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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Wydzia³ Kultury
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

oraz Teatr Plac Zabaw

zapraszaj¹

na wakacyjne spektakle na placach zabaw.

W programie:

przedstawienie pt. „Elmer, s³oñ w kratkê”

oraz zabawy i konkursy z nagrodami.

- 10 lipca (sobota), godz. 17.00

plac zabaw przy ul. Odkrytej obok skateparku,
przedstawienie premierowe;

- 11 lipca (niedziela), godz. 12.00

plac zabaw pomiêdzy ul. Brzeziñsk¹ a ul. Henrykowsk¹;

- 24 lipca (sobota), godz. 12.00
plac zabaw przy ul. Erazma z Zakroczymia

przy Szkole Podstawowej nr 344, wejœcie od ul. Œwiatowida;

- 25 lipca (niedziela), godz. 17.00

plac zabaw pomiêdzy ul. Kiersnowskiego a ul. Fletniow¹;

- 1 sierpnia (niedziela), godz. 12.00
Park Strumykowa, plac zabaw, ul. Strumykowa;

- 21 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Park Henrykowski, ul. Klasyków róg ul. Modliñskiej.

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Wydzia³ Kultury

Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej

serdecznie zapraszaj¹

na „Bia³o³êckie lato filmowe”
- klasyka komedii kinematografii polskiej i œwiatowej.

Projekcje filmów odbywaæ siê bêd¹ w Parku Henrykowskim

przy ul. Klasyków róg ul. Modliñskiej

przez 10 kolejnych pi¹tków

od 2 lipca – do 3 wrzeœnia.
W lipcu projekcje odbywaæ siê bêd¹ o godz. 21.45

w sierpniu i wrzeœniu o godz. 21.15.

Wstêp wolny.

Wiêcej informacji na www.bialoleka.waw.pl

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

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

Zbadaj s³uch

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

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

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

Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ

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

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

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

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

Mamy urlop!
Od 12 do 31 lipca

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Zapraszamy od 2 sierpnia,

nastêpna gazeta - 11 sierpnia.

Lipcowy raport
z Mostu Pó³nocnego

Jeszcze w kwietniu, na jed-
nej ze œcian oporowych na
przyczó³ku mostu, od strony
ulicy Farysa uk³adano jej
szczytowe elementy, w maju
rozpoczê³a siê budowa drugiej
œciany oporowej, na nasypie,
tu¿ obok pierwszej. Równie¿
w maju, pod jezdni¹ Wis³ostra-
dy k³adziona by³a rura odpro-
wadzaj¹c¹ œcieki do kolekto-
ra Czajki. Grunt pod jezdnia-
mi, które powstan¹ nad kolek-
torem by³ solidnie wzmacnia-
ny. Trwa³a budowa wiaduktu
nad Wis³ostrad¹ i tunelu tram-
wajowego pod ni¹. Fatalna,
deszczowa pogoda nie
wstrzyma³a prac przy wiaduk-
tach w okolicach Marymonc-
kiej. Trwa³o równie¿ betono-
wanie wiaduktu nad Mary-
monck¹, to wschodni przyczó-
³ek mostu. Zanim fala powo-
dziowa dotar³a na Mazowsze,
trwa³y prace przy podporach
zanurzonych w korycie Wis³y.
Podpory nurtowe, choæ nie-
zbyt od siebie oddalone, s¹
montowane na ró¿nych pod³o-
¿ach. Wschodnia – na i³ach,
zachodnia – na piasku. I³ nie
przepuszcza wody, wiêc po
wykonaniu wykopu, czopa z

Z placem budowy trasy Mostu Pó³nocnego rozstaliœmy
siê w kwietniu. Od tego czasu inwestycja znacz¹co uros³a.

betonu i œcian, mo¿liwe by³o
osuszenie komory i monta¿
zbrojeñ. Du¿o bardziej skom-
plikowane by³y prace przy
podporze zachodniej, bowiem

Modernizacja i budowa
tych obiektów wykonana zo-
sta³a z bud¿etu m.st. Warsza-
wy: p³ywalnia kryta kosztowa-
³a 22 576 982 z³, moderniza-
cja  szko³y 16 374 087 z³,
budynek przychodni rehabi-
litacyjnej z wyposa¿eniem
20 239 673 z³.

1 lipca rozpoczê³a dzia³alnoœæ Przychodnia Rehabili-
tacyjna dla Dzieci i M³odzie¿y. To trzeci element Kom-

pleksu Rehabilitacyjno-Oœwiatowego przy ul. Balkono-

wej 2/4, którego koncepcja powsta³a na Targówku dzie-
siêæ lat temu. We wrzeœniu 2007 r. oddano do u¿ytkowa-

nia Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”,
w grudniu 2008 roku ukoñczono prace przy modernizacji

i dostosowaniu do potrzeb osób niepe³nosprawnych

Szko³y Podstawowej nr 42.

Trzeci filar
na Balkonowej

„Cieszê siê, ¿e mogliœmy
takie œrodki na to przezna-
czyæ” – powiedzia³a prezy-
dent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz podczas uro-
czystoœci otwarcia przychod-
ni rehabilitacyjnej 30 czerw-
ca. Swoje wra¿enia ze zwie-

Jesteœmy jednym z naj-
bardziej przedsiêbiorczych
spo³eczeñstw w Unii Euro-
pejskiej. M³odzi ludzie co-
raz czêœciej zak³adaj¹ w³a-
sne firmy. Czêsto nie wyni-
ka to jednak z chêci prowa-
dzenia biznesu, ale z przy-
musu. W³asna dzia³alnoœæ
to ucieczka przed bezrobo-
ciem i bied¹.

Jak wynika z badañ prze-
prowadzonych przez Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM), opublikowanych w ra-
porcie „Studium Przedsiê-
biorczoœci w Polsce”, prawie
co dziewi¹ty Polak zaanga¿o-
wany jest w zak³adanie lub
rozwijanie nowego biznesu.
Badania GEM-u obejmuj¹ 43
kraje, w których mieszka 2/3
populacji œwiata i wytwarza-
nych jest w nich 90% œwiato-
wego produktu brutto. GEM
wyliczy³ stopê zaanga¿owa-
nia w nowe przedsiêwziêcia
gospodarcze. Dla Polski wy-
nios³a ona 8,83. Oznacza to,
¿e na 100 Polaków w wieku
18-64 lata przeciêtnie prawie
9 zaanga¿owanych by³o w
rozpoczêcie lub rozwiniêcie
dzia³alnoœci gospodarczej.
£¹cznie jest to ok. 2,2 mln
osób. Z tego 1,2 mln osób
prowadzi³o ju¿ dzia³alnoœæ

Biznes na Pradze
Jest pocz¹tek lata. Wielu m³odych ludzi skoñczy³o

szko³y i uczelnie. Czêœæ z nich zastanawia siê pewnie, co
robiæ dalej. Niektórzy znaleŸli ju¿ pracê na etacie, innym

siê to nie uda³o. A mo¿e by tak za³o¿yæ w³asn¹ firmê?
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Radosne Maluchy z Targowej

W Oœrodku Terapeutycz-
no-Edukacyjnym na ulicy Tar-
gowej 66 (lokale nr 23 i 30)
dzieci, m³odzie¿ i doroœli z
orzeczeniem o niepe³no-
sprawnoœci, mog¹ uzyskaæ
bezp³atn¹ fachow¹ pomoc.
Stowarzyszenie prowadzi
poradniê dla doros³ych, któ-
ra pomaga w aktywizacji spo-
³ecznej i zawodowej poprzez
poradnictwo psychologiczne,
doradztwo zawodowe, kon-
sultacje brokera edukacyjne-
go i prawnika. Dzieci w wie-
ku 6 – 16 lat, z orzeczeniem

Stowarzyszenie SPOZA dzia³a na Pradze od listopada
1998 roku. Od 5 lat ma status organizacji po¿ytku pu-

blicznego. Niesie pomoc osobom doros³ym i dzieciom z
problemami emocjonalnymi, organizuj¹c terapiê w otwar-

tej dziennej placówce.

o niepe³nosprawnoœci, objê-
te s¹ specjalistyczn¹ pomoc¹
psychologa, pedagoga, logo-
pedy, reedukatora, doradcy
zawodowego.

Od 2007 roku w lokalu na
Targowej prowadzone jest
tak¿e miniprzedszkole „Ra-
dosne Maluchy”. Œrodki na
tegoroczn¹ edycjê uzyskano
dziêki programowi, przygoto-
wanemu na konkurs Akcja
spo³eczna „Warto byæ ZA”. Z
kilkuset programów z ca³ej
Polski kapitu³a wybra³a 10;
wœród nich ten, który zg³osi-

³o Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Problemami Emo-
cjonalnymi „SPOZA”.

Od wrzeœnia 2009 do koñca
czerwca bie¿¹cego roku, trzy
razy w tygodniu na trzygodzin-
ne zajêcia miniprzedszkola

przychodzi³o 10 – 15 dzieci (3
- 5 lat) z 7 wielodzietnych ro-
dzin, g³ównie z Pragi. 90% tych
maluchów pochodzi z rodzin,
dotkniêtych bezrobociem.

„Na pocz¹tku by³y to dziku-
ski, nastawione tylko na ogl¹-
danie telewizji” – mówi¹ pa-
nie ze Stowarzyszenia. W mi-
niprzedszkolu spotka³y siê z
now¹ dla nich form¹ porozu-
miewania siê: nie trzeba krzy-
czeæ, by byæ wys³uchanym.

Dla dzieci z du¿ymi wada-
mi wymowy indywidualne za-
jêcia prowadzi³ logopeda.
By³y zajêcia z muzykoterapii
i dogoterapii. Zorganizowano
bardzo du¿o wycieczek do
parku, kina, teatru, do stad-
niny koni „£awra”. Wspólnie
œwiêtowano urodziny dzieci.

Na uroczyste obchody Dnia
Matki i Dziecka radosne ma-
luchy i ich mamy pojecha³y do
Choszczówki. W Dzikim Za-
k¹tku czeka³ na nich œwietny
plac zabaw. By³ konkurs na
malowanie buzi, pe³na atrak-
cji lekcja wychowania fizycz-

nego; po œniadaniu - zabawy
z tañcem i œpiewaniem. Mamy
recytowa³y d³ugi wiersz i
otrzyma³y dyplomy. Na zakoñ-
czenie dzieci dosta³y dyplomy
i prezenty. Drugie œniadanie
ufundowa³ Klub „Huœtawka”,
hot dogi – IKEA Targówek.

Uroczyste by³o tak¿e za-
koñczenie roku przedszkol-
nego. Maluchy dosta³y upo-
minki: buciki, stroje sportowe,
piórniki, farby; najstarsze,
które od wrzeœnia bêd¹
uczêszczaæ do „zerówki” -
wyprawki szkolne.

„Tu zawsze jest weso³o. Nikt
siê nie nudzi. Panie zawsze
maj¹ nowe pomys³y i nikt tu nie
marudzi. W poniedzia³ki mamy
goœci – pieski, nasi przyjacie-

le; w œrodê œpiewamy, w pi¹-
tek s¹ warsztaty dla taty i
mamy. Z ¿alem wielkim i smut-
kiem siê rozstajemy” – pod
tymi s³owami na dyplomie dla
grona SPOZA – Radosne Ma-
luchy, podpisali siê: Albert,
Andrzej i Sandra z mam¹ i tat¹.

Na miniprzedszkole „Rado-
sne  Maluchy” od wrzeœnia do
grudnia bie¿¹cego roku Sto-
warzyszenie „SPOZA” pozy-
ska³o œrodki z Biura Edukacji
m.st. Warszawy.

Wiêcej informacji o Stowa-
rzyszeniu Pomocy Osobom
z Problemami Emocjonalny-
mi SPOZA na stronie
www.spoza.org.pl kontakt
telefoniczny: 22 618-34-06,
22 618-05-62.                    K.

Postêp w medycynie akademickiej jest niepodwa¿alny,
lekarze czêsto dokonuj¹ cudu. Jednak w leczeniu bólu

krêgos³upa bywa ró¿nie. Warto korzystaæ z metod od dzie-

si¹tek lat stosowanych, a dziœ uznawanych nawet przez
wiele œrodowisk lekarskich. Warunkiem jest jednak, by byli

to ludzie maj¹cy doœwiadczenie i pozytywne efekty leczenia.

W dolegliwoœciach krêgos³upa œrodki przeciwbólowe, ste-
rydy, blokady itp. tylko przyæmi¹ ból, nie likwiduj¹c jego przy-
czyny nawet na krótko. Nie ma tabletki, która „ustawi” krêgi
na w³aœciwym po³o¿eniu, je¿eli np. usun¹³ siê dysk, a wiêza-
d³a uciskaj¹ okreœlone pnie nerwowe.

To na ogó³ walka z wiatrakami, a czêsto du¿e uboczne
dzia³ania, które te¿ trzeba leczyæ, znów lekami.

Przy chorym krêgos³upie mo¿e te¿ boleæ nie tylko krêgo-
s³up, ale inne organy, zmuszaj¹c do kolejnych wizyt u lekarzy,
badañ, leków. W takich przypadkach wystarczy zaj¹æ siê krê-
gos³upem, upewniaj¹c siê, ¿e powodem bólu jest w³aœnie on.

Kolejny ju¿ raz informujemy Czytelników o renomowanym
oœrodku medycznym NATURMED, w którym od ponad 20 lat
przyjmuje zespó³ doskona³ych specjalistów, manualnie lecz¹-
cych krêgos³upy.

Jednym z nich jest p. Lucjan Zgorza³ek, który pracuje tu ju¿ od
17 lat. Zaczyna³ 34 lata temu u boku swojego ojca-krêgarza, któ-
rego wówczas bardzo cenili lekarze. Wkrótce p. Lucjan zacz¹³
pracê w spó³dzielni lekarskiej IZIS. Bardzo szybko wœród lekarzy
zdoby³ sobie opiniê „per³a krêgarstwa w najlepszym wydaniu”.

Do dziœ opinia o nim jest przekazywana nastêpnym lekarzom,
którzy z w³asnymi problemami przyje¿d¿aj¹ do Naturmedu
leczyæ siê u p. Lucjana, przysy³aj¹ tu swoich pacjentów.

Obecnie jest bardzo du¿o najró¿niejszych miejsc, gdzie
pracuj¹ „uzdrawiacze”. Og³aszaj¹ siê niemal w ka¿dej dziel-
nicy i gazecie - a jednak opinia o Naturmedzie i p. Lucjanie

Zgorza³ku przyci¹ga ludzi z odleg³ych dzielnic, a nawet
innych miast.

Pan Zgorza³ek (pozostali specjaliœci Naturmedu równie¿)
wymaga przynoszenia badañ lekarskich, RTG, rezonansu,
wszystkich, jakie pacjent ma z ostatnich czterech lat.

Mo¿na skorzystaæ równie¿ z konsultacji kwalifikacyjnej-
bezp³atnej i ju¿ na miejscu omówiæ szczegó³y, by móc podj¹æ
decyzjê leczenia - wystarczy zadzwoniæ.

A oto kilka wypowiedzi wpisanych do ksiêgi Naturmedu:
„...pracowa³am uczciwie ca³e ¿ycie, a dziœ z przykroœci¹

stwierdzam, ¿e to, czego doœwiadczam w leczeniu, to chyba
ukryta eutanazja: uzyskaæ zapis do lekarza, potem skierowa-

nie na badania oraz leczenie graniczy z cudem. Wielomie-
siêczne terminy lub wcale. A ból jest dziœ!

Gdyby nie p. Lucjan Zgorza³ek - mog³abym pomocy nie
doczekaæ, a dziêki niemu wróci³am do pe³nej sprawnoœci -
chodzê bez laski, choæ u¿ywa³am jej ponad rok.”

Wac³awa Tokiñska l. 71

„ogromny ból, drêtwia³y mi rêce, córka mnie czesa³a i ubie-
ra³a. Wci¹¿ nowe leki - metoda prób i b³êdów. Zniszczy³am

w¹trobê i nerki, z niskiego ciœnienia wesz³am w nadciœnienie.
By³am w szpitalu, potem w sanatorium. Bez skutku.

Dopiero pomoc p. Zgorza³ka wyzwoli³a mnie z bólu - to bez
cienie przesady cz³owiek nadzwyczajny.”

Maria z Sochaczewa l.49

 „nikomu bym nie uwierzy³, gdybym nie doœwiadczy³: bez
leków p. Zgorza³ek zlikwidowa³ mi ból bioder i barku. Nie
mog³em siedzieæ, prowadziæ samochodu, z trudem le¿a³em.

Spa³em po 1-2 godziny! Przy stole jad³em stoj¹c, najmniej
bolesne by³o - o dziwo - chodzenie. Koszmar. A jednak p.
Zgorza³ek dokona³ rewelacji! Jego umiejêtnoœci zachwycaj¹!

Wac³aw Lisiecki l.53

„Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze by³em oburzony tego typu

praktykami. Dziœ jednak chylê czo³a przed p. Lucjanem. Pracujê
w szpitalu, mam dostêp do wielu metod leczenia z fizykoterapi¹
wy³¹cznie. Nie pomog³em sobie jednak. Pomóg³ mi dopiero p.
Lucjan. Poszerzy³ mi spojrzenie i podejœcie do bólu spowodowa-
nego chorym krêgos³upem. Jest rzeczywiœcie szalenie rozs¹dny,

skuteczny, z ogromnym wyczuciem. Gratulujê i dziêkujê.”

Internista l.55

Pan L. Zgorza³ek jest nie w¹tpliwie czo³owym polskim spe-
cjalist¹. Ponad 34 lata doœwiadczenia mówi¹ same za siebie.

Oœrodek Medycyny Naturalnej Naturmed

ul. Koronacyjna 15, Ursus - Go³¹bki

tel. 22 662-49-07 lub 604-092-007

Zapisy pon.-pt. 9.00-17.00

LIKWIDACJA BÓLÓW KRÊGOS£UPA
Oœrodek Medycyny Manualnej

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem artyku³em publikujemy tekst ponownie

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

zawiadamiam

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia
na budowê linii kablowej SN od stacji PZO ulica Szla-
checka dz. nr ew. 27 do RPZ Bia³o³êka ulica Borecka 4

na dz. nr ew. 27, 30, 79, 26, 2/8, 2/17, 2/15 i 2/19 z obrêbu
4-07-05; dz. nr ew. 93/1, 93/2, 97/1, 96, 5, 94, 28, 27 i

4/5 z obrêbu 4-07-18; dz. nr ew. 5/2, 5/4, 28 i 1 z obrêbu

4-05-23; dz. nr ew. 33 z obrêbu 4-05-18 oraz dz. nr ew. 8
z obrêbu 4-05-22 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Biato³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197
03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92, fax 22 510 32 10.
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Bezp³atny kurs jêzyka angielskiego

finansowany przez EFS
Talk! School of English zaprasza na bezp³atny kurs jêzyka angielskiego

(wszystkie poziomy nauczania) dla pracowników:

• obs³ugi klienta (infolinia, recepcja i tp.)
• salonów kosmetycznych i SPA (fryzjerzy, kosmetyczki, masa¿yœci)

• sprzedawców

Rekrutacja rozpoczyna siê 1 lipca i trwa do 30 sierpnia 2010 r.

Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w szkole jêzykowej TALK! School of English przy ul. Szanajcy 14 lok. 64 na wszystkich
poziomach zaawansowania w grupach szeœcioosobowych. Kurs jêzykowy obejmuje 192 godziny lekcyjne (dodatkowo
16 godzin warsztatów psychologicznych) i koñczy siê miêdzynarodowym egzaminem TOEIC (Test of English for
International Communication). Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ bezp³atne podrêczniki i materia³y szkoleniowe.
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ od 1 wrzeœnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. (przerwa wakacyjna: lipiec - sierpieñ 2011 r.)
Zg³oszenia na kurs mo¿na dokonaæ osobiœcie w siedzibie szko³y / Biurze Projektu w Warszawie przy ulicy Józefa
Szanajcy 14 lokal 64 od 1 lipca do 30 sierpnia 2010 r.
Formularze dokumentów niezbêdnych do zg³oszenia oraz regulamin rekrutacji mo¿na pobraæ od 22 czerwca 2010 r. ze
strony internetowej projektu http://talk.edu.pl/pokl/ lub osobiœcie w siedzibie szko³y.

Liczba miejsc ograniczona!

Cz³owiek – najlepsza inwestycja

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

dokoñczenie ze str. 1

Lipcowy raport z Mostu Pó³nocnego
przez piasek przebija siê
woda, nie ma wiêc mowy o
natychmiastowym osuszaniu.
Wstêpne prace musz¹ siê od-
bywaæ pod wod¹. W pierwszej
kolejnoœci komorê podpory
opró¿nia³y koparki umieszczo-
ne na barkach, nastêpnie do
akcji wkroczyli nurkowie. Zbro-
jenia bêd¹ montowane dopie-
ro po umieszczeniu w komo-
rze betonowego czopa.

Kiedy fala powodziowa zbli-
¿a³a siê do Warszawy, budo-
wa Mostu Pó³nocnego by³a ju¿
zabezpieczona. Z miejsc za-
gro¿onych zalaniem usuniêto
wszystko, co by³o mo¿liwe do
usuniêcia, ³¹cznie z ciê¿kim
sprzêtem, pracuj¹cym na bu-
dowie. Barki wp³ynê³y do por-
tów – ¿erañskiego i praskie-
go. Choæ podpory po stronie
bia³o³êckiej znajduj¹ siê za
wa³ami przeciwpowodziowy-
mi, dla bezpieczeñstwa rów-
nie¿ zosta³y zabezpieczone

na ewentualnoœæ zalania. Po
prostu wyprzedzono nieco
plan prac, wczeœniej zagêsz-
czaj¹c grunt wokó³ podpór i
zasypuj¹c fundamenty. W tym
samym czasie ruszy³y prace
przy nasuwaniu stalowej kon-
strukcji mostu tramwajowego.
Na bardziej sprzyjaj¹c¹ pogo-
dê poczekaæ musia³y te stalo-
we elementy  konstrukcji, któ-
re maj¹ byæ montowane na
podporach zanurzonych w
nurcie Wis³y. Równie¿ w maju
trwa³y intensywne prace przy
likwidacji ronda Obrazkowa –
Myœliborska – Œwiderska. W
po³owie czerwca rondo zosta-
³o wy³¹czone z ruchu i zast¹-
pione dwoma ma³ymi ronda-
mi. Na dawnym rondzie poja-
wi³y siê zbrojone, betonowe
pale. Olbrzymi kafar ju¿ je
wbija, powstaj¹ równie¿ pierw-
sze segmenty kolejnej œciany
oporowej. Z dawnego ronda
nie pozosta³o wiele, nieba-
wem ma znikn¹æ na zawsze,
a na jego miejscu pojawi siê
wiadukt ³¹cz¹cy Myœliborsk¹ z
tras¹ Mostu Pó³nocnego.

Etapami bêd¹ przebiegaæ
zmiany organizacji ruchu na
skrzy¿owaniu Modliñskiej i
Obrazkowej. Od czerwca kie-
rowcy poruszaj¹ siê now¹,
wschodni¹ jezdni¹ i fragmen-
tem starej arterii. W sierpniu,
w drugim etapie, ruch w kie-
runku centrum bêdzie siê od-
bywa³ now¹, zachodni¹ jezd-
ni¹ Modliñskiej.

W po³owie czerwca na
wschodniej jezdni Wis³ostrady
pojawi³a siê spodnia warstwa
asfaltowej nawierzchni. Masê
bitumiczn¹ na miejsce dowo-
zi³o dwadzieœcia specjalnych
pojazdów, nawierzchniê uk³a-
da³y trzy rozœcielarki, zaœ ubi-
ja³o j¹ szeœæ pojazdów – wal-
ców. K³adka pieszo-rowerowa
nad Wis³ostrad¹ jest niemal
gotowa – widaæ ju¿ balustra-
dy i oœwietlenie. Na wiadukcie
nad Wis³ostrad¹ dobiega koñ-

ca betonowanie trzeciej, ostat-
niej p³yty. Zachodnia jezdnia
Marymonckiej, w kierunku
£omianek, przed wjazdem do
tunelu bêdzie poszerzana.
Trwaj¹ przygotowania do tej
operacji.

W koñcu ostatniego tygo-
dnia czerwca, poziom Wis³y
obni¿y³ siê na tyle znacz¹co,
¿e mo¿na by³o ruszyæ ze
wstrzymanymi pracami przy
podporach umieszczonych w
nurcie rzeki. Na pocz¹tek ko-
mory podpór musz¹ byæ
oczyszczone. Wezbrana rze-
ka nanios³a do nich mnóstwo
zanieczyszczeñ i osadów.
Nowa, wschodnia jezdnia Mo-
dliñskiej (w kierunku Legiono-
wa) ma ju¿ now¹ nawierzch-
niê. Wiadukt na wysokoœci
Œwiderskiej jest niemal goto-
wy, montowane s¹ ostatnie
fragmenty mostu tramwajowego.

I sta³o siê – przejazd z Ob-
razkowej na Modliñsk¹ zosta³
zamkniêty. Od 1 lipca wszyst-
kie autobusy wyje¿d¿aj¹ z
osiedla Tarchomin na Mo-
dliñsk¹ i wje¿d¿aj¹ nañ po
skrêcie ze Œwiatowida. Skrzy-
¿owanie z Myœliborsk¹ roz-
dziela linie – 508, 509 i E-8
pojad¹ do pêtli Nowodwory,
zaœ linie 186, 503, 510 i E-4
bêd¹ skrêcaæ w Myœliborsk¹ i
jechaæ w kierunku Porajów i
Œwiderskiej. Nie bêdzie ³atwo,
korki murowane, bowiem
Œwiatowida sta³a siê niemal

jedynym wjazdem na najgê-
œciej zaludnione osiedle Bia-
³o³êki. Nie by³o wyjœcia, ZTM
zdecydowa³ siê wytyczyæ na
Œwiatowida bus-pasy. W go-
dzinach porannego szczytu -
6 – 10, z wydzielonego pasa
bêd¹ mog³y korzystaæ wy³¹cz-
nie autobusy, a bêdzie ich nie-
ma³o – 11 linii i 69 wozów.

Przedstawiciele firmy Pol-
Aqua S.A., wykonawcy inwe-
stycji, nie chc¹ dziœ wyroko-
waæ na temat ewentualnego
zagro¿enia terminu oddania
Mostu Pó³nocnego do u¿yt-
kowania, w zwi¹zku z opóŸ-
nieniami wynik³ymi z przej-
œcia przez Mazowsze fali po-
wodziowej. W trakcie przesto-
ju w pracach w nurcie Wis³y,
wykonywano inne prace
przewidziane w harmonogra-
mie na póŸniejszy termin,
mo¿na wiêc mieæ nadziejê, ¿e
wykonawca zd¹¿y na czas.

(egu)
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Drzwi antyw³amaniowe
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Klasyczna operetka rzadko
goœci dzisiaj na scenach te-
atrów muzycznych. Lekcewa-
¿ona i niemodna, krytykowana
za b³ahe libretta, zastêpowa-
na jest czêsto przez bardziej
wspó³czesne musicale oraz
ambitniejsze formy muzyczne.

G³ównym atutem operetki
nie s¹ jednak libretta, których
zakoñczenie jest ³atwe do
przewidzenia (w finale prze-
wa¿nie mamy happy end),
ani nie tr¹c¹cy myszk¹ dow-
cip s³owny, ale muzyka: me-
lodyjna, sentymentalna, a
nade wszystko znana z licz-
nych wykonañ i przeróbek.
Wiele operetkowych melodii
zagoœci³o na co dzieñ w na-
szym ¿yciu, by wspomnieæ tu
takie szlagiery, jak: „Usta
milcz¹, dusza œpiewa” z „We-
so³ej wdówki” czy kankan z
„Orfeusza w piekle”.

Tak¿e w „Ksiê¿niczce czar-
dasza” znajdziemy melodie,
które nucimy jeszcze d³ugo
po spektaklu: „Artystki z va-
riete”, „Bo to jest mi³oœæ” i
„Choæ na œwiecie dziewcz¹t
mnóstwo”. Libretto rzeczywi-
œcie opowiada absurdaln¹, i
do tego irytuj¹co melodrama-
tyczn¹ historiê.

Oto ksi¹¿ê Edwin Lippert-
Weylersheim zakochuje siê w
gwieŸdzie teatru varieté „Orh-
peum” Sylwii Varescu i obie-
cuje, ¿e w ci¹gu oœmiu tygo-
dni j¹ poœlubi. Oczywiœcie,
rodzina arystokraty nie godzi
siê na to ma³¿eñstwo. Tym
bardziej, ¿e Edwin jest zarê-
czony z inn¹. Sylwia dowia-
duje siê o podwójnej grze
ukochanego i postanawia
poœwiêciæ siê karierze - rusza
na podbój Ameryki. Pojawia
siê jednak incognito, jako
¿ona hrabiego Boni, na balu,

podczas którego maj¹ byæ
og³oszone oficjalne zarêczy-
ny Edwina z hrabiank¹ Stasi.
W kulminacyjnym momencie
aktu II Sylwia wyjawia, kim
jest i zarzuca ukochanemu
k³amstwo. Po licznych pery-
petiach jest jeszcze akt III,
który godzi i ³¹czy zakocha-
nych, a w dodatku przynosi
sensacyjn¹ wiadomoœæ: mat-
ka Edwina tak¿e by³a w m³o-
doœci artystk¹ sceniczn¹.

Jak widaæ, jest to po pro-
stu baœñ o mi³oœci ze wspa-
nia³¹ muzyk¹. Dlatego
„Ksiê¿niczka czardasza” od
swej premiery w 1915 roku
jest jedn¹ z najpopularniej-
szych operetek. Sta³a siê
wrêcz kwintesencj¹ tego ga-
tunku. Z tym wiêksz¹ przy-
jemnoœci¹ podziwialiœmy jej
wystawienie w Bia³o³êce.

W roli Sylwii Varescu wy-
st¹pi³a Ma³gorzata D³ugosz,
sopran, solistka Teatru Mu-
zycznego w Gliwicach. Jako
Edwin partnerowa³ jej Ry-
szard Wróblewski, tenor.
Wyst¹pili równie¿: Bogumi³a
Dziel-Wawrowska (hrabianka
Anastazja), Andrzej Wiœniew-
ski (hrabia Boni) oraz Robert
Dymowski (markiz Feri). So-
listom towarzyszyli chórzyœci
Teatru Wielkiego Opery Na-
rodowej. Bia³o³êck¹ Orkiestr¹
„Romantica” dyrygowa³ To-
masz Labuñ.

Tym niezwyk³ym przedsta-
wieniem, którego organizato-
rami byli burmistrz Dzielnicy
Bia³o³êka Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Wy-
dzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia-
³o³êka, BOK oraz Impresariat
Artystyczny Proscenium za-
koñczy³ siê wyj¹tkowo udany
sezon muzyczny w Bia³o³êce.

Joanna Kiwilszo

Ksiê¿niczka
Czardasza

27 czerwca w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury wystawiona
zosta³a „Ksiê¿niczka Czardasza” Emmericha Kálmána w

adaptacji scenicznej Tomasza Labunia i re¿yserii Jana

M³odawskiego.
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dzenia nowego obiektu wyra-
zi³a s³owem: „imponuj¹ce”.

Przychodnia usytuowana
jest na dzia³ce o powierzchni
5019 m2. W budynku o po-
wierzchni 1302 m2, znajduj¹
siê: 4 gabinety lekarskie, 3
gabinety logopedy, gabinet
psychologa, gabinet terapii
zajêciowej, gabinet masa¿u
leczniczego, 19 stanowisk fi-
zykoterapii (elektrolecznic-
two, leczenie polem magne-
tycznym wysokiej i niskiej
czêstotliwoœci, œwiat³olecz-
nictwo), gabinet krioterapii, 4
stanowiska hydroterapii, 4
sale terapeutyczne, 2 du¿e

Trzeci filar na Balkonowej

dokoñczenie ze str. 1 sale æwiczeñ. Przed przy-
chodni¹ jest 51 miejsc parkin-
gowych dla pacjentów, a na
jej terenie k¹cik zabaw dla
dzieci, pokój dla matki z
dzieckiem i pomieszczenie
na wózki.

W nowej przychodni leczyæ
siê bêd¹ dzieci i m³odzie¿ od
0 do 18 lat – z Warszawy i
Mazowsza.

„Obecnie w przychodni re-
habilitacyjnej leczymy 22 ty-
si¹ce pacjentów, którzy maj¹
aktywne karty” – poinformo-
wa³ Marcin Jakubowski, dy-
rektor Samodzielnego Zespo-
³u Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej Warszawa
Targówek. Dziennie przez
przychodniê przewija siê 350
– 400 pacjentów (³¹cznie z
Kompleksem Basenów Re-
habilitacyjnych).

Kontrakt przychodni w Ma-
zowieckim Oddziale NFZ to
niespe³na 2 mln z³. Za I pó-
³rocze „nadwykonanie” siêga
250 tys. z³. Corocznie sk³a-
dane s¹ wnioski o zwiêksze-
nie kontraktu. Musi on zostaæ
zwiêkszony na rok przysz³y,
gdy w przychodni o 3-krotnie
wiêkszej kubaturze ni¿ do-

tychczas znacz¹co (nawet
dwukrotnie) zwiêkszy siê
iloœæ wykonywanych œwiad-
czeñ. Jeœli kontrakt bêdzie
wiêkszy, pacjenci krócej bêd¹
oczekiwaæ na rehabilitacjê.
Rozliczenia w NFZ dokony-
wane s¹ pó³rocznie. W lipcu i
sierpniu rozliczone i zamkniê-
te finansowo zostanie I pó³ro-
cze us³ug przychodni, z wy-
kazaniem „nadwykonania” w
kwocie 250 tys. z³ i staraniem
o wyp³atê tej kwoty. Dodatko-
wo, z³o¿ony zosta³ wniosek o
renegocjacje umowy na II pó-
³rocze. Dyrektor Jakubowski
otrzyma³ informacjê, ¿e rene-
gocjacja jest mo¿liwa w mo-
mencie rozliczania ca³ego

Mazowsza. Jeœli oka¿e siê,
¿e w rehabilitacji zosta³y pie-
ni¹dze, bo inne podmioty nie
wykona³y planu, œrodki bê-
dzie mo¿na „przerzuciæ” na
przychodniê i myœleæ realnie
o wiêkszym kontrakcie na II
pó³rocze.

Przychodnia zatrudnia ok.
40 osób. S¹ to lekarze ze
specjalnoœci¹ rehabilitacja
ruchowa, fizjoterapia, psy-
chologia, logopedia oraz te-
rapeuci zajêciowi. Po³owa
personelu pracuje w przy-
chodni od jej za³o¿enia, jest
emocjonalnie zwi¹zana z pla-
cówk¹. Joanna Pelczar – fi-
zjoterapeutka i terapeutka in-
tegracji sensorycznej podkre-
œla, ¿e tu mo¿na siê rozwijaæ
zawodowo. Na lekarzy – spe-
cjalistów rehabilitacji dzieci –
w przychodni przy ul. Balko-
nowej czekaj¹ dwa etaty.

Na 1 wrzeœnia SZP ZOZ
Warszawa Targówek planuje
otwarcie Przychodni Rehabi-
litacyjnej dla Doros³ych, któ-
ra bêdzie siê mieœci³a w
opuszczonym przez Przy-
chodniê dla Dzieci budynku
przy ul. Remiszewskiej 14.
Dyrektor Marcin Jakubowski
ma nadziejê, ¿e na potrzeby
nowej przychodni, od wrze-
œnia do grudnia br., Mazo-
wieckiemu Oddzia³owi NFZ
uda siê wygospodarowaæ 400
tys. z³ z niewykonania planu
przez inne placówki.           K.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek:

- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony w dniu 28 czerwca 2010 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie przewodu wodoci¹gowego (HP 29357) oraz
kana³u ogólnosp³awnego DN 300 mm na odcinku od
istniej¹cego kana³u do ostatnich przy³¹czy w ul. Chêciñ-
skiej, na dzia³kach ew. nr 35/13 w obrêbie 4-01-15 oraz
31/1, 7/2, 1/11 w obrêbie 4-01-28, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie;
- Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, z³o¿ony w dniu
23 wrzeœnia 2008 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji in-
westycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
ciep³owniczej 2xDN350 w technologii preizolowanej wraz
z kanalizacj¹ teletechniczn¹ dla potrzeb zasilania w cie-
p³o obszaru rozwojowego „Winnica” etap l - wzd³u¿ ul.
Œwiatowida na dzia³kach ew. nr 23/5, 22/4, 27/1,19/2,
20/1, 21/1,15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1 i 5/2 w obrêbie
4-01-13, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania, mog¹ z³o¿yæ swo-
je uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia doko-
nania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Ob-
s³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budow-
nictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o-
¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Inspiracj¹ do tego spektaklu by³a z jednej strony biografia
Heleny Modrzejewskiej, autorstwa wspó³czesnej pisarki ame-
rykañskiej Susan Sontag, „W Ameryce”, a z drugiej strony-
fragmenty „Listów z podró¿y do Ameryki” Henryka Sienkiewi-
cza. Rzecz dotyczy mniej znanego okresu z ¿ycia wielkiej
aktorki zwi¹zanego z prób¹ utworzenia w kalifornijskim  Ana-
heim utopijnej spo³ecznoœci o charakterze komuny – tytu³o-
wego falansteru, wzorowanego na wizji dziewiêtnastowiecz-
nego socjalisty utopijnego, Charlesa Fouriera.

Spektakl nie jest jednak tylko o Helenie Modrzejewskiej,
chocia¿ Katarzyna Nowacka pokazuje aktorkê z sympati¹ i
humorem. Najbardziej interesuj¹ce jest w tym spektaklu to,
co stanowi t³o dla postaci Modrzejewskiej, a wiêc wszystkie
spostrze¿enia i opinie, towarzysz¹ce decyzji o wyjeŸdzie do
Stanów, opinie o Ameryce, nadziejach emigrantów, opinie o
Bogu wreszcie.

Poznajemy powody, dla których mieszkañcy za ciasnej Eu-
ropy emigrowali za ocean. Kierowa³a nimi naiwna wiara, ¿e
na Zachodzie jest jeszcze trochê miejsca, wszystko jest mo¿-
liwe i mo¿na zacz¹æ wszystko od nowa, bez zbêdnego baga-
¿u. Ameryka jawi³a im siê jako kraj, w którym mo¿na osi¹-
gn¹æ szczêœcie, kraj wielkich nadziei.

Byæ mo¿e to niepowodzenie utopijnych projektów sk³ania
bohaterów do gorzkich opinii o Bogu, który re¿yseruje ludz-
kie losy, „jest sprawc¹ wielu tragedii i kilku komedii.” Œwietne
by³o stwierdzenie, ¿e „obecnie jego notowania znacznie spa-
d³y, ale nie na tyle, aby zupe³nie siê nie liczy³”.

Tekst nie jest ³atwy. To, ¿e do nas dociera, jest niew¹tpliwie
zas³ug¹ Katarzyny Nowackiej, która przemawia skromnymi
œrodkami, ale bardzo wyraziœcie. Ta absolwentka Akademii
Praktyk Teatralnych przy OPT Gardzienice i wieloletnia uczen-
nica Odin Teater potrafi wcieliæ siê w kilka postaci na raz,
wykorzystuj¹c do tego œwietne pomys³y inscenizatorskie, jak
zmiana kostiumów, samych w sobie bardzo pomys³owych.

Katarzyna Nowacka to aktorka o wielkim talencie i energii.
Na niej w³aœciwie spoczywa³a odpowiedzialnoœæ za ca³y spek-
takl. S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e re¿yserowi przedsta-
wienia, Katarzynie Kazimierczuk. Z ich wspó³pracy powsta³
spektakl niezwyk³y, pokazuj¹cy powa¿ny œwiat z dystansem i
lekk¹ ironi¹.                                                Joanna Kiwilszo

Teatr Remus: „Falanster”
25 czerwca w Teatrze Remus, maj¹cym swoj¹ siedzibê

przy ul. Targowej 80, odby³a siê premiera monodramu pt

„Falanster” w wykonaniu Katarzyny Nowackiej.

Targówek nie organizuje?
Przyzwyczajony do tego, ¿e w internecie

znajdê program „Lata w mieœcie” - szukam i nie mogê
tego znale¿æ. Szukam konkretnie programu dotycz¹cego
Targówka, ale na oficjalnej stronie miasta jest tylko
wiadomoœæ o uroczystym otwarciu na Agrykoli. Œlepnê,
czy nie umiem szukaæ? Mo¿e Pañstwo mi podpowiedz¹,
gdzie to mo¿na znaleŸæ?

Od red. Przez lata Czytelnicy byli o tym informowani m.in.
na naszych ³amach. W tym roku jest innaczej. Byæ mo¿e „Lato
w mieœcie” na Targówku jest imprez¹ tylko dla wtajemniczonych...
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LIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

W pierwszej czêœci obrad,
po przyjêciu protoko³u z LII
sesji, radni zg³aszali interpe-
lacje i wnioski.

Sebastian Koz³owski na-
wi¹za³ do swoich wczeœniej-
szych interpelacji oraz infor-
macji prasowych na temat nie-
ruchomoœci przy ul. Rembie-
liñskiej 8 i odczyta³ pismo dy-
rektora Biura Polityki Zdrowot-
nej Dariusza Hajdukiewicza.
Wynika z niego, ¿e nierucho-
moœci¹ w³ada Zespó³ Publicz-
nych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Bródno,
a nie Spó³dzielnia Mieszkanio-
wa Bródno, jak twierdzi³ wice-
burmistrz S³awomir Antonik.
Na sesji wiceburmistrz Anto-
nik poinformowa³, ¿e sprawa
nie zosta³a  zakoñczona, jest
w analizie prawnej. (Szerzej o
tej sprawie piszemy obok).
Radny poprosi³ o wykaz osób,
które w ci¹gu 5 lat wykupi³y z
bonifikat¹ grunty w pobli¿u
swoich nieruchomoœci.

Maciej Jankiewicz zapyta³,
czy z zarz¹dem Targówka
konsultowane by³y plany par-
kingów przy II linii metra i pla-
ny transportu publicznego;
upomnia³ siê te¿ o ochronê
mieszkañców ul. Rembieliñ-
skiej przed ha³asem tramwa-
jowym. Wiceburmistrz Janusz
Janik poprosi³ radnego o do-
k³adny rys miejsca, w którym
jako ochrona przed ha³asem
mia³yby byæ posadzone drze-
wa; jeœli jest to teren gminy,
zostan¹ posadzone. Poinfor-
mowa³, ¿e na Targówku bêd¹
2 parkingi „Park and Ride”:
przy M1 na koñcu ul. Radzy-
miñskiej i prawdopodobnie
naprzeciw OBI.

Odpowiadaj¹c na pytanie
Macieja Danko o termin reali-
zacji ulicy Nowo Trockiej, wi-
ceburmistrz Janik wyjaœni³, ¿e
do 2013 roku nie ma na ten
cel ani z³otówki. Zg³oszona
przez Bartosza Szajkowskie-
go sprawa uszkodzenia fon-
tanny w Parku Wiecha
uwzglêdniona bêdzie w przy-
gotowywanym przetargu na
plac zabaw w tym parku.

Pytania Agnieszki Kacz-
marskiej, Macieja Danko i
Macieja Jankiewicza dotyczy-
³y p³ywalni „Polonez”, która z
powodu zagro¿enia zawale-
niem zosta³a zamkniêta w
koñcu ubieg³ego roku. Wice-
burmistrz Janusz Janik wyra-
zi³ nadziejê, ¿e razem z Mia-
stem uda siê zgromadziæ 2,5
mln z³, by w tym roku przyst¹-
piæ do zabezpieczenia dachu
p³ywalni i zatrzymaæ degrada-
cjê. Na pe³ny remont potrze-
ba 8 mln z³ i 1 mln z³ na kon-
serwacjê. Od zamkniêcia „Po-
loneza” jego pracownicy zo-
stali zatrudnieni w innych p³y-
walniach. Czy za z³y stan
obiektu odpowiada wykonaw-
ca? Tê sprawê bada s¹d. Na
razie Targówek nie mo¿e  za-
anga¿owaæ inwestora zastêp-
czego ani wykonawcy. Po
og³oszeniu przetargu w³adze
dzielnicy ponownie zwróc¹ siê
do s¹du w sprawie zwrotu po-
niesionych kosztów.

K.

Jedna uchwa³a,
kilka interpelacji

Projekt uchwa³y o zmianie za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2010 zosta³ pozytywnie
zaopiniowany przez komisje: gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej, rozwoju i ochrony œrodowiska oraz bud¿etu
i finansów. Na sesji 23 czerwca 19 radnych popar³o (1
wstrzyma³ siê od g³osu) proponowane w uchwale zwiêk-
szenie dodatkowych œrodków finansowych, przeznaczo-
nych do dyspozycji dzielnicy w kwocie 1 364 504 z³ na re-
alizacjê zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalne-
go przy ul. Œw. Wincentego 87”.

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku pisaliœmy o utrudnieniach dla
pacjentów i personelu medycznego z powodu braku miejsc
parkingowych przy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
na ul. Rembieliñskiej 8. W numerze z 17 lutego zamieœcili-
œmy wypowiedŸ S³awomira Antonika – wiceburmistrza Dziel-
nicy Targówek, a jednoczeœnie przewodnicz¹cego Rady Nad-
zorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Bródno”, zawieraj¹c¹
informacjê, ¿e terenem administruje SM „Bródno”, a w spra-
wie w³asnoœci gruntu toczy siê postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
Zapowiedzieliœmy wówczas, ¿e bêdziemy na bie¿¹co infor-
mowaæ o decyzjach i dzia³aniach w tej sprawie. W numerze z
14 kwietnia wiceburmistrz S³awomir Antonik poinformowa³:
decyzja o tym, ¿e w³aœcicielem nieruchomoœci jest miasto
sto³eczne Warszawa – jest ostateczna i zachêca³ do u³o¿e-
nia wspó³pracy na tym terenie do momentu ostatecznego
uporz¹dkowania stanu prawnego.

Kolejne wyjaœnienia znalaz³y siê w odpowiedzi, udzielonej
radnemu Targówka Sebastianowi Koz³owskiemu, przez Dariusza
Hajdukiewicza, dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzêdu
m.st. Warszawy. Treœæ pisma z 31 maja – poni¿ej.

W zwi¹zku z pismem z dnia 30.04.2010 r. w sprawie wyjaœnienia
kwestii naruszenia, przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „Bródno”, sta-
nu posiadania Przychodni przy ul. Rembieliñskiej 8 wchodz¹cej w
sk³ad Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa - Bródno uprzejmie informujê, i¿:

- Na podstawie decyzji 79/P/02 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 03.10.2002 r. stwierdzaj¹cej nabycie przez Powiat War-
szawski, z dniem 01.01.1999 r. z mocy prawa w³asnoœci nieru-
chomoœci przy ul. Rembieliñskiej 8, oznaczonej jako dzia³ki ewi-
dencyjne nr 14, 15/4, 15/5, 16, 17/1, 17/2, 18 w obrêbie 4-08-
20, w³aœcicielem nieruchomoœci jest m.st. Warszawa.

- Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Bródno, którego podmiotem tworz¹cym jest
m.st. Warszawa, w³ada nieruchomoœci¹ w oparciu o umowê nie-
odp³atnego korzystania zawart¹ na okres trzech lat, przy czym
umowa wygasa w razie przekazania przedmiotu korzystania w
nieodp³atne u¿ytkowanie na czas nieoznaczony. Zgodnie z
uchwa³¹ Nr XXVIII/534/2004 Rady m.st. Warszawy w sprawie
zasad nabywania i zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœciami m.st.
Warszawy oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy
ni¿ trzy lata (Dz. Urz. Mazow. z 2004 r. Nr 262, poz. 7132 ze
zm.), nieruchomoœci wykorzystywane na cele statutowe spzoz,
mog¹ byæ oddawane do nieodp³atnego korzystania do czasu od-
dania ich w nieodp³atne u¿ytkowanie na czas nieoznaczony.

- Wbrew informacjom podawanym w lokalnej prasie przed-
miotowa nieruchomoœæ nie znajduje siê w posiadaniu Spó³dziel-
ni. Wy³¹czenie tej nieruchomoœci z u¿ytkowania Spó³dzielni
nast¹pi³o z jej inicjatywy na podstawie pisma SM „Bródno” z
dnia 13.11.1992 r. L.dz. TE/GW/6448/1326/92, a nastêpnie
zosta³o potwierdzone porozumieniem z dnia 17.12.1993 r. za-
wartym pomiêdzy Urzêdem Dzielnicy Gminy Warszawa-Praga
Pó³noc a Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „Bródno”

- W dniu 05.12.2002 r. Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Bródno”
z³o¿y³a wniosek o ustanowienie u¿ytkowania wieczystego dzia-
³ek gruntowych o powierzchni 3986 m2, po³o¿onych przy ul. Rem-
bieliñskiej 8. W wyniku przeprowadzonego przez Biuro Gospo-
darki Nieruchomoœciami postêpowania wyjaœniaj¹cego ustalono,
¿e SM „Bródno” w odniesieniu do tej nieruchomoœci nie spe³nia
przes³anek, o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spó-
³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 116 ze
zm.). Ustalono równie¿, ¿e ewentualne roszczenia wynikaj¹ce z
art. 208 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami wygas³y z dniem 31.12.1996 r., poniewa¿ nie zosta³ z³o-
¿ony przez Spó³dzielniê wniosek w tym trybie o u¿ytkowanie wie-
czyste gruntu. Powy¿sze stanowisko zosta³o przedstawione Spó-
³dzielni Mieszkaniowej „Bródno” w piœmie z dnia 20.12.2005 r.
znak GK-D-X-7229-343/05/Msz i jest aktualne.

- W dniu 20.05.2009 r. Spó³dzielnia z³o¿y³a wniosek o stwier-
dzenie niewa¿noœci decyzji 79/P/02 z dnia 03.10.2002 r. wydanej
przez Wojewodê Mazowieckiego. Decyzj¹ z dnia 05.02.2010 r.
Minister Skarbu Pañstwa odmówi³ wszczêcia postêpowania o
stwierdzenie niewa¿noœci przedmiotowej decyzji, argumentuj¹c,
i¿ SM „Bródno” w œwietle zebranego materia³u dowodowego nie
legitymuje siê ¿adnym tytu³em prawnym do spornych nierucho-
moœci, a co za tym idzie niespe³niona zosta³a przes³anka for-
malna do wszczêcia postêpowania o stwierdzenie niewa¿noœci
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 70/P/02 z dnia 03.10 2002 r.

Wokó³ Rembieliñskiej – cz. III
(..)”, gdy¿ „(..)Spó³dzielnia nie posiada przymiotu strony w rozu-
mieniu art. 28 kpa w prowadzonym postêpowaniu dotycz¹cym
komunalizacji (..)”. Odwo³anie SM „Bródno” od przedmiotowej
decyzji zosta³o wniesione z uchybieniem terminu.

- W dniu 02.11.2009 r. Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Bródno”
wymalowa³a znaki drogowe - linie poziome, wydzielaj¹ce miej-
sca postojowe dla mieszkañców wzd³u¿ budynku na nierucho-
moœci przy ul. Rembieliñskiej 8, gdzie prowadzona jest dzia³al-
noœæ statutowa SZPZLO Warszawa-Bródno. Parkowanie przez
mieszkañców pojazdów wzd³u¿ budynku, uniemo¿liwi³o dojazd
karetek i osób niepe³nosprawnych, pojazdów jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej, wozów MPO do Przychodni. W celu zabez-
pieczenia sprawnego funkcjonowania Przychodni wprowadzo-
na zosta³a nowa organizacja ruchu. W celu wyegzekwowania
przestrzegania nowej organizacji ruchu, zwrócono siê do Ko-
mendanta Stra¿y Miejskiej z proœb¹ o podjêcie dzia³añ.

Wyst¹piono równie¿ do Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
o podjêcie dzia³añ w imieniu w³aœciciela nieruchomoœci, w celu
umo¿liwienia dojazdu do Przychodni, w tym powiêkszenie nie-
ruchomoœci bêd¹cej w dyspozycji Zak³adu o dodatkowy obszar.

- Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Bródno” nie posiada ¿adnego
tytu³u prawnego do nieruchomoœci znajduj¹cej siê przy ul. Rem-
bieliñskiej 8 pomimo to podejmuje liczne, lecz bezskuteczne dzia-
³ania dotycz¹ce jej przejêcia. Niezrozumia³e s¹ „inicjatywy” w³adz
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Bródno” wobec SZPZLO Warszawa-
Bródno, który udziela œwiadczeñ zdrowotnych dla okolicznych
mieszkañców, w tym cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Bród-
no”. Podawane do lokalnej prasy, „rzekome” fakty dotycz¹ce praw
Spó³dzielni do tego terenu dezinformuj¹ mieszkañców, nie s³u¿¹
realizacji statutowych zadañ przez SZPZLO Warszawa-Bródno.

W zwi¹zku z zawartym w piœmie stwierdzeniem, ¿e „SM Bród-
no nie posiada ¿adnego tytu³u prawnego do nieruchomoœci, znaj-
duj¹cej siê przy ul. Rembieliñskiej 8” – ponownie zwróciliœmy siê
do wiceburmistrza S³awomira Antonika o wyjaœnienie. 30 czerwca
otrzymaliœmy odpowiedŸ, któr¹ zamieszczamy poni¿ej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2010 roku uprzej-
mie informujê, ¿e z przedstawionych faktów nie wynika, aby kto-
kolwiek mija³ siê z prawd¹. Dokumenty zebrane w sprawie by³y-
by prezentowane na bie¿¹co i opisywa³y stan na dany dzieñ.

Rozstrzyganie sporu przez organy administracji pañstwowej
, samorz¹dowej i s¹dy nadal jest w toku, a spór nie ma charak-
teru emocjonalnego. Maj¹tek spó³dzielni jest w³aœciwoœci¹ (? -
przyp. red.) wszystkich cz³onków spó³dzielni i Zarz¹d nie ma
prawa bez zgody cz³onków nim dysponowaæ (zwyk³y zarz¹d).
Musi przy tym zachowaæ nale¿yt¹ starannoœæ przy d¹¿eniu do
wyjaœnienia sprawy. Podobnie zreszt¹ powinien postêpowaæ
dyrektor ZOZ-u.

Dlatego te¿, nie czuj¹c siê kompetentnym w zast¹pieniu w³a-
œciwych organów powo³anych do orzekania w podobnych spra-
wach, zawsze namawia³em do ugodowego regulowania bie-
¿¹cego funkcjonowania stron postêpowania do czasu ostatecz-
nego rozstrzygniêcia, tym bardziej, ¿e terminy publikacji pra-
sowych nie zawsze s¹ adekwatne do dat dokumentów otrzy-
manych przez SM „Bródno”, czy SZPZLO Warszawa- Bródno.

Ocenê racji stron w tym sporze pozostawiamy Czytelnikom.
Pewne jest jedno: animozje miêdzy Urzêdem Miasta a SM „Bródno”
szkodz¹  pacjentom, mieszkañcom, spó³dzielcom. Bêdziemy ich
informowaæ o kolejnych decyzjach i dzia³aniach stron.             K.

Na zdjêciu wykonanym 4 lipca widaæ, ¿e wokó³ budynku przy-
chodni zaparkowane s¹ samochody mieszkañców, które uniemo¿-
liwiaj¹ swobodny dojazd pacjentom, pracownikom przychodni, ka-
retkom pogotowia, stra¿y po¿arnej i innym s³u¿bom miejskim.

Bezp³atne zajêcia
W lipcu i sierpniu Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi ró¿-

norodne zajêcia. „Lato w mieœcie” dla dzieci i m³odzie¿y ze
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, w czasie którego or-
ganizowane s¹ zabawy w terenie, wycieczki, poznawanie i
zwiedzanie ciekawych miejsc, gry i zabawy na podwórkach,
zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania i umiejêtnoœci, a tak¿e
podstawowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogicz-
ne i rodzinne dla: rodzin, rodziców, m³odzie¿y, dzieci. Dy¿u-
ry prowadzimy w naszych oœrodkach w Dzielnicach: Praga
– Pó³noc, Bia³o³êka, Targówek.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z akcji „Lato w mie-
œcie” lub form poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
mog¹ uzyskaæ dodatkowe informacje oraz zapisaæ siê telefo-
nicznie na zajêcia w poni¿szych oœrodkach w Warszawie:

- w Zespole Psychologiczno-Terapeutycznym „Z¹bkow-
ska” przy ul. Z¹bkowskiej 39 m 1, 2, tel. 22 619 42 67, zapi-
sy na lato w mieœcie w œrody miêdzy godzinami 16  a 19.

- w Zespole Psychologiczno-Terapeutycznym „Nowodwory”
przy ul. Œwiatowida 63b m 85, tel. 22 302 63 85; 696 509 924,
zapisy telefoniczne poniedzia³ki, wtorki, œrody, pi¹tki miêdzy
godzinami 10 a 16 oraz w czwartki miêdzy godzinami 14 a 20.

- w Zespole Psychologiczno-Terapeutycznym „Zacisze” przy
ul. Pszczyñskiej 26 m 57 tel. 22 253 49 47; 518 45 20 47
zapisy telefoniczne poniedzia³ki w godzinach 13-18, wtorki i
œrody w godzinach 14-20, czwartki i pi¹tki w godzinach 9 -14.

Prowadzone przez nas bezp³atne zajêcia skierowane s¹
do mieszkañców Warszawy, a realizowane s¹ dziêki dofi-
nansowaniu Miasta Sto³ecznego Warszawy (Biura Polityki
Spo³ecznej, Biura Edukacji, Dzielnicy Bia³o³êka, Dzielnicy
Praga – Pó³noc).                                       Anna Szymczak

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936
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gospodarcz¹, ale nie d³u¿ej
ni¿ 3,5 roku. Najwiêcej no-
wicjuszy jest w takich bran-
¿ach, jak handel detaliczny,
gastronomia i hotelarstwo.
A jak to wygl¹da na Pradze?

Rejestracji dzia³alnoœci go-
spodarczej dokonuje siê w
Wydziale Obs³ugi Mieszkañ-
ców Urzêdu Dzielnicy Praga-
Pó³noc. W tym celu nale¿y
wype³niæ i z³o¿yæ druk EDG-
1 czyli wniosek o wpis do ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodar-
czej. 31 marca 2009 wesz³o
w ¿ycie rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z 24 marca 2009 w
sprawie wzoru wniosku o
wpis do ewidencji dzia³alno-
œci gospodarczej. Rozporz¹-
dzenie wprowadza tzw. jed-
no okienko, co oznacza, ¿e
osoby fizyczne sk³adaj¹ce
wniosek o wpis do ewidencji
gospodarczej mog¹ razem z
nim w jednym urzêdzie, na
jednym formularzu z³o¿yæ
zg³oszenie do ZUS/KRUS,
urzêdu statystycznego oraz
naczelnika urzêdu skarbowe-
go. Do z³o¿enia wniosku po-
trzebny jest jedynie dowód
osobisty. Wniosek o wpis
mo¿na równie¿ pobraæ z in-
ternetu i przes³aæ go drog¹
elektroniczn¹, ale w ci¹gu
trzech dni trzeba przyjœæ go
podpisaæ. Druk EDG-1 s³u¿y
te¿ do zg³aszania zmian, za-
wieszania i odwieszania oraz
do likwidacji dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Wype³niaj¹c druk EDG-1
nale¿y zadeklarowaæ datê
rozpoczêcia dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz okreœliæ ro-
dzaj dzia³alnoœci na podsta-
wie PKD (Polskiej Klasyfika-
cji Dzia³alnoœci), co niekiedy
bywa trudne. Ostatnio niema-
³o k³opotu w pó³nocnopra-

skim urzêdzie sprawi³o zna-
lezienie miejsca dla doro¿kar-
stwa, które w koñcu zaklasy-
fikowano jako numer 49.39Z,
czyli transport drogowy pasa-
¿erski pojazdami napêdzany-
mi si³¹ miêœni ludzkich lub
ci¹gnionych przez zwierzêta.
Do tej kategorii nale¿a³oby
pewnie zaliczyæ równie¿ rik-
sze. Jeszcze wiêkszy pro-
blem z okreœleniem dziedzi-
ny swego biznesu mia³a pani,
zajmuj¹ca siê wró¿biar-
stwem. Wreszcie ustalono, ¿e
mieœci siê ono w dzia³alnoœci
paramedycznej, 86.90D, któ-
rej podlega równie¿ home-
opatia, akupunktura i akupre-
sura. Mo¿liwe jest nadanie
swojej dzia³alnoœci gospodar-
czej kilku numerów PKD.

Zgodnie z Ustaw¹ z 19 li-
stopada 1999 r. dane z wnio-
sku o wpis do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej, organ
ewidencyjny niezw³ocznie,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni
od dnia dokonania wpisu,
przesy³a do wskazanego
przez przedsiêbiorcê naczel-
nika urzêdu skarbowego,
w³aœciwego urzêdu staty-
stycznego oraz w³aœciwej
jednostki terenowej ZUS albo
Centrali KRUS.

Z³o¿enie wniosku EDG-1
skutkuje nadaniem numeru
EDG. G³ówny Urz¹d Staty-
styczny nadaje numer RE-
GON, potrzebny do wysta-
wiania faktur i piecz¹tek. Za
pomoc¹ tego samego wnio-
sku EDG-1 mo¿na dokonaæ
zmiany dzia³alnoœci gospo-
darczej, zawiesiæ, odwiesiæ i
zlikwidowaæ firmê.

Zawieszenie mo¿e trwaæ
od 1 do 24 miesiêcy, po
up³ywie tego czasu firma
jest automatycznie wyga-
szana. Zawieszenia dzia³al-

noœci dokonuj¹ najczêœciej
firmy sezonowe, np. sklepi-
ki szkolne czy szkó³ki spor-
towe, typu nauka jazdy na
³y¿wach, dzia³aj¹ca sezono-
wo na Torwarze.
A teraz trochê liczb:

W Urzêdzie Dzielnicy Pra-
ga-Pó³noc w 2009 roku zosta-
³o z³o¿onych 725 wniosków o
wpis do ewidencji dzia³alno-
œci gospodarczej, natomiast
zlikwidowa³o swoj¹ firmê –
618 osób. Jeœli chodzi o bran-
¿e zak³adanych firm, to prze-
wa¿a handel detaliczny i
us³ugi typu gastronomia,
sprz¹tanie i transport.

Dla porównania, w Bia³o³ê-
ce w 2009 zarejestrowano
1354 firmy, a zlikwidowano –
880. W tym samym roku do-
konano 5098 zmian. Dziedzi-
ny, w jakich dzia³aj¹ bia³o³êc-
kie przedsiêbiorstwa to han-
del oraz us³ugi budowlane i
informatyczne.

W Urzêdzie Dzielnicy Tar-
gówek dokonano w 2009
roku 1267 nowych wpisów i
943 wykreœlenia oraz 3057
zmian. Jeœli chodzi o bran¿e
firm, to, podobnie jak w
dwóch poprzednich dzielni-
cach, przewa¿a handel. Ak-
tualnie na Targówku dzia³a
14257 czynnych przedsiê-
biorców.

Statystyk dotycz¹cych wie-
ku, p³ci i wykszta³cenia ludzi
zak³adaj¹cych firmê urzêdy
nie prowadz¹. W tym wzglê-
dzie mo¿na tylko opieraæ siê
na obserwacji. W Bia³o³êce,
z regu³y dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ otwieraj¹ ludzie m³o-
dzi, do 40. roku ¿ycia. Wyni-
ka to z tego, ¿e Bia³o³êka jest
prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê dziel-
nic¹, gdzie osiedlaj¹ siê m³o-
de rodziny. Na Pradze-Pó-
³noc jest ró¿nie. Przychodz¹
m³odzi ludzie, którzy maj¹ do-
bry pomys³ i wizjê przysz³ej
firmy i tej grupie najpewniej
mo¿na wró¿yæ osi¹gniêcie
sukcesu. S¹ te¿ jednak i tacy,
którzy po skoñczeniu szko³y
nie maj¹ pracy i za³o¿enie fir-
my jest koniecznoœci¹. Oso-
by rejestruj¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w wieku œred-
nim robi¹ to te¿ najczêœciej z
koniecznoœci - albo straci³y
pracê, albo mia³y ju¿ kiedyœ
dzia³alnoœæ i postanowi³y j¹
odœwie¿yæ. Na ogó³ najlepiej
umotywowane s¹ osoby z
wy¿szym wykszta³ceniem. W
tej grupie rzadko kto otwiera
biznes, bo musi. W³asna fir-
ma jest szans¹ i pomys³em
na lepsze ¿ycie.

Joanna Kiwilszo

Za pomoc w przygotowa-
niu artyku³u dziêkujê: Lidii
Szymañskiej, naczelnik Wy-
dzia³u Dzia³alnoœci Gospo-
darczej i Zezwoleñ dla Dziel-
nicy Praga Pó³noc, Agniesz-
ce Szmulewicz, naczelnik
Wydzia³u Dzia³alnoœci Go-
spodarczej i Spraw Obywa-
telskich dla Dzielnicy Targó-
wek, El¿biecie Ciszewskiej,
naczelnik Wydzia³u Dzia³al-
noœci Gospodarczej i Zezwo-
leñ dla Dzielnicy Bia³o³êka i
Bernadecie W³och-Nagórny,
naczelnik Wydzia³u Promocji
i Komunikacji Spo³ecznej dla
Dzielnicy Bia³o³êka.

Biznes na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

Wprowadzeniem w temat
by³ bardzo ciekawy wirtualny
spacer œladami zabytków No-
wej Pragi, na który zabra³ ze-
branych warszawski przewod-
nik Micha³ Pilich. Podkreœla³
on piln¹ potrzebê ochrony
budynków na Nowej Pradze.
Nawet jeœli pojedynczo nie
maj¹ one wartoœci zabytko-
wej, to ich zbiór – autentycz-
na zabudowa miejska charak-
terystyczna dla Warszawy
prze³omu XIX i XX stanowi
wartoœæ bezcenn¹. Tê auten-
tycznoœæ docenili filmowcy -
praskie ulice, jak Ma³a czy In-
¿ynierska gra³y ju¿ w niejed-
nym filmie historycznym. Te-
raz powinni j¹ doceniæ i usza-
nowaæ inwestorzy oraz urzêd-
nicy. Wydaje siê, ¿e k³ad¹ca
siê cieniem nad praskimi za-
bytkami sprawa zburzenia
parowozowni wp³ynê³a ostat-
nio na przyspieszenie wpisów
do rejestru praskich zabytków.
Do niedawna pe³n¹ ochron¹
konserwatorsk¹ by³o objêtych
zaledwie kilka z nich. W ostat-
nich dniach w rejestrze znala-
z³a siê np. dawna zajezdnia
tramwajowa przy ul. In¿ynier-
skiej, sk¹d grubo ponad sto lat
temu wyjecha³ pierwszy war-
szawski tramwaj konny.

Na spotkanie w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym przy ul.
Kowelskiej 1 oprócz mieszkañ-
ców przyby³o wielu spo³eczni-
ków, radnych oraz pracowni-
ków urzêdu dzielnicy. Micha³
Sokolnicki ze Stowarzyszenia
Nowa Praga zwróci³ uwagê, ¿e
wed³ug informacji, jakie otrzy-
ma³o wiele osób, mia³y to byæ
konsultacje spo³eczne planu
zagospodarowania prze-
strzennego rejonu Nowej Pra-
gi. Tymczasem okaza³o siê, ¿e
ten temat to zaledwie jeden z
punktów spotkania, w dodatku
ograniczony do omówienia
przestrzeni publicznych w
przygotowywanym planie.

Projekt planu nadal nie jest
gotowy. Przewidziane ustawo-
wo konsultacje spo³eczne (mie-
si¹c na zapoznanie siê z doku-
mentami i wniesienie uwag)
bêd¹ zorganizowane byæ mo¿e
pod koniec roku. Przedstawi-
cielka urzêdu miasta zapewni-
³a jednak o gotowoœci do kon-
sultacji jeszcze  przed powsta-
niem ostatecznego dokumentu.

Ze wzglêdu na du¿e zain-
teresowanie mieszkañców,
zapewne wkrótce odbêdzie
siê prezentacja za³o¿eñ przy-
gotowywanego planu Nowej
Pragi. Tym razem jednak po-
mys³y na przestrzenie pu-
bliczne w nowym planie
przedstawiono bardzo skróto-

wo. Osiedla: Wileñska, In¿y-
nierska, Stalowa, Konopacka
poprzez ZOO ma byæ po³¹-
czona z drug¹ stron¹ Wis³y
(od lat istnieje koncepcja bu-
dowy mostu pieszo-rowero-
wego u wylotu ul. Ratuszo-
wej). Ulica Stalowa i Wileñska
maj¹ staæ siê salonem Pragi
– têtni¹cym ¿yciem miejscem
spacerów, z du¿¹ iloœci¹ skle-
pów i us³ug. W dyskusji zwró-
cono jednak uwagê, ¿e nie da
siê tego osi¹gn¹æ, postuluj¹c
jednoczeœnie w planie prze-
kszta³cenie obecnego Tesco
w obiekt klasy galerii handlo-
wej. Podobnie ma³o przeko-
nuj¹ce na obecnym etapie
wydaj¹ siê postulowane funk-
cje us³ugowe wzd³u¿ zielone-
go pasa¿u, maj¹cego biec
przez podwórka pomiêdzy ul.
Stalow¹ a 11 Listopada, pod-
czas gdy nierozwi¹zanym
problemem jest mnóstwo pu-
stych lokali przy Stalowej.
Odzyskaæ sw¹ funkcjê mia³by
Bazar Pachulskiego, funkcjo-
nuj¹cy jeszcze do lat 70. ubie-
g³ego wieku. Przewidziano
rekonstrukcjê lokalnego tar-
gowiska w otoczeniu zieleni.
Ta koncepcja jednak stoi pod
znakiem zapytania, poniewa¿
w³aœciciele odzyskali teren,
który zapewne zechc¹ zabu-
dowaæ. Obstawanie przy po-
zostawieniu bazaru wi¹za³o-
by siê z koniecznoœci¹ wyp³a-
ty odszkodowania, czego
miasto oczywiœcie pragnie
unikn¹æ. Obecnie trwaj¹
uzgodnienia planu z konser-
watorem zabytków, nic wiêc
jeszcze nie jest przes¹dzone.

Ulica 11 Listopada na od-
cinku przylegaj¹cym do skwe-
ru ¯urowskiego ma zmieniæ
swój charakter. Za spraw¹
zielonego torowiska i ograni-
czenia ruchu samochodów
domy wzd³u¿ niej po³o¿one
uzyskaj¹ naturalne po³¹cze-
nie z przestrzeni¹ skweru.

Wed³ug projektantów ina-
czej móg³by te¿ wygl¹daæ
Plac Wileñski – pomnik „czte-
rech œpi¹cych” mia³by stan¹æ
u wylotu ul. Wileñskiej, po-
zwalaj¹c zintegrowaæ obecny
plac z bezpoœrednim s¹siedz-
twem cerkwi w zielony skwer.
Prawdopodobnie bêdzie to
jednak odleg³a przysz³oœæ –
zdaniem miejskich urzêdni-
ków zanim Praga stanie siê
przyjazna dla jej mieszkañ-
ców, musz¹ powstaæ wszel-
kie mo¿liwe inwestycje drogo-
we – ¿yjemy w mieœcie dla sa-
mochodów, a nie dla ludzi...

W planie znajd¹ siê tak¿e
szczegó³owe wskazania doty-
cz¹ce materia³ów, z jakich

maj¹ byæ wykonane na-
wierzchnie chodników (po-
sadzki kamienne) oraz wzorów
ma³ej architektury, w tym latar-
ni, koszy i ³awek. Poniewa¿ nie
s¹ one jeszcze obowi¹zuj¹ce,
bez problemów odbywa siê
wyk³adanie ca³ej Pragi tan-
detn¹ kostk¹ betonow¹...

Dalsza czêœæ spotkania
dotycz¹ca programu rewita-
lizacji skoncentrowa³a siê na
prezentacji kilku projektów re-
montów kamienic, przygoto-
wanych przez wspólnoty z
Bródnowskiej 1, Stalowej 2 i
Jagielloñskiej 30. Ponadto
pe³nomocnik dzielnicy ds. re-
witalizacji, Halina Ksi¹¿yk
przedstawi³a stan poszcze-
gólnych inwestycji ujêtych w
programie i skalê problemów.

Na Nowej Pradze mieszka
26% pra¿an. Z 213 budynków
komunalnych tylko 4 s¹ wypo-
sa¿one w instalacjê centralne-
go ogrzewania, a zaledwie
121 ma gaz. Dziêki projekto-
wi firmy Vattenfall i SPEC
pod³¹czenie do sieci miejskie-
go c.o. mo¿e uzyskaæ a¿ 70
praskich budynków.

Dotychczasowe efekty i
przebieg rewitalizacji na Pra-
dze Pó³noc skrytykowali spo-
³ecznicy. W dyskusji podkre-
œlono, ¿e stosowanie terminu
„rewitalizacja” do inwestycji bê-
d¹cych przewa¿nie remontami
pojedynczych budynków jest
zupe³nie nieuprawnione. W
krajach rozwiniêtych ³¹czy siê
plany miejscowe z planami re-
witalizacji. Powinny one obej-
mowaæ ca³e kwarta³y zabudo-
wy, osiedla lub dzielnice. Ta-
kie zintegrowane programo-
wanie nie podlega ustawom,
jest procesem szeroko uspo-
³ecznionym, zak³adaj¹cym, ¿e
wszystkie potrzeby mieszkañ-
ców i u¿ytkowników powinny
byæ uwzglêdnione i zabezpie-
czone. Opiera siê ono na za-
sadzie zrównowa¿onego roz-
woju dotycz¹cego relacji po-
miêdzy wzrostem gospodar-
czym, dba³oœci¹ o œrodowisko
oraz zdrowiem cz³owieka. Na
Pradze, jak i w ca³ej Warsza-
wie, brak takiego podejœcia jest
dotkliwie odczuwalny.

Karolina Krajewska

O planach Nowej Pragi

IX sesja praskiej rady dzielnicy zwo³ana w trybie nadzwy-
czajnym na wniosek zarz¹du, która odby³a siê 29 czerwca,
mia³a tylko jeden merytoryczny punkt porz¹dku obrad: wnio-
sek o zmianê w za³¹czniku Dzielnicy Praga Pó³noc Miasta
Sto³ecznego Warszawy do Uchwa³y nr LXIX/2173/2009 Rady
Miasta Sto³ecznego Warszawy z 17 grudnia 2009 r. w spra-
wie bud¿etu m.st. Warszawy na 2010 rok z póŸniejszymi zmia-
nami. Sesja nietypowo odbywa³a siê w ma³ej salce na II piê-
trze urzêdu, tote¿ warunki pracy radnych by³y praktycznie
¿adne. Z tego te¿ mog³o wynikaæ doœæ ³agodne potraktowa-
nie zarz¹du i praktycznie jednog³oœne opowiedzenie siê za
jego projektem. Zarz¹d wyst¹pi³ do miasta o - bagatela - pra-
wie 9 milionów z³otych na pokrycie niezbêdnych wydatków w
dziale oœwiata. Jednoczeœnie o sprawy gospodarki komunal-
nej upomnia³a siê komisja bud¿etu, która dostrzeg³a tam nie-
dobór na kwotê prawie 4,4 mln z³otych. Tak¿e tê pozycjê za-
rz¹d zaakceptowa³ i ogólnie do m.st. Warszawy poszed³ wnio-
sek o zwiêkszenie bud¿etu dzielnicy o prawie 14 milionów.

W sprawach ró¿nych pojawili siê na sesji kupcy, zaniepo-
kojeni informacj¹ o mo¿liwoœci pojawienia siê na placu Halle-
ra marketu z sieci Biedronka (lokal po banku PEKAO SA).
Zarz¹d potwierdzi³ informacje o wygraniu przez tê firmê prze-
targu na najem owego lokalu, który jak wyjaœnia³a burmistrz
Koczorowska sta³ pusty od wielu lat i generowa³ koszty. Spra-
wa w powszechnej opinii radnych powinna mieæ dalszy bieg
na kolejnej sesji rady.                                                     DCH

W ramach Forum ds. Rewitalizacji Dzielnicy Praga
Pó³noc, 30 czerwca, odby³o siê spotkanie poœwiecone

Nowej Pradze.

Krótka IX sesja

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

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

IX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
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VMEBLE  (rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY,  WYKONAMY,  ZAMONTUJEMY:

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

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

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

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

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

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

� meble kuchenne

� meble ³azienkowe

� sypialnie

� szafy i garderoby

� meble biurowe

� inne nietypowe zabudowy

Przez wiêkszoœæ pierwszej
kwarty to Spartans kontrolowa-
li grê, ale jedyne punkty po
podaniu Leszka Cytawy zdo-
by³ ³ódzki skrzyd³owy Emil So-
wiñski. Wynik 0:7 by³ zasko-
czeniem, bo Torpedy £ódŸ
przyjecha³y na mecz jako
ostatnia dru¿yna ligi. Na szczê-
œcie ju¿ od drugiej czêœci gry
sytuacja wróci³a do normy. Co
prawda przy³o¿enie Konrada
Wojnarowskiego z powodu
naruszenia przepisów zosta³o
anulowane, ale ju¿ za chwilê
do remisu doprowadzi³ Artur
Makara. Do po³owy meczu
utrzymywa³ siê remis 7:7.

Druga po³owa spotkania to
popis gry defensywnej Spar-
tan. Torpedy pomimo rozgry-
wania nawet akcji „hook & la-
teral” rzadko spotykanych na
polskich boiskach, nie by³y w
stanie zdobywaæ pierwszych
prób. Za to formacja ofensyw-
na warszawskiej jedenastki
³atwo ogrywa³a zmêczonych
³odzian. Nie bez znaczenia
by³a iloœæ zawodników, który-

Spartans gór¹!
Bêd¹ce w kryzysie Torpedy £ódŸ przyjecha³y na mecz

w sk³adzie nieco wiêkszym ni¿ 20 graczy. Po drugiej stro-

nie boiska sta³ szereg zwartych i gotowych do walki 41
futbolistów Warsaw Spartans. Zgodnie z tradycyjn¹ war-

szawsk¹ goœcinnoœci¹, ³ódzka dru¿yna dosta³a ³awkê re-
zerwowych po³o¿on¹ w cieniu. Gospodarze zaœ d³ugi, pra-

wie trzygodzinny mecz spêdzili w upale.

mi dysponowa³ zespó³ Tor-
ped. Spora czêœæ z nas gra³a
w dwóch formacjach. Daliœmy

tak radê tylko do po³owy. Po-

tem by³o ju¿ tylko gorzej, a
przeciwnicy skrupulatnie to

wykorzystali- powiedzia³ po
meczu Damian Waszczyk –
linebacker Torped £ódŸ.

Decyduj¹ce punkty zdo-
byli dwaj najbardziej do-
œwiadczeni running backo-
wie Warsaw Spartans – Ar-
tur Makara i Bartosz Dep-
czyñski. Zw³aszcza Makara
zas³uguje po tym meczu na
wyró¿nienie, bo swoje przy-
³o¿enia zdobywa³ po prze-
biegniêciu 45 i 39 jardów co
w futbolu jest wynikiem bar-
dzo dobrym.

Spartans nastêpny mecz
rozegraj¹ 8 sierpnia. Ich prze-
ciwnikiem bêdzie rewelacja
tegorocznych rozgrywek –
Scyzory Kielce. Mecz, podob-
nie jak konfrontacja z Torpe-
dami, odbêdzie siê na stadio-
nie DOSiR Praga Pó³noc przy
Kawêczyñskiej 44.

Wspominano wspólne wy-
prawy do kin i teatrów, na
wycieczki, smak jajecznicy
ze strusiego jaja, prelekcje
nt. zdrowego stylu ¿ycia i
wiele spotkañ okolicznoœcio-
wych, pracê przy dystrybu-
cji ¿ywnoœci.

Podziêkowania za utwo-
rzenie Ko³a i ogromny wk³ad
pracy na rzecz œrodowiska
emeryckiego, w imieniu Za-
rz¹du Oddzia³u Warszawa

Targówek, z³o¿y³ przewodni-
cz¹cy Remigiusz Sikora. Ma-
rianna Ostaszewska napisa-
³a na tê uroczystoœæ wiersz
dla Ko³a i przewodnicz¹cej
Anny Kuczyñskiej. Wiersz
trafi³ do Z³otej Ksiêgi Ko³a.

Przewodnicz¹ca Anna Ku-
czyñska podziêkowa³a spon-
sorom, za wspó³pracê, która
wzbogaca ofertê programow¹
Zarz¹du Ko³a. Dyplomy i po-
dziêkowania otrzymali m.in.

Jubileusz Ko³a nr 5
9 czerwca w Domu Kultury „Zacisze” seniorzy z Ko³a

nr 5 PZERiI œwiêtowali 5-lecie swojego Ko³a. Jubileusz
uczczono ogromnym urodzinowym tortem oraz szampanem.

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp Zespo³u Oberek z Wyszkowa.

Bo¿enna Dydek – dyrektor
DK Zacisze, ks. Andrzej Ma-
zañski – proboszcz Parafii
Œw. Rodziny na Zaciszu, Wal-
demar Rolewski – dyrektor
PGR Bródno, Pawe³ Michalec
– dyrektor OSiR Warszawa –
Targówek, Józef Wróblewski
– Restauracja Arkadia, „Nowa
Gazeta Praska”, El¿bieta i
Jacek Cieœlak, Jan Grabik –
przyjaciele Ko³a oraz Remi-
giusz Sikora przewodnicz¹cy
Oddzia³u Rejonowego PZERiI
Warszawa Targówek. Wyró¿-
nienia otrzyma³o ³¹cznie 35
osób, wszyscy otrzymali dy-
plomy i kwiaty.

Co sk³oni³o Pani¹ do

za³o¿enia Ko³a na terenie

Zacisza?

- Pomyœla³am o jego utwo-
rzeniu obserwuj¹c przejawy

dyskryminacji wiekowej i to,

¿e seniorzy akceptuj¹c nie-

równe, gorsze traktowanie

przyjmuj¹ postawê, któr¹
mo¿na okreœliæ s³owami „w

naszym wieku tak ju¿ musi

byæ”. Pragnieniem moim by³o

przeciwstawienie siê tej sytu-

acji, zmiana podejœcia do sta-
roœci i wizerunku osób star-

szych. Chcia³abym, aby se-

nior nie by³ kojarzony jedynie

z osob¹ siedz¹c¹ w koœciel-
nej ³awce, niani¹ do wnuków

lub gospodyni¹ domow¹.
Nadal powszechny jest ste-

reotyp troskliwej babci i mat-

ki, która ci¹gle, czasem na-
wet natrêtnie, anga¿uje siê w

¿ycie swoich doros³ych dzie-
ci, zapominaj¹c o swoich w³a-

snych potrzebach. A tych se-

niorzy, jak wszyscy, maj¹ wie-
le. Gdy nie pracuj¹ i maj¹

zapewnione jako takie œrodki
utrzymania, powinni równie¿

korzystaæ z ¿ycia i byæ aktyw-

ni na tyle, na ile pozwala im
zdrowie. To przecie¿ najlep-

sza i najtañsza forma rehabi-
litacji. Myœlê, ¿e zrealizujê

swoje zamierzenia – odpo-
wiada Anna Kuczyñska.

Prowokacja artystyczna
znana i stosowana jest przez
twórców od dawna. Wystar-
czy wspomnieæ tu francuskie-
go malarza Marcela Ducham-
pa (1887-1968), który wysta-
wi³ w 1917 r. w galerii sztuki
pisuar jako fontannê. Dzie³o
to sta³o siê cezur¹ miêdzy
sztuk¹ kontynuacji a sztuk¹

zrywaj¹c¹ ostatnie ograni-
czenia w sposób radykalny.

W dzisiejszych czasach
prowokacja jest wszechobec-
na. Wszystko jest dobrze, je-
¿eli zmusza widzów do my-
œlenia. Tak jednak dzieje siê
rzadko. Czêœciej koñczy siê
na niezrozumieniu, niesmaku
i rozczarowaniu.

Vymalováno
Sztuka rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Mo¿e wzruszaæ

i inspirowaæ, a tak¿e obra¿aæ i prowokowaæ. Inaczej mó-

wi¹c, prawem artysty jest dra¿niæ i kpiæ z widzów. Z tego

prawa skorzysta³a trójka czeskich fotografików, prezen-
tuj¹ca 26 czerwca swoj¹ twórczoœæ w galerii Stowarzy-

szenia Artystów fabs przy Brzeskiej 7.

Muszê przyznaæ, ¿e kiedy
przysz³am na wernisa¿ do
galerii fabs poczu³am siê w³a-
œnie rozczarowana. Zasta³am
bowiem bia³e œciany oraz za-
malowane bia³¹ farb¹ okna i
nic poza tym. Rozczarowana
poczu³am siê przede wszyst-
kim dlatego, ¿e znam tych
artystów, którzy kilkakrotnie
wystawiali ju¿ swoje prace na
Brzeskiej. Zawsze by³y to
prace bardzo interesuj¹ce.

Wszyscy troje s¹ absol-
wentami Wydzia³u Sztuki i
Projektowania Uniwersytetu
im. J. E. Purkyne w Usti nad
£ab¹, a obecnie mieszkaj¹ i
pracuj¹ w Pradze. Teresa
Kaburkowa (ur. 1980) zajmu-
je siê fotografi¹ i rysunkiem.
W 2008 r. bra³a udzia³ w zbio-
rowej wystawie stowarzysze-
nia fabs „Jesteœ moj¹ wolno-
œci¹”, a w 2009 prezentowa-
³a na Brzeskiej indywidualn¹
wystawê „Tapeta dla fabs”.
Jan Freiberg (ur. 1976 r.) two-
rzy instalacje fotograficzne,
których istot¹ jest budowanie
relacji i napiêæ miêdzy zdjê-
ciami. Swoje prace prezento-
wa³ w fabs ju¿ trzykrotnie, w
2007 („Za rzek¹ jest Argen-
tyna”, z Tomaszem Hruz¹),
2008 („Jesteœ moj¹ wolno-
œci¹”) i w 2009 r. („Obrazy z

¿ycia”). Tomasz Hruza (ur.
1980 r.) zajmuje siê fotogra-
fi¹ i video. Tematyka jego
prac oscyluje wokó³ natury,
zw³aszcza natury cz³owieka.
Od 2007 r. wspó³pracuje z
fabs, gdzie zrealizowa³ wy-
stawy: „Za rzek¹ jest Argen-
tyna”, 2007 (z Janem Freiber-
giem), „Jesteœ moj¹ wolno-
œci¹”, 2008 oraz „38 38 0 N 9
13 30 W”, 2009.

Tym razem, zamiast swoich
fotografii, na które wszyscy
czekali, czescy artyœci zapre-
zentowali, zgodnie z tytu³em
wystawy, wymalowane na bia-
³o puste œciany i okna galerii.
Poproszeni o wyt³umaczenie
swojego projektu, powiedzie-
li, ¿e s¹ zmêczeni fotografo-
waniem i ¿e zrobili to, co po-
trafi¹ robiæ. Wobec tego koñ-
czê relacjê z wystawy, gdy¿ na
temat pustych œcian nie mam
ju¿ nic do powiedzenia.

Myœlê jednak, ¿e ca³¹ spra-
wê potraktowaæ trzeba jako
¿art, a jeœli ktoœ chce obejrzeæ
bia³e œciany galerii fabs przy
ul. Brzeskiej 7, to wystawa
jest czynna do 3 wrzeœnia, w
soboty, w godz. 15-17, w nie-
dziele, w godz. 13-15 lub po
uzgodnieniu telefonicznym,
505 12 14 17.

Joanna Kiwilszo

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936
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ZTM informuje
Zmiany komunikacyjne na Bia³o³êce

Od 1 lipca dla mieszkañców Bia³o³êki nast¹pi³y powa¿ne

zmiany w komunikacji - ca³kowicie zamkniêta dla ruchu zo-
sta³a ul. Obrazkowa, w zwi¹zku z czym linie autobusowe

skierowane s¹ na trasy objazdowe. Komunikacja zawita³a

tak¿e na ul. Nowodworsk¹, na czym skorzystali mieszkañ-
cy nowych osiedli przy tej ulicy.

Wyremontowan¹ ul. Nowodworsk¹ jeŸdzi linia 516. Autobusy
kursuj¹ co szeœæ minut w szczycie i co kwadrans poza szczytem,
na nastêpuj¹cej trasie:

¯ERAÑ FSO – Modliñska – Œwiatowida – Milenijna – Æmie-
lowska – Œwiatowida – Mehoffera – Nowodworska – Odkryta –
Dzierzgoñska – Œwiatowida – NOWODWORY.

Na nowym odcinku trasy zosta³y uruchomione przystanki „na
¿¹danie”: ODKRYTA – przy sklepie Biedronka oraz NOWODWOR-
SKA – przy skrzy¿owaniu ulicy Nowodworskiej i Mehoffera.

Ponadto na trasie linii 516 zosta³y uruchomione przystanki w
zespole przystankowym CERAMICZNA, obowi¹zuj¹ce jako „na
¿¹danie”, które miedzy innymi zapewni¹ mieszkañcom dogod-
ny dojazd do przychodni. Dla linii 516 przesta³y natomiast funk-
cjonowaæ przystanki w zespole przystankowym STEFANIKA.

Zmiany w organizacji komunikacji w dzielnicy Bia³o³êka s¹
zwi¹zane z budow¹ jezdni mostu Pó³nocnego i zamkniêciem
dla ruchu samochodowego ul. Obrazkowej. Od 1 lipca linie 186,
503, 508, 509, 510, E-4, N13, N53, N63 je¿d¿¹ trasami objaz-
dowymi i wszystkie wje¿d¿aj¹ na Tarchomin ulic¹ Œwiatowida
(przez skrzy¿owanie przy urzêdzie dzielnicowym Bia³o³êka).

Nowy uk³ad komunikacyjny jest korzystny zarówno dla miesz-
kañców Tarchomina, jak i Nowodworów. Pasa¿erowie udaj¹cy siê
w kierunku centrum (z przesiadk¹ do metra na stacji Marymont
lub do linii tramwajowych na ̄ eraniu) oraz Pragi szybciej dotr¹ do
pracy i domów. Trasy najczêœciej kursuj¹cych autobusów (m.in.
508 i 509) przebiegaj¹ g³ówn¹ arteri¹ Tarchomina i Nowodworów
- czyli ul. Œwiatowida. Ci¹giem Myœliborska-Porajów-Œwiderska
je¿d¿¹ za to linie 186, 503, 510 i E-4. Linia E-4 kursuje przez ca³y
dzieñ roboczy (wraz z lini¹ 510) i zast¹pi na tym odcinku liniê 508.
Linia 503 zapewnia po³¹czenie tego rejonu z Prag¹. Dodatkowo
do obs³ugi po³udniowego Tarchomina skierowano liniê 186 – o
tak¹ korektê wnioskowa³y w³adze dzielnicy Bia³o³êka.

Poni¿ej szczegó³owe zmiany:
186: SZCZÊŒLIWICE – ... – Modliñska – Œwiatowida – Myœli-

borska – Porajów – Œwiderska – Æmielowska – Œwiatowida –
Œwiêtos³awskiego – TARCHOMIN (powrót: Œwiêtos³awskiego
– Œwiderska – Mehoffera – Œwiatowida – Œwiêtos³awskiego –
Œwiderska – Porajów – Myœliborska – Œwiatowida – Modliñska)

503: NATOLIN P£N. – ... – Modliñska – Œwiatowida – Myœlibor-
ska – Porajów – Œwiderska – Mehoffera (powrót: Œwiatowida –
Œwiêtos³awskiego – Œwiderska) – Œwiatowida – NOWODWORY

508: METRO MARYMONT – ... – Modliñska – Œwiatowida –
NOWODWORY

509: GOC£AW – ... – Modliñska – Œwiatowida – NOWODWORY
510: DW. CENTRALNY – ... – Modliñska – Œwiatowida – Myœli-

borska – Porajów – Œwiderska – Mehoffera (powrót: Œwiatowida –
Œwiêtos³awskiego – Œwiderska) – Œwiatowida – NOWODWORY

E-4: METRO MARYMONT – ... – Modliñska – Œwiatowida –
Myœliborska – Porajów – Œwiderska – Æmielowska – Œwiatowi-
da – Œwiêtos³awskiego – TARCHOMIN (powrót: Œwiêtos³aw-
skiego – Œwiderska)

N13: DW. CENTRALNY – ... – Modliñska – Œwiatowida –
Myœliborska – Porajów – Œwiderska – ... – CHOSZCZÓWKA

N53: METRO MARYMONT – ... – Modliñska – Œwiatowida –
NOWODWORY

N63: DW. CENTRALNY – ... – Modliñska – Œwiatowida –
Milenijna – ... – LEGIONOWO

W zwi¹zku z przekroczeniem przepustowoœci przystanku BIA-
£O£ÊKA-RATUSZ (zatrzymuj¹ce siê w nadmiernej liczbie au-
tobusy mog³yby zablokowaæ skrzy¿owanie przy urzêdzie dziel-
nicy) przystanki BIA£O£ÊKA-RATUSZ zostaj¹ na trasie linii E-
4 zlikwidowane (zast¹pienie przez liniê 508). Ca³kowicie ska-
sowany zostanie zespó³ przystankowy STARE ŒWIDRY.

Nowy buspas na Bia³o³êce
Pasa¿erowie autobusów z Tarchomina i Nowodworów od 1 lipca

jeszcze szybciej mog¹ dojechaæ do centrum Warszawy. Wszystko dziêki
nowemu buspasowi, który zosta³ uruchomiony na ul. Œwiatowida.

Ulica Œwiatowida to jeden z trzech g³ównych wyjazdów z Tar-
chomina i Nowodworów na ul. Modliñsk¹. Codziennie rano prze-
je¿d¿aj¹ nim setki samochodów osobowych. Po zamkniêciu ul.
Obrazkowej, które zwi¹zane jest z budow¹ trasy mostu Pó³noc-
nego, kierowcy je¿d¿¹cy ni¹ do tej pory najprawdopodobniej
zaczn¹ korzystaæ w³aœnie ze Œwiatowida.

Zosta³ uruchomiony tak¿e pas dla autobusów wzd³u¿ Œwia-
towida od ul. Œwiêtos³awskiego do Modliñskiej (tylko w jednym
kierunku) - ¿eby autobusy nie traci³y czasu w korkach a pasa-
¿erowie mog¹ szybciej dojechaæ do buspasa wzd³u¿ ul. Modliñ-
skiej. Ten pas ma ok. 1,4 km. d³ugoœci. Jest czynny tylko w go-
dzinach porannego szczytu, czyli od godz. 6 do 10. Mog¹ z nie-
go korzystaæ równie¿ licencjonowane taksówki.

Bêdzie nim kursowa³o 11 linii autobusowych: 133, 144, 186,
211, 503, 508, 509, 510, 516, E-4 i E-8. £¹cznie, w ci¹gu ka¿dej

godziny porannego szczytu, Œwiatowida przejedzie 69 autobu-
sów. Po wakacjach liczba kursów zwiêkszy siê do 80.

Po uruchomieniu buspasa nie pogorsz¹ siê warunki jazdy kie-
rowców samochodów osobowych. Po jego wytyczeniu, wci¹¿
bêd¹ mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Œwiatowida – mimo,
¿e jest ulic¹ jednopasmow¹ – jest na tyle szeroka, ¿e wystarczy
niewielkie zwê¿enie pasów ruchu dla samochodów, by buspas
zmieœci³ siê tam bez problemu.

Buspas na Œwiatowida bêdzie funkcjonowa³ do momentu przy-
wrócenia ruchu na ul. Obrazkowej.

Bezp³atne przejazdy dla uczestników
„Lata w mieœcie”

Zorganizowane grupy dzieci, bior¹cych udzia³ w miejskiej
akcji „Lato w mieœcie”, mog¹ podró¿owaæ komunikacj¹

miejsk¹ bezp³atnie.

Na mocy uchwa³y sto³ecznych radnych zwolnienie z op³at przy-
s³uguje grupom licz¹cym co najmniej 10 osób, a tak¿e ich opieku-
nom. Obowi¹zuje w dni powszednie, od 28 czerwca do 31 sierpnia.

Organizatorem grupy musi byæ placówka objêta akcj¹ „Lato
w mieœcie”, np. szko³a, dom kultury itp.

W przypadku grupy 10-osobowej z bezp³atnych przejazdów bê-
dzie móg³ korzystaæ jeden opiekun. Wraz z grup¹ licz¹c¹ od 11 do
20 osób bezp³atnie bêdzie mog³o podró¿owaæ dwóch opiekunów,
a trzech - gdy grupa bêdzie liczy³a 21-30 osób. Dla grup powy¿ej
30 uczestników, zwolnienie przys³uguje czterem opiekunom.

Do korzystania z nieodp³atnych przejazdów uprawnia potwier-
dzony w Biurze Sportu i Rekreacji Urzêdu m.st. Warszawy for-
mularz, zawieraj¹cy imienn¹ listê uczestników wraz z numera-
mi dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ (ze zdjêciem). Pod-
czas przejazdu dokument wpisany w formularzu uczestnicy
musz¹ posiadaæ przy sobie.

Kolejne kamery obserwuj¹ miasto
System Monitoringu Miejskiego zwiêkszy³ siê o kolejne

kamery. To pierwsze dziesiêæ z 28 jakie na ulicach Warsza-

wy zostan¹ zainstalowane do koñca roku. Po w³¹czeniu ich

do systemu miasto bêdzie patrolowaæ 796 kamer.

Dziesiêæ nowych kamer pracuje w lokalizacjach, których ob-
jêciem monitoringiem wskazywa³a zarówno policja, jak i miesz-
kañcy. Elektroniczne oko obserwuje rejony w kilku dzielnicach
Warszawy:

* ul. Radzymiñska / Œnie¿na / Bia³ostocka (Praga Pó³noc)
* ul. Z¹bkowska / Markowska (Praga Pó³noc)
* al. Solidarnoœci (budynek Poczty) (Praga Pó³noc)
* ul. Kawêczyñska / Otwocka (Praga Pó³noc)
* ul. Rudnickiego/Kochanowskiego (Bielany)
* ul. Powstañców Œl¹skich/Piastów Œl¹skich (Bemowo)
* ul. Radiowa/Wroc³awska (Bemowo)
* ul. Broniewskiego/Elbl¹ska (¯oliborz)
* ul. Mazowiecka/Kredytowa (Œródmieœcie)
* ul. Kondratowicza/ Malborska (Targówek)
Obraz ze wszystkich kamer znajduj¹cych siê w systemie

monitoringu Warszawy (blisko 390) obserwowany jest przez 24
godziny. Operatorzy, którzy zauwa¿¹ niepokoj¹ce zdarzenie lub
wypadek informuj¹ o nim policjê lub stra¿ miejsk¹. Dziêki temu
Warszawa notuje najwy¿szy wskaŸnik zatrzymania sprawców
na gor¹cym uczynku.

Np. w grudniu zesz³ego roku dwie pracownice miejskiego mo-
nitoringu zosta³y nagrodzone za przyczynienie siê do ujêcia przez
policjê grupy przestêpczej kradn¹cej dane z kart p³atniczych za
pomoc¹ tzw. „skimmingu”. By³o to mo¿liwe w³aœnie dlatego ¿e
miejska kamera by³a umieszczona niedaleko bankomatu.

796 kamer jakie bêd¹ pracowaæ w stolicy do koñca roku,
to urz¹dzenia znajduj¹ce siê na ulicach, osiedlach, na Pa³a-
cu Kultury i Nauki, na mostach patroluj¹ce Wis³ê, w metrze i

ZDM. Sam widok kamery dzia³a prewencyjnie, równie¿ œwia-
domoœæ potencjalnych przestêpców, ¿e s¹ obserwowani i na-
grywani powoduje powstrzymanie siê od pope³niania czy-
nów zabronionych.

Nie bez znaczenia jest podkreœlenie roli kamer dla samych
si³ policyjnych. Pozwalaj¹ one na lepsz¹ dyslokacje patroli i efek-
tywniejsze ich wykorzystanie oraz zapewniaj¹ szybk¹ informa-
cjê o pope³nieniu przestêpstwa.

Na ulicach Warszawy widoczne s¹ tabliczki informuj¹ce o tym,
¿e w ich pobli¿u znajduj¹ siê kamery monitoringu miejskiego. W
ró¿nych punktach stolicy, w miejscach dobrze widocznych za-
równo dla pieszych jak kierowców rozmieszczono ich blisko 60.
Takich informacji bêdzie przybywaæ wraz z monta¿em nowych
kamer.

Bezp³atne sp³ywy kajakowe
W ka¿d¹ sobotê i niedzielê (do 25 lipca) zapraszamy pe-

³noletnie osoby do udzia³y w sp³ywach, które poprowadz¹
instruktorzy z Fundacji Promocji Rekreacji „KiM”. Uczest-

nicy jednodniowych sp³ywów spotykaj¹ siê w soboty i nie-
dziele o godzinie 8:45, ul. Zaruskiego (Port Czerniakowski)
pod estakad¹ trasy £azienkowskiej.

Po krótkim szkoleniu na wodach Portu Czerniakowskiego
uczestnicy wyp³yn¹ na Wis³ê i bêd¹ mogli podziwiaæ mosty i
porty Warszawy.  

Na wysokoœci Bielan przewidziany jest krótki odpoczynek na
jednej z wiœlanych ³ach. Nastêpnie, uczestnicy bêd¹ mieli oka-
zjê zwiedziæ i przeœluzowaæ siê do Kana³u ¯erañskiego (op³ata
4 z³). Sp³yw zostanie zakoñczony oko³o 15:00 w porcie Faelbe-
tu ko³o Oœrodka Sportów Wspinaczkowych „Dwie Wie¿e” przy
ul. Marywilskiej 42E. Dojazd do Portu Czerniakowskiego i po-
wrót z portu Faelbetu uczestnicy musz¹ zorganizowaæ we w³a-
snym zakresie np. komunikacj¹ miejsk¹.

Projekt Bezp³atna Warszawska Szkó³ka Kajakowa Kim
jest realizowany dziêki dofinansowaniu Miasta Sto³ecznego
Warszawy.

Wszystkich zainteresowanych udzia³em w bezp³atnych sp³y-
wach zapraszamy do wype³nienia formularza zg³oszeniowego,
który znajduje siê na stronie www.fundacjakim.pl

Urz¹d miasta informuje

Do 26 wrzeœnia na trasie linii 444 w pó³kursach: ZOO –
DW. CENTRALNY bêdzie obowi¹zywaæ przystanek ZOO-
WEJŒCIE PÓ£NOCNE 02 zlokalizowany na ul. Wybrze¿e
Helskie w rejonie pó³nocnego wejœcia do ZOO.

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 pz. 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:

- budowle Centrum Samotnych Matek z Dzieæmi
z wewnêtrzn¹ droga dojazdow¹ i parkingami wraz

z niezbêdna infrastruktur¹ techniczn¹, przy³¹czami
do budynków i zagospodarowaniem terenu na

czêœci dzia³ek nr ew. 44/7 i 44/8 z obrêbu 4-02-26 przy

ul. Chlubnej w Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek z dnia
25.05.2010 r. Sto³ecznego Zarz¹du Rozbudowy

Miasta.

Pouczanie

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. Modliñsklej 197 w poniedzia³ki 8.00-16.00 wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy osobiœcie
lub telefonicznie w dniu przyjêæ interesantów w ponie-
dzia³ki od 8.00-16.00 i w czwartki od 13.00-16.00 lub pod
numerem tel. 22 510 31 96 w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie

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

(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

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

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

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

www.mlodapara.waw.pl

Linia 103
Zadzwoni³a do nas Czytelniczka z pytaniem, czy

planowane jest przywrócenie na poprzedni¹ trasê bardzo wy-
godnej linii autobusu 103. Zapytaliœmy o to Konrada Klimczaka z
Zespo³u Prasowego ZTM. OdpowiedŸ Czytelniczki nie ucieszy:

W obecnym uk³adzie komunikacyjnym bezpoœrednie po³¹-
czenie Bielan z Prag¹ zapewnia linia tramwajowa 28 kursuj¹-
ca przez ul. Broniewskiego. Linia ta zast¹pi³a w tej relacji liniê
autobusow¹ 103, która w zwi¹zku z tym mog³a zostaæ skiero-
wana do obs³ugi innych po³¹czeñ. Nie nale¿y równie¿ pomijaæ
roli linii metra, która z przesiadk¹ do tramwajów kursuj¹cych
przez mosty (Gdañski, Œl¹sko-D¹browski i Poniatowskiego)
daje mo¿liwoœæ najszybszego i najsprawniejszego po³¹czenia
Bielan z Prag¹.
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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.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek:

osoby fizycznej z dnia 15.04.2010 r. (uzupe³niony w dniu
28.05.2010 r.) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegaj¹cej na realizacji dwóch budynków
mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostoj¹cych wraz z
infrastruktur¹ techniczn¹ i zagospodarowaniem terenu
na dzia³kach ewid. nr 39 i 40/2 w obrêbie 4-16-06, przy

ul. Ruskowy Bród, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w

Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przy-
jêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.

INFORMACJE

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia)
oraz w rejonie inwestycji.

ZAWIADOMIENIE

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

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.)

zawiadamiam

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

reprezentowanego przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka - Warszawie, ul. Modliñska 197,

w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej na
kompleksowej budowie ulicy Sprawnej na odc. od ul.

Aluzyjnej do ul. Modliñskiej w zakresie budowy sieci ka-
nalizacji ogólnosp³awnej, przy³¹czy kanalizacyjnych oraz

budowy jezdni o szer. 6,0 m z obustronnym chodnikiem,

modernizacji oœwietlenia, przebudowy sieci energetycznej,
przebudowy przepustu, przebudowy sieci teletechnicznej

wraz z wycink¹ drzew – na dzia³kach ew. nr 69/25; 70/1;
70/2; 65/5; cz. dz. ew. 65/6 (dz. proj.65/8); cz. dz. ew.

66 (dz. proj. 66/4; 66/5; 66/6); cz. dz. ew. 67/1 (dz. proj.

67/8); 70/3; 70/4; 67/5; 67/7; cz. dz. ew.68 (dz. proj. 68/3;
68/4) cz. dz. ew. 8/17 (dz. proj. 8/18; 8/19); cz. dz. ew.

54/2 (dz. proj. 54/6; 54/7) cz. dz. ew. 54/1 (dz. proj. 54/4);
cz. dz. ew. 55 (dz. proj. 55/3; 55/4); dz. ew. 56/31 (dz.

proj. 56/35; 56/36); cz. dz. ew. 56/30 (dz. proj. 56/33);

70/5; 58/4; 58/6; 58/9; 58/13; cz. dz. ew. 59 (dz. proj.
59/5); 60/3; 60/4; cz. dz. ew. 61 (dz. proj. 61/5); cz. dz.

ew. 62 (dz. proj. 62/5) cz. dz. ew. 64 (dz. proj. 64/5); 63/5
w obrêbie 4-01-04  oraz na dz. ew. 1/3; 3/1; 1/13; 1/14;

1/5; 4/4; 4/6; 4/8; 5/2; cz. dz. ew. 6 (dz. proj. 6/3); 7/1;

11/1; 1/6; cz. dz. ew. 16/3 (dz. proj. 16/9) 13/1; cz. dz.
ew. 14/14 (dz. proj. 14/16); cz. dz. ew. 14/15 (dz. proj.

14/18); 1/7; 14/4; 1/8; 1/9; 14/6; 1/10; 17/1; 18/1; cz. dz.
ew. 23 (dz. proj. 23/3); cz. dz. ew. 24/4 (dz. proj. 24/7);

1/11; 1/12; 24/3; cz. dz. ew. 27/1 (dz. proj. 27/9) w obrêbie

4-01-08 w Warszawie-Bia³o³êce.

W nawiasach podano numery dzia³ek po podziale.
Informacja

W przypadku wydania, w wyniku postêpowania admini-
stracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asnoœci¹

m.st. Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 195, pokój 305, w
godzinach pracy Urzêdu, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Leci z Po³udniowej Afryki lub
Madagaskaru, by u nas za³o-
¿yæ gniazdo i wychowaæ pisklê-
ta. Pojawia siê zazwyczaj w
pierwszych dniach maja. Kie-
dyœ przylatywa³ nieco wcze-
œniej, na œw. Jerzego i st¹d
wywodzi siê jego nazwa – je-
rzyk (³ac. apus apus). Odlatuje
ju¿ w pierwszych dniach sierp-
nia - najpóŸniej w po³owie. Po-
dobny do jaskó³ki i czêsto z ni¹
mylony, jest od niej wiêkszy i
ca³y brunatno-czarny. Sierpo-
wate skrzyd³a maj¹ rozpiêtoœæ
ok. 40 cm, d³ugoœæ cia³a ok. 18
cm. Najlepszy lotnik œwiata,
osi¹ga prêdkoœæ do 200 km/h.
Ca³e ¿ycie (prócz wysiadywa-
nia jaj i karmienia m³odych)
spêdza w powietrzu – poluje na
owady, pije muskaj¹c wodê w
locie, uprawia mi³oœæ, zbiera
materia³ na budowê gniazda i
œpi szybuj¹c. Na ziemi jest bez-
radny i nigdy nie siada na niej
z w³asnej woli. Bardzo krótkie
³apki i specyficzna budowa pal-
ców (wszystkie cztery skiero-
wane do przodu) uniemo¿li-
wiaj¹ mu chodzenie. Kiedy
spadnie na ziemiê, trudno mu
jest siê z niej poderwaæ. Najle-
piej wtedy wypuœciæ go w po-
wietrze z pewnej wysokoœci.

Jerzyki dawniej zamieszkiwa-
³y skalne szczeliny, dzisiaj na-
uczy³y siê wykorzystywaæ roz-
maite szpary i otwory w miej-
skich budynkach. Najchêtniej

zasiedlaj¹ stropodachy – niskie
przestrzenie miêdzy ostatni¹ kon-
dygnacj¹ a dachem (niedostêp-
ne dla ludzi), mo¿na je te¿ spo-
tkaæ w szczelinach pod dachów-
kami. Naj³atwiej je zauwa¿yæ na
naszych osiedlach w drugiej po-
³owie maja, bo wtedy stale œmi-
gaj¹ wokó³ wybranych na gniaz-
da miejsc i podlatuj¹ do ich otwo-
rów. Poluj¹c czêsto znacznie od-
dalaj¹ siê od lêgu. Powietrze
przecinaj¹ wtedy ich charaktery-
styczne, ostre gwizdy „sriii”. Ka¿-
dego dnia przelatuj¹ najmniej
1000 km zjadaj¹c przy tym
ogromne iloœci komarów, much i
meszek. £¹cz¹ siê w pary na ca³e
¿ycie i co roku powracaj¹ do tych
samych miejsc gniazdowania.

Po pokonaniu tysiêcy kilome-
trów bezb³êdnie trafiaj¹ w ten
sam, jak co roku, otwór czy
szczelinê. Ta zadziwiaj¹ca pa-
miêæ gniazda jest niestety przy-
czyn¹ wielu tragedii jerzyków.
Gdy ich tradycyjne siedziby zo-
stan¹ zniszczone, nie za³o¿¹
gniazda, nie odbêd¹ lêgów.

Czêsto utrata siedliska staje
siê powodem ich œmierci.

Podczas fali prac ocieplaj¹-
cych i innych remontów budyn-
ków, jaka od kilku lat przelewa
siê przez nasz kraj, zamykane s¹
otwory prowadz¹ce do stropoda-
chów, g³ównego miejsca gniaz-
dowania jerzyków. Powracaj¹ce
do domu ptaki nie znajduj¹ wejœæ
do swoich siedlisk. Tak d³ugo

kr¹¿¹ wokó³ i uderzaj¹ w œcia-
ny, a¿ padn¹ martwe. Jeszcze
gorzej, gdy prace remontowe
zaczn¹ siê wtedy, gdy jerzyki
zd¹¿¹ ju¿ za³o¿yæ gniazda. Nie-
zmiernie rzadko zdarza siê, by
inwestor i wykonawca zadbali o
bezpieczeñstwo ptaków. Zwykle
wraz z pisklêtami s¹ masowo
zamurowywane ¿ywcem we-
wn¹trz kratowanych stropoda-
chów, gdzie czeka je d³uga,
okrutna œmieræ g³odowa.

Jerzyki objête s¹ ca³kowit¹
ochron¹ gatunkow¹. Oznacza
to, ¿e p³oszenie ich podczas
lêgów, zabijanie i niszczenie
siedlisk jest przestêpstwem
œciganym karnie.

Nie wolno stawiaæ rusztowañ
i prowadziæ prac podczas okre-
su lêgowego. Przed przyst¹pie-
niem do nich nale¿y skorzystaæ
z opinii ornitologa co do zagro-
¿enia gnie¿d¿¹cych siê w bu-
dynku ptaków. Jeœli zachodzi
koniecznoœæ czasowego znisz-
czenia siedlisk, inwestor i wy-
konawca zobowi¹zani s¹ uzy-

skaæ zgodê Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Œrodowiska i za-
pewniæ ptakom na ten czas
miejsca zastêpcze. Po zakoñ-
czeniu robót otwory powinny
zostaæ otwarte i dalej s³u¿yæ je-
rzykom za schronienie. Jeœli
nie chcemy, by przebywa³y tam
„brudz¹ce” go³êbie, wystarczy
zmniejszyæ œrednicê otworów
poni¿ej 10 cm. W przypadku
sta³ego zniszczenia starych
siedlisk, np. wskutek wyburze-
nia budynku, konieczne jest od-
tworzenie (na miejscu lub w s¹-
siedztwie) utraconych miejsc
lêgowych. Pamiêtajmy, ¿e
rzadko kiedy udaje siê przeko-
naæ jerzyki do zmiany miejsca
gniazdowania. Jeœli wieszamy
im budki lêgowe, koniecznie
powinny siê one znaleŸæ na
œcianach budynków blisko
miejsc, w których dot¹d siê
gnieŸdzi³y. W innych miastach
Polski podejmowane s¹ udane
próby instalowania skrzynek
podtynkowych, a w kilku kra-
jach (np. Niemczech, Holandii,
Wlk. Brytanii) w nowo powsta-
j¹cych budynkach wmurowuje
siê w œciany specjalne pustaki.

Jerzyki – zadziwiaj¹ce ptaki
– s¹ cennym elementem nasze-
go bogactwa przyrodniczego i

Najlepsi lotnicy œwiata goszcz¹ w naszych domach

Zadziwiaj¹ce jerzyki
spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê w funkcjo-
nowaniu ekosystemu (m.in.
efektywnie redukuj¹ liczebnoœæ
owadów, tak¿e szkodników ro-
œlin). Pokonuj¹ tysi¹ce kilome-
trów i ogrom niebezpieczeñstw,
by przybyæ do nas w goœcinê.

Otwórzmy dla nich nasze serca
i poddasza. Do³ó¿my starañ, by
czu³y siê z nami bezpiecznie.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê.

Razem idziemy przez œwiat.

www.nogawlape.org

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu 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 sieci telekomunikacyjnych ruroci¹gów
kablowych na dzia³kach nr ew. 8/22, 8/12, 8/11, 8/10,
8/9, 8/13, 8/14, 8/17, 8/18, 8/16, 8/15, 8/19, 8/20, 8/8,
i 8/21 z obrêbu 4-06-14 oraz na dzia³kach nr ew. 14,
9, 13 w obrêbie 4-06-13 przy ul. Modliñskiej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek z³o¿ony w dniu
25.03.2010 r. firmy TEL-TEAM INWESTYCJE Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Zielonce w imieniu której wystêpuje
P. Damian ¯akowski,
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 90 PE
o d³ugoœci 250m i gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn
63 PE o d³ugoœci 200m na czêœci dzia³ek nr ew. 9/6,
21/2, 21/1, 20, 21/24, 21/9, 10/21 z obrêbu 4-04-05 oraz
na czêœci dzia³ki nr ew. 2 z obrêbu 4-04-06 przy
ul. Krokwi i ul. Klasyków w Dzielnicy Bia³o³êka,
na wniosek z³o¿ony dnia 19.11.2009 r., skorygowany
z dniem 11.02.2010 r. i zmieniony dnia 16.06.2010 r.
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. w
Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa,
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Mehoffera i w drodze bez nazwy
w³¹czonej do ul. Mehoffera na dzia³kach ew. nr 35/2
i 35/3 z obrêbu 4-17-05 oraz na dzia³kach ew. nr 1/2,
4/6, 4/9 i 18/4 z obr 4-17-08 na terenie Dzielnicy Bia-
³o³êka w Warszawie, na wniosek z dnia 28.04.2010 r.
MAZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.,
ODDZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA,
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. £uczywo na dzia³kach
ew. nr 1/5, 1/6, 1/1, 1/7, 1/13 i 1/12 z obrêbu 4-17-05
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na
wniosek z dnia 21.04.2010 r. MAZOWIECKIEJ
SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIA£
ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA,
- na budowie linii kablowej 15 kV w liniach rozgra-
niczaj¹cych ul. Starego Dêbu, Polnych Kwiatów,
Piwoniowej (docelowo ul. Marywilska) i Parowozowej
na dzia³kach nr ew. 29/3, 29/4 z obrêbu 4-04-24, na
dzia³kach nr ew. 2, 18, 21/5 z obrêbu 4-05-02, na
dzia³kach nr ew. 28/4, 46/56, 15, 17, 36, 46/8, 46/53,
46/52 z obrêbu 4-17-08 oraz na dzia³kach nr ew. 9,
98, 99 z obrêbu 4-17-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie, na wniosek z dnia 26.01.2010 r. RWE
STOEN Operator Sp. z o.o.

- budowie wolnostoj¹cej stacji transformatorowej
15/0,4 kV na dzia³ce nr ew. 40/3 z obrêbu 4-17-06 oraz
budowie linii kablowej SN i n.n. na dzia³kach nr ew.
39, 43, 40/3 z obrêbu 4-17-06 przy ul. Raciborskiej
w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek z
dnia 21.05.2009 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmio-
towej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców 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 osobiœcie
lub telefonicznie w dniu przyjêæ interesantów w ponie-
dzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki od 13:00-16:00 lub pod
numerem tel. 22 510 31 98 i 22 510 32 25 w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, podstawowy,
konwersacja, Tarchomin

22 676-73-65

ANGIELSKI profesjonalnie
- tel. 661-596-888
CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

POPRAWKI, matematyka,
fizyka, chemia, dojazd,
tel. 500-865-729

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,

ginekolog, chirurg ortopeda,

laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania

profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki

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

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ

502-911-367
PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-

chomin, ul. Szczêœliwa 2 w

godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
WYNAJEM osuszaczy,
klimatyzatorów, monta¿
klimatyzacji, ul. Wandy 8
lok. 60, tel. 22 435-79-06,
506-075-762, 503-091-006,
www.condesa.pl
WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek -
502-911-367
ZARZ¥DZANIE i administro-
wanie nieruchomoœciami
606-970-805

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

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,

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

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

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

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

wejœcie od podwórka

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

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Ju¿ pod koniec kursu, w po³o-
wie 1989 roku, zosta³a wytypo-
wana do udzia³u w akcjach cha-
rytatywnych na rzecz dzieci z
pora¿eniem mózgowym i zespo-
³em Downa. To by³y jej pierwsze
doœwiadczenia bioterapeutyczne
i pierwsza praktyka. – Nawet
dzieci autystyczne nie chcia³y siê
z ni¹ rozstawaæ po zabiegu –
wspominaj¹ organizatorzy tych
akcji. Jak ka¿dy pocz¹tkuj¹cy,

tak i Ma³gorzata Grabowska bie-
g³a wszêdzie tam, gdzie widzia-
³a cierpienie. Teraz czeka, a¿ j¹
ktoœ poprosi o pomoc. Tego na-
uczy³o ja doœwiadczenie i warsz-
taty bioterapeutyczne prowadzo-
ne przez Jerzego Str¹czyñskie-
go i Andrzeja Lisiaka. To one
ukszta³towa³y jej œwiadome po-
dejœcie do chorych i choroby.

Od wielu lat praktykuje i po-
maga wszystkim tym, którzy

poprosz¹ j¹ o pomoc. Pomaga
na wiele chorób. „Zdejmuje”
ludziom ból g³owy, likwiduje
opuchlizny, ³uszczycê, uci¹¿li-
we choroby skóry, moczenie
nocne, nerwice i bóle reuma-
tyczne oraz inne dolegliwoœci.

Pani Ma³gorzata codziennie
medytuje, a po pracy z chory-
mi oczyszcza siê energetycz-
nie. Tego wymaga bhp biote-
rapeuty. Widzia³a, co dzieje siê
z uzdrowicielami, którzy o tym
zapominaj¹. Dba równie¿ o to
by nie staæ w miejscu, lecz sta-
le siê rozwijaæ. Liczne wyjaz-
dy do energetycznych miejsc
pozwalaj¹ jej wznieœæ siê na
wy¿szy poziom duchowy i
energetyczny. – To tak, jakbym
k¹pa³a siê w ¿yciodajnym Ÿró-
dle – zamyœla siê – albo pod³¹-
czy³a siê do silnego Ÿród³a za-
silania. Mogê jeszcze skutecz-
niej pomagaæ chorym.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu:

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

(22) 679-22-47, 605 324 865,
605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

Lista obecnoœci uzdrowicieli
- Ma³gorzata Grabowska

Zawsze fascynowa³a j¹ muzyka, taniec, kolory i ludzie. Po
skoñczeniu studiów (jest agrobiochemikiem) zaczê³a uczyæ w
szkole œredniej. Chcia³a jednak robiæ coœ wiêcej i tak trafi³a na
kurs bioterapii prowadzony przez Ryszarda Ulmana.

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ZAWIADOMIENIE

O 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. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 35/CP/2010 z dnia 4 maja 2010 r. na wniosek
Vattenfall Heat Poland S.A., ul. Modliñska 15, 03-216
Warszawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie magistrali sieci ciep³owniczej
preizolowanej z systemem alarmowym Brandes o
œrednicy 2x DN 350 wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹
wzd³u¿ ul. Modliñskiej od komory MD-21 w rejonie
ul. Œwiatowida do miejsca przejœcia kana³ów t³ocznych
przez ul. Modliñsk¹ na:

- dz. ew. nr: 28/3, 47/84 obrêb 4-01-09
- dz. ew. nr 20/1, 88 obrêb 4-01-28
- dz. ew. nr 100/11, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,
100/16, 1, 100/2, 100/3 w obrêbie 4-02-31
- dz. ew. nr 34/2, 5/1, 14/1, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4,
15/2, 1, 81/1, 81/2, obrêb 4-02-34
- dz. ew. nr 1/1, 7/3, 5/3,1/2 obrêb 4-03-19
- dz. ew. nr 52, 56, 58/2, 71/6, 49/3, 49/4, 45/1, 71/3,
51/2, 57/1, 61/2, 64/2, 71/2, 71/4, 74/3, 71/8, 71/14,
71/15, 71/16, 71/17 obrêb 4-04-04
- dz. ew. nr 2, 17/3, 5, 1, 3 obrêb 4-04-05
- dz. ew. nr 1/1, 3/1, 6/1, 9/1, 9/3, 9/4, 14/2, 24/2, 26/1,
36/3, 125/1, 144, 145, 43/4, 19/2, 125/3, 108/3, 108/1,
108/2, 13 obrêb 4-04-09
- dz. ew. nr 5, 9/1, 1/3, 2/4 obrêb 4-04-13
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 ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 08.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.

Orze³ czy reszka. Zawsze z
napiêciem patrzymy, gdy los
ma rozstrzygn¹æ o tym, kto
wygra. W naszych ostatnich
wyborach wprawdzie - sami
przyznacie Szanowni Pañstwo
- or³ów nie by³o, ale wreszcie
my mogliœmy rzuciæ monet¹.
Wybór miêdzy prawic¹ a pra-
wic¹ to ¿aden wybór, ale wa¿-
ny w dwóch jak¿e odmiennych
planach, z których jeden bê-
dzie móg³ coœ zrobiæ. Oby w³a-
œciwy i w³aœciwie. Mam nadzie-
jê, ¿e wiêkszoœæ dorzuci³a
swoje trzy grosze do urny wy-
borczej i dla powodzian. Ja tak.

Wróæmy do trzustki i jeszcze
jej fizjologicznej mo¿liwoœci.
Organ posiada komórki D, pro-
dukuj¹ce somatostatynê SRIF.
Hormon blokuj¹cy dzia³anie
hormonu wzrostu STH, taki fi-
zjologiczny antagonizm, jak po-
miêdzy PIS a PO. Bez tenden-
cji do nasilania w homeostazie.

Sumuj¹c dane z poprzednie-
go felietonu, trzustka jest jednym
z najwa¿niejszych organów. Je-
¿eli zaczyna szwankowaæ, zabu-
rzenia zawsze s¹ powa¿ne.

Je¿eli zawiedzie czêœæ ze-
wn¹trzwydzielnicza, brakuje
enzymów trawiennych. Nie
powstaje tzw. mleczko pokar-
mowe i organizm mimo zna-
komitego apetytu jest w sta-
nie g³odu metabolicznego.

Choroba nie wystêpuje naj-
czêœciej jako schorzenie pier-
wotne. Jest najczêœciej powi-
k³aniem zapalenia ¿o³¹dka,
zapalenia trzustki, zapalenia
jelit. Z moich d³ugoletnich ob-
serwacji klinicznych wniosku-
jê, ¿e wp³yw na schorzenia
mog¹ mieæ stosowane szcze-
pienia podstawowe. Proszê
tylko nie pomyliæ szczepieñ
podstawowych ze szczepie-
niami przeciwko wœciekliŸnie.

Zbyt wczeœnie - czyli przed 6.
tygodniem ¿ycia koci¹t i szcze-
ni¹t. Nieœwiadome podanie
przez lekarza weterynarii prepa-
ratu w okresie utajonym chorób
zakaŸnych przewodu pokarmo-
wego, nosówki, inwazji paso¿y-
tów, babeszjozy, panleukopenii,
toksoplazmozy i boreliozy.

Objawy to biegunka czêsto
na zmianê z zaparciem.

Wczeœniej, gdy stolec ma pra-
wid³ow¹ konsystencjê, wi-
doczna jest zmiana barwy na
jaœniejsz¹, gliniast¹ z towarzy-
sz¹cymi pasmami œluzu.

Zwierzê zaczyna chudn¹æ. Ja-
koœæ sierœci pogarsza siê. Nastê-
puje spadek aktywnoœci rucho-
wej, posmutnienie do osowienia.

Ka¿dy z wymienionych obja-
wów jest wskazaniem do wizyty

u lekarza weterynarii. Potwier-
dzeniem przypuszczenia s¹ spe-
cjalistyczne testy. Na ich podsta-
wie ustala siê diagnozê. Mo¿na
tak¿e zastosowaæ dignosis ex ju-
vantibus czyli diagnozê przez le-
czenie, któr¹ czêsto stosujê. Po-
dajê specyfik tylko na to schorze-
nie. Je¿eli jest poprawa, zwierzê
zosta³o zdiagnozowane. Chcê
powiedzieæ Pañstwu, ¿e nawet w
œrednio zaawansowanych przy-
padkach wykrycie choroby mo¿e
nastrêczaæ powa¿ne trudnoœci.

PS. do zobaczenia w nowej
Polsce.

Orze³ czy reszka

Oskar to szorstkow³osy mieszaniec w wieku ok. 16 lat. Do schroni-
ska trafi³ w kwietniu 2002 r. Wiêkszoœæ tego czasu przesiedzia³ w
kliperze tzn. w ma³ej klatce, w której mieœci siê tylko jeden pies. Prze-
raŸliwie smutne jest jego ¿ycie w d³ugotrwa³ym zniewoleniu, bez Przy-
jaciela. Czy Oskar ma jeszcze Nadziejê? Dopad³y go typowe dolegli-
woœci wieku podesz³ego – niedowidzi i niedos³yszy. Ale jest sprawny
ruchowo, ³agodny, spokojny i ufny, zupe³nie nieabsorbuj¹cy.
Bardzo potrzebuje ciep³a, mi³oœci i spokoju oraz, jak przysta³o na seniora, co jakiœ czas kontaktu
z lekarzem. Oczekuje na Przyjació³, którzy zapewni¹ mu do¿ywotni¹, czu³¹ opiekê. Bêdzie
pos³usznym i oddanym domownikiem. Czy u schy³ku ¿ycia doœwiadczy radoœci?
Oskar przebywa w kliperze w pobli¿u Biura Adopcji. Zarejestrowany zosta³ pod numerem 710/A.
Numer tel. do wolontariuszki Agnieszki 660 499 807.

Oskar 710/A
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POzytywnie

Prosto z mostu

ci w Warszawie na 18 dzielnic)
powêdrujê do lokalu wyborcze-
go by skorzystaæ z przys³ugu-
j¹cego mi przywileju.

Lokalne informacje s¹ mie-
szane. W bud¿ecie dzielnicy
brakuje prawie 14 milionów
z³otych (ponad 9 milionów na
oœwiatê i ponad 4 miliony na
gospodarkê komunaln¹, a kon-
kretnie na dop³aty do wspól-
not). 29 czerwca rada dzielni-
cy jednog³oœnie wyst¹pi³a do
prezydent Warszawy o dodat-
kowe œrodki na te cele. Nie jest
jednak dramatycznie i w trak-
cie naszych wakacji bêd¹ siê
odbywa³y zaplanowane re-
monty, o co wczeœniej tak¿e do
mnie apelowali mieszkañcy.
Zakoñczono ostatnio przygoto-
wania i wy³oniono wykonawcê
remontów czterech terenów
wewn¹trzosiedlowych przy uli-
cach Pl. Hallera 5, Jagielloñ-
ska 56, Szymanowskiego 5A,
Brechta 14. Zakoñczy³ siê tak-
¿e przetarg na przebudowê
ulicy Bia³ostockiej na odc. ul.
Markowska- Grodzieñska  (bu-
dowa chodnika i œcie¿ki rowe-
rowej wraz z oœwietleniem po
stronie pó³nocnej ulicy oraz
przebudowa jezdni i chodni-
ków na odcinku ul. Grodzieñ-
ska - Radzymiñska). Robi¹ siê,
b¹dŸ bêd¹ siê robi³y wkrótce
dokumentacje wymian instala-
cji elektrycznej w budynkach
mieszkalnych przy ul. Kawê-
czyñskiej 41, Kêpnej 4, 6 i 8,
£om¿yñskiej 6, 27 i 29, Ma³ej 6,
Siedleckiej 34, Stalowej 5, 33,
38 i 69, Z¹bkowskiej 12, Lê-
borskiej 4, £ochowskiej 54,
Marcinkowskiego 7, Okrzei 28,
Radzymiñskiej 37 i 55/57,

Ch³odnym okiem

Mam dla Pañstwa kilka wia-
domoœci. Pierwsza jest nieod-
krywcza, ale z dawna oczeki-
wana. Nareszcie przysz³o lato,
przysz³o w dobrym momencie,
gdy zaczynaj¹ siê wakacje.
WskaŸnik termometru, mam
nadziejê, ¿e na sta³e ju¿, bê-
dzie przekracza³ 20 stopni, co
pozwoli tym z Pañstwa, którzy
nie wybieraj¹ siê do Turcji,
Egiptu itp. za¿ywaæ k¹pieli s³o-
necznych na krajowym rynku.
Upa³y na dworze udziela³y siê
tak¿e sztabom wyborczym
kandydatów na Prezydenta
RP, co da³o siê obserwowaæ
na ekranach telewizorów.
Mniej rozgor¹czkowani byli
kandydaci, bowiem debaty
by³y nijakie w swej poprawno-
œci. W momencie, gdy czyta-
cie Pañstwo ten felieton,
mamy ju¿ prezydenta, a ja, pi-
sz¹c go w sobotni wieczór,
jeszcze nie wiem, który z pa-
nów „K” dost¹pi³ tego zaszczy-
tu. Wybory te wyzwoli³y olbrzy-
mie emocje, komentatorzy
spekulowali, spekulanci ko-
mentowali. Ca³e szczêœcie, ¿e
w tle tego wszystkiego odby-
wa³ siê mundial. Nieskromnie
muszê powiedzieæ, i¿ w gronie
czterech dru¿yn, które widzia-
³em jako potencjalnych zwy-
ciêzców mistrzostw, wszystkie
wesz³y do æwieræfina³ów. Kto
wygra mundial ostatecznie zo-
baczymy, ma to z mojego
punktu widzenia mniejsze zna-
czenie ni¿ rozstrzygniêcie pre-
zydenckie, dlatego te¿, mimo
i¿ w drugiej turze nie by³o mo-
jego kandydata Grzegorza Na-
pieralskiego (na Pradze uzy-
ska³ bardzo ³adny wynik – trze-

Œrodkowej 12, Zamoyskiego 25
i dokumentacji wymian insta-
lacji zimnej wody i kanalizacji
przy ul. Kawêczyñskiej 4, 41 i
45, Kêpnej 4 i 8, Stalowej 33,
34, 37 i 59, In¿ynierskiej 9,
Wrzesiñskiej 2, Ma³ej 11,
Szwedzkiej 35a, Jagielloñskiej 47,
K³opotowskiego 6, Marcinkow-
skiego 7, £om¿yñskiej 6 i 27,
Nieporêckiej 14, Strzeleckiej 38
i Œrodkowej 23. Odbywaæ siê
bêdzie tak¿e doposa¿enie bu-
dynków mieszkalnych w insta-
lacje centralnego ogrzewania
i gazowe. Jako pierwszy dopo-
sa¿ony w gaz bêdzie budynek
przy Siedleckiej 34. Wkrótce
rozpocz¹æ siê powinny prace
przy wymianie instalacji zimnej
wody i wod.-kan. na Wileñskiej 7,
Okrzei 28 Tarchomiñskiej 12,
Sprzecznej 8, Brzeskiej 6 i Za-
moyskiego 25, a wymiany insta-
lacji elektrycznych na Œrodkowej
25 i Kawêczyñskiej 4. Planowa-
ne na Pradze przez m.st. War-
szawa jest doposa¿enie w cen-
tralne ogrzewanie ponad 120
budynków. Jak zdobêdê adresy,
bezzw³ocznie je udostêpniê.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Wiadomoœci dobre i z³e

Napisanie aktualnego felie-
tonu do dwutygodnika mo¿e
przypominaæ mission impossi-
ble, je¿eli dotyczyæ ma on te-
matyki wyborczej. Trudno ucie-
kaæ od najwa¿niejszego wyda-
rzenia w kraju, czyli wyborów
prezydenckich. Tym bardziej,
¿e w sto³ecznym samorz¹dzie
zapanowa³ marazm i nawet
Rada Warszawy jakoœ nie zaj-
muje siê najwa¿niejszymi
sprawami, które od³o¿ono na
okres powyborczy. Dlatego pi-
szê te s³owa po godzinie 1.00
w nocy czekaj¹c na kolejn¹
konferencjê PKW.

Niesamowite, ¿e wyœcig wy-
borczy, w którym Jaros³aw Ka-
czyñski mia³ uzyskaæ nie wiê-
cej ni¿ 30-40% g³osów, jest tak
wyrównany. Myœlê, ¿e zwyciê-
stwo Bronis³awa Komorow-
skiego bêdzie mia³o gorzki
smak dla Platformy Obywatel-
skiej. Prawo i Sprawiedliwoœæ
nie tylko stanowi jedyn¹ realn¹
opozycjê. Roœnie w si³ê, pod-
czas gdy notowania PO mog¹
tylko spadaæ. Jest to ciekawe
w kontekœcie tegorocznych
wyborów samorz¹dowych.

Hanna Gronkiewicz –
Waltz jest najbardziej nie-
udolnym i niekompetentnym
prezydentem stolicy w ca³ej
jej historii. Jednak przyznajê,
¿e ma wspania³y sztab PR-

owców i pokonanie jej bêdzie
du¿ym wyzwaniem. Za to w
kolejnej kadencji Rady War-
szawy prawdopodobnie nie
bêdzie klubu SLD. Wiêk-
szoœæ warszawskich dzia³a-
czy tej partii nale¿y do frakcji
Wojciecha Olejniczaka. Pod-
czas gdy Grzegorz Napieral-
ski szuka mo¿liwoœci rozwo-
ju lewicy, sto³eczne SLD d¹¿y
do roli przystawki Platformy
Obywatelskiej.

Miejmy tylko nadziejê, ¿e
PO nie powa¿y siê na fak-
tyczn¹ likwidacjê demokracji
poprzez zmiany ordynacji wy-
borczej. Chocia¿ wiadomo,
czyj¹ matk¹ jest nadzieja…

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Rada wielu

Ponad 68 procent to wynik,
jaki uzyska³ marsza³ek Broni-
s³aw Komorowski na Bia³o³êce
w II turze wyborów prezydenc-
kich. Jest to wyraz poparcia dla
sposobu uprawiania polityki i
idei g³oszonych przez przysz³e-
go Prezydenta RP. Jestem dum-
ny, ¿e mam zaszczyt byæ rad-
nym w dzielnicy, która pokaza-
³a tak¿e poprzez wysok¹, pra-
wie 69% frekwencjê wyborcz¹,
¿e idee demokracji s¹ dla miesz-
kañców istotn¹ wartoœci¹.

Chcia³bym tak¿e podziêko-
waæ wszystkim uczestnicz¹-
cym w tej trudnej kampanii
wyborczej. Co wa¿ne, czynne
poparcie w kampanii wybor-
czej, poprzez ciê¿k¹ pracê,
wyra¿ali nie tylko cz³onkowie
Platformy Obywatelskiej. Przy-
kre jednak, ¿e dla skompromi-
towanej idei IV RP i rozdaw-
nictwa w stylu greckim popar-
cia nie wyrazi³o kierownictwo
SLD. Na szczêœcie elektorat
lewicowy w przeciwieñstwie do

polityków SLD rozumie, ¿e
nowoczesna gospodarka ryn-
kowa wymaga obecnie reform,
a objêcie zaszczytnej funkcji
Prezydenta RP przez Jaros³a-
wa Kaczyñskiego oznacza za-
gro¿enie destabilizacji polskiej
gospodarki i grozi dla Polski
scenariuszem Grecji i Wêgier.

S¹ tak¿e dobre wiadomoœci
nie tylko dla naszej ojczyzny-
Polski, ale tak¿e dla „ma³ej oj-
czyzny” jak¹ jest Bia³o³êka.
NajpóŸniej do 22 lipca Rada
Miasta zaopiniuje bud¿et na
projekt nowego mostu i wybu-
dowanie przeprawy tymczaso-
wej na Kanale ¯erañskim.
Tymczasowa przeprawa ma
byæ gotowa na wiosnê 2011 r.

Do koñca listopada br. wice-
prezydent Jacek Wojciechowicz
zadeklarowa³ wpisanie ca³ego
mostu do WPI miejskiego. Za-
rz¹d Dróg Miejskich ma ju¿ od
kilku miesiêcy gotow¹ koncepcjê
modernizacji przeprawy. Jezdnia
nowego mostu bêdzie mia³a dwa

Same POzytywne wiadomoœci

pasy ruchu oraz chodnik po obu
stronach i œcie¿kê rowerow¹.
ZDM po wpisaniu budowy mostu
do WPI og³osi prawdopodobnie
przetarg w systemie „projektuj i
buduj”, co pozwoli na skrócenie
czasu realizacji inwestycji.

Mo¿emy wiêc ju¿ spokojnie
delektowaæ siê piêkn¹, wakacyjn¹
pogod¹, do czego namawiam jak
najwiêksz¹ grupê Czytelników.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Mamy nowego prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. II turê
wyborów wygra³ kandydat Platfor-
my Obywatelskiej Bronis³aw Ko-
morowski, uzyskuj¹c poparcie
53% Polaków – tylko 6 procent
wiêcej ni¿ jego konkurent Jaro-
s³aw Kaczyñski. Zwyciêzcy nikt
nie s¹dzi, ale chyba ka¿dy, kto
choæ trochê œledzi³ kampaniê za-
uwa¿y³, ¿e by³o to zwyciêstwo wy-
mêczone. Czasami odnosi³o siê
wrêcz wra¿enie, ¿e sztab Komo-
rowskiego robi wszystko… ¿eby
ich kandydat nie wygra³, zw³asz-
cza, ¿e marsza³ek zadania nie
u³atwia³, pope³niaj¹c gafê za gaf¹.

Ale siê uda³o. O wyniku g³o-
sowania zadecydowali wybor-

cy lewicy, którzy w pierwszej
turze poparli Grzegorza Napie-
ralskiego. Ponad 2/3 z nich  w
drugiej turze zag³osowa³o na
kandydata PO, wybieraj¹c
„mniejsze z³o”. Mam nadziejê,
¿e prezydent – elekt to doceni
i odwdziêczy siê tym wybor-
com, realizuj¹c lewicowe po-
stulaty, jak choæby refundacja
zap³odnienia in vitro. W koñcu
sam to w kampanii obieca³,
przeœcigaj¹c siê z Jaros³awem
Kaczyñskim w przymilaniu siê
do elektoratu lewicy.

Ale i tak kandydata Prawa i
Sprawiedliwoœci w tym nie
przebi³. Ten zacz¹³ od stwier-
dzenia, ¿e odt¹d nie ma ju¿

postkomunistów tylko lewica, a
skoñczy³ mówi¹c, ¿e Edward
Gierek wielkim patriot¹ by³.
Naprawdê jestem pod wra¿e-
niem wielkiej cierpliwoœci i de-
terminacji dzia³aczy PiS, którzy
musieli w tym wszystkim swe-
mu prezesowi przytakiwaæ.
Mam nadziejê, ¿e tak im ju¿
pozostanie. Trzeba przyznaæ,
¿e kampania Jaros³awa Ka-
czyñskiego by³a wyœmienita.
Startuj¹c z poziomu 20% po-
parcia ostatecznie osi¹gn¹³ bli-
sko 47% i jest to przede wszyst-
kim zas³uga jego sztabowców
- naprawdê czapki z g³ów.

Jeœli chodzi o Warszawê, to
tu dystans by³ wiêkszy. Komo-
rowskiego popar³o 63% (w I
turze 52%) a Kaczyñskiego
37% warszawiaków (w I turze
30%). Najlepszy wynik Kaczyñ-
ski osi¹gn¹³ na Pradze Pó³noc,
uzyskuj¹c 44% g³osów (w I tu-

rze 36%) wobec 55% Komo-
rowskiego (w I turze 44%). Wi-
daæ wyraŸnie, ¿e o zwyciêstwie
Komorowskiego na Pradze za-
decydowa³a lewica, której kan-
dydat otrzyma³ tu w I turze 12%
poparcie. Dla odmiany na Bia-
³o³êce marsza³ek osi¹gn¹³ jed-
no z najwy¿szych w Warsza-
wie, bo a¿ 68% poparcie (w I
turze 55%) g³osuj¹cych, a Ka-
czyñski ledwo 32% (w I turze
25%). Wszystko to œwiadczy,
¿e w najbli¿szych wyborach sa-
morz¹dowych mo¿e byæ na-
prawdê ciekawie.

Wybory za nami. Platforma
Obywatelska otrzyma³a nie tyl-
ko100% w³adzy, ale - jak po-
wiedzia³ Aleksander Kwa-
œniewski - przede wszystkim
100% odpowiedzialnoœci. Do-
nald Tusk ma najlepsz¹ mo¿-
liw¹ sytuacjê do rz¹dzenia i
czas poka¿e, czy j¹ odpowied-
nio wykorzysta, a rozlicz¹ go z
tego wyborcy. I to ju¿ nied³ugo.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Prezydent o w³os

Wielu z Pañstwa w najbli¿-
szych dniach znajdzie siê w le-
œnych ostêpach, by odkurzyæ
p³uca œwie¿ym powietrzem, zre-
generowaæ uszy cisz¹, a oczy
barwami zieleni. Gdyby leœny
spacer odbywa³ siê sto siedem-
dziesi¹t lat temu, do tego w la-
sach Illinois, moglibyœmy na-
tkn¹æ siê na m³odego, ubrane-
go na czarno cz³owieka mówi¹-
cego g³oœno do siebie, tak jak-
by do drzew. Nie by³by to wa-
riat, lecz przysz³y prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Abraham
Lincoln, æwicz¹cy w samotnoœci
mowy adwokackie. Dziœ nikogo
w rodzaju Lincolna w polskich
lasach nie spotkamy, i nie jest
to ¿adna aluzja do w³aœnie mi-
nionych wyborów prezydenc-
kich. Niestety: je¿eli natkniemy
siê w lesie na osobê bardzo g³o-
œno mówi¹c¹, a mo¿e zdarzyæ
nam siê to doœæ czêsto, to nie-
chybnie bêdzie to u¿ytkownik te-
lefonu komórkowego.

Takie mia³em smêtne prze-
myœlenia siedz¹c w autobusie
miejskim obok za¿ywnej jejmo-
œci obmawiaj¹cej g³oœno przez
telefon kolejnych cz³onków ro-
dziny i s¹siadów, przy ka¿dej
historii dodaj¹cej teatralnym
szeptem: „mówiê to tylko to-

bie!” Kto chcia³ i nie chcia³
musia³ tego s³uchaæ, z w³aœci-
wym ka¿demu w takiej sytuacji
za¿enowaniem.

Jakiœ czas temu w Warsza-
wie w kilku autobusach pojawi-
³y siê naklejki z zakazem u¿y-
wania telefonów komórkowych.
Wzbudzi³y wielkie oburzenie i
dyskusje, ¿e rozmowy przez
telefon nie szkodz¹ kierowcom,
¿e przecie¿ kierowcy autobusu
te¿ rozmawiaj¹ przez komórkê
(ten fakt sam w sobie nie bu-
dzi³ kontrowersji) itd. Na szczê-
œcie, wkrótce okaza³o siê, ¿e
naklejki znalaz³y siê u nas przy-
padkowo, zosta³y umieszczone
omy³kowo w wozach produkcji
niemieckiej jeszcze w fabryce.
W Niemczech bowiem taki za-
kaz jest mo¿liwy, u nas nie - u
nas jest wolnoœæ.

Podobnie jak w autobusach,
u¿ytkownicy (niektórzy) telefo-
nów komórkowych zachowuj¹
siê w restauracjach, na koncer-
tach, a nawet w koœcio³ach i
na cmentarzach. Wielu obywa-
teli nie umie albo nie chce wy-
³¹czaæ g³oœnego sygna³u
dzwonka, a gdy zaczynaj¹ roz-
mawiaæ, zapominaj¹ o ca³ym
œwiecie i rycz¹ jak maszynista
do aparatu na korbkê.

Wierzê, ¿e jest mo¿liwe w
Polsce upowszechnienie do-
brego obyczaju kulturalnego
korzystania z komórek, tak jak
powoli przebija siê norma
sprz¹tania odchodów po psie
na spacerze. Mo¿e nie nale¿y
zaczynaæ od naklejek z zaka-
zem, lecz od kampanii spo-
³ecznej: drogi Tomku w swoim
domku, twoja wolnoœæ koñczy
siê tam, gdzie zaczyna siê
moja uci¹¿liwoœæ.

Za kilka dni wybieramy siê z
¿on¹ do lasu. Mamy nadziejê,
¿e jedynymi komórkami, na ja-
kie siê tam natkniemy, bêd¹ ko-
mórki pszczele z pysznym mio-
dem. Czego i Pañstwu ¿yczymy.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Miód na uszy

Mission impossible
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EL¯BIECIE GUTOWSKIEJ
naszej Przyjació³ce

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
z powodu œmierci

MAMY
sk³ada zespó³ Nowej Gazety Praskiej

Ksi¹dz Lucjan Œwiêszkowski
Obowi¹zki kapelana Szpitala Przemienienia Pañskiego pe³ni-

³em od 15 wrzeœnia 1967 do 30 czerwca 1978 roku. Przez pierw-
sze trzy tygodnie wspó³pracowa³em ze swoim poprzednikiem –
ks. Teofilem Aranowskim, który ponad 40 lat pe³ni³ pos³ugê w
szpitalu i dzieli³ jego losy wojenne. By³ œwiadkiem przywiezienia
rannych partyzantów po zamachu na kata Warszawy Kutscherê.
Zostawi³ pamiêæ cz³owieka niezwykle oddanego chorym i pra-
cownikom, bardzo bezinteresownego i ubogiego. Gdy odje¿d¿a³
do Domu Ksiê¿y Emerytów, do Otwocka, ca³y Jego maj¹tek zmie-
œci³ siê w jednym wêze³ku z przeœcierad³a. W czasie Jego po-
grzebu koœció³ Œw. Floriana pe³en by³ wdziêcznych pacjentów i
pracowników szpitala. Mszy œw. przewodniczy³ ks. bp W³adys³aw
Mizio³ek. Wspólnie z moim nastêpc¹ – ks. Henrykiem Zielakiem
– utrwaliliœmy pamiêæ ks. Teofila Aranowskiego witra¿em w oknie
bocznej nawy katedry Œw. Floriana.

W czasie pierwszych trzech lat pracy dokoñczy³em studia z
zakresu psychologii. Szpital by³ dla mnie doskona³ym miejscem
kontaktu z ludŸmi. Stara³em siê byæ blisko chorych, których od-
wiedza³em w godzinach popo³udniowych, a rano, po Mszy œw.
Chodzi³em z Komuni¹ œw. Spotkania z chorymi widzianymi zwy-
kle po raz pierwszy zmusza³y do szczególnej delikatnoœci i szu-
kania wspólnych tematów rozmowy. Mogê œmia³o stwierdziæ,
¿e praca w szpitalu da³a mi najwiêcej doœwiadczenia i odwagi w
rozmowach z ludŸmi. Codziennie odwiedza³em dy¿uruj¹cych
lekarzy i pielêgniarki oraz personel towarzysz¹cy. Zna³em ich
sprawy zawodowe i rodzinne. Z ka¿dym rokiem wytwarza³a siê
bardzo bliska wiêŸ. JeŸdzi³em na œluby i pogrzeby pracowni-
ków czasem nawet do odleg³ych miejscowoœci.

W nocy, 15 czerwca 1970 r. nieznani sprawcy zdewastowali i
podpalili odnowion¹ kaplicê szpitaln¹. By³ to rok, w którym pod-
palono w Polsce wiele koœcio³ów i kaplic. Przed spisaniem pro-
toko³u w komendzie milicji przypomniano mi, ¿e w 1968 roku
udzieli³em sakramentu namaszczenia chorych cz³owiekowi, który
na oczach zgromadzonych ludzi na Stadionie Dziesiêciolecia
podpali³ siê w czasie uroczystoœci do¿ynek. By³ to protest po
inwazji wojsk Uk³adu Warszawskiego na Czechos³owacjê.

Wielka tradycja Szpitala Przemienienia Pañskiego wytwo-
rzy³a szczególn¹ atmosferê, ¿e mimo ci¹g³ego niedoinwe-
stowania szpitala ludzie tam pracuj¹cy dawali znaki niezwy-
k³ej ofiarnoœci i czuliœmy siê wszyscy wielk¹ rodzin¹.

Œp. ks. Henryk Zielak (wspomnienie)
Po ksiêdzu Œwiêszkowskim kapelanem Szpitala Praskie-

go zosta³ ksi¹dz Henryk Zielak, który swoj¹ pos³ugê pe³ni³ od
1978 do 2006 roku.

Ks. Henryk Zielak by³ z nami przez 28 lat; by³ nie tylko dusz-
pasterzem chorych, ale równie¿ przyjacielem personelu. Wspól-
ne szpitalne spêdzane œwiêta integrowa³y ca³¹ za³ogê szpitala.

Zawsze znajdowa³ czas na rozmowê, radê i s³owa pocie-
szenia w chwilach za³amania i zw¹tpienia. Umia³ niejedno-
krotnie przeciwdzia³aæ tzw. zespo³owi wypalenia zawodowe-
go. Cieszy³ siê z naszych sukcesów i prze¿ywa³ wszelkie nie-
powodzenia; by³ jednym z nas, pracowników ukochanego
przez niego szpitala. W ka¿dym z nas widzia³ cz³owieka, któ-
ry poœwiêcaj¹c siê chorym spotyka na swojej drodze wiele
problemów zawodowych i rodzinnych, pracuje w ci¹g³ym stre-
sie, dla którego s³owa zrozumienia i porady s¹ konieczne.

Nierzadko ¿egna³ odchodz¹cych na zawsze pracowników
szpitala lub ich rodziny, traktuj¹c ich jak swoich najbli¿szych.

Ks. Krzysztof Budzyñski
Kapelanem Szpitala Przemienienia Pañskiego zosta³em

pod koniec czerwca 2006 roku. Kaplica szpitalna znajdowa³a
siê wówczas w budynku „C”. By³ to stary, zniszczony obiekt

szpitala, a pomieszczenie kapliczne by³o niskie, dosyæ ciem-
ne i wilgotne. Zimowa por¹, poniewa¿ nie by³o centralnego
ogrzewania, by³o bardzo zimno (dwa elektryczne piecyki, bê-
d¹ce na wyposa¿eniu kaplicy, niewiele dawa³y ciep³a). St¹d
ci, którzy chcieli uczestniczyæ w Mszy œwiêtej, musieli siê cie-
p³o ubieraæ.

Staraniem ówczesnego ordynariusza diecezji ks. abpa S³a-
woja Leszka G³ódzia i dziêki przychylnoœci by³ego dyrektora
szpitala Jerzego Soko³owskiego, kaplica znalaz³a swoje nowe
miejsce. Dyrekcja przeznaczy³a na ten cel trzy pomieszcze-
nia administracyjne, znajduj¹ce siê na parterze g³ównego
budynku szpitala. Pomieszczenia te poddano generalnemu
remontowi. W jednym z nich zdemontowano np. œciankê dzia-
³ow¹. W ten sposób powsta³o du¿e pomieszczenie pod kapli-
cê. S¹siaduj¹ce z nim przeznaczono na zakrystiê.

22 stycznia 2007 roku nast¹pi³o przeniesienia kaplicy do
nowego miejsca. Przeniesiono czêœciowo stare meble, bêd¹-
ce jeszcze w dobrym stanie. Dziêki ofiarodawcom kaplica wy-
posa¿ona zosta³a tak¿e w nowe meble i elementy s³u¿¹ce spra-
wowaniu kultu. 8 maja 2007 roku odby³o siê poœwiêcenie no-
wej kaplicy szpitalnej przez ks. abpa S³awoja Leszka G³ódzia.

Kaplica szpitalna dostêpna jest w ci¹gu ca³ego dnia i jest
miejscem modlitwy pacjentów, ich rodzin, a tak¿e personelu
medycznego. Bardzo wa¿n¹ pos³ugê w kaplicy pe³ni siostra
Stanis³awa (szarytka) – pielêgniarka oddzia³u ortopedyczne-
go. Dba ona o czystoœæ kaplicy i szat liturgicznych.

Pos³uga kapelana to przede wszystkim pos³uga liturgiczna
(codzienne sprawowanie Mszy œwiêtej), a tak¿e obchód szpi-
tala w celu pos³ugi chorym (sprawowanie sakramentu poku-
ty, namaszczenia chorych, udzielanie Komunii œwiêtej czy
przeprowadzanie rozmów). Poza tym, w przypadkach na-
g³ych, rodzina mo¿e wezwaæ kapelana indywidualnie. Wa¿-
nym terenem pos³ugi kapelana jest te¿ spotykanie siê z per-
sonelem medycznym czy rodzinami pacjentów.

Od kilku wydañ NGP staramy siê przybli¿yæ naszym Czytelnikom rozmaite szczegó³y, zwi¹zane
z funkcjonowaniem naszego Szpitala Praskiego: funkcjonowanie oddzia³ów, nowe metody

leczenia i diagnostyki, a tak¿e wspomnienia. Wi¹¿e siê to z wielokrotnie opisywanym na naszych
³amach bardzo wa¿nym wydarzeniem, planowanym na jesieñ: oddaniem do u¿ytku od dawna

oczekiwanego pawilonu A2, dziêki któremu szpital znajdzie siê rzeczywiœcie w XXI wieku. W tym
numerze – prascy kapelani.

Wspomnienia praskich kapelanów

Materia³y te, bêd¹ce nie-
kwestionowan¹ w³asnoœci¹
Szpitala Praskiego, stanowi¹-
ce czêœæ historii Pragi i War-
szawy, trzyma w domu dr
Andrzej Kidawa i jest g³êbo-
ko przeœwiadczony, ¿e ma do
tego prawo. ¯ywi silne we-
wnêtrzne przekonanie, ¿e
ponad stuletnie niekiedy zbio-
ry archiwalne s¹ jego osobi-
stym maj¹tkiem. Ca³ym ser-
cem w to wierzy. To napraw-
dê nie jest ¿art. 

Na jesieni planowane jest
w Szpitalu Praskim oddanie
do u¿ytku d³ugo oczekiwane-
go pawilonu A2, który ca³ko-
wicie zmieni mo¿liwoœci pra-
cy ludzi w bieli i polepszy

Jeden z poprzednich dyrektorów Szpitala Praskiego po-

wo³a³ specjaln¹ grupê, która mia³a zaj¹æ siê opracowaniem
kroniki szpitala. Grupa nigdy siê nie zebra³a, ¿aden tekst

nie powsta³, za to w szpitalnym archiwum nie zosta³o œladu
po dokumentach i bezcennych zdjêciach, które w ci¹gu

ca³ego ubieg³ego wieku zgromadzi³y pokolenia.

warunki pobytu pacjentów. Z
tej okazji planowane jest wy-
danie specjalnej monografii
szpitala. Nie bêdzie w niej np.
zdjêcia szpitalnej stylowej
kaplicy p.w. Przemienienia
Pañskiego, zbudowanej w
1900 i ca³kowicie zburzonej
we wrzeœniu 1939 r., od któ-
rej szpital przej¹³ nazwê,
mimo ¿e takie zdjêcie jest
w³asnoœci¹ szpitala. Przed-
wojenne rêkopisy i XIX-
wieczne dokumenty, nale¿¹-
ce do szpitala, od lat pozba-
wione konserwacji, w koñcu
stan¹ siê prochem. Misja dr
Kidawy trwa pod has³em: nikt
wiêcej nie mo¿e siê dowie-
dzieæ, co w przesz³oœci by³o

cenne i twórcze. Powtarza-
my: to nie ¿art.

 Najstarszy szpital w War-
szawie, o przebogatej trady-
cji, nie ma dostêpu do swoje-
go w³asnego archiwum.
Prawdopodobnie jest to jedy-
ny taki „ciê¿ki przypadek” na
obszarze Unii Europejskiej i
¿aden normalny Holender,
Francuz czy Anglik tego nie
zrozumie.

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. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,

tel. kom. 508-164-939

Misja doktora Kidawy


