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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondratowi-
cza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022 353
06 20) i Szpitalu przy ul. Brze-
skiej 12 (tel. 022 499 69 40).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê

XXI wieku!

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,

EEG, BADANIA LABORATORYJNE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów

ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,

a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98

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

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT

RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW

DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,

PIENI¥DZE TEGO

SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka

105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTAK
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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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„KWITN¥CE OSIEDLE” – MARKI
przy ul. Ma³achowskiego róg Al. J. Pi³sudskiego 115D

Autobusy 718, 732 i 805 – 20 minut do Centrum Warszawy

Inwestor:

Miêdzyzak³adowa Pracownicza Spó³dzielnia
Budowlano – Mieszkaniowa „SAM – 81”
00 – 143 Warszawa, ul. Orla 6B       www. sam-81.pl

BUDYNKI D i F  –  6 -KONDYGNACYJNE

Mieszkania 2- i 3-pokojowe o pow. 44 do 61 m2

Koszt 1 m2 – 4 664 z³ + VAT     Obowi¹zkowo stanowisko gara¿owe – 16 000 z³ + VAT

BUDOWA JU¯ ROZPOCZÊTA      ZAKOÑCZENIE INWEST. - IV kwarta³ 2009 r.

ZAPRASZAMY do Dzia³u Sprzeda¿y Mieszkañ – tel. 022 620 49 69; 022 620 8173

D3

D2

D1

F3

F1

F4

F2

ul. Ma³achowskiego

NISKIE CENY!

30 lipca kombatanci z³o¿yli
kwiaty przy tablicy, poœwiêco-
nej Powstañcom - ¯o³nierzom
Armii Krajowej, na ul. Brzeskiej
21. Uroczyst¹ formê mia³o z³o-
¿enie 1 sierpnia wieñców przy
pomniku Reduty Bródnowskiej
na Wysockiego róg Bartniczej
oraz 3 sierpnia w Miejscu Pa-
miêci na Skwerze im. p³k. An-
toniego ¯urowskiego, komen-

Takich wydarzeñ, jak ubieg³oroczna wystawa „Praga w
Powstaniu Warszawskim 1944” nie ma w programie praskich
obchodów 64. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go, ale zawiera on ró¿norodne formy utrwalania pamiêci o
bohaterach tego wielkiego zrywu.

danta Obwodu AK Praga pod-
czas Powstania.

2 sierpnia, zorganizowana
na polach miêdzy ulicami: œw.
Wincentego i Gilarsk¹ rekon-
strukcja historyczna przypo-
mnia³a atak zgrupowañ po-
wstañczych ¿o³nierzy Armii
Krajowej (porucznika „Kata” i
podporucznika „Daniela”) na
niemieck¹ bateriê przeciwlot-
nicz¹ w folwarku „Agril” 1
sierpnia 1944.

Praga pamiêta

Pomys³odawczyni¹ projek-
tu jest Bo¿ena Kubicka-
£uczak, konsultant ds. bezro-
bocia w OPS. Rekrutacja od-
bywa³a siê od kwietnia, w
okresie pisania projektu. Z
grupy 520 niepracuj¹cych ko-
biet, d³ugotrwale korzystaj¹-
cych z pomocy spo³ecznej lub
dobrze znanych pracownikom
OPS, w wieku aktywnoœci za-
wodowej (20 – 40 lat), matek
samotnie wychowuj¹cych
dzieci – wytypowano 51 bene-
ficjentek i 30 rezerwowych.

Projekt jest odpowiedzi¹ na
potrzeby, które sygnalizuj¹ pra-
cownicy socjalni. To szansa na
kompleksowe dzia³anie, dziêki
funduszom europejskim – po-
wiedzia³a Teresa Tracz-Zieliñ-
ska, koordynatorka projektu.

Projekt bêdzie realizowany
do koñca grudnia br. Uczest-
niczki skorzystaj¹ ze szkoleñ
zawodowych,  kursów kompu-
terowych, warsztatów umiejêt-
noœci psychospo³ecznych i
aktywnego poszukiwania pra-
cy, grup wsparcia. W tym cza-
sie ich dzieci bêd¹ mia³y za-
pewnion¹ opiekê w ¿³obku lub
przedszkolu.

Podczas konferencji wygo-
spodarowano dla maluchów
k¹cik, gdzie mog³y zaj¹æ siê ry-
sowaniem, daj¹c mamom

Start w samodzielnoœæ
Nietypowa konferencja otworzy³a pierwszy projekt sys-

temowy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Praga Pó³noc pn.
„Start w samodzielnoœæ szans¹ dla bezrobotnych samot-
nych matek”, wspó³finansowany z funduszy UE. 28 lipca w
hotelu „Hetman” przedstawiciele OPS, w³adz dzielnicy, Biu-
ra Polityki Spo³ecznej m.st. Warszawy i Biura Funduszy Eu-
ropejskich spotkali siê z beneficjentkami projektu, które
przyby³y ze swymi ma³ymi dzieæmi.

mo¿liwoœæ skupienia siê na tre-
œci prelekcji.

O sytuacji psychologicznej
matki, samotnie wychowuj¹cej
dzieci, mówi³a Gra¿yna P³ach-

Od 24 maja br. diecezja war-
szawsko-praska ma nowego,
trzeciego ju¿ w swych 16-let-
nich dziejach, biskupa. W tym
dniu jednoczeœnie w Warsza-
wie i Watykanie og³oszono, ¿e
Benedykt XVI mianowa³ na to
stanowisko 65-letniego do-
tychczasowego sekretarza
pomocniczego Kongregacji
Ewangelizacji Narodów i prze-
wodnicz¹cego Papieskich
Dzie³ Misyjnych abp Henryka
Hosera. Tym samym Koœció³
lokalny na prawym brzegu Wi-
s³y, który od 17 kwietnia nie
mia³ pasterza, zyska³ nowego
rz¹dcê, dodajmy od razu –
energicznego, o du¿ym do-
œwiadczeniu duszpasterskim, i
to nie tylko, a nawet nie tyle
polskim, ile o wymiarach po-
wszechnych, misyjnych, a
zw³aszcza afrykañskich. A jed-
noczeœnie po raz pierwszy na
czele tej diecezji stan¹³ rodo-
wity warszawiak.

Nasz arcybiskup
Abp Henryk Hoser SAC, misjonarz i lekarz – nowy biskup warszawsko-praski

Przyjrzyjmy siê bli¿ej niezwy-
kle bogatemu i barwnemu ¿ycio-
rysowi nowego biskupa naszej
stosunkowo m³odej diecezji.

Urodzi³ siê on 27 listopada
1942 w Warszawie, w rodzinie
znanych ogrodników, Janusza
i Haliny z Zab³oñskich. Jego
daleki przodek, Piotr Hoser by³
w latach 1846-53 g³ównym
ogrodnikiem Ogrodu Saskiego.
Ukoñczy³ liceum im. Tomasza
Zana w Pruszkowie i ju¿ wów-
czas postanowi³ zostaæ leka-
rzem. Na tak¹ decyzjê wp³ynê-
³y zainteresowania biologi¹ i
tradycje rodzinne, gdy¿ wiêk-
szoœæ jego kuzynów wybiera³a
studia zwi¹zane z t¹ dziedzin¹
wiedzy. Poza tym do jego domu
rodzinnego nieraz przychodzi³
pewien student medycyny, któ-
ry sporo opowiada³ o swym kie-
runku. Tak wiêc tu¿ po matu-
rze, w r. 1960, m³ody Henryk
zacz¹³ siê kszta³ciæ na Wydzia-
le Lekarskim sto³ecznej Akade-

mii Medycznej. W tym czasie
by³ m.in. przewodnicz¹cym
Uczelnianego S¹du Kole¿eñ-
skiego Zrzeszenia Studentów
Polskich. Po ukoñczeniu stu-
diów w 1966 r. przez dwa lata
pracowa³ na swej uczelni jako
asystent w Zak³adzie Anatomii
Prawid³owej, po czym w r. 1969
zosta³ kierownikiem oddzia³u
internistycznego szpitala rejo-
nowego w Ziêbicach na Dol-
nym Œl¹sku.

Nie wiadomo, jak dalej poto-
czy³aby siê tak dobrze zapo-
wiadaj¹ca siê kariera m³odego
lekarza, gdyby nie obudzi³o siê
w nim powo³anie kap³añskie.
Wyzna³ póŸniej, ¿e „spad³o ono
na niego niespodziewanie, by³o
nag³ym olœnieniem”. „Ujawni³a
siê wówczas ca³a ró¿nica miê-
dzy wyborem zawodu a powo-
³aniem. Do pierwszego docho-
dzi siê przez porównawcz¹
analizê ró¿nych alternatywnych
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

SKUP I SPRZEDA¯
PODRÊCZNIKÓW

SZKOLNYCH

NOWYCH I U¯YWANYCH

DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543
0 722 326 450

MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

UKOÑCZY£EŒ ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
I CHCESZ KONTYNUOWAÆ NAUKÊ

proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce

- nauka w formie: dziennej, wieczorowej lub zaocznej

UKOÑCZY£EŒ LICEUM
I CHCESZ ZDOBYÆ DOBRY ZAWÓD

proponujemy Ci:
Szko³ê Policealn¹ w formie zaocznej w zawodach:

* technik us³ug fryzjerskich – nauka 2 lata,

* technolog robót wykoñczeniowych

w budownictwie – nauka 1 rok

NAUKA BEZP£ATNA!

Zespó³ Szkó³ Nr 34
im. Mieszka I

Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7

Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,

022 677-86-29

www.mieszko.neostrada.pl

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

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

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

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

Praga pamiêta
3 sierpnia w katedrze œw. Flo-

riana zosta³a odprawiona msza œw.
w intencji Powstañców. Po nabo-
¿eñstwie zespó³ solistów Filharmo-
nii im. Romualda Traugutta da³
koncert pieœni powstañczych„War-
szawskie Dzieci”. Przed katedr¹
zaprezentowana zosta³a wystawa
wielkoformatowych fotografii z po-
wstañczych dni na Pradze.

6 sierpnia w Parku Praskim wy-
st¹pi³ zespó³ Lao Che. W adreso-
wanym do m³odych koncercie zna-
laz³y siê utwory z p³yty „Powstanie
Warszawskie”(m.in. kompilowane
z tekstami Krzysztofa Kamila Ba-
czyñskiego, Z. Jasiñskiego i Józe-
fa Szczepañskiego „Ziutka”), prze-
platane gospelowym repertuarem.
Publicznoœæ  szczelnie wype³ni³a
plac przed Muszl¹ Prask¹ i ¿ywio-
³owo reagowa³a na emocje prze-
kazywane przez muzyków z P³oc-
ka s³owem i dŸwiêkiem.

Organizatorem rocznicowych
wydarzeñ na Pradze Pó³noc
jest Dom Kultury „Praga”, a pa-
tronuje im burmistrz  Dzielnicy
Jolanta Koczorowska i Muzeum
Powstania Warszawskiego.
„Nowa Gazeta Praska” jest jed-
nym z patronów medialnych.

Po stronie warszawskiej na-
dal trwa³o i krwawi³o Powstanie,
p³onê³y domy, ginê³y tysi¹ce lu-
dzi, lecz zgodnie z politycznymi
rachubami Kremla pozwolono,
by linia frontu przez pó³ roku
biernie utknê³a na linii Wis³y. Ab-
solutnie uzasadnione z punktu
widzenia militarnego zajêcie
Warszawy przez Sowietów na-
ra¿a³o ich na konfrontacjê z
dziesi¹tkami walcz¹cych tam od
ponad miesi¹ca ¿o³nierzy Armii
Krajowej, którzy uzyskali formal-
ny status kombatancki, przyzna-
ny im przez zachodnich aliantów
wed³ug zasad Konwencji Ge-
newskiej. W tym przypadku li-
kwidacja ich na oczach setek
tysiêcy ludnoœci cywilnej nie by³a
mo¿liwa, jak uczyniono to w Wil-
nie, we Lwowie czy Lublinie.

Tak wiêc, od 15 wrzeœnia 1944
do 17 stycznia 1945 roku Praga
znalaz³a siê na formalnej linii
frontu wraz z wegetuj¹c¹ pod
ostrza³em stukilkudziesiêcioty-
siêczn¹ ludnoœci¹. Stacjonowa-
³o tu równie¿ kilkadziesi¹t tysiê-
cy liniowych wojsk sowieckich
oraz licz¹ce  kilkanaœcie tysiêcy
oddzia³y funkcjonariuszy NKWD.

W tej frontowej strefie zna-
laz³o siê równie¿ kilka tysiêcy

ukrywaj¹cych siê powstañców,
uczestników Akcji „Burza” oraz
¿o³nierzy AK z 27. Dywizji
Wo³yñskiej  i  pacyfikowanej od
czerwca 1944 przez  Sowietów
Wileñszczyzny.

W tej sytuacji na formacje
NKWD spad³y wiêksze ni¿ za-
zwyczaj obowi¹zki. Do szcze-
gólnie wa¿nych nale¿a³o
uszczelnienie granic Pragi
przed nap³ywem tysiêcy, z roz-
kazu Moskwy uznanych za
zdrajców, patriotów z oddzia-
³ów partyzanckich, którym
uda³o siê unikn¹æ rozbrojenia,
wiêzienia lub zsy³ki.

Niezawodny gen. NKWD
Iwan Sierow, doœwiadczony od
4 lat w likwidowaniu polskiej
partyzantki niepodleg³oœcio-
wej, i tym razem sprosta³ za-
daniu.  W swoim meldunku do
Kwatery G³ównej na Kremlu
donosi³: „Dokona³em  skutecz-
nego uszczelnienia punktami
filtracyjnymi NKWD”.

Patrole NKWD wzd³u¿ wy-
brze¿y Wis³y czuwa³y, by na-
wet pojedynczy AK-owiec z
lewobrze¿nej Warszawy nie
przedosta³ siê na teren Pragi.

Do nielicznych wyj¹tków na-
le¿a³ podchor¹¿y Tadeusz Mo-
drzewski, który po wspólnej
walce z oddzia³em „Berlingow-
ców”, widz¹c ich klêskê, prze-
p³yn¹³ desperacko na Sask¹
Kêpê. Pojmany przez patrol
NKWD by³ bity podczas prze-
s³uchania w piwnicy. Nad ra-
nem uda³o mu siê obezw³ad-
niæ wartownika i ryzykuj¹c kulê
w plecy – uciec. Dziêki temu
nie podzieli³ losu tych, którzy
zaginêli bez wieœci.

Praktycznie najtrudniejszy
odcinek dla NKWD stanowi³a
pó³nocno-wschodnia granica
Pragi, trakcja kolejowa i dworce.

Na dworcach podczas kontro-
li dokumentów i wszelkiego  ba-
ga¿u osoby wzbudzaj¹ce podej-
rzenia trafia³y do zaimprowizo-
wanych wiêzieñ w zarekwirowa-
nych na Pradze budynkach.

Aby uszczelnienie by³o ca-
³kowite, silne patrole NKWD
blokowa³y równie¿ przejœcia
piesze i ko³owe. Wykorzystano
istniej¹c¹ infrastrukturê linii ko-
lejowych, opasuj¹cych Pragê
oraz nasypy kolejowe, tworz¹-
ce naturaln¹ przeszkodê tere-
now¹ z du¿ym polem widzenia.

Szczególn¹ rolê w tym sys-
temie zabezpieczeñ  odgrywa³
teren zbiegu ulic: 11 Listopada,
Szwedzkiej i Stolarskiej, ³¹cz¹-
cych siê pod wiaduktem kole-
jowym na Targówek, do ulic:
Odrow¹¿a i œw. Wincentego.

W zabudowaniach, wznosz¹-
cych siê nad torami tzw. górki
rozrz¹dowej, stacjonowa³y kom-
panie wartownicze NKWD. Ich
patrole zatrzymywa³y tych, któ-
rzy usi³owali unikn¹æ œcis³ej kon-
troli na dworcu i wyskakiwali z
poci¹gów, zwalniaj¹cych bieg
lub oczekuj¹cych pod semafo-
rem. Do usi³uj¹cych zbiec strze-
lano skutecznie. Zatrzymanych,
nawet rannych,  doprowadzano
do pofortecznego budynku przy
ul. 11 Listopada 68, zwanego
potocznie Kordegard¹. W nim
mieœci³a siê g³ówna katownia
NKWD. W niepozornym, licz¹-
cym ok. 140 m2 obiekcie, rezy-
dowa³y: prokuratura i Sowiecki
Trybuna³ Wojenny (tzw. trojka),
z³o¿ony ze szczególnie zas³u¿o-
nych NKWDzistów. Œledztwo i
wyroki  wykonywano na miej-
scu. Zw³oki grzebano nocami na
poboczach nasypów kolejo-
wych i licznych okopach na te-
renie dawnego i aktualnego
cmentarza zmar³ych w XIX wie-
ku podczas epidemii cholery.
Nikt nie zna i nie pozna liczby
ofiar zbrodni NKWD, dokona-
nych w Kordegardzie. Œlady zo-
sta³y zatarte. Byæ mo¿e, jakiœ
œlad istnieje w podpiwniczeniu
Kordegardy, które od dziesi¹t-
ków lat jest nie u¿ytkowane,
ciemne i podtopione przecie-
kiem wód gruntowych.

Mieszkañcy okolicznych, nie-
licznych ju¿ budynków, wska-
zuj¹ równie¿ na budynek przy
ul. 11 Listopada 62, tzw. Willê,
gdzie mieszkali kieruj¹cy tym
kombinatem zbrodni wysocy
funkcjonariusze NKWD. Jesz-
cze w latach 80. podchor¹¿y AK
Tadeusz Kostewicz spotka³ kil-
ku mê¿czyzn, dziœ ju¿ nie ¿yj¹-
cych, którzy prze¿yli pobyt w tej
katowni. Ich stan fizyczny i psy-
chiczny by³ przera¿aj¹cy, a opi-
sy przes³uchañ w œledztwie
trudne do wyobra¿enia nawet
dla p. Kostewicza, który otar³ siê
o wyrok œmierci i przetrwa³ 10
lat  stalinowskiego wiêzienia. To
jemu ci, którzy prze¿yli Korde-
gardê, powierzyli trudne dziœ do
pojêcia okreœlenie „wiêŸniowie
po œmierci”. Tak nazywali po-
mordowanych tam i bezimien-
nie pogrzebanych patriotów.

Mamy nadziejê, ¿e miejsca
tych kaŸni doczekaj¹ siê przy-
najmniej skromnych tablic,
upamiêtniaj¹cych mêczeñstwo
i ofiarê ¿ycia.

Hubert Kossowski
cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy Armii Krajowej

Praga 1944 – 1945

Œlady zbrodni
Na styku Targówka i Pragi Pó³noc znajduje siê teren, który

w okresie od 15 wrzeœnia 1944 r. do pocz¹tku 1945 roku ode-
gra³ szczególnie ponur¹ rolê w trudnej i do dziœ ma³o znanej
historii wojennej Pragi. Skoncentrowa³y siê tu i funkcjono-
wa³y od pierwszych dni opanowania Pragi przez wojska so-
wieckie ich organy polityczno-wojskowe – NKWD. Zadaniem
NKWD by³o zwalczanie wszystkich organizacji niepodleg³o-
œciowych, odmawiaj¹cych uznania narzuconego przez Zwi¹-
zek Radziecki ustroju, formalnie reprezentowanego przez
Krajow¹ Radê Narodow¹ z Boles³awem Bierutem na czele;
bêd¹cych praktycznie grup¹ zdrajców, agentów i zbrodnia-
rzy, starannie wyselekcjonowanych przez Stalina.
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ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego (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 pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY ZAWIADAMIA

w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci

usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o
wszczêciu postêpowania administracyjnego dla wniosku

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in-

westycji polegaj¹cej na:

* przebudowie: przewodu parowego, przewodu

wodoci¹gowego, s³upa teletechnicznego na tere-
nie dzia³ek nr ew. 115/5, 115/4, 115/9, 115/10, 115/6,

115/2, 115/7, 115/8, 111/7, 117, 126, 110/2 i 118 w
obrêbie 4-06-08 po³o¿onych przy ul. Kowalczyka

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek

firmy Grupo Lar Real Estate Polonia II Sp. z o.o. z
siedzib¹ przy ulicy Wspólnej 47/49 w Warszawie.

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 Architektu-
ry i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy

ul. Modliñskiej 197 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, po-

kój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00.

Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokona-
ne po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w pra-

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

(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Prezydent Warszawy zaprasza
na poœwiêcon¹ pamiêci Powsta-
nia Warszawskiego wystawê
„Miasto Feniksa”. 28 fotomonta-
¿y ³¹czy fotografie, wykonane
podczas Powstania Warszaw-
skiego ze wspó³czesnymi zdjêcia-
mi tych samych miejsc. Ekspozy-
cjê mo¿na ogl¹daæ do 31 sierp-
nia, przez ca³¹ dobê, na Krakow-
skim Przedmieœciu 64 oraz na
www.miastofeniksa.pl.             K.

Konkurs!
9 lipca ruszy³ konkurs PRZY-

STANEK S£AWA! KONKURS ZO-
STAÑ TWARZ¥ KING CROSS
PRAGA! Akcja konkursowa ma na
celu wybranie dwóch osób, które
przez okres roku bêd¹ twarz¹ w
kampaniach reklamowych Centrum
Handlowego King Cross Praga. Na-
grod¹ w konkursie bêdzie profesjo-
nalna sesja zdjêciowa pod okiem
stylistów, po której zwyciêzcy otrzy-
maj¹ w³asne portfolio otwieraj¹ce
drzwi do œwiata modelingu.

W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby w wieku od 18 do
35 lat, które nie s¹ zawodowy-
mi modelami, a którym marzy
siê kariera w show-biznesie.

Ca³y konkurs dzieli siê na trzy
etapy i potrwa do 20 wrzeœnia.
Ju¿ 31 sierpnia pó³finaliœci kon-
kursu wyst¹pi¹ na specjalnym
pokazie w King Cross Praga, pod-
czas którego oddadz¹ siê w rêce
profesjonalnych makija¿ystów i
fryzjerów.

Zg³oszenia do konkursu
mo¿na przesy³aæ do 18
sierpnia wype³niaj¹c formu-
larz na stronie internetowej
www.KingCrossPraga.pl
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022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

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

Dotychczas by³y dwie prze-
prawy promowe przez Wis³ê –
Pliszk¹ i S³onk¹. W sierpniu ru-
szy³a trzecia – Turkawka, dziê-
ki której dostaniemy siê z
£omianek do Bia³o³êki. Wiado-
moœæ zapewne ucieszy rowe-
rzystów, wêdkarzy, spacerowi-
czów, a dla dzieci bêdzie
wielk¹ atrakcj¹.

Jeszcze na pocz¹tku lipca
nie by³o raczej nadziei, ¿e w
tym sezonie turystycznym po-
p³ynie kolejny prom pasa¿er-
ski, w³aœnie z £omianek do
Bia³o³êki, bo ubieg³oroczny
przewoŸnik zrezygnowa³ ze
wzglêdów finansowych, a kan-
dydat na nowego poda³ cenê
zaporow¹: 15 tys. z³ za miesi¹c
(w 2007 r. op³ata wynios³a 5
tys. z³ za ca³y sezon!). Na
szczêœcie uda³o siê problem
rozwi¹zaæ. – nadzieja niemal
zniknê³a. Zastêpca burmistrza
£omianek ds. spo³ecznych Jo-
lanta Niegrzybowska oraz pe-

³nomocnik ds. Wis³y – Marek
Piwowarski uzgodnili, ¿e prze-
prawa promowa w £omian-
kach (wspó³finansowana z bu-
d¿etu gminy £omianki, staro-
stwa powiatu warszawskiego-
zachodniego oraz m.st.War-
szawy) ruszy³a 8 sierpnia.

Po stronie £omianek prom
przybija na wysokoœci Burako-
wa – dojazd od ul. Parkowej
dró¿k¹ ko³o dzia³ek lub drog¹
gruntow¹ na przed³u¿eniu ul.
Pastewnej. Z Bia³o³êki- wyp³y-
wa z przystani na wysokoœci
osiedla przy ul. Odkrytej 29
(pomiêdzy ulic¹ Cio³kosza i
Ksi¹¿kow¹). Dojazd: Wa³em
Wiœlanym od ul. Mehoffera (tu¿
za Wy¿szym Seminarium Du-
chownym Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej - w prawo), a na-
stêpnie ok. 1500 m - w kierun-
ku gminy Jab³onna. Prom p³y-
wa do koñca wrzeœnia. Aktu-
alne informacje na stronie gmi-
ny £omianki: www.lomianki.pl

Prom uruchomiono g³ównie
z myœl¹ o amatorach wycie-
czek rowerowych nad rzekê i
do Puszczy Kampinoskiej. Ro-
werzyœci z £omianek dziêki
przeprawie bêd¹ mieli bli¿ej
nad Zalew Zegrzyñski. Dziêki
promowi wyprawa skróci siê o
ok. 30 km.

Polecam te¿ przetestowanie
œcie¿ki rowerowej z Bielan do
£omianek.

Mamy nadziejê, ¿e rów-
nie¿ nowa linia promowa za-
chêci mieszkañców £omia-
nek do odwiedzania malow-
niczo po³o¿onej Bia³o³êki z
atrakcyjnymi œcie¿kami dla
rowerzystów. A zapewne
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
tak¿e zadba o inne turystycz-
ne walory tej dzielnicy.

Turkawka p³ywa na trasie
£omianki-Bia³o³êka we wszyst-
kie pi¹tki, soboty i niedziele, w
godz. 9-20.

Prawnik radzi

Instytucja zasiedzenia
umo¿liwia nabycie prawa w³a-
snoœci danej nieruchomoœci,
poprzez d³ugotrwa³e jej posia-
danie, przy czym posiadacz
musi w³adaæ ni¹ jak w³aœciciel.
Nazywamy go wtedy posiada-
czem samoistnym. Inaczej
rzecz ujmuj¹c, taki posiadacz
musi czuæ siê w³aœcicielem, a
ponadto jego przekonanie
musi byæ uzewnêtrzniane, np.
przez zagospodarowanie
gruntu zgodnie z jego przezna-
czeniem, korzystanie z dzia³ki
budowlanej, wybudowanie na
niej domu, czy ogrodzenie
dzia³ki i p³acenie obci¹¿aj¹-
cych j¹ podatków. Posiada-
czem samoistnym nie jest wiêc
osoba, bêd¹ca dzier¿awc¹,
najemc¹ b¹dŸ u¿ytkownikiem
nieruchomoœci. Kolejnym wa-
runkiem koniecznym do stwier-
dzenia, i¿ zasiedzenie rzeczy-
wiœcie nast¹pi³o jest up³yw
czasu. Od 1 paŸdziernika 1990
roku terminy zasiedzenia wy-
nosz¹ odpowiednio 20 i 30 lat,
w przypadku uzyskania posia-
dania w dobrej b¹dŸ w z³ej wie-
rze. Dobra wiara istnieje wte-
dy, gdy nabywca jest przeko-
nany, i¿ posiada dan¹ rzecz
zgodnie z przys³uguj¹cym mu
prawem, a jego przekonanie
uzasadnione jest okoliczno-
œciami danego przypadku. Na-
tomiast z³a wiara jest stanem
œwiadomoœci odmiennym, od
charakteryzuj¹cego dobr¹ wia-
rê. Oznacza to, i¿ dana osoba
wiedzia³a lub mog³a wiedzieæ
o tym, ¿e w momencie objêcia
nieruchomoœci w posiadanie
prawo w³asnoœci jej nie przy-
s³ugiwa³o. Warto zaznaczyæ,
¿e zasiedzenie nieruchomoœci
jest mo¿liwe tylko w przypad-
ku nieprzerwanego jej posia-
dania. W polskim prawie istnie-
je domniemanie ci¹g³oœci po-
siadania, tak wiêc przed s¹-
dem wystarczy wykazaæ, ¿e
posiadacz naby³ rzecz w pew-
nym odleg³ym czasie i ¿e do
tej pory ni¹ w³ada jak w³aœci-
ciel. Po up³ywie okreœlonego w
prawie terminu zasiedzenia
posiadacz nieruchomoœci na-
bywa prawo w³asnoœci, nato-
miast traci je dotychczasowy
w³aœciciel. Formalnego stwier-
dzenia nabycia w³asnoœci do-
konuje s¹d w postêpowaniu
nieprocesowym, które jest
wszczynane na wniosek oso-
by zainteresowanej. W takim

postêpowaniu s¹d bada, czy
posiadanie mia³o charakter sa-
moistny, czy by³o nieprzerwa-
ne, czy u posiadacza wystêpo-
wa³a dobra czy z³a wiara oraz
czy up³yn¹³ ustawowy termin
zasiedzenia. Je¿eli potwier-
dzone zostanie istnienie tych
wszystkich przes³anek, s¹d
wyda postanowienie stwier-
dzaj¹ce nabycie w³asnoœci
przez zasiedzenie.

Podstawa prawna: Kodeks
Cywilny (Dz.U.64.16.93)

Art. 172. § 1.  Posiadacz
nieruchomoœci nie bêd¹cy jej
w³aœcicielem nabywa w³a-
snoœæ, je¿eli posiada nierucho-
moœæ nieprzerwanie od lat
dwudziestu jako posiadacz sa-
moistny, chyba ¿e uzyska³ po-
siadanie w z³ej wierze (zasie-
dzenie). § 2. Po up³ywie lat
trzydziestu posiadacz nieru-
chomoœci nabywa jej w³a-
snoœæ, choæby uzyska³ posia-
danie w z³ej wierze.

Kancelaria Doradztwa

Prawnego

Anna Kiczor
Warszawa,

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

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

kancelarialeximus@gmail.com

Zasiedzenie nieruchomoœci
Klienci kancelarii coraz czêœciej kieruj¹ do nas pytania

dotycz¹ce zasiedzenia nieruchomoœci. W zwi¹zku z tym, w
dzisiejszym artykule postaram siê przybli¿yæ Pañstwu tê for-
mê nabycia w³asnoœci.

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

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

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

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Promem z Bia³o³êki do £omianek
Pliszka (umo¿liwiaj¹ca prze-

prawê na wysokoœci ZOO i
Starówki) i S³onka (³¹cz¹ca
P³ytê Czerniakowsk¹ z Sask¹
Kêp¹) kursuj¹ CODZIENNIE:
od poniedzia³ku do pi¹tku, w
godz. 12.45 – 19.45; zaœ w
sobotê i niedzielê – w godz.
10.45 – 20.45.

Przeprawa wszystkimi
promami jest bezp³atna.

Uwaga! Dla przeprawy pro-
mowej przeszkod¹ mo¿e byæ je-
dynie zbyt wysoki lub zbyt niski
stan wody w Wiœle.              EKB

Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej

Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

ul. Chodecka 2

poszukuje pralki

i kuchenki gazowej,

które bêd¹ nieodp³atnie

przekazane podopiecznym,

tel. (22) 674-20-14.
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Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.pl

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Wydawa³oby siê, ¿e po kilku latach dzia³ania reformy s³u¿by zdrowia proble-
my, które zrodzi³y siê po jej wprowadzeniu, powinny stopniowo wygasaæ. Niestety,
daj¹ siê nam we znaki k³opoty z wyborem lub zmian¹ lekarza (limitowane raz na
pó³ roku), otrzymanie skierowania na specjalistyczne leczenie i dro¿sze badania.
Najbardziej jednak boli, ¿e s³u¿ba zdrowia przesta³a byæ w ogóle dostêpna nawet
dla tych którzy regularnie op³acaj¹ sk³adki zdrowotne.

Pewnego dnia odkry³aœ, ¿e gorzej widzisz. Nie wystarczy ju¿ wpatrywaæ siê
usilniej na przyk³ad w czytany tekst, czy te¿ przymkn¹æ oczy i daæ im odpocz¹æ.
Obraz sta³ siê zamglony i niewyraŸny. Có¿, trzeba wybraæ siê do okulisty, zbadaæ
wzrok, zastosowaæ siê do wskazówek lekarza i po k³opocie. Nic bardziej mylnego!
Okazuje siê, ¿e k³opot ze wzrokiem nie jest tym najwiêkszym problemem, ale
znalezienie odpowiedniego lekarza. Zadzwoni³aœ do poradni rejonowej, aby zapi-
saæ siê do okulisty. Jednak w recepcji uzyska³aœ informacjê, ¿e trzeba mieæ stosow-
ne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, czyli tego internisty, u którego
wed³ug deklaracji mo¿esz siê leczyæ.

Wstajesz rano, aby tu¿ po siódmej stan¹æ w ogonku przed rejestracj¹ w porad-
ni. Nie bez problemu, ale uda³o Ci siê jeszcze dostaæ numerek do internisty. Po
po³udniu przychodzisz do poradni drugi raz na wizytê u lekarza. Znowu czekasz w
kolejce, po czym Twój lekarz tylko wypisuje skierowanie do okulisty. Lekarz nie
bada Ciê, nie ma takiej potrzeby. Uff, pierwszy etap masz ju¿ za sob¹. Teraz
wystarczy umówiæ siê na wizytê u specjalisty i tu zaczynaj¹ siê schody.

Jeœli mieszkasz, tak jak ja, na Bródnie, gdzie jest blisko 10 poradni rejonowych
i du¿y, ciesz¹cy siê od lat renom¹ Szpital Bródnowski – niestety, przepad³aœ. W
mojej przychodni rejonowej badanie wzroku kosztuje 25 z³, ale mamy przecie¿
darmow¹ s³u¿bê zdrowia. Postanowi³am wiêc zbadaæ sytuacjê w innych placów-
kach. Najpierw zadzwoni³am do szpitala. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy okaza-
³o siê, ¿e w szpitalu w ogóle nie ma poradni okulistycznej. Podobnie jest w dwóch
poradniach rejonowych, dodzwoni³am siê – nie mo¿na tam zbadaæ wzroku, gdy¿
nie zatrudniaj¹ lekarzy okulistów.

W nastêpnych dwóch przychodniach zapisy s¹ prowadzone, ale... na badanie
wzroku trzeba czekaæ a¿ pó³tora miesi¹ca. Tylko w jednej poradni na Bródnie
mog³am uzyskaæ poradê okulistyczn¹ w krótkim terminie – musia³bym czekaæ

jedynie 5 dni. Do trzech poradni wcale siê nie dodzwoni³am, chocia¿ próbowa-
³am przez kilka kolejnych dni, w ró¿nych godzinach pracy poradni.

Mieæ s³u¿bê zdrowia na oku
Maj¹c w perspektywie zap³acenie 25 z³otych lub odstanie w d³ugiej kolejce do

okulisty, a póŸniej czekanie na okulary u optyka, wybra³am ³atwiejsz¹ drogê.
Uda³am siê do salonu optycznego, pomimo tego, ¿e jestem uprawniona do darmo-
wej (?) s³u¿by zdrowia.

Wprawdzie badania wzroku nie mo¿na porównaæ z wizyt¹ u dentysty, ale jeœli siê
ju¿ na coœ decydujê, chcê mieæ to szybko z g³owy. S¹dzê, ¿e myœlisz podobnie. Zale¿a³o
mi na fachowym zbadaniu wzroku i szybkim wykonaniu okularów. Wybra³am Cen-
trum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza 23, gdzie lekarze okuliœci
przyjmuj¹ w roboczy dzieñ non-stop w godzinach od 9.00 do 19.00. Informacja oka-
za³a siê prawdziwa. Lekarz wykona³ badanie okulistyczne, w tym tak¿e przy pomocy
urz¹dzenie komputerowego, zbada³ dno oka, po czym fachowo doradzi³ mi, jakie szk³a
mogê wybraæ, gdy¿ okaza³o siê muszê nosiæ okulary zarówno do czytania, jak i do
„dali”. Zamiast dwu par okularów mog³am zdecydowaæ siê na jedn¹ z odpowiednio
dobranymi szk³ami. To jest wygodne, pozwala tak¿e zaoszczêdziæ na drugiej oprawce.

Z gotow¹ recept¹ uda³am siê do drugiej sali, gdzie z mi³¹ pomoc¹ fachowca
dobra³am szybko oprawki. Gotowe ju¿ okulary odebra³am po 35 minutach (ogl¹-
da³am w tym czasie telewizjê). Muszê stwierdziæ, ¿e badanie wzroku i wybór opra-
wek, spoœród kilkudziesiêciu zadysponowanych mi do wyboru modeli w cenie ju¿
od 40 z³otych oraz oczekiwanie na odbiór okularów trwa³o krócej, ni¿ czas spê-
dzony w kolejce do lekarza pierwszego kontaktu. I tak szybko, rzetelnie i tanio
wykonano mi zarówno badanie wzroku, jak i okulary.

Sk³adki zdrowotne, podobnie jak wszyscy op³acam, ale ja ju¿ wyzby³am siê
z³udzeñ. Okazuje siê, ¿e nie mo¿na mieæ wszystkiego – darmowej wizyty u spe-
cjalisty, szybkiej porady lekarskiej, oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy. A je¿eli ju¿
mam za us³ugê p³aciæ, to niech ona bêdzie w miarê tania i wykonana fachowo,
szybko i z mi³ym uœmiechem. Tak jest w „Optokanie” na Kondratowicza 23. Myœlê,
¿e nie jest to tylko moje zdanie.                      Jolanta £. z ul. Chodeckiej

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

mo¿liwoœci, z uwzglêdnieniem
upodobañ, zdolnoœci, talentów
i przyk³adów. Powo³anie do ka-
p³añstwa i ¿ycia konsekrowa-
nego przychodzi zaœ z ze-
wn¹trz, z góry i staje siê we-
wnêtrznym imperatywem –
¿yciow¹ koniecznoœci¹. Mo¿na
j¹ odrzuciæ, ale intuicja podpo-
wiada, ¿e odmowa ta nie by³a-
by szczêœciodajna” – powie-
dzia³ po latach obecny biskup
warszawsko-praski.

I tak oto jesieni¹ 1969 roku
wst¹pi³ on do seminarium du-
chownego Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego (pal-
lotynów) w O¿arowie pod War-
szaw¹. 8 wrzeœnia 1970 r. z³o-
¿y³ pierwsz¹ profesjê zakonn¹
i zosta³ cz³onkiem tego zgro-
madzenia. Ju¿ wówczas po-
ci¹ga³a go praca misyjna, tote¿
jako alumn za³o¿y³ z grup¹
kolegów Grupê Misyjn¹ (istnie-
j¹c¹ w seminarium pallotyñ-
skim do dziœ). Œwiêceñ kap³añ-
skich udzieli³ mu 16 czerwca
1974 r. bp W³adys³aw Mizio³ek.

Wkrótce potem wyjecha³ do
Pary¿a, gdzie przez dwa lata
zg³êbia³ znajomoœæ jêzyka fran-
cuskiego i poznawa³ tajniki me-
dycyny tropikalnej, po czym
wyjecha³ do Rwandy, w której
od kilku lat pracowali jako mi-
sjonarze polscy pallotyni. Od-
t¹d kraj ten mia³ siê staæ na
wiele lat jakby drug¹ ojczyzn¹
m³odego (sta¿em) kap³ana,
który w swej pos³udze misyjnej
wykorzystywa³ te¿ swe przygo-
towanie lekarskie.

W 1978 w stolicy kraju – Ki-
gali za³o¿y³ Centrum Zdrowia
Gikondo – oœrodek lekarsko-
spo³eczny, którym kierowa³ 17
lat i Rwandyjsk¹ Akcjê Ro-
dzinn¹ dla upowszechniania
naturalnych sposobów plano-
wania rodziny. Kierowa³ rów-
nie¿ Stowarzyszeniem Oœrod-
ków Lekarskich w Kigali i pla-
cówk¹ monitoringu epidemio-

logicznego AIDS. Pracowa³ w
szpitalu rejonowym w Kabgayi
i w szpitalu uniwersyteckim w
Butare. Przez kilka lat by³ se-
kretarzem komisji miejscowe-
go episkopatu ds. zdrowia i ko-
misji ds. rodziny. W roku 1981
ks. Hoser zosta³ prze³o¿onym
Delegatury Misyjnej Ksiê¿y
Pallotynów w Rwandzie, a sie-
dem lat póŸniej pierwszym su-
periorem nowo utworzonej re-
gii tego zgromadzenia, obej-
muj¹cej Rwandê, Zair i Belgiê
(1988-91). By³ te¿ przewodni-
cz¹cym Konferencji Wy¿szych
Prze³o¿onych Zakonnych
Rwandy. A do wszystkich tych
dzia³añ dochodzi³a codzienna
praca duszpasterska jako wi-
karego i proboszcza, a tak¿e
animatora apostolstwa rodzin,
apostolstwa œwieckich i pro-
motora duszpasterstwa œrod-
ków spo³ecznego przekazu.

Te i wiele innych zadañ i
obowi¹zków, jakie pe³ni³ w
czasie pobytu w Rwandzie,
sprawi³y, ¿e gdy w kwietniu
1994 rozpoczê³o siê w Waty-
kanie zgromadzenie specjalne
Synodu Biskupów dla Afryki,
Jan Pawe³ II zaprosi³ go na nie
jako eksperta ds. rodziny i roz-
woju. Tamte obrady zbieg³y siê
w czasie z tragicznym wyda-
rzeniem – wybuchem strasznej
krwawej wojny domowej w
Rwandzie. Gdy na prze³omie
lipca i sierpnia dzia³ania zbroj-
ne usta³y, pozostawiaj¹c
ogromne zniszczenia material-
ne, wielk¹ rzeszê zabitych, sie-
rot i bezdomnych, a przede
wszystkim nies³ychane spu-
stoszenia duchowe w ludziach,
w lipcu 1994 papie¿ mianowa³
ks. Hosera wizytatorem apo-
stolskim w tym afrykañskim
kraju. Mia³ wówczas uprawnie-
nia nuncjusza, który w czasie
wojny domowej zosta³ odwo-
³any: odwiedza³ diecezje, po-
wo³ywa³ administratorów apo-
stolskich w wakuj¹cych diece-

zjach, pomaga³ biskupom i
ksiê¿om organizowaæ na nowo
pracê duszpastersk¹. A trzeba
pamiêtaæ, ¿e tamtejszy Koœció³
bardzo dotkliwie, materialnie i
duchowo, odczu³ skutki œlepej
wzajemnej nienawiœci g³ów-
nych zamieszkuj¹cych ten kraj
narodów: Tutsi i Hutu. Polski
pallotyn piastowa³ to stanowi-
sko do czasu, gdy 25 marca
1995 Ojciec Œwiêty móg³ mia-
nowaæ nowego nuncjusza
apostolskiego (zosta³ nim
zreszt¹ tak¿e Polak abp Ju-
liusz Janusz – obecnie nun-
cjusz na Wêgrzech).

Po powrocie do Europy w la-
tach 1996-2003 ks. Hoser by³
prze³o¿onym Regii Mi³osierdzia
Bo¿ego pallotynów we Francji i
cz³onkiem Rady Misyjnej Kon-
ferencji Wy¿szych Prze³o¿o-
nych Zakonnych w tym kraju. W
tym te¿ czasie, z ramienia Kon-
gregacji Ewangelizacji Narodów
kilkakrotnie odwiedza³ semina-
ria duchowne w krajach misyj-
nych. W listopadzie 1998 r. pro-
wadzi³ czterodniowe rekolekcje
dla biskupów polskich na Jasnej
Górze. W 2001 r. wspó³tworzy³
Afrykañsk¹ Federacjê Akcji Ro-
dzinnej. W 2004 r. zosta³ rekto-
rem Pallotyñskiej Prokury Misyj-
nej w Brukseli i pracowa³ dusz-
pastersko w Unii Europejskiej.

22 stycznia 2005 Jan Pawe³
II powo³a³ go na sekretarza po-
mocniczego Kongregacji Ewan-
gelizacji Narodów i przewodni-
cz¹cego Papieskich Dzie³ Mi-
syjnych (PDM) wraz z wyniesie-
niem do godnoœci arcybiskupa
tytularnego Tepelte. Sakry
udzieli³ mu 19 marca 2005 w
kaplicy Papieskiego Kolegium
Urbanianum w Rzymie ówcze-
sny prefekt Kongregacji kard.
Crescenzio Sepe, a wspó³kon-
sekratorami byli metropolita Ki-
gali w Rwandzie abp Thaddée
Ntihinyurwa i sekretarz Jana
Paw³a II abp (obecnie kardyna³)
Stanis³aw Dziwisz.

Odpowiada³ wówczas za
dzia³alnoœæ czterech Papie-
skich Dzie³ Misyjnych (PDM),
których zadaniem jest propago-
wanie misji wœród wiernych na
ca³ym œwiecie oraz duchowe i
materialne wpieranie misyjne-
go zaanga¿owania Koœcio³a.
Na czele Najwy¿szego Komi-
tetu PDM stoi z urzêdu prefekt
Kongregacji (obecnie jest kard.
Ivan Dias z Indii), podczas gdy
sekretarz pomocniczy prze-
wodniczy Najwy¿szej Radzie
PDM, która na co dzieñ koor-
dynuje dzia³alnoœæ poszczegól-
nych Dzie³ i ich wspó³pracê z
ich oddzia³ami w ró¿nych kra-
jach. W tym charakterze abp
Hoser by³ bardzo aktywny nie
tylko w Rzymie, ale równie¿
je¿d¿¹c po œwiecie i odwiedza-
j¹c Dzie³a w terenie.

I na tym w³aœnie stanowisku
zasta³a go 24 maja br. papie-
ska nominacja na biskupa war-
szawsko-praskiego. Na dzieñ
swego ingresu, czyli uroczyste-
go objêcia swego urzêdu, nowy
pasterz diecezji wybra³ 28
czerwca, gdy wieczorem tego¿
dnia w Koœciele rozpocz¹³ siê
og³oszony przez Benedykta
XVI Rok œw. Paw³a. Zdaniem
abp. Hosera, jest to wa¿ne wy-
darzenie zarówno dla ca³ego
Koœcio³a powszechnego, jak i
dla diecezji, w której mia³ roz-
pocz¹æ sw¹ pos³ugê. W kaza-
niu podczas Mszy œw. ingreso-
wej powiedzia³, ¿e za przyk³a-
dem Aposto³a Narodów, który
zak³ada³ wspólnoty koœcielne,
chce budowaæ ¿ywy Koœció³,
wspólnotê zgromadzon¹ wokó³
Eucharystii. Dodajmy jeszcze,
¿e w czasie tamtej Mszy nowe-
go biskupa warszawsko-pra-
skiego wspierali swoj¹ obecno-
œci¹ m.in. przedstawiciele Kon-
gregacji Ewangelizacji Naro-
dów, w której pracowa³ przez
ostatnie trzy lata, goœcie z
Rwandy, w której by³ misjona-
rzem i pallotyni – jego wspó-
³bracia zakonni.

„Nigdy nie ¿a³owa³em, ¿e
zosta³em lekarzem i nigdy nie
mia³em w¹tpliwoœci co do mo-

jego powo³ania kap³añskiego i
do ¿ycia konsekrowanego” –
powiedzia³ kiedyœ abp Hoser. I
zaraz doda³, ¿e „obie te dzie-
dziny s¹ „zach³anne” i „zazdro-
sne”, domagaj¹ siê wy³¹czno-
œci i nie sposób im siê oddawaæ
we wzajemnej separacji”. A jed-
nak przez 21 lat pracy misyjnej
w Afryce stara³ siê je ³¹czyæ.

Na wieœæ o papieskiej nomi-
nacji dla abp. Hosera metropo-
lita warszawski abp Kazimierz
Nycz powiedzia³, ¿e nowy bi-
skup diecezjalny mo¿e wnieœæ
„cenny wk³ad w wytyczanie
g³ównych linii pracy ewangeli-
zacyjnej Koœcio³a w Polsce”.
Podkreœli³, ¿e „do diecezji war-
szawsko-praskiej przychodzi
biskup ogromnie doœwiadczo-
ny i cz³owiek o bardzo szero-
kich horyzontach”. Doda³, ¿e
jest to cz³owiek skromny, bez-
poœredni i ³atwo nawi¹zuje
kontakty. „Nie stwarza niepo-
trzebnego dystansu, wrêcz
przeciwnie. Wp³ywa integruj¹-
co na œrodowiska, które siê
wokó³ niego tworz¹” – zazna-
czy³ abp Nycz. Jego zdaniem,
misyjne i duszpasterskie do-
œwiadczenie abp. Hosera
mo¿e przynieœæ korzystne
owoce w samej Warszawie,
która „jako wielka metropolia
jest te¿ swego rodzaju terenem
misyjnym”.

W jednym z wywiadów nowy
biskup warszawsko-praski po-
wiedzia³, ¿e wci¹¿ potrzebni w
naszych czasach misjonarze
maj¹ byæ œwiadkami Koœcio³a
powszechnego w Koœciele lo-
kalnym. Podkreœli³, ¿e misjo-
narz XXI w. winien byæ cz³owie-
kiem o szerokich horyzontach
myœlowych, œwietnie przygoto-
wanym do pracy misyjnej i m¹-
drym czytelnikiem znaków cza-
su oraz musi umieæ dawaæ
œwiadectwo w szybko zmienia-
j¹cym siê œwiecie. W tym kon-
tekœcie na szczególn¹ uwagê
zas³uguje docenianie znacze-
nia œrodków przekazu, „nie
mo¿na bowiem dzisiaj g³osiæ

kazañ w stylu barokowym”, dla-
tego abp Hoser pragnie prze-
³amaæ istniej¹ce jeszcze barie-
ry w komunikacji koœcielnej.
Koœció³ musi zw³aszcza przejœæ
w swym duszpasterstwie od
swego rodzaju slangu, wpraw-
dzie poprawnego teologicznie,
ale ma³o skutecznego z punk-
tu widzenia komunikowania siê
z cz³owiekiem. „Ma to byæ jê-
zyk zrozumia³y dla ludzi, aby
wiedzieli oni, ¿e nie s¹ to tylko
podnios³e i odœwiêtne wypo-
wiedzi i komunikaty, ale ¿e do-
tycz¹ one ¿ycia osób, rodzin i
poszczególnych zawodów, do
¿ycia spo³ecznego i polityczne-
go” – stwierdzi³ nowy pasterz
prawobrze¿nej Warszawy.

Dodajmy na zakoñczenie, ¿e
diecezja warszawsko-praska
jest jedn¹ z 13 nowych teryto-
rialnych jednostek koœcielnych
w Polsce, ustanowionych przez
Jana Paw³a II bull¹ „Totus Tuus
Poloniae Populus” z 25 marca
1992. Papie¿ podzieli³ wów-
czas rozleg³¹ i gêsto zalud-
nion¹ archidiecezjê war-
szawsk¹ na dwa mniejsze ob-
szary, przy czym granica miê-
dzy nimi bieg³a wzd³u¿ biegu
Wis³y. W ten sposób na tere-
nie stolicy s¹ dwie jednostki
koœcielne z w³asnymi struktu-
rami organizacyjnymi. Pierw-
szym biskupem nowej diecezji
zosta³ ówczesny biskup po-
mocniczy archidiecezji war-
szawskiej Kazimierz Roma-
niuk. Pe³ni³ on swój urz¹d do
26 sierpnia 2004 – wtedy to Jan
Pawe³ II mianowa³ jego na-
stêpc¹ dotychczasowego bi-
skupa polowego abp S³awoja
Leszka G³odzia, który z kolei
ust¹pi³ z tego stanowiska, gdy
17 kwietnia br. Benedykt XVI
powo³a³ go na arcybiskupa
metropolitê gdañskiego. Abp
Hoser jest wiêc trzecim bisku-
pem warszawsko-praskim i
drugim – po swym bezpoœred-
nim poprzedniku – który jest
arcybiskupem tytularnym.

Krzysztof Go³êbiowski

Nasz arcybiskup
dokoñczenie ze str. 1

Foto Ryszard Rzepecki
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne

♦♦♦♦♦     Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej

♦♦♦♦♦     Opiniowanie i przygotowanie umów

♦♦♦♦♦     Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody

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

♦♦♦♦♦     Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)

♦♦♦♦♦     Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74

Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt

do swoich oczekiwañ

WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku

i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.

Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie

dopasowany do Twoich oczekiwañ.

Proste, prawda?

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7

♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outsourcing

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

23 czerwca rozpoczê³y siê warsztaty artystyczne i wypo-
czynek m³odych adeptów sztuki w Przewiêzi k/Augustowa.
Instruktorzy z Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie, orga-
nizatora wyjazdu, prowadz¹cy m.in. zajêcia taneczne, malar-
skie, fotograficzne, zadbali, by czas spêdzony na Mazurach
by³ bardzo twórczy. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ za³o¿enia i redak-
cji w³asnego blogu  http://artystycznezacisze.blog.onet.pl.
A oto kilka relacji z ich pobytu:

23 czerwca - Dzieñ pierwszy - poniedzia³ek
Rano wyjechaliœmy z Warszawy o 9.00, w po³owie drogi staneli-

œmy aby zjeœæ i sie napiæ. Do Przewiêzi dotarliœmy piêæ godzin póŸ-
niej. Po wypakowaniu ruszyliœmy na pla¿ê. Pogoda dopisa³a by³o
piêkne s³oñce. Po obiedzie poszliœmy na Patelniê - piekn¹ pla¿ê na
wzgórzu.Tam bawiliœmy siê w kalambury. Wygra³a dru¿yna zielo-
nych. My jesteœmy dru¿yna czerwonych (kolor chust jest kolorem
grupy). Zgrana dru¿yna - Daria, Oliwia, Marta, Zuzia i Dominika

Nauczyciele s¹ bardzo fajni, byliœmy w wiecznym ruchu. Co tu
mówiæ, to by³ super dzieñ. Tadeusz lat 10, Marcin 9, Daniel 9, Kamil
7, Kamil 8, Damian 8.

24 czerwca - Dzieñ drugi - wtorek

Dziœ bawiliœmy sie w poszukiwaczy skarbów. Musieliœmy szukaæ
wskazówek i szyfrów, by odnaleŸdŸ skarb. Skarb odnaleŸli wszyscy
i w nagrode dostaliœmy lizaki ze strona internetow¹ domu kultury.
Ania, Danuta, Martyna i Marcela, domek 12

25 czerwca - Dzieñ trzeci - œroda 
Dziœ prze¿yliœmy du¿o ciekawych przygód m.in. poszukiwanie

skarbów. Najpierw musieliœmy znale¿æ mapê i wskazówki. Pierwsz¹
wskazówkê znalezliœmy jako mapê. Druga wskazówka by³a w skle-
pie, to by³a kartka z napisem „zacisze’’. Pó¿niej znale¿liœmy kartke
ze wskazówk¹ w okr¹g³ym stole na „patelni’’. Nastepnie znale¿li-
œmy list w butelce, przywi¹zanej sznurkiem do drzewa nad jeziorem
Bia³ym. Znalezliœmy równiez kartkê przyczepion¹ pinezk¹ do tabli-
cy «»znajd¿ 100 szyszek’’. Nazbieraliœmy 100 szyszek i poszliœmy
nad Kana³ Augustowski a tam by³a butelka z napojem Bogów/na-
pój pepsi ufundowany przez grupê pomarañczow¹-ch³opców, kupili
równie¿ sól i dosypali do napoju. Poszliœmy nad jezioro szukaæ 9
wojowników, którzy mieli dla nas zagadki. Zagadki odgdliœmy i zna-
leŸliœmy skarb, szczêœliwi zadowoleni zjedliœmy skarb, czyli LIZAKI.
Danuta, Anna, Martyna, Marcela, domek 12

Po kilku dniach przerwy m³odzie¿ z Domu Kultury „Zacisze”
wyruszy³a na kolejn¹ wakacyjn¹ przygodê, tym razem do Vistitis
na Litwie, le¿¹cej u zbiegu trzech granic: polskiej, litewskiej i rosyj-
skiej. Obóz zosta³ zorganizowany w ramach projektu „Jêzyk sztuki
zbli¿a” przez partnerów: Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie i Cen-
trum Dzieci i M³odzie¿y w Vilkaviskis na Litwie, dofinansowany przez
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany M³odzie¿y. Wziê³o w nim udzia³
30 osób, w tym osoby z dysfunkcj¹ s³uchu i niepe³nosprawne.

W piêciodniowych warsztatach artystycznych m.in.: malarskich,
fotograficznych, tanecznych m³odzie¿ szuka³a wspólnych korzeni
europejskich w naszych kulturach narodowych, nabywa³a nowych
umiejêtnoœci. Du¿¹ czêœæ zajêæ poœwiêcono ekologii. Nowoczesne
œrodki przekazu, a w szczególnoœci Internet, pozwoli³y na stworze-
nie blogu. Przygotowano prezentacjê multimedialn¹.. I tym razem
powsta³ blog, a w nim czytamy mi.in.:

5 lipca 2008 r. – dzieñ pi¹ty
Dzisiejszy dzieñ by³ bardzo pracowity i twórczy. Szczególnie do-

tyczy to dalszego przygotowania filmów. Z materia³ów, które na-
krêciliœmy dzieñ wczeœniej trzeba by³o zmontowaæ filmy reklamowe
o Polsce i Litwie. Och nie by³o to ³atwe zadanie. Przygotowanie piêcio-

minutowych prezentacji trwa³o kilka godzin. Wywo³a³o wiele emo-
cji, œmiechu, ale równie¿ nerwowoœci, czy zd¹¿ymy, jak odbior¹ przy-
gotowan¹ prezentacjê inni.

Zadanie by³o o tyle trudne, ¿e nie korzystaliœmy z Internetu, czy
innych pomocy. Wielu z nas zadawa³o pytanie, jakie symbole bêd¹
czytelne dla obcokrajowców poza flag¹, hymnem itp. Czy nam siê
uda³o? Chyba tak. Na wieczornym pokazie by³o ok. 130 osób.

Dzisiejsze dzia³ania plastyczne to praca na du¿ych kartonach o
formacie 100/70 cm. Z wczeœniej przygotowanych projektów powsta³y
malarskie prace ukazuj¹ce piêkne litewskie ³¹ki. Najciekawsze by³o
to, ¿e malowaliœmy je nie pêdzlami, a u¿ywaliœmy do tego d³oni.

…Czêœæ dnia spêdziliœmy równie¿ na basenie, w saunach i na wod-
nej rekreacji. Wieczorem zaprosiliœmy na nasz wernisa¿ i pokaz foto-
grafii z projektu du¿o goœci. W sumie by³o nas ok. 130 osób – Litwinów,
Polaków, Amerykanów – prawdziwie miêdzynarodowa mieszanka.

Ogl¹daj¹c prezentacjê fotograficzn¹ (przygotowan¹ podczas warsz-
tatów fotograficznych) byliœmy zaskoczeni, ¿e a¿ tyle zrobiliœmy w tak
krótkim czasie. Ka¿da fotografia uruchomia³a w nas jeszcze w³asne,
osobiste wspomnienia. W koñcu po d³ugich oczekiwaniach nast¹pi³a
premiera filmów o Polsce i Litwie. Zosta³y przyjêto owacyjnie.

Wspólne tañce przygotowane przez nas podczas tych kilku dni
rozgrza³y jeszcze bardziej atmosferê. Ech, co to by³y za pl¹sy. Ofi-
cjaln¹ czeœæ taneczn¹ zakoñczy³ pokaz w wykonaniu naszych kole-
gów z Litwy, którzy na co dzieñ tworz¹ zespó³ taneczny. Potem by³a
dyskoteka i dyskusje w domkach do bia³ego rana.

A tak to wszystko siê zaczê³o. Zapraszamy do lektury blogu
www.jezyksztuki.blog.onet.pl.

To jeszcze nie koniec wakacji z Domem Kultury „Zacisze”. Ju¿ 7
sierpnia br. dzieci wyje¿d¿aj¹ na kolonie artystyczne nad morzem w
Dar³ówku ko³o Koszalina. Bie¿¹c¹ relacjê z ich pobytu bêdzie mo¿-
na przeczytaæ na blogu www.artystycznezaciszecd.blog.onet.pl. 

Natomiast w dniach 18-30 sierpnia odbêdzie siê obóz artystycz-
ny (taneczno-sportowy) dla wszystkich chêtnych w Oœrodku szkole-
niowo-wypoczynkowym w Wólce Biskiej.

Wakacje z Domem Kultury „Zacisze”DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

ciñska. Wœród czynników, któ-
re maj¹ na ni¹ wp³yw, wymieni-
³a m.in.: wzorce wyniesione z
rodziny pochodzenia, rodzaj
wsparcia od rodziny w³asnej
b¹dŸ ojca dziecka, dylematy
wychowawcze, poczucie osa-
motnienia i lêk o przysz³oœæ,
trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹,
w³asny wzorzec moralny, nega-
tywny obraz mê¿czyzny, walkê
o przetrwanie oraz stereotypy
spo³eczne, pejoratywnie oce-
niaj¹ce samotne matki. Udzia³
w programie pomo¿e tym kobie-
tom w nabyciu umiejêtnoœci
psychospo³ecznych, korzysta-
niu z prawa, da im tak¿e wspar-

dokoñczenie ze str. 1

Start w samodzielnoœæ
cie ekonomiczne dla uzyskania
wykszta³cenia. Praktyczna rada
w przypadku  dylematów wy-
chowawczych: zaprzyjaŸniæ siê
z pracownikiem OPS i z psy-
chologiem szkolnym, wycho-
wawc¹. W 90% kobiety te nie
mog¹ liczyæ na pomoc rodziny;
dziêki programowi bêd¹ umia-
³y liczyæ na dobre w³asne si³y.

W poznaniu siebie, jako dro-
dze rozwoju i wyjœcia z kryzy-
su, pomo¿e samotnym matkom
… filozofia. Zajêcia z tej dzie-
dziny zapowiedzia³ dr Tomasz
Femiak. Celem filozofa nie jest
przyzwyczajaæ do siebie, lecz
pomagaæ poszukiwaæ narzêdzi,
postawiæ pytania; wnioski wy-

snuwa sam zainteresowany.
Podstawowym narzêdziem filo-
zofa antycznego by³a uwaga;
dziœ nasza uwaga jest rozpro-
szona, wybiórcza – trzeba j¹
wzmocniæ. „Filozofia to przede
wszystkim dyskurs” – zgodnie
z t¹ definicj¹  prelegent gor¹co
zachêca³ do zadawania pytañ,
³atwych i trudnych. Niektóre
mamy musia³y na miejscu zdaæ
egzamin z umiejêtnoœci podzie-
lenia uwagi miêdzy s³owami
prelegentów a potrzebami swo-
ich niemowl¹t.

Projekt OPS Praga Pó³noc
zak³ada indywidualn¹ pracê z
pracownikami socjalnymi, do-
radc¹ zawodowym, psycholo-
giem. Wszystkie zajêcia pomog¹
samotnym matkom umiejêtnie
poruszaæ siê na rynku pracy,
podnios¹ ich samoocenê i samo-
dzielnoœæ w kszta³towaniu wa-
runków ¿ycia. Do tzw. twardych
rezultatów projektu jego twórcy
zaliczaj¹: 51 kontraktów spo³ecz-
nych, uzyskanie kwalifikacji za-
wodowych przez 70% uczestni-
czek. Przewiduj¹, ¿e 20% podej-
mie pracê, 50% uzyska kwalifi-
kacje w zakresie umiejêtnoœci
korzystania z nowych technolo-
gii, 30% uniezale¿ni siê od opie-
ki spo³ecznej, a 15% bêdzie kon-
tynuowaæ naukê.

Efekt podjêtych dzia³añ
przedstawione zostan¹ na
konferencji zamykaj¹cej pro-
jekt, w grudniu br.                K.

28 lipca w po³udnie dzienni-
karka NGP obserwowa³a roz-
biórkê rusztowañ jednego z
pionów balkonowych  budyn-
ku na Wysockiego 16. Zapy-
tani o przyczynê opóŸnieñ prac
robotnicy mówili, ¿e zmieni³ siê
podwykonawca.

Po oficjaln¹ odpowiedŸ na-
sza wys³anniczka uda³a siê  do
zarz¹du Spó³dzielni Mieszka-
niowej „Bródno”. Na pocz¹tku
spotka³o j¹ przyjemne zasko-
czenie: choæ nie by³a wcze-
œniej umówiona, zosta³a przy-
jêta przez wiceprezesa Henry-
ka Szrota. Mi³o by³o przekonaæ
siê, ¿e Pan Wiceprezes zna
nasz¹ gazetê.  Niestety, popro-
szony o mo¿liwoœæ nagrania
na dyktafonie odpowiedzi  na
skargê naszej Czytelniczki –
zdecydowanie odmówi³.

W rozmowie Pan Wiceprezes
generalnie nie potwierdzi³ zarzu-
tów; 3-tygodniowemu bezrucho-
wi w pracach – zaprzeczy³. Jako
ewentualn¹ przyczynê przerwy w
pracach wymieni³ deszcz lub
œmieræ kierownika budowy. Jego
zdaniem, roboty postêpuj¹ w spo-
sób prawid³owy. Jest nawet wy-
st¹pienie mieszkañców s¹sied-
nich bloków o podobne prace.
Prawdopodobnie umowa z firm¹
„Ambro¿y” zostanie rozszerzona.

Wiceprezes uzna³, ¿e w ogó-
le nie jest to sprawa, któr¹ pra-
sa powinna nag³aœniaæ. W³a-
œciw¹ drog¹ by³aby interwencja
spó³dzielcy bezpoœrednio u wi-
ceprezesa SM „Bródno”. By³a
jedna taka interwencja i zosta-
³a za³atwiona pozytywnie – ro-
boty na tym balkonie zosta³y za-
koñczone, rusztowanie zdjêto,
a lokatorzy mogli wyjechaæ na
urlop. Wiceprezes nie pozwoli³
jednak na ujawnienie konkret-
nego adresu. Pokaza³ nato-
miast zeszyt, w którym odnoto-
wywane s¹ zg³oszenia miesz-
kañców, którzy chc¹ umówiæ siê

Skarga spó³dzielcy

OBOZY WCZASY - w Polsce i za granic¹
WYCIECZKI LOTNICZE - last minute non-stop!

Us³ugi przewodnickie - noclegi w Wilnie

biuro@sun-line.pl , www.sun-line.pl

ul. Jagielloñska 16
tel. 022 818 26 95

Zapraszamy pn.-pt. w godz. 10-18

9 czerwca na budynku przy ul. Wysockiego 16 za³o¿ono
rusztowanie, umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie remontu balko-
nów. Przez 3 tygodnie nic siê nie dzia³o. Na interwencjê z SM
„Bródno” us³ysza³am: „Wykonawca niesolidny, nie mo¿na nic
zrobiæ”. Nie skoñczyli prac w jednym pionie, za³o¿yli ruszto-
wania w innych. Do 15 lipca czêœæ prac mia³a byæ skoñczona,
tak siê jednak nie sta³o. Jest sezon urlopowy; czy mo¿na spo-
kojnie wyjechaæ, zostawiaj¹c mieszkanie, do którego jest
³atwy dostêp przez rusztowanie? Taki sygna³ przekaza³a nam
Czytelniczka, prosz¹c o interwencjê w SM „Bródno”.

na rozmowê w godzinach przy-
jêæ w ka¿dy czwartek w  godz.
14  - 16. W ostatnich kilku tygo-
dniach z takiej okazji skorzysta-
³a zaledwie jedna osoba.  Trak-
tuj¹c powa¿nie gotowoœæ Pana
Wiceprezesa do kontaktów,

podajemy nr telefonu do zapi-
su na rozmowê: 022 675 20
52.T¹ drog¹ spróbujemy dowie-
dzieæ siê o terminie zakoñcze-
nia prac na Wysockiego 16.

Mamy nadziejê, ¿e na prze-
szkodzie nie stanie z³o¿enie wy-
mówienia przez mgr in¿. Henry-

ka Szrota, o czym przeczytaliœmy
w miesiêczniku „Nasze Bródno”
nr 7(151) z lipca br.                    K.
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WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
J. POLSKI doœwiadczona
nauczycielka 022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI, student, do-
œwiadczenie, dojazd,
0602-748-254

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

US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samo-
chodowej, 10 lat Karcherem,
dojazd gratis

ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POSADZKI agregatem
mixokret, 0509-475-465
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Sko-
czylasa 10/12 lok. 82

STUDNIE 022 789-33-89
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO WYNAJÊCIA 2 pokoje
z kuchni¹ 0882-534-654
SPRZEDAM mieszkanie w
Markach, 82m2, 4 pokoje,
blok z 2004 roku, wysoki
standard, tel. 0505-643-461

DAM PRACÊ
ATRAKCYJNE wynagrodze-
nie dla osób z ksi¹¿eczk¹
Sanepidu przy produkcji
s³odyczy, tel. 022 661 50 05,
0501-326-691

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

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

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

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

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

Proszê Szanownych Pañstwa. Stracili-
œmy Bronis³awa Geremka. By³ klas¹ dla
tzw. klasy politycznej. By³ wzorem do na-
œladowañ i partnerem do wspó³pracy.
Niech pozostanie taki w³aœnie w naszej
zbiorowej pamiêci i nam, wyborcom, niech
przypomina, jaki powinien byæ polityk.

Na œmieræ najlepszym antidotum jest
¿ycie. Chcia³bym poœwieciæ kilka s³ów po-
rodom u zwierz¹t.

Ci¹¿a u psów i kotów trwa  58 do 68
dni. Najczêœciej do skurczy porodowych
dochodzi ok 62-63 dnia jej trwania. Po-
ród poprzedzany jest zachowaniami
zwiastunowymi. Przysz³a mama przesta-
je jeœæ, jest niespokojna, bardzo czêsto
zmienia miejsce. Szuka - w jej pojêciu -
miejsca intymnego i bezpiecznego. Czê-
sto nie zgadzamy siê z tym wyborem,
poniewa¿ kotki zw³aszcza potrafi¹ rodziæ
w ³ó¿ku swoich w³aœcicieli. Czêstym zwia-
stunem u suk jest odruch kopania nory.

U obydwu gatunków pojawienie siê
mleka w sutkach to znak, ¿e w ka¿dej
chwili mo¿e dojœæ do akcji porodowej. Jak
to siê dzieje? Widoczne staja siê wyraŸ-
ne skurcze wewn¹trz brzucha. Towarzy-
szy temu niepokój, sapanie i ból. Ból nie
jest bardzo nasilony, ale wi¹¿e siê z
otwieraniem œwiat³a szyjki macicy. Ide-
alnie jest, jak pierwszy osesek poka¿e
siê po 2 godzinach. Górn¹ granic¹ od
momentu rozpoczêcia porodu do ko-
niecznej interwencji lekarskiej jest 12 go-
dzin. Z mojego doœwiadczenia, zw³asz-
cza wieczorne porody koñcz¹ siê sukce-
sem nad ranem. Do tego pomocy wete-
rynaryjnej udzieli lekarz, który jest wy-
poczêty i posiada doskona³¹ koncentra-

cjê. Zrywanie w nocy zaprzyjaŸnionego
lekarza zwykle koñczy siê czekaniem do
rana lub przyspieszeniem tego, co  i tak
ma siê staæ. Jest jednak moment, na któ-
ry nale¿y zwróciæ uwagê: je¿eli wyst¹-
pi¹ bóle parte po których nie pojawia
siê osesek, lub pojawia siê w drogach rod-
nych, ale ¿adn¹ miar¹ nie mo¿e ich opu-
œciæ. Jest zjawisko niestosunku porodo-
wego, w którym œrednica p³odu jest wiêk-
sza ni¿ szyjki macicy lub u³o¿enie nowo-
rodka jest nieprawid³owe. Wtedy nale¿y
jak najszybciej udzieliæ zwierzakowi po-
mocy. Namawiam wszystkich, aby ak-
tywnie uczestniczyli w porodach swoich
pupili. Jak mo¿na pomagaæ? Je¿eli po-
ka¿e siê sinogranatowy pêcherz p³odo-
wy nale¿y go delikatnie podci¹gaæ w
swoj¹ stronê. Czynnoœæ powtarzamy pul-
sacyjnie, dostosowuj¹c do czêstotliwoœci
skurczów. Jest moment, kiedy p³ód wraz
ze swoim pêcherzem wypada na œwiat.
Nale¿y wówczas rozerwaæ ³o¿ysko, skie-
rowaæ nos noworodka w dó³ i jak naj-

Poród
szybciej czyst¹ œciereczk¹ oczyœciæ noz-
drza i jamê ustn¹ z wód p³odowych. Na-
stêpnie oczyszczamy m³ode cia³ko z wil-
goci i odrywamy lub odcinamy (po
uprzednim podwi¹zaniu!) pêpowinê.
D³ugoœæ pêpowiny powinna wynosiæ co
najmniej 3 cm. Je¿eli matka chce zjeœæ
³o¿ysko, mo¿na pozwoliæ na konsump-
cjê 1 sztuki. Bêdzie Ÿród³em hormonów
u³atwiaj¹cych poród. Zjadanie wiêkszych
iloœci mo¿e skutkowaæ niestrawnoœci¹ fi-
zjologiczn¹, czyli prawid³ow¹, ale moc-
no dokuczliw¹ dla domowników. Nie
nale¿y siê baæ sytuacji, w której urodz¹
siê m³ode, a nie urodz¹ siê ³o¿yska. Z
czasem rozpuszcz¹ siê w macicy, daj¹c
ciemn¹, ale bezwonn¹ wydzielinê z dróg
rodnych. Namawiam jednak na wizytê
u lekarza weterynarii w celu os³onowe-
go podania antybiotyku, najlepiej takie-
go, który nie dzia³a³by na organizmy no-
worodków. Poród jest przepiêknym prze-
¿yciem dla wszystkich. Towarzysz¹ mu
wszystkie zjawiska, które towarzysz¹ po-
rodom u kobiet, ³¹cznie z depresj¹ po-
porodow¹. Jednakowo¿ duma z potom-
stwa przes³ania szybko niestosowne
chwile.

W warszawskich oœrodkach wci¹¿ trwaj¹
zapisy na bezp³atne badania kolonoskopo-
we prowadzone w ramach Programu Badañ
Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania
Raka Jelita Grubego.

Warszawiacy spe³niaj¹cy kryteria wieko-
we (50-65 lat, lub 40-65 lat, gdy wœród
krewnych pierwszego stopnia stwierdzono
raka jelita grubego) mog¹ zg³aszaæ siê do:

1) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Sk³odowskiej-Curie, Program Badañ Przesie-
wowych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warsza-
wa, tel. 022 546-24-45 fax. 546-30-45,
czynny: wt.-pt. w godz. 9-14, pn. 9-18;

2) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Pro-
gram Badañ Przesiewowych, Pracownia Endo-
skopii, ul. Wo³oska 137, 02-507 Warszawa, tel.
0-22 508-14-76, czynny w godz. 8-15;

3) Olympus Endoterapia filia I, Program
Badañ Przesiewowych, Pracownia Endosko-
pii, ul. Waryñskiego 10A, 00-636 Warsza-
wa, tel. 0-22 825-62-99;

4) Olympus Endoterapia Sp. z o. o., Pro-
gram Badañ Przesiewowych, Pracownia En-
doskopii, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa,
tel. 0-22 332-78-03, czynny w godz.11-18;

5) Szpital Bielañski im. Ks. J. Popie³usz-
ki SP ZOZ, ul. Ceg³owska 80, 00-809 War-
szawa, tel. 0-22 569-03-25 czynny: wt., œr.
i pt. w godz. 8-14, pn. i czw. 8-17;

6) Samodzielny Publiczny Centralny Szpi-
tal Kliniczny w Warszawie, Program Badañ
Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul.
Banacha 1A, 02-097 Warszawa, tel. 0-22
599-11-57, czynny w godz.8-13.

Szczegó³owe informacjê na temat war-
szawskich oœrodków realizuj¹cych bezp³atne

OCAL – ADOPTUJ
Ruszy³a druga edycja kampanii „Ocal! – Adoptuj” prowadzonej przez Fundacjê

Azylu pod Psim Anio³em. Przedstawia ona psy i koty, przebywaj¹ce w azylu w Falenicy
by zachêciæ do ich adopcji. Jest to w tej chwili priorytetowe zadanie w obliczu zbli¿aj¹-
cej siê nieuchronnie koniecznoœci wyprowadzki schroniska z zajmowanego terenu.

Kampania prowadzona bêdzie w mediach, a tak¿e w formie wêdruj¹cej po mieœcie
wystawy fotograficznej. W zwi¹zku z tym prosimy osoby, organizacje, szko³y i wszelkie
inne instytucje chêtne do udzia³u w akcji o kontakt z Fundacj¹. Wasza pomoc mo¿e pole-
gaæ na zaproszeniu naszej akcji na swoj¹ stronê internetow¹, do gazety, audycji radio-
wej... Mo¿e to byæ zaproszenie na swój teren naszej wystawy, albo kolportowanie na mie-
œcie naszej ulotki adopcyjnej. Jesteœmy te¿ otwarci na Wasze pomys³y w tej sprawie.

Kontakt: Renata Markowska, 022 213 88 83, 509 117 723, r.markowska@wp.pl
Nowa Gazeta Praska towarzyszy Fundacji pod Psim Anio³em od wielu lat. Po-

staramy siê zamieœciæ informacje o wszystkich miejscach z naszego terenu, w któ-
rych wystawa bêdzie prezentowana.

Bezp³atne badania kolonoskopowe dla mieszkañców Warszawy
badania w ramach Programu Badañ Przesie-
wowych mo¿na uzyskaæ pod numerem infoli-
nii spo³ecznej akcji informacyjnej „WyprzedŸ
raka” 0 800 307 607 (po³¹czenie bezp³atne
z telefonów stacjonarnych) lub 0 22 845 70
31 (po³¹czenie z telefonów komórkowych,
koszt wed³ug stawek operatora) oraz na stro-
nie internetowej www.wyprzedzraka.pl. Info-
linia dzia³a w dni robocze, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 10 do 16.

„Program Badañ Przesiewowych cieszy
siê w tym roku du¿ym zainteresowaniem” –
powiedzia³ profesor Jaros³aw Regu³a, koor-
dynator ogólnopolskiego Programu Badañ
Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania
Raka Jelita Grubego, Kierownik Kliniki Ga-
stroenterologii Centrum Onkologii w Warsza-
wie. „Czêœæ z oœrodków bior¹cych udzia³ w
Programie wykorzysta³a ju¿ ponad po³owê
przyznanej puli badañ. We wszystkich sze-
œciu warszawskich oœrodkach uczestnicz¹cych
w Programie wci¹¿ mo¿na zapisywaæ siê na

bezp³atne badania kolonoskopowe. Program
trwa do wyczerpania miejsc, dlatego warto
zg³aszaæ siê ju¿ teraz, by wyprzedziæ raka”.

Na raka jelita grubego w Polsce umiera
rocznie ponad 8 000 osób, ponad 13 000 co
roku zapada na tê groŸn¹ chorobê. Grup¹
podwy¿szonego ryzyka s¹ osoby powy¿ej 50.
roku ¿ycia, a szczyt zachorowañ wystêpuje
po 60. roku ¿ycia. Pacjenci z grup ryzyka –
wszystkie osoby pomiêdzy 50. a 65. rokiem
¿ycia bez objawów sugeruj¹cych raka jelita
grubego oraz osoby pomiêdzy 40. a 65. ro-
kiem ¿ycia, jeœli w ich rodzinie wystêpowa³y
nowotwory jelita grubego, mog¹ zg³aszaæ siê
na bezp³atne badania profilaktyczne.
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Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

Lewa strona medalu
Rada wielu

Prosto z mostu

POzytywnie

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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Ch³odnym okiem

Mordowanie noworodków p³ci ¿eñ-
skiej, przymusowe aborcje, zabijanie
wiêŸniów w celu sprzeda¿y ich organów,
wymyœlne tortury, obozy pracy, mo¿li-
woœæ uwiêzienia lub zabicia ka¿dego
obywatela bez ¿adnego procesu, brak
wolnoœci politycznej i religijnej, krwawa
okupacja s¹siedniego pañstwa (Tybetu)
– to codziennoœæ komunistycznych Chin.

Prezydent Lech Kaczyñski i premier
Donald Tusk zgodnie zbojkotowali igrzy-
ska olimpijskie w totalitarnym kraju. Wi-
dowisko to nie ma nic wspólnego ze spor-
tem. Chiñskie w³adze porywaj¹ dzieci
uzdolnione sportowo i przetrzymuj¹ la-
tami w obozach „treningowych”, podda-
j¹c bezlitosnej tresurze i faszerowaniu

œrodkami dopingowymi. Nigdy nie widz¹
one swoich rodziców. Tak ChRL hoduje
swoich rekordzistów olimpijskich.

Na mój wniosek Rada Warszawy
podjê³a kilka miesiêcy temu stanowisko
solidaryzuj¹ce z okupowanym Tybetem.
Hanna Gronkiewicz – Waltz zapewnia-
³a wówczas publicznie i wielokrotnie o
swoim poparciu i ogromnym szacunku
dla Dalajlamy. Jednoczeœnie jednak po-
stanowi³a wydaæ z naszych pieniêdzy
ponad 100 000 z³ na „promocjê War-
szawy” podczas krwawej olimpiady w
Pekinie.

Ca³e szczêœcie, ¿e HGW nie by³a pre-
zydentem stolicy w 1936 r. Wtedy mo-
g³aby promowaæ Warszawê podczas

igrzysk w nazistowskich Niemczech i
doprowadziæ do tego, by wkrótce odwie-
dzi³o j¹ du¿o wiêcej kolegów dziadka na-
szego obecnego premiera...

Ale ten temat nale¿y potraktowaæ po-
wa¿nie. Liczba ofiar lewicowych re¿imów
Hitlera i Stalina ³¹cznie jest mniejsza ni¿
dyktatury Chiñskiej Republiki Ludowej. Do-
bre samopoczucie Pani Prezydent i jej ko-
le¿anek od promocji pozatrudnianych w
Ratuszu zepsujemy domagaj¹c siê wyja-
œnieñ w tej skandalicznej sprawie na pierw-
szej powakacyjnej sesji Rady Warszawy.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Krwawa promocja olimpijska

Ostatni przedwakacyjny felieton koñ-
czy³em licz¹c na dar natury w postaci desz-
czu. No i popada³o! W po³udniowo-wschod-
niej Polsce tak intensywnie, a¿ zala³o Pod-
karpackie i kawa³ek Ma³opolski. Wróci³a
odwieczna dyskusja o koniecznoœci ubez-
pieczeñ rolników, pomocy pañstwa, budo-
waniu zapór i zbiorników retencyjnych. W
sezonie ogórkowym ka¿dy temat - tak¿e
deszczowy - jest dobry. Ja zwróci³em jed-
nak uwagê, i¿ w tym samym czasie popa-
da³o tak¿e w innych obszarach. Pad³a jed-
na z najbardziej forsowanych przez PO
ustaw tzw. ustawa medialna, któr¹ zawe-
towa³ prezydent Kaczyñski i którego weta
PO i PSL bez pomocy SLD nie zdo³a³y oba-
liæ. Wiele osób pyta³o mnie, dlaczego w
Sejmie pos³owie SLD nie poparli PO i PSL,
ale bardziej pytaj¹cych drêczy³o, dlacze-
go pad³ im obraz w telewizorach po zmia-
nie lokalizacji nadajników z PKiN na £azy
i czy jedno nie ma nic wspólnego z dru-
gim. Zwykle odpowiada³em, ¿e nie powin-

No i popada³o
no siê leczyæ d¿umy choler¹, taki bowiem
w mojej ocenie by³ pomys³ PO na rozwi¹-
zanie problemu telewizji publicznej, a
zmiana lokalizacji nadajników nie jest ele-
mentem medialnego spisku. Nie chcia-
³bym byæ z³ym prorokiem dla PO, ale jak
tak dalej bêdzie prowadzi³a swoj¹ polity-
kê, to na pewno padn¹ im kolejne sztan-
darowe ustawy: o prywatyzacji szpitali i
reprywatyzacyjna. Prezydent ju¿ zapowie-
dzia³, ¿e je zawetuje. Pos³om SLD bêdzie
niezwykle trudno podnieœæ rêkê w obro-
nie tych projektów, poniewa¿ po prostu
s¹ z³e. Prawdopodobnie tak¿e po z³oœci
prezydent zawetuje ca³y tzw. pakiet Pali-
kota. Trudno siê spodziewaæ - obserwuj¹c
relacje PO i PiS - wielkodusznoœci prezy-
denta wobec faceta, doœæ obcesowo obcho-
dz¹cego siê z jego ego. Na fali wzajem-
nych stosunków PO i PiS padnie zapewne
idea tarczy antyrakietowej, wobec której
mój klub poselski jest sceptyczny. Po na-
szej stronie pad³ tak¿e na razie Traktat

Lizboñski, nie doczeka³ siê  bowiem, mimo
zgody Sejmu, parafy prezydenta, co deli-
katnie mówi¹c niezbyt korzystnie wp³y-
wa na pozycjê RP w ramach Unii Europej-
skiej. Jeden z moich znajomych okreœli³
doœæ dosadnie stosunki dyplomatyczne RP
ze Stanami i Uni¹ „i tu dupa i tu dupa”.

Lecz nie zawsze jak coœ pada to dra-
mat i powód do histerii. W mieœcie sto-
³ecznym jeszcze przed wakacjami poja-
wi³a siê propozycja podwy¿ki czynszów
w lokalach komunalnych i nie uzysku-
j¹c zgody radnych SLD pad³a w g³oso-
waniu. Pad³y tak¿e, jak na razie, zamia-
ry budowy II linii metra w Warszawie.
Propozycje potencjalnych inwestorów to
by³a próba grabie¿y w bia³y dzieñ i bar-
dzo dobrze, ¿e prezydent Gronkiewicz-
Waltz wytrzyma³a presjê EURO 2012 za-
oszczêdzaj¹c Warszawie ok. 3 miliardów
z³otych. Dziêki temu maj¹ szansê w prze-
widywalnej przysz³oœci powstaæ mosty
Krasiñskiego i Pó³nocny. Potencjalny
dojazd kibiców na Stadion Narodowy w
trakcie EURO mog¹ zapewniæ zmoder-
nizowane linie tramwajowe na Moœcie
Poniatowskiego i linia kolei œrednicowej
ze stacj¹ przy dworcu Stadion. Tak na
marginesie, po obecnych wy³¹czeniach
drogowych na Ratuszowej/Jagielloñ-
skiej, 11 Listopada i Rondzie ¯aba nie
bardzo by³bym w stanie wyobraziæ so-
bie przez kilka lat rozkopanej Targowej
i wy³¹czonego skrzy¿owania Targowa/
Solidarnoœci. Skoro o kopaniu mowa, to
pad³a tak¿e pierwsza kolejka pi³karskiej
ekstraklasy, a tak na marginesie to czy
wiadomo, kto w niej gra. Pewnie obec-
ne zamieszanie w lidze z pe³nym spoko-
jem wyjaœni nam nieodwo³ywalny pre-
zes Listkiewicz, lecz dopiero po -mo¿e -
Olimpiadzie. Pad³a tak¿e, czego zapew-
ne nie tylko ja siê spodziewa³em, idea
bojkotu tego wydarzenia przez wielkich
tego œwiata. W tych krêgach waga ko-
operacji z Wielkimi Chinami jest wa¿niej-
sza ni¿ „jakiœ tam Wolny Tybet”.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Wakacje dobiegaj¹ niestety koñca.
¯al nie tylko mijaj¹cych urlopów, ale
równie¿ luŸnych i przejezdnych ulic w
wyludnionej Warszawie. Choæ trzeba
przyznaæ, ¿e nie wszêdzie by³o tak wspa-
niale, bowiem drogowcy robili wszystko,
co w ich mocy, aby utrudniæ nam ¿ycie.
Pra¿an dotknê³o wiêc zamkniêcie wia-
duktu przy rondzie ¯aba, Mostu Ponia-
towskiego, skrzy¿owania Ratuszowej z
Jagielloñsk¹ oraz wymiana torów tram-
wajowych na ul. 11 Listopada. Przez pe-
wien czas wydostanie siê z Pragi grani-
czy³o wrêcz z cudem. Na dodatek SPEC
postanowi³ wymieniæ rury i przez tydzieñ
nie mieliœmy ciep³ej wody. Cieszyæ siê
trzeba, ¿e miasto zainteresowa³o siê
wreszcie napraw¹ infrastruktury po tej
stronie Wis³y, niemniej wydaje siê, ¿e za-
trudniony w ratuszu koordynator ds. re-
montów zbytnio siê tu nie popisa³, pla-
nuj¹c wszystko na raz.  Mieszkañcy pra-
wobrze¿nej Warszawy mieli dziêki temu
przedsmak tego co nas czeka, gdy ru-
szy budowa drugiej linii metra.

Oczywiœcie, jak w koñcu ruszy. Han-
na Gronkiewicz – Waltz podjê³a bowiem
decyzjê o uniewa¿nieniu przetargu na jej
budowê. Decyzja nie³atwa, zw³aszcza, ¿e
rozwój metra to jedna z najwa¿niejszych
obietnic wyborczych Pani Prezydent. Ale
z drugiej strony koszt budowy na pozio-
mie szeœciu miliardów z³otych zamiast
planowanych trzech, przerazi³ wszyst-

kich, od radnych pocz¹wszy. Tyle za 6
km odcinek metra nie zap³aci³ jeszcze nikt
ani w Europie, ani na œwiecie. Z tego
wzglêdu Hanna Gronkiewicz mia³a ciê¿-
ki orzech do zgryzienia i przez dwa mie-
si¹ce zwleka³a z podjêciem ostatecznej
decyzji zastanawiaj¹c siê, czy naraziæ
bud¿et miasta na k³opoty, czy siebie na
gniew warszawiaków. Po dziesi¹tkach
ekspertyz i konsultacji – w tym równie¿
ze specjalnie sprowadzonymi eksperta-
mi z Unii Europejskiej - zapad³a decyzja:
przetarg trzeba powtórzyæ. To oznacza,
¿e drugiej linii metra przed EURO nie bê-
dzie. Przetarg odbêdzie siê jeszcze raz
jesieni¹, a termin realizacji inwestycji zo-
stanie wyd³u¿ony. W praktyce oznacza
to, ¿e metrem pojedziemy na Pragê naj-
wczeœniej w 2013 roku, chyba ¿e… Pani
Prezydent zmieni koncepcjê i zamiast
budowy centralnego odcinka metra (od
Ronda Daszyñskiego do Dworca Wileñ-
skiego) postanowi rozpocz¹æ budowê od
skrajnych stacji, czyli albo z Bródna, albo
z dalekiej Woli. Wtedy metro na Pragê
dotar³oby kilka lat póŸniej, na co wed³ug
mnie nie mo¿na pozwoliæ.

Czas ucieka

Wiele razy pisa³em o tym, ¿e w celu
integracji transportu kolejowego z ko-
munalnym na terenie aglomeracji
warszawskiej nale¿y utworzyæ jeden
podmiot z udzia³em przewoŸników,
firmy zarz¹dzaj¹cej torami kolejowy-
mi oraz miasta Warszawy. Da to mo¿-
liwoœæ zaanga¿owania kapita³owego
miasta w warszawski wêze³ kolejowy,
w rewitalizacjê linii i stacji kolejowych.
Dziœ Warszawa kupuje, trochê bez
sensu, kolejne wagoniki Szybkiej Ko-
lei Miejskiej i puszcza je w wolnych
okienkach czasowych pomiêdzy inny-
mi poci¹gami je¿d¿¹cymi po tych sa-
mych torach. W poci¹gach SKM, sto-
sunkowo nielicznych, obowi¹zuj¹ te
same bilety, co w autobusach, dziêki
czemu w³adze Warszawy chwal¹ siê -
pozorn¹ - integracj¹.

Potrzeba integracji jest jeszcze bar-
dziej rozpaczliwa ni¿ przypuszcza³em.
Oto najœwie¿sza historia. Dwa g³ówne
podmioty w warszawskim wêŸle kolejo-
wych przewozów regionalnych to dziœ
w³aœciciel torów, spó³ka PKP Polskie Li-
nie Kolejowe oraz nale¿¹cy do samorz¹-
du wojewódzkiego przewoŸnik, spó³ka

Koleje Mazowieckie. Pierwszy z nich wy-
remontowa³ w ubieg³ym roku za 50 mln
z³ tunel œrednicowy, bêd¹cy czêœci¹ naj-
wa¿niejszej linii kolejowej miasta. W tym
samym czasie Koleje Mazowieckie za
254 mln z³ zakupi³y 37 nowoczesnych
poci¹gów piêtrowych, maj¹cych t¹ lini¹
jeŸdziæ.

Zakup piêtrusów to najwiêksza inwe-
stycja w tabor Kolei Mazowieckich,
oprócz nich pojawi¹ siê w najbli¿szych
latach jeszcze bodaj 54 elektryczne sk³a-
dy EZT kilku rodzajów, 10 poci¹gów typu
Flirt i kilka autobusów szynowych. Piê-
trus jest jednak najbardziej wydajny -
mieœci siê w nim niemal dwa razy wiêcej
pasa¿erów ni¿ w sk³adzie EZT.

Ku zdziwieniu wszystkich, tunel po re-
moncie by³ zbyt niski, by piêtrusy mo-
g³y do niego wjechaæ. Okazuje siê, ¿e
podczas ubieg³orocznego remontu po-
ziom torów w tunelu zosta³ niefrasobli-
wie podwy¿szony o 50 cm. Nawiasem
mówi¹c, szefem odpowiedzialnej za to
spó³ki Polskie Linie Kolejowe jest Krzysz-
tof Celiñski, który w czasach Lecha Ka-
czyñskiego kierowa³ warszawskim me-
trem (budowa³ je tak wolno, ¿e metro

Wy¿ej, czyli ni¿ej

Nic nie wskazywa³o, ¿e wakacje w
bia³o³êckim samorz¹dzie bêd¹ takie
burzliwe.

Bomba wybuch³a 15 lipca, gdy do Za-
rz¹du Dzielnicy Bia³o³êka wp³ynê³a kse-
rokopia faksu  otrzymanego przez Agen-
cjê Nieruchomoœci Rolnych w Warszawie,
zawieraj¹ca prawomocne orzeczenie z
10.06.2008 r. Komisji Maj¹tkowej (sk³a-
da siê z przedstawicieli Urzêdu do Spraw
Wyznañ i Sekretariatu Konferencji Epi-
skopatu Polski), przyznaj¹ce Zgroma-
dzeniu Sióstr Œwiêtej El¿biety w Pozna-
niu – Prowincji Poznañskiej, grunt o
³¹cznej powierzchni 47,2638 ha w rejo-
nie ul. Wyszkowskiej na Bia³o³êce w za-
mian za zabrane im po wojnie tereny w
kilku podpoznañskich wsiach.

To obszar, na którym w³adze dzielni-
cy planowa³y powstanie w najbli¿szych
latach centrum sportowo-rekreacyjnego,
a Pani Prezydent Warszawy planowa³a

w pewnym okresie wybudowaæ Stadion
Narodowy. Miejsce to mia³o s³u¿yæ
wszystkim mieszkañcom Warszawy.

O przekazaniu gruntu siostrom za-
równo w³adze dzielnicy i miasta, jak i
zarz¹dca gruntu, czyli Agencja Nierucho-
moœci Rolnych, dowiedzia³y siê po wy-
daniu orzeczenia.

Przekazan¹ siostrom nieruchomoœæ
wyceniono na kwotê 30 700 000 z³o-
tych. Oznacza to, i¿: 1 m2 nieruchomo-
œci wyceniono na 65 z³otych, w sytuacji,
gdy w tym rejonie Warszawy œrednie
ceny nieruchomoœci wg szacunkowych
danych dotycz¹cych tego terenu wynosz¹
ponad 300 z³. Co ciekawe, operat sza-
cunkowy dokonuj¹cy tej zani¿onej wy-
ceny zosta³ sporz¹dzony w maju 2008
r., przez rzeczoznawców maj¹tkowych z
Krakowa!

O skali tego przekrêtu niech œwiad-
czy fakt, ze z informacji uzyskanej

przez Zarz¹d Dzielnicy od Wojewody
Mazowieckiego, wynika, ¿e przed wy-
daniem orzeczenia Komisji Maj¹tkowej
z dnia 10.06.2008 r., zosta³a sporz¹-
dzona miêdzy siostrami a osob¹ fi-
zyczn¹ zameldowan¹ w okolicach War-
szawy, umowa przedwstêpna sprzeda-
¿y tych dzia³ek w formie aktu notarial-
nego za kwotê 40 000 000 z³., pod
groŸb¹ wielomilionowego odszkodowania
w przypadku wycofania siê ze sprzeda¿y.

Oznacza to ¿e orzeczenie Komisji Ma-
j¹tkowej z dnia 10.06.2008r., mia³o na
celu  uzyskanie prawnej mo¿liwoœci do-
prowadzenia do sprzeda¿y przedmioto-
wego gruntu na rzecz podmiotu trzecie-
go na kwotê zani¿on¹ o ponad 200 000
z³ w stosunku do jego realnej wartoœci!

Pod wp³ywem dzia³añ Zarz¹du Dziel-
nicy Bia³o³êka pod koniec lipca odby³o
siê ponowne posiedzenie Komisji Ma-
j¹tkowej, które podtrzyma³o swoje orze-

Póki co warszawiacy ze zrozumie-
niem przyjêli decyzjê Hanny Gronkiewicz
– Waltz o powtórzeniu przetargu.
Zreszt¹ trzeba jasno powiedzieæ, ¿e Pani
Prezydent post¹pi³a s³usznie. Nie zmie-
nia to jednak faktu, ¿e otrzymany od
mieszkañców stolicy kredyt zaufania nie
jest bezterminowy i obiecywane podczas
wyborów inwestycje, w tym równie¿
metro, trzeba zacz¹æ realizowaæ. A czas
ucieka…

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Klub Radnych LEWICA)

www.sebastianwierzbicki.pl

Chc¹ okraœæ Bia³o³êkê
czenie z dnia 10 czerwca br. Komisja Ma-
j¹tkowa nie uwzglêdni³a tak¿e nowego
operatu szacunkowego sporz¹dzonego
na wniosek Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych opiewaj¹cego na wiele wy¿sz¹ kwo-
tê ni¿ ten sporz¹dzony przez krakow-
skich rzeczoznawców.

W³adze samorz¹dowe Bia³o³ê-
ki nie czeka³y d³ugo. 5 sierpnia do-
niesienie do Prokuratury i CBA z³o-
¿y³ Zarz¹d Dzielnicy, a w dniu 7
sierpnia Rada Dzielnicy podjê³a
uchwa³ê o skierowaniu podobne-
go doniesienia oraz zwróci³a siê
do Rady Warszawy o zmianê w
Studium przeznaczenia tych grun-
tów z obecnie przewidzianego bu-
downictwa na grunty o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym.

Sprawa posiada jeszcze wiele w¹t-
ków i jest o wiele bardziej bulwersuj¹-
ca ni¿ to, co wynika z mojej krótkiej
relacji. Wystarczy wspomnieæ o szanta-
¿owaniu zwolnieniem z pracy pracow-
nika w bia³o³êckim ratuszu, który nie
chcia³ ujawniæ nowych w³aœcicieli grun-
tów w ewidencji.

straci³o wówczas czêœæ dotacji). W nagro-
dê w IV RP dosta³ posadê prezesa PLK.
Na pierwszy rzut oka PLK to ma³o wa¿-
na spó³ka PKP, w porównaniu do np. In-
tercity, ale widaæ, ¿e i w niej mo¿na siê
popisaæ...

Mamy wiêc kolejny przystanek stoli-
cy w drodze do Euro 2012. Dziêki Han-
nie Gronkiewicz-Waltz nie dojedzie do
Stadionu Narodowego druga linia me-
tra. Dziêki Krzysztofowi Celiñskiemu nie
dojedzie do niego ¿aden z nowych piê-
trusów, gdy¿ linia œrednicowa prowadzi
do znajduj¹cej siê tu¿ obok - stacji PKP
Stadion.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Nie przypuszcza³em, ¿e tego typu wy-
darzenia mog¹ jeszcze w „œwietle pra-
wa” mieæ miejsce w Polsce i to jeszcze z
udzia³em w³adz koœcielnych. Dodam, ¿e
dwa lata temu, bez zgody samorz¹du
miasta, komisja wspólna odda³a dwóm
zakonom miejsk¹ zajezdniê w Piasecz-
nie. Wyceniono j¹ na 40 mln. z³. Po roku
zakony sprzeda³y j¹ za 115 mln.
Du¿o teraz zale¿y od nag³oœnienia tej sprawy.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl
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Zasiêgnêliœmy jêzyka u Ÿró-
d³a, choæ przerwa wakacyjna
sprawi³a, ¿e spraw¹ opisan¹ w
liœcie mogliœmy siê zaj¹æ z pew-
nym opóŸnieniem. Nasza wy-
s³anniczka odwiedzi³a Park Wie-
cha w koñcu lipca. Fontanny ju¿
dzia³a³y, trawa by³a skoszona,
krzewy wypielone. W wielu miej-
scach pozosta³y œlady dewasta-
cji: z ³awek powyrywano deski,
niektóre ³awki zosta³y ukradzio-
ne, po metalowym koszu na
œmieci pozosta³o puste miejsce.

Mieszkanki pobliskich do-
mów, czêsto spêdzaj¹ce tu
czas, mówi¹ o Parku Wiecha:
to naprawdê ³adne miejsce.
Wieczorami jednak przy-
je¿d¿aj¹  samochodami „go-
œcie”, s³ychaæ  krzyki i wrzaski,
a rano na trawnikach le¿¹ pusz-
ki po piwie i œmieci. Panie uwa-
¿aj¹, ¿e powinno tu zagl¹daæ
wiêcej patroli policji i stra¿y
miejskiej, zw³aszcza wieczo-
row¹ por¹. Mi³o wspominaj¹, ¿e
w ubieg³ym roku w Parku Wie-

cha odbywa³y siê imprezy ar-
tystyczne, a na koñcu – po¿e-
gnanie sezonu. Teraz park jest
pod tym wzglêdem pomijany,
imprez nie ma wcale.

Mamy maluchów, bawi¹cych
siê na placu zabaw dla dzieci,
wspominaj¹, ¿e po otwarciu
Parku Wiecha – by³o tu bardzo
³adnie. Potem, ich zdaniem,
zabrak³o zainteresowania ze
strony gospodarza terenu: prze-
wrócone przez burzê drzewo
d³ugo nie by³o usuwane; trze-
ba wymieniæ kamienie na czy-
sty piasek; pilnie powinna byæ
naprawiona konstrukcja zaba-
wowa z oponami – po wyrwa-
niu deski z górnej czêœci  nie-
bezpiecznie wystaj¹ gwoŸdzie.

Park Wiecha otwarto w paŸ-
dzierniku 2002 roku, w kwietniu
2003 uruchomiono ujêcie wody
oligoceñskiej. Terenem admini-
struje Urz¹d Dzielnicy Targówek.
Pani El¿bieta Zbieæ z Wydzia³u
Infrastruktury  prowadzi sprawy,

dotycz¹ce tego obszaru; zna
opinie mieszkañców, przyjmuje
skargi na dewastacje parku. W
zakresie swego dzia³ania zawie-
ra umowy na prace przy pielê-
gnacji zieleni i naprawie urz¹-
dzeñ. W roku 2007 zieleñ par-
kowa w Parku Bródnowskim,
Parku Wiecha, skwerach i pasa-
¿ach kosztowa³a 844 tysi¹ce,
konserwacja urz¹dzeñ wodnych
80 tysiêcy, naprawy zabawek 59
tysiêcy, naprawy i czyszczenie
kamiennych elementów ma³ej
architektury w Parku Wiecha 44
tysi¹ce z³. Trawê kosi siê 4 – 5
razy w sezonie, zale¿nie od po-
gody, grabi siê wiosn¹ i jesieni¹.

W sierpniu przeprowadzone
bêdzie pielenie i ciêcia pielê-
gnacyjne ¿ywop³otu, przy m³o-
dych drzewach zostan¹ wymie-
nione pale i ustawione misy.
Naprawiane bêd¹ i malowane
³awki. Do koñca sierpnia wyko-
nane bêd¹ prace na obu pla-
cach zabaw w Parku Wiecha:
na „starym” m.in.: przebudowa
obudowy piaskownicy, przebu-
dowa zestawu „poci¹g”, monta¿
bujaka sprê¿ynowego „koni-
czynka”; na „nowym” – uzupe-
³nienie belki i naro¿ników w pia-
skownicy, uzupe³nienie desek w
domku  z liczyd³ami, wymiana
belki w podwójnej huœtawce.

Nie wszyscy traktuj¹ Park
Wiecha jako miejsce spokojne-
go wypoczynku. Notorycznie

niszczona jest elewacja ujêcia
wody oligoceñskiej, kradzione
metalowe elementy dekoracji,
demontowane ³awki, wyjmowa-
ne p³ytki chodnikowe. Po ka¿dej
demolce urz¹d dzielnicy monitu-
je Stra¿ Miejsk¹, która obiecuje
obj¹æ teren nadzorem. Najczê-
œciej jednak, na widok patrolu,
który zgodnie z przepisami, musi
byæ oznakowany – sprawcom
udaje siê uciec. W tej sytuacji
mo¿e warto rozwa¿yæ zainstalo-
wanie  kamer, na przyk³ad na na-
ro¿nikach Teatru „Rampa”?

Oprócz interwencji Stra¿y
Miejskiej, do poprawy sytuacji
mog¹ siê przyczyniæ tak¿e dzia-
³ania sympatyków Parku Wie-
cha, np. rodziców dzieci korzy-
staj¹cych z k¹pieli w fontan-
nach. Powinni wyt³umaczyæ
swoim pociechom, jakie skutki
ma zabawa w zatykanie dziurek,
przez które leci woda: psuj¹ siê
pompy i trzeba je wymieniæ, a
to sporo kosztuje. Ci, którzy wy-
bieraj¹ siê na spacer z pieskiem,
powinni wzi¹æ ze sob¹ spe-
cjaln¹ torebkê na odchody pu-
pila,  zebraæ do niej nieczysto-
œci i wrzuciæ do zwyk³ego kosza
na œmieci (osobne pojemniki na
ten cel zosta³y zdemontowane).

Nasze ³amy s¹ otwarte na
kolejne pomys³y, które sprawi¹,
¿e na szóste urodziny, w paŸ-
dzierniku 2008, Park Wiecha
odzyska dawny urok.            K.

Park Wiecha

W najbli¿szy pi¹tek (15.08) bêdziemy obchodziæ 110. rocz-

nicê urodzin Jana Brzechwy. Brzechwa (1898-1966) by³ z
zawodu adwokatem i nawet pracowa³ jako radca prawny. Dla

wielu pokoleñ dzieci na zawsze jednak pozostanie twórc¹

Kaczki-Dziwaczki, Pch³y Szachrajki i Lisa Witalisa.

Wymyœli³ równie¿ Ambro¿ego Kleksa, Wielkiego Bajarza,

doktora filozofii, chemii i medycyny i napisa³ trylogiê o jego
przygodach: „Akademia Pana Kleksa”, „Podró¿e Pana Klek-

sa” i „Tryumf Pana Kleksa”. „Akademia…” doczeka³a siê fil-
mowej i scenicznej adaptacji.

W sierpniu mija równie¿ 80. rocznica urodzin Jerzego Ja-
nickiego (1928-2007), autora najs³ynniejszej w Polsce sagi

radiowej. „Matysiakowie”, bo o nich mowa. Nadawani w I pro-

gramie Polskiego Radia nieprzerwanie od pó³ wieku. Do tej
pory na antenie wyemitowano ponad 2,6 tysi¹ca odcinków o

rodzinie z warszawskiego Powiœla.

Janicki znany jest te¿ telewidzom. Stworzy³ scenariusze

do wielu popularnych, wielokrotnie wznawianych seriali: „Pol-
skie drogi”, „Dom”, „Przygody psa Cywila”. Jest tak¿e auto-

rem wzruszaj¹cych ksi¹¿ek o Lwowie i jego mieszkañcach:

„Ca³y Lwów na mój g³ów”, „Towarzystwo weteranów”, „A do
Lwowa daleko a¿ strach”.

Zmar³ w zesz³ym roku.

Ludmi³a Milc

Napisa³a do nas Czytelniczka: Mo¿e wiedz¹ Pañstwo, dla-
czego Park Wiecha jest tak zaniedbany w tym sezonie? Fon-
tanny nieczynne, chwasty zag³uszy³y roœliny ozdobne, osty
wyrastaj¹ wy¿ej krzewów, trawników nikt nie kosi. Przykro
patrzeæ, jak taki ³adny teren, urz¹dzony niedawno z naszych,
podatników pieniêdzy, ulega zdziczeniu. Czy Urz¹d Dzielni-
cy Targówek ju¿ nie opiekuje siê tym obiektem?

Kalejdoskop sierpniowy


