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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
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury

serdecznie zapraszaj¹

- 8 wrzeœnia (œroda) o godz. 18.00 na „Bia³o³êckie
Do¿ynki”, które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ Œw.;
wystêp Poznañskiego Kwintetu Akordeonowego,
Koœció³ Narodzenia NMP przy ul. Klasyków 21/23;

- 19 wrzeœnia (niedziela) godz. 18.00 na koncert
„Nasza duma i przysz³oœæ”- wystêp m³odych, polskich
talentów oraz Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica” -
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 6 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz
w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26;

- 21 wrzeœnia (wtorek) na uroczystoœci patriotyczne
zwi¹zane z obchodami 66. Rocznicy Powstania Warszawskiego
i rocznicy œmierci ¯o³nierzy AK „Obro¿a”
- godz. 12.30 – Msza Œwiêta w Koœciele Œw. Jakuba
Aposto³a ul. Mehoffera 4,
- godz. 14.00 - Cmentarz Tarchomiñski przy ul. Mehoffera;
Apel Poleg³ych z udzia³em Kompanii Reprezentacyjnej WP.

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!

Nowy wizerunek Marywilskiej 44

Hale targowe i parking dla
2 tysiêcy pojazdów (od stro-
ny odnogi Kana³u ̄ erañskie-
go) s¹ ju¿ gotowe. Jeœli cho-
dzi o infrastrukturê drogow¹,
to jest ona w trakcie realiza-
cji. Ca³kowicie zrealizowana
jest budowa ulicy P³ytowej, w
trakcie budowy jest skrzy¿o-
wanie P³ytowej z P³ocho-
ciñsk¹. Pod koniec wrzeœnia
dzielnica bêdzie modernizo-
waæ dojazd do targowiska z
drugiej strony, tzn. od ulicy
Marywilskiej. Mniej wiêcej

Oficjalne otwarcie Centrum Hal Targowych przy Mary-
wilskiej ju¿ 4 wrzeœnia. To tam przenosi siê handel z daw-
nego Stadionu X-lecia. Kupcy bêd¹ wreszcie pracowali
w komfortowych warunkach, estetyczne otoczenie z pew-
noœci¹ ucieszy równie¿ klientów. Droga do tego przed-
siêwziêcia by³a wyboista. O szczegó³y pytamy Jacka Ka-
znowskiego, burmistrza dzielnicy Bia³o³êka.

pod koniec wrzeœnia, po roz-
strzygniêciu przetargu, wyko-
nawca powinien rozpocz¹æ
prace. Za dojazd od strony
P³ochociñskiej odpowiada
miasto i tê czêœæ wykonuje
Zarz¹d Dróg Miejskich. Kup-
cy praktycznie zrealizowali
ju¿ inwestycjê, hale s¹ wy-
koñczone wewn¹trz i na ze-
wn¹trz. Ci, którzy wykupili

boksy, ju¿ wprowadzaj¹ siê
do hal. Ca³e otoczenie hal,
wraz z infrastruktur¹, zosta-
nie ca³kowicie zmienione.
Trzeba zdawaæ sobie sprawê
z ogromu pracy, która ju¿ zo-
sta³a wykonana i która bêdzie
wykonana w najbli¿szej przy-
sz³oœci. Jeszcze trzy lata
temu na tym terenie kwit³a
¿ywio³owa dzia³alnoœæ – go-
spodarka odpadami, sk³ado-
wisko œniegu zim¹, sortownie
surowców wtórnych, z³omo-
wiska i gruzowiska, na któ-
rych l¹dowa³y odpady z ca³ej
stolicy, nielegalne kompo-

Bli¿ej 1920 roku
Na œcianie budynku Urzê-

du Dzielnicy umieszczona zo-
sta³a tablica z napisem: „Tu
od czerwca do sierpnia 1920
roku formowa³y siê podod-
dzia³y 236 pu³ku piechoty ar-
mii ochotniczej”. Tablicê po-
œwiêci³ abp Henryk Hoser, od-
s³oniêcia dokona³y: przewod-
nicz¹ca Rady Dzielnicy El¿-
bieta Kowalska-Kobus i po-
s³anka Alicja D¹browska.

W Galerii konferencyjnej
Urzêdu otwarta zosta³a wystawa
dokumentalna Paw³a Elszteina
„Rok 1920 na prawym brzegu
Warszawy”. Autor zaprezento-
wa³ na niej zdjêcia, reprodukcje
dokumentów, wycinki prasowe,
malarstwo, grafikê oraz relacje
œwiadków wydarzeñ.

- Jak uda³o siê Panu ze-
braæ tak bogaty materia³?-
zapytaliœmy Paw³a Elszteina.

13 sierpnia Praga Pó³noc w ró¿nych formach artystycz-
nych przybli¿y³a mieszkañcom wydarzenia sprzed 90 lat.

- To by³a du¿a praca. Trzeba
by³o przewertowaæ co najmniej
pó³ tony ksi¹¿ek i czasopism.
Literatura przedmiotu jest bar-
dzo bogata. Najwiêcej skorzy-
sta³em z wydanego kilka lat
temu 2-tomowego dzie³a „Bitwa
Warszawska 1920 roku” (1500
stron), które wspó³finansowa³a
Fundacja Józefa Pi³sudskiego.
S¹ tam autentyczne rozkazy do-
wódców; wiemy jak i co by³o na
poszczególnych frontach, gdzie
by³y braki. Wszystko dokumen-
towane jest przez dowódców
frontów, pocz¹wszy od Rydza
Œmig³ego, skoñczywszy na ge-
nerale Lakiniku-Osiñskim. Przy
tak du¿ej iloœci materia³ów naj-
trudniejszym zadaniem by³o wy-
braæ coœ, co mo¿e zaciekawiæ
mieszkañców Pragi, poniewa¿
fina³ Bitwy Warszawskiej roze-
gra³ siê na prawym brzegu Wi-

Katarzyna Dworakowska
zajmuje siê edukacj¹ oraz pro-
mocj¹ odpowiedzialnych i hu-
manitarnych postaw wobec
zwierz¹t, a w czerwcu 2010 r.

zorganizowa³a wystawê kocich
fotografii „Spójrz na mnie...”

- Czy naprawdê potrzebne
s¹ nam koty w piwnicach?

„Mruczek” ratuje mruczki
Koty towarzysz¹ cz³owiekowi od tysi¹cleci. Ceniono je i

czczono ju¿ w staro¿ytnym Egipcie. W dawnej Polsce chro-
ni³o je zwyczajowe prawo. Dziœ, w wielu miejscach, nie trak-
tuje siê ich równym szacunkiem. Wrêcz przeciwnie. Czy po-
winniœmy baæ siê obecnoœci kotów w blokowych piwnicach?
Czy stanowi¹ zagro¿enie dla kogokolwiek w naszym oto-
czeniu? O tych i innych kocich sprawach „Nowa Gazeta Pra-
ska” rozmawia z Katarzyn¹ Dworakowsk¹ ze Stowarzysze-
nia w Obronie Zwierz¹t Dzikich i Udomowionych „Mruczek”.

Metro wkracza na Pragê

Przypominam, ¿e 28 paŸ-
dziernika w gmachu Urzêdu
Dzielnicy Pragi Pó³noc zosta-
³a podpisana umowa na bu-
dowê centralnego odcinka II
linii metra. Od tego dnia wy-
konawca ma 300 dni na
projektowanie i 40 miesiêcy
na budowê. Ca³a inwestycja
trwaæ bêdzie 48 miesiêcy. A
zatem metro ruszy pod ko-
niec 2013 r. Na 6-kilometro-
wym odcinku II linii metra,
bêdzie 7 stacji: Dworzec Wi-
leñski, Stadion, Powiœle,
Nowy Œwiat, Œwiêtokrzyska
(stacja przesiadkowa pod ju¿
funkcjonuj¹c¹ stacj¹ pierw-
szej linii metra), Rondo ONZ,
Rondo Daszyñskiego.

W styczniu 2010 r. Metro
Warszawskie z³o¿y³o do
Dzielnic: Wola, Œródmieœcie,
Praga Pó³noc i Praga Po³ud-
nie (informacyjnie) wnioski o
zgody w³aœcicielskie oraz
wnioski o wydanie zezwole-
nia na wycinkê i przesadze-
nie drzew i krzewów. W lipcu
2010 r.  Wykonawca z³o¿y³ do
Metra Warszawskiego projekt
budowlany Centrum Informa-
cyjnego budowy II linii metra.
Tego¿ miesi¹ca wydane zo-
sta³o przez Urz¹d Dzielnicy
Wola pozwolenie na budowê
szybu startowego stacji Ron-

Koñczy siê faza przygotowywania projektów bu-
dowlanych odcinka centralnego drugiej linii metra.
Zbli¿a siê czas budowy i zwi¹zanych z ni¹ niedo-
godnoœci dla mieszkañców Warszawy. Podobnie jak
to mia³o miejsce przy budowie I linii metra, Stowa-
rzyszenie Spo³eczny Komitet Budowy Metra bêdzie
pilnowaæ, aby mieszkañcy byli informowani przez
w³adze oraz interweniowaæ u w³adz i na budowie,
aby minimalizowaæ uci¹¿liwoœci. W³aœnie dlatego
stowarzyszenie SKBM podjê³o wspó³pracê z „Now¹
Gazet¹ Prask¹”.
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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

Uroczystoœæ rozpoczêto
Warszawiank¹ (muz. Karol
Kurpiñski, s³. Kazimierz de la
Vigne), a nastêpnie wykona-
no dwie pieœni pochodz¹ce z
czasów Powstania Stycznio-
wego, niezwykle popularne w
okresie I wojny œwiatowej i w
latach miêdzywojennych,
by³y to: „Marsz, marsz Polo-
nia” zwany tak¿e „Marszem
Czachowskiego” oraz „Marsz
Strzelców” z 1863 r. którego
tekst zaczynaj¹cy siê od
s³ów: „Hej, strzelcy wraz…”
porusza³ serca „szarych
¿o³nierzy” Komendanta Józe-
fa Pi³sudskiego, a  twórc¹ tej
pieœni by³ dziewiêtnasto-
wieczny poeta, wielki polski
patriota, W³adys³aw Ludwik
Anczyc.

W dalszej czêœci koncertu
zaœpiewano utwory, które po-
wsta³y w okresie I Wojny
Œwiatowej i sta³y siê ulubio-
nymi pieœniami Legionów Pi-
³sudskiego i Wojska Polskie-
go w latach miêdzywojen-
nych: „Pierwsza kadrowa”, do
której tekst napisali ¿o³nierze
kadrówki: 19-letni Tadeusz
Oster-Ostrowski i Wac³aw
Kazimierz £êcki oraz „Marsz
Pierwszej Brygady”, pieœñ z
1916 r., która sta³a siê hym-
nem Legionistów, a obecnie
jest tak¿e hymnem Wojska
Polskiego.

Na zakoñczenie koncertu
w 90. rocznicê Bitwy War-
szawskiej chór wykona³ utwo-
ry stanowi¹ce przes³anie dla
nas i dla przysz³ych pokoleñ.

Z racji tego, ¿e co roku po-
wstaje na Bia³o³êce kilka no-
wych osiedli, istnieje równie¿
potrzeba doprowadzenia do
nich kanalizacji. Du¿y obiekt
kanalizacyjny wybudowa³a
firma Magnus Group Sp. z
o.o., buduj¹ca osiedle Czte-
ry Pory Roku, która przeka-
za³a wybudowany odcinek
do eksploatacji MPWiK S.A.
Firma na w³asny koszt dopro-
wadzi³a kana³ w ul. Berenso-
na na odcinku od ulicy Skarb-
ka z Gór do ulicy Ostródzkiej,
w ulicy Ostródzkiej na odcin-
ku od ulicy Berensona do uli-
cy Hemara, w ulicy Hemara
na odcinku od ulicy Ostródz-
kiej do przepompowni œcie-
ków przy ulicy Hemara. Jest

to kana³ grawitacyjny, do któ-
rego mieszkañcy mog¹ siê
bezpoœrednio pod³¹czaæ. Po-
zosta³e odcinki, wybudowane
przez tê firmê, to kanalizacja
ciœnieniowa. Sanitarny kana³
ciœnieniowy jest w ulicy Wa-
rzelniczej na odcinku istnie-
j¹cej przy ulicy Hemara prze-
pompowni, dalej idzie ulic¹
Warzelnicz¹ do ulicy Bia³o-
³êckiej, przechodzi pod Kana-
³em ¯erañskim do ulicy Cie-
œlewskich, dalej idzie ulic¹
Cieœlewskich do przepom-
powni. Wybudowanie tej ka-
nalizacji z w³¹czeniem siê do
istniej¹cego kana³u ciœnienio-
wego na wysokoœci ulicy Ciu-
pagi przy zak³adach karnych
dzielnica zawdziêcza dewe-

Ruszaj¹ inwestycje kanalizacyjne w Bia³o³êce
Kanalizacja na Bia³o³êce jest trudnym tematem. Wci¹¿ w

wielu miejscach jej brakuje, jednak¿e ca³y czas prowadzo-
ne s¹ dzia³ania, by to zmieniæ. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by
inwestycje, o których dzielnica informuje na specjalnie
utworzonej stronie http://inwestycje.bialoleka.waw.pl. Pod
tym adresem mo¿na znaleŸæ informacje miêdzy innymi o
realizowanych inwestycjach sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych i drogowych. W kategorii „inne”
mo¿na zapoznaæ siê z informacjami odnoœnie budowy ka-
nalizacji. Zaznaczone s¹ miejsca, które ju¿ uda³o siê ska-
nalizowaæ oraz te, które s¹ planowane do realizacji w nie-
dalekiej przysz³oœci.

loperowi, który przekaza³
maj¹tek do eksploatacji
MPWiK S.A.. Buduj¹c osiedle
mieszkaniowe deweloper wy-
budowa³ kanalizacjê, z której
bêd¹ mogli korzystaæ równie¿
inni mieszkañcy Bia³o³êki,
których domy znajduj¹ siê w
s¹siedztwie kana³u sanitar-
nego grawitacyjnego.

Kanalizacja terenów pó-
³nocno-wschodnich Dzielnicy
Bia³o³êka jest priorytetem.
Dlatego Miejskie Przedsiê-
biorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji w m.st. Warszawa przy-
jê³o Koncepcjê kanalizacyjn¹
odnoœnie transportu œcieków
z terenów pó³nocno- wschod-
niej Bia³o³êki do uk³adu trans-
portowego oczyszczalni
„Czajka”. Firma Dom Deve-
lopment podjê³a siê opraco-
wania i realizacji uk³adu ka-
nalizacyjnego transportuj¹ce-
go œcieki z osiedla Regaty do
pompowni P³udy. Obecnie
trwaj¹ rozmowy MPWiK S.A.
z firm¹ Dom Development na
temat przekazania kana³u ka-
nalizacyjnego na maj¹tek i do
eksploatacji MPWiK S.A..
Dom Development opraco-

wa³ dokumentacjê techniczn¹
na kana³ sanitarny w oparciu
o warunki techniczne wyda-
ne przez MPWiK S.A. i wy-
budowa³ go. Uk³ad kanaliza-
cyjny stanowi³by g³ówny od-
biornik œcieków bytowo-go-
spodarczych dla osiedli Re-
gaty, Bia³o³êka Dworska,
Szamocin, Mañki - Wojdy,
Augustówek, Augustów.
MPWiK S.A. jest w trakcie
budowy przepompowni œcie-
ków P³udy, która pozwoli na
wpiêcie wybudowanego
przez Dom Development gra-
witacyjnego kana³u sanitar-
nego. Budowa ma siê zakoñ-
czyæ we wrzeœniu 2010 r.

Zawarta zosta³a równie¿
umowa i porozumienie z

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

„SadŸmy ró¿e”
15 sierpnia w Koœciele Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny przy ul. Klasyków 21

odby³ siê koncert patriotyczny Warszawskiego Chóru Polonia pn. „W rocznicê Bitwy
Warszawskiej”. Chór dzia³a przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Warszawie oraz przy
Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie pod dyrekcj¹ Wies³awa Jelenia.

Iwona Miros³aw – Dolecka,
szef artystyczny Teatru: …
naszym celem by³o place za-

baw kulturalnie i twórczo o¿y-

wiæ, zapraszaj¹c dzieci na

przedstawienie a potem do

wspólnej, kreatywnej zabawy
z bohaterami przedstawienia.

Chcieliœmy udowodniæ, ¿e

Bia³o³êka mo¿e kulturalnie

¿yæ równie¿ podczas wakacji.

Scenariusz przedstawienia
„Elmer S³oñ w kratkê” po-
wsta³ w oparciu o pozycjê kla-
syki literatury dzieciêcej „El-
mer” Davida McKee.

Agnieszka Korytkowska –
Mazur dramaturg, re¿yser
spektaklu: Dziecko myœl¹ce

„chce byæ takie jak inni”, do-

ros³y myœl¹cy „za wszelk¹

cenê inny”. W spektaklu „El-

mer - s³oñ w kratkê” pokazu-

jemy, co siê pod tym kryje.

Mówimy o tym, ¿e bycie in-

nym mo¿e przynosiæ frajdê,

o tym, ile kosztuje chêæ za-

miany siebie w kogoœ innego,

o akceptacji siebie takim, ja-

kim siê jest i ci¹g³ej chêci sta-

wania siê lepszym.

Jak? A wiêc...

Zabieramy naszych wi-

dzów do cyrku, gdzie wœród
lewitacji, fajerwerków, ¿on-

glerek, czarów i magii ukryta
jest... piêkna opowieœæ o ma-

³ym s³oniu w kratkê”.

O tym, co jeszcze niesie z
sob¹ opowieœæ o zabawnym
s³oniu, przekonali siê mali wi-
dzowie, którzy w towarzy-

Wakacje z Elmerem
stwie rodziców, dziadków,
niezwykle ¿ywio³owo uczest-
niczyli w projekcie.

Podczas koñcz¹cych siê
ju¿ wakacji 2010, Teatr Plac
Zabaw zaprasza³ na place
zabaw a¿ 6 razy.

10 lipca na nowym placu
zabaw przy ul. Odkrytej od-
by³a siê premiera przedsta-
wienia, na kolejnych przed-
stawieniach na placach za-
baw pomiêdzy ul. Brze-
ziñsk¹ a ul. Henrykowsk¹,
ul. Erazma z Zakroczymia,
ul. Fletniowej i Kiersnow-
skiego, ul.Strumykowej oraz
w Parku Henrykowskim od-
by³a siê szalona zabawa w
rytmie samby z konkursami
i nagrodami (ufundowanymi
przez sponsora projektu, fir-
mê Vattenfall), której poddali
siê i dzieci i doroœli. Fre-
kwencja na przedstawie-
niach przeros³a oczekiwania
organizatorów.

Wakacje dobiegaj¹ koñca,
a wraz z nimi koñczy siê te-
atralna przygoda na placu
zabaw. Na pocieszenie – za
rok znów bêd¹ wakacje, a
twórcy Teatru Plac Zabaw
oraz w³adze dzielnicy ju¿ te-
raz zapewniaj¹, ¿e place za-
baw znów twórczo o¿yj¹.

Scenariusz i re¿yseria:
Agnieszka Korytkowska –
Mazur; scenografia: Eva Far-
kasova; muzyka: Gabriel
Menet; choreografia: Maciej
Zakliczyñski; konsultacja cyr-
kowa: Pawe³ Suski; Rodzeñ-
stwo Klunni: DOSSO - Iwona
Miros³aw – Dolecka, BUCCO
- Pawe³ Suski i PAPPO - Wal-
dek Dolecki.

Opracowa³:

Waldemar Dolecki

Chc¹c wype³niæ lukê w dostêpie do kultury w okresie
wakacyjnym i w atrakcyjny, twórczy sposób stworzyæ al-
ternatywê dla „nudnych” wakacji spêdzanych w mieœcie
Teatr Plac Zabaw (nowa, prywatna, warszawska scena
dla dzieci) wraz z Burmistrzem Dzielnicy Bia³o³êka, Rad¹
i Zarz¹dem, Wydzia³em Kultury oraz Bia³o³êckim Oœrod-
kiem Kultury zaproponowali mieszkañcom Bia³o³êki nie
lada gratkê: przedstawienie „Elmer, s³oñ w kratkê” reali-
zowane na osiedlowych placach zabaw.

MPWiK S.A na wspóln¹ bu-
dowê kana³u i drogi przez
dzielnicê w ulicy Sprawnej.
Koszty budowy kana³u pono-
si MPWiK S.A., a drogi - dziel-
nica. Og³oszono zosta³ ju¿
przetarg na wybór wykonaw-
cy drogi i kana³u.

Po raz pierwszy zdecydo-
waliœmy siê na równoczesn¹
realizacjê dwóch inwestycji.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki ta-
kim rozwi¹zaniom prace
bêd¹ przebiega³y sprawniej i

szybciej uda siê nam zakoñ-
czyæ budowê drogi i oddanie
jej do u¿ytkowania mieszkañ-
com. Planowane s¹ te¿ kolej-
ne inwestycje zwi¹zane z
budow¹ kanalizacji, o których
- mamy nadziejê - wkrótce
bêdziemy mogli napisaæ.
Tymczasem zapraszamy do
serwisu inwestycyjnego
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka.

Jacek Kaznowski

burmistrz Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

By³a to pieœñ ze s³owami po-
ety Seweryna Goszczyñskie-
go. „SadŸmy ró¿e” – „…sadŸ-
my przyjacielu ró¿e, d³ugo
jeszcze, d³ugo œwiatu, szu-
mieæ bêd¹ œnie¿ne burze,
sadŸmy je przysz³emu
latu…”.

Oprawy s³ownej koncertu
dokona³a Barbara ̄ bikowska
– prezes Warszawskiego
Chóru Polonia.

Organizatorem koncertu
by³ burmistrz Dzielnicy Bia-
³o³êka, Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury dla Dzielni-
cy Bia³o³êka, ks. Miros³aw
Bielawski, proboszcz Parafii
Narodzenia NMP oraz Fede-
racja Caecilianum.
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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

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

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

Na pocz¹tku lipca ZTM
zmieni³ trasy autobusów: E-
4, 186, 503, 508, 509 i 510.
Zmianie uleg³a tak¿e trasa
516 (ze wzglêdu na to, ¿e od-
dano do u¿ytku wyremonto-
wan¹ ul. Nowodworsk¹).
Zmieni³y siê tak¿e godziny
kursowania linii (np. E-4) i ich
czêstotliwoœæ. Ka¿dy pasa¿er
po pierwszym przejeŸdzie
„swoj¹ lini¹” po zmianach od
razu móg³ stwierdziæ, czy
nowe trasy s¹ lepsze. Po
przesz³o pó³toramiesiêcznym
funkcjonowaniu nowego
uk³adu linii, nadszed³ czas na
ocenê tych zmian. Dodam, ¿e
zmiany te w du¿ej mierze nie
by³y aprobowane przez w³a-
dze dzielnicy.

ZTM przes³a³ do gminy
projekt zmian:

E-4, 503, 508, 509 i 510
trasy jak obecnie. Pozosta³e
linie bez zmian. I dos³ownie
„kaza³” go oceniæ. Kaza³, bo

Ocena zmian autobusowych
ZTM wyznaczy³ 5 dni kalen-
darzowych (!) na przes³anie
opinii dzielnicy (informacja o
zmianach przysz³a w pi¹tek).
Dzielnica zaopiniowa³a, aby:

a) E-4, 508 i 510 nie zmie-
nia³y tras (ZTM zignorowa³
wnioski),

b) 186 kursowa³o jak teraz
(ZTM nie planowa³ zmiany
trasy 186, ale wniosek
uwzglêdni³),

c) 503 i 509 kursowa³y pro-
sto ul. Œwiatowida (dla linii 503
ZTM wniosek zignorowa³).

A jak Pañstwo oceniaj¹
zmiany na poszczególnych
liniach? Czy zmiany przy-
nios³y poprawê komunikacji
w tej czêœci dzielnicy? Pro-
szê o przesy³anie wszelkich

opinii do Urzêdu Dzielnicy:
wor@bialo leka.waw.pl
oraz bezpoœrednio do mnie:
wojtum@gazeta.pl. W ten
sposób powstanie globalna,
reprezentatywna i niezale¿na
opinia pasa¿erów, która zosta-
nie przes³ana do ZTM. Od tej
opinii, mam nadziejê, zale¿eæ

bêdzie, czy we wrzeœniu/paŸ-
dzierniku nast¹pi³yby zmiany
koryguj¹ce uk³ad (trasy) linii,
czy te¿ wystarczy np. czêst-
sze kursowanie autobusów na
poszczególnych liniiach.

Wojciech Tumasz

radny PO dzielnicy Bia³o³êka

Zbieramy: tornistry, plecaki, przybory szkolne, np.: bloki rysunkowe, techniczne, o³ówki, d³u-
gopisy, piórniki, kredki, farby, pêdzelki, plastelinê, zeszyty.
Zbiórka prowadzona jest nastêpuj¹cych miejscach:
- ul. Antalla 4  w godz.8:00- 16:00
- ul. Porajów 14 w godz.8:00- 16:00
- ul. Marywilska 44 w godz.8:00- 16:00
- ul. Van Gogha 7 w godz.8:00- 16:00
- w Urzêdzie Dzielnicy ul. Modliñska 197 w  godz.8:00- 16:00
 Zbiórka prowadzona jest do 10 wrzeœnia.

Osob¹ koordynuj¹ca jest Anna Szczepañska pracownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, telefon 22 300 20 45 lub Larysa WoŸny 22 403-59-57.

Dla powodzian
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy we wspó³pracy z

Mazowieckim Zarz¹dem Okrêgowym PCK prowadzi zbiórkê artyku³ów szkolnych dla

dzieci dotkniêtych powodzi¹ w ramach akcji „Wyprawka dla ¿aka”
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Po przygodê do Parku
Henrykowskiego

Zagospodarowywanie tego
zaniedbanego terenu wci¹¿
trwa. Jeszcze w tym roku po-
jawi siê linarium, potocznie
nazywane ma³pim gajem. To
raj dla m³odych - i nie tylko -
amatorów wspinaczki. Henry-
kowskie linarium bêdzie wy-
j¹tkowe, bowiem dwuczê-

W Parku Henrykowskim we wszystkie letnie, pi¹tkowe

wieczory mo¿na zasi¹œæ przed srebrnym ekranem, na
œwie¿ym powietrzu. Pokazy w ramach Bia³o³êckiego Lata

Filmowego ciesz¹ siê sporym zainteresowaniem. Ca³ko-
wicie odmieniony park przyci¹ga najm³odszych i najstar-

szych bia³o³êczan.

œciowe, po³¹czone dodatko-
wo 30 metrowym mostem z
lin, rozpiêtych nad Kana³em
Henrykowskim i nad drog¹
wiod¹c¹ wzd³u¿ kana³u.
Ewentualne upadki – choæ
nikt nie zak³ada takiego wa-
riantu – bêd¹ amortyzowaæ
specjalne, elastyczne podk³a-

dy. Ma³pie gaje ciesz¹ siê
ostatnio ogromnym wziêciem
i wyrastaj¹ jak grzyby po
deszczu. Bia³o³êka do³¹cza
wiêc do grona organizatorów
parków ekstremalnej zabawy.

Park Henrykowski, jeden
ze starszych w stolicy, docze-
ka³ siê nowych alejek, este-
tycznych ³awek, oœwietlenia –
mo¿na wiêc bez przeszkód
spacerowaæ po nim wieczo-
rami. Amatorzy sportów maj¹
do dyspozycji boiska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ i
œcie¿kê zdrowia, dla dzieci
przygotowano place zabaw.
Opiekunowie czworonogów
mog¹ z nimi spacerowaæ po
wydzielonym i ogrodzonym
wybiegu. Warto tu zagl¹daæ,
park jest naprawdê piêkny. I
bezpieczny.                  (egu)

Plany s¹ ambitne, bowiem
dziewczyny s¹ w doskona³ej
formie sportowej. Prowadzo-
ne przez nowego trenera Ro-
berta Strza³kowskiego zamie-
rzaj¹ w ci¹gu czterech lat
przejœæ z II ligi do ekstrakla-
sy. Do niedawna trenowa³y w
ciasnej sali Riviery. To ju¿
przesz³oœæ. Na mocy umowy
podpisanej przez burmistrza
Jacka Kaznowskiego i Marci-
na Bañcerowskiego, prezesa
AZS Politechniki Warszaw-
skiej, siatkarki bêd¹ trenowa-
³y w nowoczesnym komplek-
sie sportowym przy Strumy-

Siatkarki AZS PW w Bia³o³êce
Ca³kiem niedawno zagoœcili na sta³e w dzielnicy siatkarze Legii Warszawa, a ju¿ w ich

œlady posz³y siatkarki AZS Politechnika Warszawska. W bia³o³êckim ratuszu podpisano
umowê o wspó³pracy pomiêdzy dzielnic¹ a w³adzami tego sportowego klubu uczelnianego.

kowej. Tak jak siatkarze bêd¹
wystêpowa³y pod szyldem
Bia³o³êckiej Akademii Siat-
kówki. Ju¿ trenuj¹ i przygo-
towuj¹ siê do sezonu, które-
go rozpoczêcie nast¹pi we
wrzeœniu. W myœl zawartej
umowy, trenerzy bêd¹ rów-
nie¿ szkoliæ zainteresowane
siatkówk¹ bia³o³êckie dziew-
czêta i niewykluczone, ¿e
powstanie tu kiedyœ dru¿yna
utalentowanych juniorek.

- Mamy jedn¹ z lepszych w

Warszawie przyszkoln¹ bazê
sportow¹ i chcemy zapewniæ

m³odzie¿y sportow¹ ofertê.

Oba kluby – mêski Legia War-

szawa i kobiecy AZS PW to
kluby z tradycjami. Mecze

bêd¹ z pewnoœci¹ spor¹
atrakcj¹ dla mieszkañców Bia-

³o³êki, a szkolenie m³odzie¿y

przyniesie efekty w przysz³o-
œci. Stawiamy w sposób

szczególny na p³ywanie i w³a-
œnie na siatkówkê, co oczywi-

œcie nie oznacza, ¿e zanie-

dbujemy inne dyscypliny. Na-
sze boiska s¹ dostêpne dla

wszystkich, którzy chc¹ z nich
korzystaæ – powiedzia³ NGP
burmistrz Jacek Kaznowski.

(egu)
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www.zs34.pl

www.zs34.pl

dokoñczenie ze str. 1

Bli¿ej 1920 roku

s³y: Koby³ka, Zielonka, Radzy-
min, Ossów – to w³aœnie by³y te
miejsca, gdzie Armia Czerwona
zosta³a doszczêtnie pokonana,
przegoniona dalej na wschód.
Moim celem by³o upamiêtnienie
90. rocznicy tych wydarzeñ i w
syntetycznym skrócie pokaza-
nie tego m³odzie¿y szkolnej, któ-
ra we wrzeœniu bêdzie mog³a
obejrzeæ wystawê.

- Dlaczego Bitwê War-
szawsk¹ nazywa siê „Cu-
dem nad Wis³¹”?

- Cudem by³ zryw, ogrom-
ne zaanga¿owanie m³odzie-
¿y, harcerzy, akademików.
By³ to swego rodzaju cud –
przecie¿ Polska powsta³a
zaledwie 2 lata temu; jeszcze
wszystko by³o zniszczone.
Mog³o siê wydawaæ, ¿e nikt
siê nie poderwie, bo ludzie
maj¹ dosyæ wojny. Historycy
odnotowuj¹, ¿e ³atwiej by³o
zdobyæ karabin francuski ni¿
jakiekolwiek buty albo cukier
czy œrodki ¿ywnoœciowe;
chleb by³ na kartki. Drugi cud
rozegra³ siê pod Radzymi-
nem – miastem, które prze-
chodzi³o z r¹k do r¹k: raz zaj-
mowali je bolszewicy, raz –
nasi. Strasznie siê wykrwa-
wiali. Niew¹tpliwie, pomog³a
wiara w Matkê Bosk¹, wiara,
¿e Pan Bóg siê nami opieku-
je. Œmia³o te¿ mo¿na nazwaæ
cudem, ¿e zwyciê¿ali nasi
¿o³nierze, którzy nie zawsze
byli przepisowo umunduro-
wani: jedni mieli mundury ja-
snob³êkitne armii francuskiej
(hallerczycy), inni – zielone,
z jakiegoœ demobilu amery-

kañskiego, jeszcze inni – ja-
kieœ przygodne ubrania; stu-
denci wystêpowali w swoich
bia³ych czapkach; nie wszy-
scy mieli buty. Marsza³ek Pi-
³sudski, przyjmuj¹c defiladê
ochotników ubolewa³ (zosta-
³o to zanotowane w jego pi-
smach), jak patrzy na tych
ch³opaków, co maj¹ takie go-
r¹ce serca, a id¹ boso, z ka-
rabinami, broniæ Ojczyzny.
By³ to zryw nies³ychany.

- A strategia?

- Oczywiœcie. To by³ ge-
niusz Pi³sudskiego i grupy ge-
nera³ów. Mo¿na tu wymieniæ
gen. Józefa Hallera, gen.
W³adys³awa Sikorskiego, do-
wódcê armii gen. Sosnkow-
skiego, gen. Rydza-Œmig³e-
go. Wœród najwy¿szych do-
wódców by³a równie¿ misja
sojusznicza, w której ze stro-
ny francuskiej by³ gen. Wey-
gand; ten bohater francuski z
okresu wojny œwiatowej sta-
ra³ siê byæ doradc¹. Nie za-
wsze siê zgadza³ z Pi³sud-
skim, a Pi³sudski – z nim. Pro-
wadzi³ w³asn¹ strategiê, ale
Weygand by³ doradc¹ w szta-
bie jako doœwiadczony
¿o³nierz. Alegoriê Bitwy War-
szawskiej przedstawi³ w swo-
ich obrazach Kossak i inni ar-
tyœci. Symbolem sta³ siê ks.
Ignacy Skorupka, który poleg³
w bitwie pod Ossowem. Nie
prowadzi³ oddzia³ów wojsko-
wych, by³ kapelanem, dba³ o
to, by byæ przy rannych, nieœæ
pomoc, umieraj¹cych pojed-
nywaæ z Bogiem. Szed³ w
szeregu ¿o³nierzy, nie na cze-
le. Obrazy pokazuj¹ce go na
czele oddzia³u, z krzy¿em - to
impresje. Mówiê to nie z lite-
ratury, lecz z opowiadañ jego
bratanka, te¿ Ignacego Sko-
rupki, któremu tê wiedzê prze-
kaza³ ojciec, Kazimierz Sko-
rupka – s³ynny harcerz, boha-
ter Szarych Szeregów, wspó-
³twórca Szarych Szeregów na
Pradze. Ignacy Skorupka jest
symbolem bohaterstwa oby-
wateli, kap³anów, ¿o³nierzy.

Podczas wernisa¿u wysta-
wy Pawe³ Elsztein otrzyma³

Odznakê Honorow¹ „Zas³u-
¿ony dla kultury polskiej”,
przyznan¹ przez ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowe-
go, na wniosek Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy, za wie-
loletni¹  pracê na rzecz utrwa-
lania historii i kultury Pragi.

Wystawa „Rok 1920 na pra-
wym brzegu Warszawy” czyn-
na bêdzie do koñca wrzeœnia.

Wieczorem 13 sierpnia w
katedrze œw. Floriana odpra-
wiona zosta³a uroczysta
msza œwiêta, a po niej kon-
cert - widowisko historyczne
„Rycerstwo Or³a Bia³ego –
1410 – 1683 – 1920”, w wy-
konaniu Reprezentacyjnego
Zespo³u Artystycznego Woj-
ska Polskiego.

„Praga i katedra s¹ godnym
miejscem uczczenia 90. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej; le¿¹
blisko Radzymina i Ossowa,
gdzie toczy³y siê walki – mówi
Adam Martin, dyrektor naczel-
ny i artystyczny Zespo³u. –
Chcieliœmy zaprezentowaæ
program w pe³nej obsadzie 120
osób, z baletem, chórem i or-
kiestr¹ – przed katedr¹, w miej-
scu, gdzie niedawno sta³ o³tarz
papieski, obok pomnika ks.
Ignacego Skorupki. Przeniesie-
nie widowiska do wnêtrza ka-
tedry zmusi³o nas do pewnych
ograniczeñ: rezygnacji z tañ-
ców, rezygnacji z rekwizytów,
takich jak szable czy kufle, z
którymi œpiewamy „kurdesza”.

Mimo tych ograniczeñ, zespó³
wyst¹pi³ w pe³nym sk³adzie.

Tworz¹c scenariusz, Adam
Martin opar³ siê na scenariu-
szach Rosnera i Andrzeja Ja-
strzêbiec-Koz³owskiego. Wi-
dowisko przypomina czasy i
bohaterów trzech wielkich
zwyciêskich zmagañ polskiego
orê¿a: w 1410 roku pod Grun-
waldem, w 1683 roku pod
Wiedniem i Bitwê Warszawsk¹
z 1920 roku. Zapowiedzi s³ow-

ne i wystêpy orkiestry pozwo-
li³y artystom na zmianê mun-
durów i rekwizytów.

Zaczê³o siê od uwertury
„Mieczów dostatek, chor¹gwi
tryumf”. W epokê Grunwaldu
przenios³y widzów s³owa z
Kroniki D³ugosza, scenki no-
minowania Jagie³³y na króla,
przysiêgi Jadwigi oraz chóral-
ne i solowe pieœni, m.in.:
„Gaude mater Polonia”, „Bo-
gurodzica”. Rolê tancerzy pe-
³ni³y chor¹gwie.

Wstêpem do drugiej ods³o-
ny by³ polonez A-dur Fryde-
ryka Chopina. Zanim za-
brzmia³ polonez o wiedeñ-
skiej odsieczy, pokazali siê:
król Jan III Sobieski i Mary-
sieñka oraz skrzydlata husa-
ria. Koloryt codziennoœci epo-
ki wyœpiewali rycerze w „Kur-
deszu nad kurdeszami” i
„Odzie do w¹sów”.

Wydarzenia sprzed 90 lat
zapowiedzia³y intermezza
„Kadrowej brygady” i „Pierw-
szej brygady”. Odczytywane
przez Tomasza Szurana ode-
zwy marsza³ka Józefa Pi-
³sudskiego przeplatane by³y
„Pieœni¹ o wodzu mi³ym”,
„Pierwsz¹ kadrow¹”. „Marsza
Pierwszej Brygady” publicz-
noœæ wys³ucha³a na stoj¹co.

Du¿e wra¿enie robi³y prze-
marsze rycerzy z chor¹gwiami.
Utwory w nastroju patetycznym
przeplata³y siê z l¿ejszymi. Fi-
na³owa pieœñ „Pomyœl, Polsko”
w wykonaniu ca³ego zespo³u,
zas³u¿y³a na brawa i bis.

Orkiestr¹ dyrygowali: Ka-
zimierz O³tarzewski i Piotr
Racewicz.

Prezentacja w katedrze
praskiej rozbudzi³a zaintere-
sowanie obejrzeniem koncer-
tu-widowiska w pe³nej, plene-
rowej wersji. O terminie poin-
formujemy niezw³ocznie po
uzyskaniu  informacji od kie-
rownictwa Reprezentacyjne-
go Zespo³u Artystycznego
Wojska Polskiego.

            K.

Fot. Ma³gorzata Staniak

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

zawiadamia siê,

i¿ w dniu 23 czerwca 2010 roku zosta³o wszczête postê-
powanie administracyjne na wniosek Victoria Dom S.A.,
z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. K¹ty Grodziskie 105 w
sprawie przebudowy jezdni, budowy chodnika, œcie¿ki
rowerowej oraz odwodnienia w ulicy Waluszewskiej,

na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów
nr 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 4/3, 53/3, 46/4 w

obrêbie 4-05-02 oraz na terenie dzia³ek 1/4, 1/6, 9/4,

15/3, 14/2, 14/10, 14/13, 14/14, 14/16, 14/17, 14/18, 19/
2 w obrêbie 4-05-03 w Warszawie.
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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. Zajêcia w naszej Akademii
rozbudz¹ ich twórcz¹ aktywnoœæ. Instruktorzy poka¿¹ jak siê
bawiæ twórczo, jak pozytywnie wykorzystaæ potencja³ dzieci.

Zapraszamy na sobotnie zajêcia, które bêd¹ prowadzone w trzech
grupach. Program Akademii obejmuje 9 spotkañ w ka¿dym se-
mestrze (2 semestry). Z myœl¹ o najm³odszych przygotowaliœmy:

- „Paletê cudów” czyli zabawy plastyczne wykorzystuj¹ce ró¿-
ne techniki i materia³y, a przede wszystkim rozbudzaj¹ce wy-
obraŸniê dzieci.

- „Trele-morele na praw¹ nó¿kê” to cykl zajêæ w formie atrak-
cyjnych zabaw tanecznych i muzycznych.

- „Raz, dwa hop” gimnastyka ogólnorozwojowa wspieraj¹ca
ogólny rozwój motoryczny dzieci.

- Psychologiczne warsztaty dla dzieci i ich rodziców – to ca³y
modu³ zajêæ edukacyjno - rozwojowych, maj¹cy na celu wsparcie
emocjonalnego rozwoju dziecka, nawi¹zanie g³êbszej relacji
wewn¹trzrodzinnej, poprawienie komunikacji i pomoc w radzeniu
sobie z trudnoœciami wychowawczymi.

PLASTYCZNE I MANUALNE
DECOUPAGE - Sztuka zdobienia przedmiotów motywami wy-
ciêtymi z serwetek lub papierów. Warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych.
Zajêcia w czwartek, godz. 17.00-19.00. Instruktor: Magdalena
Soszyñska. Op³ata: 130 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec
bezp³atny. Zapisy telefoniczne; spotkanie dla osób zapisanych
16.09 (czwartek) godz. 17.00.

ARTYSTYCZNY MALEC
Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajêcia plastyczne dla
maluszków. Zajêcia dla dzieci w wieku 3-4 lata we wtorek:
taneczne – godz. 16.00-16.30, plastyczne – godz. 16.35-17.05.
Zajêcia dla dzieci w wieku 5-7 lat w pi¹tek: taneczne – godz.
16.25-16.55; plastyczne – godz. 17.00-17.30. Instruktorzy:
Dorota Koch i Robert Kulesza. Op³ata: 60 z³/m-c w okresie
wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne
14.09 (wtorek) godz. 17.00

MA£Y ARTYSTA
Zajêcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzieci bawi¹c
siê ró¿nymi materia³ami, realizuj¹ swoje pomys³y i rozwijaj¹
siê manualnie. Wykorzystuj¹c swoj¹ wyobraŸniê, maj¹ pe³n¹
swobodê interpretacji. Zajêcia w œrodê, godz. 17.00-17.40.
Instruktor: Katarzyna Lipska-Ziêbiñska. Op³ata: 40 z³/m-c w okresie
wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Materia³y podstawowe kupuj¹
rodzice zgodnie z wykazem. Spotkanie organizacyjne 15.09
(œroda) godz. 17.00.

GA£GANKOWY ŒWIAT
Patchwork, artystyczne torebki, wykorzystanie koralików i
innych elementów ozdobnych. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y
we wtorek, godz. 17.15-18.45. Instruktor: Dorota Koch. Op³ata:
40 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie
organizacyjne 14.09 (wtorek) godz. 17.30.

WOD¥ MALOWANE
Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach
wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz. Zajêcia w poniedzia³ek,
godz. 18.00-20.00. Instruktor: Teresa Ledziñska. Op³ata: jednorazowa
- 20 z³ za 2h, 70 z³/m-c, m³odzie¿ bezp³atnie. Spotkanie
organizacyjne 13.09 (poniedzia³ek) godz. 18.00.

WITRA¯
Jak ze szk³a zrobiæ dzie³o? Warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych i
zaawansowanych. Zajêcia we wtorek, godz. 16.30-19.30, w œrodê,
godz. 16.30-19.30. Instruktor: Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska.
Op³ata: 120 z³/m-c. Zapisy telefoniczne; pierwsze zajêcia 5, 6
paŸdziernika (wtorek, œroda) w zale¿noœci od wybranego terminu.

FILCOWANIE
Nauka tworzenia bi¿uterii, obrazków i kapeluszy z we³ny
o¿ywionej ciep³em r¹k. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
w œrodê, godz. 18.00-20.00. Instruktor: Dorota Koch. Op³ata:
100 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie
organizacyjne 15.09 (œroda) godz. 18.00.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych: poniedzia³ek w
godz. 13.45-15.15 (1,5h); wtorek w godz. 14.45-16.45 (2h),
17.00-20.00 (3h); œroda w godz. 15.15-16.45 (1.5h) w czwartek
w godz. 14.15-15.45 (1.5h), 16.00-18.00 (2h). Instruktor:
Bogus³awa O³owska. Op³ata: 1.5h-72 z³/m-c, 2h-80 z³/m-c,
3h-90 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny.
Zajêcia w pi¹tek godz. 16.00-18.00. Instruktor: Miros³awa
Matuszewska. Op³ata: 80 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj,
czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne 13-17.09 (ponie-
dzia³ek-pi¹tek) godz. 17.00 (w zale¿noœci od wybranej grupy).

SZKO£A RYSUNKU I MALARSTWA
Dla m³odzie¿y i doros³ych. Szkic, rysunek, postaæ, martwa
natura… Szczegó³owy program na stronie www. Zajêcia w
œrodê, godz. 17.00-19.00. Instruktor: Bogus³awa O³owska.
Op³ata: 80 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne 15.09 (œroda)
godz. 17.00.

NITK¥ INSPIROWANE
Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy – haftowane obrusy,
serwetki i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych we wtorek, godz. 14.00-17.00. Instruktor: Danuta
Odyniec. Zajêcia bezp³atne. Spotkanie organizacyjne 14.09
(wtorek) godz. 16.00.

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA
Zajêcia plastyczno – baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat: pla-
styczne – rozwijanie wyobraŸni, elementy scenografii i kostiu-
mów do bajek; balet – nauka tañca klasycznego, praca nad
synchronizacj¹ ruchu.

Grupa pocz¹tkuj¹ca dla dzieci w wieku 5-9 lat – zajêcia w ponie-
dzia³ek: plastyczne: godz. 15.25-16.10, balet: godz. 16.15-17.00.

Kontynuacja dla dzieci w wieku 5-6 lat – zajêcia w poniedzia³ek:
plastyczne: godz. 16.15-17.00, balet: godz. 17.05-17.50.

Kontynuacja dla dzieci w wieku 7-9 lat – zajêcia w poniedzia³ek:

plastyczne: godz. 17.05-17.50, balet: godz.17.55-18.40.

Instruktorzy: Maria Kiesner i S³awomir £upiñski. Op³ata: 80 z³/
m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie
organizacyjne 13.09 (poniedzia³ek) godz. 16.00.

TKACTWO ARTYSTYCZNE
Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.00-20.00. Op³ata: 80 z³/m-c.
Instruktor: Teresa Szczepañska. Zajêcia w czwartek (bez in-
struktora), godz. 16.00-20.00. Op³ata: 40 z³/m-c. Spotkanie
organizacyjne oraz zajêcia 13.09 (poniedzia³ek) godz. 16.00.

TEATR - DZIECIÊCY TEATRZYK „PINOKIO”
Zajêcia teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie
realizacja autorskiego scenariusza o tematyce wybranej przez
dzieci, udzia³ w przegl¹dach teatralnych i warsztatach wyjazdo-
wych. Zajêcia w czwartek, godz. 17.00-19.00 + 1,5 godziny zajêæ
indywidualnych w uzgodnionym terminie. Instruktor: Czes³awa
Abramczyk. Zajêcia bezp³atne. Spotkanie organizacyjne 16.09
(czwartek) godz. 18.00.

M£ODZIE¯OWE STUDIO TEATRALNE
Warsztaty teatralne dla m³odzie¿y licealnej i studentów. Praca
nad g³osem i cia³em, elementarne zadania aktorskie, sceny
aktorskie z tekstem i bez tekstu. Przygotowanie sztuki „Iwona,
ksiê¿niczka Burgunda” Witolda Gombrowicza. Zajêcia w
poniedzia³ek, godz. 18.45-21.15. Instruktor: Sebastian Skoczeñ
- aktor. Op³ata: 150 z³/m-c w okresie paŸdziernik-maj,
wrzesieñ i czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne
13.09 (poniedzia³ek) godz. 19.00.

MUZYKA
- ABRAKADABRA dzieciêcy zespó³ wokalno-taneczny
Nauka piosenek, praca z mikrofonem, barwne stroje, udzia³ w
koncertach i konkursach. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w
czwartek, godz. 16.00-19.00. Instruktor: El¿bieta Wrzosek.
Zajêcia bezp³atne. Spotkanie organizacyjne oraz zajêcia 16.09
(czwartek) godz. 17.00.

MA£Y CZ£OWIEK GRA
Dzieci poznaj¹ nutki, bawi¹ siê piosenk¹ i dŸwiêkiem. Nauka
gry na instrumentach klawiszowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, zajêcia indywidualne we wtorek. Instruktor:
Aleksandra Erdman. Op³ata: 100 z³/m-c - 30 min. w okresie
wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne
14.09 (wtorek) godz. 17.00.

KEYBOARD
Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajêcia indywidualne
w poniedzia³ek i czwartek. Instruktor: Wies³aw Leœniewski.
Op³ata: pocz¹tkuj¹cy 178 z³/m-c, zaawansowani 156 z³/m-c –
45 min. w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie
organizacyjne 13.09 (poniedzia³ek) godz. 18.00.

PIANINO
Nauka gry na pianinie. Zajêcia indywidualne w pi¹tek. Instruktor:
Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy - 144 z³/m-c, zaawanso-
wani - 134 z³/m-c – 45 min. w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec
bezp³atny. Spotkanie organizacyjne 17.09 (pi¹tek) godz. 17.00.

GITARA
Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej. Zajêcia w
poniedzia³ek, wtorek, œrodê. Instruktor: Jan Kasprzyk. Op³ata:
170 z³/m-c – 45 min. Zapisy telefoniczne na listê rezerwow¹;
pierwsze zajêcia 6.09 (poniedzia³ek).

GITARERRA (zespó³ gitarowy)
Spotkania we wtorek,  godz. 17.15-18.45. Instruktor: Jan
Kasprzyk. Op³ata: dop³ata do zajêæ indywidualnych 20 z³/m-c.

ŒPIEW KLASYCZNY
Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty
interpretacji pieœni i arii. Zajêcia indywidualne w pi¹tek.
Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy - 120
z³/m-c, zaawansowani - 100 z³/m-c – 40 min. Spotkanie
organizacyjne 17.09 (pi¹tek) godz. 17.00.

EDUKACJA - AKADEMIA MALUCHA
Codzienne zajêcia dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzieci m³odsze:
godz.8.30-13.00 i dzieci starsze: godz.8.30-13.30. Zajêcia
edukacyjne, zabawy ogólnorozwojowe, poznawanie wartoœci i
nauka zachowañ przez zabawê, praca na scenie, nauka recytacji,
zabawa w teatr. Opiekun grupy: Czes³awa Abramczyk.

Zajêcia rytmiczno - taneczne obejmuj¹ce æwiczenia na koordynacjê
ruchow¹, tañce narodowe, gry i zabawy ze œpiewem i muzyk¹.
Instruktorzy: Barbara Gmyz i Zbigniew Darda.

Minipracownia plastyczna czyli poznawanie barw i warsztaty
malarskie. Instruktor: Bogus³awa O³owska.

Gimnastyka korekcyjna poprawiaj¹ca sprawnoœæ ruchow¹
i fizyczn¹ dzieci. Instruktor: Iwona W³odarczyk.

Umuzykalnienie, podstawy gry na instrumentach. Instruktor:
Jan Czerwiñski.

Op³ata sta³a: 300 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bez-
p³atny. Zajêcia 1.09 (œroda) godz. 8.30.

KLUB SZACHOWY
Nauka gry w szachy poprawia zdolnoœæ koncentracji i umiejêtnoœæ
analitycznego myœlenia. Zajêcia we wtorek: grupa pocz¹tkuj¹ca,
godz.17.30-18.15; grupa doros³ych i zaawansowanych, godz.
18.20-19.20. Instruktor: Andrzej Szewczak. Op³ata: I rok nauki –
bezp³atnie, grupa doros³ych i zaawansowanych - 60 z³/m-c w
okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne
oraz zajêcia 14.09 (wtorek) godz. 17.30.

Art KUCHNIA
Rodzinne gotowanie artystyczne i zdrowe. Kuchnie œwiata. Sztuka
nakrywania sto³u. Zajêcia w czwartek, godz. 17.30-19.00. Instruktor:
El¿bieta Cieœlak. Op³ata: 60 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec
bezp³atny. Spotkanie organizacyjne 16.09 (czwartek) godz. 17.30.

JÊZYK JAPOÑSKI
Nauka wymowy, gramatyki, kaligrafii i kultury japoñskiej. Grupa
zaawansowana – zajêcia w czwartek, godz. 19.00-21.00. Grupa
pocz¹tkuj¹ca – zajêcia w poniedzia³ek, godz. 19:00-20:30. Lektor:
Jacek Wasilewski. Op³ata: grupa 6-7 osób 156 z³/m-c, grupa od
8 osób 120 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny.
Spotkanie organizacyjne 16.09 (czwartek) godz. 19.00.

JÊZYK ANGIELSKI
Ró¿ne grupy wiekowe i stopnie zaawansowania. Zajêcia w
œrodê i pi¹tek dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka. Op³ata sta³a: 90 z³/m-c w okresie
wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne 13.09
(poniedzia³ek) godz. 17.00 - szko³a podstawowa, godz. 18.00 -
gimnazjum i liceum.

TANIEC - TANIEC NOWOCZESNY
Z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³cze-
snego. Grupa pocz¹tkuj¹ca w wieku 7-14 lat. Zajêcia we wto-
rek, godz. 16.30-17.30. Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata: 72
z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie
organizacyjne 14.09 (wtorek) godz. 17.30.

FORMACJA FAME
Taniec nowoczesny. Uk³ady choreograficzne. M³odzie¿ w wieku
9-18 lat. Zajêcia we wtorek, godz. 17.30-19.00 i w pi¹tek, godz.
17.00-18.30. Instruktorzy: Katarzyna i Robert Kulesza. Op³ata:
100 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Pierwsze
zajêcia 7.09 (wtorek) godz. 17.30.

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA
Zajêcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat: plastyczne
– rozwijanie wyobraŸni, wykonywanie elementów scenografii,
balet – nauka tañca klasycznego, praca nad synchronizacj¹ ruchu.
Zajêcia w poniedzia³ek: grupa pocz¹tkuj¹ca dla dzieci w wieku 5-
9 lat plastyczne - godz. 15.25-16.10, balet - godz. 16.15-17.00.
Kontynuacja dla dzieci w wieku 5-6 lat plastyczne - godz. 16.15-
17.00, balet - godz. 17.05-17.50.Kontynuacja dla dzieci w wieku
7-9 lat plastyczne - godz. 17.05-17.50, balet - godz. 17.55-18.40.
Instruktorzy: Maria Kiesner i S³awomir £upiñski. Op³ata: 80 z³/m-c
w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie orga-
nizacyjne 13.09 (poniedzia³ek) godz. 16.00.

DZIECIÊCY ZESPÓ£ TAÑCA LUDOWEGO
Tañce regionalne i narodowe, œpiew. Zajêcia dla dzieci z klas I-V
szko³y podstawowej. Zajêcia dwa razy w tygodniu: w poniedzia³ek,
godz. 16.16-18.45 (w SP nr 84) i czwartek, godz. 16.00-17.00
(w DK Zacisze). Instruktor: Barbara Gryz. Zajêcia bezp³atne.
Spotkanie organizacyjne 16.09 (czwartek) godz. 17.00

ZESPÓ£ BALETOWY
Zajêcia baletowe dla dzieci zakwalifikowanych przez instruktora
w poniedzia³ek, godz. 15.25-16.10. Instruktor: S³awomir £upiñski.
Op³ata: 44 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny.
Spotkanie organizacyjne 13.09 (poniedzia³ek) godz. 16.00.

TANIEC SOLO
Elementy ró¿nych form tanecznych i gimnastycznych poprawiaj¹ce
kondycjê psychiczn¹ i fizyczn¹. Zajêcia w czwartek, godz.
20.30-21.30. Instruktor: Katarzyna Kulesza. Op³ata: 70 z³/m-c
- w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne
16.09 (czwartek) godz. 20.30.

TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROS£YCH
Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha, disco… Grupa pocz¹tkuj¹ca
- zajêcia we wtorek, godz. 20.30-22.00. Grupa œrednio zaawansowana
- zajêcia w œrodê, godz. 20.30-22.00. Grupa zaawansowana
(kontynuacja) - zajêcia w pi¹tek, godz. 20.30-22.00. Instruktor:
Robert Kulesza. Op³ata: 110 z³/m-c w okresie wrzesieñ-maj, czerwiec
bezp³atny. Spotkanie organizacyjne dla pocz¹tkuj¹cych 14.09
(wtorek) godz. 20.30. Zajêcia dla zaawansowanych 8, 10.09
(w zale¿noœci od wybranego terminu).

KLUB BOOGIE ROCK
Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie liczne suk-
cesy krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w turniejach i kon-
kursach. Zajêcia we wtorek, godz. 19.00-20.25 i w pi¹tek, godz. 18.30-
20.30. Instruktor: Robert Kulesza. Zajêcia 7.09 (wtorek) godz. 19.00.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Zapisy: 20-24 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00.
Pierwszy wyk³ad: 27.09 (poniedzia³ek) godz. 12.00.

UWAGA! 12 wrzeœnia (niedziela) w godz. 16.30-18.30 Dom
Kultury „Zacisze” zaprasza na Otwart¹ Niedzielê Artystyczn¹,
gdzie bêdzie moc niespodzianek dla „ma³ych” i „du¿ych”:
malowanie kamieni, ga³gankowe wspomnienie lata, artystyczne
zak³adki do ksi¹¿ek, warsztaty decoupage, zabawy plastyczne
i muzyczne dla najm³odszych… Wstêp wolny. Bêdzie to
tak¿e okazja do zapoznania siê z ofert¹ DK Zacisze. Barwne
informatory ju¿ na Pañstwa czekaj¹.

SEZON KULTURALNY 2010/2011 w Domu Kultury „Zacisze”

ul. Blokowa 1, tel. (22) 679 84 69, 743 87 10, www.zacisze.waw.pl
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www.tresjan.republika.pl   502-990-898, 508-654-831

Tresura psów
Warszawa - Targówek Fabryczny

Szkolenia grupowe i indywidualne
z dojazdem do klienta.

Doradztwo przy zakupie i wychowaniu.

VMEBLE  (rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY,  WYKONAMY,  ZAMONTUJEMY:

♦♦♦♦♦     Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne
oraz fotorealistyczne projekty.

♦♦♦♦♦     Posiadamy w sprzeda¿y zestawy ogrodowe
z litego drewna (stó³ + 4 krzes³a) - ju¿ od 999 z³

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie

przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312

e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12

tel. 886-186-748
www.vmeble.pl

� meble kuchenne

� meble ³azienkowe

� sypialnie

� szafy i garderoby

� meble biurowe

� inne nietypowe zabudowy
dokoñczenie ze str. 1

„Mruczek” ratuje mruczki

swoich w³aœcicieli. Nagminnie
zdarza siê, ¿e ludzie chc¹c po-
zbyæ siê problemu wyrzucaj¹
ciê¿arn¹ kotkê, która rodzi w
piwnicy. I wtedy musimy szu-
kaæ domu nie dla jednego
zwierzaka, ale ju¿ dla piêciu.

- Jak mo¿na to zmieniæ?

- Dlatego tak istotna jest edu-
kacja. Stale wspó³pracujemy z
przedszkolem na ul. Turmonc-
kiej 7, gdzie prowadzimy warsz-
taty, na których dzieci ucz¹ siê
odpowiedzialnego traktowania
zwierz¹t. To niesamowicie wa¿-
na kwestia, ¿eby ju¿ najm³od-
szym wpajaæ, ¿e zwierzê nie
jest zabawk¹, ¿e odczuwa ból
tak samo jak my. Czêœci¹ na-
szych dzia³añ edukacyjnych
by³a równie¿ wystawa fotogra-
fii kotów „Spójrz na mnie...” w
Galerii Rembieliñska.

Nasza codziennoœæ to te¿,
niestety, interwencje. Nieste-
ty, bo to smutne, ¿e ludzie po-
trafi¹ byæ okrutni i bezmyœlni.
Wczoraj, na przyk³ad, odbie-
raliœmy koty w³aœcicielom. To,
co zobaczyliœmy, by³o po pro-
stu straszne. Na podwórku le-
¿a³y konaj¹ce z g³odu i wy-
cieñczone chorob¹ kociaki.
Nikt siê nimi nie interesowa³.

- Od jak dawna istnieje
stowarzyszenie?

Stowarzyszenie w Obronie
Zwierz¹t Dzikich i Udomowio-
nych „Mruczek” istnieje od 9
lat. Ale tak naprawdê kotami
na Targówku opiekujemy siê
od 25 lat.

- Sk¹d wzi¹³ siê pomys³
na „Mruczka”?

- Za³o¿enie stowarzyszenia
by³o po prostu sformalizowa-
niem dzia³alnoœci rozpoczêtej
25 lat temu przez pani¹ pre-
zes „Mruczka” Urszulê Dursk¹.
Trudno tu mówiæ o „pomyœle”,
to by³ raczej odruch serca, wy-
nikaj¹cy z tragicznej sytuacji
kotów na Bródnie. Zaczê³o siê
od jednego chorego piwnicz-
nego kota, potem by³y nastêp-
ne, które te¿ potrzebowa³y po-
mocy i nastêpne... i tak do dnia
dzisiejszego. Trzeba jednak
przyznaæ, ¿e sytuacja zwierz¹t
na Bródnie i Targówku znacz-
nie siê polepszy³a w ostatnich
latach. Powoli przestaje obo-
wi¹zywaæ stereotyp, ¿e opie-
ka nad kotami to domena
„szurniêtych staruszek”. Za-

czynamy sobie uœwiadamiaæ,
¿e to po prostu nasz ludzki, cy-
wilizacyjny obowi¹zek.

- Sk¹d stowarzyszenie
czerpie fundusze?

- Realizujemy program
opieki nad kotami wolno ¿yj¹-
cymi dotowany przez Urz¹d
m.st. Warszawy. Wieczne
dziury w bud¿ecie staramy siê
³ataæ na w³asny koszt, po pro-
stu nie ma innego wyjœcia. W
zesz³ym roku nasze dzia³ania
wsparli rodzice i ich dzieci z
przedszkola na Turmonckiej
oraz ze szko³y SKiE na ul.
Okopowej. Zorganizowali ak-
cje pod has³em: „Rezygnuje-
my z lizaków, kupujemy kar-
mê dla zwierzaków”. W tym
roku sprzedajemy zdjêcia z
wystawy „Spójrz na mnie...”.
To jest kropla w morzu po-
trzeb, ale jesteœmy wdziêczni
za ka¿d¹ z³otówkê.

-  Czy stowarzyszenie dzia-
³a na zasadzie wolontariatu?

- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wszyscy jesteœmy wolontariu-
szami, poniewa¿ nikt z nas nie
pobiera wynagrodzenia za to,

co robi, a opiekê nad zwierzê-
tami ³¹czymy z prac¹ zawo-
dow¹. Nasze stowarzyszenie
tworz¹ osoby w ró¿nym wieku,
poczynaj¹c od takich, które stu-
diuj¹ czy ucz¹ siê, a koñcz¹c
na tych, które s¹ ju¿ na emery-
turze. Wiêkszoœæ w „Mruczku”
stanowi¹, jak to zwykle bywa,
kobiety, ale mamy te¿ kilku pa-
nów. Ka¿dy robi to, co mo¿e.

Stowarzyszenia nie by³oby
bez Uli Durskiej, która poza
pracami administracyjnymi,
dokarmia koty, wy³apuje je do
sterylizacji, jeŸdzi na interwen-
cje i walczy z bezdusznoœci¹
urzêdników. Drug¹ tak¹ osob¹
jest Barbara Lasoñ, prowa-
dz¹ca bródnowskie przytuli-
sko, gdzie trafiaj¹ niechciane
zwierzêta. Nieoceniona jest
te¿ pomoc Reginy M¹czew-
skiej, która obecnie ma pod
swoj¹ opiek¹ 50 kocich sierot.

- Tak pomaga „Mruczek”. A
jak mo¿na pomóc „Mruczkowi”?

- Przede wszystkim czekamy
na wolontariuszy chêtnych do
pracy w terenie. Z radoœci¹
przyjmiemy te¿ wsparcie w po-
staci chrupek, puszek, kocyków
czy kocich zabawek. Mamy na-
dziejê, ¿e inne szko³y i przed-
szkola w³¹cz¹ siê w nasze ak-
cje. Pomóc nam mo¿na równie¿
kupuj¹c jedno ze zdjêæ prezen-
towanych na wystawie; czêœæ z
nich jest nadal dostêpna na
stronie www.kotmiejski.pl

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Ludmi³a Milc

Stowarzyszenie w Obronie
Zwierz¹t Dzikich i Udomo-
wionych „Mruczek”

E-mail: kontakt@kotmiejski.pl,
mruczek@free.ngo.pl

Tel. 887 156 135, 696 227 032

Na ulicach i poboczach
szos pojawia siê wiêcej b³¹ka-
j¹cych siê, wystraszonych,
g³odnych psów i kotów. S¹
wœród nich zgubione przez
niefrasobliwych w³aœcicieli,
którzy nie zapewnili im w³aœci-
wej opieki. Zazwyczaj nie za-
opatrzone w adresówkê, nie
maj¹ szans na szczêœliwy po-
wrót do domu.

Inne zosta³y po prostu wyrzu-
cone, ¿eby nie przeszkadzaæ w
wakacyjnych planach. Najczê-
œciej wszystko odbywa siê we-
d³ug jednego z dwóch scena-
riuszy. Jad¹cy drog¹ samochód
nagle hamuje, otwieraj¹ siê
drzwi i zszokowane zwierze l¹-
duje na jezdni. Samochód od-
je¿d¿a, pies próbuje go goniæ,
ale oczywiœcie nie daje rady. Ma
wielkie szczêœcie, kiedy udaje
mu siê unikn¹æ potr¹cenia
przez inne pêdz¹ce auta. Po-

tem nastêpuj¹ dni rozpaczli-
wych poszukiwañ ukochanego
pana. Zdezorientowane, prze-
ra¿one zwierzêta pokonuj¹ nie-
raz dziesi¹tki kilometrów, usi³u-
j¹c dotrzeæ do swoich domów.
G³odne, spragnione, obola³e,
przepêdzane… walcz¹ o prze-
trwanie w obcym, nieprzyja-
znym œwiecie. Przeszukuj¹
œmietniki w poszukiwaniu cze-
gokolwiek do jedzenia. Czasem
nakarmi je ktoœ litoœciwy. Cza-
sem koczuj¹ przy jakimœ spo-
¿ywczym sklepie. Maj¹ smutne
oczy. Oblepiona b³otem i ku-
rzem sierœæ stopniowo zamie-
nia siê w ko³tun. Dokuczaj¹
pch³y i kleszcze. Jeœli ugryzie
zara¿ony babeszi¹, bezdomny
pies ma nik³e szanse prze¿ycia
(tylko szybka diagnoza i inten-
sywna terapia mo¿e zwierzê
uratowaæ). Podczas tej tu³acz-
ki mo¿e trafi¹ do schroniska? A
mo¿e pod ko³a samochodu?

Ich los i tak jest lepszy ni¿
tych, które zosta³y wywiezio-
ne do lasu i przywi¹zane do
drzewa. ¯eby nie mog³y biec
za panem i b³agaæ go o litoœæ.
Jakim potworem musi byæ
cz³owiek, który z premedy-
tacj¹ skazuje na cierpienie i
œmieræ istotê, która kocha go
bardziej ni¿ siebie sam¹.

Marusiê przywi¹zano do
drzewa w Parku Mauzoleum-

Cmentarzu ¯o³nierzy Ra-
dzieckich na Mokotowie. Ten,
co to zrobi³, wybra³ miejsce
ukryte i nieuczêszczane, by
trudno by³o siê na ni¹ natkn¹æ.
Pewnego czerwcowego dnia
zadzwoni³ do nas pan z infor-
macj¹ o psie przywi¹zanym w
parku do drzewa.

Spaceruj¹c ze swoim psem
us³ysza³ dobiegaj¹ce z krza-
ków warczenie. Podobna sy-
tuacja powtórzy³a siê przez
dwa kolejne dni. Dopiero wte-
dy wzbudzi³o to jego niepokój
i odkry³ rozgrywaj¹cy siê w
ukryciu dramat.

Pies mia³ byæ groŸny i agre-
sywny, tote¿ Magda jad¹c
noc¹ na miejsce czu³a niepo-
kój, jak uda jej siê go odwi¹-
zaæ i zabraæ do domu. Oka-
za³o siê, ¿e to ma³a, przera-
¿ona suczka, która szybko
da³a siê pog³askaæ, potem
przytuliæ i sama wskoczy³a na
siedzenie otwartego samo-
chodu. Z racji miejsca znale-
zienia nazwa³yœmy j¹ Marusi¹.

Marusiê przywi¹zano do drzewa…
Dla ludzi, którzy, jak my, próbuj¹ chroniæ i ratowaæ bez-

domne zwierzêta, czas letnich urlopów jest okresem bar-
dzo trudnym. Ka¿da podró¿ samochodem okupiona jest
stresem: ¿eby tylko nie spotkaæ potr¹conego psa lub kota.
Ka¿dy wyjazd na wieœ to zmartwienie na widok zaniedba-
nych, ca³e ¿ycie uwi¹zanych na ³añcuchach czworono¿-
nych niewolników.

Mimo przebytej traumy szyb-
ko dosz³a do siebie. Teraz jest
niezwykle pogodna, zawsze
uœmiechniêta, ufna i przyjazna,
choæ nieco nieœmia³a. Przylepka.

Lubi koty i dzieci. Na spa-
cerach biega za patyczkami i
przy rowerze, chêtnie bawi siê
z innymi psami.

Suczka wa¿y ok. 15 kg i siê-
ga do kolana. Jest wysteryli-
zowana. Nie ma ogonka, wiêc
cieszy siê ca³ym cia³em.

Szukamy dla Marusi dobre-
go domu, w którym zawsze
czuæ siê bêdzie bezpiecznie, a
jej mi³oœæ i przywi¹zanie zo-
stan¹ odwzajemnione. Prosimy
o kontakt pod nr tel. 500 493
942 (ew. 888 066 402).

„Jedynym ca³kowicie bezinte-
resownym przyjacielem, którego
mo¿na mieæ na tym interesow-
nym œwiecie, takim, który nigdy
ciê nie opuœci, nigdy nie oka¿e siê
niewdziêcznym lub zdradzieckim,
jest pies. Poca³uje rêkê, która nie
bêdzie mog³a go nakarmiæ, wyli-
¿e rany odniesione w starciu z
brutalnoœci¹ œwiata…

Kiedy wszyscy inni przyja-
ciele odejd¹, on pozostanie.”

(George G. Vest)

- Koty s¹ czêœci¹ naszego
ekosystemu. ¯yj¹ na tym
œwiecie tak samo, jak my. A
poza tym s¹ naszymi sprzy-
mierzeñcami w walce z gryzo-
niami, które bardzo szybko
uodparniaj¹ siê na trutki. Sa-
mica szczura, która rocznie
mo¿e wydaæ na œwiat nawet
300 m³odych, nie za³o¿y
gniazda tam, gdzie s¹ koty.

- Mieszkañcy bloków czê-
sto narzekaj¹ na brud i
smród w piwnicach. Czy ist-
nieje jakieœ rozwi¹zanie,
które zadowoli³oby zarówno
lokatorów, jak i obroñców
zwierz¹t?

- Rozwi¹zaniem tej sytuacji,
zreszt¹ funkcjonuj¹cym i
sprawdzaj¹cym siê w paru
warszawskich wspólnotach
mieszkaniowych, s¹ wyodrêb-
nione w piwnicach pomiesz-
czenia dla kotów, do których
dostêp ma tylko opiekun. W
takiej przestrzeni realne staje
siê dbanie o czystoœæ, koty s¹
pod kontrol¹. Wysterylizowa-
ne nie znacz¹ terenu, a swoje
potrzeby za³atwiaj¹ do kuwe-
ty. Prostym wyjœciem jest te¿
zamontowanie okienek uchyl-
nych, bo zwierzêta te czêsto
s¹ po prostu zamykane w piw-
nicach bez mo¿liwoœci wyjœcia
na zewn¹trz.

- Gdzie tu miejsce na dzia³a-
nie Pañstwa stowarzyszenia?

- Opiekujemy siê przede
wszystkim kotami na terenie
Bródna i Targówka, ale wspie-
ramy te¿ osoby pomagaj¹ce
zwierzêtom na Pradze Pó³noc
czy w innych rejonach War-
szawy. Dokarmiamy koty i le-
czymy je.

- Skoro zadaniem kotów
jest polowanie na szczury,
czy zasadne jest dawanie im
jedzenia?

- ¯eby kot móg³ upolowaæ
szczura musi byæ zdrowy i silny.
Dlatego my nie karmimy zwie-
rz¹t, my je jedynie dokarmiamy.

- Ale „Mruczek” ma rów-
nie¿ inne zadania…

-  Najwa¿niejsza jest steryli-
zacja, bo los nikomu niepo-
trzebnych, niechcianych zwie-
rz¹t jest naprawdê straszny.
Dotyczy to zarówno kotów wol-
no ¿yj¹cych, jak i tych, które
s¹ po prostu porzucane przez

OKNA PCV

RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje
Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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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:

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, z³o¿ony dnia 9 sierpnia 2010 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci elektroenergetycznej wykonanej z linii
kablowych 15 kV na dzia³ce nr ew. 26 z obrêbu 4-04-24

przy ul. Orchowieckiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

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, na 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.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu

decyzji nr 462/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. dla Victorii
Dom S.A. na przebudowê jezdni, budowê chodnika, œcie¿ki
rowerowej oraz odwodnienia ulicy Wa³uszewskiej, na
terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 46/4,
46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 4/3, 53/3 w obrêbie
4-05-02 oraz na terenie dziatek 1/4, 1/6, 9/4, 15/3, 14/2,

14/10, 14/13, 14/14, 14/16, 14/17, 14/18, 19/2 w obrêbie
4-05-03 w Warszawie.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
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 w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr 64/CP/2010 z dnia 17.08.2010 r., na wniosek
Sto³ecznego Zarz¹du Rozbudowy Miasta z dnia

30.07.2010 r.w sprawie zmiany treœci ostatecznej
decyzji nr 55/CP/2010 z dnia 15.07.2010 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie Centrum Samotnych Matek z
Dzieæmi z wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ i parkingami

wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (trafostacja),
przy³¹czami do budynków i zagospodarowaniem
terenu na czêœci dzia³ek nr ew. 44/7 i 44/8 z obrêbu
4-02-26 przy ul. Chlubnej w Dzielnicy Bia³o³êka, w
zakresie zapisu dotycz¹cego k¹ta nachylenia dachu,

dodatkowej zgody na wycinkê drzew oraz instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Pozosta³e warunki i szczegó³owe zasady zagospo-
darowania terenu oraz jego zabudowy decyzji nr
55/CP/2010 z dnia 15.07.2010r. wraz z za³¹cznikiem
graficznym nr 1 pozostaj¹ bez zmian.

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
7 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,

je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-
pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 305 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ

równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-196

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 7 dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania 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 Zbigniewa D³u¿ewskiego w³aœciciela firmy
„DZ-77”, z³o¿ony w dniu 25.05.2010 r. (uzupe³niony
dnia 15.07.2010 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
sieci wodoci¹gowej, gazowej i energetycznej na czêœci
dzia³ek nr ew. 47/8 i 48 w obrêbie 4-16-25 oraz na czêœci
dzia³ek nr ew. 12, 13 i 1/4 w obrêbie 4-16-31 stanowi¹c¹
ul. Twórcz¹ na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.)

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska
197, pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

Dwukrotnie w ci¹gu tygodnia, w niedziele 29 sierpnia i 5 wrzeœnia,
Praga znów zabrzmi w stylu etno. Dom Kultury Praga zaprasza na
koncerty zespo³ów La Cherga i KAL. Zakoñczenie letniej ods³ony cy-
klu EtnoPraga zapowiada siê niezwykle, obie grupy eksperymentuj¹
mieszaj¹c wspó³czesne brzmienia, trendy czy technologie, z tym co
uznali za piêkne w ba³kañskiej i cygañskiej tradycji. A tam tradycj¹
jest tak¿e taniec, tak wiêc na Pradze sobie potañczymy.

LA CHERGA (Ba³kany) – 29 sierpnia godz. 20.00 - podwór-
ko klubu Sen Pszczo³y ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny.

La Cherga tworzy muzykê, któr¹ mo¿na by okreœliæ mianem Bal-
kan-electro-roots XXI wieku. Zespó³ tworz¹ muzycy pochodz¹cy z by³ej
Jugos³awii. G³ówna wokalistka Irina Karmarkovic uciek³a z Kosowa
podczas tamtejszego konfliktu. Nevenko Bucan – chorwacki czaro-
dziej elektroniki specjalizuj¹cy siê w mieszaniu dub’u i klimatów ba-
³kañskich tak¿e opuœci³ swoj¹ ojczyznê uciekaj¹c przed zalewem na-
cjonalizmu. Pozostali cz³onkowie grupy pochodz¹ z Boœni i Macedo-
nii. La Cherga powsta³a w Niemczech i w Austrii, gdzie wspomniani
muzycy osiedli i podjêli próbê odnalezienia nowej muzycznej to¿sa-
moœci, nazywanej przez Irinê „filozofi¹ post-pesymistyczn¹”. Udziela-
li siê tam w ró¿nego rodzaju artystycznych projektach, czêsto zaan-
ga¿owanych w dzia³ania antywojenne. La Cherga (nazwa zaczerp-
niêta od tradycyjnego ba³kañskiego dywanu ze splecionych szmatek)
„wyplata” muzyczny kola¿, tworzy ba³kañsk¹ muzykê wielokulturow¹
– rodzaj manifestu: ich brzmienie to wszystko co najlepsze ze Wschodu
i Zachodu (rytmy skank i gorzko brzmi¹ce dêciaki, elementy dub’u i
techno z Detroit), przeplatane charyzmatycznym g³osem Iriny; to mie-
szanka o wyj¹tkowym smaku – doskona³y przyk³ad, jak budowaæ mu-
zyczne i kulturowe mosty.           http://www.myspace.com/lacherga

KAL (Serbia) - 5 wrzeœnia - Wielki Fina³ letniej EtnoPragi
podczas œwiêta ul. Z¹bkowskiej, wstêp wolny.

M³ody serbski zespó³ o rock’n’rollowym podejœciu, bazuj¹cy na
tanecznych rytmach i korzennym, ba³kañskim bluesie. Ich dowcip,
wyobraŸnia, umiejêtnoœæ ³¹czenia brzmieñ pozornie do siebie nie
przystaj¹cych, a tak¿e odciêcie siê od folklorystycznych manier
wykonawczych, sprawia, ¿e KAL stali siê czêœci¹ ba³kañsko-cy-
gañskiej tradycji, jak i romskimi aktywistami kulturalnymi XXI wie-
ku. Za³o¿ony przez dwóch braci, Dushana i Dragana Ristic, KAL
(po romsku „czarny”) jest konfrontacj¹ z uprzedzeniami i cliche, z
jakimi spotykaj¹ siê Romowie. Dragan, producent teatralny, za³o-
¿yciel romskich grup teatralnych w Budapeszcie i Belgradzie wraz
ze swoim bratem Dushanem, malarzem, zamierzali, za poœrednic-
twem KAL po³¹czyæ elementy tradycyjnej muzyki ba³kañsko-cygañ-
skiej z muzyk¹ wspó³czesn¹, której s³uchali mieszkaj¹c w Belgra-
dzie i Budapeszcie.                   http://www.myspace.com/romakal

Wiêcej na www.dkpraga.pl

Mocny fina³ EtnoPragi

Ricky Lion urodzi³ siê w Likami w Demokratycznej Republice
Kongo. W Polsce, gdzie mieszka od 1998 roku, studiowa³ eko-
nomiê, ale jego najwiêksz¹ pasj¹ jest muzyka. W 2008 roku
stworzy³ program „Dotyk Afryki”, przybli¿aj¹cy Polakom kultury
egzotycznych afrykañskich krajów. Uczestnicy tego programu
nie tylko poznaj¹ afrykañskie zwyczaje i tradycje, ale potwier-
dzaj¹ te¿ skutecznoœæ oddzia³ywania na nich naturalnych im-
pulsów energii, pochodz¹cych z bêbnów.

Naprawdê nazywam siê Moma Lumanisha – mówi Ricky Lion.-
Moma oznacza wê¿a boa, który nie ma jadu, a jedyn¹ jego bro-
ni¹ jest umiejêtnoœæ duszenia w akcie obrony. Natomiast Luma-
nisha oznacza, ¿e nic z³ego nie mo¿e siê staæ. Moje drugie imiê
to Ricky. Pseudonim Lion oznacza si³ê i w³adzê, dlatego ¿e po-
chodzê z rodziny wodzów afrykañskich. Jestem wojownikiem.
Ricky Lion – bogaty wojownik.

W warszawskim Ogrodzie Zoologicznym Ricky Lion prowadzi³
warsztaty bêbniarskie  w ramach „Dream Night” – specjalnego wie-
czoru dla dzieci niepe³nosprawnych i przewlekle chorych. Jego cha-
rytatywna dzia³alnoœæ na rzecz dzieci zosta³a w czerwcu uhonoro-
wana dyplomem „Ambasadora Dobrego Serca”.

Bilety na koncert „Dotyk Afryki”, w cenie 75 z³, mo¿na kupiæ w
biurze Fundacji „Panda” od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w sklepie
„Pandy” na terenie ZOO. S¹ równie¿ dostêpne drog¹ on-line (szcze-
gó³y na stronie: forfiter.istore.pl). Dochód z koncertu przeznaczo-
ny jest na remont i modernizacjê ¿yrafiarni.

Dotyk Afryki w ZOO
W sobotê 4 wrzeœnia o godz. 22.00(!)odbêdzie siê niezwy-

k³y koncert. W  romantycznej scenerii nad oœwietlonym ba-
senem hipopotamów wyst¹pi RICKY LION z zespo³em.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 §1 i § 4, 155 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.)

zawiadamiam

w³aœcicieli dzia³ek ewidencyjnych 22/1, 22/2, 22/5, 22/6,
22/7, 22/8, 22/9 z obrêbu 4-01-18 o wszczêciu z urzêdu
postêpowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej
decyzji nr 50/98 wydanej z upowa¿nienia Burmistrza Gminy
Warszawa-Bia³o³êka w dniu 22 maja 1998 roku zatwierdzaj¹cej

projekt podzia³u nieruchomoœci KW 96929, po³o¿onej w
Warszawie, w dzielnicy Bia³o³êka, przy ulicy Odkrytej 7,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka
ewidencyjna nr 22 z obrêbu 4-01-18.

W dniu 9 wrzeœnia 2009 roku Pani Maria Sadkowska
dzia³aj¹ca jako pe³nomocnik Pañstwa Janiny Wyziñskiej
i Paw³a Wyziñskiego z³o¿y³a wniosek o zmianê ostatecznej
decyzji 50/98 w czêœci dotycz¹cej przejœcia na w³asnoœæ

Gminy Warszawa Bia³o³êka dzia³ki 22/3 z obrêbu 4-01-18
o powierzchni 571 m2 i pozostawieniu jej poprzedniemu

w³aœcicielowi.

Zgodnie z opini¹ Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy
Bia³o³êka z dnia 5 paŸdziernika 2009 roku znak
UD.II.WIR.AMA-5542-46-2-09 dzia³ka 22/3 z obrêbu

4-01-18 stanowi drogê wewnêtrzn¹.

Na podstawie informacji Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla dzielnicy Bia³o³êka z dnia 18 listopada 2009 roku znak
UD-II-WAB-KDR/AUR-7327-1-09 ustalono ¿e na dzia³ce
22/1 (ul. Odkryta 7E) znajduje siê osiedle budynków

wielorodzinnych, dla których dojazd i dojœcie do ulicy
Odkrytej odbywa siê przez drogê dojazdow¹ oznaczon¹

jako dzia³ka ewidencyjna 22/3. Zgodnie z decyzj¹
121/U/2000 z dnia 28 wrzeœnia 2000 roku Urz¹d Gminy
Warszawa - Bia³o³êka udzieli³ pozwolenia na u¿ytkowanie

ww. budynków.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
kodeks postêpowania administracyjnego decyzja ostateczna,

na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym
czasie za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ

administracji publicznej, który j¹ wyda³, lub przez organ
wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w tut. Urzêdzie, w Biurze Gospodarki Nierucho-
moœciami, ul. Modliñska 197, pok. 227, II piêtro w

godzinach: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 -16.00 w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane-
po up³ywie 30 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
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 w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek firmy „Victoria

Dom” S.A, z siedzib¹ w ul. K¹ty Grodziskie 105, 02-289
Warszawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr 61/CP/2010 z dnia 16.08.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego, (polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu

œredniego ciœnienia w ulicy Zdziarskiej stanowi¹cej
dzia³kê ew. nr 1 i czêœæ dzia³ki 36/1 z obrêbu 4-16-21

oraz dzia³kê ew. nr 56 z obrêbu 4-16-22, w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy)

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do

Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednic-
twem 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 51-03-199.

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).

Dla dzieci, które nie uczêsz-
czaj¹ do przedszkoli organizo-
wane s¹ zajêcia edukacyjno –
rozwojowe, wyrównuj¹ce ich
szanse na starcie w szkole, w
dni powszednie miêdzy godzi-
nami 9 a 14 (w Zespo³ach:
„Z¹bkowska” i „Nowodwory”).

Bêdziemy prowadziæ rów-
nie¿ wiele form: zajêæ eduka-
cyjnych, rozwijaj¹cych umiejêt-
noœci spo³eczne czy zdolnoœci,
wspomagaj¹cych dzieci w wy-
równywaniu ich indywidual-
nych trudnoœci, zajêæ socjote-
rapeutycznych.

Dla dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej organizowane s¹ zajêcia w
dni powszednie miêdzy 13 a
20 oraz w weekendy ruchomo
(w Zespo³ach: „Z¹bkowska”,
„Nowodwory”, „Zacisze”).

Rodzice i rodziny znajd¹ fa-
chowe wsparcie w radzeniu
sobie wychowawczym z dzieæ-
mi czy rozwijaniu swoich umie-
jêtnoœci tak, aby cieszyæ siê z
bycia rodzicem. W sytuacji, gdy
rodzina znajdzie siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej, równie¿ znaj-
dzie w naszych oœrodkach spe-
cjalistyczn¹ pomoc.

Zajêcia dla dzieci
Pocz¹tek roku szkolnego to czas, kiedy mo¿na sko-

rzystaæ z nowo organizowanych, bezp³atnych zajêæ pro-
wadzonych przez Stowarzyszenie dla Rodzin. Zarówno
dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dzieci i m³odzie¿
szkolna oraz rodzice i rodziny znajd¹ w naszych oœrod-
kach fachow¹ pomoc psychologiczn¹, pedagogiczn¹,
socjoterapeutyczn¹, terapeutyczn¹, a tak¿e skorzystaj¹
z wielu dodatkowych zajêæ pozwalaj¹cych aktywnie spê-
dziæ czas wolny.

Mamy spodziewaj¹ce siê
dziecka lub posiadaj¹ce dzie-
ci do oko³o 1 roku ¿ycia mog¹
skorzystaæ ze specjalnie przy-
gotowanego dla nich projektu
(Zespó³ „Zacisze”).

Pomoc i zajêcia dla rodzi-
ców i rodzin prowadzimy w
Zespo³ach: „Z¹bkowska”,

„Wileñska” „Nowodwory”,
„Zacisze”.

We wszystkich naszych
oœrodkach obecnie realizuje-
my dodatkowy projekt pomo-
cy rodzinie, dzieciom, m³odzie-
¿y z ca³ego Województwa Ma-
zowieckiego.

Bardziej szczegó³owe infor-
macje o rodzaju zajêæ i zasa-
dach zapisywania siê mo¿na
uzyskaæ pod numerami telefo-
nów naszych oœrodków.

Osoby, które bêd¹ chcia³y
skorzystaæ z bezp³atnych za-
jêæ, proszone s¹ o wczeœniej-
sze zapisanie siê telefoniczne
na konsultacje.

Adresy i telefony oœrodków
Stowarzyszenia dla Rodzin.

Zespo³y Psychologiczno –
Terapeutyczne w Warszawie:

- „Z¹bkowska”, ul. Z¹bkowskiej
39 m 1, 2. tel. 22-619-42-67;
- „Zacisze” ul. Pszczyñska 26
m 57 tel. 22 253-49-47;
- „Wileñska” ul. Wileñska 45 m
39 tel. 22 253-49-47;
- „Nowodwory” ul. Œwiatowida
63b m 85 tel. 22 302-63-85.

Bezp³atne zajêcia mo¿e-
my prowadziæ dziêki pozy-
skanym funduszom w ra-
mach konkursów dla organi-
zacji pozarz¹dowych ze
œrodków: Miasta Sto³eczne-
go Warszawy: Biura Polityki
Spo³ecznej, Biura Edukacji,
Dzielnicy Bia³o³êka, Dzielni-
cy Praga – Pó³noc; Wojewo-
dy Mazowieckiego; Mazo-
wieckiego Centrum Polityki
Spo³ecznej.

Anna Szymczak

Poka¿ Warszawê jako miejsce przenika-
nia siê kultur, przyjazne dla cudzoziem-
ców, atrakcyjne dla turystów. Poka¿, jak
nowoczesnym i niebanalnym miastem jest
nasza stolica! Poka¿ unikalne cechy War-
szawy na tle innych miejsc na œwiecie –
europejskich stolic, polskich miast.
Poka¿, ¿e Warszawa jest fajniejsza ni¿
Berlin, Pary¿, Rzym, Praga... Co wyj¹tko-
wego ma Warszawa, czego nie maj¹ inni?
Odpowiedz filmem na to pytanie! Poka¿
Warszawê jako europejskie, ciekawe i
barwne miasto!  

1 lipca 2011 roku Polska obejmuje przewod-
nictwo w Radzie Unii Europejskiej. Z tej okazji
miasto sto³eczne Warszawa, za poœrednic-
twem portalu internetowego millionyou.com,
og³asza konkurs na spot promocyjny, pokazu-
j¹cy Warszawê jako atrakcyjn¹ i prawdziwie

Nakrêæ Warszawê!
europejsk¹ stolicê. Konkurs jest otwarty dla
wszystkich, nie tylko dla profesjonalistów, ale
tak¿e dla amatorów maj¹cych b³yskotliwy po-
mys³, jak pokazaæ w atrakcyjny sposób swoj¹
stolicê. Dla zwyciêzców czekaj¹ nagrody.  

Materia³ bêdzie wykorzystywany przez Biu-
ro Promocji Miasta w ramach podejmowanych
dzia³añ promocyjnych, zwi¹zanych z przypa-
daj¹cym na rok 2011 przewodnictwem Polski
w Unii Europejskiej.
Szczegó³y na – http://www.millionyou.com 

Kalendarium konkursu:
- Termin nadsy³ania spotów - 17 wrzeœnia 2010,
do godz.15:00
- Og³oszenie nominacji – 24 wrzeœnia 2010
- Og³oszenie wyników – 30 wrzeœnia 2010
- Maksymalny czas trwania filmu - 45 sekund.
- Maksymalna „waga” wgrywanego pliku – 60 MB.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
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 w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji dla wniosku o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Nr 57/CP/2010 z dnia 20.07.2010 r. na wniosek inwestora
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. w
Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa,

ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa z³o¿ony
dnia 19.11.2009 r., skorygowany dnia 11.02.2010 r. i

zmieniony dnia 16.06.2010 r. dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 90 PE o
d³ugoœci 250m i gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 63

PE o d³ugoœci 200m na czêœci dzia³ek nr ew. 9/6, 21/2,
21/1, 20, 21/24, 21/9, 10/21 z obrêbu 4-04-05 oraz na

czêœci dzia³ki nr ew. 2 z obrêbu 4-04-06 przy ul. Krokwi
i ul. Klasyków w Dzielnicy Bia³o³êka;

Nr 60/CP/2010 z dnia 12.08.2010 r. na wniosek inwestora

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 18.06.2010 r. w sprawie zmiany

ostatecznej decyzji nr 6/CP/2009 z dnia 12.01.2009 r.

Nr 62/CP/2010 z dnia 16.08.2010 r. na wniosek inwestora
Telekomunikacji Polskiej S.A., z siedzib¹ w Warszawie

z³o¿ony dnia 8 lipca 2010 r., w sprawie umorzenia
postêpowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego na wniosek dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie kanalizacji telefonicznej w ul. Milenijnej i
Majolikowej, na dzia³kach ew. nr 147/20, 148/2 w

obrêbie 4-03-20 oraz 1/8, 35/1, 35/2, 38/1, 36/9, 36/4,
37/9 w obrêbie 4-03-06, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie;

Nr 63/CP/2010 z dnia 17.08.2010 r. na wniosek Inwestora
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 28.06.2010 r., dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN

100 mm Lca 70 m na odcinku od istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego (HP 29357) oraz kana³u ogólnosp³awnego
DN 300 mm na odcinku od istniej¹cego kana³u do ostatnich
przy³¹czy w ul. Chêciñskiej, na dzia³kach ew. nr 35/13
w obrêbie 4-01-15 oraz 31/1, 7/2, 1/11 w obrêbie 4-01-28,

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednic-

twem 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.

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, w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00
oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00, pod tel. 51-03-199.
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).

dokoñczenie ze str. 1

Metro wkracza na Pragê
do Daszyñskiego. Tam budo-
wa rozpocznie siê w pierw-
szych dniach wrzeœnia. Na
Woli odby³o siê pierwsze spo-
tkanie informacyjne dla miesz-
kañców w zwi¹zku z zamkniê-
ciem ul. Prostej. Spotkania in-
formacyjne odbêd¹ siê we
wszystkich dzielnicach.

W porozumieniu z radami
dzielnic zaproponujemy miesz-
kañcom budynków po³o¿onych
wzd³u¿ budowy, aby wybrali
swego przedstawiciela do kon-
taktów w sprawach wa¿nych

dla s¹siadów. Bêd¹ oni mogli
siê kontaktowaæ z koordynato-
rami stacji, rekomendowanymi
przez stowarzyszenie SKBM.
W tej sprawie rozmawia³em
m.in. z Ireneuszem Tonder¹ z
Komisji Infrastruktury. Inwesty-
cji i Gospodarki Komunalnej
Rady dzielnicy Praga pó³noc i
z Rafa³em Szczepañskim,
przedstawicielem Zwi¹zku Sto-
warzyszeñ Praskich.

Prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w rejonie budo-
wy bêdzie utrudnione. W
zwi¹zku z tym, Hanna Gron-

kiewicz-Waltz, prezydent War-
szawy wystosowa³a pismo do
burmistrzów czterech dzielnic,
w tym do Tomasza Kuchar-
skiego z Pragi Po³udnie i Jo-
lanty Koczorowskiej z Pragi
Pó³noc. Wskaza³a w nim na
dopuszczenie mo¿liwoœci ob-
ni¿enia stawki czynszu najem-
com komunalnych lokali u¿yt-
kowych dzia³aj¹cym w okolicy
realizacji inwestycji.

Zarz¹d Transportu Miejskie-
go przygotowa³ folder o cen-
tralnym odcinku II linii metra
dostêpny we wszystkich urzê-
dach dzielnicowych. ZTM za-
mierza uruchomiæ mobilny
punkt informacyjny, który bê-
dzie funkcjonowa³ po praskiej

stronie miasta. Bardzo wiele
informacji publikowanych bê-
dzie na specjalnej stronie:
www.metro2.ztm.waw.pl. War-
to zagl¹daæ te¿ do serwisu in-
ternetowego o inwestycjach w
Warszawie: www.inwestmapa-
.um.warszawa.pl, zak³adka
„utrudnienia w ruchu – metro”.

Andrzej Rogiñski

prezes Spo³ecznego Komitetu

Budowy Metra

Z ostatniej chwili: 23 sierp-
nia do Metra Warszawskiego
wp³ynê³y 3 oferty dotycz¹ce
przetargu na dostawê 35 po-
jazdów szeœciowagonowych
metra. Oko³o 20 sk³adów bê-
dzie obs³ugiwaæ odcinek cen-
tralny II linii, a pozosta³e zo-
stan¹ skierowane na I liniê w
zwi¹zku z przewidywanym
zwiêkszeniem czêstotliwoœci
kursowania.
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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 profesjonalnie
- tel. 661-596-888
ANGIELSKI tanio, gimnazjum,

matura 500-214-057

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

JEZYK polski - nauczycielka
725-480-337
LEKCJE muzyki - ró¿ne

instrumenty, dojazd tel.

511-486-484

NIEMIECKI ka¿dy zakres,

angielski, Tarchomin

692-248-090

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

PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ

502-911-367
PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

ROLETY, ¿aluzje
888-865-177

SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,

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

US£UGI remontowo-budowlane
604-825-148

WYKWALIFIKOWANA opiekunka
zajmie siê dzieæmi u siebie
w domu 505-096-745

WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek -
502-911-367
ZARZ¥DZANIE i administro-
wanie nieruchomoœciami
606-970-805

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

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
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

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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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

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, obroñcy krzy¿a kojarz¹
mi siê z takiego rodzaju non-
sensem, jak reklamy mleka.

Obroñcy deklaruj¹ swoje
¿ycie dla obrony symbolu
chrzeœcijañstwa z tak¹ sam¹
pewnoœci¹, jak aktorzy i mu-
zycy wynajêci i op³aceni de-
klaruj¹, ¿e po piciu mleka „bê-
dziesz wielki”.

Rozumiem intencje jednych
i drugich, ale je¿eli towarzyszy
temu zacietrzewienie i histe-
ria, nie sposób dojœæ do pro-
stych kompromisów.

Wiadomo, ¿e mleko to pro-
dukt i musi siê sprzedaæ. Wia-
domo, ¿e nowego prezyden-
ta trzeba sprowokowaæ do po-
pe³nienia b³êdu, aby negatyw-
na kampania wyborcza trwa-
³a. Za chwilê wybory samorz¹-
dowe. Nie rozumiem, dlacze-
go nie robiæ tego m¹drze.

S³owo „obroñcy” drodzy
pracownicy mediów, zamieni-
³bym na „adoratorzy”. Nazy-
wajmy rzeczy po imieniu.

Krzy¿a nikt nie chce zabie-
raæ. Zatem nie ma potrzeby go
broniæ, ale adorowaæ. Krzy¿

sami adoratorzy powinni prze-
nieœæ do œw. Anny, aby uchro-
niæ go przed samymi sob¹.
Niech stanie siê sta³ym ele-
mentem tego zacnego koœcio-
³a, przypominaj¹cym o œmier-
ci nie tylko jednej osoby.

Ostatnio przydarza siê co
bardziej zdesperowanym
adoratorom rzucaæ fekaliami
w obiekty, których tak¿e po-
winni broniæ.

A mo¿e ów starszy adorator
spo¿ywa³ bu³kê i popija³ zim-
nym mlekiem i nagle poczu³,
jak bardzo mo¿e siê staæ wiel-
ki i to, co sta³o siê efektem aler-
gii mlecznej, zebra³ do s³oika
po ogórkach kiszonych… resz-
tê, niestety, znamy ...

Tote¿ k³aniam siê nisko
wszystkim adoratorom i uczu-
lam: nie róbcie na Trakcie Kró-
lewskim gównianych interesów,
bo szkodzi wam, nam i Polsce.

Podobnie jak hucpa przed
pa³acem prezydenckim, po-
trzebne jest zwierzakom kro-
wie mleko. Krowie mleko po-
trzebne jest cielêtom.

Nie powinno siê podawaæ
mleka obcogatunkowego w
dzisiejszych czasach. Sza-
nowni Pañstwo, proszê pomy-
œleæ, z czego sk³ada siê bia³y
p³yn zawarty w litrowym kar-
toniku. Generalnie jest to mle-
ko od setek lub tysiêcy krów
wymieszane razem i poddane
procesom technologicznym
tak, aby okres przydatnoœci do
spo¿ycia by³ d³ugi.

Mleko a krzy¿
Spróbujcie nastawiæ je na

tzw. zsiad³e mleko. Nie uda
siê. Tym trudniej je strawiæ
nam i zwierzêtom.

Mleko od ka¿dej krówki ma
specyficzny sk³ad i budowê
antygenow¹. Mleko od dwóch
ró¿nych krów na poziomie
molekularnym ró¿ni siê.

Dlatego enzymy trawienne
produkowane przez uk³ad po-
karmowy zwierz¹t i ludzi maj¹
trudnoœci w dostosowaniu od-
powiedniej iloœci i sk³adu, aby
ten skomplikowany kompleks
pokarmowy roz³o¿yæ na pro-
dukty proste.

Przy wychowie szczeni¹t i
koci¹t czêsto siêgamy po mle-
ko krowie. Wychowani na sta-
rych wzorcach doros³ego kota
kojarzymy przy misce z mle-
kiem, tym bardziej, ¿e kocia
ferajna tym produktem jest
mocno zainteresowana.

Podstawowym objawem
alergii mlecznej s¹ nadmierne
gazy i biegunka. Rzadziej to-
warzysz¹ temu objawy derma-
tologiczne w postaci  œwi¹du i
wysypek. Do kompletu nale-
¿y do³¹czyæ zapalenie prze-
wodów s³uchowych zewnêtrz-
nych. Proszê przeanalizowaæ
dietê swoich pupilków i w przy-
padku wystêpowania wymie-
nionych objawów wycofaæ
produkty mleczne na okres 4
tygodni.

Ps. Kompromis: Je¿eli
zwierzak nie jest uczulony na
wszystkie produkty mleczne,
sugerujê jogurt naturalny,
œmietanê, mas³o, bia³e twaro-
gi. A adoratorom - przeniesie-
nie krzy¿a i pójœcie do domu.

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:

- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. ul.

Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, z³o¿ony dnia 6 lipca

2010 r. i uzupe³niony dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie gazoci¹gów œredniego ciœnienia
PE 63 mm i PE 40 mm przy ul. Piasta Ko³odzieja,

na dzia³kach ew. nr 10/1 oraz 10/5 w obrêbie 4-16-37,

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.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 §1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
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 kompleksowej budowie
ulicy Wilkowieckiej na odcinku od ulicy Orneckiej do ulicy
P³ochociñskiej w zakresie budowy sieci wodoci¹gowej,
budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, budowy
oœwietlenia, przebudowy i zabezpieczenia linii energetycznych,
budowy dwóch przepustów, przebudowy sieci telefonicznej
kablowej napowietrznej na dzia³kach ew. nr 34/12, 34/13,
34/19, 34/23, 81, 53/14, 53/13, 53/8, 53/20, 16/1, 31/18,
30/7, 33/3, cz. dz. 56/20 (dz. proj. 56/60), cz. dz. 56/37
(dz. proj. 56/56, 56/58, 56/57), cz. dz. 37/3 (dz. proj. 37/4),
cz. dz. 53/7 (dz. proj. 53/21), cz. dz. 31/28 (dz. proj.
31/38), cz. dz. 57/1 (dz. proj. 57/2, 57/3, 57/4), cz. dz. 54
(dz. proj. 54/1), cz. dz. 31/19 (dz. proj. 31/35). cz. dz.
31/8 (dz. proj. 31/33, 31/34), cz. dz. 34/5 (dz. proj. 34/28,
34/35), cz, dz. 16/4 (dz. proj. 16/5), cz. dz. 34/14
(dz. proj. 34/33), cz. dz. 80 (dz. proj. 80/2), cz. dz. 33/2
(dz. proj. 33/5), cz. dz. 33/1 (dz, proj. 33/7), cz. dz. 60/9
(dz. proj. 60/11) z obrêbu 4-16-09; dz. nr ew. 12/2, 1/1,
cz. dz. 3 (dz. proj. 3/2), cz. dz. 13/2 (dz. proj. 13/9),
cz. dz. 10 (dz. proj. 10/1), cz. dz. 12/3 (dz, proj. 12/12),
cz. dz. 31 (dz. proj. 31/1), cz. dz. 12/1 (dz. proj. 12/8,
12/10) z obrêbu 4-16-41; cz. dz. ew. 1 (dz. proj. 1/2) z
obrêbu 4-16-42.

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 za-
wiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul.
Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92
fax. 22 510 32 10.

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:

- Osiedle £abêdzia Sp. z o.o., ul. Warszawska 92,
05-092 Warszawa, z³o¿ony w dniu 27 lipca 2010 r. i

uzupe³niony w dniu 13 sierpnia 2010 r., w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji w

systemie ciœnieniowym na dzia³kach ew. nr 75/2, 76/1,
77/3, 78 oraz czêœci dzia³ki ew. nr 79/3 z obrêbu 4-16-35;

38/1, 37/1, 37/2 z obrêbu 4-16-36 przy ul. Ostródzkiej

i Magicznej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, z³o¿ony w dniu 27 lipca 2010 r. i uzupe³niony
w dniu 13 sierpnia 2010 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
sieci elektrycznej na dzia³kach ew. nr 75/2, 76/1, 77/3, 78,

42/4, 45/3, 52 oraz czêœci dziatki ew. nr 79/3 z obrêbu

4-16-35, przy ul. 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 Bu-
downictwa 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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Lewa strona medalu

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

POzytywnie

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Do koñca wakacji niespe³na
tydzieñ, nie dziwne wiêc, ¿e pra-
ce rozpoczê³y ju¿ merytoryczne
komisje rady dzielnicy. Jako
pierwsza zebra³a siê komisja bu-
d¿etu. Z jednej strony zapoznali-
œmy siê z wykonaniem dzielnico-
wego za³¹cznika za I pó³rocze
bie¿¹cego roku (o tym poni¿ej), z
drugiej strony zarz¹d przedstawi³
przys³ane od skarbnika miasta
za³o¿enia do bud¿etu na kolejny
rok. £atwo nie bêdzie.

Od 1 stycznia 2011 wchodzi
w ¿ycie nowelizacja ustawy o
finansach publicznych, w zna-
cz¹cy sposób odbijaj¹ca siê na
finansach gmin, w tym tak¿e
m.st. Warszawy, która z praw-
nego punktu widzenia ma sta-
tus gminy na prawach powia-
tu. Co nowego wprowadza
nowa ustawa? Po pierwsze,
uzupe³niono roczne planowa-
nie bud¿etowe o planowanie
trzyletnie, które do tej pory by³o
tylko stosowane przy tworzeniu
tzw. Wieloletnich Planów Inwe-
stycyjnych. Po drugie ustawo-
dawca wyraŸnie d¹¿y do wpro-
wadzenia jeszcze skuteczniej-
szych mechanizmów kontroli
wydatków publicznych i d³ugu

publicznego miêdzy innymi po-
przez zakaz pokrywania wydat-
ków bie¿¹cych ze zobowi¹zañ
kredytowych. Nowy bud¿et ma
byæ wiêc zintegrowanym doku-
mentem, zawieraj¹cym m.in.
wieloletni¹ prognozê docho-
dów, niezbêdn¹ wielkoœæ wy-
datków operacyjnych, obs³ugê
i sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹-
zañ, przewidywan¹ wielkoœæ
d³ugu do zaci¹gniêcia, wielkoœæ
œrodków przeznaczonych na
inwestycje itp. Nad prawid³owo-
œci¹ realizacji bud¿etu ma czu-
waæ, tak jak do tej pory, regio-
nalna izba obrachunkowa.
Nowa ustawa ma generalnie
zapobiegaæ nadmiernemu za-
d³u¿aniu siê przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego. Na ra-
zie jako radni dowiedzieliœmy
siê, i¿ przez kolejne trzy lata
dzielnica bêdzie musia³a wy-
pracowywaæ dochody w³asne
od 102 milionów z³ w roku przy-
sz³ym do 106 milionów w 2013.
100 milionów dochodów w³a-
snych mamy równie¿ wypraco-
waæ w roku bie¿¹cym. Na ra-
zie na pierwsze pó³rocze wy-
konano równo 50%. Pozosta³e
185 milionów z³otych pó³noc-

nopraskiego bud¿etu stanowi¹
subwencje i dotacje m.st. War-
szawy. Na 30 czerwca, z bê-
d¹cej do dyspozycji Pragi kwo-
ty 285 milionów z³otych, wydat-
kowano 125 milionów, co sta-
nowi 43,8% planu. Wydatki bie-
¿¹ce zosta³y zrealizowane na
poziomie prawie 47%, a wydat-
ki maj¹tkowe, czyli inwestycje,
na poziomie 20%. Usprawiedli-
wieniem dla zarz¹du jest fakt,
i¿ faktury za inwestycje zaczy-
naj¹ tak de facto sp³ywaæ w III
i IV kwartale. Na tym etapie za-
anga¿owanie 20% mo¿na
uznaæ za zadowalaj¹ce.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Koniec wakacji

Socjalizm europejski narzu-
ci³ naszym samorz¹dom modê
na przygotowywanie ró¿nego
rodzaju programów i strategii
„dla”, „dotycz¹cych” oraz „w
celu”. Opas³e dokumenty za-
stêpuj¹ realne dzia³ania, a krót-
ko po uroczystych prezenta-
cjach na konferencji prasowej
ulegaj¹ ca³kowitemu zapo-
mnieniu. Bardzo czêsto ich na-
pisanie zleca siê nie urzêdni-
kom, lecz zewnêtrznym fir-
mom, i to za niema³e pieni¹dze.

Warszawa ma ju¿ kilkuset-
stronicow¹ Strategiê Transpor-
tow¹. Za ciê¿k¹ kasê i po po-
nad rocznym opóŸnieniu Ra-
tusz odkry³, ¿e nale¿y rozwijaæ
komunikacjê zbiorow¹ oraz ¿e
metro i poci¹gi nie stoj¹ w kor-
kach. Niedawno Rada War-
szawy przyjê³a Program dla ro-
dziny, który stanowi odkrycie
zaiste epokowe. Wiceprezy-
dent miasta z nominacji Lewi-
cy doszed³ po d³ugich i kosz-
townych analizach do wniosku,
ze rodzina jest lepsza ni¿ dom
dziecka.

Ca³a ta papierologia ma tyl-
ko dwie zalety. Po pierwsze:
umo¿liwia przeprowadzanie
analiz, które mog¹ byæ pomoc-
ne w realnym rz¹dzeniu. Nie-
stety, Hanna Gronkiewicz –
Waltz ma zwyczaj przedsta-
wiaæ Radzie Warszawy w roku
2010 programy dzia³añ, które
mia³y siê rozpocz¹æ w roku
2008. Po drugie: teoretycznie
obowi¹zuj¹ce strategie i pro-
gramy u³atwiaj¹ ubieganie siê
przez samorz¹dy o fundusze
UE. Trudno jednak nie zauwa-
¿yæ, ¿e Eurosojuz niczym jego
ideowy poprzednik Sowieckij
Sojusz, krêci siê w zamkniêtym
krêgu w³asnych absurdów.

Rada Warszawy odrzuci³a
przed wakacjami dokument tak
skandalicznie niedopracowany,
¿e nie broni³a go nawet PO.
Chodzi o projekt Strategii
Ochrony Œrodowiska, aktualny
na pocz¹tek 2008 r. Radni zg³o-
sili do niego kilkadziesi¹t popra-
wek, ale zosta³y one odrzuco-
ne… Nie, nie przez Radê, przez
urzêdników. Ogon krêci psem
tak skutecznie, ¿e dokument ten
stanie na nastêpnej sesji Rady
Warszawy i radni Platformy no-
lens volens go przeg³osuj¹.

Nie wymieniê licznych wad
tej strategii. Tylko jedn¹: HGW
zarzuci³a ca³¹ Warszawê bill-
boardami z planem II linii me-
tra. Od lat s³yszymy, ¿e (opóŸ-
niona o 3 lata przez nieudol-
noœæ Pani Prezydent) inwesty-
cja to absolutny priorytet. W
Strategii Ochrony Œrodowiska
stwierdzono, ¿e metro ma 1 li-
niê, a w katalogu prioryteto-
wych inwestycji komunikacyj-
nych o drugiej linii w ogóle nie
wspomniano.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Program strategiczny
dla celu koncepcji

Do Komisji Inwestycyjnej
Rady Dzielnicy Bia³o³êka wp³y-
nê³o kilka dni temu pismo
mieszkañców, którzy zwrócili
siê z proœb¹ o informacjê, kie-
dy mieszkañcy ulic Kobia³ka,
P³ochociñskiej, Szamocin, Wa-
³uszewskiej oraz Polnych Kwia-
tów po³o¿onych na  terenie Bia-
³o³êki bêd¹ mogli korzystaæ z
gotowej, istniej¹cej od dwóch
lat kanalizacji? Z pewnoœci¹ ko-
misja nie zostawi tego pisma
bez rozpatrzenia i zwróci siê do
Rady Dzielnicy Bia³o³êka o po-
nown¹ interwencjê.

Sytuacja, o której ju¿ pisa-
³em w 2009 r. na ³amach No-
wej Gazety Praskiej, jest coraz
bardziej bulwersuj¹ca. Kilkaset
gospodarstw domowych i
mieszkañ po³o¿onych przy ww.
ulicach oraz kolejne kilka tysiê-
cy po³o¿onych na terenach
przyleg³ych do kanalizacji  cier-
pi z powodu braku kanalizacji.

Niestety, MPWiK nadal ma
gdzieœ porozumienie z 2007 r.,
którego efektem mia³a byæ re-
alizacja dzia³añ inwestycyj-
nych na terenie Dzielnicy Bia-
³o³êka w zakresie rozwoju in-
frastruktury wodoci¹gowo-ka-
nalizacyjnej. Rada Dzielnicy
Bia³o³êka ju¿ dwukrotnie wyra-

zi³a g³êbokie oburzenie po-
staw¹ Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gów i Kana-
lizacji. Na ¿adn¹ z tych uchwa³
MPWiK nie zareagowa³.

MPWiK, które na terenie
Bia³o³êki buduje bardzo nie-
wiele, nadal nie chce odebraæ
wczeœniej wybudowanych
przez deweloperów - w poro-
zumieniu z MPWiK - sieci ka-
nalizacyjnych, co skutkuje bra-
kiem mo¿liwoœci przy³¹czenia
siê do kanalizacji mieszkañ-
ców ulic, przez które zbudowa-
na zosta³a sieæ kanalizacyjna.

Trudno mi siê to pisze, jako
radnemu Platformy Obywatel-
skiej, poniewa¿ jest to torpe-
dowanie przez MPWiK obiet-
nic Prezydenta Warszawy i
zarazem oszukanie mieszkañ-
ców. Có¿, MPWiK dzia³a de
facto jako niezale¿na spó³ka,
która nie liczy siê z realiami
poszczególnych dzielnic.

W piœmie mieszkañców
mo¿na przeczytaæ, ¿e „pod³¹-
czenie naszych gospodarstw
domowych do kanalizacji miej-
skiej znacznie u³atwi³oby nasze
¿ycie, a i Zielona Bia³o³êka nie
by³aby zanieczyszczana dzie-
si¹tkami tysiêcy metrów sze-
œciennych nieczystoœci.”

Mieszkañcy s¹ tak¿e po-
wa¿nie niezadowoleni z faktu,
i¿ ka¿dy z nich móg³ zlikwido-
waæ przydomowe szambo i
przy³¹czyæ siê do gotowej miej-
skiej kanalizacji ju¿ rok temu,
otrzymuj¹c przy tym z fundu-
szu ochrony œrodowiska refi-
nansowanie poniesionych
kosztów w wysokoœci 3 tys. z³
na likwidacjê szamba i przy³¹-
czenie siê do kanalizacji miej-
skiej. Obecnie, gdyby kanali-
zacja miejska zosta³a urucho-
miona, ka¿dy z mieszkañców
musia³by zainwestowaæ tylko
w³asne œrodki, by móc przy³¹-
czyæ siê do sieci miejskiej.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

pjaworski@naszabialoleka.pl

Szambo czêœæ trzecia

Tropienie korupcji w Polsce
zaczê³o przypominaæ polowanie
na ¯ydów i masonów. Pozba-
wione racjonalnych przes³anek,
s³u¿y w walce politycznej za na-
rzêdzie mobilizacji wyborców
oraz eliminacji przeciwników.
S³u¿y te¿ jako trampolina do
w³adzy. Ma³o kto dziœ pamiêta,
¿e has³o walki z korupcj¹ leg³o
u podstaw rozwoju Partii Do
Spraw Zbadania Przyczyn Ka-
tastrofy Lotniczej. Na has³ach
walki z korupcj¹ karierê zbudo-
wa³a sobie te¿ Julia Pitera, przez
ostatnie trzy lata Pe³nomocnik
Rz¹du Do Spraw Opracowania
Programu Zapobiegania Niepra-
wid³owoœciom w Instytucjach
Publicznych, ws³awiona wytro-
pieniem ministra, który wyda³
osiem z³otych na dorsza.

Ostatnio Pitera wyda³a w swo-
im stylu opiniê na temat projektu
zmiany ustawy o samorz¹dzie
gminnym, wniesionego przez
Zwi¹zek Gmin Wiejskich. „Po
moim trupie!” - rzek³a pani mini-
ster. Propozycja Zwi¹zku doty-
czy utajnienia oœwiadczeñ maj¹t-
kowych radnych, wójtów, burmi-
strzów i prezydentów. Obecnie
s¹ one sk³adane i publikowane
piêciokrotnie w czasie czterolet-
niej kadencji. Samorz¹dowcy
ujawniaj¹ w nich swoje dochody,
maj¹tki, nieruchomoœci, finanse,
kredyty, udzia³y w spó³kach i inne
dane. Korzyœci z tego nie ma
¿adnych, a straty s¹ dotkliwsze
dla samorz¹du ni¿ dla poszcze-
gólnych zainteresowanych.

Teoretycznie na podstawie
oœwiadczeñ powinno siê badaæ,
czy ktoœ w ci¹gu roku b¹dŸ ka-
dencji nadmiernie siê nie wzbo-
gaci³. Realizacja tego celu nie
jest mo¿liwa z dwóch powodów.
Po pierwsze, nie ma kto tego
zrobiæ. Chodzi o ponad czter-
dzieœci dziewiêæ tysiêcy oœwiad-
czeñ rocznie. Po drugie, jak - w
takiej masie - sprawdzaæ przy-

rosty wartoœci nieruchomoœci,
zmiany kursów akcji itd., i po-
równywaæ to z dochodami rad-
nych? Nikt tego w Polsce nie
robi. Stosowne urzêdy mog¹
najwy¿ej stwierdziæ, ¿e ktoœ nie
z³o¿y³ oœwiadczenia w terminie.
Obywatelscy podgl¹dacze s¹
zaœ w stanie oceniæ, czy s¹siad-
radny nie min¹³ siê w swoim
oœwiadczeniu z prawd¹. W ten
sposób w tej kadencji mandaty
straci³o bodaj stu piêædziesiêciu
radnych. To jednak jest wróbel
ustrzelony z armaty, chodzi³o
wszak o tropienie korupcji. Przy-
pominam, ¿e o utratê mandatu
z powodu niez³o¿enia oœwiad-
czenia w terminie otar³a siê
Hanna Gronkiewicz-Waltz, któ-
rej nikt przy zdrowych zmys³ach
nie podejrzewa³ o korupcjê.

Ujawnianie danych o prywat-
nym maj¹tku, w tym danych ma-
j¹cych wrêcz charakter tajemni-
cy handlowej, skutecznie odstra-
sza od kandydowania do rad
gmin, powiatów i sejmików wo-
jewództw ka¿dego, kto osi¹gn¹³
w ¿yciu coœ wiêcej ni¿ sta³¹ pra-
cê etatow¹ i jedno mieszkanie.
Nic dziwnego, ¿e samorz¹d te-
rytorialny dbaj¹cy o rozwój pry-
watnej przedsiêbiorczoœci nale-
¿y w Polsce do rzadkoœci.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

£upy korupcji

Kryzys finansowy dopad³
Warszawê, choæ jeszcze sto-
sunkowo niedawno Hanna
Gronkiewicz-Waltz mówi³a, ¿e
go nie ma. Zaklinanie rzeczywi-
stoœci nie na wiele siê jednak
zda³o i dziœ ju¿ wiadomo, ¿e
dzielnicom brakuje oko³o pó³
miliarda z³otych na zadania w³a-
sne, jak chocia¿by edukacjê.
W³adze miasta zaciskaj¹ pasa i
odk³adaj¹ w bli¿ej nieokreœlon¹
przysz³oœæ kolejne inwestycje.
To z³a wiadomoœæ zw³aszcza
dla mieszkañców prawobrze¿-
nej czêœci stolicy, która i tak by³a
zawsze niedoinwestowania.
Wprawdzie II linia metra pozo-
staje niezagro¿ona, ale ju¿ bu-
dowa kolejnych przedszkoli cho-
cia¿by na Bia³o³êce, gdzie bra-
kuje ponad 3 tysi¹ce miejsc dla
maluchów - do skutku na razie
pewnie nie dojdzie. Ogromna
szkoda, bo lista zaleg³oœci jest
jeszcze ogromna, choæ w tej ka-
dencji i tak wiele rzeczy uda³o
siê nadrobiæ.

Jednym z powodów do dumy
dla w³adz miasta – i to nie tylko
obecnych - mo¿e byæ bez w¹t-
pienia warszawskie ZOO. Dzia-
³aj¹cy od 1928 roku przy ul.
Ratuszowej na Pradze Pó³noc
ogród zoologiczny od kilku lat
znów prze¿ywa prawdziwy
boom inwestycyjny. Od 2003
roku radni miasta przekazali z
bud¿etu stolicy ponad 60 milio-
nów z³otych na tutejsze inwe-
stycje. Zaczê³o siê w 2004 roku
od budowy jednej z najnowo-
czeœniejszych w Europie s³o-
niarni o powierzchni 6000 me-
trów kwadratowych za prawie
14 milionów z³otych. Potem
by³a miêdzy innymi budowa
woliery dla or³anów (bielików

olbrzymich) i dobudowa boksu
dla ¿yraf. W 2008 roku ukoñ-
czono pawilon dla ma³p cz³e-
kokszta³tnych za 15 mln oraz
trwaj¹c¹ 5 lat przebudowê pa-
wilonu i basenu dla hipopota-
mów wraz z panoramicznym,
najwiêkszym w Polsce akwa-
rium morskim. Najbli¿szy cel to
remont ¿yrafiarni, na który po-
trzeba 200 tysiêcy z³otych.

Dyrekcja jednej z najwiêk-
szych atrakcji stolicy, jak¹ jest
bez w¹tpienia warszawskie
ZOO, nie czeka z za³o¿onymi
rêkami na pieni¹dze. Choæ
ogród jest placówk¹ dydaktycz-
no-naukow¹, to marketingu po-
zazdroœciæ mu mo¿e niejedna
du¿a firma. Pracownicy robi¹
wszystko, aby ZOO by³o cu-
downym miejscem nie tylko dla
jego 4200 mieszkañców, ale
równie¿ dla t³umnie odwiedza-
j¹cych ich goœci. St¹d te¿ nie
tylko starania o sponsorów, ale
równie¿ przygotowywanie nie-
samowitych atrakcji, jak cho-
cia¿by podwodne karmienie,
czy nocne koncerty nad pod-
œwietlonym basenem dla hipo-
potamów. To naprawdê warto
zobaczyæ i gor¹co do tego
wszystkich zachêcam.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

ZOO

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE
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Nowy wizerunek Marywilskiej 44
stownie i spalarnie. Czêœæ
tego terenu porz¹dkowa³o
miasto, czêœæ my, jako dziel-
nica. To by³a ciê¿ka, kilkulet-
nia praca, która doprowadzi-
³a do tego, ¿e teren zosta³
niemal ca³kowicie oczyszczo-
ny i przekazany inwestorowi
– Stowarzyszeniu Kupiec
Warszawski. Mo¿na podzi-
wiaæ tempo w jakim powsta-
³o Centrum Hal Targowych,
jeœli wzi¹æ pod uwagê, jak
wielkie to jest przedsiêwziê-

cie. Dotychczas tego typu i
rozmiaru naniesienia realizo-
wali zagraniczni inwestorzy.
Nowoczesne, klimatyzowane
hale, z pe³n¹ infrastruktur¹
dla 2 tysiêcy kupców to na-
prawdê gigantyczne zadanie,
zrealizowane w ca³oœci przez
polski kapita³. Polscy kupcy,
za w³asne pieni¹dze, przy
pomocy miasta, stworzyli dla
siebie miejsca pracy. To jest
naprawdê buduj¹ce. W efek-
cie powsta³o super nowocze-
sne centrum handlowe na

miarê obecnych czasów.
Mam nadziejê, ¿e dobrze bê-
dzie s³u¿y³o dzielnicy i oczy-
wiœcie miastu.

Z pewnoœci¹ mo¿na tu bê-
dzie zaopatrzyæ siê w ró¿no-
rodne artyku³y – wygodnie, w
jednym miejscu. Niebagatel-
ne jest i to, ¿e do kasy miasta
i dzielnicy wp³yn¹ konkretne
œrodki z podatków i op³at tar-
gowych. Jeœli chodzi o redy-
strybucjê podatków, to wiêk-
szoœæ tych uzyskanych z han-
dlu w CHT otrzyma Bia³o³êka,

z przeznaczeniem na realiza-
cjê infrastruktury wokó³ targo-
wiska. A inwestycji bêdzie tam
multum – przypomnê tylko, ¿e
w przysz³ym roku rozpoczyna
siê modernizacja Marywilskiej
(poszerzenie do dwóch pa-
sów ruchu w ka¿dym kierun-
ku). Nie rezygnujemy równie¿
z pomys³u modernizacji ulicy
P³ochociñskiej, przynajmniej
do zak³adanego skrzy¿owa-
nia z tras¹ Mostu Pó³nocne-
go. Modernizacja P³ochociñ-
skiej i budowa kolejnego od-
cinka trasy Mostu Pó³nocne-
go zosta³y przesuniête w cza-
sie ze wzglêdu na kryzys eko-
nomiczny i inne pilniejsze po-
trzeby, ale do tematu zamie-
rzamy powróciæ. Od tego bo-
wiem zale¿y dalszy rozwój tak
du¿ej dzielnicy, jak¹ jest Bia-
³o³êka. Z wielu obietnic, w tak
istotnej kwestii jak¹ s¹ dla Bia-
³o³êki sprawy komunikacji,
miasto ju¿ siê wywi¹za³o –
szybka kolej miejska z War-
szawy Gdañskiej do Legiono-
wa, Most Pó³nocny, moderni-
zacja Modliñskiej, dwie nowe
linie autobusowe, które sko-
munikuj¹ Warszawê z Cen-
trum Hal Targowych. To du¿o,
zwa¿ywszy, ¿e przecie¿ inne
sto³eczne dzielnice równie¿
maj¹ swoje potrzeby, zaœ bu-
d¿et jest jaki jest.

 A wracaj¹c do najbli¿sze-
go otoczenia targowiska. Za-
czyna ono spe³niaæ równie¿
inne funkcje. Mam tu na my-
œli funkcje rekreacyjne. Przy-
pomnê, ¿e dzia³a tam cen-
trum sportów ekstremalnych,
m.in. ze œcian¹ wspinacz-
kow¹, która powsta³a na daw-
nym silosie, a tak¿e z ma³¹
wypo¿yczalni¹ kajaków. W
bezpoœredniej bliskoœci CHT
powstanie niebawem cen-
trum nurkowania g³êbinowe-
go, to przedsiêwziêcie zreali-
zuje prywatny inwestor. Nur-
kowanie bêdzie siê odbywa-
³o w poprzemys³owych silo-
sach pozosta³ych po zak³a-
dzie, który produkowa³ mate-
ria³y budowlane. Wysokie na
30 metrów silosy zostan¹ wy-
pe³nione wod¹ i to w³aœnie
tam bêd¹ siê szkoliæ nurko-
wie. Ca³oœæ bêdzie obudowa-
na szklan¹ konstrukcj¹.
Znajd¹ tam równie¿ swoje
miejsce sklepy ze sprzêtem
do nurkowania, baseny - do
szkolenia nurków, sala kon-
ferencyjna. Ju¿ jesteœmy po
decyzjach zmierzaj¹cych do
zmian w Studium Zagospo-
darowania Przestrzennego,
bowiem trzeba zmieniæ pew-

ne zapisy, dotycz¹ce prze-
znaczenia tego terenu. Stop-
niowo bêdziemy zmierzaæ do
wyprowadzenia z tego tere-
nu wszelkich firm prowadz¹-
cych uci¹¿liw¹ dla mieszkañ-
ców dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, zaœ tych, którzy pro-
wadz¹ nieuci¹¿liwy biznes
bêdziemy namawiaæ do upo-
rz¹dkowania terenu, tak by
otoczenie Centrum Hal Tar-
gowych by³o estetyczne.

Jest to wa¿ne równie¿ dla
osób mieszkaj¹cych w do-
mach komunalnych osiedla
Marywilska. Nale¿y im siê
wreszcie odpoczynek po la-
tach wdychania fetorów i
ogl¹dania wysypisk. W nieod-
leg³ej przysz³oœci planowana
jest równie¿ na tym terenie
budowa nowego osiedla
mieszkaniowego. Jeœli dodat-
kowo uda siê jeszcze  zago-
spodarowaæ Port ¯erañ i te-
reny wzd³u¿ ulicy Modliñskiej,
bêdzie to z pewnoœci¹ miej-
sce przyjazne dla mieszkañ-
ców i byæ mo¿e stanie siê wi-
zytówk¹ dzielnicy, o czym
marzymy. Zagospodarowanie
tego miejsca wywo³ywa³o i
wci¹¿ wywo³uje kontrowersje,

ale coœ za coœ. Godzimy siê
na pewne inwestycje miej-
skie, w zamian otrzymuj¹c to,
co jest nam nieodzowne. Bez
pomocy miasta nie uda³oby
siê nam doprowadziæ okolic
Marywilskiej i P³ochociñskiej
do porz¹dku. Dzielnicy nie
by³oby na to staæ.
Notowa³a El¿bieta Gutowska

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

SPRZEDA¯     pon. - pt.     7:00-15:00
tel. (22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
(22) 811 71 01, (22) 884 31 71

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936

Trzy etapy, poprzedzaj¹ce powstanie hal


