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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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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-
dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch

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

dokoñczenie na str. 7

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

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

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE
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WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

serdecznie zapraszaj¹

18 wrzeœnia (sobota)

- Festyn pn. „Po¿egnanie Lata na Bia³o³êce”
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, ul. Strumykowa 21.

W programie:
godz. 17.00 – rozpoczêcie gier, zabaw, konkursów z grup¹
teatralno – cyrkow¹ Wagabunda;

godz. 17.15 – recital Studia Piosenki BOK;
godz. 18.00 – koncert grupy DELHY SEED;
godz. 19.00 – koncert zespo³u BALKAN SEVDAH;
godz. 20.30 – koncert zespo³u D¯EM.

Wstêp wolny.

25 wrzeœnia (sobota) godz. 16.00

- Kapela Warszawska Staœka Wielanka

26 wrzeœnia (niedziela) godz. 16.00

- Kapela Praska

Koncerty z cyklu „Warszawa w piosence….”– scena letnia
przy Bia³o³êckim Oœrodku Sportu ul. Œwiatowida 56 (wejœcie
od strony parkingu BOS-u).
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 13 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1,
tel. 22 88 44 625/26.

Znikniêcie sprzêtu, to nie
jest precyzyjne sformu³owa-
nie. Ogromne dŸwigi zosta³y
przesuniête z nabrze¿a w
g³¹b l¹du. Wymaga³o to spo-
rych przygotowañ. Droga
ewakuacji by³a utwardzana i
wyd³u¿ana. Wstrzymano
równie¿ prace szalunkowe
przy kolejnych nurtowych
podporach mostu. Przedsta-
wiciele firmy Pol-Aqua S.A.,

Kolejna fala
Kolejna fala powodziowa przechodzi przez Warszawê i znów

- ju¿ po raz trzeci - znika sprzêt z budowy Mostu Pó³nocnego.

Most Pó³nocny

wykonawcy inwestycji, nie
przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e
termin oddania mostu do
u¿ytkowania móg³by siê prze-
sun¹æ. OpóŸnienia spowodo-
wane wysok¹ – niemal przez
ca³e lato – fal¹ wiœlan¹, da siê
nadrobiæ. Zreszt¹ w czasie,
gdy wstrzymywane by³y pra-
ce przy podporach nurto-
wych, wykonywano inne pra-
ce, na l¹dzie.               (egu)

Pragê czasów wojny poka-
zuj¹ przede wszystkim mapy,
szkice sytuacyjne przebiegu
linii frontu 29 lipca - 1 sierp-
nia 1944, ortofotomapy:
zniszczonej Warszawy, wyko-
nane w oparciu o zdjêcia lot-
nicze z czerwca 1945 roku i
Powstania Warszawskiego,
opracowanej na podstawie
relacji i publikacji p³k Antonie-
go W. ¯urowskiego, dowód-
cy 6XXVI Obwodu Warszawa
Praga, a tak¿e zdjêcia i wspo-
mnienia. S¹ te¿ eksponaty,
np. drzwi z piwnic przy ul. 11
Listopada, za którymi NKWD
wiêzi³o powstañców AK w la-
tach 1944 – 1945.

Wiêcej eksponatów jest w
harcerskiej czêœci ekspozycji:
sztandary, lilijka  z symbolem
Polski Walcz¹cej, mundury,
plecak, sprzêt ³¹cznoœciowy.

Podczas wernisa¿u zapre-
zentowany zosta³ film doku-
mentalny o powstawaniu i po-
cz¹tkach Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego na Pradze. Narrato-
rami s¹: Hubert Kossowski i
Mieczys³aw Wojdyga, którzy
pokazuj¹ miejsca i opowiadaj¹
o ludziach, dzia³aj¹cych w har-

Harcerstwo na Pradze
Praga w latach 1939 – 1945 i 100-lecie Harcerstwa Polskiego

– te tematy po³¹czyli twórcy wystawy, któr¹ uroczyœcie

otwarto 3 wrzeœnia w dolnej czêœci Katedry p.w. œw. Floriana.

cerstwie w czasie I wojny œwia-
towej, w latach 20., podczas
wojny i okupacji niemieckiej i

Przypomnijmy pokrótce
ci¹gn¹c¹ siê kilka lat historiê.
Chodzi o tereny tzw. Winnicy
Po³udniowej i Anecina Pó-
³nocnego, zamkniête ulicami
Poetów, Mehoffera, Mo-
dliñsk¹ i Leœnej Polanki. Ko-

Ma³y krok

do zwyciêstwa
Niedawno w jednej z centralnych gazet ukaza³a siê wia-

domoœæ dotycz¹ca rozpatrzenia przez prezydent Hannê

Gronkiewicz-Waltz uwag zg³oszonych do pakietu zmian
w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowa-

nia Przestrzennego Miasta st. Warszawy. Wiadomoœæ ta
pozwala³a mieæ nadziejê, a nawet pewnoœæ, ¿e ponad 100-

metrowe wie¿owce, jakie chce wybudowaæ firma BARC

w Bia³o³êce, nie powstan¹. Niestety, sprawy nie wygl¹-
daj¹ tak optymistycznie.

BARC

rzystaj¹c z wadliwego Miej-
scowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego, z
którego w dziwny sposób
zniknê³y zapisy ograniczaj¹-
ce wysokoœæ zabudowy, war-
szawski inwestor, firma
BARC postanowi³a wybudo-
waæ tam ogromne osiedle na
2,5 tys. mieszkañ, sk³adaj¹-
ce siê z gêsto ustawionych
bloków o wysokoœci od 3 do
18 piêter. W planach inwesto-
ra s¹ równie¿ dwa 35-piêtro-
we wie¿owce. Przeciwko tym
projektom protestuj¹ od daw-
na mieszkañcy s¹siedniego
osiedla „Winnica”. Najbar-
dziej sporna jest sprawa po-
zwolenia na budowê I etapu
inwestycji, czyli 18-kondygna-

B³êdów i uchybieñ w tej

sprawie by³o tak wiele, ¿e
wojewoda wyst¹pi³ z wnio-

skiem o dymisjê urzêdników.

Po ostatecznym zburzeniu
zabytku spo³ecznicy z Zespo-
³u Opiekunów Dziedzictwa
Kulturowego „ZOK” oraz
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich wyst¹pili do wojewody
mazowieckiego Jacka Ko-
z³owskiego o usuniêcie ze
stanowiska urzêdnika nadzo-
ru budowlanego, który podpi-
sa³ zgodê na rozbiórkê obiek-
tu. Wojewoda zobowi¹za³ siê

Polec¹ g³owy
za

parowozowniê?



2  nowa gazeta praska

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania
dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa

Droga do Czajki
- tunel pod Wis³¹

Ów tunel – o œrednicy ze-
wnêtrznej ponad 5 metrów -
zostanie zbudowany z u¿y-
ciem najnowszej technologii.
Zmechanizowana tarcza
TBM, stosowana m.in. na bu-
dowach tuneli metra i tuneli
kolejowych, musi sprostaæ
sporemu wyzwaniu – 10-me-
trowy odcinek tunelu bêdzie
przebiegaæ pod dnem Wis³y.
Obudowa tunelu zostanie wy-
konana z tzw. tubingów ¿elbe-
towych. Na tym etapie po-
wstan¹ równie¿: pompownia
Farysa, budynek krat, a tak¿e
kolektory prawobrze¿ne. W
szczegó³ach wygl¹da to tak:
kolektory ogólnosp³awne o
³¹cznej d³ugoœci ok. 300 m
wykonane w technologii bez-
wykopowej, podziemna komo-
ra zasuw o kubaturze ok. 800 m3

szyby – startowy i odbiorczy
(dla potrzeb pracy zmechani-
zowanej tarczy TBM). Wszyst-
ko to, wraz z komorami wej-
œciow¹, wyjœciow¹ i rozprê¿n¹
syfonu – na prawym brzegu.
Urz¹dzenia lewobrze¿ne to:
budynek krat o kubaturze ok.
19000 m3 wraz z obiektami to-
warzysz¹cymi i pompownia
Farysa. Wartoœæ kontraktu -
176 620 654,15 z³. Gwoli œci-
s³oœci warto przypomnieæ, ¿e
przedsiêwziêcie jest realizo-
wane w ramach Projektu „Za-

Ruszy³ kolejny etap modernizacji oczyszczalni Czajka.

Najbardziej pobudzaj¹cym wyobraŸniê elementem tego

etapu inwestycji jest blisko 1,4-kilometrowy tunel pod
Wis³¹.

To w³aœnie tu, przy P³u¿-
nickiej, siatkarze Legii War-
szawa rozegraj¹ pierwszy
mecz 9 paŸdziernika i tu
bêd¹ graæ w sezonie 2010/
2011, pod szyldem Bia³o³êc-
kiej Akademii Siatkówki.
Hala g³ówna obiektu przy
P³u¿nickiej jest wyposa¿ona
w boiska do gry w siatków-
kê, koszykówkê i pi³kê
rêczn¹. 20 x 40 metrów to
wymiary boiska do pi³ki rêcz-
nej, z dwoma profesjonalny-
mi bramkami z aluminium.
Mi³oœnicy koszykówki bêd¹
mogli zagraæ na boisku o
wymiarach 15 x 28 metrów i
to bez wzglêdu na warunki
fizyczne, ni¿si te¿ bêd¹ mieli
szansê – kosze maj¹ regu-
lowan¹ wysokoœæ. W samym

œrodku kompleksu usytu-
owane jest boisko do siat-
kówki, w pe³ni wyposa¿one
– 9 x 18 metrów.

Nowoczesna hala sporto-
wa z pewnoœci¹ zadowoli fa-
nów i fanki gimnastyki i ae-
robiku, zaœ kto gustuje w
zwiêkszaniu masy miêœnio-
wej,  bêdzie móg³ siê o to sta-
raæ  w po³o¿onej tu¿ obok si-
³owni. W ³¹czniku pomiêdzy
szko³¹ a hal¹ znajduj¹ siê
szatnie i sanitariaty, m.in.
przystosowane dla osób po-
ruszaj¹cych siê na wózkach
inwalidzkich. Ca³oœci dope-
³niaj¹: arena z trybunami dla
widzów, stanowisko sê-
dziowskie z pulpitem, który
³¹czy siê z tablic¹ i zegara-
mi, a tak¿e rozsuwane kur-

Nowa hala otwarta
Pocz¹tkowi roku szkolnego towarzyszy³a uroczystoœæ otwarcia nowej hali sportowej

przy gimnazjum na P³u¿nickiej. Bia³o³êka – bez przesady – wyrasta powoli na sportow¹
potêgê, przynajmniej jeœli chodzi o iloœæ nowoczesnych obiektów sportowych.

tyny, które pozwalaj¹ na
dzielenie sali gimnastycznej
na trzy niezale¿ne czêœci.
Zaplecze tworz¹ magazyny
sprzêtu sportowego. Przy-
jemnie na to wszystko popa-
trzeæ, a jeszcze przyjemniej
bêdzie z tego korzystaæ.

(egu)

opatrzenie w wodê i oczysz-
czanie œcieków w Warszawie
– Faza IV” i ¿e jest wspó³finan-
sowane przez Fundusz Spój-
noœci Unii Europejskiej. 22 lip-
ca w siedzibie MPWiK w m.st.
Warszawie S.A. zosta³a pod-
pisana umowa z wykonawc¹
II etapu modernizacji Czajki.
Zwyciêzc¹ przetargu zosta³o
konsorcjum  Przedsiêbiorstwa
Robót Górniczych „METRO”
Sp. z o.o. (lider), Hydrobudo-
wy Polska S.A., Hydrobudowy
9 S.A. i Infry S.A. Prace ju¿
ruszy³y, bowiem czasu jest
niewiele. Umowa musi byæ
zrealizowana do koñca 2011.

Przestarza³e urz¹dzenia i
procesy technologiczne s¹
zastêpowane nowymi, bar-
dziej wydajnymi i spe³niaj¹cy-
mi obecne standardy gospo-
darowania œciekami. Przepu-
stowoœæ Czajki zwiêkszy siê
z 240 tys. do 435,3 tys. me-
trów szeœciennych na dobê.
Docelowo bêd¹ tu równie¿
trafiaæ œcieki z centralnej i
pó³nocnej czêœci lewobrze¿-
nej Warszawy, a nawet z
oœciennych gmin. Osady po-
œciekowe góruj¹ce dot¹d na
ha³dach bêd¹ unieszkodliwia-
ne w spalarni z zastosowa-
niem nowoczesnej technolo-
gii spalania, opartej na pie-
cach fluidalnych i systemach

filtrów, niweluj¹cych wszelkie
zanieczyszczenia. Z komi-
nów spalarni do atmosfery
bêd¹ trafiaæ jedynie para
wodna i dwutlenek wêgla i to
w iloœciach œciœle limitowa-
nych. Popio³y i py³y, powsta-
j¹ce w procesie spalania,
bêd¹ zestalane przy u¿yciu
cementu i granulowane. Po-
s³u¿¹ potem jako kruszywo
budowlane lub podsypka pod
budowê dróg.

Czajka budzi³a, budzi i
pewnie bêdzie budziæ emo-
cje mieszkañców Bia³o³êki.
By³a inwestycj¹ niechcian¹
i utrapieniem ze wzglêdu na
nieznoœny fetor, który snu³
siê  niemal po ca³ej dzielni-
cy. Modernizacja przysparza
sporo problemów okolicz-
nym mieszkañcom. Ciê¿ki
sprzêt poruszaj¹cy siê w po-
bli¿u ich domostw, pêkaj¹-
ce œciany i zrozumia³e pro-
testy. W przypadku przesta-
rza³ej oczyszczalni jedyn¹
metod¹ na zmianê stanu
rzeczy by³a kompleksowa
modernizacja i rozbudowa
Czajki, a tak¿e w³¹czenie do
jej kompleksu spalarni osa-
dów poœciekowych. Tylko
przy takim wariancie mo¿li-
we by³o pozyskanie na ten
cel gigantycznych pieniêdzy
z Unii Europejskiej. W³asny-
mi si³ami Warszawa nie by-
³aby w stanie udŸwign¹æ tej
inwestycji.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Ma³y krok do zwyciêstwa
cyjnego budynku, planowa-
nego w bezpoœrednim s¹-
siedztwie niskich budynków
„Winnicy” oraz zabytkowych
dêbów przy ul. Leœnej Polanki.

Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
ju¿ czterokrotnie odmawia-
³a udzielenia pozwolenia
na budowê tego budynku
(ostatni raz 23 marca 2010 r.),
a Wojewoda Mazowiecki,
po odwo³aniach inwestora,
trzy razy uchyla³ te decyzje
i nakazywa³ ponowne roz-
patrzenie sprawy. Obecnie
czekamy na czwart¹ decyzjê
wojewody.

BARC zaskar¿y³ równie¿
do Wojewódzkiego S¹du Ad-
ministracyjnego decyzjê Sa-

morz¹dowego Kolegium Od-
wo³awczego (II instancja) w
sprawie decyzji œrodowisko-
wej, wydanej 19 stycznia
2009 r. przez Biuro Ochrony
Œrodowiska (I instancja). W
czerwcu 2010 r. WSA oddali³
skargê BARC-u. Przegrana
inwestora w S¹dzie Woje-
wódzkim to niew¹tpliwy suk-
ces odniesiony przez miesz-
kañców „Winnicy” i ekologów
w walce o niedopuszczenie
do degradacji Bia³o³êki, ale
do pe³nego zadowolenia dro-
ga daleka.

Podobnie rozpatrzenie
przez prezydenta uwag zg³o-
szonych do pakietu zmian w
Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta st.

Warszawy nie oznacza jesz-
cze pewnoœci, ¿e inwestor nie
bêdzie móg³ budowaæ wie-
¿owców w Bia³o³êce. Zmiany
w Studium bêd¹ dopiero g³o-
sowane na posiedzeniu Rady
Miasta. Zreszt¹ Studium nie
jest prawem.

Dostrze¿enie przez w³a-
dze miasta koniecznoœci
wprowadzenia zmian w pla-
nach miejscowych to tylko
ma³y kroczek do ogólnego
zwyciêstwa. O prawdziwym
sukcesie i pewnoœci, ¿e w
Bia³o³êce nie powstan¹ wie-
¿owce, bêdzie mo¿na mówiæ
dopiero po uchwaleniu no-
wych planów miejscowych
Anecina Pó³nocnego i Win-
nicy Po³udniowej.

J.

„Nie chcemy g³osowaæ w
ciemno. Chcemy wiedzieæ, kto
bêdzie nas reprezentowa³,
kim s¹ kandydaci. Samorz¹d
lokalny ma wp³yw na nasze
codzienne ¿ycie, na to, gdzie
robimy zakupy, jakimi ulicami
chodzimy, gdzie za³atwiamy
wszystkie najpotrzebniejsze
sprawy. Musimy wiedzieæ,
kogo delegujemy do podejmo-
wania tych decyzji” – mówi¹
twórcy serwisu MAM PRAWO
WIEDZIEÆ ze Stowarzysze-
nia 61. Jest to niezale¿na i
apartyjna organizacja poza-
rz¹dowa, która stawia sobie
za cel budowanie ogólnodo-
stêpnego systemu informacji
o osobach pe³ni¹cych wybie-
ralne funkcje publiczne. Jej
nazwa nawi¹zuje do 61 arty-
ku³u Konstytucji, który mówi,
¿e „Obywatel ma prawo do
uzyskiwania informacji o dzia-
³alnoœci organów w³adzy pu-
blicznej oraz osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne”.

Mam prawo wiedzieæ
Za dwa miesi¹ce odbêd¹ siê wybory samorz¹do-

we. To szansa, byœmy wybrali nowych lepszych rad-
nych, burmistrzów i nowego prezydenta. To te¿ oka-

zja, byœmy pozwolili kontynuowaæ swoje dzie³o tym, któ-
rych wybraliœmy cztery lata temu. By jednak doko-

naæ w³aœciwego wyboru, musimy wiedzieæ kim s¹

ci, którzy kandyduj¹. A ci, którzy kandyduj¹, musz¹
siê nam zaprezentowaæ.

Stowarzyszenie 61 od
trzech lat buduje bazê infor-
macji o osobach pe³ni¹cych
wybieralne funkcje publicz-
ne oraz wykorzystuje najno-
woczeœniejsze formy wspie-
rania procesów demokra-
tycznych poprzez narzêdzia
elektroniczne. Na stronie
www.mamprawowiedziec.pl
mo¿na poznaæ nie tylko bio-
grafie wszystkich polskich
parlamentarzystów, ale tak-
¿e wyniki g³osowañ parla-
mentarnych.

Przy okazji ka¿dych wybo-
rów w serwisie pojawia siê tak-
¿e Kwestionariusz Doœwiad-
czenia i Pogl¹dów. Jest on kie-
rowany do wszystkich kandy-
datów i kandydatek, którzy wy-
pe³niaj¹c go mog¹ nie tylko
zaprezentowaæ swoje pogl¹dy
i doœwiadczenie, ale tak¿e z³o-
¿yæ wyborcze obietnice, z któ-
rych mog¹ zostaæ rozliczeni
oraz daæ mo¿liwoœæ porówna-
nia siê z innymi kandyduj¹cy-

mi/konkurencj¹. Stowarzysze-
nie 61 przygotowuj¹c pytania
odpowiadaj¹ce kompeten-
cjom konkretnych organów
przepytywa³o ju¿ kandydatów
do Sejmu (w 2007 roku) i Par-
lamentu Europejskiego (w
2009). Tym razem zaprosze-
nie do udzia³u w przedsiê-
wziêciu kieruje do przysz³ych
radnych, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. I apelu-
je: „Kandydaci, dajcie siê nam
poznaæ!”.

Nie znamy jeszcze osta-
tecznego terminu wyborów.
Zostan¹ one przeprowadzo-
ne w niedzielê, pomiêdzy 14
listopada a 9 stycznia 2011
roku  Na razie Stowarzysze-
nie 61 zbiera adresy mailowe
do osób, które zamierzaj¹
kandydowaæ. „Projekt jest re-
alizowany w Internecie.
Poczt¹ mailow¹ przeœlemy
wiêc indywidualne zaprosze-
nia do wype³nienia kwestio-
nariusza. Rêcznie nie da siê
tego zrobiæ. W samej War-
szawie bêdzie kandydowaæ
oko³o 7000 osób. W ca³ej
Polsce bêdzie to ponad
300 000 kandydatów”. Jeœli
znacie kandydatów lub sami
kandydujecie, zg³aszajcie
siê pisz¹c na adres mailowy
kandydaci2010@art61.pl.

Wiêcej informacji o projek-
cie znajduje siê w serwisie
MAM PRAWO WIEDZIEÆ.
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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

To ju¿ druga w ostatnim
czasie przeg³osowana przez
radnych Bia³o³êki uchwa³a,
w której ci zwracaj¹ siê do
w³adz miasta z proœb¹ o
zwiêkszenie liczby funkcjo-
nariuszy policji. W Bia³o³ê-
ce jest ich znacznie mniej
ni¿ w innych dzielnicach
Warszawy. Na 5 tys. miesz-
kañców przypada jeden po-
licjant, podczas gdy w in-

nych dzielnicach jest to 1
policjant na 3 tys. mieszkañ-
ców. Przy obecnej dynami-
ce rozwoju Bia³o³êki, bez-
pieczeñstwo mieszkañców
mo¿e nie byæ zapewnione.
W ci¹gu 11 lat liczba ludno-
œci wzros³a niemal trzykrot-
nie, zaœ obsada komisaria-
tu tylko nieznacznie. Po uru-
chomieniu Centrum Hal Tar-
gowych przez Bia³o³êkê bê-
dzie siê dodatkowo przewi-
jaæ dziennie kilka tysiêcy
osób, które równie¿ chcia³y-
by czuæ siê bezpiecznie, a
przy tak niewielkiej liczbie
funkcjonariuszy zapewnie-
nie bezpieczeñstwa bêdzie
bardzo trudne. Có¿ z tego,
¿e jest nowy, doskonale i no-
woczeœnie wyposa¿ony re-
wir dzielnicowych przy Ma-
rywilskiej 44, skoro z powo-
du braków kadrowych nie
mo¿na tam zapewniæ ca³o-

LXII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Policjanci pilnie potrzebni
dobowej obsady. Pojawiaj¹
siê w dzielnicy nowe zjawi-
ska, charakterystyczne dla
terenów zurbanizowanych –
wykroczenia i przestêpstwa
nieletnich. Bójki, pobicia,
spo¿ywanie alkoholu, kra-
dzie¿e z w³amaniem, rozbo-
je, handel narkotykami i ich
u¿ywanie. By³oby wskazane
stworzenie zespo³u ds. nie-
letnich, co wi¹¿e siê ze
zwiêkszeniem iloœci wykwa-
lifikowanych kadr policyj-
nych. Radni wnioskuj¹ wiêc
o odpowiednie zwiêkszenia
liczby policjantów. Bezpie-
czeñstwu w dzielnicy ma
s³u¿yæ równie¿ kolejna
uchwa³a, w której radni
wnioskuj¹ do prezydent
Warszawy i do komendanta
sto³ecznego policji, o doraŸ-
ne zwiêkszenie iloœci patroli
ponadnormatywnych w Bia-
³o³êce, do minimum 120
miesiêcznie, zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e szybkie zwiêk-
szenie sta³ych etatów poli-
cyjnych nie jest mo¿liwe, ze
wzglêdów finansowych i lo-
gistycznych.

Jak niemal ka¿da, tak i
obecna sesja nie mog³a siê
obyæ siê bez uchwalenia
zmian w bud¿ecie na 2010.
Zmiany niewielkie – oto
niektóre z nich. 150,3 tys.
z³ wiêcej na wykup gruntów
pod budowê nowej drogi,
227,4 tys. z³ wiêcej na

oœwiatê i wychowanie. Go-
spodarka mieszkaniowa –
35 tys. z³ wiêcej, us³ugi re-
montowe – wzrost o niemal
34 tys. z³. Kultura otrzyma
o 23 tys. z³ wiêcej ni¿ pla-
nowano. O 57 tys. z³ wzro-
œnie kwota œrodków prze-
znaczonych na programy
finansowane ze œrodków
unijnych.

W kolejnej uchwale bialo-
³êccy radni wnioskowali do
Rady Warszawy o wyra¿e-
nie zgody na wyposa¿enie
Gimnazjum nr 164 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi przy
Ostródzkiej, w maj¹tek m.st.
Warszawy, powsta³y w wy-
niku realizacji tej inwestycji.
Wartoœæ pocz¹tkowa owego
maj¹tku opiewa na kwotê
22 397 295,80 z³. Budowa
placówki zosta³a zakoñczo-
na. Szko³a sk³ada siê z bu-
dynku gimnazjum z kom-
pleksem sportowym i infra-
struktur¹ towarzysz¹c¹. To
bardzo nowoczesna pla-
cówka: 15 sal lekcyjnych, 8
pracowni, sala sportowa,
boisko do pi³ki no¿nej o wy-
miarach 45 na 90 metrów i
zespó³ boisk z bie¿ni¹. Wy-
posa¿enie dydaktyczne i
sportowe na najwy¿szym
poziomie. Chcia³oby siê
powiedzieæ – tak siê buduje
szko³y w Bia³o³êce.

           (egu)

Przychodnia posiada kontrakt z NFZ

PRZYCHODNIA OTWARTA DLA WSZYSTKICH

Recepcja czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.00-19.00

Tel. 22 686 69 24, 22 686 62 14   www.wspl-legionowo.pl   wspl@wp.pl

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

w Legionowie, ul. Zegrzyñska 8

POZ, PEDIATRIA, SPECJALIŒCI,
STOMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA

Od wrzeœnia 2010 r. otwarta jest nowa

PORADNIA UROLOGICZNA

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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Przeprawa mostowa nad
Kana³em ¯erañskim w ci¹gu
ul. Kobia³ka zosta³a nadwe-
rê¿ona w wyniku zintensyfi-
kowanego ruchu ciê¿kiego
sprzêtu, zwi¹zanego z rozwo-
jem okolicznych terenów i
bardzo intensywn¹ zabu-
dow¹ mieszkaniow¹. Most,
budowany kilkanaœcie lat
wstecz, nie by³ obliczony dla
takich obci¹¿eñ i takiego ru-
chu. Okaza³o siê, ¿e ruch
sprzêtu ciê¿kiego z du¿ymi
obci¹¿eniami spowodowa³
nadwerê¿enie konstrukcji i w
pewnym momencie mieliœmy
do czynienia z katastrof¹ bu-
dowlan¹, polegaj¹c¹ na po-
wa¿nym uszkodzeniu czêœci
konstrukcji. Wstêpne eksper-
tyzy wykazywa³y, ¿e bêdzie
mo¿na most wyremontowaæ.
Na pocz¹tku zak³adano, ¿e
taki remont zostanie przepro-
wadzony w najbli¿szym cza-
sie. Jednoczeœnie s³u¿by
nadzoru budowlanego wska-
zywa³y na to, ¿e bêdzie mo¿-
na przed³u¿aæ termin dopusz-
czenia do eksploatacji tego
mostu pod warunkiem sta³e-
go nadzoru i oglêdzin jego
stanu. Jak siê jednak okaza-
³o, degradacja stanu tech-
nicznego zaczê³a bardzo
szybko postêpowaæ.

Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e w

zasadzie most w ci¹gu ul.
Kobia³ka zostanie definityw-

nie zamkniêty w listopadzie
tego roku. Maj¹c na wzglê-

dzie tê sytuacjê i zagro¿enie,

¿e czêœæ Bia³o³êki zostanie
odciêta od g³ównych dróg

komunikacyjnych, zaczêli-
œmy szukaæ sposobu na

przeprawê tymczasow¹.

Zwróciliœmy siê do wojska z
pytaniem o mo¿liwoœæ posta-

wienia w tym miejscu prze-
prawy tymczasowej. W pew-

nym stopniu zabezpieczy³o-

by to komunikacjê na tym
terenie. Dodajmy, ¿e têdy

przeje¿d¿aj¹ autobusy ob-

s³uguj¹ce placówki oœwiato-
we w tym rejonie. Po tych

wszystkich uzgodnieniach,

sprawa zosta³a przekazana
w rêce s³u¿b miejskich, po-

niewa¿ jest to inwestycja
miejska i nie le¿y w kompe-

tencjach dzielnicy.

Trwa³y dyskusje, co zrobiæ

z mostem w ul. Kobia³ka.

Pierwotnie zak³adano, ¿e
Zarz¹d Dróg Miejskich og³o-

si przetarg „projektuj i buduj”.
Wstêpnie oceniano, ¿e koszt

naprawy tej przeprawy bê-

dzie wynosi³ oko³o 26 mln z³,
z czego 6 mln z³ to w³aœnie

koszt przeprawy tymczaso-
wej zbudowanej na czas roz-

biórki i budowy od podstaw

nowego mostu. Niestety,
obecnie Warszawa znajduje

siê w bardzo trudnej sytuacji
finansowej i nie ma mo¿liwo-

œci finansowania tak kosz-

townej inwestycji. Z jednej
strony, zmiany przepisów po-

datkowych spowodowa³y, ¿e
tak naprawdê du¿a czêœæ

œrodków, które do tej pory

wp³ywa³y do bud¿etu z tytu-
³u podatku od osób fizycz-

nych i osób prawnych, pozo-
sta³y w kieszeni podatników.

Pozbawi³o to Warszawê
œrodków na eksploatacjê bie-

¿¹c¹. Z drugiej strony, rów-
nie¿ wzrost podatku, tak

zwanego janosikowego, któ-
ry Warszawa musi odprowa-
dzaæ rokrocznie na biedniej-

sze gminy, w tym roku obci¹-
¿y³ nasz bud¿et kwot¹ ponad

miliard z³otych. Tak wiêc z
tych wszystkich powodów
dochody zmniejszy³y siê w

sumie o ponad dwa miliardy
z³otych.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹
trudno siê spodziewaæ, ¿e
stan wydatków bie¿¹cych
oraz wydatków inwestycyj-
nych bêdzie na tym samym
poziomie. Jednoczeœnie od
2011 roku wchodzi w ¿ycie
nowa ustawa o finansach

publicznych, która zakazuje
wydatkowania wiêcej pieniê-
dzy z bud¿etu w sensie wy-
datków bie¿¹cych, ani¿eli
wynosz¹ wp³ywy tak zwa-
nych dochodów bie¿¹cych do
bud¿etu. Z tego powodu mu-
simy podchodziæ do bardzo
racjonalnego wydatkowania
pieniêdzy, a wrêcz do ogra-
niczania wydatków. W 2011
roku, na przyk³ad planuje siê,
¿e te oszczêdnoœci bêd¹
musia³y wynosiæ oko³o 10%.
To wszystko powoduje, ¿e
wolnych œrodków i rezerw fi-
nansowych w bud¿ecie mia-
sta nie ma. St¹d jakiekolwiek
awarie s¹ Ÿród³em proble-
mów dla stolicy. Wygospoda-
rowanie œrodków w sensie
wydatków inwestycyjnych
jest prawie niemo¿liwe. Dys-
kusje Zarz¹du Dzielnicy Bia-
³o³êka z Zarz¹dem Miasta i
innymi jednostkami odpowie-
dzialnymi za sprawy inwesty-
cji w mieœcie, jak równie¿ za-
powiedŸ nadzoru budowlane-
go o definitywnym zamkniê-
ciu przeprawy w listopadzie
tego roku, doprowadzi³y do
tego, ¿e zaczêto poszukiwaæ
rozwi¹zania alternatywnego.
Urz¹d Miasta, przychyli³ siê
do propozycji Zarz¹du Dziel-
nicy Bia³o³êka odnoœnie bu-
dowy przeprawy tymczaso-
wej. Przy tym nie bêdzie to
zadanie realizowane przez
Zarz¹d Dróg Miejskich ze
œrodków inwestycyjnych, tyl-
ko ze œrodków bie¿¹cych i to
jest ca³a trudnoœæ tego zada-
nia. Jednoczeœnie jest to roz-
wi¹zanie, które na dzieñ dzi-
siejszy daje perspektywê, ¿e
tereny le¿¹ce we wschodniej
czêœci dzielnicy nie zostan¹
po prostu odciête od systemu
komunikacyjnego. Mam na-
dziejê, ¿e w przysz³ym roku,
po zbilansowaniu mo¿liwoœci
inwestycyjnych i wszystkich
oszczêdnoœci wynikaj¹cych z
przetargów, te 20 mln z³ na
realizacjê zadania w postaci
odbudowy mostu w rejonie
Kobia³ki siê znajdzie i bêdzie
mo¿na powróciæ do tematu
odbudowy przeprawy od pod-
staw. Zreszt¹ takie dyspozy-
cje otrzyma³ od prezydenta
Zarz¹d Dróg Miejskich. Mó-
wimy o pe³nowartoœciowym
moœcie zabezpieczaj¹cym
komunikacjê na tym terenie,
wytrzyma³ym na obci¹¿enia
spowodowane ruchem ciê¿a-
rowym, ze œcie¿k¹ rowerow¹
i ci¹giem pieszym. Budowy
wcale nie ustaj¹, wrêcz ich
przybywa. Dla mieszkañców
jest to bardzo dobra wiado-
moœæ, ¿e starania, które
podj¹³ Zarz¹d Dzielnicy Bia-
³o³êka wyprzedzaj¹co, maj¹c
na wzglêdzie trudn¹ sytuacjê,
która siê wydarzy³a w tym
rejonie dzielnicy, przynios³y
pozytywny rezultat. Dziœ ju¿
wiemy, ¿e most ten bêdzie
odbudowywany, a awaria
mostu nie pozbawi nas tej
przeprawy.

Jacek Kaznowski

burmistrz

Dzielnicy Bia³o³êka

Krowy zrobi³y swoje…
Wiêkszoœæ z nas zapewne s³ysza³a o happeningu

zorganizowanym dla ratowania mostu przez mieszkañców

z udzia³em… krów. Tymczasem ujawniam kulisy walki
Zarz¹du Dzielnicy o most.

Zd¹¿yæ przed rakiem. Bezp³atne badania mammogra-
ficzne finansowane w ramach programu profilaktyki

chorób piersi bêd¹ prowadzone przed Urzêdem Dzielnicy

Bia³o³êka w dniu 15 wrzeœnia 2010 r.

Bezp³atne badania mammograficzne dla kobiet w wieku
50-69 lat, które s¹ ubezpieczone w Mazowieckim Oddziale
NFZ i którym od ostatniej mammografii refundowanej przez
NFZ minê³o co najmniej 24 miesi¹ce, prowadzone bêd¹ 15
wrzeœnia w godz. od 9.00 do 19.00 przed wejœciem do Ratu-
sza Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197. Ba-
danie jest finansowane w ramach programu profilaktyki cho-
rób piersi przez MAZOWIECKI O/NFZ. Badanie bêd¹ mog³y
wykonaæ odp³atnie, w promocyjnej cenie 75 z³, równie¿ pa-
nie, które ukoñczy³y 35 rok ¿ycia i posiadaj¹ skierowanie od
lekarza. Zapisy dla zainteresowanych bezp³atnym i p³atnym
badaniem prowadzone s¹ w Wydziale Spraw Spo³ecznych
i Zdrowia przy ul. Milenijnej 2A (pokój nr 5) do dnia 14 wrzeœnia

z dowodem osobistym.
Wiêcej informacji na stronie www.bialoleka.waw.pl

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Bia³o³êka promuje zdrowie
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY
zgodnie

z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. War-
szawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

og³asza
na dzieñ 8 paŸdziernika 2010 r.

KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone bêdzie od dnia 8 wrzeœnia 2009 r. na

tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla

Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23

i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na

stronie internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl

i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz

na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u p.

Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale

Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Projekt realizowany jest w
ramach Programu 0peracyjne-

go Kapita³ Ludzki finansowa-

nego przez Uniê Europejsk¹.
Szkolenia w ramach projektu

bêd¹ ca³kowicie bezp³atne.

W ramach projektu odbêd¹
siê nastêpuj¹ce szkolenia:

- szkolenie komputerowe,
obejmuj¹ce podstawowe
umiejêtnoœci obs³ugi kompu-
tera i korzystania z internetu
(dla chêtnych) 12 godzin,
oraz: obs³uga edukacyjnych
platform internetowych - dla
wszystkich 4 godziny - od
pocz¹tku paŸdziernika 2010 r.

- semestralny kurs j. angiel-
skiego na wszystkich pozio-
mach zaawansowania, w
technice elearningowej (czyli
przez internet, ale z udzia³em
lektora) - uczestnicy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ przejœcia
przez trzy bloki szkoleniowe
(ka¿dy po 70 godzin) - od
po³owy paŸdziernika 2010 r.

- szkolenie „Osobista Mar-
ka” (48 godzin szkolenia sta-
cjonarnego + kurs na platfor-
mie elearningowej). Szkole-
nie ma na celu pog³êbianie
umiejêtnoœci interpersonal-
nych uczestników, wzmac-
nianie kompetencji pracy ze-
spo³owej i komunikacji, po-
moc w okreœleniu w³asnego
potencja³u, nauka technik
autoprezentacji oraz zarz¹-
dzania czasem i pamiêci¹. W

Bezp³atne szkolenia
Ingafor Poland Sp. z o.o. od 1 paŸdziernika 2010 r.

rozpoczyna realizacjê drugiej edycji projektu szkole-

niowego „Zawodowcy”, skierowanego do aktywnych

zawodowo mieszkañców Mazowsza, którzy ukoñczyli
45. rok ¿ycia i pragn¹ polepszyæ osobiste kwalifikacje

oraz poprawiæ swoj¹ pozycjê na rynku pracy.

trakcie szkolenia uczestnicy
bêd¹ opracowywali 0sobiste
Plany Rozwoju - start: pocz¹-
tek listopada 2010 r.

- 2 godziny indywidualnego

coachingu, dla ka¿dego uczest-
nika szkolenia „0sobista Marka”.

- konferencja dotycz¹ca
telepracy (wyk³ady plus

warsztaty).

Zajêcia bêd¹ realizowane
w centrum Warszawy, w go-
dzinach wieczornych oraz w
weekendy. Uczestnikom spo-
za Warszawy organizator za-
pewnia nieodp³atny nocleg.

Rekrutacja ruszy³a 1
wrzeœnia! Dodatkowe infor-

macje dotycz¹ce projektu

„Zawodowcy” s¹ dostêpne
na stronie internetowej

www.zawodowcy.org.pl
oraz pod numerami telefonu:

22 830 02 82, 725 496 907,

mail: zawodowcy@ingafor.com

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 27.08.2010 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr 3/2010 lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na
rzecz ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

13 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz.17.30 - Ksiê¿niczka i

Rycerz” - przedstawienie teatralne dla dzieci

16 wrzeœnia (czwartek) godz.19.00 - Na Pradze Jest Jazz
– Radek Nowicki Quartet & Soundcheck, Sk³ad Butelek;

ul. 11 listopada 22, wstêp 10 z³

19 wrzeœnia (niedziela) godz.16.00 - Koncert dla ma³ych i du-

¿ych – „M³odzi wirtuozi”, sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny

20 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz.17.30 - Spotkanie Klubu
Praskich Twórców - prowadzi Marek £awrynowicz
21 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania z
Gwiazd¹. Goœciem DK Praga bêdzie Jerzy WoŸniak w 50-
lecie pracy artystycznej przy fortepianie Andrzej Seroczyñski

22 wrzeœnia (œroda) godz. 17.30 - Wenezuela – wyprawa
pod najwy¿szy wodospad œwiata - pokaz slajdów po³¹czony

z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej

26 wrzeœnia (niedziela) godz. 16.00 - „Po¿egnanie lata pio-
senk¹ lekk¹, ³atw¹ i przyjemn¹” – koncert Chóru Tonika pod
kierunkiem Teodozji Sadowskiej, prowadzenie Jerzy WoŸniak.
Muszla Koncertowa w Parku Praskim, wstêp wolny.
27 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 17.30 - Animal Planet
na ¿ywo - Spotkanie z przyrod¹
27 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 19.00 i 28 wrzeœnia

(wtorek) godz. 19.00 - Kropka Theatre w DK Praga – Pen-

theMurder - spektakl w jêz. angielskim, wstêp wolny. Projekt
twórczy Marek Brodzki & Jolanta Juszkiewicz. Istnieje prze-

konanie, ¿e wszystkie najwa¿niejsze dramaty ludzkoœci zo-
sta³y opowiedziane w antyku, reszta jest ju¿ tylko wspó³cze-

snym dopowiedzeniem. Opieraj¹c siê na micie o Pentesylei,

królowej Amazonek – pruski pisarz Heinrich von Kleist uka-
zuje kobietê stoj¹c¹ przed wyborem: mi³oœæ do mê¿czyzny

czy lojalnoœæ wobec w³asnej spo³ecznoœci i jej praw; a mo¿e
s³aboœæ z powodu mê¿czyzny - czy si³¹ wspólnoty kobiet.

29 wrzeœnia (œroda) godz. 20.00 - EtnoPraga – Ondrej
Smeykal. Koncert mistrza didgeridoo, Sen Pszczo³y; ul. In-
¿ynierska 3, wstêp wolny.

Wed³ug dostêpnych da-
nych, co najmniej od trzech
lat utrzymuje siê lekka ten-
dencja wzrostu iloœci rejestro-
wanej dzia³alnoœci gospodar-
czej –  z 7 tysiêcy w 2007 do
8 tysiêcy do czerwca 2010.

Wydzia³ dzia³alnoœci go-
spodarczej prowadzi ewiden-
cjê dzia³alnoœci, ale nie zaj-
muje siê promocj¹ przedsiê-
biorczoœci wœród mieszkañ-
ców Pragi Pó³noc, nie opra-
cowuje te¿ ¿adnych d³ugofa-
lowych strategii.

Maria Pokój ze Stowarzy-
szenia „Otwarte Drzwi” zwró-
ci³a uwagê, ¿e brak takiej
dzielnicowej polityki wobec
przedsiêbiorców powoduje,
¿e choæ bezrobotni mog¹ siê
staraæ o pieni¹dze z Unii Eu-

ropejskiej, to dotacje nie po-
krywaj¹ wysokich czynszów
lokali, ani tak podstawowych
kwestii, jak poprawa stanu
zdrowia czy wizerunku przy-
sz³ego przedsiêbiorcy (np.
zaniedbania wad wzroku, czy
stanu uzêbienia). A stan zdro-
wia niepokoj¹co wielu miesz-
kañców Pragi jest z³y.

Obecny na posiedzeniu
radny dzielnicy Mariusz Bo-
rowski uzna³ za bardzo istot-
ne stworzenie postulowanej
przez stronê spo³eczn¹ Stra-
tegii dla Pragi. Wed³ug zgro-
madzonych przez niego da-
nych w 2008 roku na Pradze
Pó³noc by³o zarejestrowa-
nych 11 tys. podmiotów go-
spodarczych, z czego 98%
stanowi³y firmy prywatne.
Praga powinna promowaæ
charakterystyczne dla niej
drobne rzemios³o i handel.
Niezbêdne jest tak¿e stoso-
wanie preferencyjnych sta-
wek czynszu dla okreœlonych
typów dzia³alnoœci.

Odnosz¹c siê do tematyki
poprzednich posiedzeñ komi-
sji, radny zaproponowa³, aby
remonty kamienic bêd¹cych
pod zarz¹dem ZGN dostoso-
wywaæ do tych planowanych
przez wspólnoty. Mo¿na w
ten sposób przeprowadzaæ
jednoczesny remont kilku s¹-

siaduj¹cych ze sob¹ budyn-
ków, zbli¿aj¹c siê do idea³u,
kiedy to remont i rewitaliza-
cja przestrzeni obejmuj¹ ca³e
kwarta³y zabudowy. Radny
zadeklarowa³ chêæ podjêcia
tematu Strategii dla Pragi na
forum komisji rady dzielnicy,
w których uczestniczy.

Z mia¿d¿¹c¹ krytyk¹ wo-
bec dzia³añ dzielnicy i w³adz
miasta w zakresie promowa-
nia przedsiêbiorczoœci odnie-
œli siê obecni na posiedzeniu
kupcy z Bazaru Ró¿yckiego.
Poza brakiem woli rozwi¹za-
nia problemu roszczeñ do te-
renu, podkreœlano brak poli-
tyki dzielnicy opartej na spe-
cyfice i to¿samoœci miejsca
oraz „prymitywny fiskalizm”
miejskiego biura gospodaro-
wania nieruchomoœciami. W
przypadku umów podpisywa-
nych tylko na trzy lata trudno
mówiæ o mo¿liwoœci inwesto-
wania w infrastrukturê i o
prawdziwym rozwoju. Po-
wsta³a du¿a szansa na odro-
dzenie œwietnoœci bazaru w
zwi¹zku z likwidacj¹ handlu
pod stadionem, tymczasem
nie ma nawet pewnoœci, czy
uda siê zachowaæ handlowy
charakter bazaru w przygoto-
wywanym planie miejsco-
wym. Tak¿e praskie szlaki tu-
rystyczne omijaj¹ bazar. Me-
diacje Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich miêdzy kupcami a
miejskimi urzêdnikami, nie-
stety, nie doprowadzi³y do
rozwi¹zania problemów.
Choæ sprawy utknê³y na
urzêdniczych rafach, strona
spo³eczna jest zdetermino-
wana do doprowadzenia ich
do pozytywnego koñca.

Prezydium komisji wystoso-

wa³o do wiceburmistrza Artu-
ra Buczyñskiego pisemn¹
proœbê o przygotowanie na
nastêpne posiedzenie krótkich
informacji od wydzia³ów urzê-

du, które komisja goœci³a, z
odpowiedzi¹ na pytanie, czy
wdro¿ono jakiekolwiek zmiany
z postulowanych przez stronê
spo³eczn¹. Brak sprawozdaw-

czoœci, odpowiednich procedur
i d³ugoterminowego planowa-
nia w dotkliwy sposób odbija
siê na mieszkañcach. Mija
w³aœnie pó³ roku, odk¹d komi-

sja zainicjowa³a spotkania te-
matyczne, maj¹ce przynieœæ
materia³ wyjœciowy do przygo-
towywanej przez stronê spo-
³eczn¹ Strategii dla Pragi. W

przypadku braku jakichkolwiek
zmian w funkcjonowaniu urzê-
du powstaje w¹tpliwoœæ, na ile
komisja dialogu spo³ecznego
przy urzêdzie dzielnicy ma re-

alny wp³yw na jego dzia³anie,
a na ile s³u¿y tylko kanalizo-
waniu spo³ecznego niezado-
wolenia w bezpiecznej formie.

Kolejne tematyczne posie-
dzenie komisji we wrzeœniu
poœwiêcone bêdzie ochronie
œrodowiska.                        Kr.

Dialog o przedsiêbiorczoœci
Sierpniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcone by³o przed-

siêbiorczoœci. Ze strony urzêdu uczestniczy³a w nim Li-

dia Szymañska, naczelnik Wydzia³u Dzia³alnoœci Gospo-
darczej i Zezwoleñ. Wydzia³ ewidencjonuje podmioty, pro-

wadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie dzielnicy. Ten obraz nie
jest jednak pe³ny, poniewa¿ na mocy obowi¹zuj¹cego

obecnie prawa przedsiêbiorcy rejestruj¹ dzia³alnoœæ w

miejscu zamieszkania, a wielu praskich przedsiêbiorców
mieszka poza dzielnic¹.
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Dzieñ Weterana jest œwiê-
tem wszystkich kombatan-
tów, ale w tym roku szczegól-
nym œwiêtem tych, którzy
pierwsi stanêli do walki –
¿o³nierzy Wrzeœnia 1939. W
kwaterze mogi³ tych ¿o³nierzy
na Cmentarzu Bródnowskim
1 wrzeœnia zosta³y z³o¿one
kwiaty.

„Ubywa nas, ale pogoda
ducha dopisuje – zauwa¿y³
p³k Czes³aw Lewandowski,
przewodnicz¹cy Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej Dzielni-
cy Praga Pó³noc – S³oñce
wysz³o, by pokazaæ, ¿e cie-
szy siê z tego, ¿e walczyli-
œmy. Mam nadziejê, ¿e w do-
brym zdrowiu bêdziemy mo-
gli siê spotykaæ przez kolej-
ne lata.”

Trudno wykreœliæ z pamiê-
ci tragiczne wydarzenia, za-
pocz¹tkowane przed 71 laty,
które zmieni³y nasze osobi-
ste, ówczesne m³odzieñcze
marzenia, losy i status i wp³y-
nê³y na historiê zarówno jed-
nostek, jak i kraju, na d³ugie
dziesiêciolecia – ta refleksja
p³k Cz. Lewandowskiego
by³a wstêpem do przypo-
mnienia bohaterskich walk
polskich ¿o³nierzy na ró¿nych
frontach II wojny œwiatowej, a
tak¿e tego, co da³y one na-
stêpnym pokoleniom:

„Roœnie w kraju ju¿ trzecie
pokolenie, które nie zna okru-
cieñstw wojny i jej strasznych
skutków. My, kombatanci,
cieszymy siê z kilkudziesiê-

ciu lat pokoju. Cieszymy siê,
¿e kolejne pokolenia nie
musz¹ strzelaæ, zabijaæ i byæ
zabijanymi; cieszymy siê, ¿e
mog¹ bezpiecznie tworzyæ
nowe materialne i intelektual-
ne wartoœci, ¿e w pokoju
mog¹ byæ wolni i szczêœliwi.
Nam, weteranom, pozostaje
œwiadomoœæ, ¿e przes³anki
do tych warunków stworzyli-
œmy my, poprzez nasz wysi-
³ek wojenny, poniesione tru-
dy i przelan¹ krew oraz ofia-
ry ¿ycia tych, którzy pozosta-
li na wojennych szlakach, a
ich groby rozsiane s¹ po ca-
³ym œwiecie. Gor¹cym na-
szym, kombatantów marze-
niem jest, by nasze pokole-
niowe osobiste i zbiorowe do-
œwiadczenia i prze¿ycia wo-
jenne by³y ju¿ wy³¹cznie hi-
stori¹, ale histori¹, która uczy
nastêpne pokolenia m¹dro-
œci, braterstwa, wspó³pracy i
solidarnoœci; by wszyscy we-
terani tej z³owieszczej wojny
traktowani byli z jednakowym
szacunkiem bez wzglêdu na
struktury organizacyjne, w
których uczestniczyli.”

Zebranym na sali wetera-
nom – kombatantom p³k Le-
wandowski z³o¿y³ serdeczne
gratulacje oraz podziêkowa-
nia za trud, ofiarnoœæ i po-
œwiêcenie oraz ¿yczenia do-
brego zdrowia. Gor¹ce  kom-
batanckie podziêkowanie z³o-
¿y³ wszystkim osobom i insty-
tucjom, które na co dzieñ u³a-
twiaj¹ dzia³alnoœæ, wspó³pra-
cuj¹ ze œrodowiskiem wete-
ranów, pomagaj¹ w krzewie-
niu wiedzy historycznej i po-
staw patriotycznych, szcze-
gólnie - m³odego pokolenia.

Kombatanckim Krzy¿em

Zwyciêzców uhonorowani
zostali: p³k Piotr Dzie¿y, por.

Michalina Szefer, por. Leon

Miszczuk, por. Józef Misz-
czuk, Irena Tomasiñska, He-

lena Klimkowska, Kazimiera
Wojtczak, Danuta Nowa-

czek, Marianna Sygitowicz-

Kopeæ, Marian Olejnik oraz

Weterani na Namys³owskiej
2 wrzeœnia Szko³a Muzyczna przy ul. Namys³owskiej goœci³a kombatantów z Pragi

Pó³noc, którzy spotkali siê z okazji 71. rocznicy napaœci hitlerowskich Niemiec na Pol-

skê i Miêdzynarodowego Dnia Weterana. W uroczystoœci wziê³y tak¿e udzia³ poczty
sztandarowe praskich szkó³ i goœcie, wœród nich przedstawiciel prezydenta Warszawy

Zbigniew Pa³asz, burmistrz Pragi Pó³noc Jolanta Koczorowska i przewodnicz¹ca Rady

Dzielnicy El¿bieta Kowalska-Kobus.

burmistrz Jolanta Koczorow-
ska, a tak¿e: LXXVI Liceum

im. Józefa Pi³sudskiego,

Szpital Praski pw. Przemie-
nienia Pañskiego i Urz¹d

Dzielnicy Praga Pó³noc.

Za szczególne zaanga¿o-
wanie w dzia³alnoœæ spo-
³eczn¹, podziêkowanie od
Rady i zarz¹du Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc oraz pami¹tkowy
album „Impresje praskie”
otrzymali: p³k Bohdan Zawol-
ski, pp³k Wiktor Sokólski, gen.
dyw. Jerzy Modrzewski, Cze-
s³aw Czarkowski, Jan Gold-
man, Zofia Szubiakiewicz-
Radwanek, Krystyna Wasi-
lewska, por. Stella Wilczek,
Wanda Kobierska, mjr Le-
szek Rylski, por. Leonard
Ranc, Henryk Kokosza i Wal-
demar Dubienecki, dyrektor
Szko³y Muzycznej.

W imieniu œrodowiska
Zwi¹zku Powstañców War-
szawskich p³k Bohdan Zawol-
ski podziêkowa³ p³k Czes³a-
wowi Lewandowskiemu za 9-
letnie prowadzenie Spo³ecz-
nej Rady Kombatanckiej i
wrêczy³ statuetkê Ma³ego
Powstañca.

Czêœæ artystyczn¹ spotka-

nia wype³ni³ koncert Haliny

Kunickiej, która przypomnia-
³a kombatantom piosenki z lat

ich m³odoœci, a tak¿e z lat

miêdzywojennych. Zachêca³a

do refleksji o szczêœciu, kwit-

n¹cych jab³oniach , a najwiê-
cej – o mi³oœci. Trudniejsze

by³o drugie zadanie: wspólne

œpiewanie nastrojowych pio-

senek o p³on¹cym ognisku,

polnej stokrotce, harcerskiej
doli, ¿yciu pod ¿aglami Zawi-

szy. Najbli¿sze sercom i pa-

miêci s³uchaczy okaza³y siê

s³owa „Up³ywa szybko ¿ycie”

oraz fina³ „Srebro i z³oto to nic;

chodzi o to, by m³odym byæ”.

Dyskusjê, jak to osi¹gn¹æ,

kombatanci prowadzili w ma-

³ych grupach, przy owocowo-

s³odkim poczêstunku.

K.

Fot. Ma³gorzata Staniak
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♦♦♦♦♦przyjêcia okolicznoœciowe   ♦♦♦♦♦130 z³./osobê

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

www.domweselny.waw.pl

W pierwszej uchwale, jed-

nomyœlnie (22 g³osami) pozy-
tywnie zaopiniowano przed³o-

¿ony przez zarz¹d Dzielnicy

Targówek projekt wykazu nr 3/

2010 lokali mieszkalnych,

przeznaczonych do sprzeda-

¿y bezprzetargowej na rzecz

ich najemców. Lista obejmu-
je 31 lokali, w tym: 8 w budyn-

ku przy ul. £ojewskiej 10, 6 –

przy £ojewskiej 8, po 3 – przy
Bazyliañskiej 18 i Smoleñskiej

70, po 2 – przy Wêgrowskiej 4
i £abiszyñskiej 23.

21 radnych popar³o, 1
wstrzyma³ siê od g³osu, przy

uchwalaniu opinii na temat

zmiany za³¹cznika dzielnico-
wego do bud¿etu m.st. War-

szawy na rok 2010. Zmiany
obejmuj¹ m.in. przebudowê

Po wakacyjnej przerwie
24 sierpnia obrady by³y krótkie i rzeczowe. Przewodni-

cz¹cy Zbigniew Poczesny powo³a³ na sekretarzy: Macieja

Danko (prowadzenie listy mówców) i Tomasza Cichoc-
kiego (liczenie g³osów). Przed sesj¹ projekty 3 uchwa³

zosta³y rozpatrzone i zaakceptowane przez komisje, co
umo¿liwi³o szybkie procedowanie.

placu zabaw i rozbudowê in-
frastruktury w Parku Bródnow-
skim (2 000 000 z³), realiza-
cjê k³adki pieszo-rowerowej
nad Kana³em Bystra w ci¹gu
ul. Porannej – etap II i ogól-
nodostêpnego placu zabaw
przy ul. Sternhela – etap III
(254 000 z³); zakup i monta¿

pi³kochwytów na boisku pi³kar-

W okaza³ym pawilonie o

powierzchni ponad 2 tys. m2

jest du¿y hol z szatniami, 5 sal

dydaktycznych, sala widowisko-
wo-gimnastyczna na 260 m2,

powierzchnie administracyjne,

zaplecze sanitarne, gabinet

lekarski. Przy pawilonie s¹ 3

place zabaw, m.in. z amfite-

atrem i altank¹ w œrodku.

138 w 123
Trzecie w tym roku na Targówku (pierwsze – ze sta³¹

baz¹) przedszkole uroczyœcie otwarto 31 sierpnia przy

ul. Syrokomli 26. Wczeœniej w tym miejscu sta³ drewniany
parterowy barak. Nowy obiekt zaprojektowa³a Krystyna

Szypulska ze Studia Projektowego BNS. W lutym 2009 roku

prace rozpocz¹³ wykonawca – firma Budbaum.

„Dzieci bêd¹ siê tu czu³y
bezpieczne i zadowolone” –
zapewnia dyrektor  Ma³gorza-
ta Kubiak.

W holu wita goœci lubiany
przez dzieci basen z koloro-
wymi kulkami i wielobarwny
tunel. Te urz¹dzenia zosta³y
natychmiast przetestowane
przez dzieci, uczestnicz¹ce w

uroczystym otwarciu przed-
szkola nr 123. Pod przewod-
nictwem dwojga aktorów w
bajkowych strojach grupa
maluchów i prawdziwych
starszaków zwiedzi³a sale
dydaktyczne, bia³¹ i zielon¹.
Potem w sali widowiskowo-
gimnastycznej by³o wspólne
œpiewanie i odpowiedzi na
pytania. Na pami¹tkê ka¿de
dziecko dosta³o pluszowego
misia.

Warto by³o zainwestowaæ
ponad 13 milionów z³otych –
zgodnie stwierdzili Zbigniew
Poczesny – przewodnicz¹cy
rady dzielnicy  i burmistrz Tar-
gówka Grzegorz Zawistow-
ski, dziêkuj¹c radnym, pra-

cownikom urzêdu i wykonaw-
com obiektu. Gratulacje z
okazji oddania w tym roku do
u¿ytku trzech przedszkoli z³o-
¿y³a prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Nowe przedszkole poœwiê-
ci³ ks. Marcin O¿óg.

Uwagê dzieci i doros³ych
przyci¹ga³y zdobi¹ce œciany
barwne naklejki: zwierz¹tka,
motyle, bajkowe postacie.
Dekoracjê wybra³y i umieœci-
³y na œcianach nauczycielki,
które bêd¹ siê opiekowaæ
przedszkolakami. Miejsc jest
125, od 1 wrzeœnia  do Przed-
szkola nr 123 uczêszcza 138
dzieci z Targówka i m.in. z
Bia³o³êki.

Przedszkole nie ma

jeszcze patrona. Wkrótce

przeprowadzony zostanie

konkurs, w którym rodzice

wybior¹ nazwê placówki.

Aktualne informacje mo¿na

znaleŸæ na stronie:

przedszkole123.waw.edupage.org

Z tablic w holu rodzice
mog¹ siê dowiedzieæ miêdzy
innymi o prawach dziecka,
mo¿liwoœciach kontaktu z in-
stytucjami pomocnymi w sy-
tuacjach konfliktowych. W
godz. 8.15 – 20.00 czynny
jest Dzieciêcy Telefon Zaufa-
nia nr 800 12 12 12.

K.

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

skim przy ul. £abiszyñskiej 20

(17 000 z³), monta¿ urz¹dzeñ

nag³aœniaj¹cych na boisku
przy ul. Blokowej 3 (15 000 z³).

Ostatnia uchwa³a, przyjêta
16 g³osami, przy 4 wstrzymu-
j¹cych siê, dotyczy zaopinio-
wania projektu uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie zmian
w „Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego m.st.
Warszawy”. Na terenie Tar-
gówka zmiany dotycz¹: wpro-
wadzenia przestrzeni repre-

zentacyjnej wzd³u¿ ulic Odro-
w¹¿a i Po¿arowej oraz w re-
jonie ronda ¯aba (przy tere-
nie ogródków dzia³kowych)
oraz zmniejszenia wskaŸni-
ków powierzchni biologicznie
czynnej Parku Bródnowskie-
go i Parku Wiecha – z 90%
do 70% - powstan¹ tam nowe
obiekty i wzbogacone zo-
stan¹ us³ugi. Bez zmian po-
zostan¹ zapisy, dotycz¹ce
terenów w rejonie ul. Ksiêcia
Ziemowita, pomiêdzy torami
kolejowymi i terenami zabu-
dowy mieszkaniowo-us³ugo-
wej, zwi¹zanej z ulicami: Gro-
belsk¹, Ksiêcia Mieszka I i
Ksiêcia Ziemowita.

Uchwa³odawcz¹ czêœæ se-
sji poprzedzi³y interpelacje.
Sebastian Koz³owski zapyta³
o konflikt na ul. Piotra Skargi
58A, o pawilony przy wejœciu
do Cmentarza Bródnowskie-
go, s¹dowe rozstrzygniêcie
sprawy kompleksu przy ul.
Ko³owej 18 oraz wzrost za-

trudnienia w urzêdzie dzielni-
cy. Jan Mamaj chcia³ poznaæ
wyniki przetargu na remont
czêœci budynku przy ul. Œw.
Wincentego 87 i losy œcie¿ki
rowerowej po drugiej stronie
ul. Kondratowicza; zwróci³ te¿
uwagê na nie usuniête plaka-
ty wyborcze. Anna Moczulska
przekaza³a skargi mieszkañ-
ców domów przy ul. £abi-
szyñskiej 23 i 23A, na sprze-
da¿ alkoholu w 4 pobliskich
sklepach. Janina Paszkow-
ska kontynuowa³a poruszany
od dawna temat miejskich
toalet i wnios³a nowy – dewa-
stacji pa³acyku przy ul. Tyko-
ciñskiej. Tematem wyst¹pie-
nia Macieja Jankiewicza by³
brak konsultacji spo³ecznych,
dotycz¹cych przystanku PKP
w pobli¿u ul. Tarnogórskiej
oraz wniosek firmy Dom De-
velopment dotycz¹cy Kana³u
Bródnowskiego. Odpowiedzi
i wyjaœnieñ udziela³ wicebur-
mistrz Janusz Janik.          K.

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

dokoñczenie ze str. 1

Polec¹ g³owy
za parowozowniê?
do zbadania sprawy i prze-
prowadzenia kontroli we-
wnêtrznej w strukturach urzê-
du wojewódzkiego. W obliczu
klêski procedur i nieskutecz-
noœci prawa w obronie zabyt-
ków wydawa³o siê to krokiem
jak najbardziej w³aœciwym.

W efekcie tej kontroli po-

twierdzi³y siê zarzuty, jakie

sformu³owa³ zespó³ zada-

niowy do zbadania sprawy

parowozowni, powo³any

przez komisjê dialogu spo-

³ecznego przy sto³ecznym

konserwatorze zabytków, w

tym: brak wspó³pracy i do-

statecznego przep³ywu in-

formacji miêdzy urzêdami

konserwatorskimi, nadzo-

rem budowlanym i delega-

turami urzêdu miasta w

dzielnicy, zbyt opiesza³e i

prawnie nieskuteczne po-

dejmowanie decyzji, co

skwapliwie wykorzysta³ nie-

uczciwy przedsiêbiorca.

W zwi¹zku z wynikami kon-
troli wojewoda ukara³ upo-
mnieniem inspektora nadzo-
ru budowlanego. Zwróci³ siê
tak¿e do generalnego kon-
serwatora zabytków, wicemi-
nistra kultury Piotra ¯uchow-
skiego o zwolnienie ze stano-
wiska mazowieckiego kon-
serwatora zabytków Barbary
Jezierskiej. Z podobn¹ suge-
sti¹ w stosunku do sto³eczne-
go konserwatora Ewy Nekan-
dy-Trepki zwróci³ siê do
w³adz Warszawy, które jako
jedyne s¹ w³adne podj¹æ tak¹
decyzjê. Tymczasem w obro-
nie Barbary Jezierskiej stanê-
³a wiêkszoœæ spo³eczników i
mi³oœników zabytków, doce-
niaj¹c ca³oœæ jej osi¹gniêæ.
Ostatecznych decyzji jeszcze
nie podjêto.

Kr.

LV sesja Rady Dzielnicy Targówek
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Dom Kultury „Zacisze” serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2010/2011.

Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 20-24 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub w okresie póŸniejszym w trybie indywidualnym
po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem. Koordynator: Taida Za³uska tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69, fax 22 743 87 10,
e-mail: utw@zacisze.waw.pl , www.zacisze.waw.pl , Skype: utw.zacisze .

Jak zostaæ

studentem UTW?

Studentem zostaje osoba w wieku 55+,
która zapozna siê z Regulaminem studiów,
wype³ni i z³o¿y deklaracjê cz³onkowsk¹,
op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ systematycznego
uczestnictwa w zajêciach UTW.

Proponujemy:
- Wyk³ady i seminaria dwa razy w miesi¹cu,
zawsze w poniedzia³ki o godz. 12.00.
- Wspólne wyjœcia kulturalno-integracyjne raz
w miesi¹cu w czwartki od godz. 11.00.

I semestr:

27 wrzeœnia 2010 r. - 14 lutego 2011 r.

II semestr:

28 lutego 2011 r. - 13 czerwca 2011 r.

Op³aty:
*  70 z³ - op³ata za semestr (uprawnia do udzia³u
we wszystkich wyk³adach i seminariach),
* 30 z³ - op³ata za semestr dla cz³onków chóru
„Zacisze” i zespo³u „Zaciszañska Nuta”,
* sk³adkowe op³aty za spotkania integracyjne,
*  warsztaty i sekcje dodatkowo p³atne w okresie
paŸdziernik-maj, czerwiec bezp³atny.
Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne.

Warsztaty i sekcje

dla studentów UTW
Pierwszeñstwo maj¹ studenci kontynuuj¹cy
naukê

TANIEC INTEGRACYJNY dla Seniorów
Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata:
klasycznych, ludowych, towarzyskich, wspó³czesnych.
Instruktor: Zbigniew Darda.
Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki:
w godz. 10.15-11.00 - grupa pocz¹tkuj¹ca,
w godz. 11.15-12.00 - zespó³ taneczny.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 5 paŸdziernika
(wtorek) godz. 10.15, 11.15.

WARSZTATY PLASTYCZNE
Ró¿ne techniki: od malarstwa olejnego poprzez
pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek.
Instruktor: Bogus³awa O³owska.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w œrody:
w godz. 11.00-12.30 - grupa zaawansowana,
w godz. 12.45-14.15 - grupa zaawansowana,

* w pi¹tki w godz. 10.30-12.00 - grupa pocz¹tkuj¹ca.
Op³ata: 28 z³/ 4 zajêcia w miesi¹cu.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
Grupy do 13 osób. Instruktor: Agnieszka Kolek.
Ró¿ne techniki mnemotechniczne, komunikacja,
asertywnoœæ, jak broniæ siê przed manipulacj¹,
radzenie sobie ze stresem (metody relaksacyjne).
Zajêcia odbywaj¹ w poniedzia³ki:
w godz. 9.45 -10.45,
w godz. 10.55 -11.55.
Op³ata: 36 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Pierwsze zajêcia 4 paŸdziernika (poniedzia³ek)
godz. 9.45, 10.55.

KLUB PODRÓ¯NIKA
Wspomnienia podró¿ników, wyjœcia kulturalno-
integracyjne. Wstêpy dodatkowo p³atne.
Instruktor: Taida Za³uska.
Spotkania odbywaj¹ siê w czwartki w godz.
13.00-14.30 (zgodnie z planem miesiêcznym).
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 21 paŸdziernika
(czwartek) godz. 13.00.

WARSZTATY INTERNETOWE
Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.
Zajêcia odbywaj¹ siê w sali komputerowej
Szko³y Podstawowej nr 84 w œrody w godz.
14.30-15.30.
Op³ata: 24 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Pierwsze zajêcia 6 paŸdziernika (œroda)
godz. 14.30.

WARSZTATY KOMPUTEROWE
DLA ŒREDNIO ZAAWANSOWANYCH
Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.

Zajêcia odbywaj¹ siê w sali komputerowej
Szko³y Podstawowej nr 84 we wtorki w godz.
14.30-15.30.
Op³ata: 24 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Pierwsze zajêcia 5 paŸdziernika (wtorek) godz. 14.30.

WARSZTATY KOMPUTEROWE
DLA POCZ¥TKUJ¥CYCH

Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.
Zajêcia odbywaj¹ siê w sali komputerowej Szko³y
Podstawowej nr 84 we wtorki w godz. 15.30-16.30.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 5 paŸdziernika
(wtorek) godz. 15.30.

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Instruktor: Iwona W³odarczyk.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* we wtorki w godz. 13.45-14.30,
* w pi¹tki w godz. 11.30-12.15.
Op³ata: 24 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Pierwsze zajêcia 1 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 11.30,
5 paŸdziernika (wtorek) godz. 13.45.

WARSZTATY WOKALNE
- SOLO SENIOR

Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji
piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Tadeusz Konador.
Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody w godz. 11.00-13.00.
Op³ata: 40 z³/4 zajêcia w miesi¹cu po 30 min.
Spotkanie organizacyjne i przes³uchanie:
6 paŸdziernika (œroda) godz. 11.00.

WARSZTATY WOKALNE
CLASSIC - SOLO Senior (œpiew klasyczny)
Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji
piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Julia Greke-Patej.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w czwartki w godz. 9.00-11.00,
* w pi¹tki w godz. 9.00-11.00.
Op³ata: 26 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.
Spotkanie organizacyjne i przes³uchanie:
7 paŸdziernika (czwartek) godz. 9.00.

CHÓR „ZACISZE”
Instruktor: Bartek W³odkowski, e-mail: avetki@wp.pl
Próby odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz.
9.30-12.00.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsza próba 4 paŸdziernika
(poniedzia³ek) godz. 9.30.
ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

„ZACISZAÑSKA NUTA”
Mile widziani Seniorzy lubi¹cy œpiew i estradê.
Instruktor: Jan Czerwiñski.
Próby odbywaj¹ siê w czwartki w godz. 10.00-13.00.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsza próba 23 wrzeœnia
(czwartek) godz. 10.00.

BRYD¯
Instruktor: Izabella Nowosielska.
Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody w godz. 10.00-14.00.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 6 paŸdziernika
(œroda) godz. 10.00.

JÊZYK ANGIELSKI
W programie: gramatyka, odpowiednia wymowa
i intonacja, umiejêtnoœæ komunikowania siê.
Grupy do 13 osób.
Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
* w œrody:
w godz. 11.10-11.55 - grupa œrednio zaawan-
sowana ni¿sza (4 rok nauki),
w godz. 13.00-13.45 - grupa œrednio zaawan-
sowana ni¿sza (3 rok nauki),
* w pi¹tki:
w godz. 11.10-11.55 grupa œrednio zaawanso-
wana wy¿sza (4 rok nauki),
w godz. 13.00-13.45 - grupa pocz¹tkuj¹ca (2
rok nauki).
Op³ata: 26 z³/ 4 zajêcia w miesi¹cu po 45 min.-
naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsze zajêcia 6 paŸdziernika (œroda) godz.
11.10, 13.00 i 1 paŸdziernika (pi¹tek) godz.
11.10, 13.00.

I nie tylko

dla studentów UTW

MIÊDZYUCZELNIANY
KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem
w ¿yciu art-kulturalnym Stolicy. Spotkania z
autorami, prezentacje wydawnictw (firm i ksi¹¿ek),
koncerty, wyk³ady, wernisa¿e, wieczory klubowe.
Dla uczestników Klubu bilety do teatru i kin po
zni¿kowych cenach. Zapraszamy studentów
wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku.
Moderator: Bogus³aw Falicki.
Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz. 11.00-12.30.
Zajêcia bezp³atne. Pierwsze spotkanie
1 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 11.00.

KO£O TERENOWE
ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC
Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w œrody
w godz. 16.00-17.00.
Prezes Ko³a: Danuta Kominiak.
Terminy: 15 IX, 13 X, 10 XI, 22 XII - Spotkanie
op³atkowe, wspólne kolêdowanie oraz w 2011
roku 9 II - Spotkanie Sybiraków z m³odzie¿¹
i wnukami, 23 III – klub by³ych ¿o³nierzy AK
i Koœciuszkowców, 20 IV - Wielkanocne spotkanie
Sybiraków, 25 V - Dzieñ Matki Sybiraczki,
15 VI - Podsumowanie sezonu.

SPOTKANIA I WYJAZDY
5-8 paŸdziernika (wtorek-pi¹tek) - Puszcza
Bia³owieska. Wyjazd integracyjno-kulturalny.
11 listopada (czwartek) - „Œpiewnik patriotyczny”
spotkanie integracyjne seniorów. Gospodarz - zespó³
„Zaciszañska Nuta”. Potañcówka warszawska.
20 grudnia (poniedzia³ek) - Op³atkowe spotkanie
studentów UTW. Wspólne kolêdowanie, ¿yczenia
œwi¹teczne. Poczêstunek.
29 kwietnia - 3 maja (pi¹tek-wtorek) 2011 r.-
Plener malarski w Pieninach w Szczawnicy
(akwarela, na szkle malowane) dla uczestników
warsztatów plastycznych Domu Kultury „Zacisze”
i studentów UTW.
18 kwietnia (poniedzia³ek) - Wielkanocne spo-
tkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
15 maja (niedziela) - Koncert Maryjny w wykonaniu
chóru „Zacisze” i zespo³u „Zaciszañska Nuta”
w Koœciele pw. Œwiêtej Trójcy w Grabowie nad
Pilic¹.
2- 8 czerwca (czwartek-œroda) - „Kresy Kresów”
- Wyjazd integracyjno-kulturalny studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Kamieñca
Podolskiego (Chocim, ̄ waniec, okopy œw. Trójcy).
9 czerwca (czwartek) 2011r. - Wyjazd integracyjno-
kulturalny do artysty Józefa Wilkonia.
13 czerwca (poniedzia³ek) - Uroczyste zakoñczenie
roku akademickiego 2010/2011 oraz otwarcie
wystawy pracowni malarskiej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
19 czerwca (niedziela) Koncert zespo³u „Zaciszañska
Nuta” w Koœciele pw. œw. Ludwika w Joñcu.

WAKACJE
25 sierpnia - 7 wrzeœnia (czwartek-œroda)
2011 r. Wczasy dla Seniorów z animatorem
kultury nad morzem. Sprzeda¿ w sekretariacie
od 14 marca 2011 r.

W I semestrze planowane

s¹ nastêpuj¹ce wyk³ady,

seminaria, wyjazdy i koncerty:

Wrzesieñ
27 wrzeœnia (poniedzia³ek) Inauguracja roku
akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”. Wyk³ad
„Szczêœcie jako stan osobowoœci, czyli jak byæ
szczêœliwym” - Agnieszka Kolek - psycholog kliniczny.

PaŸdziernik
4 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad „Historia
kolei na terenie Polski - Kolejka Marecka” -
przedstawiciel Muzeum Kolejnictwa.
5-8 paŸdziernika (wtorek-pi¹tek) „Puszcza Bia-
³owieska”. Wyjazd integracyjno-kulturalny.

11 paŸdziernika (poniedzia³ek) Seminarium
„Praca reportera - blaski i cienie”- Jan Fortuna,
redaktor naczelny gazety „Twój S¹siad”.
18 paŸdziernika (poniedzia³ek) Seminarium
„Nasza œwiadomoœæ obywatelska”– spotkanie
z burmistrzem Dzielnicy Targówek.
25 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad „Od
grodu ksi¹¿êcego do siedziby królewskiej, czyli
krótka opowieœæ o dziejach Zamku od XIII do XVIII
wieku”- Maria Zawartko-Laskowska - starszy kustosz
w Zamku Królewskim w Warszawie (miejsce: Zamek
Królewski, sala kinowo-odczytowa, godz. 12.30).
28 paŸdziernika (czwartek) Zamek Królewski
w Warszawie. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

Listopad
7 listopada (niedziela) 10-lecie chóru „Zacisze”.
8 listopada (poniedzia³ek) Seminarium „Ignacy
Jan Paderewski - polski kompozytor, polityk,
premier Polski, dzia³acz niepodleg³oœciowy”
z okazji 150. rocznicy urodzin kompozytora -
Maria Holka.
11 listopada (czwartek) „Œpiewnik patriotyczny”
Spotkanie integracyjne seniorów. Gospodarz
- zespó³ „Zaciszañska Nuta”. Potañcówka
warszawska.
15 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „£azienki
Królewskie w Warszawie” - prof. Marek
Kwiatkowski.
18 listopada (czwartek) Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
22 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Antoni
Czechow”- prof. dr hab. Alicja Wo³odŸko-Butkiewicz
- dyrektor Instytutu Rusycystyki na Wydziale
Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodnio-
s³owiañskich na Uniwersytecie Warszawskim.
29 listopada (poniedzia³ek) Seminarium
„Psychologia k³amstwa” - Agnieszka Kolek -
psycholog kliniczny.

Grudzieñ
6 grudnia (poniedzia³ek) Prezent miko³ajkowy.
9 grudnia (czwartek) Muzeum Kolejnictwa w
Warszawie. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
13 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Prawo a
moralnoœæ” - prof. zwyczajny Maria Szyszkowska
(by³y sêdzia Trybuna³u Stanu RP, senator V
kadencji, nominowana do Pokojowej Nagrody
Nobla).
20 grudnia (poniedzia³ek) Op³atkowe spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
23-31 grudnia (czwartek - pi¹tek) Przerwa
œwi¹teczna.

Styczeñ
2 stycznia (niedziela) Koncert kolêd w Koœciele
œw. Marka Ewangelisty, miejsce: Warszawa,
ul. Zamiejska 6.
3 stycznia (poniedzia³ek) Seminarium „Bankowoœæ
internetowa” - przedstawiciel banku.
10 stycznia (poniedzia³ek) Seminarium
„Odkrywamy na nowo Czes³awa Mi³osza” -
Krystyna Bielowska.
17 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Czarna i
bia³a legenda Marysieñki. ¯ycie Marii Kazimiery
i skrajne oceny jej osoby (jej wspó³czesnych
oraz historyków)” - Justyna Kopeæ.
20 stycznia (czwartek) Pa³ac w Wilanowie.
Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
24 stycznia (poniedzia³ek) „Konstanty Ildefons
Ga³czyñski”- Spotkanie z Kir¹ Ga³czyñsk¹ z
okazji rocznicy urodzin poety.

Luty
7 lutego (poniedzia³ek) Wyk³ad „Przesiedlenie”-
71. rocznica wywózki Polaków do syberyjskich
³agrów - Hanna Dzienkiewicz - Oœrodek KARTA.
10 lutego (czwartek) Dom Spotkañ z Histori¹
w Warszawie, ul. Karowa 20. Wyjœcie kulturalno-
integracyjne.
14-27 lutego (poniedzia³ek- niedziela) Przerwa
zimowa.
26-27 lutego (sobota-niedziela) X Festiwal
Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie. Szczegó³y w planach
miesiêcznych, ulotkach i na stronie
internetowej Domu Kultury „Zacisze”.

OFERTA PROGRAMOWA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
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Firma „Fonem”

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

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

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

APARATY

S£UCHOWE

 APARATY

S£UCHOWE

Harcerstwo na Pradze
w Powstaniu Warszawskim.
Bohaterami s¹ m.in. uczniowie
Praskiego Gimnazjum, utwo-
rzonego w 1885 roku.

W koñcu 1911 roku na Pra-
dze zaczê³o siê nielegalnie
organizowaæ harcerstwo, naj-
pierw jako Warszawsko-Pra-
ska Skautowa Dru¿yna Mê-
ska. W 1913 roku w Praskim
Gimnazjum zawi¹za³a siê
konspiracyjna samodzielna

dru¿yna harcerska w 3 zastê-
pach. Tak powsta³a 17. War-
szawska Dru¿yna Harcerska
im. Gen. Jakuba Jasiñskiego.

Organizatorami ekspozycji,
pod patronatem burmistrza
dzielnicy Praga Pó³noc, s¹ ab-
solwenci Liceum im. Króla W³a-
dys³awa IV: Hubert Kossowski,
Mieczys³aw Wojdyga i Tadeusz
Burchacki oraz prascy harce-
rze, Fundacja Hereditas i wiêŸ-
niowie polityczni PRL.

Zorganizowane grupy

uczniów mog¹ zwiedzaæ
wystawê po uzgodnieniu
z Wydzia³em Edukacji

Urzêdu Dzielnicy Praga
Pó³noc. Wszystkich

chêtnych proboszcz ks.
Marek Stolarczyk zapra-
sza na wystawê w nie-

dzielê 12 wrzeœnia w
godz. 10.30 - 14.00.

K.

Fot.  Piotr Karkuciñski

Uczyæ, czy nauczyæ – oto
jest pytanie…?! Nauka od
ko³yski?! Tak - dziêki prostej i
naturalnej metodzie naucza-
nia jêzyka angielskiego, bez
wzglêdu na to, jaki jest jêzyk
ojczysty dziecka.

Pawe³ Krupiñski, dyrektor
praskiego centrum Helen Doron
radzi, co zrobiæ, aby skutecznie
uczyæ dzieci jêzyka angielskie-
go. Proces ten wymaga przede
wszystkim spe³nienia 5 podsta-
wowych elementów:

1. rozpocz¹æ naukê jak
najwczeœniej, nawet ju¿ w
pierwszym roku ¿ycia dziecka

2. zapewniæ maluchowi
codzienny kontakt z jêzykiem

3.uczyæ w sposób naturalny,
naœladuj¹c sposób, w jaki dziec-
ko uczy siê jêzyka ojczystego,

4. nauka powinna mieæ
formê inspiruj¹cych, ró¿no-
rodnych zabaw,

Uczyæ czy nauczyæ?

5. i ostania rzecz – cier-
pliwoœæ – efekty przyjd¹,
chocia¿ u ró¿nych dzieci, w
ró¿nym czasie.

Zabawa, ale skuteczna

Dziesiêcioletnie doœwiad-
czenie w pracy z dzieæmi wg
metody Helen Doron, daje
panu Paw³owi pewnoœæ, ¿e
ten sposób nauczania przy-
nosi satysfakcjonuj¹ce efek-
ty. Potwierdzeniem tej teorii

s¹ same dzieci u¿ywaj¹ce
jêzyka angielskiego, które
s³yszê u nas w Centrum na
Pradze przy ul. Szanajcy 14
dodaje Pan dyrektor. Oprócz
umiejêtnoœci jêzykowych,
dziecko rozwija równie¿ sfe-
rê emocjonalno – psychiczn¹
i nabiera, niezwykle wa¿nej w
ogólnym rozwoju ka¿dego
ma³ego cz³owieka pewnoœci
siebie.

Centrum Angielskiego
metod¹ Helen Doron

Praga Pó³noc

ul. Szanajcy 14

tel. 22 374 86 03

warszawa-praga-pln@helendoron.pl

Pierwsz¹ po wakacjach
sesjê Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc jej przewodnicz¹ca
zwo³a³a na 31 sierpnia. W
porz¹dku obrad przewidziano
zmiany w bud¿etowym za-
³¹czniku dzielnicy oraz dwa
projekty stanowisk w spra-
wach zmian w studium uwa-
runkowañ i kierunków zago-
spodarowania m.st. Warsza-
wy i upamiêtnienia w nazew-
nictwie Warszawy gen. Tade-
usza Rozwadowskiego, sze-
fa sztabu dowódcy obrony
Warszawy w 1920 roku.

Niespodziewanie dla wszyst-
kich sesja, rozpoczêta 31 sierp-
nia, zakoñczy³a siê dopiero 2
wrzeœnia. Pierwszego dnia ob-
rad praktycznie jednog³oœnie
Rada zgodzi³a siê na korekty
w bud¿ecie, przenosz¹c kwotê
ponad 1,3 miliona z³otych w
ramach wewnêtrznych przesu-
niêæ. Zasilono miêdzy innymi
wydatki zwi¹zane z p³acami w
oœwiacie i zakupem energii.
Równie¿ bezkonfliktowo prze-
sz³y stanowiska - w sprawie
studium Rada wnios³a o zwiêk-
szenie obszarów biologicznie
czynnych w rejonie dzielnicy, a
imiê Tadeusza Rozwadowskie-
go zaproponowano ulicy maj¹-
cej prowadziæ do planowanego
osiedla mieszkaniowego na
Golêdzinowie.

Wydawa³o siê, ¿e po wy-
czerpaniu punktów meryto-
rycznych, sesja szybko zosta-
nie zamkniêta. Wówczas dali
o sobie znaæ obecni na sesji

Gor¹cy pocz¹tek wrzeœnia
XI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

mieszkañcy kamienicy przy
Targowej 64. Zgodnie z otrzy-
manymi przez nich informa-
cjami, ich kamienica 3 wrze-
œnia mia³a zostaæ przekaza-
na w zarz¹d i administrowa-
nie nastêpcom by³ych w³aœci-
cieli. Wywi¹za³a siê d³uga
debata, w której poruszano
wszelkie mo¿liwe aspekty
polityki reprywatyzacji, pro-
wadzonej przez m.st. War-
szawa, roli w tym procesie
zarz¹dów dzielnic i Zarz¹du
Gospodarowania Nierucho-
moœciami. Mieszkañcy gene-
ralnie podnosili fakt, i¿ w tej
kamienicy, zgodnie z decyzj¹
wydan¹ przez prezydent
Hannê Gronkiewicz–Waltz,
m.st. Warszawa posiada 2/8
udzia³ów, wczeœniej jednak
Biuro Gospodarki Nierucho-
moœciami podawa³o, i¿ tych
udzia³ów ma Warszawa 43%.
Te i inne w¹tpliwoœci spowo-
dowa³y, ¿e przewodnicz¹ca
Rady El¿bieta Kowalska-Ko-
bus zdecydowa³a o og³osze-
niu przerwy do 2 wrzeœnia i
zaproszenia na sesjê dyrek-
tora Biura Gospodarki Nieru-
chomoœciami Marcina Bajko.

2 wrzeœnia sesja rozpoczê-
³a siê z du¿o wiêksz¹ liczb¹
zainteresowanych. Dyrektor
Bajko nie przyby³, przys³a³ jed-
nak pismo, z którego ni mniej
ni wiêcej wynika³o, i¿ po wy-
daniu decyzji o zwrocie nieru-
chomoœci sprawa jest dalej w
kompetencji dzielnicy, która
ma prawo nabywania i zbywa-

nia lokali po³o¿onych na jej ob-
szarze. Zirytowa³o to zarówno
zarz¹d, jak i radnych. Ci pierw-
si ustami wiceburmistrza Ja-
ros³awa Sarny oœwiadczyli, i¿
3 wrzeœnia ¿adnego przeka-
zania  nieruchomoœci przy Tar-
gowej 64 nie bêdzie do czasu
wyjaœnienia zaistnia³ego spo-
ru kompetencyjnego, a Rada
rozszerzy³a porz¹dek obrad o
stanowisko, w którym oczeku-
je dodatkowych œrodków od
miasta na ewentualn¹ sp³atê
udzia³ów nastêpców praw-
nych by³ych w³aœcicieli Targo-
wej 64. Niezale¿nie od tego
radny Tondera wniós³ o uzu-
pe³nienie stanowiska o prze-
prowadzenie kontroli procesu
zwrotu nieruchomoœci przy
Targowej 64, co zosta³o owa-
cyjnie przyjête przez miesz-
kañców i jednog³oœnie zaapro-
bowane przez Radê.

W wolnych wnioskach jeden
z rodziców szeœciolatka zachê-
conego pos³aniem pociechy
wczeœniej do szko³y podniós³
tak¿e problem trwaj¹cego re-
montu szko³y podstawowej nr
30 przy Kawêczyñskiej 2 ju¿ po
rozpoczêciu roku szkolnego.
Od wiceburmistrza Artura Bu-
czyñskiego radni i zaintereso-
wany otrzymali informacjê, i¿
jest to jednostkowy przypadek
w dzielnicy. Wywi¹za³a siê
krótka debata na temat kondy-
cji pó³nocnopraskiej oœwiaty,
po której przewodnicz¹ca se-
sjê zamknê³a.

DCH

Impreza odbêdzie siê w czasie Targów ZOOMARKET
w Pa³acu Kultury i Nauki (wejœcie od Marsza³kowskiej)
w niedzielê 12 wrzeœnia o godzinie 12.00.

Psy i ich w³aœciciele bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w ró¿nych kon-
kursach, m. in. na najlepszego prezentera i psa najbardziej po-
dobnego do swojego opiekuna (albo odwrotnie). Odbêdzie siê
te¿ psi konkurs wokalny oraz zawody dla kundelka, który na-
uczy³ swojego w³aœciciela najciekawszych sztuczek. GwoŸdziem
programu bêdzie, oczywiœcie, wybór najpiêkniejszego kundelka
stolicy. Z pewnoœci¹ ka¿dy znajdzie dla siebie i swojego pupila
odpowiedni¹ „konkurencjê”, a mi³a atmosfera i zabawa s¹ gwarantowane. Dodatkowo
do zdobycia atrakcyjne nagrody. Dlatego weŸ psa i przyjdŸ koniecznie.

Wybory najsympatyczniejszego kundelka Warszawy 2010

Na zdjêciu: Mieczys³aw Wojdyga, Feliks Waœkiewicz, Hubert Kossowski
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Do tegorocznego turnieju
zg³osi³o siê osiem zespo³ów.
Oczywiœcie, nie mog³o za-
brakn¹æ dru¿yny Mamutów,
obroñców Przechodniego
Pucharu, a zarazem zwyciêz-
ców ostatnich dwóch edycji.
Jeœli tego lata wygraliby tur-
niej po raz trzeci z rzêdu,
przechodni Puchar zatrzyma-
liby na w³asnoœæ.

„Wygrali Puchar… na zawsze”
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu oraz Parafialny Klub

Sportowy „AGAPE” Bia³o³êka, ju¿ po raz ósmy 4 wrzeœnia
zorganizowali na boiskach przy ul. Picassa, Turniej Pi-
³karski o Puchar Lata 2010, na który zaprosili amatorskie
dru¿yny z ca³ej Dzielnicy Bia³o³êka.

Takiej okazji dru¿yna Ma-
mutów nie mog³a przepuœciæ.
W porównaniu z poprzednim
rokiem, tego lata wygra³a
wszystkie siedem meczów,
zajmuj¹c pierwsze miejsce,
przed Parówkowymi Skryto-
¿ercami oraz Legi¹.

Po ostatnim meczu nast¹-
pi³a uroczysta dekoracja. Naj-
lepszym pi³karzem zosta³ Ja-

nusz Jêdrzejewski (Mamuty),
bramkarzem Krzysztof Le-
mañski (Mamuty), natomiast
najwiêcej bramek strzeli³
Rafa³ Sitkiewicz (Parówkowi
Skryto¿ercy).

Fundatorem nagród rzeczo-
wych dla najlepszego zawod-
nika, bramkarza oraz Króla
Strzelców by³ Bia³o³êcki Oœro-
dek Sportu. Nagrody oraz sta-
tuetki dla najlepszych dru¿yn
ufundowa³ Parafialny Klub
Sportowy AGAPE Bia³o³êka.

Marcin Borkowski

AGAPE Bia³o³êka

Wêze³ przesiadkowy „Stadion”, zlokali-
zowany w okolicy skrzy¿owania ulic So-
kolej i Jagielloñskiej, umo¿liwi pasa¿erom
komunikacji miejskiej i kolei sprawniejsze
dojœcie do metra. Decyzjê lokalizacyjn¹,
maj¹c¹ rygor natychmiastowej wykonalno-
œci, wyda³ Jacek Koz³owski, wojewoda
mazowiecki.

Kolejnym krokiem bêdzie wyst¹pienie
przez w³adze Warszawy do wojewody o wy-
danie pozwolenia na budowê. W ramach
inwestycji powstanie przejœcie podziemne
oraz dwa wyjœcia ³¹cz¹ce siê z istniej¹cym
tunelem pod nasypem. Planowana jest tak-

II linia metra: decyzja lokalizacyjna

na wêze³ przesiadkowy „Stadion” wydana
¿e budowa trzech wyjœæ z metra. Dwa z nich
o wysokoœci ok. 5 metrów i szerokoœci ok. 7
metrów zostan¹ wyposa¿one w schody ru-
chome i sta³e. Jedno o wysokoœci ok. 5
metrów i szerokoœci 4 metrów bêdzie dys-
ponowaæ schodami sta³ymi.

Wêze³ przesiadkowy „Stadion” jest czê-
œci¹ budowy centralnego odcinka II linii
metra, ³¹cz¹cego Rondo Daszyñskiego z
Dworcem Wileñskim. Jego d³ugoœæ to ok.
6 km. Powstanie na nim 7 stacji: Rondo
Daszyñskiego, Rondo ONZ, Œwiêtokrzy-
ska, Nowy Œwiat, Powiœle, Stadion i Dwo-
rzec Wileñski.

Autorem ponad 50 prac
jest Dariusz Mys³owski, uro-
dzony w 1982 roku architekt
i fotografik. Wystawa stano-
wi czêœæ wiêkszego cyklu,
prezentuj¹cego dziedzictwo
kulturowe Bia³o³êki. W ubie-
g³ym roku wydany zosta³ fol-
der ze zdjêciami drewnia-
nych domów, obecnie po-
wstaje wystawa zdjêæ sta-
rych nagrobków z cmenta-
rza tarchomiñskiego oraz
dawnych cmentarzy ewan-
gelickich.

Artysta pokaza³ przede
wszystkim detale kapliczek. W
jego ujêciach niepozorny, zwy-
czajny przydro¿ny krzy¿ na-
biera szczególnego, niemal¿e
metafizycznego wymiaru. –
Bia³o³êckie kapliczki to nie tyl-
ko przyk³ad dobrego rzemio-
s³a, ale opowieœæ o terenach,
które nagle sta³y siê miastem.
Zderzenie dwóch ró¿nych
œwiatów - zielonych historycz-
nych przedmieœæ z nowo-
czesn¹ agresywn¹ urbani-
zacj¹ – mówi Mys³owski.

Bia³o³êckie kapliczki
w Koneserze

Muzeum Warszawskiej Pragi, Fundacja AVE – Wirtualne
Muzeum Bia³o³êki oraz Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
zapraszaj¹ 15 wrzeœnia o godz. 18 do dawnej Wytwórni
Koneser na otwarcie wystawy fotografii kapliczek i krzy¿y
przydro¿nych z terenu dzielnicy Bia³o³êka.

Wystawie towarzyszy wy-
dana przez Muzeum Pragi
ksi¹¿ka o historii bia³o³êckich
œwi¹tków. – Kapliczki z tego
terenu maj¹ nie tylko wartoœæ
artystyczn¹ i religijn¹. Przez
ich pryzmat mo¿na poznaæ
ostatnich dwieœcie lat historii
pó³nocno-wschodniej War-
szawy. Wszystkie najwa¿niej-
sze wydarzenia z tego okre-
su maj¹ swoje odbicie w³a-
œnie w krzy¿ach i kapliczkach:
grasuj¹ca cholera, wiœlane
powodzie, zwyciêska bitwa z
okresu Powstania Listopado-
wego, plany uczynienia z
P³ud drugiego Otwocka przez
rejenta Kiersnowskiego, par-
celacja rejowska, „Sierpniowy
dramat P³ud”, tajemnica Wo-
dzyñskiego i wiele innych…
Ma to ogromne znaczenie
w³aœnie na Bia³o³êce, gdzie
zabytki mo¿na policzyæ na
palcach jednej rêki. Przecho-
dz¹cy front w 44 roku sku-
tecznie zniszczy³ dawn¹ za-
budowê – mówi Bart³omiej
W³odkowski, autor ksi¹¿ki
„Kapliczki, figury i krzy¿e
przydro¿ne Bia³o³êki”, a rów-
noczeœnie prezes Fundacji
AVE i „kustosz” edukacyjne-
go portalu Wirtualne Muzeum
Bia³o³êki, w nowatorski spo-
sób popularyzuj¹cego lo-
kaln¹ historiê.

Podczas wernisa¿u 15
wrzeœnia w tematykê wysta-
wy wprowadz¹ autorzy wy-
stawy i ksi¹¿ki oraz kustosz
Muzeum Warszawskiej Pra-
gi Jolanta Wiœniewska. Tema-
tyka bia³o³êcka w Muzeum
Pragi nie jest przypadkowa.
Instytucja bowiem swoim za-
siêgiem oddzia³ywania chce
ogarn¹æ ca³¹ prawobrze¿n¹
Warszawê.

Ekspozycja dostêpna
bêdzie do 20 paŸdziernika.

Wstêp wolny.

ZTM informuje

ZTM umo¿liwi sprawny dojazd do nowe-
go centrum handlowego spó³ki Kupiec
Warszawski, które powsta³o przy ul. Ma-
rywilskiej 44. Od 4 wrzeœnia w soboty i
œwiêta – kursuje nowa linia przyspieszo-
na 426, która jeŸdzi co kwadrans na na-
stêpuj¹cej trasie:
¯ERAÑ FSO – Modliñska – P³ochociñska
– P³ytowa – KUPIECKA.

Linia 426 zapewni po³¹czenie nowego cen-
trum handlowego z kursuj¹cymi z centrum
miasta liniami tramwajowymi (pêtla ¯erañ
FSO), z kursuj¹cymi ze stacji metra Dworzec
Gdañski poci¹gami Szybkiej Kolei Miejskiej i
Kolei Mazowieckich (przystanek PKP ̄ erañ),
a tak¿e z liniami autobusowymi, je¿d¿¹cymi
ul. Modliñsk¹.

Pasa¿erowie bêd¹ mogli dojechaæ do hal
równie¿ autobusami linii 126, która pojedzie
nieco zmienion¹ tras¹:

NOWODWORY – ... – Modliñska – P³ocho-
ciñska – P³ytowa – Kupiecka – P³ytowa – P³o-
chociñska – Marywilska – Odlewnicza – ... –

Dojazd do hal kupieckich
CH MARKI; powrót: CH MARKI – ... – Od-
lewnicza – Marywilska – P³ochociñska – P³y-
towa – Kupiecka – P³ytowa – P³ochociñska –
Marywilska – P³ochociñska – Modliñska – ...
– NOWODWORY. Autobusy linii 126 bêd¹
kursowa³y przez ca³y dzieñ, czêœciej ni¿ do-
tychczas  - co 20 minut.

Do czasu otwarcia wiaduktu w ci¹gu ulic:
Annopol – Rembieliñska zostaje utrzymana
trasa objazdowa linii 126 przebiegaj¹ca uli-
cami: Marywilsk¹ – Wysockiego, z pominiê-
ciem ulic: Odlewniczej, Annopol, Rembieliñ-
skiej i Bazyliañskiej.

Zostan¹ uruchomione dwa nowe
przystanki:

- P£YTOWA 03 na ul. P³ytowej za skrzy-
¿owaniem z ul. P³ochociñsk¹ w kierunku ul.
Kupieckiej;

- KUPIECKA 01 na ul. Kupieckiej przy
centrum handlowym spó³ki Kupiec
Warszawski.

Zostaje wznowione funkcjonowanie
przystanku PKP ¯ERAÑ 05.
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Gdy sto siedemdziesi¹t lat
temu kolej zawita³a do Polski,
by³a wynalazkiem prawdziwie
rewolucyjnym. Mo¿liwe sta³o
siê bowiem dotarcie z War-
szawy do Krakowa w jeden
dzieñ. Przedtem by³o to nie-
mo¿liwe. Dyli¿ansem podró¿
trwaæ mog³a i tydzieñ: konie
by³y powolne, drogi przypo-
mina³y polne œcie¿ki, noclegi
w gospodach by³y niewygod-
ne, a podró¿ niebezpieczna.
Pojawienie siê kilkadziesi¹t
lat póŸniej samochodów nie
zmieni³o zbyt wiele – wybo-
iste polskie drogi (takie same
zreszt¹ jak w ca³ej Europie)
nie by³y przystosowane do
szybkiego ruchu. Pêka³y
ko³a, niszczy³o siê zawiesze-
nie. Autem mo¿na by³o poje-
chaæ jedynie wówczas, gdy
jecha³o siê bardzo powoli i
bardzo ostro¿nie.

Chyba jeszcze gorzej by³o
w Warszawie. Rosjanie, rz¹-
dz¹cy siê w stolicy przez ca³y
niemal XIX wiek, nie pozwa-
lali na rozwój terytorialny mia-
sta. To, co le¿a³o za wa³ami
linii kolejowej – a wiêc po pra-

skiej stronie: ca³y Targówek,
Bródno, ̄ erañ – nie by³o mia-
stem. Nie by³o tam miejskiej
sieci wodoci¹gowej, miej-
skich telefonów, miejskiej
s³u¿by komunalnej, komuni-
kacji miejskiej, no i miejskich
dróg. Dopiero w czasie pierw-
szej wojny œwiatowej, w 1916
roku, po tym jak Niemcy wy-
gonili Rosjan z Warszawy,
dzielnice peryferyjne zosta³y
przy³¹czone do miasta. Z po-
cz¹tku by³a to formalnoœæ, po
której nast¹pi³ jednak olbrzy-
mi wysi³ek zintegrowania za-
niedbanych dzielnic peryfe-
ryjnych ze œródmiejskim
kwarta³ami miasta.

Jednym z najwa¿niejszych
problemów by³a komunika-
cja. Jej podstawê w Warsza-
wie stanowi³y tramwaje, lecz
zbudowanie sieci tramwajo-
wej trwa zbyt d³ugo. Dlatego
te¿ w po³owie 1919 roku mia-
sto kupi³o 56 autobusów: piê-
trowe firmy Saurer oraz jed-
nopoziomowe firmy Benz
Gaggenau. Po wziêciu udzia-
³u w wojnie polsko-bolszewic-
kiej trafi³y na warszawskie

ulice, okaza³o siê jednak, ¿e
nie za bardzo tam pasuj¹. Ich
drewniane karoserie wprost
rozpada³y siê na warszaw-
skich wybojach – szczegól-
nie, ¿e opony nie by³y pneu-
matyczne, ale wykonane z
pe³nej gumy. Zim¹ nie by³o
lepiej – autobusy ³atwo zako-
pywa³y siê w zaspach. Ko-
nieczne by³y czêste i drogie
remonty, szybko wiêc zrezy-
gnowano z komunikacji auto-
busowej. (Autobusy powróci-
³y na warszawskie ulice po
kilku latach, gdy ulice by³y w
o wiele lepszym stanie.)

Autobusy sta³y siê chwilo-
wo niepotrzebne, gdy¿ War-
szawa pokry³a siê gêst¹ sie-
ci¹ torów tramwajowych. Cho-
cia¿… Torów by³o tak wiele,
¿e nie wystarcza³o ani prze-
wodów trakcyjnych, ani tabo-
ru jezdnego. Wówczas to po-
jawi³ siê na praskich ulicach
pierwszy prawdziwy szyno-
bus. By³y nim dwa autobusy
Benz Gaggenau zczepione
ty³ami, osadzone na metalo-
wych ko³ach tramwajowych i
wypuszczone na tory tramwa-
jowe. Taki szynobus – wów-
czas czêœciej nazywany auto-
tramem – kursowa³ na prze-
³omie 1923 i 1924 roku na li-
nii tramwajowej na Bródno.

Praski szynobus

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Od paŸdziernika 2009 roku przeje¿d¿aj¹cy Alej¹ Soli-
darnoœci mog¹ ogl¹daæ bardzo oryginalny, niebieski po-
jazd. Stoi on na trawniku, przed niskim biurowcem. W
budynku mieœci siê siedziba kolejowej spó³ki, a dziwaczny
pojazd to szynobus.

Wkrótce jednak na tej trasie
pojawi³y siê prawdziwe tram-
waje i w ten sposób Warsza-
wa skoñczy³a swoj¹ przygo-
dê z autobusami szynowymi.

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e
po torach kolejowych jeŸdzili
potê¿niejsi bracia szynobu-
sów. By³y to ciê¿kie i szybkie
spalinowe wagony silnikowe,
³¹cz¹ce najwa¿niejsze mia-
sta Rzeczpospolitej. Przed
wojn¹ najbardziej znane by³y
„lukstorpedy” je¿d¿¹ce – mie-
dzy innymi – na trasach do
Zakopanego i Lwowa. Po
wojnie pomiêdzy Warszaw¹ a
Szczecinem jeŸdzi³a z prêd-
koœci¹ przekraczaj¹c¹ 100
km/h „B³êkitna Fala”, najszyb-
szy wówczas pojazd PKP.
Jednak z³ote czasy spalino-
wych poci¹gów i szynobusów
szybko siê skoñczy³y, gdy¿
wiêkszoœæ linii kolejowych
zosta³a zelektryfikowana. W
ogóle powoli koñczy³y siê z³o-
te czasy kolei – coraz wiêcej
Polaków mia³o w³asne samo-
chody, coraz mniej pasa¿e-
rów podró¿owa³o poci¹gami.

W takiej sytuacji znów siê-
gniêto do idei autobusów szy-
nowych. Mia³y one – tanio i
szybko – przewoziæ pasa¿e-
rów na niezbyt obleganych li-
niach kolejowych. W 1988
roku, w Raciborzu, zbudowa-
no nowy szynobus. W³aœnie
ten, który stoi na trawniku
przy Alei Solidarnoœci.

Konstrukcja tego pojazdu –
nazwanego SN81 – jest bar-
dzo prosta. Powsta³ on przez
po³¹czenie dwóch drezyn
WOA-29, bardzo czêsto spo-
tykanych na polskich torach
pojazdów, s³u¿¹cych koleja-
rzom do jazd inspekcyjnych i
transportu dru¿yn roboczych.
Szynobus SN81 sk³ada siê z
dwóch drezyn po³¹czonych
ty³ami. Pomiêdzy obydwoma
cz³onami nie by³o ani przej-
œcia, ani nawet toalety. S¹ za
to dwa silniki – dok³adnie ta-
kie same, jak u¿ywane w po-
pularnych wówczas ciê¿arów-
kach star 28. Dla uproszcze-
nia konstrukcji zdecydowano,
¿e w czasie jazdy pracuje tyl-
ko jeden silnik – w cz³onie pro-
wadz¹cym. W razie koniecz-
noœci jazdy w drug¹ stronê,
za³oga wy³¹cza silnik, prze-
chodzi na drug¹ stronê szy-
nobusu i w³¹cza³a drugi silnik.
Podczas remontów poprawio-
no komfort i bezpieczeñstwo
podró¿nych, zamontowano
toalety, czuwaki, zmodernizo-
wano uk³ady napêdowe.

W sumie wybudowano
szeœæ egzemplarzy. Jeden z
nich jest wyj¹tkowy i jeŸdzi po
Linii Hutniczej Szerokotoro-
wej, piêæ pozosta³ych jest
w³asnoœci¹ spó³ki Przewozy
Regionalne. D³ugo pracowa-
³y na Podlasiu. Maj¹ – w za-
le¿noœci od wersji – oko³o 50
miejsc siedz¹cych i dwa razy

tyle stoj¹cych, a rozpêdziæ siê
mog¹ nawet do prêdkoœci 90
km/h. Dziœ jedynie dwa
je¿d¿¹ w okolicach Bia³ego-
stoku, odbywaj¹ nawet pod-
ró¿e miêdzypañstwowe do
po³o¿onego tu¿ za granic¹
Bia³orusi miasta Wysokie Li-
tewskie. Dwa kolejne s³u¿¹ w
Chojnicach i je¿d¿¹ po Ka-
szubach i Kociewiu. Najbar-
dziej znany z szynobusów
SN-81 pe³ni zaszczytn¹ funk-
cjê pomnika techniki przed
siedzib¹ spó³ki Przewozy
Regionalne. Po zderzeniu z
traktorem ma uszkodzon¹
ostojê (ramê) i nie mo¿e prze-
woziæ pasa¿erów.

Warto pamiêtaæ, ¿e jest to
pierwszy ma³y autobus szy-
nowy zbudowany w Polsce.
Po nim powsta³o wiele innych
podobnych pojazdów, które
czêsto mo¿na spotkaæ na
polskich torach.

T. Paw³owski
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANYCH DECYZJACH
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 planowanych
inwestycji, o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
Nr 66/CP/2010 z dnia 23.08.2010 r. na wniosek firmy
„TEL-TEAM INWESTYCJE” Sp. z o.o. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci telekomunikacyjnych
ruroci¹gów kablowych na dzia³kach nr ew. 8/22,
8/12, 8/11, 8/10, 8/9, 8/13, 8/14, 8/17, 8/18, 8/16,
8/15, 8/19, 8/20, 8/8, i 8/21 z obrêbu 4-06-14 oraz
na dzia³kach nr ew. 14, 9/ 13 w obrêbie 4-06-13 przy
ul. Modliñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 72/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek Mazo-
wieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o. dla inwestycji
celu publicznego polegaj¹cego na budowie gazoci¹gów
dystrybucyjnych PE 90 mm i PE 40 mm sytuowanych na
dzia³kach ew. nr 12, 9/1 i czêœæ dzia³ki 8/9 (stanowi¹cych
drogê ul. Twórcz¹) oraz czêœci dzia³ki ew. nr 7 w obrêbie
4-16-31, po³o¿onych na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie.
Nr 73/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek Mazo-
wieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o. dla inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œred-
niego ciœnienia φ 110 PE na czêœci dzia³ek nr ew. 22/5,
23/1, 49/3, 65 w obrêbie 4-16-36 przy ul. Skarbka z Gór
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 74/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek grupy
inwestorów: Jana Gra³a, Anny Œwiêtochowskiej,
Ewy i Ryszarda Leszczyñskiego dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie wodoci¹gu DN
100 na dzia³ce nr ew. 4/8 i czêœci dzia³ki nr ew. 14/1 w
obrêbie 4-16-37 przy ul.Piasta Ko³odzieja w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 75/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek RWE
Stoen Operator Sp. z o.o. dla inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej, s³upa
energetycznego SN i linii kablowej NN oraz SN dla
zasilenia stacji trafo na dzia³kach ew. nr: 50/14, 50/10,
50/28, 51 w obrêbie 4-16-35 oraz nr: 1/4, 1/9, 14/1 w
obrêbie 4-16-37 przy ulicy Staropolskiej, w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 76/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek RWE
Stoen Operator Sp. z o.o. dla inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kW,
linii kablowej SN 15kW, linii kablowych nn 0,4 kW, z³¹czy
kablowych oraz szafek pomiarowych na czêœci dzia³ek
ew. nr: 37, 42/13, 52, 54/4, 55/4 w obrêbie 4-16-13,
nr ew.: 1, 2/7, 36/1 w obrêbie 4-16-21 oraz nr ew. 56
w obrêbie 4-16-22 przy ul. Zdziarskiej, w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 77/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek MPWiK S.A.
dla inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
wodoci¹gu DN 100 mm w ul. Zbo¿owej na dzia³kach
ew. nr: 5 w obrêbie 4-07-04 oraz nr: 5 i 12 w obrêbie
4-16-31 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
poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-
pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
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).

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. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.)

zawiadamiam
¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
reprezentowanego przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka, z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Modliñskiej
197, w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej
na budowie dojazdu do budynku komunalnego z lokalami
socjalnymi przy ul. Czajki 2, w zakresie budowy jezdni
o szerokoœci 6,0 m wraz z przebudow¹ skrzy¿owania
ul. Czajki, Chlubnej i Skierdowskiej z jednostronnym
chodnikiem, budowy systemu odwodnienia i oœwietlenia
drogowego wraz z wycink¹ drzew oraz budowy sieci
wodoci¹gowej:
- w obrêbie 4-02-26 na terenie dzia³ek nr 4/89, 4/90, 28/21 -
(proj. 28/24, 28/25), 28/22, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13 -
(proj. 17/14, 17/15), 47/2,
- w obrêbie 4-02-27 na terenie dzia³ek nr 1-(proj. 1/1, 1/2),
2/6 - (proj. 2/25, 2/26), 3-(proj.3/1,3/2),
- w obrêbie 4-02-35 na terenie dzia³ek nr 1 - (proj. 1/1, 1/2),
2-(proj. 2/1, 2/2), 3 - (proj. 3/1, 3/2, 3/3) w Warszawie.
W nawiasach podano numery dzia³ek po podziale.
W przypadku wydania, w wyniku postêpowania admini-
stracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asnoœci¹
m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia
niniejszego zawiadomienia oraz zg³aszania wniosków i
zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul.
Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: (22) 51-03-193,
pokój 301, w godzinach pracy Urzêdu.

Urodzony zapewne w ostat-
niej æwierci XIV w. (wystêpuje
w Ÿródle z 1397 jako cz³owiek
¿onaty) by³ ubogim rycerzem
(jakoœ skoligaconym z miesz-
czañstwem lwowskim), w³aœci-
cielem wsi Wrocimowice w
pow. proszowskim. Wieœ za-
pewne by³a posagiem jego
¿ony Ma³gorzaty. Chocia¿ po
jej œmierci straci³ tê posiad³oœæ
w 1399 r., to jednak najczêœciej
przez resztê ¿ycia podpisywa³
siê „z Wrocimowic”, czasem
tylko dodaj¹c „niegdyœ”.

Powoli dorabia³ siê zarów-
no maj¹tku, jak i pozycji spo-
³ecznej ponad szeregowe ry-
cerstwo. Zachowane doku-
menty z szeregu procesów o
sprawy maj¹tkowe, w jakich
by³ stron¹, œwiadcz¹ o spo-
rej zapobiegliwoœci.

W 1410 zosta³ chor¹¿ym
Ziemi Krakowskiej. Jako taki
niós³ naczeln¹ chor¹giew
wojsk polskich z bia³ym or³em,
trafiaj¹c tym samym do histo-
rii naszego kraju. Krzy¿acy w
tej bitwie usi³owali m.in. prze-

j¹æ chor¹giew, o któr¹ toczy³a
siê zaciek³a walka, w trakcie
której upad³a ona na ziemiê.
Ostatecznie uda³o siê obroniæ
symbol, a Jagie³³o nie obci¹-
¿y³ win¹ Marcina za niedosta-
teczn¹ jego os³onê. Epizod
ten wykorzystany m.in. przez
Sienkiewicza w „Krzy¿akach”
utrwali³ postaæ chor¹¿ego kra-
kowskiego, czego wyrazem
jest choæby zrobienie go pa-
tronem ulicy. Sam Marcin bra³
dalej udzia³ w „wielkiej wojnie”,
odznaczaj¹c siê w bitwie pod
Koronowem (10 X 1410).

W 1411 jest cz³onkiem de-
legacji polskiej do papie¿a, co
dowodzi, ¿e jego zdolnoœci i
zas³ugi zosta³y docenione.
Bra³ udzia³ w akcie podpisania
Unii w Horodle (1413) i zawie-
raniu przymierza Polski i Litwy
z krajami „unii kalmarskiej”
(Dania, Szwecja, Norwegia) w
1419 r.  w Czerwiñsku.

Kiedy abp Miko³aj Tr¹ba
wyje¿d¿a³ 1414 na sobór w
Konstancji, w³aœnie Marcinowi
powierzy³ starostwo ³owickie,

Patroni naszych ulic

Marcin z Wrocimowic
(zm. ok. 1442)

bêd¹ce od wczesnego œre-
dniowiecza uposa¿eniem arcy-
biskupstwa gnieŸnieñskiego.
Nie jest jasna natura jego po-
wi¹zañ z abp Tr¹b¹, ten jed-
nak podejmuj¹c tak¹ w³aœnie
decyzjê musia³ mu ufaæ.

Byæ mo¿e w zwi¹zku ze
œmierci¹ abp Tr¹by Marcin
przenosi siê z Ma³opolski do
Ziemi Sanockiej, gdzie posia-
da³ kilka wsi.

W 1430 jest wœród poœwiad-
czaj¹cych, ¿e w zamian za
przywilej jedleñski szlachta pol-
ska uzna syna Jagie³³y za kró-
la (pamiêtajmy, ¿e w³adza Ja-
giellonów nie by³a w Polsce
dziedziczna). W tym¿e roku
otrzymuje od Jagie³³y królewsz-
czyznê Dêbowiec (miasto i 4
wsie w pow. bieckim). Rozda-
wanie królewszczyzn w posia-
danie w zasadzie do¿ywotnie,

lecz czêsto zatrzymywane na
sta³e przez rodzinê obdarowa-
nego, by³o typowym sposobem
kupowania sobie poparcia po-
litycznego przez Jagiellonów.

W 1435 widnieje wœród
poœwiadczaj¹cych traktat po-
kojowy z Krzy¿akami w Brze-
œciu Kujawskim.

W 1438 przyst¹pi³ do kon-
federacji antyhusyckiej orga-
nizowanej przez Oleœnickie-
go. Jednoznacznie okreœla to
jego stanowisko polityczne
po stronie oligarchii mo¿no-
w³adczej, skupionej wokó³
kardyna³a Oleœnickiego, w³a-
œciwego wówczas (wobec
ma³oletnioœci W³adys³awa III)
kierownika polityki polskiej.

Umiera pomiêdzy 16 X
1441 a 7 III 1442. Po œmierci
pierwszej ¿ony poœlubi³ Œwiê-
tochnê c. kasztelana bieckie-
go Paszka Z³odzieja z Bisku-
pic. Jeden z jego synów, tak-
¿e Marcin, zostanie kasztela-
nem po³anieckim.

Tomasz Szczepañski

Literatura: PSB t. XIX,

S. M. Kuczyñski „Wielka
wojna z Zakonem Krzy¿ac-
kim 1409-1411” W-wa 1966

Chor¹¿y krakowski, starosta ³owicki  herbu Pó³kozic,
uczestnik „wielkiej wojny” z Zakonem Krzy¿ackim, w tym
bitew pod Grunwaldem i Koronowem, jest patronem
ulicy na Bia³o³êce.

Wielokrotnie nagradzany, za³o¿ony przez Jolantê Juszkie-
wicz w Sydney, anglojêzyczny teatr Kropka Theatre dzia³a w
Warszawie od trzech lat. Po wieloletnim procesie rozwoju w
Australii intensywnie prezentuje swój repertuar na miêdzy-
narodowych festiwalach w Europie (Albania, Armenia, An-
glia, Dania, Szwecja, Szkocja, Niemcy, Izrael, Ukraina, Ro-
sja, Rumunia, Luxemburg, Francja, Macedonia).

W maju po prezentacji spektaklu des demona, organizacja
Europe&Cies w Lyonie we Francji uhonorowa³a Jolantê Jusz-
kiewicz tytu³em jej Ambasadorki.

Miesi¹c póŸniej Teatr Dramatyczny w Smoleñsku przyzna³
Jolancie Juszkiewicz nagrodê za Najlepsza Rolê ¯eñsk¹ na
tegorocznym Miêdzynarodowym Festiwalu Teatralnym. Oso-
bowoœæ twórcza aktorki wywar³a ogromne wra¿enie na tam-
tejszej publicznoœci i krytyce, czego dowodem by³o zaintere-
sowanie mediów (wywiady w TV Rosja, Radio G³ówna Sta-
cja Krajowa Rosja, cztery tytu³y prasy).

Podobnie udzia³ Jolanty Juszkiewicz w Miêdzynarodowym
Festiwalu Monodramów w Luksemburgu w lipcu tego roku
zosta³ przyjêty z uznaniem i podziwem.

Obecnie aktorka przygotowuje nowy projekt w jêzyku pol-
skim, na który przyznano jej stypendium artystyczne Prezy-
dent m.st. Warszawy.

Jedynym miejscem, które przyjê³o ofertê repertuaru teatru
Kropka Theatre w Warszawie jest Dom Kultury PRAGA, ul.
D¹browszczaków 2, z którym teatr wspó³pracuje ju¿ ponad rok.

Najbli¿szy repertuar Kropka Theatre:
27.09.2010, godz 19.00 PentheMurder
28.09.2010, godz 19.00 PentheMurder
adaptacja dramatu Heinricha von Kleista - Penthesilea. Nowy

projekt z premier¹ w lipcu przygotowany wspólnie z Markiem
Brodzkim na przysz³oroczn¹ dwósetn¹ rocznicê œmierci autora.

2.10.2010 godz. 16.00 - PentheMurder
prezentacja otwarta organizowana ze wzglêdu na wizytê

szefa Miêdzynarodowego Instytutu Teatralnego w Pary¿u przy
wspó³-organizacji i obecnoœci prezes ZASP.
Fragmenty wybranych spektakli - www.myspace.com/kropkatheatre

Oprac. J.K.

Udany rok teatru
Kropka Theatre

W miejscach pamiêci
10 wrzeœnia o godzinie 11 u zbiegu ulic 11 Listopada i

In¿ynierskiej odbêdzie siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca
udzia³ praskich oddzia³ów Armii Krajowej w Powstaniu
Warszawskim, 14 wrzeœnia o godzinie 11 przy Pomniku
Koœciuszkowców – uroczystoœæ z okazji 66. rocznicy
wyzwolenia prawobrze¿nej Warszawy przez I Dywizjê
Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki.
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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 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 przestrzen-
nym (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:
65/CP/2010 z dnia 23.08.2010 r. na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sekcja
Realizacji Przy³¹czeñ z dnia 21.04.2010 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia w liniach rozgraniczaj¹cych ul. £uczywo na dzia³kach ew. nr 1/5, 1/6,
1/1, 1/7, 1/13 i 1/12 z obrêbu 4-17-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
67/CP/2010 z dnia 23.08.2010 r. na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa SP. Z O.O.
ODDZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA z dnia 28.04.2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Mehoffera i w drodze bez nazwy w³¹czonej do ul. Mehoffera na dzia³kach ew. nr
35/2 i 35/3 z obrêbu 4-17-05 oraz na dzia³kach ew. nr 1/2, 4/6, 4/9 i 18/4 z obrêbu 4-17-08
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
68/CP/2010 z dnia 24.08.2010 r. na wniosek Zak³adu Karnego w Warszawie z dnia
31.03.2010 r. dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie i nadbudowie istniej¹cego
budynku administracyjnego zak³adu karnego w Warszawie na dzia³ce ew. nr 30/2 z obrêbu
4-05-11 po³o¿onej przy ul. Ciupagi 16 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
69/CP/2010 z dnia 24.08.2010 r. na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z dnia
26.01.2010 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej 15 kV w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Starego Dêbu, Polnych Kwiatów, Piwoniowej (docelowo ul.
Marywilskiej) i Parowozowej na dzia³kach ew. nr 29/3 29/4 z obrêbu 4-04-24, na
dzia³kach ew. nr  2, 18 i 21/5 z obrêbu 4-05-02, na dzia³kach ew. nr  28/4, 46/56, 15,
17, 36, 46/8, 46/53 i 46/52 z obrêbu 4-17-08 oraz na dzia³kach ew. nr 9, 98 i 99 z
obrêbu 4-17-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
70/CP/2010 z dnia 25.08.2010 r. na wniosek osób fizycznych z dnia 23.03.2010 r. dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Fletniowej i prywatnego siêgacza pieszo-jezdnego w³¹czonego
do ul. Fletniowej na dzia³kach ew. nr 6/2, 6/3 i 9/14 z obrêbu 4-04-23 na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
78/CP/2010 z dnia 26.08.2010 r. na wniosek MPWiK S.A. w Warszawie z dnia
29.01.2010r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kanalizacji sanitarnej DN –
200mm  w liniach rozgraniczaj¹cych drogi bez nazwy w³¹czonej do ul. O³ówkowej
na dzia³kach ew. nr 30/1,30/3, 30/5,30/6, 37/9, 37/10, 37/26, 37/27, 37/28, 37/29, 62/3,
62/4, z obrêbu 4-17-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
80/CP/2010 z dnia 27.08.2010 r. na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z dnia
03.10.2008 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej
SN 15 kV w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Zawiœlañskiej, Piwoniowej (docelowo
ul. Marywilskiej), Dwusiecznej i ul. Brzeziñskiej na dzia³kach ew. nr 67, 69/2 i 69/3
z obrêbu 4-02-12, na dzia³kach ew. nr 56/5, 32/2 i 44/67 z obrêbu 4-17-01, na dzia³kach
ew. nr  18/7, 18/3, 18/1, 27, 18/6, 18/5, 18/8, 1/11 i 19 z obrêbu 4-17-05 oraz na dzia³ce
ew. nr 33 z obrêbu 4-17-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
81/CP/2010 z dnia 27.08.2010 r. na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z dnia
21.05.2009 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej œredniego i
niskiego napiêcia w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Wyganowskiej i ul. Raciborskiej
na dzia³kach ew. nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 43/1, 43/2 i 43/4 z obrêbu
4-17-06 oraz budowie wolnostoj¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dzia³ce
ew. nr 45 cz. z obrêbu 4-17-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
85/CP/2010 z dnia 27.08.2010 r. na wniosek MPWiK S.A. w Warszawie z dnia
12.08.2010 r. o zmianie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 58/CP/2008 z dnia 22.04.2008 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego na dzia³kach nr ew. 27 i 100 w ci¹gu ul. Przaœnej na odcinku od
koñcówki istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego od ul. Przaœnej do projektowanego
przewodu wodoci¹gowego w ul. Myœliborskiej w obrêbie 4-06-30 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji
s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 7 dni od
daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swo-
ich 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 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).

Na ogrodzeniu placu za-
baw i boiska zawis³y du¿e
reprodukcje dwudziestu sta-
rych fotografii Œliwic i ich naj-
bli¿szej okolicy. Widaæ na

nich wa³ wiœlany, pe³ni¹cy
niegdyœ rolê deptaka nawet
podczas wysokiego stanu
wody, dzieciêc¹ dru¿ynê stra-
¿ack¹, pierwsz¹ komuniê w

koœciele na PelcowiŸnie czy
dumnych mieszkañców na tle
w³aœnie ukoñczonego domu.
Drug¹ czêœæ wystawy mo¿na
ogl¹daæ w piwnicy domu przy

Wystawa „Œliwice - ma³a ojczyzna na praskim brzegu”
24 sierpnia na sennej w upalne popo³udnie ulicy Gersona zrobi³o siê nagle t³oczno

i gwarno. Œliwice o¿y³y histori¹, zaœ mieszkañców wype³ni³a widoczna na twarzach
duma z ich ma³ej ojczyzny.

ul. Gersona 3. Tu na mniej-
szych ju¿ reprodukcjach zo-
baczymy zdjêcia rodzin, klas
na zakoñczenie roku, zabaw
dzieci.

Podczas uroczystego
otwarcia wystawy wszystkim
obecnym udzieli³a siê niezwy-
kle uroczysta i radosna at-
mosfera. Spotkania by³ych
mieszkañców - nawet po 50
latach roz³¹ki! - obfitowa³y we
³zy zruszenia i ogromne emo-
cje. W klimat dŸwiêków i za-
pachów dzieciñstwa na Œliwi-
cach znakomicie wprowadzi-
³o zebranych wspomnienie
odczytane przez pani¹ El¿-
bietê Krajewsk¹.

Spotkanie uœwietni³y sw¹
obecnoœci¹ tak¿e pani Mag-
dalena Hennig-Rosiecka -
naczelniczka Wydzia³u Kultu-
ry Dzielnicy Praga Pó³noc
oraz pani Jolanta Wiœniewska
- dyrektor Muzeum Warszaw-
skiej Pragi, których dotych-
czasowa pomoc oraz krze-
pi¹ce wpisy w ksiêdze pa-

mi¹tkowej wystawy bêd¹ za-
pewne zachêt¹ do dalszych
dzia³añ.

Impulsem do powstania
wystawy by³o zainteresowa-
nie, z jakim spotka³a siê wy-
dana w zesz³ym roku ksi¹¿-
ka by³ego mieszkañca Œliwic
Henryka Podczaskiego pt.
„Œliwice...czy je pamiêtasz?”,
w której oprócz w³asnych
wspomnieñ umieœci³ on tak-
¿e oko³o 300 fotografii zebra-
nych wœród by³ych i obec-
nych mieszkañców.

Najciekawsze z punktu wi-
dzenia ekspozycji by³y foto-
grafie najstarsze. Z czêœci z
nich powsta³a wystawa, obej-
muj¹ca historiê osiedla w la-
tach 1938-59. Najstarszych
zdjêæ, z lat 33-37, kiedy po-
wstawa³y pierwsze domy, nie-
stety na razie nie uda³o siê
odnaleŸæ.

Kolonia Œliwice zabudowa-
na bliŸniaczymi jednopiêtro-
wymi budynkami mia³a zapo-
cz¹tkowaæ now¹ dzielnicê

mieszkaniow¹ na Pradze,
wzorowan¹ na ¯oliborzu. Po
wojnie przedwojennych pla-
nów prezydenta Starzyñskie-
go, niestety, nie zrealizowa-
no. Œliwice sta³y siê miesz-
kaln¹ enklaw¹, otoczon¹ ze-
wsz¹d przez hale Fabryki Sa-
mochodów Osobowych.

Uroczyste otwarcie wystawy
„Œliwice – ma³a ojczyzna na
praskim brzegu” sta³o siê nie
lada wydarzeniem na tym nie-
wielkim osiedlu. Organizatorzy
maj¹ ju¿ dalsze pomys³y. Z
pewnoœci¹ wystawa nie obej-
dzie siê bez oficjalnego za-
mkniêcia, choæ terminu na ra-
zie nie ustalono. Jest tak¿e
przygotowywany drugi tom œli-
wickich wspomnieñ, tym razem
pióra kilkorga mieszkañców, z
now¹ porcj¹ zdjêæ. Po sukce-
sie wystawy z pewnoœci¹
³atwiej je bêdzie pozyskaæ.

Wystawê zdjêæ na Œliwi-
cach mo¿na ogl¹daæ do koñ-
ca wrzeœnia.

                     Kr.

Prawnik radzi

Otrzyma³em od by³ego

pracodawcy opiniê. Nie jest
ona dla mnie korzystna.

Czy przedstawiaj¹c j¹ kolej-

nemu pracodawcy, mogê
usun¹æ z niej niektóre

punkty, albo poprosiæ
kogoœ, aby zrobi³ to za

mnie. Pozosta³a treœæ do-

kumentu nie ulegnie zmia-
nie, wiêc moim zadaniem

niczego nie podrobi³bym.
Czy coœ mi za to grozi?

Jan S.

Jak wynika z przepisu art.
270 § 1. k.k. „Kto, w celu u¿y-
cia za autentyczny, podrabia
lub przerabia dokument lub
takiego dokumentu jako au-
tentycznego u¿ywa, podlega
grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoœci albo pozbawie-
nia wolnoœci od 3 miesiêcy
do lat 5.” De facto, usuniêcie
niektórych punktów doku-
mentu, nie bêdzie podrobie-
niem dokumentu, ale jego
przerobieniem, co jest jedna-
kowo karalne. I tak, przez
„podrobienie” dokumentu ro-
zumie siê sporz¹dzenie pi-

sma, druku itp., który ma imi-
towaæ dokument autentycz-
ny. Podrobienie mo¿e doty-
czyæ tak¿e nieistniej¹cych
czêœci autentycznego doku-
mentu, np. dopisanie treœci,
której autentyczny dokument
nie zawiera. S¹d Najwy¿szy
podkreœla, ¿e z podrobie-
niem dokumentu mamy do
czynienia, gdy nie pochodzi
od tej osoby, w imieniu któ-
rej zosta³ sporz¹dzony. Na-
le¿y tak¿e wskazaæ, ¿e pod-
robieniem bêdzie spreparo-
wanie dokumentu w imieniu
osoby istniej¹cej lub fikcyj-
nej, a nawet podpisanie
autentycznego dokumentu
cudzym nazwiskiem, cho-
cia¿by za zgod¹ osoby za-
interesowanej.

„Przerobienie” natomiast,
polega na bezprawnym doko-
naniu przekszta³ceñ w auten-
tycznym dokumencie, przez
co zostaje mu nadana inna
treœæ lub znaczenie, np. usu-
niêcie fragmentów dokumen-
tu, itp. Na tle art. 270 k.k. mo¿e
odpowiadaæ nie tylko ten, kto

przerabia lub podrabia doku-
ment, ale równie¿ inna osoba,
je¿eli go u¿ywa, czyli tutaj nie
musi byæ zachowana to¿sa-
moœæ. Jednym s³owem ten,
który u¿ywa dokumentu nie
musi byæ tym, który go wcze-
œniej sfa³szowa³. Przyjmuje
siê, ¿e z dokonaniem tego
czynu – w formie „podrobi³”,
„przerobi³” – mamy do czynie-
nia w momencie, kiedy spraw-
ca podj¹³ czynnoœci maj¹ce na
celu upozorowanie autentycz-
noœci. Z art. 270 k.k. sprawca
ponosi odpowiedzialnoœæ nie-
zale¿nie od tego, czy wyrz¹-
dzi³ szkodê, b¹dŸ uzyska³ ja-
k¹kolwiek korzyœæ, czy te¿ nie.

Podstawa prawna: Kodeks

Karny (Dz.U.1997.88.553)
Art. 270 k.k.

Joanna Nowacka

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Radzymiñska 34 lok. 6,

tel. 22 215 69 81

22 698 22 19

tel. kom. 500 020 048,

 515 134 071

Karalnoœæ podrobienia i przerobienia dokumentu
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI doœwiadczony
lektor, podstawy, konwersacja,
Tarchomin, 22 676-73-65
ANGIELSKI, egzaminy
maturalne, gimnazjalne,
nauka jêzyka 609-631-186
ANGIELSKI, korepetycje,
studentka V roku anglistyki,
606-727-565
ANGIELSKI profesjonalnie
- tel. 661-596-888
ANGIELSKI tanio, gimnazjum,
matura 500-214-057
BIOLOGIA, nauczyciel LO,
602-831-540
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
FORTEPIAN - keyboard lekcje
22 670-31-89, 502-935-459
LEKCJE muzyki - ró¿ne
instrumenty, dojazd tel.
511-486-484
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
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
REMONTY rzetelnie, gwarancja,
609-574-750
ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI remontowo-budowlane
604-825-148
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

SPRZEDAM
VOLVO 1.9 TD 94 r., tel.
607-500-886

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ZAWIADOMIENIE

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

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia:

i¿ w dniu 19 lipca 2010 roku zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek inwestora
Beton-Stal Ostro³êka Development Sp. z o.o. w sprawie
pozwolenia na budowê zespo³u trzech budynków
mieszkalnych wielorodzinnych po³¹czonych wspólnym

gara¿em podziemnym przy ul. Portowej, proj. Familijnej

i Myœliborskiej, dzia³ka nr 3/7 z obrêbu 4-06-32 w
dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawia-
domienia, w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 241,

pokój 405, w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2008 r.
Nr 193 poz. 1194, ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia:

i¿ w dniu 23 sierpnia 2010 roku zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek Prezydenta
m.st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Burmistrz

Dzielnicy Bia³o³êka, 03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej - budowa ulicy Talarowej od ulicy
Mehoffera poprzez budowê jezdni, chodnika, zjazdów i
zatoki autobusowej wraz z oœwietleniem, odwodnieniem
i przebudow¹ sieci TP SA, na terenie dzia³ek oznaczonych

w ewidencji gruntów nr 53/2 z obrêbu 4-01-22 oraz na
terenie dzia³ek oznaczonych nr 1/2, 21/4, 21/1, 22/3, 11/3,

11/2, 11/4,11/6 z obrêbu 4-03-03 w dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.

Informacja

W przypadku wydania, w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asnoœci¹

m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawia-
domienia, w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 241,
pokój 405, w godzinach pracy Urzêdu.

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, pó³wiecze istnienia to
tylko moment w szybko prze-
mykaj¹cym ¿yciu.

Œwiat zabawek mechanicz-
nych coraz mniej bawi. Fa-
scynuje mnie p³omieñ zapal-
niczki coraz bardziej i krótkie
chwile oczekiwania. Odtrutk¹
na politykê jest muzyka, któr¹
Szanownym polecam nie-
przytomnie i interpelujê, aby
po³¹czyæ Sejm z Filharmoni¹.

Jednym z najwa¿niejszych
organów ssaków jest w¹troba.

Organ nieprawdopodobny w
iloœci funkcji i niezniszczalny

przez zdolnoœæ do regeneracji.

Ka¿dy zwierz i cz³owiek, je¿eli
wykazuje objawy geniuszu,

moim zdaniem bardziej z powo-
du w¹troby nie mózgu, bowiem

zwi¹zki w¹troby z mózgiem s¹

nieoczekiwanie bliskie. Bar-
dziej w¹troba wp³ywa na mózg

ni¿ mózg na w¹trobê.

Aliœci piêt¹ achillesow¹

w¹troby jest adenowirus typu
1/cav-1/ .

Wirusek jest wszêdobylski,
atakuje psowate, w tym lisy, wil-
ki, szakale, hieny, kojoty i
skunksy. Co ciekawe, potrafi
dobraæ siê tak¿e do w¹tróbek
niedŸwiedzi brunatnych i polar-
nych. Po wtargniêciu do narz¹-
du wirusowi zale¿y na wysiewa-
niu siê. Pierwsze tygodnie cho-
roby s¹ bezobjawowe, a zaraz-
ki znajduj¹ siê we wszystkich
mo¿liwych wydalinach: moczu,
œlinie, kale. Psy maj¹ce nawyk
lizania wszystkiego, co w¹-
chaj¹, ³atwo zara¿aj¹ siê opor-
nym na warunki œrodowiskowe
wirusem. Dlatego mo¿na cho-
robê przenieœæ na obuwiu.

Fakt ten jest istotny dla pro-
fesjonalnych hodowli psów
rasowych i wszystkich, w któ-
rych w domach i mieszka-
niach dorastaj¹ szczeniêta.

W pocz¹tkowej fazie infek-
cji cav-1 prze³amuje bariery

odpornoœci. Namna¿a siê w
migda³kach i wêz³ach ch³on-
nych. Wirusi¹tka – tak nazwa-
³bym potomstwo wirusów
choroby Rubartha - po tygo-
dniu pojawiaj¹ siê we krwi i
ni¹ docieraj¹ do w¹troby.
Dzieci¹tka uszkadzaj¹ nie tyl-
ko narz¹d docelowy, ale i p³u-
ca, nerki, ga³ki oczne, wêz³y
ch³onne. Wa¿nym objawem
jest utrata krzepliwoœci krwi,
wynikaj¹ca z uszkodzenia
hepatocytów, czyli komórek
w¹trobowych. Pojawiaj¹ siê
wynaczynienia i wylewy w
narz¹dach objêtych infekcj¹.
Z czasem zaczyna brakowaæ
witaminy A, co skutkuje ob-
jawem zapalenia rogówki, ali-
œci jednego tylko oka.

Trzecia nazwa wirusowego
zapalenia w¹troby u psów,
choroba Rubartha, to choro-
ba niebieskiego oka.

Wirusowe zapalenie w¹troby

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 w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:

- zmiany decyzji nr 38/CP/2010 z dnia 13.05.2010 r.

ustalaj¹cej lokalizacjê inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej œred-

niego napiêcia na dzia³kach nr ew. 44/1, 19/2, 32, 37,

30/2, 31, 33/2, 35/2, 36/2, 49 z obrêbu 4-07-01 oraz na
dzia³kach nr ew. 8/1, 14/11, 14/29, 14/14, 14/19, 14/27,

14/37, 14/7, 14/26, 14/28, 14/32, 14/31, 14/35, 14/30 z
obrêbu 4-07-02 w celu zasilenia obiektu Centrum Hal

Targowych przy ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, w zakresie rozszerzenia
decyzji o fragment dzia³ki nr ew. 14/13 z obrêbu 4-07-02

usytuowanej na rogu ulic Kaczorowej i Kupieckiej,
na wniosek PKP Energetyka S.A., z³o¿onego w dniu

12.08.2010 r.

- budowie przewodu wodoci¹gowego φφφφφ 100mm

L=285,00m na dzia³ce nr ew. 97/4 z obrêbu 4-17-10,

na dzia³ce nr ew. 17/3 z obrêbu 4-05-02 w ul. O³ówkowej,
na dzia³ce nr ew. 94/4 z obrêbu 4-17-10 w ul. Wykrot,

na dzia³ce nr ew. 94/3, 7/16, 7/15, 7/13 z obrêbu 4-17-10
w ul. Insurekcji oraz na dzia³ce nr ew. 126/6, 126/4,

137/11, 137/15, 126/4 z obrêbu 4-17-11 w ul. Insurekcji

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek MPWiK S.A.
w Warszawie z³o¿onego dnia 14.05.2010 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w  Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy

ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-

pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w  Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój
307 i 308 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki

od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 5103196.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy

(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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POzytywnie

Ch³odnym okiem

Do wyborów samorz¹do-
wych pozosta³o 2,5 miesi¹ca,
bo choæ ich termin nie zosta³
jeszcze oficjalnie wyznaczony
przez premiera to wiadomo, ¿e
odbêd¹ siê 21 listopada. Ordy-
nacja wyborcza mówi, ¿e nowe
wybory musz¹ zostaæ przepro-
wadzone maksymalnie 60 dni
po up³ywie obecnej kadencji
prezydenta i Rady Miasta, któ-
ra koñczy siê 12 listopada tego
roku. To oznacza, ¿e nowego
prezydenta stolicy i radnych
moglibyœmy wybieraæ naj-

wczeœniej 14 listopada, a naj-
póŸniej 9 stycznia 2011 roku.
Sk¹d wiêc podany przeze
mnie termin? Powodów wy-
mieniæ mo¿na kilka - od mery-
torycznych zaczynaj¹c, na po-
litycznych koñcz¹c. Po pierw-
sze, wiadomo, ¿e okres, gdy
nie funkcjonuje Rada Miasta
trzeba jak najbardziej skróciæ,
bo wiele spraw nale¿y do wy-
³¹cznych kompetencji radnych,
a miasto musi przecie¿ dzia-
³aæ normalnie. Po drugie, nowa
rada i prezydent musz¹ mieæ

I znowu wybory
jak najwiêcej czasu do zapo-
znania siê z przygotowanym
przez poprzedników projektem
bud¿etu i wprowadzeniem do
niego w³asnych zmian zw³asz-
cza, gdyby dosz³o do zmiany
na stanowisku prezydenta
Warszawy. Kolejnym elemen-
tem jest kalendarz – póŸniej-
szy ni¿ 21 listopada termin
móg³by oznaczaæ, ¿e do dru-
giej tury wyborów poszlibyœmy
w gor¹cym przedœwi¹tecznym
okresie, a tak bêdzie to nie-
dziela 5 grudnia – o ile, oczy-
wiœcie, warszawiacy nie wy-
bior¹ prezydenta w pierwszej
turze, co jest jednak ma³o
prawdopodobne. Czemu wiêc
nie przyspieszyæ i nie dokonaæ
wyboru 14 listopada? To z ko-

lei determinuje polityka i oba-
wa, ¿e przypadaj¹ce obok
obchody Œwiêta Niepodleg³o-
œci by³yby wykorzystane do
celów propagandowych.
Mimo wszelkich starañ polity-
ków z PO, na patriotycznych
nastrojach œrodowisk komba-
tanckich najwiêcej ugrywa bo-
wiem PiS i tak bêdzie jeszcze
d³ugo, mimo ¿e prawicowe i
narodowe akcenty s¹ w Plat-
formie te¿ mocno obecne. Tak
wiêc 21 listopada jest termi-
nem dla rz¹dz¹cych bez-
piecznym, zw³aszcza, ¿e na-
stroje spo³eczne siê pogar-
szaj¹, PO zaczyna swe po-
parcie traciæ i trudno, ¿eby
mia³o byæ inaczej.

Do wyborów samorz¹do-
wych powoli przygotowuj¹ siê
wszyscy, choæ na sto³ecznej
scenie politycznej licz¹cych
siê graczy jest tak naprawdê
tylko trzech: prawicowe PiS i
PO oraz lewica w postaci ro-
sn¹cego z powrotem w si³ê
SLD. O tym, jak wygl¹daæ bê-
dzie kampania wyborcza i kto
ostatecznie zmierzy siê z
Hann¹ Gronkiewicz–Waltz,
przekonamy siê ju¿ wkrótce.
Wybory prezydenta kraju po-
kaza³y, ¿e wszystko zdarzyæ
siê mo¿e, dlatego na miejscu
pani prezydent nie spa³bym
spokojnie. Ale o tym ju¿ w na-
stêpnym numerze…

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Jeszcze nie opad³ kurz po ba-
talii o fotel Prezydenta RP, a ju¿
zwierane s¹ szeregi przed kam-
pani¹, anga¿uj¹c¹ najwiêksze
zastêpy dzia³aczy. Wybory samo-
rz¹dowe to wybór reprezentuj¹-
cych nas osób przez najbli¿sze
cztery lata na ró¿nych szczeblach
w³adzy lokalnej. Z jednym - jeœli
chodzi o samorz¹d - zgadzaj¹ siê
praktycznie wszyscy: to najbar-
dziej udana reforma III RP. Usta-
wa samorz¹dowa z 1991 roku
jednym aktem prawnym odebra-
³a olbrzymi¹ w³adzê administra-
cji pañstwowej oraz zwi¹zany z
tym maj¹tek i przekaza³a go gmi-
nom i miastom. Jej uzupe³nie-
niem by³o powo³anie w 1998 roku
samorz¹dowych powiatów i wo-
jewództw, a nastêpnie decyzja o
bezpoœrednim wyborze wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
z 2002 roku. Dziêki temu wybie-
ramy w RP 2479 wójtów, burmi-
strzów i prezydentów oraz oko³o
47 tys. radnych (w samej Warsza-
wie 60 radnych miasta i 467 rad-
nych dzielnic), maj¹cych kontro-
lowaæ poczynania w³adzy wyko-
nawczej, do której zalicza siê tak-
¿e 379 starostów powiatowych i
16 marsza³ków województw wraz
z zarz¹dami. Id¹c do urn wybor-
czych (a wydaje siê, i¿ z tym wy-

darzeniem bêdziemy mieli do czy-
nienia 21 listopada), ka¿dy z nas
otrzyma plik kart wyborczych. W
przypadku mieszkañców Warsza-
wy bêd¹ to cztery karty, do wy-
borów prezydenta m.st. Warsza-
wy, radnego sejmiku wojewódz-
twa, radnego m.st. Warszawy i
radnego jednej z 18 dzielnic.

Trochê to wszystko skompli-
kowane i wybory samorz¹dowe,
jak ¿adne inne, cechuj¹ siê tym,
i¿ najwiêcej w nich g³osów nie-
wa¿nych oraz ¿e ich liczenie trwa
najd³u¿ej. Du¿a iloœæ g³osów nie-
wa¿nych wynika zazwyczaj z
faktu, i¿ wyborcy maj¹cy swoje-
go faworyta na jednym ze szcze-
bli samorz¹du, a nie znaj¹c in-
nych kandydatów, pozosta³e kar-
ty wyborcze wrzucaj¹ puste.

Powodzeniem i rozg³osem
ciesz¹ siê zmagania prezydentów
miast - wokó³ nich jest najwiêksze
zainteresowanie mediów. W War-
szawie zapewne w szranki wybor-
cze stanie dotychczasowa prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz,
znany jest tak¿e kandydat SLD -
Wojciech Olejniczak, zapewne
swojego przedstawiciela wystawi
PiS i zapewne pomiêdzy t¹ trójk¹
rozegra siê batalia o wejœcie do
drugiej tury wyborów i ostateczne
zwyciêstwo. Pozostali kandydaci,

a zapewne bêdzie ich kilku w tym
starciu, liczyæ siê nie bêd¹.
Nadadz¹ jednak kolorytu tym wy-
borom – osobiœcie liczê na Kor-
wina-Mikke, którego timbre g³osu
lubiê, z pogl¹dami jednak ca³ko-
wicie siê nie zgadzam. Prezydent
Warszawy to dysponent jej prawie
12-miliardowego bud¿etu, jedna z
wa¿niejszych osób w pañstwie,
stanowisko daj¹ce mo¿liwoœæ
aspirowania do najwy¿szych
urzêdów w RP. Warto wiêc ju¿ dziœ
œledziæ poczynania kandydatów,
bowiem - mimo i¿ wybory nie zo-
sta³y oficjalnie og³oszone – nast¹-
pi to zapewne 21 listopada - ju¿
dziœ kandydaci zabiegaj¹ o nasze,
wyborców, g³osy.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Przedwyborcza gor¹czkaPocz¹tek nowego roku
szkolnego i zbli¿aj¹cy siê ter-
min og³oszenia wyborów sa-
morz¹dowych sk³ania do
podsumowañ w zakresie in-
westycji dotycz¹cych naj-
m³odszych mieszkañców
dzielnicy Bia³o³êka.

W okresie 1994 - 2006 licz-
ba mieszkañców Bia³o³êki
zwiêkszy³a siê niemal 3-krot-
nie – przyby³o nas oko³o 40
tys., a w latach 2006 - 2010
blisko 20 tys. To dane oficjal-
ne, te nieoficjalne mówi¹ o
wiêkszych liczbach – nie wszy-
scy mieszkañcy naszej dziel-
nicy s¹ w niej zameldowani.

Statystycznie rzecz bior¹c,
w latach 1994-2006 powinno
powstaæ minimum 5 - 6 szkó³ i
taka sama liczba przedszkoli,
¿eby pomieœciæ wszystkich no-
wych uczniów i przedszkola-
ków. Ile powsta³o – 3 szko³y i
2 przedszkola!

Czy nie mo¿na by³o wiêcej?
Oczywiœcie, ¿e mo¿na by³o.
Œrodków nie brakowa³o – tyl-
ko w samym 2003 r. w³adze
dzielnicy, zdominowane przez
ugrupowanie Gospodarnoœæ,
zwróci³y do bud¿etu Warsza-
wy oko³o 40 mln z³ niewyko-
rzystanych œrodków. Akurat
starczy³oby na 2 szko³y i to tyl-
ko w jednym roku.

Od roku 2007 odpowiedzial-
noœæ za zrównowa¿ony rozwój
dzielnicy spoczê³a g³ównie na
Platformie Obywatelskiej. W
tym czasie zbudowaliœmy lub
zmodernizowaliœmy wiele in-
westycji oœwiatowych. Wystar-
czy w tym miejscu wymieniæ:
zmodernizowanie szko³y pod-
stawowej przy ul. Leœnej Po-
lanki; wybudowanie nowego
gimnazjum przy ul. Ostródz-
kiej; budowê nowej szko³y
podstawowej przy ul. Berenso-
na (zakoñczy siê w 2011 r.),
znacz¹c¹ rozbudowê zespo³u
szkó³ na ul. Kobia³ka (zakoñ-
czy siê w 2011 r.); moderniza-
cjê szko³y przy ul. Juranda ze
Spychowa (zakoñczy siê w
2011 r.); zmodernizowanie
szko³y podstawowej przy ul.
Porajów; wyposa¿enie gimna-
zjum przy ul. P³u¿nickiej  w no-
woczesny kompleks sportowo
– dydaktyczny; wybudowanie
pierwszego w dzielnicy ¿³obka
przy ul. Ksi¹¿kowej, wybudo-
wanie przedszkola przy ul.
Ostródzkiej, zakup budynku
przedszkola przy ul. Liczyd³o.

To tylko najwa¿niejsze inwe-
stycje oœwiatowe koñcz¹cej
siê kadencji. Wielu z tych in-
westycji nie by³o w planach in-
westycyjnych pod koniec 2006 r.
Powoli nadrabiamy zaleg³oœci

spowodowane nieodpowied-
ni¹ polityk¹ poprzednich w³adz
dzielnicy i gminy Bia³o³êka, ale
³atwo nie jest. Szczególnie, je-
¿eli weŸmiemy pod uwagê
zmarnotrawienie przez nich
okresu prosperity z lat 2003 -
2006 i obecny kryzys finanso-
wy, który tak utrudnia nam po-
œcig za normalnoœci¹.

Intensyfikacja budowy nowych
osiedli mieszkaniowych, powodu-
j¹ca migracjê na teren dzielnicy
prawie piêciu tysiêcy mieszkañ-
ców rocznie oraz rokroczne na-
rodziny dwóch tysiêcy dzieci sta-
nowi¹ wyzwanie na najbli¿sze
lata przed w³adzami co do zaspo-
kojenia nowych miejsc w placów-
kach oœwiatowych dzielnicy.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

www.piotrjaworski.waw.pl

Nadrabiamy zaleg³oœci

Rzadko w tym miejscu za-
mieszczam d³u¿sze cytaty, ale
tym razem muszê: „Pierwsze
niskopod³ogowce przyjad¹
przed koñcem paŸdziernika. (...)
Wartoœæ kontraktu to 56 mln z³.
Polski producent Solaris dosta³
ten kontrakt z wolnej rêki (to roz-
szerzenie umowy z MZA z 2008
roku, na któr¹ pozwala prawo
zamówieñ publicznych). Opera-
cja jest znana w bran¿y jako
„deal w MZA”. Dlaczego? W za-
mian za to zlecenie polski pro-
ducent nie protestowa³, kiedy
niemiecki MAN wygra³ warszaw-
ski przetarg na 70 przegubow-
ców za 118 mln z³.” Taki tekst po-
jawi³ siê w „¯ycia Warszawy” z
2 wrzeœnia 2010 r. i... nic. Jesz-
cze raz: prywatna firma dosta³a
od miasta zlecenie na 56 milio-
nów jako zap³atê za odst¹pienie
od zamiaru podjêcia czynnoœci
prawnych w ca³kiem innej spra-
wie. Gdzie pani jest, pani Julio?

Kilka razy chwali³em tu pani¹
prezydent za determinacjê we
wprowadzaniu bus-pasów na
g³ównych ulicach miasta, ale ca-
³oœæ dzia³añ na rzecz komunika-
cji publicznej nie prezentuje siê
najlepiej. Warszawskimi autobu-
sami i tramwajami jeŸdzi siê nie-
zbyt przyjemnie, przede wszyst-
kim z powodu podniszczonego,
starego taboru. Lech Kaczyñski
nie czu³ potrzeby kupowania no-
wych autobusów i tramwajów, a
jego nastêpczyni kupuje je do-
piero pod koniec kadencji, i to ze
wspomo¿eniem jakichœ „deali”.

Nie jestem przy tym zachwy-
cony nowymi nabytkami. S¹ one
w ma³ym stopniu user-friendly.
Na przyk³ad, jakiœ idiota w pê-
dzie do nowoczesnoœci wymy-
œli³, ¿eby tradycyjne tablice
boczne z czytelnie wypisan¹
tras¹ zast¹piæ w nowych auto-
busach elektronicznymi wyœwie-
tlaczami, na których informacja
o trasie pojawia siê jako w¹ski,
szybko przesuwaj¹cy siê pasek.

Nie ma teraz takiej mo¿liwoœci,
¿eby pasa¿er z przystanku doj-
rza³ na nadje¿d¿aj¹cym autobu-
sie, którêdy i dok¹d on jedzie.
Za to cena autobusu roœnie.

W zamówionym przez ra-
tusz sonda¿u warszawiacy
jako najlepsz¹ cechê sto³ecz-
nej komunikacji wskazali jej
du¿y zasiêg. Natomiast a¿ 50
procent ankietowanych wska-
za³o, ¿e w autobusach razi ich
t³ok, brak wentylacji, brud, nie-
przyjemny zapach b¹dŸ ha³as.

Zasiêg komunikacji zasadni-
czo nie zmieni³ siê od kilkudzie-
siêciu lat. Z jednym pozytywnym
wyj¹tkiem: Hanna Gronkiewicz-
Waltz przywróci³a zlikwidowany
przez Lecha Kaczyñskiego
wspólny bilet na komunikacjê
miejsk¹ i kolejow¹. W œlad za bi-
letem nie id¹ jednak dalsze dzia-
³ania. Ostatnio zauwa¿y³em, ¿e
przystanek autobusowy na Pla-
cu Zawiszy, który bodaj od woj-
ny znajdowa³ siê tu¿ przy wejœciu
na peron dworca PKP, SKM i
WKD, zosta³ odsuniêty o sto
metrów, na drug¹ stronê ruchli-
wego ronda. Integracja komuni-
kacji to dla warszawskich urzêd-
ników nadal jakaœ abstrakcja.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

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

www.bialecki.net.pl

Prosto z mostu

Communication Deal

Rada wielu

Zbli¿aj¹ siê wybory samo-
rz¹dowe. Wkrótce rozpocznie
siê prawdziwa kampania wy-
borcza. Trudno nie wspomnieæ
w tym kontekœcie o ŒP. W³a-
dys³awie Stasiaku, który przy-
gotowywa³ siê do roli kandyda-
ta Prawa i Sprawiedliwoœci na
prezydenta Warszawy. Pamiê-
tam te niedawne, straszne ty-
godnie, kiedy co dzieñ ¿egna-
liœmy kolejnych naszych przy-
jació³, a zbiorowa mogi³a na
Pow¹zkach zape³nia³a siê ci¹-
gle nowymi trumnami. Tygo-
dnie ¿a³obnych Mszy, czuwa-
nia przy zw³okach, konduktów
¿a³obnych.

Pamiêtam te¿, kiedy które-
goœ z tych smutnych dni na
cmentarzu spotkaliœmy wielu
przedstawicieli Lewicy. Odpro-
wadzili w ostatni¹ drogê swoj¹
Kole¿ankê, a potem podeszli
do nas wspólnie po¿egnaæ ŒP.
Przemys³awa Gosiewskiego.
Nie wolno bowiem zapominaæ,

¿e w Katastrofie Smoleñskiej
zginêli nie tylko cz³onkowie
œrodowisk katyñskich, akow-
skich czy wspó³pracownicy ŒP.
Prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego i politycy PiS. Na pok³a-
dzie rz¹dowego samolotu byli
te¿ dzia³acze PO i SLD.

Nie mogê poj¹æ, jak cyniczni
politycy tych formacji mogli po-
œwiêciæ pamiêæ o swoich zma-
r³ych kolegach i kole¿ankach w
imiê doraŸnej walki politycznej
z Prawem i Sprawiedliwoœci¹.
Obroñcy krzy¿a na Krakowskim
Przedmieœciu domagali siê god-
nego upamiêtnienia wszystkich
ofiar tragedii. Dziêki awanturni-
czej polityce SLD stali siê
obroñcami Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej i zagwaran-
towanej w niej wolnoœci religij-
nej. Krzy¿ z  polskiej przestrze-
ni publicznej próbowali wyrugo-
waæ i Hitler, i Stalin. Nie uda³o
siê im, nie uda siê te¿ Grzego-
rzowi Napieralskiemu.

Przykra jest œwiadomoœæ, ¿e
cieñ tej sprawy bêdzie k³ad³ siê
na ¿yciu publicznym jeszcze
przez wiele lat. Mam jednak
nadziejê, ze wkrótce rozpocz-
niemy dyskusjê o problemach
rozwoju Warszawy.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Refleksja wrzeœniowa
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Na scenie g³ównej, u zbie-
gu Z¹bkowskiej i Brzeskiej
rytmy zmienia³y siê jak w ka-
lejdoskopie, od Kapeli Pra-
skiej i West African Project –
do francuskiego Pad Bra Pad
i gwiazdy wieczoru – Kayah.

Amatorzy tañca ogl¹dali
wystêpy w ró¿nych odmia-
nach tej sztuki, od modern
jazz, poprzez disco, funky,
boogie woogie, po taniec to-
warzyski – na scenie tanecz-
nej przed Centrum Handlo-

wym Warszawa Wileñska. Do
zrobienia pierwszych kroków
zachêca³a widzów m.in. Ivo-
na Pavlovic.

Na podwórku pomiêdzy
Brzesk¹ i Targow¹, do aktyw-
nego udzia³u zachêca³ Teatr
Remus: malowania muralu,
¿onglowania, samby na bêb-
nach i tañca.

Na amatorów spacerów po
Pradze czekali przewodnicy.
Dla amatorów gier miejskich
LOTTO, wspólnie z firm¹ Ci-

tygames, przygotowa³o grê
„Z³ota liczba”.

Na Brzeskiej 6A zagoœci³a
kultura fizyczna i sport. Pod
namiotem stanê³a makieta
budowanego na Pradze Sta-
dionu Narodowego, a na bo-
isku dru¿yny z³o¿one z cz³on-
ków UKS rozgrywa³y mecze
„miêdzypañstwowe” w turnie-
ju o puchar Narodowego
Centrum Sportu. Kibice do-
pingowali zawodników okrzy-
kami i wuwuzelami.

Z 8 dru¿yn do pó³fina³u

przesz³y: S³owacja, Rosja,
Brazylia i Wybrze¿e Koœci

S³oniowej; odpad³y Argenty-

na, Chorwacja, Japonia i
Polska. W walce o 3. miej-

sce Brazylia pokona³a S³o-
wacjê. Fina³owy mecz Rosja

(dziewczêta) – WKS zakoñ-

czy³ siê remisem. Po do-
grywkach zwyciêzc¹ zosta-

³a dru¿yna Wybrze¿e Koœci
S³oniowej. Wszyscy zawod-

nicy dostali upominki, zwy-

ciêskie dru¿yny – puchary.
Po rozgrywkach mo¿na by³o

dostaæ autograf i zrobiæ zdjê-
cie ze znanymi pi³karzami

Rados³awem Majdanem i

Tomaszem Iwanem.

G³ówn¹ atrakcj¹ dnia by³a
wielokulturowa, wielonarodo-
wa parada w rytmie samby,
która przesz³a ulicami:
Brzesk¹, Z¹bkowsk¹ i Tar-
gow¹, wzbudzaj¹c na ca³ej
trasie  ¿ywe zainteresowanie.

Organizatorami Z¹bkow-
skiej KULmixTURY by³y:
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó-
³noc i Totalizator Sportowy.

Cz³onek zarz¹du Totaliza-
tora Sportowego Wojciech

Szpil wyrazi³ radoœæ, ¿e im-

preza na Z¹bkowskiej roz-

szerza swój zasiêg, pomo¿e

Warszawie w staraniach o
tytu³ Europejskiej Stolicy Kul-

tury w 2016 roku. W³¹czaj¹c

siê w organizacjê KULmi-

xTURY i zmieniaj¹c wizeru-

nek produktów: LOTTO, Mul-
tiMulti, MiniLotto, Jokera i

ró¿ne zdrapki – Totalizator

Z¹bkowska KULmixTURA
5 wrzeœnia, podczas VII Praskich Spotkañ z Kultur¹, warszawiacy mieli unikaln¹

szansê zetkniêcia siê jednoczeœnie z kultur¹ z ró¿nych stron œwiata: afrykañsk¹,

brazylijsk¹, ba³kañsk¹, latynoamerykañsk¹, Ainów, gruziñsk¹, persk¹, ¿ydowsk¹,
arabsk¹, Dalekiego Wschodu, hindusk¹, cypryjsk¹. Na podwórkach ulic: Z¹bkowskiej

i Brzeskiej klimat tych krajów przybli¿a³y eksponaty, zdjêcia, stroje, potrawy, tañce,
pieœni, a tak¿e gry i zabawy.

Sportowy pokazuje, ¿e do-

men¹ firmy nie jest hazard,

lecz rozrywka i radosne emo-

cje klientów.

Burmistrz Pragi Pó³noc,
Jolanta Koczorowska wspo-
mina pocz¹tki imprezy: „Po-
mys³ na imprezê integracyjn¹
na ul. Z¹bkowskiej powsta³
wtedy, gdy zosta³ z³o¿ony i
zaakceptowany wniosek unij-
ny, dotycz¹cy rewitalizacji.
Rewitalizacja to nie tylko od-
nawianie kamienic, lecz ca³y
proces o¿ywienia, wprowa-
dzania nowych funkcji itd.
Jednym z elementów by³a
impreza na ul. Z¹bkowskiej.
Pocz¹tki by³y skromne. Teraz

impreza z roku na rok siê bo-
gaci, robi siê coraz piêkniej-
sza. W zesz³ym roku zrodzi³
siê pomys³, by by³a to impre-
za wielokulturowa, by na Z¹b-
kowskiej pokazaæ, ¿e Praga
jest wielokulturowym, trady-
cyjnym œrodowiskiem i  trady-
cyjnym spo³eczeñstwem.
Myœlê, ¿e w ubieg³ym roku
uda³o siê to bardzo dobrze.
Teraz znowu s¹ podwórka z
ciekawostkami z ró¿nych kul-
tur. Rozszerza siê gama po-
mys³ów na wzbogacenie
œwiêta ulicy Z¹bkowskiej i
Brzeskiej, a tak¿e realizacja
za³o¿enia rewitalizacyjnego:
¿yj¹ podwórka, uda³o siê za-
chêciæ mieszkañców, by
chcieli imprezê traktowaæ
jako swoj¹, a nie „z urzêdu”.
Myœlê, ¿e coraz lepiej siê to
udaje. Podobnie jak w ubie-

g³ym roku, elementem uroz-
maicaj¹cym i wzbogacaj¹-
cym imprezê, jest parada”.

Czy za rok impreza wróci
na Z¹bkowsk¹?

„W tym roku bêd¹ wybory
samorz¹dowe; a to wprowa-
dza element niepewnoœci, bo
przy choæby nieco zmienio-
nym uk³adzie si³ politycznych
zmieniaj¹ siê równie¿ kon-
cepcje, zmieniaj¹ warunki.
Mam nadziejê, ¿e nasza im-
preza ma ju¿ taki zasiêg i ak-
ceptacjê mieszkañców, a tak-
¿e jest doceniana przez
Pani¹ Prezydent - ¿e bêdzie
kontynuowana. Myœlê, ¿e
wszystko bêdzie sprzyja³o
naszym dzia³aniom tak jak
dziœ przez ca³y czas sprzyja-
³a nam pogoda”.

                K.

Fot. Konrad Grajnert


