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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

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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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 Kondratowicza 37,
nr tel. 022 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!
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dokoñczenie na str. 5

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury

oraz
Proboszcz Parafii Œw. Jakuba Aposto³a

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

na koncert poœwiêcony

65 ROCZNICY

UPADKU

POWSTANIA

WARSZAWSKIEGO

który odbêdzie siê

4 paŸdziernika o godz. 19.00
w Koœciele

pw. Œw. Jakuba Aposto³a
w Tarchominie przy ul. Mehoffera 4

Wykonawcy:

BARTOSZ IZBICKI - organy
ADAM STRUG - œpiew

♦♦♦♦♦Stomatologia estetyczna
♦♦♦♦♦Protetyka

♦♦♦♦♦Chirurgia     ♦♦♦♦♦RTG

PROMOCJA!
- Protetyka

ul. Bia³ostocka 7
tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2
tel. 022 618-40-50
www.demeter.com.pl

Informacje, udzielane
przez Beatê Pacholec, kie-
rownika Zak³adu Wodoci¹gu
Praskiego, pozwoli³y goœciom
poznaæ funkcjonowanie tego
Zak³adu – jednego z trzech
wodoci¹gów uzdatniaj¹cych
wodê dla mieszkañców stoli-
cy. Uzdatniona tu woda po raz

Gruba Kaœka œwiêtuje
Jakie atrakcje zapewniæ goœciom na 45. urodziny? Ju-

bilatka z ulicy Brukselskiej 21 na Saskiej Kêpie zaprosi³a

na spacer po swoim wnêtrzu. W Centralnej Dyspozytor-

ni dziennikarze poznali schemat pracy ca³ego systemu,
potem przeszli 311-metrowym tunelem pod Wis³¹ i Wa-

³em Miedzeszyñskim; z wysokoœci 19 m popatrzyli na
wiœlan¹ wodê przez okna

jak na prawdziwym okrêcie.

Historia pisana
krwi¹ Polaków

To, co siê dzia³o w Euro-
pie i Polsce od wrzeœnia
1939 roku, przypomnia³ w
swym wyst¹pieniu p³k Ry-
szard Borman. Szczególn¹
uwagê poœwiêci³ Powstaniu
Warszawskiemu.

„Wiele by³o wydarzeñ i
wa¿nych dat w naszej histo-

15 wrzeœnia na skwerze p³k Antoniego ¯urowskiego
odby³a siê kolejna, ¿ywa lekcja historii z udzia³em wetera-
nów, przedstawicieli powojennego pokolenia i m³odzie¿y.
Uroczyst¹ oprawê nada³y poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich i praskich szkó³ oraz udzia³ ¿o³nierzy z
Kompanii Reprezentacyjnej WP.

rii, ale dla nas, m³odych, przy-
gotowywanych od ponad 4 lat
do walki lipiec 44 by³ wysoce
istotny. Zbli¿aj¹cy siê front,
nacieraj¹ce wojska radziec-
kie oraz zaktywizowane na-
loty ich lotnictwa, a tak¿e po-
jawiaj¹ce siê na bli¿szym

Bia³o³êckie do¿ynki

Do¿ynki rozpoczê³a uro-
czysta Msza Œwiêta, konce-
lebrowana pod przewodnic-
twem ksiêdza arcybiskupa
Henryka Hosera, ordynariu-
sza Diecezji Warszawsko-
Praskiej. Po okolicznoœciowej
homilii, której przewodni¹
myœl¹ by³o podziêkowanie
Bogu za owoc pracy ludzkich
r¹k, nast¹pi³o sk³adanie darów.

8 wrzeœnia w Parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii

Panny w P³udach, przy ulicy Klasyków 21/23 Bia³o-

³êka obchodzi³a do¿ynki, tradycyjne œwiêto plonów.
Tradycja rolnicza wpisana jest w historiê Bia³o³êki i

choæ dzielnica traci ju¿ swój rolniczy charakter,
mieszkañcy kultywuj¹ dawne zwyczaje. W tym roku

uroczystoœci do¿ynkowe po³¹czone zosta³y z jubile-

uszem 60-lecia istnienia parafii w P³udach. Parafia
Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny utworzona

zosta³a 16 wrzeœnia 1949 roku dekretem Prymasa

Tysi¹clecia, arcybiskupa Stefana Wyszyñskiego.

Kosz pe³en tegorocznych
plonów: owoców, warzyw i
zbó¿ oraz do¿ynkowy wieniec
z³o¿yli rolnicy, mieszkañcy i
przedstawiciele w³adz Bia³o-
³êki, na czele z przewodni-
cz¹cym Rady Dzielnicy, Pa-
w³em Tyburcem i burmi-
strzem Jackiem Kaznow-
skim. Chleb upieczony z te-



2  nowa gazeta praska

Mimo ogromnego postêpu w medycynie, leczenie chorób krêgo-
s³upa, to problem. Mamy trudnoœci w uzyskaniu pomocy, terminy
na diagnostykê i leczenie s¹ wielomiesiêczne, choæ boli dziœ.

W schorzeniach krêgos³upa metody akademickie s¹ ma³o
skuteczne, a rutynowe leczenie œrodkami przeciwbólowymi, to
ryzyko dzia³añ ubocznych, czêsto gorszych ni¿ problem z
krêgos³upem. Sens leczenia krêgos³upa lekami jest taki sam,
jak leczenie bólu zêba tabletkami, a nie u dentysty.

Zadaliœmy kilka pytañ doskona³emu specjaliœcie bezopera-
cyjnego leczenia, który od wielu lat wykonuje zabiegi w oœrodku
NATURMED – panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.

Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowaniu decyzji
o zabiegu?

- Podstawowe, to zapoznanie siê z przyczyn¹ bólu, czyli z ba-
daniami RTG lub (i) rezonansem. Wtedy dobieram rodzaj czynno-
œci: do wieku, stopnia dolegliwoœci, czasu ich trwania. Biorê te¿
pod uwagê aktualne i przebyte choroby, zwi¹zane nie tylko z krê-
gos³upem. S¹ bowiem takie, które wykluczaj¹ zabieg manualny.

Jakie metody zabiegu pan wykonuje?

- Jest ich bardzo du¿o, to daje wiele mo¿liwoœci pomocy: chiro-
praktyka ortopedyczna, rozluŸnianie i rozgrzewanie miêœni i powiêzi
oraz wiêzade³ wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa, ale równie¿ stawów barko-
wych, biodrowych i kolanowych. Po takim przygotowaniu – „ustawiam”.

Jest to zmuszanie narz¹du ruchu do w³aœciwego po³o¿enia i
funkcjonowania, usprawnia kr¹¿enie.

Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i mo¿liwy?

- Bezpieczny musi byæ zawsze. A mo¿liwy po decyzji, które wy-
nika  z badañ i wywiadu z pacjentem. Dlatego czêsto przychodnia
proponuje bezp³atn¹ ze mn¹ rozmowê – kwalifikuj¹c¹ do zabiegu.

Czêsto s³yszy siê o zbyt pochopnych decyzjach operowa-
nia krêgos³upa, a skutki bywaj¹ ró¿ne. Co pan o tym s¹dzi?

- Opinie osób tych zoperowanych lub tych, które nie godz¹ siê
na operacjê – s³yszê na co dzieñ. I powiem krótko: warto wal-
czyæ, by uchroniæ siê przed skalpelem, bo w tej walce bardzo

Bezoperacyjne leczenie krêgos³upa
Specjalistyczny Oœrodek Medycyny Manualnej NATURMED

czêsto siê wygrywa. Osobiœcie znam wielu takich pacjentów. Choæ
oczywiœcie s¹ przypadki, w których operacja jest jedynym
s³usznym wyjœciem, jest konieczna.

Coraz wiêcej osób po doœwiadczeniach szpitalnych, sanato-
ryjnych, braku efektów po lekach – wybiera leczenie manualne.
Wa¿ne, by trafiæ w odpowiednie rêce.

NATURMED istnieje od 27 lat, a pan Papajewski przyjmuje
tu ponad 14 lat. Wpisy w ksiêdze Naturmedu s¹ najwiarygod-
niejsz¹ rekomendacj¹ i jak zwykle – cytujemy kilka z nich:

„Jest dziœ tendencja potêpiania tych, którzy pomagaj¹ manu-
alnie. To moim zdaniem ukryta eutanazja! Odbieranie nadziei!
Bo odchodzi siê od ³ó¿ek szpitalnych, zamyka oddzia³y, odma-
wia diagnostyki, a tych, którzy naprawdê pomagaj¹ – obrzydza!
Mam prawie 70 lat, a pan Papajewski pomóg³ rewelacyjnie. Jak
nikt dot¹d! Jest niepodwa¿alnym specjalist¹ od krêgos³upów”.

emerytowana nauczycielka z Warszawy

„W Internecie roi siê od tego typu specjalistów. Nigdy takim
nie wierzy³em i zarzeka³em siê, ¿e nie skorzystam. Ale kiedy
nasz proboszcz z parafii namówi³ mnie, jecha³em z ufnoœci¹.

Dziœ stwierdzam: jest genialny, Nie zast¹pi go ¿adne urz¹dzenie”.

Rados³aw W. z Otwocka 51 lat

„Prywatne sanatorium, leki i zabiegi – bólu nie zlikwidowa³y.
Jestem informatykiem – ostry ból szyi i karku, sztywnoœæ, drê-
twienie r¹k – uniemo¿liwia³y pracê, wytrzymywa³em przy kom-
puterze najwy¿ej godzinê. Wiele przeszed³em gabinetów – bez
poprawy. Dopiero pan Papajewski zdo³a³ zlikwidowaæ ból, na-
wet powróci³em do gry w tenisa i wycieczek rowerowych.”

Tomasz Warden 41 lat

„Po wyci¹gach szyjnych i lêdŸwiowych wyl¹dowa³am w szpita-
lu. Kiedy zaproponowano operacjê, zwia³em do domu. Ból nara-
sta³, nie mog³am unieœæ czajnika, do jedzenia klêka³am bo nie mo-
g³am siedzieæ. Niech to zabrzmi jak zechce – ale pan Papajewski
jest super. Dziœ funkcjonujê bez bólu! Bez leków i bez operacji.”

Magdalena lat 47

„Kiedy kardiolog zaproponowa³ mi p. Papajewskiego, myœla-
³am, ¿e robi sobie ¿arty. Przekonywa³ mnie, ¿e poniewa¿ z jego
badañ wynika, i¿ mam serce w porz¹dku, to moja arytmia ma
na pewno przyczynê w piersiowym odcinku krêgos³upa. Moje
Ÿdziwienie trwa do dziœ, bo rzeczywiœcie arytmia mi zupe³nie
ust¹pi³a, nie mam potrzeby braæ leków przeciwarytmicznych.”

Barbara lich lat 39

„Odzyska³em sprawnoœæ! Chodzê bez operacji i bez kuli!”

Janusz D¹browski lat 71

Zapisy do pana Papajewskiego w godz. 9.00-18.00

022 662 49 07, 0 604 092 007

Naturmed9@wp.pl

ul. Koronacyjna 15, Warszawa - Go³¹bki

NATURMED

dokoñczenie ze str. 1

Gruba Kaœka œwiêtuje

Pe³nowymiarowe boisko

do pi³ki no¿nej, z którego nie-

odp³atnie bêd¹ mogli korzy-

staæ g³ównie m³odzi miesz-

kañcy Bia³o³êki, zosta³o

otwarte w Parku Picassa.

Obecnoœæ burmistrza Jac-

ka Kaznowskiego, Wies³awa

Wilczyñskiego - dyrektora

Biura Sportu i Janusza Kopa-

niaka - dyrektora WOSiR,

obecnoœæ przedstawicieli

m³odej kadry pi³karskiej, „Sen

o Warszawie” Czes³awa Nie-

mena, konfetti, baloniki w

barwach dzielnicy – oto opra-
wa uroczystego przeciêcia

wstêgi na Syrence, tak¹ bo-
wiem nazwê otrzyma³o nowe

boisko. Syrenka zosta³a rów-

nie¿ poœwiêcona przez abp
Henryka Hosera. Bia³o³êcki

Oœrodek Sportu bêdzie admi-
nistrowa³ obiektem, ju¿ usta-

lono harmonogram zajêæ,

wdro¿ony zostanie sportowy
program instruktorski dla

dziewcz¹t i ch³opców. W wy-
znaczonym czasie z boiska

bêd¹ mogli korzystaæ wszy-

scy zainteresowani.

Obiekt o rozmiarach 90 x

40 metrów ma nawierzch-
niê ze sztucznej trawy, cer-

tyfikowanej przez FIFA. Bo-
isko otaczaj¹ trybuny z 444

miejscami siedz¹cymi.

Pierwszy rz¹d trybun jest
zadaszony, pod wiatami

jest miejsce, gdzie zawod-
nicy mog¹ siê przebraæ.

Naro¿ne lampy oœwietlaj¹

p³ytê boiska. W przysz³oœci
planuje siê dobudowanie

pomieszczeñ na szatnie i
umywalnie, a tak¿e po-

mieszczeñ dla sêdziów.

Mo¿liwoœci nowego obiek-

tu przetestowali m³odzi pi³ka-
rze z PKS Agape, z Bia³ych

Or³ów, z SS Bia³o³êka i KS

Legion. W turnieju o Puchar

Burmistrza Dzielnicy dla za-

wodników z rocznika 2000
zwyciê¿y³y Bia³e Or³y, które

strzeli³y w turnieju 7 goli, tra-

c¹c zaledwie jednego. Gratu-

lujemy.

(egu)

Syrenka w Bia³o³êce

pierwszy pojawi³a siê w kra-

nach 22 wrzeœnia 1964 roku.

Charakterystyczny obiekt

praskiego wodoci¹gu, „Gru-
ba Kaœka”, to najwiêksza w

Europie studnia infiltracyjna,

która imiê odziedziczy³a po
„starszej siostrze” z 1786

roku, wybudowanej na placu
T³omackie.

Praska „Gruba Kaœka” stoi
na œrodku Wis³y, dok³adnie

na jej 509 metrze; ma ponad

49 m wzrostu, obwód w talii
prawie 44 m. Zaprojektowa³

j¹ in¿. W³odzimierz Skora-
szewski we wspó³pracy ze

Stanis³awem Wojnarowi-

czem. In¿ynierska koncepcja
zosta³a opatentowana w

Urzêdzie Patentowym.

„Gruba Kaœka” ujmuje

wodê z dna Wis³y za pomoc¹
15 drenów, u³o¿onych pro-

mieniœcie w stosunku do

studni, na g³êbokoœci 6,5-7 m
pod dnem. Maj¹ one ³¹czn¹

d³ugoœæ ponad 1848 m. Do
drenów dostaje siê woda in-

filtrowana przez z³o¿e piasko-

wo-¿wirowe, zalegaj¹ce pod
dnem Wis³y. Nad drenami

le¿y warstwa filtracyjna, któr¹

w sprawnoœci utrzymuj¹

spulchniacze hydrauliczne:
„Chudy Wojtek II” i „Chudy

Wojtek III”. Nazwy tych urz¹-

dzeñ upamiêtniaj¹ ich twór-
cê – szczup³ego, wysokiego

in¿. Wojtkowskiego.

Zak³ad Wodoci¹gu Praskie-

go produkuje œrednio 80 000 m3

wody na dobê. „Gruba Kaœka”

pobiera œrednio w ci¹gu doby
100 000 m3 wody, która trafia

nastêpnie do 2 zak³adów

uzdatniaj¹cych: wodoci¹gu
praskiego przy ul. Brukselskiej

i centralnego przy ul. Koszyko-
wej. Woda, produkowana przez

Zak³ad na Brukselskiej dostar-

czana jest mieszkañcom Pra-
gi, Targówka, Wawra, Falenicy,

Weso³ej i Wilanowa.

W ramach „Programu po-
prawy jakoœci wody”, od po-

³owy lat 90. Zak³ad Wodoci¹-
gu Praskiego zrealizowa³
wiele inwestycji, m.in. zmo-

dernizowano filtry pospiesz-
ne, dokonano wymiany dre-
nów, dobudowano 6 komór

filtracyjnych, zbudowano
now¹ chlorowniê, unowocze-
œniono zbiorniki czystej wody.

Od wielu lat stra¿niczkami
ujmowanej wody s¹ ryby

s³odkowodne: piekielnice,

karaski; byæ mo¿e, wkrótce
do³¹cz¹ do nich ma³¿e s³od-

kowodne.

Jesteœmy ekologicznym

zak³adem, przyjaznym œrodo-
wisku – zapewniaj¹ pracow-
nicy Zak³adu Wodoci¹gu Pra-

skiego. Uczniowie klasy
pierwszej utrwalili swe wra¿e-

nia z wycieczki na rysunkach,
które podpisali na przyk³ad
tak: „Gruba Kachna”, „Gru-

bachna Wielgachna”, „Tunel
od siedmiu boleœci”, „Gruba

Kaœka czyœci”.

Gimnazjaliœci i licealiœci,
którzy chc¹ z bliska zobaczyæ

proces uzdatniania wody, po-
winni zwróciæ siê w tej spra-
wie do Biura Obs³ugi Klienta

Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji

przy pl. Starynkiewicza 5.

Wszyscy mog¹ przes³aæ
„grubej Kaœce” urodzinowe

¿yczenia, na adres: MPWiK
Zak³ad Wodoci¹gu Praskiego
ul. Brukselska 21, 03-972

Warszawa. Naj³adniejsze
kartki i listy zostan¹ wyeks-

ponowane na wystawie w
siedzibie „Grubej Kaœki”.

K.
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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

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

Lekarze

�

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

Oœrodek STTC - Miedziana 11 - 6 nowych grup

Miêdzyborska 70 - poniedzia³ki 18:00-20:00 - od 5 X
Bora Komorowskiego 31 - czwartki 18:15-20:15 - od 10 IX

Leszczynowa 5 - czwartki 19:00-21:00 - od 1 X

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych

XLI sesja Rady Dzielnicy Targówek

W „Informacjach i wnio-
skach” radny Jan Mamaj po-
dziêkowa³ zarz¹dowi dzielni-
cy za sprawozdanie z wyko-
nania bud¿etu za pó³rocze i
zapyta³, co zarz¹d zrobi z nad-
wy¿k¹. W odpowiedzi bur-
mistrz przypomnia³, ¿e w ta-
kich przypadkach obowi¹zuje
znana radnym procedura: gdy
pojawi siê nadwy¿ka – radni
otrzymuj¹ informacjê o tym.

Pierwsza uchwa³a dotyczy-
³a zaopiniowania projektu
uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu

ulic: Wysockiego-Odrow¹¿a –
cz.I. „Poza kilkoma uwagami
– jako zarz¹d i urzêdnicy nie
mamy du¿ych zastrze¿eñ” –
stwierdzi³ Marek Sad³owski,
naczelnik Wydzia³u Architek-
tury i Budownictwa dla dziel-
nicy Targówek, wskazuj¹c
m.in. na to, ¿e nie zasugero-
wano sposobu zagospodaro-
wania mas ziemnych, powsta-
j¹cych w wyniku prac budow-
lanych; nie uwzglêdniono
wniosku o zastosowanie ekra-
nów dŸwiêkoch³onnych przy
obiektach oœwiatowych; nie
uwzglêdniono wniosku o za-
chowanie z poprzedniej wer-

sji projektu planu granicy te-
renów (poszerzenie pasa dro-
gowego – zbêdne); zwrócono
siê o wyodrêbnienie jednost-
ki przeznaczonej pod funkcje
mieszkaniowo-us³ugowe.

Projekt uchwa³y zosta³ po-
zytywnie zaopiniowany przez
komisjê rozwoju, inwestycji i
ochrony œrodowiska. W g³oso-
waniu na sesji, za uchwa³¹
opowiedzia³o siê 16 radnych,
2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Tematem drugiej uchwa³y
by³ Zmodyfikowany Projekt
WPI Dzielnicy Targówek na
lata 2009 – 2013. Zmniejsza
on planowane œrodki inwesty-
cyjne o 2 743 723 z³ z dzielni-
cowego tytu³u inwestycyjnego
„Budowa przedszkola oraz
ogólnodostêpnego placu za-
baw przy ul. Drewnowskiego
róg Sternhela (w r. 2012) –
jako ekwiwalent za œrodki
przeznaczone na budowê ul.
Trockiej, bêd¹cej drog¹ po-
wiatow¹. Ponadto, zmniejsza
o 2 970 340 z³ œrodki na za-
daniu inwestycyjnym „Adapta-
cja budynku hotelowego przy
ul. Œw. Wincentego 87 na
mieszkania komunalne wraz
ze ¿³obkiem”.

Zarz¹d dzielnicy wyrazi³
dezaprobatê wobec tych

Krótko o planach

O ile XLI sesjê rady dzielni-
cy Praga Pó³noc z 3 wrzeœnia,
trwaj¹c¹ niespe³na 30 minut,
mo¿na by³o nazwaæ ekspre-
sow¹, to XLII sesja, która od-
by³a siê 15 wrzeœnia, zas³u-
guje na nazwê superekspre-
sowej: trwa³a bowiem niespe-
³na 12 minut. Tyle czasu za-
jê³o przewodnicz¹cej El¿bie-
cie Kowalskiej-Kobus zapo-
znanie radnych z porz¹dkiem
obrad, jego przyjêcie, omó-
wienie i g³osowanie dwóch
merytorycznych jej punktów.
Aby jednak byæ w zgodzie z
prawd¹, nale¿y dodaæ, ¿e
przed sam¹ sesj¹ odby³o siê
ponadgodzinne posiedzenie
po³¹czonych komisji bud¿etu
oraz infrastruktury, gdzie rad-
ni wraz z urzêdnikami szcze-
gó³owo omawiali tematy g³o-
sowane póŸniej na sesji.

Có¿, wiêc zdecydowano. W
punkcie pierwszym porz¹dku
obrad przyjêto zmiany do Mi-
kroprogramu Rewitalizacji
Dzielnicy Praga Pó³noc, roz-
szerzaj¹c go o trzy nowe za-
dania. Pierwsze z nich to re-
witalizacja zabytkowego Pa³a-
cyku Konopackiego przy
Strzeleckiej 11/13, kolejny to
rewitalizacja obszaru ograni-
czonego ulicami Wojnicka,
Kawêczyñska, Otwocka i

wreszcie ostatni to renowacja
budynków w kompleksie by³e-
go szpitala przy Brzeskiej 21.
Drugim punktem porz¹dku
obrad by³o zaopiniowanie
zmian w dzielnicowym za³¹cz-
niku do bud¿etu miasta. Rada
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
zakoñczeniem budowy nowe-
go komisariatu policji na Ja-
gielloñskiej w pobli¿u Fortu
Œliwickiego zdecydowa³a o
przeznaczeniu 70 tysiêcy z³o-
tych na wyposa¿enie nowego
obiektu w urz¹dzenia biurowe.
Zaktualizowano tak¿e Wielo-
letni Program Inwestycyjny na
lata 2009-2013. W zwi¹zku z
rozstrzygniêciami przetargów,
miedzy innymi na budowê bu-
dynku komunalnego przy Bia-
³ostockiej, gdzie zaoszczêdzo-
no prawie 17 milionów z³o-
tych, postanowiono przezna-
czyæ pozosta³e œrodki na bu-
dowê budynków komunalnych
przy Jagielloñskiej.

Wielce zafrasowany zapew-
ne przebiegiem obrad by³, jak
zawsze spóŸniony, radny Wa-
chowicz, którego zdumione
oblicze pozostali radni mogli
ujrzeæ dopiero po zamkniêciu
sesji. Pocz¹tek wrzeœnia pra-
ska rada rozpoczê³a w niez³ym
tempie. Zobaczymy, czy zdo³a
je utrzymaæ.                       DCH

XLII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Superekspresowo

zmian. Pomniejszenie bud¿e-
tu inwestycyjnego dzielnicy
Targówek uzna³ za nieuza-
sadnione i g³êboko niespra-
wiedliwe.

Za uchwa³¹, negatywnie
opiniuj¹c¹ zmiany w WPI, g³o-
sowali wszyscy obecni radni
– 18 osób.

Osiemnastoma g³osami,
przy jednym wstrzymuj¹cym
siê, rada uchwali³a zmiany w
sk³adach osobowych komisji:
do komisji bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego powo-
³ano Joannê Mroczek; do ko-
misji rozwoju, inwestycji i
ochrony œrodowiska powo³a-
no Kamilê Kardas oraz Seba-
stiana Koz³owskiego.

K.

W zwi¹zku z pytaniami
zg³aszanymi do redakcji infor-
mujemy, ¿e zmiany komunika-
cji miejskiej na terenie Tar-
gówka bêd¹ tematem posie-
dzenia komisji rozwoju, inwe-
stycji i ochrony œrodowiska 8
paŸdziernika o godz. 16.30.

10 wrzeœnia obrady by³y krótkie, g³osowania zgodne.
Sesja zaczê³a siê od informacji burmistrza Grzegorza Za-
wistowskiego o piœmie, które do Biura Edukacji Urzêdu
m.st. Warszawy skierowa³a Rada Rodziców SP 277. Ro-
dzice zaprotestowali przeciw publikacjom w „Rzeczpospo-
litej” i „Super Expressie” – nierzetelnym, nieobiektywnym,
zawieraj¹cym pochopne oceny. Nie chc¹ pozwoliæ na to,
by dobry wizerunek szko³y by³ niszczony. Pod listem pod-
pisa³o siê 26 osób.

PILATES • TBC • ABT • STRECHING
POWER FIT • BODY BALL
REHA-FIT • Fat Burning

ROLLMASA¯ - poprawa samopoczucia,

redukcja wagi, zmniejszenie cellulitu. Oferta
równie¿ dla osób z problemami zdrowotnymi.

SAUNA
Zapisy w Fitness Clubie przed zajêciami.

INFORMACJE pod tel. 0-723 071 234
Fitness Club GOfit, ul. Szanajcy 17/19

Zapraszamy

do nowego

Fitness Clubu

na Pradze

Trzon tych zabudowañ sta-
nowi kamienica W³adys³awa
Sikorskiego, wzniesiona w la-
tach 1890-91. Zachowany zo-
sta³ pierwotny uk³ad podwó-
rza z oficyn¹ i dawn¹ stajni¹.
Aczkolwiek dziedziñcowi bra-
kowa³o jednego mi³ego ak-
centu z lat 50. ubieg³ego wie-
ku. By³a to figurka Matki Bo-
skiej, stoj¹ca w tamtych, trud-
nych dla religii katolickiej la-
tach, w centralnej czêœci pla-
cu. W swoim czasie jednak
zniknê³a.

Dopiero niedawno odna-
laz³ figurkê, w stanie mocnej
dewastacji, Andrzej Kordziñ-
ski, prowadz¹cy w tym¿e po-
dwórzu pracowniê pla-
styczn¹. Czêœci pos¹¿ku
znajdowa³y siê na strychu
frontowej strony obiektu. A
miejsce to wskazali Panu
Andrzejowi s¹siedzi.

Wspólnym wysi³kiem osób
z pracowni plastycznej oraz
s¹siedniej stolarskiej, a tak-
¿e mieszkañców posesji, na
czele z sympatyczn¹ Pani¹
Hani¹, figurka zosta³a facho-

wo odnowiona oraz umiesz-
czona na specjalnie przygo-
towanym mini placyku. W naj-
bli¿szym czasie cokó³ z fi-
gurk¹ bêdzie otoczony
œwie¿¹ traw¹.

To by³o dla mieszkañców
okolicznych domów prawdzi-
we lokalne œwiêto. Zebrali siê
w podwórzu posesji nr 3, a
podczas tego spotkania po-
œwiêcenia pos¹¿ku Matki Bo-
skiej dokona³ proboszcz pa-
rafii œw. Floriana i œw. Micha-
³a Archanio³a, ks. pra³at Ma-
rek Solarczyk.

Malutkie, symboliczne
sanktuarium prezentuje siê
piêknie i stanowi prawdziw¹
ozdobê zabytkowego dzie-
dziñca „3” przy Z¹bkowskiej.
S¹siedzi ¿artuj¹, i¿ mieszkañ-
cy tej posesji pozazdroœcili
podobnych kapliczek - figu-
rek, znajduj¹cych siê m.in. w
s¹siednim podwórzu „5”,
przeciwleg³ym spod „8” oraz
- spogl¹daj¹cej w stronê nie-
parzystej czêœci ul. Z¹bkow-
skiej - figury Matki Bo¿ej,
umieszczonej we wnêce na

wysokoœci pierwszego piêtra
kamienicy przy Z¹bkowskiej
12. Dodajmy, ¿e historyczny
charakter ma ca³y ci¹g ka-
mienic przy Z¹bkowskiej – od
Targowej po Brzesk¹. M.in.
we wspomnianym domu nr 3
uruchomiono w 1907 r., sta-
raniem Stowarzyszenia Ro-
botników Chrzeœcijañskich
„Pra¿anka”, pierwszy spó-
³dzielczy sklep spo¿ywczy na
terenie dzielnicy Praga Pó-

³noc, pod kierownictwem Ma-
rii Rudlickiej. W 80-lecie tego
wydarzenia 12 stycznia 1987 r.
z fundacji Rady Nadzorczej i
Zarz¹du „Spo³em” WSS Pra-
ga Pó³noc w Warszawie zo-
sta³a ods³oniêta pami¹tkowa
tablica, która zdobi fasadê
gmachu po dziœ dzieñ, s¹sia-
duj¹c notabene ze sklepem
spo¿ywczym, wprawdzie ju¿
nie spó³dzielczym.

Adam Klaczyñski

Kolejna pami¹tkowa pere³ka przy Z¹bkowskiej
Sympatycy Starej Pragi przyzwyczaili siê od paru lat

do sympatycznych, historycznych niespodzianek w ich
dzielnicy. O kolejn¹ postarali siê gospodarze posesji przy
ulicy Z¹bkowskiej 3.
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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 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:
- budowie przewodu wodoci¹gowego DN 200 Lca 75m

w ul. Ornecklej od istniej¹cego przewodu wodoci¹-

gowego DN 300 w ul. Szklarniowej na dzia³kach nr
ew. 5/4, 11, 12 z obrêbu 4-16-46 oraz na dziatkach nr

ew. 20, 27, 28 z obrêbu 4-07-18 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.

Warszawie S.A. z³o¿ony dnia 21.07.2009 r.,

- budowie drogi dojazdowej do projektowanego

osiedla na dzia³ce nr ew. 37 z obrêbu 4-16-13 wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹: sieci¹ wodoci¹gow¹,

sieci¹ gazow¹ oraz sieci¹ energetyczn¹ na dzia-
³kach nr ew. 52, 42/13, 55/4 z obrêbu 4-16-13 oraz

na dzia³ce nr ew. 56 z obrêbu 4-16-22 z w³¹czeniem

do ul. Zdziarskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek VICTORIA DOM S.A.

z³o¿ony dnia 17.07.2009 r.,

- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia φφφφφ 63

w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Lidzbarskiej i ul.
Mehoffera na dzia³kach nr ew. 77/2, 77/4, 92/17

z obrêbu 4-17-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek osoby fizycznej z³o¿ony
dnia 15.05.2009 r.,

- budowle wolnostoj¹cej stacji transformatorowej
15/0,4 kV na dzia³ce nr ew. 45 z obrêbu 4-17-06 oraz

budowie linii kablowych SN i nn na dzia³kach nr ew.
39, 43, 45 z obrêbu 4-17-06 przy ul. Raciborskiej na

terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z³o¿ony
dnia 21.05.2009 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 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 022 510 31 98.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na;
budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ci-

œnienia dn 40 PE o d³ugoœci 95,0m na czêœci dzia³ek
nr ew. 8, 10 i 4/9 z obrêbu 4-02-16 po³o¿onych w ul.

£¹kowej i w drodze bez nazwy w³¹czonej w ul. £¹kow¹

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek Mazowiec-
kiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad

Gazowniczy Warszawa z dnia 27.08.2009 r., zweryfi-
kowanego dnia 14.09.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-
dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania 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 305 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwart-
ki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 31 96.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

XLVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Kawki, Kumaka, Dudka i
Zaskroñca, to nazwy we-
wnêtrznych dróg, po³o¿onych
w pobli¿u ulicy K¹ty Grodzi-
skie, które to nazwy opinio-
wali bia³o³êccy radni, na
wniosek w³aœcicieli gruntów.
Pozytywn¹ opiniê otrzyma³a
równie¿ propozycja nazwy –
Czterolistnej Koniczynki, dla
drogi prostopad³ej do Cze-
remchowej i Szafirków. Na-
zwa zosta³a zaproponowana
przez mieszkañców tej czê-
œci Bia³o³êki. W przyjêtym
stanowisku, w kwestii projek-
tu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go rejonu ulic Wysockiego i
Odrow¹¿a, znalaz³y siê dwa
zastrze¿enia radnych – wy-
móg zastosowania optymal-
nych rozwi¹zañ, chroni¹cych
przed ha³asem na Marywil-
skiej i Trasie Armii Krajowej i
wymóg spójnoœci wêz³a ko-
munikacyjnego Marywilska –
Trasa AK, z krajow¹ ósemk¹,
dostosowywan¹ do parame-
trów trasy ekspresowej, na
odcinku Prymasa Tysi¹clecia
– Pi³sudskiego (Marki).

Przedsiêbiorstwo Budow-
nictwa Wodnego S.A. nie
usunê³o gruzu z nieruchomo-
œci przy Bia³o³êckiej 381, po-
mimo zapewnieñ, ¿e nast¹pi
to do koñca sierpnia. Tony
gruzu l¹duj¹ w pobli¿u Kana-
³u ¯erañskiego, zanieczysz-
czaj¹c go, podnosz¹c chmu-

ry py³ów osiadaj¹cych na po-
bliskich domach, samocho-
dach i opadaj¹cych do przy-
domowych basenów i oczek
wodnych. Ciê¿arówki dewa-
stuj¹ drogi i most na Bia³o³êc-
kiej, który nie jest przystoso-
wany do ruchu pojazdów wy-
pe³nionych gruzem, o masie
kilkudziesiêciu ton. Bia³o³êc-
cy radni wyrazili stanowczy
protest w tej sprawie i wnio-
skowali do prezydent War-
szawy o cofniêcie decyzji z
2004 roku, zezwalaj¹cej
Przedsiêbiorstwu Budownic-
twa Wodnego w Warszawie
S.A., na gospodarkê niebez-
piecznymi odpadami. W pro-
teœcie znalaz³ siê tak¿e wnio-
sek o wykonanie przez Za-
rz¹d Dróg Miejskich wymia-
ny zniszczonego asfaltu na
Bia³o³êckiej, na odcinku od
dzia³ki, gdzie sk³adowany jest
gruz.

Drugi wniosek dotyczy³
przyznania œrodków na na-
prawê mostu przy Kobia³ki.
To na wypadek, gdyby pod
naporem ciê¿arówek z gru-
zem zawali³ siê most przy
Bia³o³êckiej. Wówczas
mieszkañcy zostaliby odciê-
ci  od pozosta³ych czêœci Bia-
³o³êki. Radni przypomnieli, ¿e
sk³adowisko gruzu powsta³o
niezgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, który przewi-
duje w tamtym rejonie lokali-

zacjê nieuci¹¿liwych us³ug
np.  turystycznych – hotele,
motele, sportowych i handlo-
wych. Pozosta³oœci budowla-
ne, sk³adowane przy Bia³o-
³êckiej 381, s¹ niewiadome-
go pochodzenia, z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿-
na za³o¿yæ, ¿e czêœæ gruzu
pochodzi sprzed roku 1980 i
mo¿e zawieraæ m.in. azbest,
bardzo niebezpieczny dla
zdrowia i ¿ycia ludzi. W tej
sprawie zadziwiaj¹cy jest
równie¿ fakt, i¿ na moœcie
przy Bia³o³êckiej jest informa-
cja Zarz¹du Dróg Miejskich o
zakazie ruchu samochodów
ciê¿arowych o masie ca³ko-
witej powy¿ej 3,5 tony, z wy-
³¹czeniem dojazdu do pose-
sji pod nr 381 (!), czyli do
nieszczêsnego sk³adowi-
ska. Sprawa wymaga pil-
nych rozwi¹zañ.

A w bud¿ecie na ten rok
sporo oszczêdnoœci. Mniej o
ponad 3 mln z³ bêdzie kosz-
towaæ rozbudowa Zespo³u
Szkó³ nr 43 przy ulicy Kobia-
³ki, o 2 mln mniej rozbudowa
przedszkola przy Strumyko-
wej. Wydatki na park przy
Ceramicznej spadn¹ o 1,4
mln z³. 0,5  mln taniej bêdzie
kosztowaæ Centrum Multime-
dialne Naukowo – Kulturalne.

Wiêcej – o 2,5 mln z³ – bê-
dzie kosztowaæ budowa hali
sportowej z zespo³em boisk
dla gimnazjum przy P³u¿nic-
kiej. Koszt inwestycji po zmia-
nie to 10,8 mln z³.

W Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym m.st. Warsza-
wy sporo przesuniêæ w cza-
sie realizacji konkretnych za-
dañ, ze wzglêdu na ograni-
czone mo¿liwoœci finansowe
stolicy. Budowa ulicy Wilko-
wieckiej zakoñczy siê w 2012,
nie zaœ w 2011. Spadnie dy-
namika budowy œcie¿ek ro-
werowych i chodników. W
2011 na tê inwestycjê bêdzie
mniej o 0,5 mln z³, w 2012 ju¿
o 1 mln mniej, w 2013 o 1,8
mln z³. Drugi etap budowy
domu komunalnego wyd³u¿y
siê o rok i bêdzie realizowa-
ny w latach 2012 – 2015.

Na swoj¹ kolej musz¹ po-
czekaæ bia³o³êckie parki.
Ten wzd³u¿ wa³u wiœlanego
powstanie w 2013, park po-
miêdzy osiedlami Derby i
Agroman powstanie w
2014, przy Botewa w latach
2012 – 2015, park pomiêdzy
ulicami Stefanika, Œwiatowi-
da, Ksi¹¿kow¹ i Odkryt¹ w
latach 2013 – 2015. Park
przy Ceramicznej bêdzie
cieszy³ oczy mieszkañców
po 2013. Poczekaæ bêd¹
musia³y bia³o³êckie przed-
szkolaki. Nowe przedszko-
la przy Ceramicznej lub Po-
etów, w rejonie Kobia³ki i
przy G³êbockiej zostan¹ wy-
budowane odpowiednio –
2016, 2015 i 2016.

(egu)

Toksyczny gruz,
parki musz¹ poczekaæ

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 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 nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, ¿e zosta³a wydana decyzja Nr 58/CP/2009 z
dnia 07.09.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie wodoci¹gu DN 100
w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej, na dzia³kach ew.
nr 73/13 i 74/13 w obrêbie 4-16-35, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

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

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11 f ust. 3
ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958)

zawiadamia siê

¿e w dniu 02.09.2009 r. Prezydent m.st. Warszawy wyda³,
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dzielnica
Bia³o³êka decyzjê nr 609/ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹ pro-
jekt budowlany i zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji dro-
gowej polegaj¹cej na przebudowie ulicy Berensona po-

przez wykonanie chodnika na dzia³kach ew. nr 61/5,

61/6 z obrêbu 4-16-25 w Warszawie Dzielnicy - Bia³o³êka.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew. 61/5,

61/6 z obrêbu 4-16-25 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta
Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapozna-
nia siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 306 w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieru-
chomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nierucho-
moœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni
od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o kwotê
równ¹ 5 % wartoœci nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
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Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

022 675-05-03

0501-108-297

Od kiedy firma funkcjo-
nuje na rynku i czy dzia³a
w innych miastach Polski?

Vectra swoj¹ dzia³alnoœæ
rozpoczê³a w 1991 r. jako nie-
wielka polska firma buduj¹ca
pierwsze sieci kablowe w
S³upsku, Olsztynie i Wroc³a-
wiu. Po blisko 18. latach funk-
cjonowania nasze us³ugi do-
stêpne s¹ ju¿ w ponad 150
miastach. Zaufa³o nam ju¿
740 tys. klientów, co stawia
nas na drugim miejscu wœród
operatorów kablowych w Pol-
sce. Pomimo dynamicznego
rozwoju firmy, nie zapomina-
my o swojej historii. Pozwala
nam to byæ ca³y czas blisko
naszych Klientów. Dziêki
temu mo¿emy dostosowywaæ
ofertê do indywidualnych
oczekiwañ abonentów.

Z jakich us³ug mog¹
skorzystaæ mieszkañcy
Warszawy?

Wiemy, ¿e mieszkañcy
Warszawy s¹ wymagaj¹cymi
Klientami, dlatego te¿ przygo-
towaliœmy dla nich jedn¹ z
najbardziej atrakcyjnych ofert
telewizji cyfrowej, dziêki któ-
rej ka¿dy znajdzie coœ dla sie-
bie. Telewizja cyfrowa w Vec-

trze to ponad 140 programów
telewizyjnych, w tym a¿ 11 w
wersji High Definition, a tak-
¿e ciekawe pakiety tematycz-
ne: Sport na Ostro, czy Pa-
kiet Erotyczny. Jako dostaw-
ca tzw. us³ugi triple-play ofe-
rujemy tak¿e dostêp do Inter-
netu oraz telefonii stacjonar-
nej. Specjalnie dla Warszawy
uruchomiliœmy bardzo szyb-
ki internet – a¿ 24 Mb/s bez
¿adnych limitów œci¹gania
danych. Taka prêdkoœæ po-
zwala pobraæ plik wielkoœci
700 MB w ci¹gu zaledwie 4
min! Dodatkowo mo¿na sko-
rzystaæ z us³ugi „Wysy³aj
szybciej”, dziêki której prêd-
koœæ internetu w godzinach
nocnych zwiêksza siê cztero-
krotnie. Oczywiœcie nie wszy-
scy Klienci s¹ zainteresowa-
ni a¿ tak zaawansowan¹
ofert¹, dlatego ka¿d¹ z us³ug
mo¿na równie¿ dostosowaæ
do swoich potrzeb – wybraæ
pakiet telewizyjny z okreœlo-
nymi programami, szybkoœæ
internetu oraz abonament te-
lefoniczny, który obecnie w
Vectrze jest najtañszy na rynku
i wynosi 9,91 z³ miesiêcznie.

Czy przygotowaliœcie
Pañstwo promocje dla
mieszkañców Warszawy?

W³aœnie rozpoczêliœmy
kampaniê pod has³em „Vec-
tra – najbardziej cyfrowa”,
która potrwa do koñca roku.
W ramach akcji promocyjnej

Vectra – najbardziej cyfrowa
W wydaniu „Nowej Gazety Praskiej” z 9 wrzeœnia in-

formowaliœmy o wejœciu nowego operatora kablowego
Vectra do Warszawy. Informacja spotka³a siê z du¿ym za-
interesowaniem czytelników i sp³ynê³o do naszej redak-
cji wiele pytañ zwi¹zanych ze szczegó³ow¹ ofert¹ Vectry.
Najbardziej interesuj¹ce z nich zadaliœmy Krzysztofowi
Burmerowi, dyrektorowi operacyjnemu firmy.

Klienci mog¹ skorzystaæ z
naszych us³ug w atrakcyjnych
cenach, a dodatkowo jeœli
zdecyduj¹ siê skorzystaæ z co
najmniej dwóch us³ug otrzy-
maj¹ od nas w prezencie do
wyboru np. jeden z czterech
dostêpnych pakietów tema-
tycznych telewizji cyfrowej
(Canal+, HBO, Sport na
ostro, Erotyczny), modem Wi-
Fi do bezprzewodowego
³¹czenia siê z internetem,
zwiêkszon¹ prêdkoœæ wysy-
³ania danych przez Internet

lub te¿ abonamenty telefo-
niczne za 1 z³/miesiêcznie
albo paczki darmowych po³¹-
czeñ na telefony komórkowe.

Gdzie w Warszawie mo¿na
zamówiæ us³ugi Vectry?

Do wyboru mamy kilka
mo¿liwoœci. Po pierwsze
mo¿na siê zg³osiæ do nasze-
go Biura Obs³ugi Klienta przy
al. Armii Ludowej 14 lub w
Centrum Handlowym Redu-
ta, gdzie nasi konsultanci po-
mog¹ dobraæ us³ugi i dope-
³ni¹ wszelkich formalnoœci. W
momencie, gdy nie mamy
czasu na wycieczkê do Biura,
wystarczy zadzwoniæ na
nasz¹ infoliniê 0 801 08 08 80
i umówiæ siê na konkretny
termin wizyty konsultanta w
mieszkaniu Klienta.

Na jaki okres trzeba pod-
pisaæ umowê? I czy to
prawda, ¿e Klient w wypad-
ku utraty pracy mo¿e bez
¿adnych konsekwencji za-
koñczyæ umowê.

Umowy promocyjne zawie-
rane s¹ na okres 12 lub 24
miesiêcy. Po tym okresie nie
zmieniaj¹ siê ceny us³ug i
Klient w dalszym ci¹gu mo¿e
korzystaæ z oferty promocyj-
nej. Dodatkowo, bior¹c pod
uwagê obecn¹ niepewn¹ sy-
tuacjê na rynku pracy, jeœli
Klient w czasie obowi¹zywa-
nia umowy nie ze swojej winy
straci pracê, mo¿e bez ¿ad-
nych problemów zakoñczyæ z
nami umowê na œwiadczenie
us³ug.                                 TS

gorocznego zbo¿a zanieœli
przed o³tarz starostowie do-
¿ynek, Ma³gorzata Karwow-
ska i Wojciech Krzy¿anowski.
Dary i plony sk³adali kolejno
przedstawiciele poszczegól-
nych bia³o³êckich osiedli i or-
ganizacji. Nastêpnie ducho-
wieñstwo i wierni okr¹¿yli ko-
œció³ w uroczystej procesji.
Wreszcie burmistrz Jacek
Kaznowski podziêkowa³ rolni-
kom za ich wytê¿on¹ pracê.

Po zakoñczeniu Mszy Œw.
burmistrz podzieli³ siê do¿yn-
kowym chlebem z mieszkañ-
cami Bia³o³êki. Uroczystoœæ
uœwietni³ koncert w wykona-

dokoñczenie ze str. 1

Bia³o³êckie do¿ynki

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

niu Orkiestry Koncertowej
„Victoria” pod dyrekcj¹ Julia-
na Kwiatkowskiego oraz so-
listów: Anny Barañskiej-Wró-
blewskiej, Bogumi³y Dziel-
Wawrowskiej, Ryszarda Wró-
blewskiego i Roberta Dy-
mowskiego Koncert prowa-
dzi³ Andrzej Krusiewicz.

Organizatorem bia³o³êc-
kich do¿ynek by³a Rada i Za-
rz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
Wydzia³ Kultury oraz ksi¹dz
kanonik Miros³aw Bielawski,
proboszcz Parafii Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny w
P³udach.

Joanna Kiwilszo
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 - Podczas spotkania w
„Aptece Sztuki” dowiedzie-
liœmy siê, ¿e namalowa³ pan
obrazy i podarowa³ na au-
kcje Rotary. To by³ przypa-
dek czy hobby?

- Malujê jako hobbysta, tak-
¿e z zami³owania z dawnych
lat. Ju¿ w szkole podstawowej
i œredniej mia³em zami³owanie
do malowania. Chcia³em na-
wet studiowaæ na ASP, ale
pomyœla³em, ¿e z tego pieniê-
dzy nie bêdzie, to sprawa hob-
bystyczna. Poszed³em na
elektronikê. Tak naprawdê,
zacz¹³em malowaæ, gdy kupi-
³em mieszkanie. Pojecha³em
do galerii kupiæ obraz; te, któ-
re mi siê podoba³y, by³y tak
drogie, ¿e postanowi³em sam
coœ namalowaæ. Kupi³em
wszystko, co potrzebne do
namalowania obrazu w oleju i
przez ca³¹ noc, w biurze, ma-
lowa³em portret mojej ¿ony.
Bardzo siê jej spodoba³. Po
rodzinie rozesz³a siê fama;
zacz¹³em malowaæ obrazy.
Uczy³em siê na Salvadorze
Dali. Na swój sposób przema-
lowywa³em m.in. s³ynne zega-
ry. Malowa³em dla znajomych
i znajomych znajomych, po-
tem dla Rotary - na aukcje, or-
ganizowane na balach i kon-
certach. ¯adnego z moich
obrazów nie sprzeda³em;
wszystkie rozda³em. Z kilku-
dziesiêciu zosta³o mi tylko kil-
ka. Moje najs³ynniejsze dzie-
³o to portret znajomej, Ma³go-
rzaty Potockiej (du¿y format,
w kolorze), który da³em jej
jako niespodziankê na pre-
mierze, pierwszej w jej teatrze
„Sabat”, „Rewia Moja mi³oœæ”.

Jednak przede wszystkim
jestem dumny z portretu papie-
¿a Jana Paw³a II. Zawsze
chcia³em go namalowaæ. Dwa
dni po œmierci papie¿a ukoñ-
czy³em ogromny portret, w ole-
ju. Mój syn szed³ w tym roku
do pierwszej komunii œwiêtej.
Postanowiliœmy, ¿e portret bê-
dzie darem dla koœcio³a, wte-
dy jeszcze kaplicy na P³udach.
Ksi¹dz powiedzia³, ¿e to wspa-
nia³y obraz i powiesi go, gdy
zostanie wybudowany nowy
koœció³. Niedawno pojecha³em
tam na mszê œwiêt¹. Wprost
os³upia³em, gdy zobaczy³em
po lewej stronie o³tarza ogrom-
ny portret Matki Boskiej, po
prawej - moje dzie³o.

Namalowa³em te¿ wielki,
czarno-bia³y autoportret. Mam
ma³o wolnego czasu, wiêc
malujê g³ównie po nocach;
zmieniam techniki.

Podczas wizyty w „Aptece
Sztuki” pad³ pomys³, który
mia³by zintegrowaæ rotarian z
Polski, maluj¹cych hobby-
stycznie: chcê ich zachêciæ do
wspólnego dzia³ania, do co-
rocznego wernisa¿u w tej ga-
lerii. Jeszcze za wczeœnie o
tym mówiæ, ale marzy mi siê
wernisa¿ z aukcj¹, z której pie-
ni¹dze przeznaczymy dla „Ap-
teki Sztuki”. Zacz¹³em kontak-
towaæ siê z tymi, którzy ma-
luj¹. Bêdzie te¿ fotografia, a
mo¿e te¿ inne rodzaje sztuki.

- Co Pana sk³oni³o do
wst¹pienia do Rotary; kiedy
to by³o?

- To by³ rok 1996. Przymie-
rza³em siê ju¿ rok wczeœniej.
Mój wspólnik by³ rotarianinem
i on mnie zachêci³. Pierwszy
argument: zaufany wspólnik
mnie poleca; drugi: do Klubu
Rotary wstêpuje siê jako cz³o-
wiek - to jest wartoœci¹, a nie
pieni¹dze, jak w klubach biz-
nesmenów. W Rotary s¹ nie
tylko biznesmeni, ale wszystkie
zawody, np. lekarze, prawnicy
itd. Zostali cz³onkami klubu po
du¿ej selekcji, s¹ wiarygodni.

Po latach mogê stwierdziæ,
¿e czujê siê wœród nich jak w
rodzinie. Od razu jesteœmy na
ty, pomagamy sobie, choæ oso-
biœcie znamy siê tylko w gro-
nie klubowym. U nas nie ma
wyrywania pieniêdzy, nie ma
ob³udy. Bêd¹c fajn¹ spo³eczno-
œci¹, pomagamy innej spo³ecz-
noœci - ludziom potrzebuj¹cym.
To wartoœæ sama w sobie.

- Jak uda³ siê rodzinny
piknik integracyjny, zorgani-
zowany 12 wrzeœnia przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 154
przy ul. Leœnej Polanki,
sponsorowany przez Klub
Rotary Warszawa Józefów?

- Po pierwsze - sponsoro-
wa³o Rotary; po drugie ja, jako
prezydent, a jednoczeœnie ro-
tarianin, ufundowa³em ró¿ne
atrakcje typu buggy i g³ówn¹
nagrodê w loterii - rower, któ-
ry okaza³ siê wielkim hitem.
Sam piknik by³ rewelacyjny,
choæ w ci¹gu dnia spad³
ogromny deszcz. Potem siê
wypogodzi³o i dzieci znów

mog³y jeŸdziæ na buggy i qu-
adach, choæ przy tym trochê
siê ub³oci³y. Sprzedano 400
losów na loteriê, w której
g³ówn¹ nagrod¹ by³ rower.
Loterie i aukcjê poprowadzi³
mój kolega z Rotary i przysz³y
prezydent Klubu, aktor Robert
Tondera. W ci¹gu pó³ godziny
sprzeda³ kilkanaœcie obraz-
ków, namalowanych przez
dzieci i pracowników szko³y -
za oko³o pó³tora tysi¹ca z³o-
tych. Po prostu cud i facho-
wiec w jednym. Zrobi³a siê
taka atmosfera, ¿e ka¿dy
chcia³ wydawaæ pieni¹dze na
cel pikniku: dofinansowanie
do wycieczek, zakup przybo-
rów szkolnych i obiadów dla
dzieci z Centrum Samotnej
Matki z dzieckiem Markot-Baj-
ka. One chodz¹ do SP 154,
ale nie mog¹ jechaæ na „zie-
lon¹ szko³ê” ani na wycieczki,
nie chodz¹ do teatru, nie jedz¹
obiadów w szkole. Serce siê
kraje na widok tego, jak od-
staj¹ od pozosta³ych uczniów.

- Jest Pan trzecim prezy-
dentem Klubu Rotary Józe-
fów, zwi¹zanym z Prag¹; czy
bêdzie Pan siê stara³ o szcze-
góln¹ pomoc dla instytucji i
ludzi z tej czêœci miasta?

- Próbujê to robiæ. Prawo-
brze¿na Warszawa to moje lo-
kalne spo³eczeñstwo. Wiado-
mo, ¿e ka¿dy chce pomóc tam,
gdzie zna towarzystwo, bo
wtedy jest to wiarygodne. Pra-
ga ma u mnie pierwszeñstwo.
Nie uprawiam jednak prywaty.
Wszystkie wydatki zatwierdza
zarz¹d. Zacz¹³em od tego pik-
niku, teraz próbujê nawi¹zaæ
wspó³pracê z uczelni¹ KoŸ-
miñskiego, by wspólnie wyszu-
kiwaæ wybitnych uczniów szkó³
œrednich, którzy potem bêd¹
studiowaæ na tej uczelni. To na
razie pomys³, by zdolnym,
biednym uczniom fundowaæ
stypendia. Bêd¹cy dziœ na wy-
sokich stanowiskach absol-
wenci KoŸmiñskiego, w przy-
sz³oœci zaoferuj¹ im pracê.

- Jakie dzia³ania Rotary z
poprzednich kadencji bê-
dzie Pan kontynuowa³, co
nowego Pan zaproponuje?

- S¹ w naszej dzia³alnoœci
punkty sta³e, takie jak koncer-
ty (najbli¿szy - 12 paŸdzierni-
ka) - wspólnie z Fundacj¹
„Mam Marzenie”, chcemy spe-
³niæ marzenia chorych dzieci,
bale walentynkowe (13 lutego
2010) - „Bal pod gwiazdami”
dla dzieci niewidomych, bo ju¿
tych gwiazd najprawdopodob-
niej nie zobacz¹. Skoñczy³y siê
projekty z poprzedniej kaden-
cji: ambulans dla Fundacji
„Otwarte Drzwi”, urz¹dzenie
do resuscytacji noworodków
dla Szpitala Praskiego. W ra-
mach nowych projektów spon-
sorujemy stypendia dla wybit-
nych, ale biednych tancerzy.

- Czy myœli Pan o tym, by
z Klubu Rotary Warszawa
Józefów wydzieliæ Klub
Warszawa Praga?

- Powstanie nowego Klubu,
rozcz³onkowanie dzia³aj¹ce-
go, jest spraw¹ dosyæ trudn¹.
Trzeba wszystko budowaæ od
pocz¹tku. Trzeba pamiêtaæ,
¿e Klub opiera siê dos³ownie
na kilku filarach: za³o¿ycie-
lach, którzy kontynuuj¹ trady-
cjê oraz na m³odych, mocno
zaanga¿owanych.

- Czy u swoich dzieci za-
uwa¿y³ Pan zainteresowanie
dzia³alnoœci¹ Rotary; czy s¹
sygna³y, ¿e kiedyœ bêd¹
kontynuowaæ Pana dzie³o?

- Moje dzieci: Kuba (13 lat) i
Natalia (9 lat) zawsze chêtnie,
wraz ze mn¹, pomagaj¹ in-
nym. Kiedyœ pomagaliœmy no-
wemu przedszkolu moich dzie-
ci. Kuba bêd¹c w szkole z
dzieæmi z Centrum Samotnej
Matki chêtnie im pomaga od-
daj¹c np. ubrania lub zapra-
szaj¹c ich do kina. Dowód, ¿e
syn myœli podobnie jak ja, mie-
liœmy na pikniku. W przeddzieñ
imprezy wzi¹³em go jako fa-
chowca przy zakupie roweru
na loteriê fantow¹. Wybraliœmy
super rower „górala”, który bar-
dzo siê Kubie spodoba³.
Mówi³, ¿e chcia³by taki mieæ,
marzy³ o nim, ca³¹ noc nie
spa³. Za w³asne pieni¹dze mój
syn kupi³ kilkadziesi¹t losów.
Mo¿na powiedzieæ: pech
chcia³, ¿e to on wylosowa³
g³ówn¹ nagrodê. Podszed³ do
prowadz¹cego Roberta Ton-
dery, wzi¹³ od niego mikrofon i
powiedzia³, ¿e chcia³by ten ro-
wer przekazaæ na dalsze loso-
wanie, ¿e siê go zrzeka. Argu-

Rozmowa z Bogus³awem Mackiewiczem, prezydentem
Klubu Rotary Warszawa Józefów

mentowa³, ¿e jest synem spon-
sora, ¿e s¹ dzieci biedniejsze
od niego. Odda³ nagrodê, do-
sta³ brawa. Rower wylosowa-
³o dziecko z pierwszej klasy.

- Poproszê o trochê
szczegó³ów o najbli¿szej
imprezie Klubu Rotary War-
szawa Józefów.

-  Bêdzie to X koncert chary-
tatywny, zatytu³owany „Ko-
cham Ciê”. Odbêdzie siê 12
paŸdziernika o godz. 19 w te-

Starania i rozmowy w spra-
wie zakupu samochodu trwa³y
od ubieg³ego roku. Wsparcie
finansowe PFRON uzale¿nio-
ne by³o od „wk³adu w³asnego”.
Da³ je w³aœnie Klub Rotary.

11 wrzeœnia przed „Aptek¹
Sztuki” uczestnicy spotkania
dokonali symbolicznego

Rotarianie u artystów
„Dziêkujê za to cudeñko na czterech ko³ach, które

przewozi osoby niepe³nosprawne. Liczymy, ¿e bêdzie
pracowa³o co najmniej kilkanaœcie lat” – powiedzia³a
Anna Machalica-Pu³torak, prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”, witaj¹c w „Aptece Sztuki” sponsorów
„cudeñka” – mercedesa vito: El¿bietê Boguck¹ z PFRON
i Bogus³awa Mackiewicza, prezydenta Klubu Rotary War-
szawa Józefów oraz grono cz³onków tej organizacji.

chrztu, pos³uguj¹c siê aptecz-
nym sprzêtem – strzykawkami.

Mercedes mo¿e przewoziæ 6
osób niepe³nosprawnych i 2
osoby na wózku. Oznakowany
logo PFRON, Rotary i „Otwar-
tych Drzwi”, bêdzie symbolem
zwi¹zku tego, co nale¿y siê lu-
dziom z podatków i tego, co jest

wyrazem dobrej woli. To jest
zgodne z filozofi¹ „Otwartych
Drzwi”: nie dajemy za darmo,
zachêcamy do pracy nad sob¹
– wtedy pomagamy. Chcemy
wspólnie pomagaæ – zapewni-
³a prezes Stowarzyszenia.

Pierwszym krokiem wspólnych
dzia³añ by³a prezentacja prac,
wisz¹cych w galerii „Apteki Sztu-
ki” i opowieœæ o pó³torarocznej
historii ukochanego dziecka
„Otwartych Drzwi”, dzia³aj¹cego
w formule Zak³adu Aktywnoœci
Zawodowej Osób Niepe³no-
sprawnych. Kurator galerii Kata-
rzyna Haber i Krzysztof Pu³torak
opowiedzieli miêdzy innymi o
¿ywym muzealniku – Tadeuszu
G³owali, fotografie Macieja Pisu-
ka, wystawie bi¿uterii i wystawie
skarbów, przekazanych przez
mieszkañców Alei Wyzwolenia.

Wielu rotarian maluje hob-
bystycznie; mo¿e warto tu zor-
ganizowaæ wystawê prac
cz³onków Klubów Rotary z
ca³ej Polski - zaproponowa³
Bogus³aw Mackiewicz.

Pierwszy krok we wspó³pracy
dwu organizacji, pomagaj¹cych
ludziom, zosta³ zrobiony.         K.

Pomoc jak malowanie

atrze „Bajka” przy ul. Marsza-
³kowskiej 138. Wyst¹pi¹ miê-
dzy innymi: Stanis³awa Celiñ-
ska, Ada Biedrzyñska. Lidia
Stanis³awska, Jacek Frankow-
ski, Kabaret OT.TO, Grupa Ta-
neczna Volt Augustyna Egurro-
li. W programie jest tak¿e licy-
tacja statuetki Marka Koterskie-
go „Orze³ 2007”. Serdecznie
zapraszam na ten koncert.

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Zofia Kochan
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Organizatorem tegorocznej
imprezy, jak zawsze by³, dzia-
³aj¹cy w Bia³o³êce Parafialny
Klub Sportowy AGAPE, z pre-
zesem ks. Andrzejem Kinow-
skim. Na dystansie 200 m œci-
ga³y siê 10-osobowe ³odzie z
kolorowymi g³owami smoków
na dziobach. Œciœlej mówi¹c
w smoczej ³odzi p³ynie 12
osób, poniewa¿ w sk³ad za³o-
gi wchodzi 10 wioœlarzy, ster-
nik oraz bêbniarz, nadaj¹cy
rytm i tempo wios³uj¹cym.

Rozegrano 11 wyœcigów eli-
minacyjnych w 3 kategoriach:

- Urzêdy
- Parafie
- S³u¿by mundurowe.
Pierwsza kategoria obej-

mowa³a trzy osady samorz¹-
dowe: Bia³o³êkê, Targówek i
¯oliborz oraz ekipê PKO BP.
W drugiej kategorii startowa-
³y osady: Parafii Œw. Jakuba
Aposto³a, Parafii Œw. Fran-
ciszka z Asy¿u oraz dwie osa-
dy Parafii Chrystusa Mi³osier-

Smocze ³odzie na ¯eraniu
20 wrzeœnia na Kanale ̄ erañskim po raz kolejny odby-

³y siê Zawody Smoczych £odzi. Oficjalnie by³y to Zawo-
dy Samorz¹dowców Warszawy i Mazowsza na Smoczych
£odziach, ale nie tylko ekipy samorz¹dów bra³y w nich
udzia³. Po raz pierwszy takie wyœcigi odby³y siê w czerw-
cu 2004 roku, kiedy Bia³o³êka œwiêtowa³a 10-lecie swojej
samorz¹dnoœci. Od tamtej pory zawody organizowane
s¹ co roku, a smocze ³odzie ciesz¹ siê coraz wiêkszym

zainteresowaniem.

nego w Zabrañcu, mêska i
¿eñska. W kategorii „S³u¿by
mundurowe” bra³y udzia³
osady: Policji z Bia³o³êki,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Zabrañcu - osada mêska i
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Zabrañcu - osada ¿eñska.

W kategorii „Urzêdy” zwy-
ciê¿y³a osada PKO BP, z
³¹cznym czasem po dwóch
wyœcigach 2,10,19 min. Drugie
miejsce zajê³a osada samorz¹-
dowców z Targówka, trzecie –
¯oliborz, a ostatnie, czwarte
miejsce zajê³a Bia³o³êka.

W kategorii „S³u¿by mundu-
rowe” na pierwszym miejscu
uplasowa³a siê Policja, z
³¹cznym czasem 2,07,94 min.
Drugie miejsce zajê³a OSP Za-
braniec, ekipa mêska, a trzecie
– OSP Zabraniec, ekipa ¿eñska.

W kategorii „Parafie” trium-
fowa³a za³oga Œw. Jakuba, z
³¹cznym czasem 2,06,28. Na
drugim miejscu przyp³ynê³a
mêska osada Parafii Chrystu-
sa Mi³osiernego w Zabrañcu
(w skrócie: Zabraniec Mêski).
Trzecie miejsce zajê³a Parafia
Œw. Franciszka, a czwarte –
¿eñska osada Parafii Chrystu-
sa Mi³osiernego w Zabrañcu
(w skrócie: Zabraniec ̄ eñski).

Zwyciêzcy wyœcigów elimi-
nacyjnych wziêli udzia³ w re-
gatach pó³fina³owych. W
pierwszym pó³finale pop³ynê-
³a Policja i Zabraniec Mêski a
w drugim – Bank PKO BP i
Parafia Œw. Jakuba. W ten
sposób wy³oniono dwóch fina-
listów, którzy wziêli udzia³ w
regatach o super puchar. By³y
to osady: Parafii Œw. Jakuba
Aposto³a i Zabraniec Mêski.

Zwyciê¿y³a w rekordowym
czasie 1,02,02 minuty mêska
osada Parafii Chrystusa Mi³o-
siernego w Zabrañcu. Roze-
grano te¿ regaty o super pu-
char w kategorii osad ¿eñ-
skich. W tej kategorii równie¿
zwyciê¿y³a osada Parafii Chry-
stusa Mi³osiernego w Zabrañ-
cu. Tak wiêc oba puchary po-
jecha³y w³aœnie do Zabrañca.

Radoœæ zwyciêskich osad
by³a ogromna, ale w sumie
nie o miejsca i nagrody tu cho-
dzi³o. Wa¿niejsza od zdoby-
tych pucharów by³a dobra za-
bawa, sportowa rywalizacja i
aktywny wypoczynek. Czas
oczekiwania na starty umila-
³a uczestnikom dobra muzy-
ka. Zawodnicy mogli zregene-
rowaæ si³y zjadaj¹c porcjê gro-
chówki prosto z kot³a. Kolej-
ny raz Zawody Smoczych
£odzi okaza³y siê bardzo
udan¹ imprez¹ rekreacyjn¹,
integruj¹c¹ ró¿ne œrodowiska.

Joanna Kiwilszo

Roszczenie jest przedaw-
nione i mo¿e Pan odmówiæ
sp³aty. Mo¿e Pan wystosowaæ
pismo do firmy windykacyjnej,
które jednak nie musi spe³niaæ
szczególnych warunków. Wy-
starczy jeœli w piœmie wska¿e
Pan, i¿ powsta³e w 2004 roku
zad³u¿enie uleg³o przedaw-
nieniu i odmawia Pan spe³nia-
nia rzeczonego œwiadczenia.
Ponadto w piœmie mo¿e Pan
podnieœæ, i¿ nie ¿yczy sobie
wiêcej wezwañ do zap³aty w
tej sprawie i jeœli firma windy-
kacyjna uwa¿a, i¿ ich roszcze-
nie jest wymagalne, to powin-
na dzia³aæ zgodnie z procedu-
rami przewidzianymi przez
prawo, tj. powinna wyst¹piæ z
pozwem do s¹du.

Zgodnie z przepisami ko-
deksu cywilnego „Po up³ywie
terminu przedawnienia ten,
przeciwko komu przys³uguje
roszczenie, mo¿e uchyliæ siê
od jego zaspokojenia, chyba
¿e zrzeka siê korzystania z
zarzutu przedawnienia. Jed-
nak¿e zrzeczenie siê zarzutu
przedawnienia przed up³y-
wem terminu jest niewa¿ne”.
Ponadto, „je¿eli przepis
szczególny nie stanowi ina-
czej, termin przedawnienia
wynosi lat dziesiêæ, a dla rosz-
czeñ o œwiadczenia okresowe
oraz roszczeñ zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej - trzy lata”.

Roszczenie firmy telekomu-
nikacyjnej zwi¹zane by³o z pro-

wadzon¹ przez tê firmê dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹, zatem
ulega przedawnieniu w termi-
nie trzech lat. Nie ma znacze-
nia, ¿e Pan nie prowadzi³ dzia-
³alnoœci gospodarczej – dzia³al-
noœæ taka jest prowadzona
przez firm¹ telekomunikacyjn¹.
Nie ma te¿ znaczenia, ¿e do-
sz³o do cesji wierzytelnoœci na
rzecz firmy windykacyjnej, bo-
wiem termin przedawnienia
przez to nie uleg³ zmianie.

Jeœli tylko nie pomin¹³ Pan
w pytaniu istotnych informacji
np. ¿e uzna³ Pan d³ug lub za-
war³ ugodê z telekomunikacj¹
co do sp³aty zad³u¿enia (co
przerywa bieg przedawnienia,
tym samym nie mo¿na siê ju¿
podnieœæ zarzutu przedawnie-
nia), to roszczenie uleg³o ju¿
przedawnieniu w 2007 r.

Podstawa Prawna: Kodeks
Cywilny (Dz.U.64.16.93) Art.

117 §1 k.c., Art. 118 k.c.

Joanna Nowacka

prawnik

Kancelaria Doradztwa

Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0515 134 071

0500 020 048

kancelaria@leximus.pl

Prawnik radzi

Przedawnienie roszczenia
za rachunek telefoniczny

Nie zap³aci³em rachunku telefonicznego z 2004 r.

Otrzyma³em pismo od firmy windykacyjnej, ¿e wykupi-
³a mój d³ug w lutym 2008 r. Mój d³ug z 400 z³ zwiêkszy³

siê do 1400 z³ i mam 7 dni na jego uregulowanie. Czy w

takiej sytuacji muszê zap³aciæ, czy d³ug uleg³ ju¿
przedawnieniu?

Emil. J.

W lipcu podpisa³em po-

zwolenie na budowê tej nie-
zwykle wa¿nej dla miesz-

kañców stolicy trasy. Bardzo

siê cieszê, ¿e inwestor tak
szybko rozpoczyna prace –
powiedzia³ Jacek Koz³ow-
ski, wojewoda mazowiecki.
Droga zostanie rozbudowa-
na na odcinku 7,1 km. Obej-
mie piêæ wêz³ów: Marywil-
ska, £abiszyñska, Nowo –
Wincentego, Ikea i Pi³sud-
skiego. Budowa obejmie
równie¿ infrastrukturê dro-
gow¹, w tym: chodniki i
œcie¿ki rowerowe, przepusty
drogowe, instalacje (teleko-
munikacyjne, energetyczne,

Trasa AK: rozpoczêcie rozbudowy
Rozbudowa drogi pomiêdzy wêz³em Modliñska a

wêz³em Pi³sudskiego w Markach rozpoczyna pierw-
szy etap dostosowania Trasy AK do parametrów

drogi ekspresowej. Ten fragment drogi S8 jest stra-

tegicznym po³¹czeniem obu brzegów Warszawy.
Jego przebudowa zakoñczy siê w II kwartale 2012

roku. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad oddzia³ w Warszawie.

wodno-kanalizacyjne), urz¹-
dzenia odwadniaj¹ce i
ochrony œrodowiska (ekrany
akustyczne pionowe, zgiête
i pó³tunelowe; rowy meliora-
cyjne, pasy zieleni) oraz
urz¹dzenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego. Wyko-
nawc¹ inwestycji jest J&P –
AVAX S.A. Wartoœæ umow-
na kontraktu wynosi 869 mln
z³. Droga zosta³a zaprojek-
towana przez biuro Trans-
projekt Warszawa.

Odcinek Modliñska – Pi-
³sudskiego jest pierwszym
etapem realizacji 12-kilome-
trowej Trasy Armii Krajowej,
która powstanie w korytarzu

drogi ju¿ istniej¹cej. Z myœl¹
o jej u¿ytkownikach, inwestor
w trakcie robót nie zamknie
ca³kowicie przejazdu. Plano-
wana droga ekspresowa S8
³¹czy 5 województw: dolno-
œl¹skie (Wroc³aw), wielkopol-
skie (Kêpno), ³ódzkie (£ódŸ.
Piotrków Trybunalski), mazo-
wieckie (Warszawa) i podla-
skie (Bia³ystok, Augustów).
Stanowi polsk¹ czêœæ trasy
europejskiej E67, ³¹cz¹cej
Europê Œrodkow¹ ze Skan-
dynawi¹ (w województwie
podlaskim, na granicy pañ-
stwa ³¹czy siê z drog¹ na
Kowno).

W uroczystoœci rozpoczê-
cia budowy wziêli udzia³: wi-
cewojewoda mazowiecki Da-
riusz Pi¹tek, minister infra-
struktury Cezary Grabarczyk,
zastêpca prezydenta m.st.
Warszawy Jacek Wojciecho-
wicz oraz Marek Werczyñski,
burmistrz Marek.
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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 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 plano-

wanej inwestycji o ponownym wszczêciu postêpo-

wania administracyjnego na wniosek RWE STOEN
Operator Sp. z o.o. z dnia 07.05.2009 r. zweryfikowany
dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany numerów dzia³ek
dla inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budo-
wie linii kablowej elektroenergetycznej SN na dzia³kach
w ulicach:

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Obrêb

4-05-02

4-17-10

4-04-24

4-02-18

4-17-08

4-02-17

4-02-16

4-02-11

Nr dzia³ki

21/6 (z podzia³u dzia³ki 21/4)

2

99

98

29/1

1/4

9

8

36

17

6/1

4/1

15

12

2/9 (czêœæ drogowa)

9

2/6

2/13

2/12

30/6

30/5

Ulica

Polnych Kwiatów

Parowozowa

Parowozowa

Polnych Kwiatów

Polnych Kwiatów

Mehoffera

Parcelacyjna

Boczañska

Polnych Kwiatów

Polnych Kwiatów

Piwoniowa

Zawiœlañska

Mehoffera

Parcelacyjna

Parcelacyjna

Parcelacyjna

Parcelacyjna

Deseniowa

Deseniowa

Deseniowa

Deseniowa

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-
pi¹tk) 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 305 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwart-
ki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510-31-96.
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 ui. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Jak za³o¿yæ firmê?
Ka¿dego roku ponad 20 tys. osób zak³ada w³asne firmy

w Warszawie, a jeszcze wiêcej zastanawia siê nad podjê-
ciem tego kroku. Dlatego m.st. Warszawa udostêpnia miesz-
kañcom Warszawy 2 punkty informacyjne nt. zak³adania i
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Konsultacje i doradztwo oferowane w ramach punktów informacyj-
nych s¹ bezp³atnie. Skorzystaæ z nich mog¹ wszyscy mieszkañcy War-
szawy, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia. W ka¿dym punkcie mo¿na siê
dowiedzieæ, jakie formalnoœci nale¿y spe³niæ przy zak³adaniu dzia³al-
noœci gospodarczej oraz w trakcie jej funkcjonowania, jakie i kiedy na-
le¿y p³aciæ podatki, z jakimi obowi¹zkami wi¹¿e siê zatrudnianie pra-
cowników oraz o mo¿liwoœciach dofinansowania swojej dzia³alnoœci ze
œrodków UE. Udzielane informacje dotycz¹ te¿ zagadnieñ zwi¹zanych
z podejmowaniem i wykonywaniem dzia³alnoœci gospodarczej w aspek-
cie czynnoœci formalno-prawnych, zakresu kontroli przedsiêbiorstw, za-
wieszania i zamykania dzia³alnoœci oraz udostêpniania danych tele-
adresowych. Ponadto, od paŸdziernika bêdzie mo¿na bezp³atnie skon-
sultowaæ siê z doradc¹ biznesowym, po umówieniu terminu spotkania.

Punkty informacyjne dzia³aj¹ codziennie w Urzêdach Dziel-
nic Œródmieœcie i Ursynów, w godz. 10-18 w poniedzia³ki i 8-16
od wtorku do pi¹tku. Adresy i kontakty punktów informacyjnych:
Urz¹d Dzielnicy Ursynów - al. Komisji Edukacji Narodowej 61;
tel: (22) 546 60 18, e-mail: ip.ursynow@um.warszawa.pl
Urz¹d Dzielnicy Œródmieœcie - ul. Nowogrodzka 43, p. 307;
tel: (22) 699 84 33, e-mail: ip.srodmiescie@um.warszawa.pl

W zwi¹zku z kolejnym etapem modernizacji trasy tramwajo-
wej W-Z (zakoñczenie remontu torowiska na skrzy¿owaniu ulic
al. Solidarnoœci/Okopowa oraz remont na odc. Okopowa - M³y-
narska), od 19 wrzeœnia do odwo³ania wprowadzone zostaj¹
poni¿sze zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

a) przywrócenie podstawowych tras linii autobusowych:
103, 151, 155, 171, 190, 197 (utrzymana zostaje trasa objaz-

dowa w rejonie ul. GwiaŸdzistej), 410, E-2, N42, N45,  N91 i N95
b) zmiany tras linii autobusowych:
422 (w obu kierunkach) zostaje skierowana na trasê zmie-

nion¹: ZNANA - ... – Górczewska – P³ocka - Wolska– al. Soli-
darnoœci - ... – WILANÓW

520 (w obu kierunkach) zostaje skierowana na trasê zmie-
nion¹: ZNANA - ... – Górczewska – P³ocka - Wolska– al. Soli-
darnoœci - ... – MARYSIN

Z-2 zostaje skierowana na trasê zmienion¹: DW. WILEÑSKI -
... – al. Solidarnoœci  – Leszno – Górczewska – P³ocka – Wolska
– P£OCKA – Wolska – al. Solidarnoœci - ... – DW. WILEÑSKI

Likwidacji ulega zastêpcza linia autobusowa Z-5.
Utrzymana zostaje obecna trasa linii Z-3, tj.: PL. WILSONA -

... – Andersa  – al. Solidarnoœci – Bielañska - BIELAÑSKA (po-
wrót: Bielañska – Senatorska – pl. Bankowy – Andersa).

c) zmiany przystankowe:
Likwidacji ulegaj¹ przystanki autobusowe: PL. ZAWISZY 60;

OKOPOWA 51 i 55; ¯YTNIA 51 i 52; DZIELNA 52; RONDO
RADOS£AWA 51 i 53.

Przywrócone zostaje funkcjonowanie przystanków: P£OCKA-
SZPITAL 03; M£YNARSKA 01;

LESZNO 01; DT WOLA 02; OKOPOWA 01, 02, 05 i 06; PL.
ZAWISZY 12.

Utrzymane zostaje funkcjonowanie przystanku P£OCKA-
SZPITAL 53 – zlokalizowanego w ul. P³ockiej po skrêcie z ul.
Górczewskiej (w kierunku Wolskiej) – obowi¹zuj¹cego jako sta-
³y dla linii Z-2.

Uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek autobusowy
P£OCKA 52 – zlokalizowany w ul. Wolskiej za skrzy¿owaniem
z ulicami Dzia³dowsk¹ i Skierniewick¹ (w kierunku ul. P³ockiej) i
obowi¹zuj¹cy jako sta³y na trasach linii: 422 i 522.

Dla linii 171, 190, 410, 422, 520 dodatkowo zostaje urucho-
miony przystanek OKOPOWA 01 (jako sta³y).

Dla linii 410 dodatkowo uruchomione zostaj¹ przystanki M£YNAR-
SKA 01 i 02 oraz przestaje obowi¹zywaæ przystanek LESZNO 02.

Dla linii 422 dodatkowo zostaje uruchomiony przystanek
OKOPOWA 02 (jako sta³y).

ZTM informuje

Wyrób kartê w CH Wileñska
W najbli¿szy weekend (25-27 wrzeœnia) w Centrum Handlo-

wym Wileñska przy ul. Targowej bêdzie dzia³a³ mobilny punkt
personalizacji, w którym bêdzie mo¿na wykonaæ bezp³atne zdjê-
cie i z³o¿yæ wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej.

Pasa¿erowie odwiedzaj¹cy centrum powinni mieæ przy sobie
dokument to¿samoœci. Gotow¹ kartê bêdzie mo¿na odebraæ w
jednym z dowolnie wybranych Punktów Obs³ugi Pasa¿era lub
za poœrednictwem poczty. Punkt ZTM w CH Wileñska bêdzie
siê mieœci³ na parterze w pobli¿u wejœcia na perony Dworca
PKP Warszawa Wieñska (pod g³ównym billboardem).

Akcja ZTM w centrach handlowych ma przyspieszyæ i uspraw-
niæ wymianê kart miejskich. Od 1 stycznia 2010 roku bilety imien-
ne bêdzie mo¿na kodowaæ jedynie na tzw. karcie spersonalizowa-
nej, zawieraj¹cej zdjêcie i dane u¿ytkownika. Ogó³em w obiegu
znajduje siê ok. 250 tys. elektronicznych kart. Do wrzeœnia wyda-
no ju¿ ponad 210 tys. nowych, spersonalizowanych kart miejskich.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej:
www.personalizacja.ztm.waw.pl

Warsztaty Breakdance na Zaciszu
Serdecznie zapraszamy 26 wrzeœnia (sobota) w godz.

15.00-18.00 do Domu Kultury „Zacisze” (ul. Blokowa1) na
warsztaty breakdance. Warsztaty poprowadzi £ukasz Depa.

Breakdance narodzi³ siê ju¿ w 1969 roku w Bronksie, dziel-
nicy Nowego Jorku. Pocz¹tkowo skupia³ œrodowisko czarnych,

lecz szybko zjedna³ sobie rzesze zwolenników. Taniec trud-
ny, bo wymagaj¹cy du¿ej koncentracji, dobrych predyspozy-
cji fizycznych, kondycji, ale przede wszystkim wysokiego po-

czucia rytmu. Breakdance tañcz¹ zarówno mê¿czyŸni - b-
boy/biboj, jak i kobiety - b-girl/bigerl, wykonuj¹c niemal¿e

ewolucje akrobatyczne w po³¹czeniu z rytmicznym tañcem.

£ukasz Depa tañczy od 2000 roku. Bierze udzia³ w pokazach,
turniejach, zawodach. Na co dzieñ prowadzi zajêcia taneczne,

uk³ada choreografiê i organizuje imprezy taneczne. Wchodzi w
sk³ad „KINGZ OF WARSAW” tworzonej przez m³odych, praw-
dziwie kreatywnych ludzi maj¹cych wspólne zadanie, jakim jest

reprezentowanie kultury miasta na najwy¿szym poziomie.

Planujemy sta³e zajêcia.

Informacje i wp³aty w sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.

Op³ata: 40 z³. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

SZUMA  SP. Z O.O.

TRANSPORT

Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI

Indywidualne i firmowe

Faktury VAT

15 lat doœwiadczenia w bran¿y

transport.szuma@wp.pl                  605 959 277

Zaproszenie
Kino Œwit (ul. Wysockiego 11) zaprasza emerytów i ren-

cistów do Kina Z³otego Wieku w poniedzia³ki i œrody o
godz. 13:45. Cena biletu: 8 z³.

Do 15 paŸdziernika zapraszamy na cykl filmów o tematy-
ce wojennej. W ramach cyklu m.in. bêdzie mo¿na zobaczyæ
filmy: „Walkiria”, „Opór” oraz „Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Uwaga! Dla czytelników Nowej Gazety Praskiej, któ-
rzy przyjd¹ z tym wydaniem gazety, na seans filmu „Wal-
kiria” Bryana Singera z Tomem Cruisem w roli g³ów-
nej, w dniu 28 wrzeœnia (poniedzia³ek) w ramach Kina
Z³otego Wieku wstêp wolny.

Kino Œwit - najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku i obrazu i najni¿sze
ceny biletów w Warszawie (kino nale¿y do sieci kin studyj-
nych i lokalnych).

Nordic Walking to specyficz-
na technika poruszania siê za
pomoc¹ specjalnie w tym celu
skonstruowanych kijków, po-
dobnych do tych, u¿ywanych w
narciarstwie biegowym. Jest to
idealna forma aktywnoœci ru-
chowej na œwie¿ym powietrzu.
Podczas marszu pracuje po-
nad 90 proc. miêœni ca³ego cia-
³a. Chód z wykorzystaniem kij-
ków jest nawet o 40% bardziej
efektywny ni¿ bez nich. Têtno
wzrasta do poziomu, który
utrzymuje serce i uk³ad kr¹¿e-
nia w prawid³owej kondycji.
Nordic Walking jest dyscyplin¹
dla tych, którzy chc¹ poprawiæ
kondycjê, uprawiaj¹c sport
ma³o inwazyjny oraz urozma-
iciæ swój program treningowy.
Uprawiaj¹ go wszyscy, którzy
chc¹ zrzuciæ nadmierne kilo-
gramy, maj¹ problemy ortope-
dyczne lub zaburzenia równo-
wagi. Nordic Walking zyska³ ju¿
na ca³ym œwiecie popularnoœæ
dziêki temu, ¿e jest skuteczny,
³atwy i niedrogi. Jest to bardzo
wygodna forma rekreacji ru-
chowej - nie wymaga dostêp-
noœci si³owni, sali gimnastycz-
nej, ani jakichkolwiek innych
specjalnych warunków. Mo¿na
go uprawiaæ w ka¿dym terenie
i niezale¿nie od pory roku.

Czy to tylko moda czy re-
kreacja ruchowa zbawienna
dla naszego zdrowia?

* Elementy Nordic Walking
znane ju¿ by³y ludziom pier-
wotnym, ju¿ wtedy podpierali
siê kijami

* Opracowanie techniki
marszu, Nordic Walking za-
wdziêczamy Fiñskiemu Insty-
tutowi Sportu gdzie przez wie-
le lat prowadzono badania
naukowe dotycz¹ce mecha-
niki ruchu oraz pracy miêœni
przy u¿yciu ró¿nej d³ugoœci
kijków. W badaniach brali
udzia³ trenerzy, biochemicy,
lekarze, rehabilitanci.

Ruch to zdrowie
* Podczas badañ doprowa-

dzono do uruchomienia 90%
miêœni.

* Odkryto, ¿e id¹c dobr¹
technik¹ spalasz do 40 proc.
wiêcej kalorii ni¿ podczas tra-
dycyjnego spaceru, zwiêk-
szasz metabolizm do 48 go-
dzin po marszu, dotleniasz i
poprawiasz wydolnoœæ uk³adu
oddechowego.

* Nordic Walking poch³ania
400 kalorii na godzinê, pod-
czas gdy zwyczajny chód spa-
la oko³o 280 kalorii w tym sa-
mym czasie.

* Udowodniono, ¿e podczas
marszu poprawiasz kondycjê,
wzmacniasz miêœnie tu³owia i
barków, odci¹¿asz stawy kola-
nowe i krêgos³up poniewa¿
czêœæ ciê¿aru cia³a spoczywa
na kijach.

* Jako pierwsi informacje te
wykorzystali skandynawscy
biegacze narciarscy i zastoso-
wali marsz Nordic Walking jako
uzupe³nienie letnich treningów.

Ponadto:
* W krajach skandynaw-

skich osoby z k³opotami kar-
diologicznymi maj¹ przepisy-
wane marsze Nordic Walking
na receptê - jest to fantastycz-
na profilaktyka kardiologiczna.

* Z tej formy aktywnoœci fi-
zycznej mog¹ korzystaæ wszy-
scy bez wzglêdu w jakiej kon-
dycji siê znajduj¹ - zarówno
pocz¹tkuj¹cy amatorzy rekre-
acji, rekonwalescenci, jak i
osoby z nadwag¹, oty³e, do-
tkniête osteoporoz¹.

* Do³¹czaj¹c do naszej spo-
³ecznoœci walczysz ze stresem
i poznajesz ciekawych ludzi.

Jeœli jesteœ zainteresowany
zajêciami grupowymi zaprasza-
my do Lasku Bródnowskiego.
Wiêcej informacji pod nr tel.

022 679-91-22; 0500-475-403
lub na stronie www.aktivita.pl

e-mail: biuro@aktivita.pl

Nowy adres archiwum
Archiwum rejestru kandydatów do spó³dzielni mieszka-

niowych, które obs³uguje posiadaczy ksi¹¿eczek miesz-
kaniowych zosta³o przeniesione z ul. Floriañskiej do Ma-
zowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego (MUW) przy pl. Ban-
kowym 3/5, wejœcie F od al. Solidarnoœci.

Archiwum rejestru kandydatów do spó³dzielni mieszkaniowych
jest kontynuacj¹ rejestru prowadzonego przez by³e Spó³dziel-
cze Biuro Mieszkaniowe w Warszawie i jego filie terenowe w
Legionowie, Otwocku, Pruszkowie i Wo³ominie. Sprawami zwi¹-
zanymi z ksi¹¿eczkami mieszkaniowymi w MUW zajmuje siê Wy-
dzia³ Infrastruktury i Œrodowiska (pokoje 500 i 502), pl. Bankowy
3/5. Kontakt telefoniczny: (022) 695-63-03, (022) 695-61-87.
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Ch³odnym okiem

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

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

Prosto z mostu

„Inwestycyjna rzeŸ Pragi” – tak po-
stêpowanie Hanny Gronkiewicz–Waltz i
rz¹dz¹cej Warszaw¹ koalicji PO/SLD
nazwa³a jedna z opiniotwórczych gazet.
Dokonana na ostatniej sesji Rady War-
szawy zemsta na mieszkañcach prawo-
brze¿nej Warszawy, gdzie tradycyjnie
wybory wygrywa prawica, wygl¹da tak:

- ca³kowite wyciêcie z planów Obwod-
nicy Œródmiejskiej od Ronda Wiatraczna
do granicy z dzielnic¹ Targówek;

- ca³kowite wyciêcie z planów budo-
wy ul. Tysi¹clecia na odc. Grochowska –
wêze³ ¯aba;

- ca³kowite wyciêcie z planów prze-
budowy ul. Œw. Wincentego;

- ca³kowite wyciêcie z planów moder-
nizacji ul. Modliñskiej od Kana³u ¯erañ-
skiego do ul. Aluzyjnej;

- ca³kowite wyciêcie z planów budo-
wy Mostu Krasiñskiego;

- ca³kowite wyciêcie z planów Trasy
Mostu Pó³nocnego od ul. Modliñskiej do
ul. P³ochociñskiej;

- przesuniêcie rozpoczêcia budowy Tra-
sy Œwiêtokrzyskiej –  odc. ul. Wybrze¿e
Szczeciñskie - ul. Tysi¹clecia po 2013 r.;

- opóŸnienie prac nad przygotowaniem
budowy odcinków skrajnych II linii metra
– realne prace maj¹ nie ruszyæ do 2013.

Oprócz powy¿szego mamy kilkaset
wyciêtych inwestycji dzielnicowych – bu-
dowy dróg, przedszkoli, szkó³, remonty,
obiekty sportowe itp. itd. A jest to ju¿ ko-
lejna fala ciêæ, po tych z jesieni 2008 r.

Oczywiœcie, pó³ miliarda na stadion
dla koncernu ITI, w³aœciciela stacji TVN
jest niezagro¿one.

Dobiega koñca obecna kadencja sa-
morz¹du. Zastêpcy Pani Prezydent, któ-
ra nie bywa na obradach Rady Warsza-
wy, odwo³uj¹ siê ci¹gle do poprzedniej
kadencji. By³ to czas, kiedy bud¿et stoli-
cy dopiero powstawa³. Przed Lechem Ka-
czyñskim by³ bud¿et Gminy Centrum i
bud¿ety 11 gmin wianuszka. Wszystko
to trzeba by³o scaliæ i zorganizowaæ. Dziœ
wydatki inwestycyjne miasta s¹ wiêksze
o kilka procent. Ale wzros³y tylko o tyle,
o ile wzros³y ceny potrzebnej do kon-
strukcji stali. Kiedy koalicja PO/SLD od-
powie za swoj¹ nieudolnoœæ w latach
2007, 2008, 2009? Ju¿ jesieni¹ 2010.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Masakra bud¿etu

Felieton dzisiejszy tak naprawdê po-
wstaje jako odpowiedŸ na wiele pytañ,
kierowanych do mnie przez moich zna-
jomych i s¹siadów po uruchomieniu w
koñcówce lipca pierwszego z dwóch pla-
nowanych na dzielnicy „orlików” i roz-
poczêciu budowy na Namys³owskiej 21
obiektu sportowego, tak zwanej syrenki.
Dzielnica nasza w krótkim czasie wzbo-
gaca siê o kilka profesjonalnych obiek-
tów sportowych w ró¿nych jej czêœciach.
Na Kawêczyñskiej 44a trwaj¹ odbiory pe-
³nowymiarowego pi³karskiego boiska
sportowego wraz z budynkiem zaplecza,
oœwietleniem i trybunami. Obiekt ten zo-
sta³ w pe³ni sfinansowany ze œrodków
dzielnicy. Przy Targowej 86 ruszy³ pierw-
szy z dwóch planowanych na Pradze „or-
lików”, czyli nowoczesny kompleks spor-
towy z boiskiem pi³karskim ze sztuczn¹
traw¹, placem do gry w koszykówkê,
szatni¹ i oœwietleniem, drugi realizowa-
ny bêdzie jeszcze w tym roku przy Sza-
najcy 5. „Orliki” budowane s¹ w ramach
programu rz¹dowego na Euro 2012.
Œrodki na tê inwestycjê pochodz¹ w rów-
nych czêœciach z bud¿etu administracji
rz¹dowej, samorz¹du województwa ma-
zowieckiego i m.st. Warszawy. W³adze
stolicy przeznaczy³y tak¿e pokaŸne œrod-
ki (prawie 30 milionów) na budowê „sy-
renek” - wielofunkcyjnych boisk, ogro-
dzonych, oœwietlonych i przystosowanych
do potrzeb niepe³nosprawnych. Przy nie-
których wybudowane zostan¹ dodatko-
wo budynki kubaturowe z toaletami,
prysznicami i magazynami na sprzêt.
Obiektami zarz¹dzaæ maj¹ dzielnice. Ta-
kie w³aœnie cudo powstaje na Namys³ow-
skiej. Znajdzie siê tam wielofunkcyjny bu-
dynek, boisko do pi³ki no¿nej o po-
wierzchni ponad 1000 m2, boisko do siat-
kówki i koszykówki o powierzchni pra-
wie 500 m2, oraz boiska do mini koszy-
kówki i mini golfa. Przywrócone zostan¹

Orliki, syrenki
i nie tylko

tak¿e elementy zabawowe dla najm³od-
szych, a wszystko to zostanie oœwietlone.

Nie chcia³bym, aby powsta³o wra¿enie,
¿e oprócz realizacji obiektów sportowych
niczym innym jako samorz¹d praski siê
nie interesujemy, dlatego te¿ pozwolê so-
bie wspomnieæ o uruchomieniu programu
budownictwa komunalnego (przetarg na
pierwszy budynek komunalny przy Bia-
³ostockiej, w którym powstanie 70 miesz-
kañ zosta³ rozstrzygniêty). Kolejne ponad
400 mieszkañ planujemy zbudowaæ przy
Jagielloñskiej na Golêdzinowie. Nie zapo-
minamy o modernizacji praskich dróg. Na
pierwszy ogieñ pójdzie Bia³ostocka, a na-
stêpnie Kawêczyñska. Trwa i trwaæ bêdzie
program rewitalizacji zarówno ulicy Z¹b-
kowskiej jak i pozosta³ych zabytkowych
obiektów na Pradze. Nie ¿a³ujemy i nie
bêdziemy ¿a³owaæ œrodków na inwestycje
w szeroko pojêtej oœwiacie. Pamiêtamy o
wa¿nych na Pradze remontach, co znaj-
duje odzwierciedlenie w kolejnych pra-
skich bud¿etach. Wracaj¹c jednak do Na-
mys³owskiej i trwaj¹cej tam inwestycji,
zgodnie z zawart¹ umow¹ ma siê zakoñ-
czyæ jeszcze w tym roku.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

W grudniu 2008 r. na ³amach Nowej
Gazety Praskiej mogliœcie, Drodzy Czy-
telnicy, przeczytaæ mój felieton o nowej
na Bia³o³êce - têczowej koalicji nieudacz-
ników inwestycyjnych z lat ubieg³ych tj.
SLD, PIS-u i Gospodarnoœci.

Jak widaæ po ostatniej sesji Rady
Dzielnicy Bia³o³êka, owa têczowa koali-
cja trzyma siê niezwykle dobrze. Rad-
nym SLD, PIS-u i Gospodarnoœci nie
spodoba³y siê korekty do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Bia³o³êki na naj-
bli¿sze lata, które podyktowane by³y
drastycznym spadkiem dochodów bud¿e-
towych Warszawy. Mogê zrozumieæ, ¿e
nikt nie lubi podejmowaæ trudnych de-
cyzji, ale w przypadku Bia³o³êki, dziêki
zaanga¿owaniu ca³ego bez wyj¹tku Za-
rz¹du Dzielnicy Bia³o³êka, zmiany do
WPI by³y bardzo rozs¹dne.

Nale¿y zapytaæ, czy radnym SLD, PIS-u
i Gospodarnoœci nie spodoba³o siê mo¿e
utrzymanie znacznej rozbudowy szko³y
na ul. Kobia³ka, która to rozbudowa ru-
szy jeszcze w tym roku, a zakoñczy siê
przed wrzeœniem 2011 r. Mo¿e nie od-
powiada³a rozpoczynana w³aœnie budo-
wa nowej szko³y przy ul. Berensona lub
rozbudowa zaplecza sportowego i dydak-
tycznego w szkole przy ul. P³u¿nickiej?

Kto wie – mo¿e to pok³osie otworze-
nia nowej szko³y i przedszkola przy ul.
Ostródzkiej lub zakoñczenia budowy
¿³obka przy ul. Ksi¹¿kowej, a mo¿e wy-
budowania budynku z 80 mieszkania-
mi komunalnymi przy ulicy Porajów?

Mo¿e to jednak któraœ z inwestycji
realizowanych na Bia³o³êce przez m.st.
Warszawê, tj. trwaj¹ca przebudowa uli-
cy Modliñskiej i budowa Mostu Pó³noc-
nego lub mo¿e maj¹ce siê zakoñczyæ
do 2012 r. poszerzenie do co najmniej
dwóch pasów ul. Marywilskiej na odcin-
ku Trasa Toruñska - Mehoffera oraz
istotna dla Tarchomina budowa linii
tramwajowej?

Tak na powa¿nie, to mogê jeszcze,
przy du¿ej dozie zrozumienia, przyj¹æ
postawê PIS-u i Gospodarnoœci. W koñ-
cu w demokracji œwiêtym prawem opo-
zycji jest krytykowaæ.

Nie rozumiem jednak postawy koali-
cyjnych „przyjació³” z SLD, którzy swoj¹
postaw¹ i negowaniem jakichkolwiek
starañ Zarz¹du Dzielnicy w tej trudnej
sytuacji bud¿etowej zdyskredytowali pra-
cê Andrzeja Opolskiego, wiceburmistrza
ds. oœwiaty – rekomendowanego w³a-
œnie przez SLD. Wiceburmistrza, który
w pe³ni popar³ propozycjê zmian w bu-
d¿ecie i ramiê w ramiê z pozosta³ymi
cz³onkami Zarz¹du uczestniczy³ w trud-
nych negocjacjach bud¿etowych – za co
serdecznie dziêkujê.

Panie Andrzeju - jednak w obliczu
ob³udy towarzyszy partyjnych mo¿e to
ju¿ czas na rezygnacjê? Pan, jako by³y
wojskowy, powinien wiedzieæ, ¿e dowód-
ca bez wojska niewiele znaczy.

Mo¿e to ju¿ czas, drodzy radni SLD,
na zakoñczenie tej ob³udy. Trudno d³u-
¿ej tak staæ w rozkroku.

Zastanawia mnie jednak coœ innego.
Jak to mo¿liwe, ¿e radni SLD w dzielni-
cy Bia³o³êka s¹ przeciwni zmianom, któ-
re radni SLD w Radzie Warszawy popie-
raj¹. Mo¿e to nie ob³uda w stosunku do
mieszkañców – mo¿e to coœ wiêcej.
Przed 1989 r., posiadaj¹c stosowany
aparat partyjny, mo¿na by³o ³atwo oszu-
kiwaæ i manipulowaæ spo³eczeñstwem.
Przypominam jednak SLD, ¿e te czasy
dla wielu z mieszkañców Bia³o³êki to na
szczêœcie ju¿ tylko historia.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Têczowa koalicja
populizmu cd.

„Inwestycyjna rzeŸ Pragi” - takie ty-
tu³y przynios³a prasa po ostatniej (17
wrzeœnia) sesji Rady Warszawy, na któ-
rej Platforma Obywatelska przeforsowa-
³a rezygnacjê z wielu inwestycji, g³ów-
nie praskich. Prasê ogólnopolsk¹ bar-
dziej w tym dniu interesowa³ stan inwe-
stycji amerykañskich w gminie S³upsk,
skojarzony z rocznic¹ inwazji Rosji So-
wieckiej na Polskê w 1939 roku. Rocz-
nica rzezi Pragi wypada dopiero 4 listo-
pada, ale skojarzenie akcji Hanny Gron-
kiewicz-Waltz z ofensyw¹ marsza³ka Su-
worowa jest równie akuratne.

Po rzezi Pragi, tej dokonanej przez
pani¹ prezydent, nie odmówi³em sobie
przyjemnoœci siêgniêcia po sprawozda-
nie z realizacji przygotowañ Polski do
mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej, przy-
jête przez Radê Ministrów 11 sierpnia
2009 r. Na liœcie tzw. przedsiêwziêæ Euro
2012 znajduje siê kilkanaœcie pozycji do-
tycz¹cych Warszawy, w wiêkszoœci pra-
wobrze¿nej, dlatego tak wielkie nadzie-
je mieszkañcy Pragi wi¹zali z wp³ywem
mistrzostw na rozwój dzielnicy.

Listê ministerialn¹ otwiera oczywiœcie
Stadion Narodowy, którego zaawanso-
wanie budowy minister sportu (to on
przygotowuje sprawozdanie dla Rady
Ministrów) oceni³ na 46 procent, a ter-
min zakoñczenia na czerwiec 2011 r. Nie
ma dziœ powodów, by w¹tpiæ w realnoœæ
tych planów. Kolejnych siedem pozycji
jednak to miejskie inwestycje transpor-
towe. Trzy z nich podczas rzezi Pragi
poleg³y ca³kowicie. Zaawansowanie bu-
dowy odcinka Obwodnicy Œródmiejskiej,
³¹cz¹cej rondo Wiatraczna z Targówkiem,
minister sportu raczy³ oceniæ, pod wp³y-
wem wczeœniejszych sprawozdañ pani
Gronkiewicz-Waltz, na 36 procent. Za-
wansowanie budowy odcinka Trasy Ty-
si¹clecia pomiêdzy rondem ¯aba a ul.
Grochowsk¹ oceni³ na 18 procent, a bu-
dowy ostatniego etapu Trasy Œwiêtokrzy-

skiej, od Wybrze¿a Szczeciñskiego do ul.
Zabranieckiej (czekaj¹cego na realiza-
cjê od czasów Paw³a Piskorskiego), na
42 procent. Platforma Obywatelska zde-
cydowa³a, ¿e tych trzech inwestycji: Ob-
wodnicy Œródmiejskiej, Trasy Tysi¹clecia
i dokoñczenia Trasy Œwiêtokrzyskiej - nie
bêdzie.

Spoœród pozosta³ych sto³ecznych
przedsiêwziêæ Euro minister sportu oce-
ni³, ¿e budowa Trasy Mostu Pó³nocnego
oraz przebudowa ul. Œw. Wincentego s¹
zagro¿one opóŸnieniem. Aby dope³niæ
obrazu pobojowiska trzeba dodaæ, ¿e ter-
min realizacji tzw. centralnego odcinka
drugiej linii metra (o pozosta³ej czêœci w
ogóle ju¿ siê nie mówi) zosta³ przesuniê-
ty na okres po 2012 r. Remont dworca
kolejowego Warszawa Centralna i budo-
wa dworca Warszawa Wschodnia maj¹
opóŸnienie, a stan prac nad budow¹
dworca Warszawa Zachodnia minister
oceni³ jako „opóŸnienie krytyczne”.

Minister sportu zawsze d¿entelmeñ-
sko broni³ Hanny Gronkiewicz-Waltz, no,
mo¿e z wyj¹tkiem jej s³ynnego pomys³u,
by przenieœæ Stadion Narodowy do £omia-
nek. Ciekawe, jak zachowa siê teraz?

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Euro-rzeŸ

Tañsze taksówki
17 wrzeœnia Rada Warszawy podjê³a uchwa³ê rozszerzaj¹c¹

pierwsz¹, tañsz¹ strefê taksówkow¹. Dziêki temu od 1 grudnia
2009 r. znacznie zwiêkszy siê obszar w Warszawie, na którym
zap³acimy mniej ni¿ dotychczas za przejazd taksówk¹.

Pierwsza strefa poszerzona zosta³a o czêœæ terenów w oœmiu
dzielnicach. S¹ to nowe osiedla na Bia³o³êce, Bielanach, Bemo-

wie, Ursusie, Ursynowie, w Wawrze, Wilanowie i w Weso³ej - to
dobra wiadomoœæ nie tylko dla mieszkañców tych terenów, ale
tak¿e dla wszystkich klientów warszawskich taksówek. Ostatni raz
pierwsza strefa poszerzona by³a w maju 2004 roku. Rozszerze-
nie strefy, wprowadzone uchwa³ami Rady Warszawy z dn. 14 maja

i 17 wrzeœnia 2009 r., podyktowane by³o przede wszystkim na-
g³ym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w stolicy. W ci¹gu
ostatnich piêciu lat, powsta³o wiele nowych osiedli mieszkalnych,
do których dojazd taksówk¹ wi¹za³ siê z powa¿nym wydatkiem.

Rada Miasta przyjê³a tak¿e uchwa³ê w sprawie zwiêksze-
nia o 500 liczbê nowych licencji dla taksówkarzy w 2010 r.

Rocznie sto³eczny ratusz wydaje ich ponad pó³ tysi¹ca. Zwiêk-
szenie liczby licencjonowanych taksówek poprawi jakoœæ
œwiadczonych przez taksówkarzy us³ug, zmniejszy tak¿e licz-
bê przewoŸników wykonuj¹cych przewozy osób w ramach tzw.
„przewozów okazjonalnych”. Zgodnie z przepisami ustawy o

transporcie drogowym liczba licencji wydanych na terenie m.st.
Warszawy w 2010 r. nie mo¿e przekroczyæ 9462.

Pani prezydent Hanna Gronkiewicz
– Waltz nie mog³a ju¿ d³u¿ej udawaæ, ¿e
jest tak ró¿owo jak mówi premier Tusk,
i ¿e kryzys nie dotknie Warszawy. Do-
tkn¹³ bardzo, co wynika z przedstawio-
nej na sesji rady miasta 17 wrzeœnia in-
formacji o stanie finansów miasta. Do-
dam, ¿e niestety, ale przekaza³ j¹ skarb-
nik, a nie pani prezydent, choæ to prze-
cie¿ przede wszystkim ona ponosi poli-
tyczn¹ odpowiedzialnoœæ za bud¿et War-
szawy. Radni dowiedzieli siê, ¿e jest tak
Ÿle, i¿ niezbêdne s¹ drastyczne ciêcia w
wydatkach, g³ównie inwestycyjnych. Cze-

go maj¹ dotkn¹æ, nie by³o wiadomo do
koñca w momencie rozpoczêcia sesji, bo
jeszcze wówczas trwa³y ostatnie uzgod-
nienia klubowe pomiêdzy Platform¹
Obywatelsk¹, Lewic¹ (czyli Sojuszem
Lewicy Demokratycznej) i w³adzami War-
szawy. G³ówny spór toczy³ siê o Trasê
Tysi¹clecia, która jeszcze kilka dni wcze-
œniej wydawa³a siê niezagro¿ona i któ-
rej powstanie Lewica bardzo mocno for-
sowa³a. Wiceprezydent Wojciechowicz ar-
gumentowa³ nam, ¿e jej budowa nie jest
jeszcze przygotowana i przeznaczanie
na to pieniêdzy w tym roku oznacza, ¿e

pozostan¹ one niewykorzystane. G³ów-
nym problemem okaza³y siê bowiem
protesty mieszkañców i stowarzyszeñ do-
tycz¹ce jej przebiegu. ¯eby by³o cieka-
wiej, przeciwko jej budowie wypowie-
dzia³a siê nawet Rada Dzielnicy Praga
Pó³noc, co dla mnie jest kompletnie nie-
zrozumia³e. Aby jednak nie podgrzewaæ
konfliktu, postanowiliœmy walczyæ o bu-
dowê odcinka, który nie budzi kontro-
wersji, czyli od ul. Grochowskiej do Dwor-
ca Wschodniego tak, aby uzyskaæ alter-
natywne do Targowej po³¹czenie obu
dzielnic. Dopiero po danej nam przez wi-
ceprezydenta Wojciechowicza obietnicy,
¿e w przysz³ym roku zostanie to rozpo-
czête, jako klub Lewicy zdecydowaliœmy
siê warunkowo poprzeæ forsowane przez
ratusz oszczêdnoœci.  Piszê warunkowo,
bo zapowiedzieliœmy, ¿e to by³ nasz ostat-
ni kredyt zaufania, dany w³adzom stoli-
cy na s³owo. Od tej pory stopieñ realiza-
cji inwestycji znajdzie siê pod naszym
szczególnym nadzorem, zw³aszcza w
kontekœcie wszelkich zagro¿eñ i opóŸ-
nieñ. Zapowiedzieliœmy, ¿e choæ Lewica
nie odpowiada bezpoœrednio za inwesty-
cje w mieœcie, to jednak nie zamierza
tolerowaæ i firmowaæ nieudolnoœci miej-
skich urzêdników i ich prze³o¿onych.
Zw³aszcza, ¿e jest do œwietna po¿ywka
dla radnych Prawa i Sprawiedliwoœci, któ-
rzy dostaj¹ doskona³e argumenty do po-
litycznego ataku na koalicjê PO – Lewi-
ca wspieraj¹c¹ Hannê Gronkiewicz –
Waltz. Po kilkugodzinnej awanturze ciê-
cia w wydatkach zosta³y przyjête póŸ-

Ostre ciêcia

nym wieczorem. Nie by³o to ³atwe g³o-
sowanie dla wielu radnych, zw³aszcza dla
tych, którzy kieruj¹ siê rzeczywistym do-
brem dzielnicy, a nie politycznymi in-
strukcjami od swoich partyjnych prze³o-
¿onych. Ja sam zag³osowa³em za po-
prawk¹ PiS-u, pozostawiaj¹c¹ pieni¹dze
na rozpoczêcie budowy Trasy Tysi¹clecia
jeszcze w tym roku. Niestety, by³o nas
za ma³o, aby mog³o siê to udaæ. Na po-
cieszenie pozostaje fakt, ¿e w przelicze-
niu na g³owê mieszkañca nak³ady na
inwestycje w prawobrze¿nej Warszawie
s¹ wiêksze ni¿ na jej lewym brzegu. Ale
to i tak ci¹gle ma³o…

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 0609-631-186
ANGIELSKI, nauczycielka,
ka¿dy zakres, tel. 022 670-39-78
CHEMIA, matematyka, na-
uczycielka przygotuje do
poprawki 0698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka
022 374-53-27
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0511-486-484
NIEMIECKI - autor
ksi¹¿ek, 21 lat praktyki,
www.naukaniemieckiego.pl,
0603-881-419
NIEMIECKI, nauka od pod-
staw, korepetycje, doœwiad-
czenie, tel. 0602-748-254

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
ZAJÊCIA grupowe Nordic
Walking, lasek Bródnowski
0500-475-403, www.aktivita.pl

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430

BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, karcherem -
profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
HYDRAULIKA od A do Z
0504-944-852
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 0602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201
ŒWIADECTWA energetyczne
budynków, audyty termomo-
dernizacyjne 0603-514-783
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

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

INNE
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE, tel.
0606-344-485

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

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

Absolwent United Institute
of Natural Medicine of Abra
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi
z rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, z ojca na syna.
Mimo m³odego wieku jest
uznawany za jednego z naj-
lepszych healerów na Filipi-
nach. Po raz pierwszy odwie-
dza nasz kraj po namowie i z
rekomendacji sekretarza Sto-
warzyszenia Uzdrowicieli w
Baguio City CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w cie-

le cz³owieka i skutecznie je eli-
minuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej li-
kwiduj¹c ca³e spectrum choro-
by. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu
chorego. Od tego te¿ uzale¿-
nia wybór techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy
indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe
operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym. Pa-
cjenci s¹ zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e

czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie
u niego ustêpuj¹
wieloletnie scho-
rzenia.

Przypadki po-
mocy mo¿na wy-
mieniaæ d³ugo -
Pani Annie po-
móg³ w dolegliwo-
œciach kamieni
¿ó³ciowych, Pan

Andrzej, któremu

poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwi-
dowa³ bóle w krêgos³upie, Pani
Maria – drêtwienie r¹k …

ALEX skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy
innymi:

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach
hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwieniu
r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

23, 25, 27, 28, 29 i 30 wrzeœnia

1, 2 i 3 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel ALEX TADINA

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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Proszê Szanownych
Pañstwa znów w kopalni
zdarzy³o siê nieszczêœcie.
Zginêli ludzie i s¹ ciê¿ko
ranni. Przy³¹czam siê do
¿a³oby. Oddajê szacunek
i sk³adam wyrazy wspó-
³czucia poszkodowanym,
ich rodzinom, najbli¿szym.

OR¯ jest oczywiœcie skró-
tem ostrego rozszerzenia
¿o³¹dka. Nag³ego, ostrego
powiêkszenia objêtoœci ¿o³¹d-
ka spowodowanego nad-
miern¹,  niekontrolowan¹  fer-
mentacj¹. Schorzenie najczê-
œciej wystêpuje u byd³a, koni
i psów. U krówek dotyczy
przed¿o³¹dka zwanego ¿wa-
czem, a okreœlane jest mia-
nem wzdêcia. Konie s¹ wypo-
sa¿one w prze³yk o cechach
samoblokuj¹cego siê wenty-
la. Gatunkowi temu obce jest
bekanie czyli wypuszczanie
gazów pochodz¹cych z fer-
mentacji  ¿o³¹dkowej.

Wœród psów na OR¯ naj-
czêœciej  zapadaj¹ rasy du¿e
i olbrzymie. Wœród nich osob-
niki o najlepszym apetycie, po
prostu ¿ar³oki. Aliœci s¹ przy-
czyny, które mog¹ spowodo-
waæ OR¯ u ka¿dej rasy i ka¿-
dej sztuki. Wina le¿y oczywi-
œcie po stronie cz³owieka.
Podstawowe nasze b³êdy to
podawanie fatalnej jakoœci
po¿ywienia. Puszki, saszetki,
tzw. psie kie³basy, karmy z
supermarketów i stacji benzy-
nowych, pokarmy zamro¿one
lub zimne, prosto z lodówki,

aktywnoœæ ruchowa tu¿ po
posi³ku, schodzenie ze scho-
dów, podawanie domowych
œmieci spo¿ywczych - czyli
przeterminowanych, nadpsu-
tych lub zgni³ych. Nieregular-
ne pory posi³ków lub karmie-
nie jeden raz dziennie du¿¹
objêtoœci¹ karmy z nieogra-
niczonym dostêpem do wody.

Suche karmy maj¹ tê w³a-
œciwoœæ, ¿e doœæ szybko po
zetkniêciu siê z sokami ¿o³¹d-
ka zwiêkszaj¹ swoj¹ objê-
toœæ. Kulki powiêkszaj¹ siê
dwu, trzykrotnie. Je¿eli zwie-
rzak zape³ni ca³y swój ¿o³¹-
dek, to ³atwo przewidzieæ, co
siê stanie dalej. Z tej i wymie-

nionych wczeœniej przyczyn
dochodzi do ostrego rozsze-
rzenia siê ¿o³¹dka, który za-
ciska siê w czêœci prze³yko-
wej, uniemo¿liwiaj¹c odpro-
wadzenie gazów. Œciany na-
rz¹du trawiennego uciskaj¹
na g³ówne naczynia jamy
brzusznej zaburzaj¹c kr¹¿e-
nie krwi. Chorobie towarzyszy
potworny strach i ból. Pomoc
powinna byæ udzielona na-
tychmiast. OR¯ towarzyszy
czêsto skrêt œledziony wraz
skrêtem ¿o³¹dka. Ka¿dy przy-
padek to potencjalna mo¿li-
woœæ œmierci. Zwierzaka trze-
ba natychmiast przewieŸæ do
lecznicy weterynaryjnej.

OR¯

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na rozbudowie Przedszkola nr 64 - przy
ul. Porajów 64 wraz z placem zabaw i infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dz. ew. nr 97, 116, 117, 118, 119, 121,
122/1, 122/2, 129, 130, 131/1, 131/2. 132/1, 132/2 obrêb
4-03-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie na
wniosek Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, z upowa¿nie-

nia Prezydenta m.st. Warszawy, za poœrednictwem
Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka, z dnia
21.08.2009 r., uzupe³niony w dn. 11.09.2009 r.
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Bia³o³êka.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy, (ul. Modliñska 197,
pok. 308) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
Procedurê administracyjn¹ prowadzi podinsp.
Wioletta Krawczyk.

Przyjêcia interesantów w Wydziale WAB bezpoœrednio
i telefonicznie (22-51-03-199): poniedzia³ki 10.00-16.00

i czwartki 13.00-16.00.

Od 22 wrzeœnia zgodnie z nowelizacj¹

ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.

z 2009r Nr 97, poz. 802) podstaw¹ otrzy-

mania karty parkingowej dla osób niepe-

³nosprawnych bêd¹ wydane wy³¹cznie

przez Zespó³ do Spraw Orzekania o Nie-

pe³nosprawnoœci (Sto³eczne Centrum

Osób Niepe³nosprawnych, ul. Andersa 1):

- orzeczenia o niepe³nosprawnoœci,
- orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieñ,

ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b
ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póŸn. zm.)

Osoby posiadaj¹ce orzeczenie o lekkim
stopniu niepe³nosprawnoœci bêd¹ mog³y otrzy-
maæ kartê parkingow¹ tylko w przypadku usta-
lenia przyczyny niepe³nosprawnoœci oznaczo-
nej symbolem 05-R (upoœledzenie narz¹du ru-
chu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Dokumenty wymagane do wydania karty
parkingowej:
- wype³niony wniosek o wydanie karty par-
kingowej,
- za³¹czona kserokopia orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawnoœci (orygina³ do wgl¹du),

- op³ata w wysokoœci 25 z³ (nr konta 63 1030
1508 0000 0005 5004 5001 CITYBANK),
- aktualna fotografia (1 szt. o wymiarach 35
mm x 45 mm),
- upowa¿nienie do z³o¿enia wniosku o wyda-
nie karty parkingowej i jej odbioru (jeœli poda-
nie o kartê bêdzie sk³adaæ i odbieraæ inna oso-
ba ni¿ uprawniona do jej otrzymania),
- dowód osobisty wnioskodawcy,
- dowód osobisty osoby upowa¿nionej przez
wnioskodawcê.

Karty parkingowe dla niepe³nosprawnych

ZOO zaprasza
Warszawski Ogród Zoologiczny ma za-

szczyt zaprosiæ wszystkich mi³oœników
akwarystyki na Wielk¹ Wystawê Akwary-
styczn¹ organizowan¹ do 27 wrzeœnia.

Na terenie Warszawskiego ZOO bêdzie
mo¿na podziwiaæ kilkadziesi¹t kompletnie
urz¹dzonych akwariów morskich oraz roœlin-
nych przygotowanych przez najwybitniej-
szych specjalistów aquascapingu.

Wœród najwiêkszych atrakcji znajd¹ siê
unikalne aran¿acje oraz niespotykane roœli-
ny i zwierzêta wodne. Planowane s¹ rów-
nie¿ konkursy dla publicznoœci, prelekcje i
seminaria o tematyce akwarystycznej.
Wiêcej szczegó³ów na stronie www.aquael.com

 „Dotknij sztuki”
Dom Kultury „Zacisze” (ul Blokowa 1) serdecznie zaprasza

maluchy 3 paŸdziernika na sobotnie przedpo³udnie. Rozpo-
czynamy nowy cykl zajêæ bezp³atnych bêd¹cych po³¹czeniem
zajêæ plastycznych i ruchowych. Zajêcia odbywaj¹ siê w dwóch
grupach: I grupa (dzieci w wieku 2-3,5 lat): plastyka godz.
10.00-10.40 i balet 10.50-11.30; II grupa (dzieci powy¿ej 4 lat):
balet godz. 10.00-10.40, plastyka godz. 10.50-11.40.

Plastyka: Dzieci, wykorzystuj¹c wyobraŸniê, bawi¹ siê ró¿-
nymi materia³ami. Realizuj¹ swoje pomys³y. Rozwijaj¹ siê
manualnie. Bawi¹c siê, poznaj¹ coœ nowego.

Balet to tylko has³o – chodzi przecie¿ o zabawê przy muzy-
ce, o rytm i uœmiech. Wstêp wolny.
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DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

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

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

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

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

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

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,

tel. kom. 0508-164-939

Tym bardziej dziwi fakt, ¿e
niektórym bia³o³êczanom
prokulturalna dzia³alnoœæ
w³adz dzielnicy siê nie podo-
ba lub wrêcz przeszkadza.
Ukazuj¹ca siê na Bia³o³êce
gazeta lokalna zarzuca burmi-
strzowi opiesza³oœæ w realizo-
waniu inwestycji, a konkretnie
- organizowanie imprez kultu-
ralnych i koncertów kosztem
inwestycji oœwiatowych.

Szalenie ubolewamy, ¿e
poza niedocenianiem roli kul-
tury w ¿yciu spo³ecznym,
znajomoœæ zasad funkcjono-
wania bud¿etu jest obca
dziennikarzom tej gazety.
Œrodki bud¿etowe przyzna-
wane s¹ dla poszczególnych
dzielnic w odrêbnych rozdzia-
³ach, na okreœlone cele. Nie
ma mo¿liwoœci przenoszenia
pieniêdzy z jednego rozdzia-
³u na inny, np. ze œrodków na
kulturê – na „konto” inwesty-
cyjne i odwrotnie. Tak wiêc
zarzuty wspomnianej gazety
s¹ zupe³nie bezpodstawne.
Szkoda, ¿e w poszukiwaniu
skandalu autorzy posuwaj¹
siê do oszukiwania miesz-
kañców. Nader to odleg³e od
rzetelnoœci dziennikarskiej…
Poza wszystkim, œrodki, któ-
re miasto przyznaje Bia³o³ê-
ce na kulturê, w porównaniu
z innymi dzielnicami, s¹ bar-
dzo niskie (du¿o wiêcej otrzy-
muje np. Bemowo, niemal 3
razy wiêcej – Mokotów). Na-
le¿y siê tylko cieszyæ, ¿e przy
tak skromnych œrodkach,
oprócz masowych imprez
typu festyn, w³adze dzielnicy
propaguj¹ te¿ wœród ludnoœci
kulturê wysok¹, a artyœci
œwiatowej s³awy znajduj¹
czas i chc¹ wystêpowaæ w
Bia³o³êce.

13 wrzeœnia w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury podczas
koncertu pt. „Bia³o³êka pe³na
Gwiazd” wyst¹pi³y rzeczywi-
œcie wielkie gwiazdy polskich
i zagranicznych scen mu-

zycznych, prezentuj¹c naj-
s³ynniejsze arie operowe i
operetkowe oraz szlagiery
musicalowe. Nazwiska tej
klasy, co Ma³gorzata D³ugosz
(sopran), Alina Urbañczyk-
Mróz (sopran), Ryszard Wró-
blewski (tenor) oraz Aleksan-
der Teliga (bas, solista medio-
lañskiej La Scali) s¹ reko-
mendacj¹ sam¹ w sobie.

Trudno opisaæ wszystkie
punkty programu prawie trzy-
godzinnego koncertu. Wspo-
mnê tylko o niektórych, choæ
wszystkie by³y wspania³e.
Us³yszeliœmy miêdzy innymi
ariê Cavaradossiego z III aktu
opery „Tosca” Giacomo Puc-
ciniego w wykonaniu Ryszar-
da Wróblewskiego oraz ariê
Torreadora z II aktu opery
„Carmen” Georgesa Bizeta w
wykonaniu Aleksandra Teligi.
Walc Mussetty z opery „Cy-
ganeria” Giacomo Puccinie-
go zaprezentowa³a Ma³go-
rzata D³ugosz, natomiast ariê
Adeli z operetki „Zemsta Nie-
toperza” Johanna Straussa
wykona³a Alina Urbañczyk-
Mróz. Ryszard Wróblewski
przeniós³ nas w hiszpañskie
klimaty œpiewaj¹c „Granadê”
Augustina Lara. Na d³ugo w
pamiêci widzów pozostanie
brawurowe wykonanie przez
Aleksandra Teligê rosyjskie-
go romansu „Oczy czarne”.

Artyœci œpiewali te¿ w du-
etach. Alina Urbañczyk-Mróz
i Ryszard Wróblewski z wdziê-
kiem i humorem przedstawili
duet „Myszko, to by³a piêkna
noc” z operetki Paula Abraha-
ma „Wiktoria i jej huzar”. Cu-
downie brzmia³y g³osy Ma³go-
rzaty D³ugosz i Ryszarda Wró-
blewskiego w piosence An-
drew Lloyd Webbera „Amigos
para siempre”. Zachwyt pu-
blicznoœci wzbudzi³o te¿ wyko-
nanie przez tê sam¹ parê pio-
senki Francesco Sartori’ego z
repertuaru Andrea Boccelli,
„Time to say goodbye”.

Solistom towarzyszy³a Bia-
³o³êcka Orkiestra „Romanti-
ca” wraz z jej za³o¿ycielk¹ i
dyrektorem, Ann¹ Barañsk¹-
Wroblewsk¹,  pod batut¹ m³o-
dego dyrygenta, Tomasza
Labunia. W sk³ad orkiestry
wchodz¹ wspaniali instru-
mentaliœci. Mieliœmy okazjê
siê o tym przekonaæ, s³ucha-
j¹c w ich wykonaniu kilku
utworów instrumentalnych.
Koncertmistrz Orkiestry „Ro-
mantica”, Maciej Przestrzel-
ski (skrzypce) oraz wiolon-
czelista Marek Karwowski
wykonali „Taniec ³abêdzi” z II
aktu baletu Piotra Czajkow-
skiego „Jezioro £abêdzie”.
Waltorniœci, Jolanta Karasiñ-
ska i W³odzimierz Galas za-
prezentowali siê nie tylko jako
wirtuozi swoich instrumen-
tów, ale równie¿ jako muzy-
cy z ogromnym poczuciem
humoru.

W³aœnie ten humor, lek-
koœæ i radoœæ p³yn¹ca z ob-
cowania z muzyk¹ jest cha-
rakterystyczna dla koncertów
z udzia³em Bia³o³êckiej Orkie-
stry „Romantica”. Je¿eli do-
damy do tego jeszcze cudow-
ne, stylowe kostiumy i piêkn¹
scenografiê autorstwa Anny
Barañskiej-Wróblewskiej
oraz pomys³owoœæ chore-
ograficzn¹, bêdziemy mieli
pe³ny obraz tego wspania³e-
go koncertu. Ka¿dy utwór,
zagrany czy zaœpiewany by³
niepowtarzaln¹, oryginaln¹
pere³k¹ muzyczn¹, jak choæ-
by japoñska melodia ludowa
„Sakura” czyli „Wiœnia”, w
opracowaniu Tomasza Labu-
nia i w wykonaniu Moniki Po-
laczek-Przestrzelskiej na
koto (rodzaj cytry) oraz Ma-
³gorzaty D³ugosz (œpiew). Nic
dziwnego, ¿e po ka¿dym
utworze publicznoœæ nagra-
dza³a artystów gromkimi bra-
wami i czêsto domaga³a siê
bisów.

Koncert „Bia³o³êka pe³na
Gwiazd” zakoñczy³ siê kilku-
nastominutow¹ owacj¹ na
stoj¹co i jest to dowód, jak
potrzebny nam jest kontakt z
¿yw¹ muzyk¹. Jest to równie¿
dowód na to, ¿e burmistrz
Jacek Kaznowski oraz Wy-
dzia³ Kultury wraz z naczel-
nik Ma³gorzat¹ Kozie³ wyko-
nuj¹ bardzo dobr¹ pracê.
Mo¿na to chyba nazwaæ

Bia³o³êka pe³na Gwiazd
Sta³o siê ju¿ regu³¹, ¿e ka¿dy koncert z udzia³em Bia-

³o³êckiej Orkiestry „Romantica”, organizowany pod pa-
tronatem burmistrza Bia³o³êki, Jacka Kaznowskiego przez

Impresariat Artystyczny Proscenium, jest wydarzeniem
artystycznym. Tak by³o równie¿ 13 wrzeœnia w Bia³o³êc-

kim Oœrodku Kultury, gdzie przed bia³o³êck¹ publiczno-

œci¹ wyst¹pi³y gwiazdy scen operowych œwiatowego for-
matu. Mo¿emy byæ dumni z tego, ¿e dziêki staraniom bur-

mistrza i Wydzia³u Kultury powsta³a w Bia³o³êce lokalna
filharmonia, promuj¹ca wœród mieszkañców kulturê mu-

zyczn¹ i rozs³awiaj¹ca dzielnicê w ca³ej Warszawie.

wspó³czesnym mecenatem w
najlepszym tego s³owa zna-
czeniu, z którego korzystaj¹
tak artyœci, jak i my, zwykli
odbiorcy kultury, dla których
taki koncert, jak ten 13 wrze-
œnia, by³ prawdziwym œwiêtem.

Joanna Kiwilszo

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

„Convict Women Lifetime
Exile” to adaptacja literacka
autentycznych tekstów, pa-
miêtników i listów, przedsta-
wiona w formie seansu w
trzynastu ods³onach. Opo-
wiada ona dramatyczne losy
kobiet skazanych na zes³anie
do kolonii karnej w Australii.

Od czasu za³o¿enia w
1788 r. pierwszej osady Port
Jackson (póŸniejsze Syd-
ney), przez oko³o 40 lat Wiel-
ka Brytania traktowa³a Au-
straliê wy³¹cznie jako miejsce
zsy³ki wiêŸniów. Do 1858 r.
przewieziono ich z metropolii
ponad 160 tysiêcy.

St³oczeni pod pok³adami
statków wiêŸniowie odbywali
podró¿ w nieludzkich warun-
kach. By³y wœród nich i ko-
biety. Nie tylko z³odziejki, ale
i nêdzarki, które nie z w³a-
snej winy wesz³y w konflikt
z prawem, a tak¿e ofiary do-
nosów, s¹dowych pomy³ek i
po prostu - biedy. Wszystkie,
zgodnie z ówczesnym suro-
wym prawem, zosta³y ska-
zane na do¿ywotnie zes³a-
nie do terytoriów zamor-
skich. Dziêki sugestywnemu
przekazowi Jolanty Juszkie-
wicz poznajemy ich tragicz-
ne losy, pragnienia i naiwne
nadzieje.

Du¿o w tym spektaklu od-
wo³añ do polskiej literatury,
m.in. do fragmentów III Czê-
œci Dziadów A. Mickiewicza.
Tak jak tam, jest tu duchowy
dialog pomiêdzy duszami
umar³ych, potrzebuj¹cymi
pomocy a wspó³czuj¹cymi im
¿ywymi.

Przedstawienie zosta³o
porównane do filmu Petera
Greenewaya „Morts De la
Seine” (Pogrzebani w Sekwa-
nie) - parady nie¿ywych, wy-
³owionych z rzeki cia³-œwia-
dectwa ¿ycia i ich przesz³o-
œci. Tak jak i poprzednie, tak i
ten spektakl jest piêkny pla-
stycznie. Przy u¿yciu mini-
mum rekwizytów, operuj¹c
ró¿nymi odcieniami bieli, Jo-

Dramat kobiet z kolonii karnej
„Convict Women Lifetime Exile” (Skazane na do¿ywot-

nie zes³anie) to kolejny spektakl, jaki australijski teatr

Kropka Theatre przedstawi³ 11 wrzeœnia w Domu Kultury
Praga przy ul. D¹browszczaków 2.

lanta Juszkiewicz poœredni-
czy w porozumieniu tamtych
kobiet, które dawno przemi-
nê³y i obecnymi widzami.

Spektakl by³ prezentowany
na Edinburgh Festival Fringe
na zaproszenie prof. Richar-
da Demarco, a tak¿e w The
Fig Tree Theatre, Randwick
Literary Institute, St Michael’s
Missionary Inc oraz History of
NSW Festival w Sydney.

Autork¹ spektaklu i jego
wykonawczyni¹ jest Jolanta
Juszkiewicz – absolwentka
PWST we Wroc³awiu, jedna z
ciekawszych postaci miêdzy-
narodowego teatru niekon-
wencjonalnego. Jej emocjo-
nalne postrzeganie œwiata
sta³o siê pod³o¿em dla dzia-
³alnoœci Kropka Theatre, za-
³o¿onego w Sydney. W War-
szawie teatr Kropka Theatre
wraz z Domem Kultury „Pra-
ga” podjêli próbê wspó³pracy,
prezentuj¹c spektakle w jêzy-
ku angielskim. Jest to cieka-
wa propozycja dla uczniów i
studentów oraz wszystkich,
niekoniecznie anglojêzycz-
nych mi³oœników teatru.

Joanna Kiwilszo

Jakie utrudnienia przy TMP - sprostowanie
Do mojego tekstu Jakie utrudnienia przy TMP, z poprzed-

niego wydania NGP, wkrad³ siê b³¹d. Napisa³am, ¿e przed-
stawiciele ZMiD zostali zaproszeni na spotkanie z mieszkañ-
cami kilkanaœcie godzin przed jego terminem i st¹d prawdo-
podobna ich nieobecnoœæ w ratuszu. W istocie Wojciech Tu-
masz zaprosi³ przedstawicieli ZMiD pisemnie, na blisko trzy
tygodnie przed spotkaniem, zaœ ci, kilkanaœcie godzin przed
planowanym spotkaniem, odwo³ali swój przyjazd. St¹d wœród
mieszkañców poczucie, ¿e zostali zlekcewa¿eni. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie przepraszam.

El¿bieta Gutowska
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Wydzia³ Kultury

Bia³o³êcki Oœrodek Sportu

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

na koncert

Reprezentacyjnego

Zespo³u Artystycznego

Wojska Polskiego

który odbêdzie siê
17 paŸdziernika o godz. 18.00

w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu

przy ul. Strumykowej 21.

Wstêp wolny.

Historia pisana krwi¹ Polaków

przedpolu Pragi zagony so-
wieckich czo³gów, ewakuacja
urzêdów niemieckich (a dzia-
³o siê to w dniach 24 i 25 lip-
ca) wskazywa³y, ¿e dzieñ
konfrontacji z okupantem jest
bardzo bliski. Taka by³a at-
mosfera ulicy, takie by³y emo-
cje wœród nas, ¿o³nierzy. Ge-
neralnie, sytuacja by³a bar-
dzo napiêta i towarzyszy³o jej
wiele niewiadomych. Tym
bardziej, ¿e ju¿ w nastêpnych
dniach nast¹pi³a diametralna
zmiana nastrojów w wyniku
koncentracji na Pradze jed-
nostek niemieckich 9. armii,
a wœród nich doborowych
dywizji pancernych „Hermann
Goering”, SS „Wiking” i in-
nych oraz artylerii i piechoty
zmotoryzowanej.

Na odprawie 27 lipca w
dowództwie Okrêgu Warsza-
wa, p³k dypl. Chruœciel-Mon-
ter poleci³ dowódcom obwo-
dów, aby podleg³e im oddzia-
³y by³y gotowe do podjêcia
walki w ka¿dej chwili. Uczest-
nicy odprawy wnioskowali o
dozbrojenie obwodów. VI
Obwód nie otrzyma³ dodatko-
wego uzbrojenia i amunicji,
poniewa¿ uznano, ¿e walki
na Pradze bêd¹ trwa³y najwy-
¿ej 3 dni./…/

Ostateczna decyzja doty-
cz¹ca godziny „W” zapad³a w
Komendzie G³ównej AK 31
lipca. P³k dypl. Monter, do-
wódca Okrêgu, wyda³ rozkaz
rozpoczêcia powstania 1
sierpnia o godz. 17. Ze wzglê-
du na godzinê policyjn¹ roz-
kaz dotar³ do obwodów, rejo-

nów i pododdzia³ów nastêp-
nego dnia o ró¿nej porze.

P³k ¯urowski, nie maj¹c
jednoznacznych danych do-
tycz¹cych wznowienia ofen-
sywy radzieckiej, nie móg³
rozwa¿aæ ewentualnego
przegrupowania oddzia³ów
Obwodu z za³o¿eniem zaata-
kowania z zaskoczenia wojsk
niemieckich. Dlatego uzna³,
¿e jedyn¹ s³uszn¹ decyzj¹
bêdzie realizacja zadañ
wczeœniej ustalonych i omó-
wionych z dowódcami rejo-
nów, grup bojowych, zgrupo-
wañ i plutonów.

Nie by³o to ³atwe, gdy¿ na
Pradze nie tylko by³y elitarne
si³y niemieckie, ale ponadto
pogorszy³ nasz¹ sytuacjê fakt
przebywania jednostek nie-
mieckich w pobli¿u b¹dŸ  bez-

poœrednim s¹siedztwie na-
szych konspiracyjnych maga-
zynów broni i amunicji. I mimo
takich zagro¿eñ, na wyzna-
czone miejsce stawi³o siê
6300 ¿o³nierzy, ale nie wszy-
scy byli zaopatrzeni w broñ.

Mieliœmy na Pradze nieko-
rzystn¹ sytuacjê, a jednak
bez ¿adnych wahañ przyst¹-
piono do realizacji nakaza-
nych zadañ. Ataki na okreœlo-
ne obiekty, niestety, nie
wszystkie powiod³y siê, g³ów-
nie z powodu mniejszej si³y
ognia z naszej strony. Ale mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e by³y i
udane natarcia. Opanowano
wiele powa¿nych obiektów,
które w miarê zu¿ycia amu-
nicji i braku jej uzupe³nienia,
zmuszeni byliœmy opuœciæ. W
oddzia³ach prowadz¹cych
walkê byli zabici i ranni.

Niepowodzenia w walce z
przewa¿aj¹cymi si³ami nie-
mieckimi, przy jednoczesnym
niewznowieniu ofensywy ra-
dzieckiej, sprawi³y, ¿e wy-
czerpa³y siê mo¿liwoœci na-
szych dzia³añ. Wobec tego
p³k Antoni ¯urowski, po 6
dniach walk, pomimo ¿e w
wielu miejscach jeszcze je
toczono, podj¹³ decyzjê o za-
wieszeniu dzia³añ na Pradze,
któr¹ dowódca Okrêgu zaak-
ceptowa³, zalecaj¹c przejœcie
do konspiracji oraz stanu po-
gotowia bojowego.

My, ¿o³nierze VI Obwodu
byliœmy przekonani, ¿e na
Pradze bêd¹ zaciek³e i krwa-
we walki, ¿e my najszybciej
przyst¹pimy do konfrontacji z
przeciwnikiem, poniewa¿
znajdowaliœmy siê na zaple-
czu frontu radziecko-niemiec-
kiego. Kiedy zapad³a decyzja
o zaprzestaniu dzia³añ zbroj-
nych na Pradze, choæ zrozu-
mia³a w konkretnej sytuacji,
byliœmy pe³ni ¿alu i niemal w
rozterce, ¿e nie jesteœmy na
drugim brzegu Wis³y. W lewo-
brze¿nej stolicy, gêsto zabu-
dowanej, istnia³a mo¿liwoœæ
przemieszczeñ  podziemiami
i piwnicami kamienic oraz
kana³ami. My mieliœmy tylko
jedn¹ drogê, poprzez Wis³ê.
Jaka to by³a trudna i niebez-
pieczna droga, najlepiej
wiedz¹ ¿o³nierze I Armii WP
oraz nieliczni akowcy, którym
wiêkszoœci, na szczêœcie, siê
uda³o.”

Zwracaj¹c siê do m³odych
uczestników uroczystoœci p³k
Borman zaapelowa³, by uczy-
li siê nie tylko dla zdobywa-
nia wiedzy i wzbogacania
intelektu, ale tak¿e umiejêtne-
go wykorzystania tej wiedzy
w rozumieniu i pojmowaniu
otaczaj¹cej rzeczywistoœci –
nie zapominaj¹c o przesz³o-
œci i historii Ojczyzny.

Refleksjami o historii po-
dzieli³a siê burmistrz Pragi
Pó³noc Jolanta Koczorow-
ska. Jej pokolenie otrzymy-
wa³o jednostronny przekaz
historyczny, czêœæ faktów
by³a zatajana. Teraz w³adze
samorz¹dowe maj¹ obowi¹-
zek udostêpniaæ m³odzie¿y
wiedzê historyczn¹, przed-

stawian¹ z ró¿nych punktów
widzenia. Dla nas 1 wrzeœnia
1939 to pocz¹tek II wojny
œwiatowej; w wielu krajach ta
data nic ludziom nie mówi³a.

Apelem pamiêci oddano
ho³d poleg³ym ¿o³nierzom i
mieszkañcom, którzy zginêli w
katowniach. Wieñce pod ka-
mieniem, poœwiêconym p³k.
Antoniemu ¯urowskiemu z³o-

¿yli burmistrzowie Pragi Pó-
³noc, Pragi Po³udnie i Targów-
ka oraz delegacje m³odzie¿y.

Przejawem zainteresowa-
nia m³odzie¿y trudn¹ i bo-
lesn¹ histori¹ by³a wystawa
obrazów „Nasza Ojczyzna –
Polska”, namalowanych
przez uczniów i studentów
pod kierunkiem artystki ma-
larki Krystyny Bachanek.

Szkoda, ¿e nie wszyscy
obecni na uroczystoœci
uczniowie wykazali zaintere-
sowanie ¿yw¹ lekcj¹ historii.
Niektórzy, mimo uwag opie-
kunów, prowadzili g³oœne roz-
mowy; by³y œmiechy i palenie
papierosów. Z zachowania i
historii nale¿y im siê ocena
mocno niedostateczna.        K.


