¿ buduj¹cy siê Most Pó-
³nocny nie by³by w stanie
sprostaæ tym wyzwaniom.
Rozwi¹zaniem mog³oby byæ
metro, ale koncepcja budowy
drugiej nitki do Bia³o³êki upa-
d³a. Przez lata zak³adano, ¿e
druga nitka bieg³aby z Winni-
cy pod ulicami - Œwiatowida,
Modliñsk¹ i Jagielloñsk¹ do
Dworca Wileñskiego, dalej
pod Wis³¹ do centrum, do
Œwiêtokrzyskiej, docelowo na
Wolê i Jelonki. Badania na-
tê¿enia ruchu wykonane na
pocz¹tku lat 90. pokaza³y, ¿e
co prawda bêdzie du¿o pasa-
¿erów z Bia³o³êki, jednako-
wo¿ na ca³ej niemal d³ugoœci
Jagielloñskiej trasa nie bê-
dzie wykorzystana – na tej
ulicy (na jej odcinku od Ron-
da Starzyñskiego do Modliñ-
skiej) prawie nie ma budyn-
ków mieszkalnych. Brak
op³acalnoœci leg³ u podstaw
zmiany przebiegu tej nitki
metra. Jak wiadomo, skiero-
wano j¹ na Targówek. Pozo-
sta³ problem Bia³o³êki. W dru-

giej po³owie lat 90. pojawi³a
siê koncepcja szybkiego
tramwaju, który obs³u¿y³by
dzielnicê, która ma – bodaj
najwiêksze w stolicy – proble-
my komunikacyjne. Wstêpne
prace projektowe rozpoczê³y
siê w 2000. W 2006 studium
wykonalnoœci dla nowej linii
tramwajowej zakoñczy³a fir-
ma Faber Maunsell Polska,
na tej podstawie Tramwaje
Warszawskie mog³y z³o¿yæ
wniosek o dofinansowanie linii

z funduszy Unii Europejskiej.

Przyjrzyjmy siê teraz nowej
trasie szybkiego tramwaju.
Najogólniej tramwaj po³¹czy
Bia³o³êkê z pierwsz¹ lini¹ me-
tra – stacj¹ M³ociny, poprzez
Most Pó³nocny i z Prag¹ Pó-
³noc – poprzez ulice Mo-
dliñsk¹ i Jagielloñsk¹. Po-
wstanie 12 km zupe³nie no-
wych torowisk, zaœ blisko 1,5
km bêdzie modernizowane.
Na mapie komunikacyjnej
Warszawy pojawi siê 16 no-
wych przystanków, 3 bêd¹
modernizowane – wszystkie
zyskaj¹ jednolity design. Jed-
nym z elementów nowego wi-
zerunku wiat przystankowych

bêd¹ elektroniczne tablice z
aktualizowanymi na bie¿¹co
informacjami. Nowoczesne,
niskopod³ogowe tramwaje
typu Pesa 120 Na Swing, wy-
rusz¹ z pêtli ̄ erañ FSO – ob-
s³u¿¹ skrzy¿owania z
³¹cznic¹ zjazdow¹ na Bród-
no i Jagielloñsk¹, pokonaj¹
krótki tunel pod ³¹cznic¹ Mo-
dliñska i Most Grota – Rowec-
kiego i znajd¹ siê po zachod-
niej stronie Modliñskiej, nad
Kana³em ̄ erañskim przejad¹
po moœcie drogowym. By
ograniczyæ do minimum iloœæ
pokonywanych skrzy¿owañ –
co zawsze spowalnia jazdê –
linia bêdzie przebiegaæ po-
miêdzy jezdniami g³ówn¹ i lo-
kaln¹ Modliñskiej. Tym spo-
sobem linia bêdzie siê krzy-
¿owaæ jedynie z przecznica-
mi - Kowalczyka, P³ocho-
ciñsk¹ i Ekspresow¹. Nowy
tramwaj ominie bokiem wêze³
Modliñska - trasa Mostu Pó-
³nocnego. Po po³udniowej
stronie trasy Mostu Pó³noc-
nego tramwaje pojad¹ do uli-
cy Projektowanej i to tam w³a-
œnie zaplanowano skrzy¿o-
wanie linii tramwajowych w
kierunkach na ¯erañ FSO,
Tarchomin i M³ociny. Na pó-
³nocn¹ stronê trasy Mostu
Pó³nocnego pasa¿erowie
bêd¹ przechodzili bezkolizyj-
nym przejœciem pod tras¹.

Na odcinku od ulicy Projek-
towanej do Winnicy, trasa
tramwaju bêdzie przebiegaæ
pocz¹tkowo po zachodniej
stronie Projektowanej, do
skrzy¿owania ze Œwiatowida.
Na skrzy¿owaniu linia skrêci
na zachód i bêdzie bieg³a
(docelowo) w pasie rozdzie-
laj¹cym pomiêdzy jezdniami
ulicy Œwiatowida, do pêtli
Winnica. To po wybudowaniu
drugiej jezdni Œwiatowida, do
tego czasu po pó³nocno –
wschodniej stronie ulicy.
Awaryjna, dodatkowa pêtla
tramwajowa powstanie przy
skrzy¿owaniu z  Myœliborsk¹.
Na odcinku ulica Projektowa-
na - M³ociny torowisko bêdzie
przebiegaæ po pó³nocnej stro-
nie Trasy Mostu Pó³nocnego,
od skrzy¿owania ze Œwi-
dersk¹ na estakadzie, dalej
przez Wis³ê, osobnym pomo-
stem (trzecim, dwa pozosta-
³e to pomosty drogowe)
wzd³u¿ Mostu Pó³nocnego.
Po miniêciu wêz³a drogowe-
go, w tym przypadku skrzy-
¿owania Wis³ostrady, Mary-
monckiej - Pu³kowej i trasy
Mostu Pó³nocnego, linia po-
biegnie po zmodernizowa-
nym torowisku ulicy Pstrow-
skiego a¿ do wêz³a M³ociny.

Czekamy z niecierpliwo-
œci¹ na bia³o³êcki tramwaj.
Modernizacja Modliñskiej,
Most Pó³nocny, no i mkn¹cy
po szynach Swing. To napa-
wa otuch¹.

                  (egu)

Pasa¿erowie skar¿¹ siê na
potworny œcisk. Nasza czytel-
niczka pisze - Je¿d¿ê t¹ lini¹

ze stacji Warszawa - Chosz-
czówka do stacji Warszawa -

Gdañska. Poci¹g rozpoczyna
swój bieg w Legionowie,

gdzie zatrzymuje siê na
dwóch stacjach w tzw. 2 stre-

fie biletowej ZTM. Kiedy po-

ci¹g wje¿d¿a na stacjê War-
szawa - Choszczówka jest

ju¿ tak przepe³niony, ¿e bar-
dzo ciê¿ko jest do niego

Wsi¹œæ do poci¹gu
W godzinach porannego i popo³udniowego szczytu w

poci¹gach linii S9 z Warszawy Gdañskiej do Legionowa/
Wieliszewa i z powrotem, rozgrywaj¹ siê sceny rodem
z minionej epoki.

wsi¹œæ, a stacja Warszawa -

Choszczówka jest pierwsz¹

stacj¹ w tzw. 1 strefie bileto-

wej ZTM. Poci¹gi linii S9 z³o-
¿one s¹ tylko z 3 wagonów,

dlatego uwa¿am, ¿e koniecz-

ne jest natychmiastowe wy-

d³u¿enie sk³adów do co naj-

mniej 5 wagonów, a ponadto
dwukrotne zwiêkszenie czê-

stotliwoœci kursowania tych

poci¹gów. Sytuacjê, jaka ma
miejsce w poci¹gach linii S9
dobrze ilustruje zdjêcie. Za-
pytaliœmy, co w tej sprawie
planuje zrobiæ Zarz¹d Trans-
portu Miejskiego. Igor Kraj-
now, rzecznik ZTM powie-
dzia³ NGP – Wiemy, co siê
dzieje w poci¹gach linii S9 w

godzinach szczytu. Jeœli cho-

dzi o zwiêkszenie czêstotli-

woœci kursowania poci¹gów,

to na razie jest to niemo¿liwe
ze wzglêdu na remont toro-

wiska, który wci¹¿ trwa na tej

linii. Robimy przymiarki do

wyd³u¿enia sk³adów, ale to

zale¿y od mo¿liwoœci Kolei
Mazowieckich, które s¹ dys-

ponentem taboru. Planujemy

zwiêkszenie iloœci wagonów

jedynie w sk³adach kursuj¹-

cych w godzinach porannego
i popo³udniowego szczytu. O

terminie tych zmian bêdziemy

informowaæ pasa¿erów.

(egu)

Pisaliœmy o tym w ubie-
g³ym roku w grudniu i spo-
dziewaliœmy siê, ¿e sprawa
znajdzie szczêœliwy epilog.
Niestety - w miejsce uci¹¿li-
wego s¹siedztwa, pojawi³o
siê inne, nie mniej uci¹¿liwe
– firma „Rejko”, remontuj¹ca
maszyny myj¹ce. Od same-
go rana pojawiaj¹ siê ha³aœli-
we wózki wid³owe, dowo¿¹-
ce urz¹dzenia do hali, miesz-
kañcy s¹ zmuszeni do wdy-
chania spalin emitowanych
przez wózki, nie daje wypo-
cz¹æ dokuczliwy dŸwiêk szli-
fierek, wiertarek i m³otków.
Jeden z mieszkañców Kon-
waliowej, Piotr Koz³owski,
z³o¿y³ doniesienie do komen-
danta Policji Warszawa Bia-
³o³êka. Ten nie znalaz³ jednak
w postêpowaniu pracowni-
ków i szefostwa „Rejko” zna-
mion wykroczenia. Innego
zdania jest mieszkaniec i na
dowód przytacza artyku³ 51,
paragraf 1 Kodeksu wykro-
czeñ. - Nasz dom stoi w tym

miejscu od 1927 roku. Firma
„Rejko” pojawi³a siê tu przed
kilkoma miesi¹cami i zak³óca
nasz spokój. Jako zasiedzia-
³y obywatel oczekiwa³bym od
policji wiêkszego szacunku i
wnikliwoœci w badaniu tej
sprawy. Firma prowadzi dzia-
³alnoœæ ewidentnie uci¹¿liw¹
dla otoczenia. Moim zda-
niem, powinna dostosowaæ
siê do istniej¹cych warunków,
tzn. uwzglêdniæ fakt, ¿e tu¿
obok s¹ budynki mieszkalne
i ¿e ¿yj¹ w nich ludzie. Ocze-
kiwa³bym zrozumienia, prze-
cie¿ te uci¹¿liwe prace mo¿-
na prowadziæ w zamkniêtych
pomieszczeniach, czy te¿
zainstalowaæ ekrany aku-
styczne. Na dok³adkê jeszcze
w firmie Auto Mustang, znaj-
duj¹cej siê równie¿ w pobli-
¿u mojego domu, niemal co
noc (o 4, 5 nad ranem) w³¹-
cza siê bardzo g³oœny alarm.
O tym te¿ wielokrotnie powia-
damia³em policjê, bez efektu.
T³umaczono mi, ¿e jeœli nie
ma na miejscu nikogo z pra-
cowników firmy, nie mo¿na
nic zrobiæ. A przecie¿ mo¿na
choæby pouczyæ w³aœciciela
firmy i zobligowaæ go do na-
prawienia alarmu – mówi
Piotr Koz³owski.

Bêdziemy œledziæ losy tej
sprawy i zmagania mieszkañ-

ców z ha³aœliwym s¹siedztwem.
(egu)

Znów g³oœno
na Konwaliowej

Mieszkañcy Konwaliowej 12 nie maj¹ szczêœcia do
s¹siedztwa. D³ugotrwa³a i wyczerpuj¹ca walka o ciszê
zakoñczy³a siê w ubieg³ym roku. Uci¹¿liwa firma prze-
nios³a siê w inne miejsce, mieszkañcy odetchnêli z ulg¹.
Nie na d³ugo.

Zakryta Odkryta
Podczas wyjazdu z nowego osiedla JWC przy Odkrytej 65

trzeba bardzo uwa¿aæ. Nic nie widaæ - alarmuj¹ mieszkañcy.
Parkuj¹ce wzd³u¿ Odkrytej auta skutecznie zas³aniaj¹ wi-

docznoœæ. Ta sprawa jest na tyle dokuczliwa, ¿e doczeka³a
siê ju¿ interpelacji, któr¹ z³o¿y³ do Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka
Wojciech Tumasz. W celu poprawienia widocznoœci radny

proponuje ustawienie lustra po przeciwnej stronie ulicy.

Wydaje siê, ¿e to dobry pomys³.                                  (egu)
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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

22 676-59-56, 608-519-073
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 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 powo-
duj¹ 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

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

dokoñczenie ze str. 1

Ignorancja POprawek
aktywnoœci radnego w kwestii
propozycji rozwi¹zania proble-
mów dzielnicy. Przedziwna
jest aktywnoœæ do krytykowa-
nia wszystkich inicjatyw urzê-
du, w tym niewiedza radnego
o dzia³aniach urzêdu w zakre-
sie pozyskiwania œrodków z
UE. Urz¹d dzielnicy obecnie
przygotowuje siê do podpisa-
nia kilku umów na dofinanso-
wanie programów realizowa-
nych w szko³ach.

Wracaj¹c do inwestycji.
Mimo kryzysu finansów m.st.

Warszawy i dzielnicy nadal bê-
dziemy inwestowaæ w to, co
najwa¿niejsze dla Bia³o³êki,
m.in. oœwiatê, drogi, kulturê i
sport. Wydatki jednak bêd¹ do-
stosowane do mo¿liwoœci, czyli
– niestety - malej¹cych wp³y-
wów z podatków do bud¿etu.
Wspó³pracuj¹c z w³adzami
miasta, a nie histerycznym
krzykiem w mediach, co suge-
rowa³ w swojej wypowiedzi rad-
ny, mamy nadziejê, ¿e uda siê
nam stopniowo rozwi¹zywaæ
najistotniejsze problemy. Ju¿
dzisiaj wiemy, ¿e mimo ograni-

czeñ bud¿etowych bêdziemy
mogli rozpocz¹æ budowê kolej-
nych dwóch szkó³. Przypomi-
nam: dotychczas zmodernizo-
waliœmy lub budujemy  6 szkó³.
To rekord w historii bia³o³êckie-
go samorz¹du.

Przez lata poprzednie za-
rz¹dy nie by³y w stanie doga-
daæ siê z miastem, aby przy-
spieszyæ budowê Mostu Pó-
³nocnego, skutecznie zabie-
gaæ o remont i modernizacjê
Modliñskiej. Mo¿e opozycjê
razi porozumienie na szczeblu
partii, ale jest ono skuteczne,
choæ w naszej dzielnicy, wspó-
³praca ma te¿ charakter poza-
partyjny. Na szczeblu rady
miasta i dzielnicy realizujemy
te¿ inicjatywy wychodz¹ce od
opozycji, na takich zasadach
powsta³ skatepark. POprawki
PO po poprzednikach, by³y
mo¿liwe g³ównie dziêki dobrej
wspó³pracy z w³adzami mia-
sta. Po prostu ludzi z tej sa-
mej opcji zazwyczaj ³atwiej siê

przekonuje do s³usznoœci ce-
lów koniecznych dla rozwoju
Bia³o³êki.

Z dzia³alnoœci i polityki mia-
sta korzysta  sam radny  i jego
fundacja. Tylko w ubieg³ym
roku z bud¿etu miasta st. War-
szawy i dzielnicy otrzyma³a
ona na dzia³alnoœæ ok. 360
tys. z³. Mimo ostrej krytyki
dzia³añ PO i obecnego zarz¹-
du dzielnicy Pan W³odkowski
ca³y czas zabiega o dotacje i
z nich korzysta. A my,
uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e opozy-
cja ma swoje prawa - ¿yczy-
my ka¿demu powodzenia w
dzia³aniach prospo³ecznych.

Jacek Kaznowski

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje kolejn¹ edycjê
warsztatów umiejêtnoœci wychowawczych oraz poradnic-
twa i konsultacji dla rodziców i rodzin, które zwiêkszaj¹
kompetencje rodzicielskie oraz daj¹ wsparcie w trudnych
sytuacjach ¿yciowych.

Mog¹ uczestniczyæ w nich
rodzice dzieci w ró¿nym wie-
ku. Warsztaty zawieraj¹ wiele
tematów takich jak: efektywne
porozumiewanie siê z dzieæmi,
trzymanie konsekwencji i gra-
nic, rozwi¹zywanie konfliktów,
motywowanie do samodziel-
noœci i aktywnoœci, nauki, ade-
kwatne stosowanie pochwa³,
wzmacnianie rozwoju i zdolno-
œci dzieci, radzenie sobie z
dzieæmi nadpobudliwymi czy
dorastaj¹cymi, wzmacnianie
rozwoju ma³ego dziecka po-
przez zabawy i wiele innych
przydatnych rodzicom.

Zajêcia prowadzone s¹ w
formie warsztatowej z wyko-
rzystaniem wielu praktycz-
nych æwiczeñ, w ma³ych gru-
pach. Dodatkowo rodzice
mog¹ skorzystaæ z grupy
wsparcia w Zespole Zacisze,
której najbli¿sze spotkanie od-
bêdzie siê 21 paŸdziernika o
godzinie 18.00.

Rozpoczyna siê równie¿
dzia³alnoœæ „klubu mam” dla

mam ma³ych dzieci w Zespo-
le Z¹bkowska w pi¹tki miêdzy
9 a 12.

Mo¿na te¿ skorzystaæ ze
wsparcia indywidualnego w
formie poradnictwa i konsulta-
cji dla rodziców oraz terapii
rodzinnej oraz dla par.

Z proponowanych przez
nas zajêæ mog¹ korzystaæ
wszystkie rodziny, w tym ad-
opcyjne i zastêpcze, a tak¿e
dziadkowie i babcie zajmuj¹-
cy siê wnukami.

Zajêcia realizujemy w czte-
rech Oœrodkach prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie dla
Rodzin, Zespo³ach Psycholo-
giczno–Terapeutycznych:
- „ZACISZE” ul. Pszczyñska 26 m 57,
tel. 22 253 49 47; tel. 518 452 047
- „NOWODWORY” ul. Œwiatowida 63B
m 85, tel. 22 302 63 85;
- „Z¥BKOWSKA” ul. Z¹bkowska 39
m 1, 2, tel. 22 619 42 67.
- „WILEÑSKA” ul. Wileñska 45 m 39,
tel. 22 253 49 47; tel. 518 452 047

Osoby zainteresowane pro-
szone s¹ o zg³aszanie siê pod
numerami telefonów 22 253
49 47; tel. 518 452 047. Tu
równie¿ mo¿na uzyskaæ wiê-
cej informacji o prowadzonych
przez nas zajêciach.

Zajêcia dla mieszkañców
Warszawy dofinansowywa-
ne s¹ miêdzy innymi ze œrod-
ków Miasta Sto³ecznego
Warszawy, a dla mieszkañ-
ców Województwa Mazo-
wieckiego ze œrodków Woje-
wody Mazowieckiego.
Psycholog Anna Szymczak

Bezp³atne warsztaty i porady
dla rodziców i rodzinW interpelacjach radni wra-

cali g³ównie do poruszanych
wczeœniej spraw,  m.in. monito-
ringu w Parku Bródnowskim
(Witold Harasim), znaków dro-
gowych, zagro¿enia zalaniem
Zacisza, drugiej linii metra, przy-
stanku SKM, opóŸnienia re-
montu skrzy¿owania ulicy Bu-
kowieckiej (Maciej Jankiewicz),
konfliktu na ul. Piotra Skargi 58A
(Sebastian Koz³owski), prac na
ul. Sternhela (Maciej Danko),
przetargów na „radosn¹ szko-
³ê” (Tomasz Cichocki), niebez-
piecznych przejazdów na ul.
Chodeckiej, dostêpnoœci lokali
wyborczych dla osób niepe³no-
sprawnych (Anna Moczulska),
opieki socjalnej nad 6-latkami w
szko³ach (Iwona Wujastyk),
drzew zagra¿aj¹cych bezpie-
czeñstwu (Anna Kuczyñska).
Odpowiedzi udzielali: burmistrz
Grzegorz Zawistowski i jego za-
stêpcy: Janusz Janik, S³awomir
Antonik i Krzysztof Bugla.

Uchwa³odawcza czêœæ sesji
rozpoczê³a siê od zmiany za-
³¹cznika dzielnicowego do bu-
d¿etu m.st. Warszawy na rok
2010. Najwa¿niejsz¹ spraw¹

LVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany w bud¿ecie i oœwiacie
28 wrzeœnia pierwsz¹ czêœæ sesji prowadzi³ przewodni-

cz¹cy Zbigniew Poczesny, drug¹ – wiceprzewodnicz¹cy
Maciej Jankiewicz; liczenie g³osów powierzono Jackowi
Duczmanowi. 13-punktowy porz¹dek dzienny nie okaza³
siê pechowy: godzinê zajê³y interpelacje i wnioski, 90
minut – podjêcie 9 uchwa³.

by³o gromadzenie œrodków na
modernizacjê, zamkniêtej w
ubieg³ym roku, p³ywalni krytej
„Polonez” przy ul. £abiszyñ-
skiej na ³¹czn¹ kwotê 3 657
862 z³ (oszczêdnoœci z zada-
nia „Budowa mieszkañ komu-
nalnych – I, II, III etap – 2 057
862 z³; ponadplanowe docho-
dy 2010 roku – 1 400 000 z³ i
oszczêdnoœci z wydatków bie-
¿¹cych OSiR – 200 000 z³).
Ponadto, w ramach rz¹dowe-
go programu „Radosna szko-
³a”, zrezygnowano z moderni-
zacji placu zabaw przy SP nr
28 przy ul. Goœcieradowskiej,
zaoszczêdzone œrodki prze-
znaczono na modernizacjê
placów zabaw: przy SP 275
przy ul. Œw. Hieronima (66 400
z³), przy SP nr 114 przy ul. Re-
miszewskiej (25 000 z³) i przy
SP nr 84 przy ul. Radzymiñ-
skiej 277 (13 000 z³). O 17 390
z³ zwiêkszono œrodki na  reali-
zacjê Partnerskiego Projektu
„Comenius”, o 15 000 z³ – na
zakup nagród w konkursie eko-
logicznym „Wielka woda –
piêkna, groŸna, po¿yteczna”.
Zmiany zosta³y pozytywnie

zaopiniowane przez 5 komisji
merytorycznych. Na sesji Jan
Mamaj podda³ krytyce przenie-
sienie œrodków z „budowy
mieszkañ komunalnych”: na
remont p³ywalni. Po dyskusji i
sporach, uchwa³ê podjêto 13
g³osami, przy 2 przeciwnych i
4 wstrzymuj¹cych siê.

Bez dyskusji, jednomyœlnie
przyjêto uchwa³y, skierowane
do Rady Warszawy, o zmianie
nazw: Przedszkola nr 95 im.
Króla Maciusia I na Przed-
szkole z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi nr 95 im. Króla Maciu-
sia I oraz Przedszkola nr 91
na Przedszkole nr 91 „Zacza-
rowany Ogród”.

Do Rady Warszawy skierowa-
ne zosta³y tak¿e trzy uchwa³y:

- w sprawie za³o¿enia Ze-
spo³u Szkó³ z Oddzia³ami Dwu-
jêzycznymi ul. Olgierda 35/41,
w sk³ad którego wchodz¹: Gim-
nazjum nr 142 i CXXXVII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce (20
g³osów – za, 1 – wstrz.);

- w sprawie zmiany obwo-
dów publicznych szkó³ podsta-
wowych w dzielnicy Targówek
(16 g³osów – za, 5 – przeciw);

- w sprawie zmiany obwo-
dów publicznych gimnazjów w
dzielnicy Targówek (19 g³o-
sów – za, 1 – wstrz.).

18 radnych popar³o (1
wstrzyma³ siê od g³osu)
uchwa³ê, pozytywnie opiniu-
j¹c¹ przed³o¿ony przez za-
rz¹d dzielnicy Targówek wy-
kaz lokali mieszkalnych, prze-
znaczonych do sprzeda¿y
bezprzetargowej na rzecz ich
najemców. Wykaz obejmuje 9
lokali w budynku przy ul. Rem-
bieliñskiej 2 oraz 3 lokale przy
ul. ¯uromiñskiej 14.

W zwi¹zku ze stwierdze-
niem b³êdów (przestawienie
cyfr w symbolach klasyfikacji
rodzajowej oraz ró¿nicy war-
toœci œrodków trwa³ych) w za-
³¹czniku do uchwa³y Rady
Dzielnicy Targówek z 29 I
2010 i uchwa³y Rady Warsza-
wy z 10 VI 2010 - Rada pod-

jê³a eliminuj¹c¹ te b³êdy
uchwa³ê w sprawie przekaza-
nia wytworzonych œrodków
trwa³ych Oœrodkowi Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Targówek
(ogrodzenie terenu OSiR przy
ul. Blokowej 3 oraz oœwietle-
nie stadionu pi³karskiego
OSiR przy ul. £abiszyñskiej
20). Za przyjêciem uchwa³y
opowiedzia³o siê 18 radnych,
1 wstrzyma³ siê od g³osu.

W ostatniej uchwale, wcze-
œniej rozpatrzonej przez komisjê
rewizyjn¹, Rada uzna³a za bez-
zasadn¹ skargê Ma³gorzaty Ka-
miñskiej na dzia³anie dyrektora
ZGN w dzielnicy Targówek – z
przyczyn faktycznych i praw-
nych. Uchwa³ê przyjêto 18 g³o-
sami, przy 3 wstrzymuj¹cych siê.

Obradom przys³uchiwali siê
dyrektorzy placówek oœwiato-
wych Targówka. Oprócz podej-
mowanych decyzji w sprawach
oœwiaty mieli okazjê oceniaæ
aktywnoœæ radnych, obserwo-
waæ spory proceduralne  co do
d³ugoœci wypowiedzi i dopusz-
czalnej iloœci „ad vocem”. Nie-
w¹tpliwie zainteresowa³a ich
wyra¿ona przez radnego w¹t-
pliwoœæ: czy Rada Dzielnicy i
Rada Warszawy powinny zaj-
mowaæ siê takimi g³upstwami
jak nazwa przedszkola, czy dy-
rektor tej placówki i Rada Pe-
dagogiczna? oraz nie rozstrzy-
gniêty na sesji dylemat, czy
obecny zarz¹d Targówka jest
lepszy od poprzednich.

K.

Burmistrz wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Dyrektor Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zapraszaj¹ na uroczyste obchody

Dnia Seniora

które odbêd¹ siê 21 paŸdziernika o godz. 11.00

w Sali Teatralnej Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

ul. Vincenta van Gogha 1

W programie:

czêœæ oficjalna i spektakl „Tango. Zapach mi³oœci”

Wstêp za zaproszeniami do odbioru w Centrum
Aktywnoœci Lokalnej ul. Porajów 14, poniedzia³ek
– pi¹tek w godz. 9.00 – 18.00



4  nowa gazeta praska

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania
dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

6 X (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 10 z³.

9 X (sobota) - „Sobota dla Ciebie”:
* Akademia „Dotknij sztuki” - Program adresowany jest do
dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców. Dzieci w atmosferze
zabawy bêd¹ tworzy³y swoje dzie³a, rozwija³y siê ruchowo,
poznawa³y rówieœników. Instruktorzy poka¿¹, jak siê bawiæ
twórczo, jak pozytywnie wykorzystaæ potencja³ dzieci. Op³ata
za semestr: 120 z³/dziecko. Zapisy w sekretariacie DK

„Zacisze”. Koordynator Akademii „Dotknij sztuki”: Katarzyna

Tumi³owicz-Piotrowska, email: dk@zacisze.waw.pl

* warsztaty fotograficzne – nowy cykl warsztatów,
* warsztaty akwareli – pejza¿ w technice mokre w mokre,
* warsztaty robienia bi¿uterii – wykonanie dwóch par
kolczyków z modeliny.

Koszt 25 z³/osobê za jedne warsztaty. Obowi¹zuj¹ zapisy.
10 X (niedziela) godz. 17.00 - „Œwiat Wilkonia” – otwarcie
wystawy prac Józefa Wilkonia. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
14 listopada.
13 X (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków,
13 X (œroda) godz. 18.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów Ko³a nr 5 – Zacisze.
16 X (sobota) godz. 10.00-13.00 - „Sobota dla Ciebie”:
warsztaty „Ksiêga D¿ungli” – ka¿dy tata niech weŸmie ma³olata
– warsztaty familijne prowadzone przez artystê Józefa

Wilkonia. Obowi¹zuj¹ zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
20 X (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 10 z³.
23 X (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
23 X (sobota) - „Sobota dla Ciebie”:
* warsztaty malarskie – pejza¿e jesienne,
* decoupage – cieniowane talerze i zamro¿ona niespodzianka.

Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

24 X (niedziela) - Halloween – bal dla dzieci:
godz. 10.00-12.00 dzieci w wieku 2,5 – 4 lata,
godz. 13.00-15.00 dzieci od 4 do 7 lat.
W programie tañce i zabawy. Niezapomniana przygoda w
specjalnie przygotowanej scenerii. Cena 15 z³. Obowi¹zuj¹
zapisy (iloœæ miejsc ograniczona).
27 X (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla seniorów.

Wstêp 10 z³.
Szczegó³y na temat w/w wydarzeñ znajd¹ Pañstwo na stronie:

www.zacisze.waw.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

Do 20 paŸdziernika godz. 10.00 - 18.00 - Wystawa malar-
stwa Oganesa Kazariana. PraGaleria, Dom Kultury Praga -
I piêtro
10 paŸdziernika (niedziela) godz. 20.00 - EtnoPraga -

Evolution Dejavu - etno groove z Czeskiej Republiki, Sen
Pszczo³y, ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny

13 paŸdziernika (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹
¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata

- „Azja ornamentalna” - prof. Stanis³aw Godziñski (Wydzia³
Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

15 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 19.30 - Na Pradze Jest Jazz
– Tomek Sowiñski & the Collective Improvisation Group

„SYNERGY”. Teatr Praga; ul. Otwocka 14.

Bilety: 30 z³ normalny, 20 z³ ulgowy. Tomek Sowiñski and
the Collective Improvisation Group (C.I.G.) zosta³a za³o¿ona

przez Tomasza Sowiñskiego w 2005 roku. Nowa ods³ona jest
kontynuacj¹ muzycznych poszukiwañ pierwszego sk³adu

zespo³u, brzmienie zosta³o wzbogacone o gitarê i dŸwiêki
elektroniczne. Pierwsza p³yta „Illustration”, nagrana przed

trzema laty w 9-osobowym sk³adzie, zosta³a nominowana

do p³yty roku na internetowym forum jazzowym diapazon.pl
oraz zdoby³a bardzo dobre recenzje wœród muzyków i

publicznoœci.

19 paŸdziernika (wtorek) godz.18.00 - Praskie Spotkania
z Gwiazd¹. Goœciem DK Praga bêdzie Maciej Stuhr.
Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru Jerzy WoŸniak

20 paŸdziernika (œroda) godz.17.30 - „Czaruj¹ca Indonezja,
Sumatra, Jawa, Bali”. Pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹

Bo¿eny Ostrowskiej

25 paŸdziernika (poniedzia³ek) godz.17.30 - Spotkanie
Klubu Praskich Twórców, prowadzi Marek £awrynowicz- W jakim celu do szko³y

zosta³ zaproszony aktor
teatru Robert Kudelski?

Jestem liderem  akcji „Czy-
taj¹ce szko³y”. Robert Kudel-

ski zosta³ zaproszony w Dniu

Bajki w ramach akcji „Ty-

dzieñ Czytania Dzieciom na

Targówku”. Od 1 wrzeœnia

organizujê spotkania z cieka-

wymi ludŸmi; np. w tym ty-

godniu by³o spotkanie z

radn¹ Targówka, Ann¹ Ku-
czyñsk¹, która równie¿ czy-

Czytamy dzieciom
1 paŸdziernika w Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul.

Samarytanka 11/13 odby³o siê niecodzienne spotkanie z

aktorem Robertem Kudelskim. Pan Robert z odpowied-
ni¹ ekspresj¹ przeczyta³ bajki, które wybra³y dzieci ze

Zbioru Bajek, opowiedzia³ o swojej nauce w szko³ach,

udziela³ odpowiedzi na spontanicznie zadawane przez
dzieci pytania, dotycz¹ce pracy aktora i zaprosi³ wszyst-

kich obecnych na spektakle do Teatru „OCHOTA”, które-
go jest w³aœcicielem. Uczniowie klasy III A byli przebrani

za najbardziej znane postacie z ró¿nych bajek.

Po spotkaniu o rozmowê poprosi³am organizatorkê

cyklu spotkañ Annê Wirtek.

ta³a dzieciom bajki oraz z

psychologiem prof. dr hab.
Januszem Kostrzewskim.

Poza tym fragmenty znanych

ksi¹¿ek czytali dzieciom ich
dziadkowie, rodzice, nauczy-

ciele, siostra zakonna i szkol-
na pielêgniarka.

- Wiem o programie edu-
kacyjnym „Ca³a Polska

Czyta Dzieciom”. Czy Pani

szko³a przyst¹pi³a do tego
programu?

Nasza szko³a przyst¹pi³a
do edukacyjnego programu
„Czytaj¹ce szko³y” realizowa-
nego przez Fundacjê ABC
XXI w ramach kampanii „Ca³a
Polska Czyta Dzieciom”. St¹d
pomys³ zaproszenia do szko-
³y aktora z teatru.

- Spotkanie by³o bardzo

udane i sympatyczne, czy
ktoœ Pani pomaga³ w orga-

nizacji tego przedsiêwziê-

cia, przecie¿ wymaga³o to
sporo czasu i inwencji?

Aktor zosta³ zaproszony
przez rodziców dzieci i dyrek-

torkê szko³y Annê Retman-

Stañczyk. W organizowaniu
pomaga³a Katarzyna Szer-

szeñ – wychowawczyni œwie-
tlicy. Spotkanie natomiast pro-

wadzi³a kierownik œwietlicy

Agnieszka Duda-Ambroziak.

Jestem przekonana, ¿e w

tak mi³ym gronie dobrze siê
pracuje, jestem pod wra¿e-

niem estetycznego wystro-
ju szko³y, jej czystoœci oraz

wspaniale urz¹dzonego bo-

iska szkolnego, o którym
s³ysza³am, ¿e latem jest

udostêpniane dzieciom z
osiedla.

Za rozmowê dziêkuje

Bogumi³a Szyd³owska

Dom Kultury „Zacisze”, ul.
Blokowa 1 zaprasza 16 paŸ-
dziernika (sobota) w godz.
10.00-13.00 na warsztaty fa-
milijne prowadzone przez ar-
tystê Józefa Wilkonia. Pod-
czas warsztatów powstan¹
drewniane zwierzêta i ptaki.
Artysta da wskazówki. Prace
duety rodzinne wykonuj¹ sa-
modzielnie. Mo¿na przynieœæ
korzeñ drzewa, z którego zo-
stanie wykonana rzeŸba. Tata
powinien zabraæ ze sob¹:
ma³y m³otek, pi³kê rêczn¹,
jeœli posiada d³utko do drewna.

Józef Wilkoñ o sobie: „Za-
wsze mia³em szczególny sto-
sunek do natury. Wychowa³em
siê poœród podwórzowych
psów, kotów i kur. Obok by³ las,
a w nim lisy, borsuki i zaj¹ce”.

Józef Wilkoñ ur. 1930 -
Malarstwo, RzeŸba, Grafika

Malarz ilustracji. Wielki nar-
rator. Artysta wszechstronny.
RzeŸbiarz, scenograf, projek-
tant gobelinów. Autor ilustra-
cji i szaty graficznej do pra-
wie 200 ksi¹¿ek wydanych w
Polsce i na œwiecie. Japoñ-
czycy chc¹ stworzyæ jego
muzeum, a W³osi uwa¿aj¹ go
za jednego z najwybitniej-
szych ilustratorów.

Od kilkunastu lat tworzy
obiekty rzeŸbiarskie – zwierzê-
ta, ryby, ptaki. O swej arty-
stycznej ewolucji mówi: „Malo-
wa³em tuszem i akwarel¹, z

Sobota dla Ciebie
„Ksiêga D¿ungli” – ka¿dy tata niech weŸmie ma³olata

(w wieku 6-12 lat).

gestu. Moj¹ ambicj¹ by³o
uchwyciæ ruch i charakter zwie-
rzêcia jednym poci¹gniêciem
du¿ego pêdzla. Teraz rolê
pêdzla spe³niaj¹ uderzenia

siekiery czy poci¹gniêcia elek-
trycznej pi³y – moje zwierzaki
s¹ zrobione kilkunastoma cio-
sami”. Przyznaje, ¿e chcia³by
ocaliæ ca³¹ faunê. Od dzieciñ-

stwa bliski by³ mu œwiat zwie-
rz¹t. Doskonale pozna³ ich
zwyczaje. Wspomina œwiat,
którego nigdzie potem ju¿ nie
by³o. Pastwisko z krow¹ Pyzi¹,

konia £yska z gospodarstwa
dziadków, czy borsuki i lisy z
pobliskiego lasku Wygasia.
W³aœnie takie obrazy inspiro-
wa³y artystyczn¹ wyobraŸniê

od samego pocz¹tku.

Koszt: 20 z³ (rodzic +
dziecko). Obowi¹zuj¹ wcze-
œniejsze zapisy i wp³aty (25
miejsc).

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

Mam zas¹dzone alimenty. Ostatnio nie p³acê ich regu-

larnie. Moja by³a ¿ona grozi mi, ¿e skieruje sprawê do

komornika i to on bêdzie œci¹ga³ nale¿noœci z mojego
wynagrodzenia za pracê (jestem zatrudniony na umowê

o pracê). Czy komornik mo¿e zaj¹æ ca³e moje dochody?

Marek M.

Egzekucja alimentów
z wynagrodzenia za pracê

Prawnik radzi

Zgodnie z kodeksem pracy

z wynagrodzenia za pracê - po
odliczeniu sk³adek na ubezpie-

czenia spo³eczne oraz zaliczek

na podatek dochodowy od
osób fizycznych - potr¹ceniu

podlegaj¹ sumy egzekwowane
na mocy tytu³ów wykonaw-

czych na zaspokojenie œwiad-

czeñ alimentacyjnych; sumy
egzekwowane na mocy tytu³ów

wykonawczych na pokrycie na-
le¿noœci innych ni¿ œwiadcze-

nia alimentacyjne; zaliczki pie-

niê¿ne udzielone pracowniko-
wi; kary pieniê¿ne przewidzia-

ne w art. 108. Potr¹ceñ doko-
nuje siê w ww. kolejnoœci, a

wiêc kwoty na pokrycie œwiad-

czeñ alimentacyjnych korzy-
staj¹ z pierwszeñstwa. Kodeks

pracy przewiduje jednak pew-

ne ograniczenia co do kwot,

które mog¹ byæ potr¹cane z

wynagrodzenia. W przypadku
œwiadczeñ alimentacyjnych

potr¹cenia mog¹ byæ dokony-

wane do wysokoœci trzech pi¹-

tych wynagrodzenia. Potr¹ceñ

nale¿noœci z wynagrodzenia
pracownika w miesi¹cu, w któ-

rym s¹ wyp³acane sk³adniki wy-

nagrodzenia za okresy d³u¿sze

ni¿ 1 miesi¹c, dokonuje siê od

³¹cznej kwoty wynagrodzenia
uwzglêdniaj¹cej te sk³adniki

wynagrodzenia. Komornik nie

mo¿e wiêc zaj¹æ ca³ego Pana

wynagrodzenia. Przy egzeku-

cji œwiadczeñ alimentacyjnych
nie obowi¹zuj¹ kwoty wolne od

potr¹ceñ, w odró¿nieniu m.in.

od pozosta³ych sum egzekwo-

wanych na podstawie tytu³ów
wykonawczych, gdzie kwota

wolna równa siê wysokoœci mi-

nimalnego wynagrodzenia za
pracê, przys³uguj¹cego pra-

cownikowi zatrudnionemu w
pe³nym wymiarze czasu pracy,

po odliczeniu sk³adek na ubez-

pieczenia spo³eczne oraz za-
liczki na podatek dochodowy

od osób fizycznych. Konkludu-
j¹c, potr¹cenie z tytu³u egze-

kucji œwiadczeñ alimentacyj-

nych mo¿e zostaæ dokonane w
granicach do 3/5 wynagrodze-

nia i nie obowi¹zuje kwota wol-
na od potr¹ceñ.

Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-

deks Pracy (Dz.U.98.21.94).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. (22) 215-69-84, (22) 698-22-19

kom. 500-020-048, 515-134-071

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3

22 675-05-03
501-108-297



nowa gazeta praska  5

Dzielnicowy Zak³ad Oczyszczania Z-4      ul. Kopijników 13
Praga Pó³noc, Bia³o³êka, Targówek

SPRZEDA¯      pon. - pt.      7:00-15:00
tel. (22) 884 31 71, (22) 811 71 01,
(22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
kom. 663 661 354, 663 664 160      e-mail: z4@mpo.com.pl

KONTENERY W SUPER CENIE
ZADZWOÑ I SPRAWDZ!

Zagadnienia z zakresu
oœwiaty prezentowa³a radna
Danuta Winnicka szczegó³owo
nakreœlaj¹c zrealizowane pro-
jekty, które dotyczy³y m.in. roz-
budowy, modernizacji i popra-
wy stanu placówek oœwiato-
wych - szkó³ i przedszkoli, po-
szerzenia oferty edukacyjnej,
budowy boisk szkolnych.

Prezentacja Bartosza Szaj-
kowskiego dotyczy³a m.in. reali-
zacji nastêpuj¹cych programów:
„Od zabawy do sportu”, „Otwar-
te obiekty sportowe”, akcji
„Sportowa zima i lato w mie-
œcie”, „Programowe zajêcia po-
zalekcyjne dla dzieci i m³odzie-
¿y”, „Otwarte boiska sportowe”
i wielu innych cennych przedsiê-
wziêæ, które mo¿liwe by³y dziê-
ki znacznemu wzrostowi nak³a-
dów na sport w czasie ostatniej
kadencji. Zaowocowa³o to dru-
gim miejscem Targówka wœród
18 dzielnic w Warszawskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y.

Zbigniew Poczesny nakreœli³
szereg dzia³añ, jakie podjêto i
zrealizowano oprócz tradycyj-
nych imprez i inicjatyw kultural-
nych. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje m.in. zorganizowanie
Artystycznych Poniedzia³ków na

Targówku, Miêdzyszkolnych Dni
Kultury, zjawiskowego Parku
RzeŸby w Parku Bródnowskim i
wiele innych cennych inicjatyw
zwi¹zanych ze œwiatem kultury.

Inwestycje to domena rad-
nego Wies³awa Raboszuka.
Podczas swojego wyst¹pienia
skupi³ siê na rozbudowie Przy-
chodni Rehabilitacyjnej przy ul.
Balkonowej 2/4 wraz z przyle-
gaj¹c¹ do niej p³ywalni¹ reha-
bilitacyjno - oœwiatow¹ „Mu-
szelka”. Warto nadmieniæ, ¿e
Przychodnia Rehabilitacyjna
wraz z p³ywalni¹ jest jedynym
takim obiektem na Mazowszu,
który bêdzie s³u¿y³ nie tylko
mieszkañcom Targówka.

Zwrócono równie¿ uwagê, ¿e
w dzielnicy przyspieszy³y inwe-

stycje dot. budownictwa komu-
nalnego oraz budowa i moder-
nizacja ulic. Prezentacja celów
i projektów zrealizowanych w
ostatniej kadencji sta³a siê przy-
czynkiem do dyskusji. By³a to
œwietna okazja do wys³uchania
uwag i propozycji samych
mieszkañców – taki przecie¿
by³ cel tego spotkania zgodnie
z has³em ,,Wasze Wariacje, Na-
sze Inspiracje’’. Wiele cennych
uwag i próœb mieszkañców sta-
nie siê dla radnych wyznaczni-
kiem ich dzia³añ w nastêpnej
kadencji. Wszystkie pomys³y
zosta³y spisane na 4 tablicach.

Mieszkañcy Targówka w za-
kresie oœwiaty i sportu postulo-
wali dalsz¹ rozbudowê placówek
oœwiatowych i sal gimnastycz-

Spotkanie radnych z mieszkañcami Targówka
29 wrzeœnia br. w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Targówek odby³o siê

spotkanie radnych Platformy Obywatelskiej z mieszkañcami Targówka pod has³em

,,Wasze Wariacje, Nasze Inspiracje’’. Na spotkaniu zosta³y omówione w 4 blokach
tematycznych dzia³ania, które uda³o siê podj¹æ i zrealizowaæ podczas mijaj¹cej

kadencji. Wydarzenie pozwoli³o na przedstawienie luŸnych pomys³ów i gotowych
koncepcji rozwoju Targówka przez osoby najbardziej zainteresowane, czyli samych

mieszkañców. Witaj¹c wszystkich przyby³ych radna Joanna Mroczek oraz Karolina

Achramowicz przedstawi³y formu³ê spotkania oraz zachêci³y do aktywnego udzia³u
w drugiej jego czêœci.

nych podkreœlaj¹c jednoczeœnie
koniecznoœæ równomiernego
roz³o¿enia prac remontowych w
placówkach oœwiatowych. Zwró-
cono uwagê tak¿e na rozwój
sportu w przedszkolach, utwo-
rzenie amatorskich lig w dziedzi-
nie sportów zespo³owych i udo-
stêpnienie boisk szkolnych. W
dziedzinie kultury mieszkañcy
sugerowali zwrócenie uwagi w
przysz³ych dzia³aniach na rozbu-
dowê placów zabaw, zwiêksze-
nie dzia³ania ró¿nego rodzaju kó³
zainteresowañ dla dzieci i m³o-
dzie¿y, a tak¿e umo¿liwienie pro-
mowania wyst¹pieñ dzieci i pre-
zentacji ich osi¹gniêæ poprzez
domy kultury. Sugestie miesz-
kañców dotycz¹ce inwestycji
zwi¹zane by³y g³ównie z remon-
tami ulic i chodników, dotyczy³y
tak¿e kwestii regulowania stanu
prawnego gruntów, stworzenia
monitoringu komunikacji miej-
skiej, przeciwdzia³aniu zalewa-
niu gara¿y. Bardzo wa¿ne dla
mieszkañców by³o równie¿ przy-
spieszenie budowy metra i roz-
budowa ul. Œw. Wincentego.

OG

Fot. Krzysztof Chor¹¿y

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeksu Postêpowania Administra-
cyjnego (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 97/CP/2010 z dnia 22.09.2010 r. zmieniaj¹c¹ ostateczn¹
Decyzjê o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 38/CP/2010 z dnia 13.05.2010 r. ustalaj¹c¹ warunki
i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu dla
inwestycji celu publicznego polegaj¹c¹ na budowie
z³¹cza kablowego œredniego napiêcia oraz linii
kablowej œredniego napiêcia na dzia³kach nr ew. 44/1,
19/2, 32, 37, 30/2, 31, 33/2, 35/2, 36/2, 49 z obrêbu
4-07-01 oraz na dzia³kach nr ew. 8/1, 14/11, 14/29,
14/14, 14/19, 14/27, 14/37, 14/7, 14/26, 14/28,
14/32, 14/31, 14/35, 14/30 z obrêbu 4-07-02 w celu
zasilenia obiektu Centrum Hal Targowych przy
ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy rozszerzaj¹c inwestycjê o fragment
dzia³ki nr 14/13 z obrêbu 4-07-02.
Nr 99/CP/2010 z dnia 24.09.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
DN 100 mm L=cal50 m w ulicy Portowej i ul. Szczupaczej
na terenie dzia³ek nr ew. 7/6, 107, 7/1, 118/4, 122 i 145
w obrêbie 4-06-33 po³o¿onych w Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie, z³o¿onego w dniu 26.05.2008 r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w
terminie 14 dni od daty dorêczenia niniejszego
zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane
z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji
inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki
od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu
m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na
III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00
oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00. Informacje
mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem telefonu
22 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).

Bia³o³êka stale i dynamicz-
nie siê rozwija. Obecny za-
rz¹d zrealizowa³ wiele klu-
czowych dla dzielnicy inwe-
stycji. Jedn¹ z nich z ca³¹
pewnoœci¹ jest wybudowanie
Ronda Ma³ej Brzozy. Powsta-
nie tego ronda, wraz z prze-
budow¹ ca³ego wêz³a,
usprawni mieszkañcom osie-
dli Derby i Lewandów zjazd i
wjazd z ulicy G³êbockiej na
Trasê Toruñsk¹. Teraz dziêki
dwóm pasom ruch odbywa
siê p³ynnie. Wybudowano te¿
chodniki, œcie¿ki rowerowe,
zamontowano oœwietlenie i
ekrany akustyczne. Uda³o siê
tak¿e wybudowaæ ulicê No-
wodworsk¹ i Hemara, oraz
przebudowaæ ulicê Juranda
ze Spychowa, dziêki czemu
je¿d¿¹ ni¹ autobusy. Do tej
pory uda³o siê wyremonto-
waæ ulicê Modliñsk¹ na odcin-
ku od ulicy Aluzyjnej do gra-
nic miasta, co zdecydowanie
poprawi³o komunikacjê w tym
rejonie dzielnicy. Obecnie
trwaj¹ remonty w kilku miej-
scach ulicy Modliñskiej. Mimo
sporych utrudnieñ w ruchu,
wybudowanie nowej, szero-
kiej jezdni powinno roz³ado-
waæ istniej¹ce zatory na dro-
dze. Dodatkowo, ju¿ nied³u-
go, bo pod koniec przysz³e-

Odkorkujmy Bia³o³êkê
W po³owie wrzeœnia wszyscy mieszkañcy Bia³o³êki byli

œwiadkami parali¿u komunikacyjnego, jaki utworzy³ siê
na ulicy Modliñskiej na wysokoœci Kana³u ̄ erañskiego z
powodu zapadniêcia siê jednego pasa jezdni w stronê
centrum. Takie w³aœnie przypadki pokazuj¹, jak wa¿ne
s¹ inwestycje, usprawniaj¹ce komunikacjê w dzielnicy.

go roku zostanie oddany do
u¿ytkowania Most Pó³nocny,
który po³¹czy Bia³o³êkê z Bie-
lanami. Inwestycja ta pozwo-
li na szybsze dotarcie do
metra na M³ocinach, a co za
tym idzie sprawniejsz¹ komu-
nikacjê z centrum miasta.
Niew¹tpliwym atutem w
usprawnieniu komunikacji
Bia³o³êki z innymi dzielnica-
mi Warszawy bêdzie tramwaj
na Tarchomin. Dojazd na
M³ociny ze skrzy¿owania z
ulic¹ Mehoffera ma zajmo-
waæ oko³o 14 minut, nato-
miast z pêtli Winnica oko³o 21
minut. Bêdzie to szybki, no-
woczesny i ekologiczny œro-
dek transportu, kursuj¹cy z
czêstotliwoœci¹ co 2 minuty.
Pierwszy etap linii tramwajo-
wej ma powstaæ do koñca
2011 r., natomiast drugi do
koñca 2013 roku. Dla wielu
mieszkañców Bia³o³êki jest to
zapewne dobra informacja,
¿e wkrótce powstan¹ nowe
szerokie arterie komunikacyj-
ne. Dziêki tym wszystkim in-
westycjom s¹ szanse na
zmianê, na roz³adowanie kor-
ków. Choæ ka¿da nowa inwe-
stycja drogowa stwarza przej-
œciowe uci¹¿liwoœci, uwa¿a-
my, ¿e lepiej zintensyfikowaæ
inwestycje drogowe, ni¿

oczekiwaæ na nie bez koñca,
jak to bywa³o przed 2006 ro-
kiem. Same obietnice nic nie
wnosz¹. Dziœ widaæ ju¿ real-

ZAWIADOMIENIE
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 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 w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, ¿e na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,
z siedzib¹ przy ul. Piêknej 46 w Warszawie, zosta³a
wydana DECYZJA Nr 98/CP/2010 z dnia 24.09.2010 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polega-
j¹cej na budowie linii kablowej SN i NN, z³¹cz kablo-
wych NN oraz stacji transformatorowej na dzia³kach
ewid. nr: 1/2; 2; 37/6; 39 i 40 z obrêbu 4-16-03 oraz na
dzia³kach ewid. nr: 34/1; 36/1; 36/2; 36/12; 37/1; 38;
39; 40/2; 40/3; 40/4; 40/8; 40/9; 40/12; 40/13; 41/1; 41/9;
41/14; 41/19; 41/24; 41/29; 41/32; 42/10; 42/11; 42/12
i 42/19 z obrêbu 4-16-04 w liniach rozgraniczaj¹cych
ulic Olesin, Kobia³ka i Ostoja, drogi bez nazwy na
dzia³kach ewid. nr 39 z obrêbu 4-16-04 i nr 59 z obrêbu
4-16-03, prywatnej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 42/11 i 43/13 z obrêbu 4-16-04 oraz prywatnego
siêgacza pieszo-jezdnego na dzia³kach ewid. nr 40/4,
40/8, 40/9 i 40/12 z obrêbu 4-16-04, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki
w godz. od 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 – 16.00.

nie postêpuj¹ce zmiany. Jest
to szczególnie wa¿ne, jeœli
uwzglêdniæ kryzys w docho-
dach miasta i koniecznoœæ
du¿ych oszczêdnoœci w wy-
datkach na najbli¿sze lata.

Jacek Kaznowski

burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
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Firma „Fonem”

22 618-88-8422 618-88-84NFZ

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8-16Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

APARATY

S£UCHOWE

 APARATY

S£UCHOWE

dokoñczenie ze str. 1

Jubileusz z nutk¹ goryczy
którzy pomocy potrzebuj¹.
Dotychczas pomogliœmy po-
nad 40 tysi¹com osób.”

Pierwsze realizowane pro-
jekty s³u¿y³y m³odzie¿y bez-
robotnej. Prowadzono po-
œrednictwo pracy oraz porad-
nictwo prawne, psychologicz-
ne, pedagogiczne i zawodo-
we. Dziœ w Centrum Pomocy
Wzajemnej funkcjonuj¹:
Agencja Zatrudnienia, Klub
Pracy i Integracji Spo³ecznej,
Biuro porad prawnych, porad-
nictwo w sprawach trudnych
i beznadziejnych. W Domu
Rotacyjnym dla m³odzie¿y
bezdomnej s¹ miejsca dla 20
osób, na roczny pobyt. Pro-
wadzone s¹ warsztaty dla
osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. Celem wszyst-
kich dzia³añ jest wyposa¿enie
uczestników w umiejêtnoœci,
dziêki którym ich start w sa-
modzielne ¿ycie bêdzie uda-
ny. Temu s³u¿y³ m.in. projekt
„Powrót”, realizowany kilka lat
temu.

W drugiej edycji „Powro-
tu” uczestniczy³a m.in. Doro-
ta Kamiñska – bezrobotna
mieszkanka Pragi, maj¹ca
problemy ¿yciowe matka
trzech kilkunastoletnich sy-
nów i 14-letniej córki z lek-
kim upoœledzeniem umys³o-
wym. Dziêki projektowi
otrzyma³a pomoc prawn¹ i
psychologiczn¹, mog³a pod-
nieœæ swe kwalifikacje na
kursach: administracyjno-
biurowym, cateringu, kom-
puterowym, jêzyka angiel-
skiego i doradztwa zawodo-
wego. Po roku pani Dorota
zaczê³a siê udzielaæ jako
wolontariuszka. „Podoba³o
mi siê, ¿e mogê pomagaæ lu-
dziom, czuæ siê potrzebna.
Nie zawaha³am siê, gdy
otrzyma³am propozycjê po-
zostania w Stowarzyszeniu
i kierowania sto³ówk¹. Nie
wyobra¿a³am sobie dalsze-
go egzystowania bez tego
miejsca. Mam siedmioro
wspó³pracowników – osoby
niepe³nosprawne, które po-
magaj¹ w przygotowaniu
posi³ków i ich wydawaniu, a
tak¿e w pozyskiwaniu ¿yw-
noœci. Na gor¹cy obiad co-
dziennie przychodzi do nas
150 osób. Raz w miesi¹cu
wydawana jest ¿ywnoœæ dla
ok. 150 osób: starszych,
schorowanych, z rodzin wie-
lodzietnych. Najbardziej
wzruszaj¹ce chwile to po-
czêstunek wigilijny dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia
(ok. 500 osób): paczki œwi¹-
teczne, paczki dla dzieci, wy-
stêpy artystyczne. Wszyscy
siê tu uzupe³niamy. S¹ dni
smutniejsze i weselsze –
tych jest wiêcej. Cieszymy
siê, gdy mo¿emy pomóc.”

W zdobywaniu ¿ywnoœci
pomaga m.in. S³awomir Ka-
mela, który na I edycjê „Po-

wrotu” trafi³ z Centrum Po-
mocy Wzajemnej przy ul.
Marywilskiej. Planowa³ wy-
jazd do pracy za granicê.
Wybra³ jednak udzia³ w pro-
jekcie – kursy: administracyj-
no-biurowy, jêzyka angiel-
skiego, komputerowy, wype-
³niania dokumentów.

„Po skoñczeniu kursu za-
kotwiczy³em siê tu. Od koñ-
ca 1999 roku by³em bezdom-
ny. Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” otworzy³o mi perspek-
tywy miêdzy innymi na miesz-
kanie. 3 sierpnia 2006 roku
z³o¿y³em wniosek do Wydzia-
³u Spraw Lokalowych. 2
sierpnia 2007 otrzyma³em
klucze do mieszkania. Wy-
jazd sta³ siê niepotrzebny.
Warunkiem pozostania by³o
ukoñczenie kursu, praca nad
sob¹ i nauka do matury. W
maju minê³y 4 lata mojej pra-
cy w Stowarzyszeniu. Jestem
foundraiserem – specjalist¹
pozyskiwania funduszy i dóbr
materialnych (maszyny, urz¹-
dzenia, odzie¿, ¿ywnoœæ), a
od 2 lat tak¿e asystentem
osób niepe³nosprawnych.
Mam osobisty du¿y wk³ad w
rewitalizacjê podwórka przy
siedzibie Stowarzyszenia.
Dziêki moim negocjacjom
„Microsoft” sfinansowa³ zieleñ
i kwiaty. Nie ¿a³ujê, ¿e tu zo-
sta³em, choæ czasem opano-
wuje mnie zw¹tpienie, czy
uda mi siê coœ pozyskaæ. Gdy
widzê efekt – wraca mi ra-
doœæ. Do Stowarzyszenia
trafiaj¹ ludzie „po przej-
œciach”; trzeba siê docieraæ,
rozpoznawaæ. Lubiê praco-
waæ z ludŸmi; to daje satys-
fakcjê i poczucie, ¿e jestem
potrzebny.”

Anna Machalica-Pu³torak
tak¿e mówi o satysfakcji, ale
zaprawionej poczuciem osa-
motnienia i frustracji. „Ja oraz

Zupe³nie inny œwiat
Patologia, azyl dla dzieci, obciach –  takie pojêcia kojarz¹

siê czêsto z has³em „œwietlica œrodowiskowa”. O celach tego
rodzaju oœrodków wiele ju¿ w przestrzeni publicznej powie-
dziano. Ich zadaniem jest pomoc dzieciom z dysfunkcyjnych
rodzin, wspieranie wychowawczych starañ rodziców,
dbanie o rozwój i przystosowanie do ¿ycia swoich pod-
opiecznych oraz przeciwdzia³anie marginalizacji spo³ecznej.
Oferta aktualnie dzia³aj¹cych placówek nie jest jednak
adresowana wy³¹cznie do hermetycznego krêgu dzieci
zaniedbywanych w swoich rodzinnych domach. W jaki
sposób przyci¹ga m³odego cz³owieka wspó³czesna pra-
ska œwietlica œrodowiskowa i czy stanowi ciekawsz¹
alternatywê dla m³odych ni¿ okoliczne bramy, szwêdanie
siê po centrach handlowych i gry komputerowe?

Co nale¿y zrobiæ, by zag³o-
sowaæ œwiadomie? Przede
wszystkim poœwiêciæ czas na
poznanie osób, które bêd¹ za-
biega³y o nasze g³osy. Uwa¿a
siê, ¿e wiêcej czasu zajmuje
nam podjêcie decyzji o wybo-
rze butów ni¿ naszych rad-
nych. Kto dziœ pamiêta, na
kogo odda³ swój g³os cztery
lata temu i czym siê kierowa³
dokonuj¹c wyboru?

Oczywiœcie, nie bez winy s¹
sami kandydaci i kandydatki,
którzy nie chc¹ lub nie potra-
fi¹ dotrzeæ z informacjami do
swoich wyborców. Ulotki od-
chodz¹ w zapomnienie, a
brak czasu uniemo¿liwia nam
udzia³ w spotkaniach przed-
wyborczych. W takiej sytuacji
najlepszym Ÿród³em informa-
cji okazuje siê byæ internet.

S¹ kandydaci, którzy zak³a-
daj¹ swoje profile w serwisach
spo³ecznoœciowych. Inni aktyw-
nie bloguj¹. Jak jednak porów-
naæ tych kandydatów, by doko-
naæ najlepszego wyboru? Œle-
dzenie kilkunastu blogów jest dla
warszawiaków czasowo nie-
mo¿liwe. W tym celu powsta³
serwis internetowy MAM PRA-
WO WIEDZIEÆ. Umo¿liwia on
kandydatom zaprezentowanie
swojego doœwiadczenia, pogl¹-
dów i pomys³ów na rozwój War-

Przyjrzyjmy siê dzia³alno-
œci dwóch œwietlic ze Stowa-
rzyszenia „Serduszko dla
Dzieci” na Pradze Pó³noc.
Placówka dla dzieci z podsta-
wówki, zlokalizowana przy ul.
Œrodkowej 12 lok. 6, otwarta
jest od poniedzia³ku do pi¹t-
ku, miêdzy 13.00 a 19.00. Dla
starszych, niepe³noletnich
wychowanków udostêpnio-
no natomiast od 15.00 do
20.00 klub m³odzie¿owy,
znajduj¹cy siê w podwórzu
przy Stalowej 18 lok. 25. Opie-
kunowie pomagaj¹ podopiecz-
nym przy odrabianiu lekcji,
przygotowuj¹ wspólny posi³ek;
potem jest czas na rekreacjê:
zabawy, ogl¹danie filmów,
warsztaty dziennikarskie, foto-
graficzne, jêzykowe b¹dŸ pla-
styczne. Punkt kulminacyjny
ka¿dego tygodnia stanowi¹
zajêcia socjoterapeutyczne,
dostosowane metodycznie do
grup wiekowych, skoncentro-

wane na rozmowie i pracy nad
kilkoma poziomami relacji, w
których funkcjonuje dziecko.
Wychowankowie œwietlic wyko-
rzystuj¹ œrodki masowego
przekazu, by œwiadomie
uczestniczyæ w ¿yciu lokalne-
go spo³eczeñstwa. We wtorko-
wy wieczór mo¿na pos³uchaæ
ich audycji w Radiu Warszawa.
Niedawno ukaza³ siê równie¿
pierwszy numer czasopisma
m³odzie¿owego o wymownym
tytule: „Zupe³nie Inny Œwiat”,
którego redaktorem naczelnym
jest Adam Nyckowski, wicepre-
zes stowarzyszenia „Serdusz-
ko dla Dzieci”.

Znamienna dla dzia³alnoœci
stowarzyszenia jest otwartoœæ
na rozmaite inicjatywy. Œwie¿oœæ
pomys³ów prezesa Jaros³awa
Adamczuka i jego wspó³pracow-
ników oraz determinacja w ich
realizacji gwarantuj¹ organizacji
ci¹g³oœæ i rozwój. „Serduszko dla
Dzieci” rozrasta siê: powsta³a

kolejna œwietlica na Woli, a pra-
ska m³odzie¿ otrzyma³a tym sa-
mym szansê nawi¹zania relacji
z dzieæmi z innych czêœci mia-
sta. „Wyjœcie na zewn¹trz” przy-
biera tak¿e formê wspó³pracy z
rodzicami, ró¿nymi stowarzysze-
niami i instytucjami. Powstaj¹
nieefemeryczne programy, w
które dzieci anga¿uj¹ z entuzja-
zmem. Rzym, Belgrad, £ódŸ,
Gdañsk i Bia³ystok to miasta,
które w ostatnim czasie odwie-
dzili podopieczni placówek w ra-
mach projektu „Kultura futbolu”.
Lista miejsc jest ci¹gle otwarta,
a nastêpny przystanek to Bia³o-
ruœ. Wychowankowie kibicuj¹
dru¿ynom pi³karskim na stadio-
nach Europy, poznaj¹ jedno-
cz¹c¹ si³ê sportu, wkraczaj¹ w
multikulturowe obszary; ucz¹ siê
tolerancji dla tego co inne, ma³o
znane. Za pomoc¹ filmów i zdjêæ
dokumentuj¹ w³asne interakcje
z lokalnymi mieszkañcami, od-
mienn¹ sceneriê geograficzn¹ i
¿ywy kontakt z histori¹. Niektó-
re inicjatywy, takie jak Praski Fe-
stiwal Filmów M³odzie¿owych,
czy kalendarze z fotografiami
podopiecznych („Wafka”, „Kolo-
ry Pragi”) obejmuj¹ kilka edycji.
Dzia³a równie¿ strona inter-
netowa stowarzyszenia
www.serduszko.org.pl, na
której zamieszczane s¹ in-
formacje o aktualnych ini-
cjatywach, zdjêcia pod-
opiecznych oraz kontakty
do wychowawców.           MM

Za kilka tygodni, 21 listopada, znowu udamy siê do okrê-
gowych komisji wyborczych. Tym razem by wzi¹æ udzia³
w wyborach samorz¹dowych. Osoby, którym zaufamy,
bêd¹ decydowa³y o sprawach, które w du¿ej mierze kszta-
³tuj¹ nasz¹ codziennoœæ i najbli¿sze otoczenie. Dlatego
tak wa¿ne jest, abyœmy œwiadomie dokonali wyboru przed-
stawicieli, którzy bêd¹ dzia³aæ w naszym imieniu.

szawy. Ka¿dy kandydat posia-
daj¹cy konto e-mail oraz dostêp
do internetu mo¿e wype³niæ
przygotowany we wspó³pracy z
gronem konsultantów kwestio-
nariusz. Udzielone odpowiedzi
bêd¹ prezentowane w indywidu-
alnych profilach kandydatów. My
- wyborcy mo¿emy wiêc przegl¹-
daæ odpowiedzi pochodz¹ce
bezpoœrednio od kandydatów,
niepodlegaj¹ce niczyjej redakcji.

Jednak nie wszystkie oso-
by startuj¹ce w wyborach
maj¹ konto e-mail. Nie do ka¿-
dego, kto ma konto, uda nam
siê dotrzeæ z zaproszeniem do
udzia³u w projekcie. Dlatego
twórcy serwisu apeluj¹  o po-
moc. Zachêcaj kandydatów ze
swojego otoczenia do zapre-
zentowania siê w serwisie
MAM PRAWO WIEDZIEÆ.
Jak mówi Marcin Adamski,
koordynator ca³ego przedsiê-
wziêcia: „To nie jest trudne i
nie wymaga wiele czasu! Je-
œli znacie kandydatów, z któ-
rymi my nie mamy kontaktu i
wiecie, jak do nich dotrzeæ,
albo dysponujecie kontaktem
do komitetu wyborczego –
zaproœcie ich do udzia³u w
projekcie. Mówicie: „Nie chce-
my g³osowaæ w ciemno! Chce-
my wiedzieæ, kim jesteœcie”.
Mo¿na równie¿ wys³aæ list do

kandydata poczt¹ elektro-
niczn¹ lub tradycyjn¹ albo za-
dzwoniæ do komitetu wybor-
czego i tam poleciæ nasz pro-
jekt, podaj¹c adres serwisu
www.mamprawowiedzieæ.pl.
Na naszej stronie mo¿na zna-
leŸæ wzory takich listów”.

Nie pozostaje nam wiêc nic
innego, jak naciskaæ na kan-
dydatów i kandydatki, by in-
formowali nas o sobie.

Mam prawo wiedzieæ

moje kole¿anki i koledzy z
trzeciego sektora spodzie-
waliœmy siê wsparcia ze stro-
ny pañstwa. Ono jednak wy-
cofa³o siê z pomagania orga-
nizacjom pozarz¹dowym.
Musimy walczyæ z w³asnym
rz¹dem i samorz¹dem. Mo¿e
nasze oczekiwania by³y
przedwczesne? Rozumiemy,
¿e to d³ugotrwa³y proces…
Szczególnie bol¹ opinie –
dosyæ powszechne – o nie-
uczciwoœci organizacji poza-
rz¹dowych. W praktyce –
pañstwo nie wspiera obywa-
teli w takich dzia³aniach. W
miarê up³ywu lat jest coraz
trudniej, brak stabilizacji fi-
nansowej, spatologizowanie
odpisu 1% podatku, nie dzia-
³a sponsoring”.

Mimo tych utrudnieñ, Sto-
warzyszenie „Otwarte Drzwi”,
oprócz Centrum Pomocy
Wzajemnej, prowadzi kilka
placówek: Oœrodek Wsparcia
Osób Niepe³nosprawnych
„Partnerzy”, œwietlicê socjote-
rapeutyczn¹ „Ma³y Ksi¹¿ê”,
Zak³ad Aktywizacji Zawodo-
wej – Galeriê „Apteka Sztu-
ki”, Oœrodek Dziennego Po-
bytu i Rehabilitacji Spo³ecz-
nej i Osób Niepe³nospraw-
nych, Warsztaty Terapii Zajê-
ciowej dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹,
Centrum Inicjatyw Lokalnych
„Wrzeciono” oraz Regionalny
Oœrodek Socjalno-Edukacyj-
ny i gospodarstwo rolne w
Moczydlnicy Klasztornej.

Stowarzyszenie uczestni-
czy w systemowym projekcie
unijnym Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej „Standardy
pracy socjalnej z osobami
bezdomnymi”.

Ze Stowarzyszeniem
„Otwarte Drzwi” mo¿na
siê kontaktowaæ telefo-
nicznie poprzez numer:
22 619 85 01, e-mail:
stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

K.
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Tarchomin - ul. Ceramiczna 29 lok. 1
Targówek - ul. Piotra Skargi 54

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

TERMEK

Konsumpcji i rozmowom w
ma³ych grupach towarzyszy-
³y melodie grane na akorde-
onie przez Bronis³awa Bobiñ-
skiego i muzyka z p³yt, przy-
gotowana przez Jerzego Pe-
curê z Ko³a nr 6 i Krystynê
Tomkiewicz z Ko³a nr 5.

Dyrektor PGR Bródno Wal-
demar Rolewski z³o¿y³ go-
œciom ¿yczenia i wyrazi³ na-
dziejê, ¿e w nastêpnych kil-
kudziesiêciu latach bêd¹ siê
tu spotykaæ (podobnie jak tym
razem – nieodp³atnie).

Pierwsza parê do tañca

porwa³a „La cumparsita”. At-

mosferê podgrzewa³y przebo-
je sprzed lat, œpiewane przez

panie z chóru „Zaciszañska
nuta”. Zachêceni przez Annê

Kuczyñsk¹ seniorzy utworzy-

li taneczny korowód wokó³
ogniska. By³a tak¿e taneczna

integracja w parach.

Z dziennikark¹ NGP

uczestnicy spotkania chêtnie
dzielili siê wra¿eniami i opo-

wiadali o motywach dzia³ania

w ko³ach emerytów. „Starsi

ludzie czuj¹ siê niepotrzebni.
Warto byæ w Kole – tu siê ro-

zerwiesz: s¹ imprezy i wy-
cieczki” – mówi 84-letnia pani

Stasia, któr¹ do wst¹pienia do

PZERiI namówi³a kuzynka.
Pani Teresa przez 10 lat na-

le¿a³a do Ko³a przy ul. Kickie-
go, do Ko³a na Zaciszu prze-

nios³a siê 2 lata temu, widz¹c,

¿e tu zawsze siê coœ dzieje, a
ona stara siê byæ czynna, lubi

pomagaæ innym. Pan Henryk

trafi³ tu z Woli. By mieæ roz-
rywkê, nie byæ „starym eme-

rytem”. „Bez tego Ko³a – ani
rusz. Tu jestem  trochê m³od-

sza. Czujê siê  bardzo dobrze,

mój m¹¿ te¿. Mamy fajne ko-
le¿anki i kolegów” – w swoim

i mê¿a Remigiusza imieniu
zapewnia Hanna Banasie-

wicz. „Nas nie interesuje poli-

tyka” – zgodnie twierdz¹ pa-
nowie: Henryk, Bogdan i An-

drzej. Lubi¹ relaks i atmosfe-
rê spotkañ, na które dwóch z

nich przychodzi z ¿onami. Z

¿on¹ dzia³a w Kole tak¿e pan
Jerzy, by „wyrwaæ siê z domu,

byæ z ludŸmi”.

Jeszcze w jednej sprawie
opinie s¹ zgodne: wspania³a

organizatorka, bardzo sympa-
tyczna i kulturalna osoba, do-

bra opiekunka dla emerytów,
zawsze uœmiechniêta, wszyst-
kich umie rozbawiæ. Tak panie:

Anna, Teresa i Jadwiga oce-
niaj¹ Annê Kuczyñsk¹.

6 maja Anna Kuczyñska
ponownie zosta³a wybrana
na przewodnicz¹c¹ Ko³a nr 5.
Skarbnikiem zosta³a Augu-
styna Peczyñska. Do zarz¹-
du weszli tak¿e: Stanis³aw
Decyk, Teresa Rudnik i Anna
Wêdrychowicz. Ko³o liczy
170 cz³onków. S¹ wœród nich
osoby, zwi¹zane z Ko³em od
pocz¹tku, od pierwszego
spotkania, 5 lat temu, w OSiR
przy ul. Blokowej 3: Teresa
Rudnik, Wanda Wilczyñska,
Hanna i Remigiusz Banasie-
wiczowie, Maria Brant, Alicja
Kazimierczak, Urszula Ku-
charska, Zofia Furmaniak,
Regina i Henryk Koz³owscy,

Weronika i Bogdan Janiszew-
scy, El¿bieta Romaniak, Iza
Gasik, Wanda Kucharska,
Anna Kuczyñska.

Przewodnicz¹ca Ko³a nr 5
podkreœla, ¿e wiele osób

wspiera zarz¹d swoj¹ prac¹.

Organizuje wiele spotkañ
okolicznoœciowych, wycie-

czek krajoznawczych i prelek-
cji, m.in. dotycz¹cych zdrowe-

go stylu ¿ycia. Motywuj¹ one

do dzia³añ na rzecz ochrony
zdrowia i œrodowiska natural-

nego. Spotkanie przy ognisku

uwa¿a za udane: frekwencja
dopisa³a, otwarta przestrzeñ

daje wiêksze mo¿liwoœci or-
ganizacyjne. Ta formu³a

sprawdza siê od lat: integra-

cja ³¹czy seniorów wszystkich
Kó³ Rejonowego Oddzia³u

Warszawa Targówek PZERiI,

pozostawia mi³e wspomnie-
nia, inspiruje do tworzenia pa-

mi¹tkowych wierszy, które

Integracja przy ognisku
„Dzisiaj wszystkim jest weso³o. Bawi goœci Pi¹te Ko³o. Przy ognisku gra muzyka…”

Te s³owa z wierszyka Marianny Ostaszewskiej dobrze oddaj¹ atmosferê integracyjnego
spotkania, zorganizowanego przez Ko³o nr 5 PZERiI Warszawa Targówek, 24 wrzeœnia
na terenie b. PGR Bródno przy ul. Œw. Wincentego. Oprócz cz³onków Ko³a z Zacisza, w
imprezie udzia³ wziêli przedstawiciele Kó³ nr: 3, 4, 6, 8 i 9 – razem 87 osób, które rozloko-
wa³y siê na krzes³ach i pniach drzew, le¿¹cych wokó³ ogniska. Rozpali³ je, zapalniczk¹,
jeden z uczestników. Do Teresy Rudnik ustawi³a siê kolejka po kie³baski, bu³ki i p¹czki.

Nowelizacja Ustawy o
dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie z 2010
r. pod nazw¹ „inicjatywa lokal-
na” wprowadza now¹ formê
realizacji zadañ publicznych
przez administracjê samorz¹-
dow¹ we wspó³pracy z
mieszkañcami. Zapisane w
ustawie zadania, które mog¹
byæ realizowane poprzez ini-
cjatywê lokaln¹, to: „budowa,
rozbudowa lub remont dróg,
kanalizacji, sieci wodoci¹go-
wej, budynków oraz obiektów
architektury stanowi¹cych
w³asnoœæ jednostek samo-
rz¹du terytorialnego; dzia³al-
noœæ charytatywna; podtrzy-
mywanie i upowszechnianie

tradycji narodowej; pielêgno-
wanie polskoœci oraz rozwój
œwiadomoœci narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej; dzia-
³alnoœæ na rzecz mniejszoœci
narodowych i etnicznych oraz
jêzyka regionalnego, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
promocja i organizacja wo-
lontariatu; edukacja, oœwiata
i wychowanie; dzia³alnoœæ w
sferze kultury fizycznej i tury-
styki, ochrony przyrody, w
tym zieleni w miastach i
wsiach, porz¹dku i bezpie-
czeñstwa publicznego.”

I by³oby jak zwykle – s³usz-
ne prawo sobie, a ¿ycie so-
bie, gdyby nie inicjatywa
mieszkañców £odzi po
nazw¹ „£odzianie decyduj¹”.
Uda³o im siê nak³oniæ radê
miejsk¹ do przyjêcia specjal-
nej uchwa³y umo¿liwiaj¹cej
realizacjê zapisanych w usta-
wie dzia³añ. Na swojej stro-
nie pisz¹: „Myœlisz o organi-
zacji pikniku integracyjnego
dla mieszkañców swojego
osiedla? Chcia³byœ posadziæ
drzewa przed swoim blo-
kiem? A mo¿e chcesz zorga-
nizowaæ warsztaty edukacyj-
ne dla dzieciaków? Masz gru-
pê zwolenników, ale brakuje
Wam œrodków na dzia³ania?
Teraz bêdziecie mogli je uzy-
skaæ od Urzêdu Miasta
£odzi.”

„Procedura jest nastêpuj¹-
ca: nale¿y z³o¿yæ wniosek do
w³aœciwej (ze wzglêdu na
miejsce realizacji inicjatywy

Inicjatywa lokalna
nie bez szans

Ka¿dy, kto próbowa³ dzia³añ w sferze spo³ecznej, wie jak trudno namówiæ ludzi
do wspó³pracy. Ale to nie jedyny problem. Jak¿e czêsto lokalne pomys³y i inicjatywy
napotykaj¹ na urzêdniczy mur.

lokalnej) delegatury Urzêdu
Miasta i odpowiednio go uza-
sadniæ, w tym wykazaæ
wspó³udzia³ mieszkañców
przy realizacji przedsiêwziê-
cia (mo¿e on mieæ formê
wk³adu rzeczowego, finan-
sowego b¹dŸ pracy spo³ecz-
nej). Urz¹d Miasta ma 30 dni
od momentu wp³yniêcia
wniosku, by oceniæ propozy-
cjê obywateli. Do tego cza-
su, wraz z pomys³odawcami
szacuje koszt takiej inicjaty-
wy, proponuje harmonogram
dzia³añ. Kiedy wniosek uzy-
ska przychylnoœæ urzêdu,
podpisywana jest umowa na
realizacjê pomys³u”. Co wa¿-
ne, z inicjatyw¹ lokaln¹ mog¹
wystêpowaæ nie tylko stowa-
rzyszenia, ale tak¿e niefor-
malne grupy mieszkañców, a
pieni¹dze nie trafiaj¹ do ini-
cjatorów, ale bezpoœrednio
na realizacjê us³ug lub zakup
koniecznych materia³ów.
Oczywiœcie, nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e dofinansowanie
otrzymaj¹ w pierwszym rzê-
dzie inicjatywy z du¿ym
wk³adem w³asnym, zw³asz-
cza pracy, bo có¿ to za ini-
cjatywa lokalna, któr¹ blisko
w 100% organizuje urz¹d.

Przyk³ad ³ódzki pokazuje,
jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ
dzia³aj¹c wspólnie. Uchwa³ê
o Inicjatywie Lokalnej Rada
Miejska w £odzi przyjê³a pod
koniec sierpnia. Kiedy do-
czekamy siê podobnej w
Warszawie?

Kr.

trafiaj¹ do kroniki. Pani Ania
dziêkuje dyrektorowi Rolew-
skiemu za ¿yczliwoœæ i ser-
decznoœæ, okazywane senio-
rom od wielu lat.

Tym razem integracja trwa-
³a 4 godziny, po których
uczestnicy, s³owami piosen-
ki, zapewniali: „Rozstania
nadszed³ ju¿ czas. Bando,
bando, z³¹czy³aœ nas.”

K.

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

♦♦♦♦♦przyjêcia okolicznoœciowe   ♦♦♦♦♦130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

www.domweselny.waw.pl
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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,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 3 wrzeœnia 2010 r.
i poprawiony dnia 13 wrzeœnia 2010 r. oraz uzupe³niony
dnia 27 wrzeœnia 2010 r., w sprawie zmiany decyzji nr

6/CP/2009 z dnia 12.01.2009 r. ustalaj¹cej warunki i

szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego:

• DN 200 mm L ca 600 m w ul. Polnych Kwiatów na odcinku

od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm
w ul. Parowozowej do ul. Mehoffera,

• DN 200 mm L ca 900 m w ul. Mehoffera na odcinku od
przewodu wodoci¹gów DN 200 mm w ul. Polnych Kwiatów

do ul. Lidzbarskiej,
• DN 200 mm L ca 1400 m w ul. Piwoniowej i w ul. Deseniowej

[z wy³¹czeniem przejœcia przez tory kolejowe (tereny

zamkniête)] na odcinku od przewodu wodoci¹gowego
DN 200 mm w ul. Mehoffera do przy³¹cza wodoci¹gowego

do oczyszczalni „Czajka”,

• DN 150 mm L ca 250 m w ul. Zawiœlañskiej i ul.

Mehoffera na odcinku od przewodu wodoci¹gowego
DN 200 mm w ul. Deseniowej do z³¹cza z koñcówk¹

istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm

w ul. Mehoffera (HP 40627)

na dzia³ce nr ew. 3 w obrêbie 4-02-05, na dzia³ce nr ew.
2/3 w obrêbie 4-02-06, na dzia³kach nr ew. 2/1, 11, 20,
22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 30/3, 34 w obrêbie

4-02-11, na dziatkach nr ew. 2/3, 69/2, 69/3 w obrêbie
4-02-12, na dzia³ce nr ew. 1 w obrêbie 4-02-16, na

dzia³kach nr ew. 1, 2, 4/1, 6/1,15 w obrêbie 4-02-17,

na dzia³kach nr ew. 1/4, 29/1 w obrêbie 4-04-24, na
dzia³kach nr ew. 2 w obrêbie 4-05-02, na dzia³kach nr

ew. 19, 27, 35 w obrêbie 4-17-05, na dziatkach nr ew.
33, 42/2, 59 w obrêbie 4-17-06, na dzia³ce nr ew. 85/1

w obrêbie 4-17-07, na dzia³ce nr ew.1, 36 w obrêbie

4-17-08, na dzia³ce nr ew. 98 w obrêbie 4-17-10 wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹ towarzysz¹c¹ przedmiotowej
inwestycji
w zakresie dodania w treœci decyzji dzia³ek ew. nr
72 i 75 z obrêbu 4-02-35 (co odpowiada dzia³kom ew.
nr 2/40 i 2/41 z obrêbu 4-02-05), bez zmiany obszaru
planowanej inwestycji oraz zmianê za³¹cznika
graficznego nr 1 D.

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 7 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.

Dzieñ Micha³owa i Szmulowizny
Mankamentem przy tak du¿ej
frekwencji okaza³a siê niewy-
starczaj¹ca iloœæ ³awek.

W ramach akcji „S¹siedzi
s¹siadom” cz³onkowie stowa-
rzyszenia „MICHA£ÓW” ofe-
rowali w³asne wyroby, wœród
których prym wiod³y s³odkie
wypieki. Kawa³ek œwie¿ego
domowe ciasta mo¿na by³o
nabyæ za symboliczn¹ z³o-
tówkê (dochód ze sprzeda¿y
przeznaczony bêdzie na
dzia³alnoœæ stowarzyszenia).

Przy okazji pikniku do na-
bycia by³a tak¿e nowa publi-
kacja „Praski Micha³ów - hi-
storia, przestrzeñ, to¿sa-
moœæ”, zawieraj¹ca materia-
³y z konferencji, zorganizowa-
nej przy okazji zesz³orocznej
imprezy pod nazw¹ „Dni Mi-
cha³owa”. Ksi¹¿ka zawiera
materia³y na temat historii i

Uczestnicy eventu brali
udzia³ w licznych konkuren-

cjach: najlepszy prezenter -

konkurs dla w³aœcicieli, dla
psa, który nauczy³ w³aœcicie-

la najfajniejszych sztuczek,

12 wrzeœnia odby³y siê w Warszawie Wybory Najsympatyczniejszego Kundelka Stoli-
cy 2010. Impreza odby³a siê w trakcie Targów Zoomarket 2010, a organizatorem tego
wydarzenia by³ miesiêcznik Cztery £apy. Nagrody dla piesków i ich w³aœcicieli ufundo-
wa³y firmy: Bosch, Virbac, Laupharma, Curver, Kakadu, Deitar, Bimeda i ITI. Gospodyni¹
wyborów by³a prezenterka telewizyjna Agnieszka Szulim, wielka mi³oœniczka zwierz¹t.

na najd³u¿sze: ogony, rzêsy,
uszy, psa podobnego do w³a-

œciciela, najlepszy wokal

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,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony dnia 24 wrzeœnia 2010 r. i poprawiony
dnia 1 paŸdziernika 2010 r., w sprawie o ustalenie lokali-

zacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowle

kana³ów œciekowych DN 0,20 m Lca 1055 m wzd³u¿ ul.
Modliñskiej po jej zachodniej stronie na odc. od posesji

253A w kierunku pó³nocnym (do ul. Projektowanej) wraz z
odcinkami sieci od kana³u ulicznego do granic nierucho-

moœci wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, na dzia³kach

ew. nr 1 w obrêbie 4-01-15; 88, 20/1 w obrêbie 4-01-28;
1/1, 1/2, 7/3 w obrêbie 4-03-19; 1, 100/15, 100/16 w obrêbie

4-02-31; 1, 34/2 w obrêbie 4-02-34, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budow-
nictwa 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.

Pogoda dopisa³a i w s³onecz-
nie, ciep³e popo³udnie skwer za
pêtl¹ tramwajow¹ przy ul. Ka-
wêczyñskiej t³umnie odwiedza-
³y ca³e rodziny. Urz¹d Dzielni-
cy Praga Pó³noc zapewni³
mieszkañcom piknikowe atrak-
cje. Byli wiêc prawdziwi klauni,
oblegana przez najm³odszych
nadmuchiwana zje¿d¿alnia, a
nawet strzelnica. Mo¿na by³o
zarówno puszczaæ bañki my-
dlane, jak i pomalowaæ twarz w
ró¿ne fantazyjne wzory.

Atrakcj¹ dla doros³ych by³y
wystêpy zespo³ów muzycz-
nych, w tym g³oœno oklaski-
wanej Kapeli Praskiej. Pre-
zentowano zarówno piosen-
ki warszawskie, jak i muzykê
klezmersk¹.

Na skwerze pojawi³o siê
te¿ du¿o osób starszych.

dokoñczenie ze str. 1

oraz na psy podobne do bo-
haterów filmu animowanego

„Bia³a i Strza³a podbijaj¹ ko-

smos”. Na koñcu oczywiœcie
najbardziej wyczekiwany

moment - WYBORY NAJ-
SYMPATYCZNIEJSZEGO

KUNDELKA WARSZAWY.

Wszystkie konkurencje by³y
oceniane przez jury, w któ-

rego sk³ad weszli: lek. wet.
Dorota Sumiñska, lek. wet.

Dorota Bêdkowska, lek. wet.

Andrzej Kruszewicz - dyrek-
tor warszawskeigo ZOO, pio-

senkarka Danuta B³a¿ej-
czyk, oraz aktorzy Ewa Z³o-

towska i Marek Fr¹ckowiak.

W zesz³ym roku tytu³ NAJ-
SYMPATYCZNIEJSZEGO
KUNDELKA WARSZAWY
zdoby³a FIBI, ma³a, trikoloro-
wa suczka, któr¹ obecna w³a-
œcicielka uratowa³a przed po-
bytem w schronisku. Oczywi-
œcie, odwiedzi³a ona tego-
roczne wybory i kibicowa³a
wszystkim swoim czworono¿-
nym kolegom.

W tym roku Kundelkiem
Warszawy 2010 zosta³a Fel-

ka, która, jak mówi jej w³a-

œcicielka, „kocha wszystkich”

- ta „wieloowocowa” sunia
jest miejskim podrzutkiem,

bardzo têskni, gdy zostaje

sama w domu i jest niezwy-
kle m¹dra.

Drugie miejsce przypad³o
Tofikowi, najmniejszemu
uczestnikowi wyborów, który
mimo swojej postury jest roz-
rabiak¹ i „przytulasem”.

Ostatnie miejsce na tak
zwanym pudle zaj¹³ Kiler,
czarno-bia³y kundelek, który
mimo swojego imienia jest
bardzo towarzystki.

Za podium uplasowa³a siê

Nida o wielkim sercu. Jest

to jasnobr¹zowa sunia,

któr¹ znaleziono przywi¹-

zan¹ do drzewa w mazur-
skim lesie.

Natomiast w konkurencji
na psa podobnego do w³aœci-
ciela wygra³ dziennikarz mu-
zyczny Roman Rogowiecki z
psem Macho.

wspó³czesnoœci praskiego Mi-
cha³owa i Szmulowizny pióra
warsawianistów, architekta,
prawdziwego Anglika oraz
opinie m³odych mieszkañców.

Po spotkaniu na œwie¿ym
powietrzu obchody przenio-
s³y siê do kawiarni artystycz-
nej CAFE SKENE przy ul.
£ochowskiej 31, gdzie odby-
³y siê pokazy filmów „Chopin.
Pragnienie mi³oœci” oraz
„M³odoœæ Chopina”.

Wydarzeniem artystycznym
sta³y siê wieczorne koncerty:
„SEN o WARSZAWIE” w wyko-

naniu braci Czubin oraz „BÊ-
DZIESZ MOJA PANI¥…”, pod-
czas którego Aleksander Tr¹b-
czyñski i Zbigniew Wegehaupt
znakomicie wprowadzili s³ucha-

czy w klimat piosenek Bu³ata
Okud¿awy, Edwarda Stachury i
Marka Grechuty, godnie koñcz¹c
tegoroczne obchody Dnia Micha-
³owa i Szmulowizny.                   Kr.

Miss kundelków
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Zamkniêcie kas na dworcu Warszawa Stadion
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. informuj¹, ¿e od

1 paŸdziernika kasy biletowe na stacji Warszawa Stadion
s¹ nieczynne do odwo³ania.

Zamkniêcie kas spowodowane jest rozpoczynaj¹cym siê
remontem dworca Warszawa Stadion. Podró¿ni nie posiada-
j¹cy wa¿nego biletu na przejazd, bêd¹ mogli zakupiæ bilet w
poci¹gu bez dodatkowej op³aty. W zwi¹zku z powy¿szym, pod-
ró¿ny nie posiadaj¹cy biletu powinien wejœæ do poci¹gu pierw-
szymi drzwiami (licz¹c od czo³a poci¹gu) i zg³osiæ siê do kie-
rownika poci¹gu w celu nabycia biletu. Za utrudnienia uprzej-
mie przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie arf. 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.)
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 chodnika

wraz z odwodnieniem (przykanaliki i wpusty uliczne)
wraz z przebudow¹ koliduj¹cej linii nn, linii teletechnicznej

w ulicy Fleminga na odcinku od ulicy Ko³aciñskiej do
granicy osiedla na dzia³kach o nr ew. 12/4, 12/5, 12/6,

12/7, 12/8, proj. 25/18 (wydz. z dz. dz. 25/4), proj. 25/20

(wydz. z. dz. 25/10), proj, 25/22 i proj. 27/27 (wydz. z dz.
25/11), proj. 25/24 (wydz. z dz. 25/9), proj. 25/26 (wydz.

z dz. 25/8), 26/18, proj. 27/2 (wydz. z dz. 27), 31/10, proj.
51/2 (wydz. z dz. 51), 74/1, 74/7 i 75/2 z obrêbu 4-04-16;

dz. nr ew. proj. 6/2 (wydz. z dz. 6), proj. 11/2 (wydz. z dz.

11), proj. 18/46 (wydz. z dz. 18/10), 18/37, 18/43, 18/44,
33/6, 34/1, 34/2, 34/3, 39/8, proj. 42/2 (wydz. z dz. 42) z

obrêbu 4-04-20; dz. nr ew. 1/1, 8/5, 28/1 i 28/2 z obrêbu
4-04-21 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Informacja:

W przypadku wydania w wyniku postêpowania admini-
stracyjnego 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 otrzymania niniejszego

zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 19703-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92,

faks 22 510 32 10.

Pasa¿erowie komunikacji miejskiej mog¹ od 28 wrze-

œnia informowaæ Stra¿ Miejsk¹ o przestêpstwach lub wy-

kroczeniach zaobserwowanych w autobusie, tramwaju

lub na przystanku za pomoc¹ SMS. Pilota¿owy program

zosta³ uruchomiony w ramach kampanii „Powiadom! Nie

Toleruj!”.

SMS to bardzo dyskretna forma powiadamiania, która przy
powszechnoœci u¿ywania telefonów komórkowych nie powin-
na wzbudzaæ wiêkszego zainteresowania sprawców i nie po-
winna sprawiaæ wiêkszych k³opotów osobom zg³aszaj¹cym
interwencjê. Ka¿dy œwiadek wysy³aj¹c SMS powinien podaæ
nr linii, nr boczny pojazdu, kierunek jazdy, miejsce zdarzenia
(ulica, charakterystyczny budynek, przystanek) oraz wska-
zaæ zagro¿enie i liczbê sprawców. Bez precyzyjnych danych
umo¿liwiaj¹cych lokalizacjê miejsca przestêpstwa/wykrocze-
nia i ocenê zagro¿enia podjêcie interwencji przez Stra¿
Miejsk¹ mo¿e byæ utrudnione. Przes³anie informacji u³atwi
specjalny szablon z algorytmem postêpowania, uwzglêdnia-

Powiadom! Nie Toleruj! Nie czekaj - wyœlij SMS

ZTM informuje
Pierwsza w Polsce Miejska Karta P³atnicza Citibank – karta

p³atnicza Citibank i Warszawska Karta Miejska w jednym!

Citi Handlowy we wspó³pracy z Zarz¹dem Transportu Miej-
skiego w Warszawie wprowadzaj¹ pierwsz¹ w Polsce Miejsk¹
Kartê P³atnicz¹. To tradycyjna karta p³atnicza, na której klienci
banku uzyskaj¹ mo¿liwoœæ kodowania imiennych biletów d³u-
gookresowych. Posiadacze nowej karty uzyskaj¹ dodatkowe ko-
rzyœci. Warszawiacy, którzy zdecyduj¹ siê na Miejsk¹ Kartê De-
betow¹ Citibank, za okresowy bilet miejski na rachunek karty
lub konta otrzymaj¹ zwrot 10 proc. wartoœci biletu. Posiadacze
Miejskiej Karty Debetowej Citibank oraz Miejskiej Karty Kredy-
towej Citibank – zaoszczêdz¹ a¿ 20 proc. Dodatkowo 3000
pierwszych klientów, którzy zdecyduj¹ siê na Miejsk¹ Kartê P³at-
nicz¹ Citibank otrzyma od Citi Handlowy iPody Shuffle.

Miejska Karta P³atnicza Citibank ³¹czy funkcjonalnoœci karty
p³atniczej Citibank i Warszawskiej Karty Miejskiej. Warszawiacy
na tê sam¹ kartê, któr¹ dokonuj¹ p³atnoœci, mog¹ jeszcze wgraæ
okresowy bilet ZTM. Zyskuj¹ wtedy „plastik”, który uprawnia ich
nie tylko do dokonywania p³atnoœci, wyp³at z bankomatów, ko-
rzystania z rabatów w ramach najwiêkszego w Polsce Programu
Rabatowego Kart P³atniczych, a jednoczeœnie jest noœnikiem
imiennych d³ugookresowych biletów komunikacji miejskiej.

Wraz z wprowadzeniem Miejskiej Karty P³atniczej Citibank
zwiêksza siê liczba punktów, w których mo¿na wyrobiæ sperso-
nalizowany noœnik biletów komunikacji miejskiej. Oprócz 7 Punk-
tów Obs³ugi Pasa¿erów ZTM klienci Citi Handlowy mog¹ teraz
od rêki uzyskaæ go tak¿e w 26 oddzia³ach banku. Karta jest

spersonalizowana - obok imienia i nazwiska umieszczane jest
na niej tak¿e zdjêcie posiadacza. Co wa¿ne, zdjêcie klienta mo¿e
byæ zrobione szybko i wygodnie na miejscu w oddziale banku.

Miejska Karta P³atnicza Citibank to pierwsza karta umo¿li-
wiaj¹ca uzyskanie rabatu na bilety komunikacji miejskiej w War-
szawie. Posiadacze tylko Miejskiej Karty Debetowej Citibank
na zakupie okresowych biletów miejskich mog¹ zaoszczêdziæ
10%. W przypadku biletów miejskich 30-dniowych, normalnych
stanowi to oszczêdnoœci rzêdu 94 z³ rocznie. Warszawiacy, któ-
rzy bêd¹ korzystaæ z dwóch typów karty p³atniczej – Karty De-
betowej i Kredytowej Citibank - otrzymaj¹ zwrot 20% kwoty wy-
danej na zakup biletu. Wówczas klienci oszczêdziæ bêd¹ mogli
a¿ 188 z³ rocznie. Rabaty te realizowane s¹ w formie zwrotu
przez bank okreœlonej czêœci wartoœci zakupionego biletu na
rachunek konta lub karty kredytowej. Zwroty dokonywane s¹ z
koñcem nastêpnego miesi¹ca.

Ofert¹ objête s¹ imienne d³ugookresowe bilety ZTM: 30- i 90-
dniowe, ulgowe i normalne, na jedn¹ lub na wszystkie linie, wa¿-
ne w pierwszej lub pierwszej i drugiej strefie biletowej. Zni¿kê
uzyskaj¹ tak¿e pasa¿erowie, kupuj¹cy bilety poprzez internet.

Atram – Art, przy Brzeskiej 5
to adres, który do³¹czy³ do Noc-
nej Strefy Sztuki. NSS, stosun-
kowo nowa inicjatywa Zofii i
Jana Kubickich, rzeŸbiarzy, w³a-
œcicieli Otwartej Pracowni Pla-
stycznej przy Brzeskiej 17a, jest
kolejnym z ich przedsiêwziêæ,
kierowanych do mieszkañców
Pragi i Warszawy w ogólnoœci.
Od lipca tego roku, w ka¿dy pi¹-
tek wieczorem otwieraj¹ siê pra-
cownie artystów, którzy tu, na
Pradze odnaleŸli swój ma³y
Montmartre. Zainteresowani
mog¹ do póŸnych godzin noc-
nych zwiedzaæ pracownie i ga-
lerie, uczestnicz¹c w artystycz-
nych wydarzeniach, zaplanowa-
nych na ka¿dy z pi¹tków. W
Nocnej Strefie Sztuki dzia³aj¹ –
poza pracowni¹ Kubickich –
„Magiel” Pracownia Sztuk Piêk-
nych Stefana S³awiñskiego,
„Radebor” Pracownia Malarska
Rados³awa Boroszczaka, Pra-
cownia i Galeria Malarstwa Jac-
ka Schmidta, Salon Twórczoœci
Swobodnej „Dada” i Atram – Art
Marty Gutowskiej-Matulki, której
otwarcie artystka zaplanowa³a

w³aœnie na jeden z pi¹tków Noc-
nej Strefy Sztuki.

DŸwiêki gitary klasycznej m³o-
dziutkiej i bardzo uzdolnionej
Katarzyny Matulki, wykonuj¹cej
„Romance de Amor” Vincente
Gomeza, s³ychaæ od progu. Za-
nurzamy siê w œwiat sztuki, pra-
cownia jest pe³na goœci. Na
wprost wejœcia ogromne p³ótno
o kontrastowych barwach – m³o-
da kobieta wychylaj¹ca siê przez
okno, obraz malowany technik¹
niemal plakatow¹. Obok utrzy-
mana w podobnej konwencji gó-
ralska chata. Br¹zowa martwa
natura, pokazuj¹ca fascynacjê
artystki gr¹ œwiat³a. Aplikacje,
patchworki z tkanin o ró¿nych
barwach i fakturach, niektóre
przywodz¹ce na myœl indiañskie
i afrykañskie totemy, zajmuj¹
niemal wszystkie œciany. S¹ te¿
p³ótna starsze, monochroma-
tyczne, ascetyczne, niemal gra-
fiki. – Ten czas nazywam okre-
sem czarnym, moje osobiste
prze¿ycia sprawi³y, ¿e te obrazy
s¹ w³aœnie takie. Jeden z nich,
pokazuj¹cy nalot czarnych sa-
molotów, by³ moj¹ antycypacj¹

Atram - Art w Nocnej Strefie Sztuki
Na mapie artystycznej Pragi Pó³noc pojawi³o siê nowe miejsce spotkañ ze sztuk¹.

W dniu otwarcia odwiedziliœmy pracowniê Atram – Art, Marty Gutowskiej-Matulki.

ataków terrorystycznych na wie-
¿e World Trade Center, powsta³
w koñcu lat 90. – mówi Marta
Gutowska-Matulka. W drugim
pomieszczeniu p³ótna ma³ofor-
matowe – martwe natury, pejza-
¿e, kwiaty i ptaki – To z nieodle-
g³ego czasu, kiedy nie mia³am
jeszcze pracowni i malowa³am
w swoim niewielkim mieszkaniu,
co – si³¹ rzeczy – narzuca³o nie-
wielkie rozmiary tych obrazów –
dodaje artystka. Drzwi nowo
otwartej pracowni nie zamykaj¹
siê do 5 nad ranem. Tak tu jest
w ka¿dy pi¹tek.

Spektakl „Piêkni ludzie” w re¿yserii Igora Gorzkowskiego grany
jest przez Studencki Teatr Praski Uniwersytetu Warszawskie-
go. Projekt powsta³ w ramach dzia³añ edukacyjnych Studia Te-
atralnego Ko³o pod nazw¹ Daj Przestrzeñ. Spektakl wystawia-
ny jest dziêki wspó³pracy Studenckiej Fundacji Inicjatywy Twór-
czej i Studia Teatralnego Ko³o. Zdoby³ nagrodê aktorsk¹ za
g³ówn¹ rolê ¿eñsk¹ oraz wyró¿nienie za re¿yseriê na Miêdzy-
narodowym Festiwalu Szkó³ Teatralnych (ROMATHEATROFE-
STIVAL) w Rzymie. W Warszawie „Piêknych ludzi” mo¿na by³o
ju¿ zobaczyæ w Teatrze Academia i Teatrze Collegium Nobilium.
W najbli¿szym czasie spektakl bêdzie goœcinnie grany w Domu
Kultury „Œwit” na ul. Wysockiego 11 (bilety w cenie 10 z³):

8 paŸdziernika godz. 13.00-14.30

9 paŸdziernika godz. 20.00-21.30

10 paŸdziernika godz. 20.00-21.30

Spektakl sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza, realistyczna,
przenosi widzów do domku na wsi, w którym grupa studentów
przygotowuje siê do egzaminu. M³odzi ludzie odgrywaj¹ na prze-
mian lekarzy i pacjentów. Rozmowy o chorobach cia³a mieszaj¹
siê z intensywnym badaniem tego, co kryje siê w zakamarkach
duszy. Na drug¹ czêœæ sk³ada siê siedem, kolejno nastêpuj¹-
cych po sobie snów, w których abstrakcyjny œwiat miesza siê z
rzeczywistymi pragnieniami i lêkami bohaterów. Mniej lub bar-
dziej skrywane osobiste historie ³¹cz¹ postaci w zagadkowy hie-
roglif wzajemnych zale¿noœci. Wa¿n¹ rolê w spektaklu odgrywa
muzyka – „Walc” z Suity „jazzuj¹cej” D. Szostakowicza stanowi
barwne t³o dla b³yskotliwych wizji utalentowanego re¿ysera.

Teatr w „Œwicie”

Przedsiêwziêciom praskich
artystów z ¿yczliwoœci¹ towarzy-
szy Artur Buczyñski, wicebur-
mistrz Dzielnicy Praga Pó³noc.
Wszystko odbywa siê non pro-
fit. Niestety, wobec masywnego
inwestowania w zaniedban¹ in-
frastrukturê Warszawy, zapomi-
na siê o sztuce i artystach. Bra-
kuje œrodków na marketing i re-
klamê. Bardzo szkoda, bowiem
praski kwarta³ artystów móg³by
promowaæ Warszawê, tak jak
niegdyœ Montmartre, dzielnica
bohemy i kolebka artystów, by³
wizytówk¹ Pary¿a.

     El¿bieta Gutowska

     Fot. Miko³aj Makowski

j¹cy powy¿sze dane. Po wys³aniu SMS o treœci POMOC
na numer 723 986 112 pasa¿erowie otrzymaj¹ zwrotny SMS
z szablonem, który powinni wype³niæ i wys³aæ.

Wyœlij SMS o treœci POMOC. otrzymasz szablon. Z opcji

wybierz przeka¿. Uzupe³nij SMS. Uzupe³niony SMS wyœlij
na numer 723 986 112. Op³ata za wys³anie SMS-a jest uzale¿-
niona od taryfy operatora sieci telefonicznej.

G³ównym przes³aniem kampanii „Powiadom! Nie Toleruj!” jest
uwra¿liwienie mieszkañców na wszystkie przypadki wandalizmu
oraz sk³onienie do szybkiego informowania s³u¿b o wszelkich
zaobserwowanych wykroczeniach i przestêpstwach. Pilota¿o-
wy program powiadamiania za pomoc¹ SMS pozwoli okreœliæ,
czy istnieje zapotrzebowanie na tego typu us³ugi.

Celem kampanii spo³ecznej pod has³em „Powiadom! Nie To-
leruj!”, jest ograniczenie aktów wandalizmu w komunikacji miej-
skiej i podmiejskiej. Kampaniê zorganizowa³ Zarz¹d Transportu
Miejskiego, wspólnie z Komend¹ Sto³eczn¹ Policji, Stra¿¹
Miejsk¹, przy wspó³pracy z Kolejami Mazowieckimi i spó³k¹ AMS.

OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
DZIELNICY BIA£O£ÊKA M.ST. WARSZAWY

zaprasza do udzia³u w Grupie wsparcia
dla rodzin dzieci z Zespo³em Dawna

Spotkanie odbywaj¹ siê w co drug¹ œrodê w godz. 18-20

w Centrum Aktywnoœci Lokalnej OPS
ul. Porajów 14, tel. 22 403-59-57

W ramach realizacji projektu przewidziane s¹ spotkania

z psychologiem oraz innymi specjalistami, zgodnie
z Pañstwa zapotrzebowaniem!

Nie b¹dŸ obojêtnym! Pomó¿ s³abszym i potrzebuj¹cym!
Zapraszamy osoby zainteresowane pomoc¹ innym

(mile widziani studenci do pomocy w nauce)
na spotkania Wolontariatu, które odbywaj¹ siê
w ka¿dy pi¹tek w godzinach od 16:00 do 17:00

w siedzibie Centrum Aktywnoœci Seniora
przy ul. Porajów 14, tel. 22 403-59-57
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, egzaminy
maturalne, gimnazjalne,
nauka jêzyka 609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki -
okolica Ratusza Targówek
606 744 724

BIOLOGIA, nauczyciel LO,
602-831-540

CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705

FORTEPIAN - keyboard lekcje
22 670-31-89, 502-935-459

Jêzyk polski - nauczyciel LO,
tel. 602-678-811
LEKCJE muzyki - ró¿ne
instrumenty, dojazd tel.
511-486-484

NAUCZYCIELKA matematyki
z wieloletnim sta¿em udziela
korepetycji 504-384-936

SZKO£A muzyczna CASIO
- Tarchomin, Zacisze - keybord,
fortepian, akordeon, gitara,
flet, gospel - tel. 511-486-484,
503-770-496

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

US£UGI

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki

meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118
HYDRAULIKA wodna,

kanalizacyjna, gazowa,

centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie

22 613-82-96, 696-321-228

KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257

NAPRAWA telewizorów, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

REMONTY rzetelnie, gwarancja,
609-574-750

SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-

chomin, ul. Szczêœliwa 2 w

godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI remontowo

budowlane 604-825-148

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki

22 677-71-36, 502-011-257

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
KUPIÊ stare motocykle

wyprodukowane przed

1963 r. oraz czêœci luzem,

nawet najdrobniejsze,
724-084-951

MONETY, banknoty, od-

znaczenia 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

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
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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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. 22 614-80-68
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 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o.,
AI. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
22.04.2010 r. (uzupe³niony w dniach 29.06.2010 r. i
13.09.2010 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia DN 16 mm PE w liniach rozgrani-

czaj¹cych ul. Stanis³awa Chudoby (dzia³ki ew. nr 6/19,

36/1 oraz czêœciowo 14/9 i 15 w obrêbie 4-16-21) na
terenie w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

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).

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,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, z³o¿ony dnia 3 wrzeœnia 2010 r. i uzupe³niony
dnia 27 wrzeœnia 2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
linii kablowej œredniego napiêcia 15 kV miêdzy stacjami

transformatorowymi o nr 10287 i 10283 dla realizacji

zasilania w energiê elektryczn¹ osiedla Lewandów przy
ul. G³êbockiej na dzia³ce nr ew. 62/26 oraz czêœci dzia³ki

nr ew. 64/25 z obrêbu 4-16-37, przy ul. Wspó³czesnej/
Ostródzkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 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.

Proszê Szanownych Pañstwa,
p. Palikot ponoæ chce za³o¿yæ

now¹ partiê. Jestem za.

Uwa¿am, ¿e znów da³ dobry

pomys³. Byle za tym posz³a
konsekwencja i upór w realiza-

cji celów. Sam bym za³o¿y³

swoj¹, aliœci muszê ci¹gle ra-
towaæ i leczyæ swoich pacjen-

tów bez dotacji rz¹dowych i
unijnych, i nie staæ mnie na

wynajêcie Sali Kongresowej.

Now¹ parti¹ te¿ powinien

zacz¹æ nowy etap w ¿yciu po-

litycznym Jaros³aw Kaczyñski,
Moherowi Obroñcy, Donald

Tusk, Sejm RP, pos³owie od
ustawy wprowadzaj¹cej le-

galn¹ narkomaniê w dopala-

czach, dzisiaj chc¹cy z ni¹ wal-
czyæ, KRUS, Komisja Maj¹tko-

wa, przyznaj¹ca pazernym
mê¿czyznom w sutannach do-

bra, bior¹cym za niebywa³e

pieni¹dze grunty Rzeczypo-
spolitej, czyli nasze. By³bym o

tym nie wspomina³, ale Koœció³
Powszechny dla zysku wzi¹³

Marka P., by³ego pracownika

z SB za swojego reprezentanta.

Ksiêdzu Popie³uszce spo³e-
czeñstwo bez pikiet postawi³o

wiele pomników. Czy mam
przypominaæ Koœcio³owi, ¿e

ks. Popie³uszko zabity zosta³
przez esbeków? Czy ktoœ siê
w tym wszystkim nie pogubi³?

Ja nie, ja pamiêtam, jak by³o i
to, co sam wypracujê mi wy-

starcza. Tfu!

Na ca³ym œwiecie wiele

osób dorastaj¹c chce siê ba-
wiæ w lekarza. Wielu ta chêæ

nie przechodzi. W g¹szczu re-
klam nadawanych w telewizji,
radiu i prasie roi siê od reklam

medykamentów na wzdêcia,

biegunki, gor¹czki, pocenie,

wypadanie w³osów, rozdwaja-

nie paznokci, erekcjê, wszela-

kie bóle, zapalenia, kaszel, s¹-

siadkê GoŸdzikow¹, ¿ylaki - w

tym odbytu, stawy, oczy, prze-

ziêbienia, krêgos³up, okolice

intymne, grzybice, uspokoje-

nie, nerwowoœæ, odpornoœæ,

odchudzanie, zêby, dzi¹s³a,

zatoki, w¹trobê, zgagê, na ser-

ce, pamiêæ, nawil¿anie skóry,

zatwardzenia uff!!! Wystarczy.

Z takim reklamowym vade-

mecum mo¿na by do rana ba-

wiæ siê w doktora.

Aliœci s¹ dwa wydzia³y: we-

terynaryjny „nieludzki” i me-

dyczny „ludzki”. Czêsto te

przymiotniki w cudzych s³o-

wach siê mieszaj¹, ale po to

powsta³y dwa, poniewa¿ s¹ to

ró¿ni¹ce siê od siebie wyraŸ-

nie kierunki sztuki medycznej.

Tak, zgadzam siê, wiele cho-

rób jest takich samych, diagno-

zowanie identyczne, ale w du-

¿ej czêœci inne leki lub inna dro-

ga podania tych samych co u

ludzi. To w³aœnie trzeba wie-

dzieæ. Tysi¹ce, miliony szcze-

gólików. Czêsto lekarz wetery-

narii w dobrej wierze zaczyna

leczyæ na w³asn¹ rêkê cz³onka

swojej rodziny, a skruszony u

lekarza medycyny mówi „nie

wiedzia³em”. Podobnie lekarz

medycyny leczy w³asnego psa

czy kota, a skruszony nie-

wiedz¹, zatapia pochylon¹ przy

kolanach twarz w d³oniach.

Przy weryfikacji wiedzy i

umiejêtnoœci nie dzia³a cudow-

ne lekarstwo –„bomisiêwydaje”

Dlatego w ludzkich sprawach

do medyków!, w zwierzêcych

do lekarzy weterynarii!, a w

sprawach ksi¹¿ek do introliga-

tora zalecam; mniemam, ¿e

skoro Szanowni Pañstwo lubi-

cie czytaæ, jesteœcie czêstymi

goœæmi w ksiêgarniach, a bia³e

kruki naprawiacie.

Do tego, co wy¿ej, powrócê

w nastêpnych wydaniach NGP.

Nie leczmy zwierz¹t na „bomisiêwydaje”

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE 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,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 14 wrzeœnia 2010 r.
i poprawiony dnia 22 wrzeœnia 2010 r., w sprawie zmiany
decyzji nr 4/CP/2008 z dnia 14.01.2008 r. ustalaj¹cej

warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kanalizacji
œciekowej DN 0,20/0,25 m wraz z przy³¹czami kanali-

zacyjnymi na dzia³kach ew. nr

- 9, 16/8, 16/7 i 24 w obrêbie 4-02-16,
- 12 i 15w obrêbie 4-02-17,
- 8, 9 i 11 w obrêbie 4-02-18,
- 1/2, 1/3, 1/4, 24/1, 24/2 i 27 w obrêbie 4-04-24
w ulicach Parcelacyjnej, Boczañskiej, Mehoffera i Fletniowej

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

w zakresie dodania w treœci decyzji zapisu „oraz

przebudowê sieci gazowej w celu unikniêcia kolizji”,
a tak¿e korektê w zakresie zmian geodezyjnych dzia³ek

nr 24 z obrêbu 4-02-16 (obecnie 24/2), 15 z obrêbu
4-02-17 (obecnie 15/1), 1/4 z obrêbu 4-04-24 (obecnie

1/5) oraz 27 z obrêbu 4-04-24 (obecnie 27/2) oraz

korektê za³¹cznika graficznego do tej decyzji.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 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.
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POzytywnie

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Rada wielu

Ostatni z moich felietonów pozwo-
li³em sobie poœwieciæ problemom Szpi-
tala Praskiego. Ta wielce zas³u¿ona dla
Pragi i Warszawy placówka zas³uguje
na szanse rozwoju. Zdaj¹ siê to rozu-
mieæ radni z miejskiej Komisji Zdro-
wia (nie bez znaczenia jest nieodle-
g³a perspektywa wyborów) mniej chy-
ba miejscy urzêdnicy, dla których jest
to kolejna z niezliczonych pozycji bu-
d¿etowych. Walka idzie o decyzje w
sprawie dobudowy kolejnego ³¹czni-
ka pomiêdzy koñczonym pawilonem
A2 i istniej¹cym najstarszym budyn-
kiem szpitala tzw. pawilonem B od Pa-
nieñskiej, w którym mieœci siê m.in.
ginekologia i po³o¿nictwo. Wiele wska-
zuje, ze zwyciê¿y rozs¹dek i decyzja
korzystna dla pacjentów w koñcu bê-
dzie. Tak naprawdê w Warszawie i nie
tylko zagro¿onych jest wiele zadañ.
Czy chcemy, czy nie, pieni¹dze samo-
rz¹du s¹ pieniêdzmi publicznym i jako
takie wraz zad³u¿eniem pañstwa wy-
kazywane s¹  jako krajowy d³ug pu-
bliczny. Jego wysokoœæ ujawni³ ostat-
nio profesor Balcerowicz - wynosi on,
bagatela, ponad 724 miliardy z³otych,
co przy rocznym bud¿ecie pañstwa na
poziomie 313 miliardów  robi  wra-
¿enie. Gorzej, bowiem krajowy d³ug
publiczny liczony metod¹ unijn¹ w
2010 roku siêgnie 53, 1% PKB, w

2011 r. - 56, 3%, w 2012 r. - 55, 8%.
Wszyscy w rz¹dzie, a szczególnie mi-
nister Rostowski, jak diabe³ œwiêconej
wody boj¹ siê przekroczenia wskaŸ-
nika zad³u¿enia PKB na poziomie
55%, czyli II progu ostro¿noœciowe-
go. Progi wynikaj¹ z ustawy o finan-
sach publicznych. S¹ ich trzy, w wyso-
koœci 50%, 55% i 60% rocznego PKB.
Przekroczenie pierwszego progu po-
woduje, ¿e w kolejnym roku nie mo¿-
na przyj¹æ bud¿etu z wiêkszym defi-
cytem. Jeœli przekroczony zostanie
próg drugi, wtedy kolejny bud¿et musi
byæ taki, aby zapewniæ spadek relacji
d³ugu do PKB. Po przekroczeniu trze-
ciego progu kolejny bud¿et nie mo¿e
mieæ ¿adnego deficytu. Przy corocz-
nych deficytach pañstwa na poziomie
30-50 miliardów z³otych jest o co
walczyæ.

Co to ma jednak do Warszawy? Ano
ma, bo ka¿da z³otówka zad³u¿enia
miasta jest czêœci¹ krajowego d³ugu
publicznego. Warszawa jest zad³u¿o-
na na prawie 6 miliardów z³otych i
zbli¿a siê do maksymalnego wskaŸni-
ka zad³u¿enia 60% dochodów w³a-
snych (nie lepiej jest w innych du¿ych
miastach). St¹d te¿ zapewne formal-
ne i nieformalne zalecenia minister-
stwa, ¿¹daj¹ce zmniejszenia zad³u¿e-
nia przez samorz¹dy. Tym t³umaczê

Pieni¹dz publiczny

Przypomnê jeszcze Pañstwu przed
wyborami, co 4 lata temu obieca³a Han-
na Gronkiewicz-Waltz i PO. Ale dziœ nie
bêdzie o obietnicach, tylko o potrzebach.

Specyfika Bia³o³êki to g³êbokie ró¿-
nice pomiêdzy starszymi blokowiskami
i Nowodworami, osiedlami willowymi a
tzw. zielon¹ Bia³o³êk¹. Czêœciowo inne
s¹ potrzeby mieszkañców, drastycznie
ró¿ny poziom infrastruktury. Obie czê-
œci dzielnicy praktycznie nie s¹ ze sob¹
skomunikowane. Niektóre problemy s¹
wspólne. Nale¿¹ do nich przede wszyst-
kim problemy mieszkañców, takich, jak
ja sam: m³odych, pracuj¹cych rodziców.
Grupa wiekowa 25 – 35 lat wydaje siê
byæ naturalnym elektoratem PO. Tylko
¿e w Warszawie (podobnie jak w ca³ym
kraju) partia ta realizuje politykê naj-
bardziej godz¹c¹ w ¿yciowe interesy
w³aœnie tej grupy. Je¿eli wyborcy po-
dejm¹ decyzjê racjonaln¹, a nie emo-
cjonaln¹, kieruj¹c siê rozumem, a nie
przekazem z telewizora, jestem spokoj-
ny o sukces naszego programu.

Oficjalnie zapisan¹ w dokumentach
strategi¹ Hanny Gronkiewicz-Waltz jest
zwiêkszanie korków. Chodzi nie tylko o
coraz wiêksz¹ iloœæ buspasów – bo za-
równo ten na ul. Modliñskiej, jak i ten
na Trasie AK to absolutna koniecznoœæ.
Wspomaga³em ich wprowadzenie, ponie-
wa¿ autobusy musz¹ przewieŸæ w godzi-
nach szczytu tysi¹ce ludzi. Chodzi o prak-
tyczny brak rozwoju sieci dróg i regula-
cji ruchu w celu zniechêcenia mieszkañ-
ców do poruszania siê samochodami.
Pani Prezydent nie bierze pod uwagê
faktu, ¿e nie oferuje w zamian spraw-
nego systemu komunikacji publicznej.
Autobusy s¹ podstaw¹ komunikacji w
miastach trzeciego œwiata. Tymczasem
wszystkie planowane linie szybkiego

tramwaju zosta³y wykreœlone z progra-
mu inwestycji miejskich. HGW kradnie
czas spêdzany przez nas w korkach na-
szym rodzinom. Skoñczmy z tym!

Jednym z priorytetów sto³ecznego
PiS jest sprawna komunikacja. W przy-
padku Bia³o³êki powinna zaczynaæ siê
od dróg lokalnych, a koñczyæ siê na
estakadach na poszerzonej Modliñ-
skiej, Trasie Mostu Pó³nocnego i Ol-
szynki Grochowskiej oraz zmodernizo-
wanej P³ochociñskiej. Absolutny nacisk
k³adziemy na komunikacjê szynow¹,
a wiêc dwie nowe trasy tramwajowe i
powi¹zanie linii SKM z ca³ym syste-
mem komunikacyjnym miasta.

Tak¿e w sferze kultury i rekreacji po-
trzeba zmian. Burmistrz Kaznowski
przeznacza ogromne pieni¹dze na im-
prezy zapewniaj¹ce mu przychylnoœæ
wp³ywowych grup. Tymczasem brak ofer-
ty kulturalnej i rozrywkowej dla m³odych
matek z dzieæmi. Za ma³o jest terenów
publicznej zieleni i obiektów dla sportu
amatorskiego, podobnie jak placów za-
baw. Istniej¹ce place zabaw nie spe³niaj¹
standardów bezpieczeñstwa. To tylko nie-
które sprawy, które po wygranych wy-
borach zmieni Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Bia³o³êka:
czas na zmianê!

Zasoby mieszkaniowe Warszawy
licz¹ blisko 100 tysiêcy lokali, w któ-
rych zamieszkuje oko³o 400 tysiêcy
warszawiaków. W wielu przypadkach
standard tych mieszkañ jest po prostu
fatalny, nie mówi¹c ju¿ o budynkach,
które od dawna maj¹ decyzje o roz-
biórce ze wzglêdu na zagro¿enia bu-
dowlane. Nowych mieszkañ powstaje
ca³y czas za ma³o, bo 1300 nowych
oddanych w tej kadencji (w tym na-
reszcie na Pradze Pó³noc i Bia³o³êce)
stanowi kroplê w morzu potrzeb.

Wprowadzona w 2008 roku przez
Hannê Gronkiewicz-Waltz g³osami rad-
nych Platformy Obywatelskiej podwy¿-
ka czynszów nie poprawi³a tej sytuacji,
zreszt¹ zgodnie z przewidywaniami
radnych SLD, którzy g³osowali prze-
ciw. Nie doœæ, ¿e podwy¿ka mocno
uderzy³a warszawiaków po kieszeni,
to jeszcze wbrew zapowiedziom w³adz
stolicy œrodki z niej pochodz¹ce nie s¹
w ca³oœci przeznaczane na remonty
substancji komunalnej. Wysokie czyn-
sze to, niestety, nie jedyne zmartwie-

nie lokatorów. Nie mniej wa¿nym pro-
blemem okaza³y siê roszczenia by³ych
w³aœcicieli, którzy zaczêli odzyskiwaæ
swoje kamienice przejête przez pañ-
stwo w 1945 roku. Lokatorzy miesz-
kañ komunalnych nagle i niespodzie-
wanie zaczêli dowiadywaæ siê, ¿e lo-
kale, w których zamieszkuj¹ sta³y siê
prywatn¹ w³asnoœci¹. Nowi w³aœcicie-
le chc¹ zaœ jak najszybciej pozbyæ siê
dotychczasowych lokatorów,  a póki co
podwy¿szaj¹ im czynsze nawet o kil-
kaset procent. Ludzie, którzy przez
ca³e ¿ycie „mieli” mieszkania, nagle
staj¹ przed widmem utraty dachu nad
g³ow¹ i brakiem nadziei na inny.

Na sesjach Rady Miasta dyskutowa-
liœmy o tym wielokrotnie. W kwietniu

tego roku w imieniu klubu radnych
SLD zg³asza³em postulat zorganizowa-
nia okr¹g³ego sto³u, dotycz¹cego bu-
downictwa komunalnego i problemów
lokatorów. Jako radni SLD mieliœmy
wówczas nadziejê, ¿e w³adze Warsza-
wy przychyl¹ siê do tego pomys³u i
wspólnie stworzymy obywatelski pro-
gram mieszkaniowy, który bêdzie dba³
nie tylko o interes miasta, ale równie¿
jego mieszkañców. Tak siê, niestety, nie
sta³o. Do tematu powrócili sami loka-
torzy, zrzeszeni w 30 stowarzysze-
niach ochrony praw lokatorów. Zjed-
noczyli swoje si³y w nieformalnym po-
rozumieniu „Strona Spo³eczna” i wy-
st¹pili o powo³anie wspólnego z mia-
stem zespo³u, który zaj¹³by siê wszyst-
kimi opisanymi tu problemami. Ich ini-
cjatywa spotka³a siê z poparciem rad-
nych SLD i PiS i w zesz³ym tygodniu
dosz³o do kolejnej sesji nadzwyczajnej
poœwiêconej problemom lokatorów.
Choæ z przyczyn formalnych nie mo¿-
na by³o powo³aæ na niej postulowane-
go przez „Stronê Spo³eczn¹” zespo³u,
to uda³o siê wreszcie wydobyæ obiet-
nicê od wiceprezydenta Jakubiaka, ¿e
„okr¹g³y stó³” w sprawie mieszkalnic-
twa wreszcie powstanie. Pozostaje mieæ
tylko nadziejê, ¿e nie by³ to pusty gest
przedwyborczy, bo inaczej lokatorzy
pani prezydent nie podaruj¹.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Na zlecenie w³adz miasta powstaje stu-
dium obs³ugi komunikacyjnej wschodniej
Bia³o³êki. Jest to odpowiedŸ na wnioski
w³adz dzielnicy, Stowarzyszenia „Moja Bia-
³o³êka” i kilkuset mieszkañców mieszkaj¹-
cych  pomiêdzy ul. P³ochociñsk¹ a granic¹
dzielnicy z Markami. Postuluj¹c realizacjê
studium zwracaliœmy uwagê, ¿e istniej¹ca
infrastruktura drogowa nie jest dostosowa-
na do obs³ugi dynamicznie zwiêkszaj¹cej siê
liczby mieszkañców i konieczne s¹ progno-
zy ruchu oraz szczegó³owa analiza obs³ugi
terenu komunikacj¹ miejsk¹.

Projektanci w oparciu o dostêpne im
Ÿród³a za³o¿yli, ¿e do 2015 roku obszar
ten bêdzie zamieszkany przez 20 tys.
mieszkañców. Natomiast ju¿ w chwili obec-
nej, wed³ug wyliczeñ w³adz dzielnicy jest
ok. 30 tys. mieszkañców (w tym zamel-
dowanych 16 tys.). W roku  2015 bêdzie
powy¿ej 40 tys. mieszkañców. Sukcesyw-
nie liczba ta bêdzie wzrastaæ – najpraw-
dopodobniej do 80 tys. w roku 2025.

Studium komunikacji wschodniej
Bia³o³êki analizuje mo¿liwoœæ popro-
wadzenia metra na Zielon¹ Bia³o³êkê
na odcinku Kondratowicza - G³êbocka
oraz tramwaju na Zielon¹ Bia³o³êkê.
W pocz¹tkowych wariantach linia
tramwajowa mia³aby przebiegaæ od
ulicy Budowlanej do osiedla Derby.

W mojej ocenie nale¿y tak¿e wy-
korzystaæ potencja³ linii tramwajowej
na Annopolu, dokonaæ analizy
przed³u¿enia tramwaju na pó³noc a¿
do Osiedla Regaty i rozwa¿yæ budowê
Park&Ride na Annopolu i P³udach. In-
westycje te to wyzwanie dla w³adz Bia-
³o³êki w przysz³ej dekadzie. Uwagi te
znalaz³y siê w stanowisku Rady Dziel-
nicy Bia³o³êka z dnia 29 wrzeœnia br.

Ju¿ teraz w kontekœcie rozwi¹zywania
problemów Zielonej Bia³o³êki warto napi-
saæ, ¿e Zarz¹d Dróg Miejskich rozstrzygn¹³
ju¿ 21 wrzeœnia br. przetarg na budowê
nowego mostu nad Kana³em ¯erañskim
w ci¹gu ulicy Kobia³ka.  Co niezwykle wa¿-
ne, wszystkie roboty budowlane bêd¹ siê
odbywa³y „pod ruchem”, co oznacza, ¿e
ani przez chwilê mieszkañcy okolicznych
osiedli nie bêd¹ „odciêci od œwiata”, a po
tymczasowej przeprawie, co warto pod-
kreœliæ, bêd¹ jeŸdziæ tak¿e autobusy ko-
munikacji miejskiej. Nowy most bêdzie
mia³ tak¿e œcie¿kê rowerow¹.

Na ukoñczeniu jest tak¿e pierwszy
etap budowy terenu przy ul. Ruskowy
Bród. www.mojabialoleka.pl/inicjaty-
wy/park-boisko-plac-zabaw-na-ru-
skowym-brodzie.html

Ze wzglêdu na centralne po³o¿enie,
dobr¹ komunikacjê, bliskoœæ miejsca

historycznego lokalizacja ta jest atrak-
cyjna dla wiêkszoœci mieszkañców Zie-
lonej Bia³o³êki. W przysz³oœci na tym
terenie mo¿e powstaæ filia Bia³o³êckie-
go Oœrodka Kultury. Obecnie na ob-
szarze pomiêdzy Kana³em ̄ erañskim,
Tras¹ Toruñsk¹ oraz wschodni¹ i pó-
³nocn¹ granic¹ miasta przez 16 lat ist-
nienia Bia³o³êki, jako podmiotu samo-
rz¹dowego, w³adzom nie uda³o siê
stworzyæ ani jednego miejsca neutral-
nej przestrzeni publicznej.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

www.piotrjaworski.waw.pl

Lokatorzy

Przysz³oœæ i teraŸniejszoœæ

Problemem warszawskiej komuni-
kacji s¹ nie tylko zdezelowane auto-
busy. Warszawa jest jedynym miastem,
w którym przystanki o tej samej na-
zwie - s³u¿¹ce do przesiadki albo do
jazdy w przeciwnych kierunkach - s¹
oddalone od siebie czasem a¿ o kilka-
set metrów. Tylko w Warszawie mamy
kilkudziesiêciometrowe odleg³oœci po-
miêdzy wiatami przystankowymi a
miejscami, w których przystaj¹ auto-
busy. Warszawa jest te¿ jedynym mia-
stem, w którym autobusy - i tramwaje
- je¿d¿¹ tak czêsto stadami.

Wszystkie te, w¹tpliwej chwa³y, re-
kordy s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane.
Dlaczego autobus zatrzymuje siê tak
daleko od wiaty? Kierowca musi za-
parkowaæ na pocz¹tku zatoczki, a wia-
tê buduje siê na jej drugim koñcu. Za-
toczka zaœ jest d³uga, gdy¿ projektuje
siê j¹ tak, by zmieœci³o siê w niej jed-
noczeœnie stado autobusów. Trudno,
najwy¿ej sobie pobiegamy.

W³adze miasta t³umacz¹, ¿e stadna
jazda autobusów ma przyczynê w kor-
kach. Nie jest to przekonuj¹ce. Wielo-
krotnie by³em œwiadkiem, jak kilka
autobusów tej samej linii podje¿d¿a³o

do przystanku znajduj¹cego siê nieda-
leko pêtli pocz¹tkowej. Nie korki by³y
tego powodem, lecz brak elastycznoœci
w zarz¹dzaniu. Rzeczywiœcie, przemie-
rzywszy d³ug¹ trasê, autobusy nadjad¹
czasem do pêtli stadem. Mo¿na uspra-
wiedliwiæ to korkami. Potem jednak
kilka wozów tej samej linii wyrusza z
pêtli jednoczeœnie tylko dlatego, ¿e
wszystkie dotar³y do niej spóŸnione i
teraz chc¹ to nadrobiæ, gdy¿ ich kie-
rowcy boj¹ siê straciæ premie. Jest to
niedopuszczalne marnotrawstwo.

Po co jednak w ogóle zatoczki na
przystankach autobusowych? Wystar-
czy, ¿e autobus bêdzie móg³ siê zatrzy-
maæ przy znaku „A”, towarzysz¹cemu
wiacie. W wielu miastach na œwiecie,
bardziej zat³oczonych od Warszawy, to
dzia³a. W dodatku zatoczki kusz¹ kie-
rowców, szukaj¹cych miejsca do zatrzy-
mania wbrew znakom zakazu.

Wiata przystankowa powinna byæ
szczególnie przydatna, gdy pada
deszcz. Ale nie w Warszawie: opad,
przed którym schroniliœmy siê pod
daszkiem, na pewno nas dopadnie,
gdy bêdziemy musieli przebiec kilka-
dziesi¹t metrów dziel¹cych wiatê od

autobusu. Gdy autobus nie nadje¿d¿a,
zniecierpliwieni chcemy spojrzeæ na
rozk³ad jazdy. Wtedy czeka nas kolej-
na atrakcja: w wielu wiatach rozk³ad
jazdy zosta³ umieszczony na zewnêtrz-
nej œciance. Odczytaæ go mo¿emy tyl-
ko stoj¹c w strugach deszczu. Ale z
ulicy wiata wygl¹da ³adnie...

Zarz¹d Transportu Miejskiego jest z
siebie zadowolony. Mieszkañcy miasta
s¹ skazani na jego us³ugi, gdy¿ Hanna
Gronkiewicz-Waltz skutecznie zniechê-
ca ich do korzystania z samochodów
osobowych. Nawet bym temu kibicowa³,
gdyby nie zjawiska, które tu opisujê.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

W pogoni za stadem

sobie ró¿ne do tej pory niezrozumia³e
ruchy finansowe skarbnika miasta
m.in. niewprowadzenie tegorocznej
nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych
do bud¿etu miasta, lecz sp³acenie ni¹
istniej¹cych niewymagalnych zad³u-
¿eñ. Podobnych dzia³añ jest wiêcej, a
nazywane s¹ „fachowo” in¿ynieri¹ fi-
nansow¹. Tylko ¿e tak samo, jak od
mieszania ³y¿eczk¹ herbata nie robi
siê s³odsza, tak od in¿ynierii pieni¹-
dza nie przybywa. Mo¿e warto przej-
rzeæ po raz kolejny wszystkie wydat-
ki, zarówno samorz¹dów, jak i pañ-
stwa, i nie wydawaæ kasy na „pierdo-
³y”, lecz na sprawy rzeczywiœcie istot-
ne. A do tych s³u¿ba zdrowia na pew-
no nale¿y.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl
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21 wrzeœnia w Parafii p.w. Œw. Jakuba Aposto³a przy ul. Mehoffera odby³y siê
uroczystoœci obchodów 66. rocznicy Powstania Warszawskiego i œmierci ̄ o³nierzy
AK „Obro¿a”. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ celebrowan¹ przez proboszcza
ks. kanonika Józefa Góreckiego z udzia³em kombatantów, mieszkañców, m³odzie¿y
z bia³o³êckich szkó³ oraz przedstawicieli Rady i Zarz¹du Dzielnicy. Po uroczystej
Mszy Œw. odby³ siê koncert patriotyczny w wykonaniu chóru „Kantata”, dzia³aj¹cego
przy Centrum Aktywnoœci Seniora przy ul. Porajów 14.

W dalszej czêœci, uroczystoœci przenios³y siê na Cmentarz Tarchomiñski, gdzie odby³ siê
Apel Poleg³ych przy Kwaterze ¯o³nierzy AK z udzia³em Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego. Kompania odda³a salwê honorow¹. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ w
imieniu w³adz dzielnicy burmistrz Jacek Kaznowski, a w imieniu kombatantów Zbigniew Bzin-
kowski. Na grobach poleg³ych ¿o³nierzy AK (Kwatera Wojenna) z³o¿ono wieñce i wi¹zanki
kwiatów od Rady Kombatantów, œrodowisk kombatanckich, Rady i Zarz¹du Dzielnicy,
Klubów Radnych Dzielnicy i mieszkañców.

25 i 26 wrzeœnia na nowo otwartej scenie letniej
Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu przy ul. Œwiatowida 56
odby³y siê koncerty z cyklu „Warszawa w piosence…”.

Warszawa w piosence

Za³o¿ony w 1953 r. przez
Stanis³awa Hadynê Zespó³ Pie-
œni i Tañca Œl¹sk nieprzerwa-
nie budzi nasz zachwyt i po-
dziw. Na bia³o³êckich scenach
goœci³ wielokrotnie, spotykaj¹c
siê zawsze z gor¹cym przyjê-
ciem publicznoœci. Tak by³o i
tym razem. Artyœci chóru, ba-
letu i orkiestry pod dyrekcj¹
Krzysztofa Dziewiêckiego za-
prezentowali program, którego
przewa¿aj¹c¹ czêœæ stanowi³y
kompozycje lub opracowania
muzyczne Stanis³awa Hadyny
oraz uk³ady choreograficzne
Elwiry Kamiñskiej.

Koncert rozpocz¹³ siê trady-
cyjnym œl¹skim trojakiem. Na-
stêpnie zabrzmia³y popularne
pieœni „Karolinka”, „Sz³a dzie-
weczka do laseczka” oraz „Sta-
rzyk”. Prawdziw¹ pere³k¹ wœród
utworów wokalnych okaza³o siê
„Helokanie”, czyli „Helo, helo

Koncert Zespo³u Œl¹sk
3 paŸdziernika w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul. Strumykowej wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni

i Tañca Œl¹sk. Spoœród swego niezwykle bogatego repertuaru artyœci wybrali program
„A to Polska w³aœnie”, na który z³o¿y³y siê nasze najpiêkniejsze pieœni ludowe i narodowe.

Helenko”, zaœpiewane mocny-
mi g³osami, które nios¹ siê w
czystym górskim powietrzu na
pasterskich halach. Kunszt ar-
tystów baletu podziwialiœmy w
takich tañcach, jak Ko³omajki,
Taniec chustkowy, Szot Ma-
dziar, Krakowiaki nowos¹dec-
kie czy ró¿ne polki, Polka Wró-
belek, Polka ciêta i Polka be-
skidzka. Nie mog³y one jednak
dorównaæ Tañcom górali pod-
halañskich, których porywaj¹ca
wi¹zanka koñczy³a pierwsz¹
czêœæ koncertu.

Oprócz kompozycji Stanis³a-
wa Hadyny artyœci „Œl¹ska” siê-
gaj¹ równie¿ do utworów innych
kompozytorów, czego przyk³a-
dem mo¿e byæ piosenka „Nie
chodŸ ko³o ró¿y” w opracowa-
niu muzycznym Wojciecha Ki-
lara, któr¹ us³yszeliœmy w dru-
giej czêœci koncertu. PóŸniej
królowa³y najbardziej znane

W rocznicê Powstania

polskie tañce, kujawiak, oberek,
polonez i mazur oraz strojny
krakowiak. Krakowiak tañczony
przez zespó³ „Œl¹sk” to nie tyl-
ko wspania³y uk³ad choreogra-
ficzny, bogate, kolorowe stroje,
to kawa³ek historii Polski, opo-
wiedziany tañcem. Jest tu na-
pad Tatarów na krakowsk¹ zie-
miê, przerwany strza³¹ ³uczni-
ka hejna³ z Wie¿y Mariackiej i
wypêdzenie najeŸdŸców. Zwy-
ciêski krakowiak przechodzi w
fina³owy barwny korowód.

Za wspania³y wystêp, na
rêce kierownika artystyczne-
go Zespo³u Pieœni i Tañca
Œl¹sk, Izabeli Migocz, podziê-
kowania z³o¿y³ burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka Jacek
Kaznowski, który wraz z
Rad¹ i Zarz¹dem oraz Wy-
dzia³em Kultury by³ organiza-
torem tego koncertu.

Joanna Kiwilszo

Po raz pierwszy na tej sce-
nie zagra³y dla licznie zgroma-
dzonej publicznoœci: Kapela
Warszawska Staœka Wielanka
oraz Kapela Praska. Koncer-
ty da³y mo¿liwoœæ poznania i

pos³uchania tradycyjnej muzy-
ki warszawskiej ulicy i podwó-
rek. Obie kapele popularyzuj¹
warszawski i praski folklor,
przypominaj¹ muzyczn¹ histo-
riê czêœci ich miasta.

Tañczono i bawiono siê
m.in. przy takich utworach: „U
cioci na imieninach”; „Ballada
o Felku Zdankiewiczu”; „Rum
Helka”; „Piekutoszczak, Feluœ
i ja”; „Jadziem Panie Zielon-
ka”; „Nad warszawiaka nie ma
cwaniaka”; „Tango Andrusow-
skie”; „ChodŸ na Pragê”;
„Warszawa da siê lubiæ”.

Organizatorem koncertu
by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o-
³êka wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu,
Szko³a Podstawowa z Od-
dzia³ami Integracyjnymi nr
344 im. Powstania Warszaw-
skiego, Wydzia³ Kultury.

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE
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Koty zapraszaj¹

W godzinach 10-18 bê-
dzie mo¿na ogl¹daæ tam
koty, które zjad¹ siê nie tyl-
ko z ró¿nych zak¹tków Pol-
ski, ale i Europy. Oprócz
kocich olbrzymów: kotów
rasy maine coon, norwe-
skich leœnych,  syberyjczy-
ków czy brytyjczyków, bê-
dzie mo¿na zobaczyæ rza-
dziej spotykane peterbaldy
i nebelungi.

Wystawa jest miejscem,
które powinni odwiedziæ nie
tylko hodowcy, ale wszyscy
amatorzy kociej urody.
Szczególnie mile widziane
s¹ rodziny z dzieæmi. Orga-
nizatorzy przygotowali dla
nich specjalne atrakcje. Ma-
luchy bêd¹ mog³y wykazaæ
siê w konkursach plastycz-
nych, buzie wszystkich chêt-
nych upodobni¹ siê do ko-
cich pyszczków, a dodatko-
wo bêdzie mo¿na podziwiaæ
wystêpy dzieciêcego zespo-
³u tanecznego.

Na terenie wystawy ze
swoim stoiskiem informacyj-
nym pojawi siê Stra¿ dla
Zwierz¹t (organizacja po¿yt-
ku publicznego), która zachê-
caæ bêdzie do wspierania po-
krzywdzonych zwierzaków.

Ka¿dy zainteresowany bê-
dzie móg³ uzyskaæ informa-
cje, jak prawid³owo ¿ywiæ
swojego kota – bo swoj¹
wiedz¹ w tej dziedzinie po-
dziel¹ siê przedstawiciele re-
nomowanych producentów
karm.

Mi³o nam poinformowaæ,
¿e na czytelników Nowej
Gazety Praskiej czeka 10
podwójnych bezp³atnych
zaproszeñ na tê imprezê.
Do odbioru w siedzibie re-
dakcji – decyduje kolej-
noœæ zg³aszania siê.

16-17 paŸdziernika odbêdzie siê Miêdzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych,
zorganizowana przez Polski Zwi¹zek Felinologiczny. Tradycyjnie ju¿ wystawy PZF
odbywaj¹ siê na warszawskiej Pradze (Hala DOSiR, ul. Szanajcy 17/19).


