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dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

BEZP£ATNE

BADANIE S£UCHU

Firma FONIKON,

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym

proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

Trudno zaprzeczyæ, ¿e ulica

Kawêczyñska wypiêknia³a. Na

odcinku ul. Kawêczyñskiej

miêdzy Tysi¹clecia a Radzy-

miñsk¹ odtworzono zabytkowy

bruk. Wrêcz rewolucyjn¹

zmian¹ s¹ pierwsze w Warsza-

wie przystanki wiedeñskie.

Rozwi¹zanie to polega na wy-

niesieniu jezdni do poziomu

chodnika na wysokoœci przy-

stanku. Dziêki temu ruch sa-

mochodowy jest spokojniejszy,

Kawêczyñska

z zastrze¿eniami
Remont ulicy Kawêczyñskiej na Pradze Pó³noc mia³ byæ

modelowym przyk³adem wspó³pracy z mieszkañcami.

Powstanie projektu poprzedzi³y bowiem konsultacje spo³eczne,

które mia³y przebiegaæ w trzech etapach: w pierwszym

zg³aszano uwagi i propozycje, w drugim okreœlono jakie

rozwi¹zania mog¹ byæ zrealizowane z uwagi na ograniczenia

finansowe, prawne i przepisy szczegó³owe. Trzeci etap mia³

byæ wynikiem dwóch poprzednich i poddaæ ocenie spo³ecznej

ostateczne ustalenia oraz dokumentacjê przygotowan¹

przed og³oszeniem przetargu. Tego etapu jednak zabrak³o,

co mœci siê teraz licznymi zastrze¿eniami mieszkañców,

dotycz¹cymi nie tylko wykonawstwa, ale i rozwi¹zañ

przyjêtych ostatecznie w gronie konserwatora zabytków,

Tramwajów Warszawskich, miejskiego Biura Drogownictwa

i Komunikacji oraz innych decydentów.

By³o lato, bêdzie lato

Od po³udnia do póŸnego

wieczora w Parku Praskim by³o

wiele atrakcji. W Muszli Koncer-

towej zmienia³y siê zespo³y i

rytmy. Do tañca zumba zachê-

ca³ Antonio Claudio Daykola;

praskie raegge promowa³

Smiggy; gra³ „Red Room”, po-

tem rozbrzmiewa³a salsa, kon-

certowa³a orkiestra  Reprezen-

tacyjnego Zespo³u Artystyczne-

go Wojska Polskiego i, kolejno,

zespo³y: Clintwood, Closterkel-

ler, Funky Tank, Golden Life.

Wodzirejka Iga od pocz¹tku

imprezy zachêca³a do aktyw-

noœci: „Zumbê siê lepiej tañczy

ni¿ ogl¹da. Poka¿my, jak zum-

bê tañcz¹ pra¿anie!” Z tego

zaproszenia skorzysta³o wiele

osób; przed scen¹: pani Wie-

sia (prawie 80 lat), pani Anna

(60 lat) i pan Józef (54 lata).

Oko³o po³udnia frekwencja

nie by³a imponuj¹ca, o godzi-

nie 18 wszystkie miejsca sie-

dz¹ce – zajête, wokó³ muszli

sta³o wiele osób.

Dzieci z rodzicami szuka³y

atrakcji blisko sceny i w alejkach

parkowych. Maluchy chêtnie

Trochê wczeœniej ni¿ w kalendarzu, 31 sierpnia, zakoñczy³o

siê „Praskie lato”, organizowane przez Urz¹d Dzielnicy

Praga Pó³noc w ka¿d¹ niedzielê od 2 czerwca.

korzysta³y ze zje¿d¿alni na dmu-

chanym zamku. Przy namiocie

Przedszkola „Ciuchcia”by³o ma-

lowanie buzi i bañki mydlane.

Obok, przy namiocie Szczepu

17. Warszawskich Dru¿yn Har-

cerskich i Gromad Zuchowych

dzieci rysowa³y wspomnienia z

wakacji. Harcerze oferowali po-

kaz pierwszej pomocy i zapra-

szali 17 wrzeœnia o godzinie 17

do harcówki w SP nr 30 ul. Ka-

wêczyñska 2 na zbiórkê nabo-

row¹ do 17. WDH „Orlêta”.

Zacznijmy od najœwie¿szych

informacji. Maria jest ju¿ na

stacji Nowy Œwiat – Uniwersy-

tet. Nieca³y miesi¹c i 417 me-

trów. Dr¹¿enie odby³o siê bez

¿adnych niespodzianek. Trwa

w³aœnie oczyszczanie toru, po

którym porusza³a siê Maria, z

tego co tarcza wt³oczy³a do

tunelu. Maria bêdzie poddana

niezbêdnemu serwisowaniu

przed kolejn¹ tras¹.

Zakoñczy³a siê ju¿ produk-

cja elementów obudowy tubin-

gowej. Przypominamy, ¿e wy-

twarza³a je bia³o³êcka fabryka.

Z gotowych elementów po-

wstanie ³¹cznie 10 km tuneli.

W ci¹gu dwóch lat w Bia³o³ê-

ce wyprodukowano blisko 7

tys. pierœcieni obudowy, na

które sk³ada siê ponad 40 tys.

pojedynczych segmentów.

180 dni dooko³a Pragi

W  po³owie sierpnia Krysty-

na zakoñczy³a pracê przebija-

j¹c siê do wnêtrza stacji Cen-

trum Nauki Kopernik. Tym sa-

mym tunel biegn¹cy od Dwor-

ca Wileñskiego pod stuletnimi,

praskimi kamienicami i czê-

œciowo pod dnem Wis³y zosta³

wydr¹¿ony.

180 dni trwa³a podró¿ Kry-

styny naje¿ona niebezpieczeñ-

Tarcze dr¹¿¹
Na d³u¿szy czas rozstaliœmy siê z budow¹ II linii metra.

Dziœ wracamy, bowiem dzia³o siê tu sporo i postêp prac

jest po przerwie du¿o lepiej widoczny. Wszystkie cztery

tarcze TBM: Anna, Maria, Krystyna i Elisabetta pokona³y

ju¿ ³¹cznie - od pocz¹tku budowy - ponad 8,5 km.

dokoñczenie na str. 8dokoñczenie na str. 2

Pierwszym obiektem na szla-

ku by³a kamienica przy ul. Sie-

rakowskiego 4, której powstanie

zwi¹zane jest z dzia³alnoœci¹

przemys³owca Juliusza Karola

Mintera. Potem w³aœcicielem

by³a spó³ka „Wulkan”, osoby

prywatne, magistrat miasta. Bu-

dowa zaczê³a siê w 1860 roku,

Œladami panoramy Pragi

zakoñczy³a 3 lata póŸniej. Ka-

mienicê zaprojektowa³ Józef

Or³owski. Najpierw by³y w niej

mieszkania prywatne, od 1885

roku I Mêskie Gimnazjum

(pierwsze gimnazjum na Pra-

dze). W latach 90. na potrzeby

gimnazjum dobudowano aulê,

W programie ka¿dej wycieczki jest ogl¹danie obiektów i in-

formacje, przekazywane przez przewodnika. 25 sierpnia spo-

³eczny opiekun zabytków Pragi Janusz Sujecki doda³ do tego

nie lada atrakcjê: pokaza³ piêæ zabytków i ich widok, utrwalo-

ny na zdjêciu sprzed 140 lat! To najstarsza fotografia panora-

my Pragi – jedno ze zdjêæ panoramy Warszawy, które Konrad

Brandel wykona³ z wie¿y zegarowej Zamku Królewskiego w

1873 roku (wówczas by³ego Zamku Królewskiego, w którym

urzêdowa³ ostatni namiestnik carski, hrabia Teodor Berg).
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PODRÊCZNIKI SZKOLNE, JÊZYKOWE

i inne pomoce

Na has³o

GAZETA PRASKA

rabat 15%!

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowany przez

p. Anettê Hamudê, z³o¿ony dnia 9 sierpnia 2013 r. i

uzupe³niony dnia 22 sierpnia 2013 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci elektroenergetycznej przy ul. Piskl¹t/

Insurekcji na dz. nr. ew. 100/4, 100/5, 23/1, 22 z obrêbu

4-17-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i 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.

Œladami panoramy Pragi
która zachowa³a siê do dziœ. Tu

rozpocz¹³ naukê i w 1897 roku

zda³ maturê Janusz Korczak. W

1905 roku gimnazjum przenie-

siono do gmachu, gdzie mieœci

siê Liceum W³adys³awa IV. Ka-

mienica wymaga remontu.

Trwa³a wojna o wpisanie jej do

rejestru zabytków. Inwestor Port

Praski zaskar¿y³ wpis przed

S¹dem Administracyjnym, chce

nadbudowaæ 4 kondygnacje.

Skarga zosta³a oddalona. 8

sierpnia dzia³acze Zespo³u

Opiekunów Dziedzictwa Kultu-

ralnego otrzymali informacjê, ¿e

sto³eczny konserwator zabyt-

ków nie zgadza siê na nadbu-

dowê. „S¹ szanse, ¿e budynek

bêdzie odremontowany” – po-

wiedzia³ uczestnikom wyciecz-

ki Janusz Sujecki.

Drugi, ogl¹dany tego dnia

obiekt, przy ul. Wrzesiñskiej 2,

wybudowany w latach 1862 – 63,

nie figuruje w rejestrze zabytków.

Na zdjêciu z 1873 roku jest to

piêkny budynek, murowana fa-

cjata; dziœ ma 3 piêtra. Kamieni-

ca czêsto zmienia³a w³aœcicieli:

polskich, ¿ydowskich. Dwie kon-

dygnacje dobudowa³ w 1910

roku Szmul Reichenberg. Klatka

schodowa by³a oœwietlana palni-

kami gazowymi (pr¹d by³ bardzo

drogi). Zachowa³y siê palniki ga-

zowe, balustrady z 1910 roku i

oryginalne kotwy, trzymaj¹ce

œciany. Widoczny jest œlad po

pocisku artyleryjskim.

Na starym zdjêciu i w naturze

wycieczkowicze zobaczyli budy-

nek przy ul. Targowej 56 - na

lewo od Bazaru Ró¿yckiego. W

1865 roku w³aœciciel Wytwórni

Galanterii Metalowej Juliusz

Karol Minter zakupi³ plac z drew-

nianym budynkiem, który zosta³

rozebrany. W ci¹gu 2 lat powsta³

nowy, zaprojektowany przez

Józefa Or³owskiego. Opowiada-

j¹c o tym obiekcie Janusz Su-

jecki korygowa³ legendê, ¿e od

Ró¿yckiego dosta³ go Manas

Ryba. Ten ¿ydowski kupiec z

Nowego Dworu po prostu j¹

kupi³. Historia  bazaru nie zaczy-

dokoñczenie ze str. 1

na siê w 1901 roku – jak czyta-

my na tablicy – lecz w roku 1874,

Wtedy za³o¿yli go  Langner i Wo-

dzyñski; rok póŸniej sprzedali go

Julianowi Ró¿yckiemu, który

potem dokupi³ 2 dzia³ki. W latach

1901-1902 bazar zosta³ upo-

rz¹dkowany, kramy ujednolico-

ne; stan¹³ kiosk w kszta³cie sy-

fonu. Teren bazaru wraz z bu-

dynkiem zosta³ wpisany do re-

jestru przez poprzedniego kon-

serwatora zabytków. Wykonano

remont dachu i rynien.

Kolejny obejrzany obiekt, na

zdjêciu wygl¹da jak elewator i

dwa silosy. Powsta³ w zwi¹zku

z otwarciem kolei warszawsko-

terespolskiej. Budowê zaczêto

w 1868 roku, zakoñczono rok

póŸniej. Przejê³y go Polskie Ko-

leje Pañstwowe, utworzone w

1926 roku. W 2005 roku zosta³

sprzedany prywatnemu inwe-

storowi i niszcza³. Na wniosek

Janusza Sujeckiego konserwa-

tor Barbara Jezierska wpisa³a

go do rejestru zabytków. W³a-

œciciel siê nie odwo³a³. Budy-

nek przy ul. Kijowskiej 5 zyska³

górn¹ kondygnacjê; pod nim s¹

fantastyczne piwnice.

Wycieczkowy szlak zakoñ-

czy³ siê przy „najbardziej scho-

wanym zabytku” – otoczonym

zieleni¹ domku o wiejskim wy-

gl¹dzie, z 1868 roku. Wybudo-

wano go jako  magazyn warsz-

tatów kolei warszawsko-tere-

spolskiej; w latach 1910-1912

zosta³ adaptowany na miesz-

kania dla kolejarzy. Dobudowa-

no drewnian¹ czêœæ i piwnicê-

ziemiankê. Do 2009 roku by³ w

bardzo z³ym stanie. Firma PKP

okaza³a siê bardzo przychylna

jego zachowaniu. Obiekt zosta³

wpisany do rejestru zabytków

przez Barbarê Jeziersk¹. Dziœ

ma adres Lubelska 33A.        K.

Mi³osz Stanis³awski przypo-

mnia³, ¿e rada dzielnicy nie mo¿e

ingerowaæ, bo w tej sprawie de-

cyduje prawo spó³dzielcze. „Jako

rada i zarz¹d nie rozwi¹¿emy

tego” powiedzia³ Maciej Jankow-

ski, apeluj¹c o podjêcie rozmów

LI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Emocje po wakacjach
Przed zaplanowanymi na sesjê 27 sierpnia projektami

trzech uchwa³, Rada Dzielnicy Targówek zajê³a siê budow¹

drogi po¿arowej i miejsc postojowych przy ul. Œw. Hieronima.

W obradach wziê³a udzia³ du¿a grupa mieszkañców, za-

interesowanych t¹ spraw¹. Barbara Estkowska – zastêpca

prezesa zarz¹du SM Bródno ds. technicznych uzasadnia³a

potrzebê tej inwestycji m.in. niedoborem miejsc parkin-

gowych, popraw¹ bezpieczeñstwa osiedla oraz uchwa³¹

Walnego Zgromadzenia SM Bródno z 2011 roku. Wypowia-

daj¹cy siê mieszkañcy, m.in. z Suwalskiej 5, byli przeciwni.

w gronie spó³dzielców, bo to

jedyna droga do wyjœcia z impa-

su. Równie¿ przewodnicz¹cy

Zbigniew Poczesny zachêca³, by

przedstawiciel grupy obecnej na

sesji spotka³ siê z prezesem

Szczurowskim na terenie spó³dziel-

ni. Po dwugodzinnej debacie

zamkn¹³ dyskusjê.

Nastêpne pó³ godziny zajê³o

radnym podjêcie trzech uchwa³,

wczeœniej pozytywnie zaopiniowa-

nych przez komisje merytoryczne.

Jednomyœlnie, 17 g³osami przy-

jêto uchwa³ê w sprawie za³¹czni-

ka dzielnicy Targówek do bud¿etu

m.st. Warszawy na rok 2013.

Wœród zmian s¹ m.in.: zwiêk-

szenie dochodów o 2 026 347

z³ (1 500 000 z tytu³u wy¿szych

wp³ywów ze sprzeda¿y lokali

mieszkalnych); przeniesienie z in-

nych zadañ kwoty 582 000 z³ na

rozpoczêcie budowy ul. Lewinow-

skiej odcinek ul. Tu¿ycka - ul.

Wschodnia; przeniesienie œrod-

ków 1 500 000 na budowê boisk

wielofunkcyjnych przy SP z Od-

dzia³ami Integracyjnymi nr 275

przy ul. Œw. Hieronima.

Tematem kolejnej uchwa³y

by³o nadanie skwerowi u zbie-

gu ul. L. Kondratowicza i Kana-

³u Bródnowskiego imienia Grze-

gorza Ciechowskiego – muzy-

ka rockowego, kompozytora, li-

dera zespo³u „Republika”, w

ostatnich latach ¿ycia miesz-

kañca Targówka. Inicjatywê 15

osób popar³o 493 warszawia-

ków. Projekt uchwa³y Rady

Dzielnicy Targówek, pozytywnie

opiniuj¹cej projekt uchwa³y

Rady Warszawy o nadaniu na-

zwy „Skwer Grzegorza Cie-

chowskiego” pozytywnie oceni-

³a komisja infrastruktury, inwe-

stycji i ochrony œrodowiska. Na

sesji poparli go: Maciej Jankie-

wicz, Jêdrzej Kunowski, Krzysz-

tof Miszewski i Bartosz Szaj-

kowski; do g³osowania „prze-

ciw” namawia³ Mi³osz Stani-

s³awski. Za uchwa³¹ g³osowa-

³o 12 radnych, 4 by³o przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu.

Nie wzbudzi³o dyskusji po-

zytywne zaopiniowanie projek-

tu uchwa³y Rady Warszawy w

sprawie nadania imienia Pio-

tra Wysockiego – Technikum

nr 11 przy ul. Odrow¹¿a 75,

wchodz¹cemu w sk³ad Zespo-

³u Szkó³ im. Piotra Wysockie-

go. Uchwa³ê podjêto jedno-

myœlnie, 20 g³osami.             K.

XLVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Radni g³osowali nad uchwa-

³ami w sprawie nadania nazw

dwóm ulicom i jednemu skrzy-

¿owaniu. Skrzy¿owanie ulic Me-

hoffera i Ordonówny bêdzie no-

siæ nazwê Rondo p³k £ukasza

Ciepliñskiego. Wczeœniej Zespó³

Nazewnictwa zdecydowa³ w³¹-

czyæ to nazwisko do banku

nazw. Kim jest przysz³y patron

ulicy? Urodzony 26 listopada

1913 w Kwilczu. Pseudonimy:

„P³ug”, „Antek”, „Bogdan”,

„Ostrowski”, „Zygmunt”. Oficer

zawodowy Wojska Polskiego -

podpu³kownik. W czasie kampa-

nii wrzeœniowej dowódca kom-

panii przeciwpancernej. Pod-

czas odwrotu spod Bzury, pod

Witkowicami zniszczy³ osobiœcie

6 niemieckich czo³gów, za co zo-

sta³ odznaczony przez gen. Ta-

deusza Kutrzebê orderem Virtuti

Militari V klasy. Od pocz¹tku

okupacji w konspiracji. W latach

1941-45 inspektor Inspektoratu

Rejonowego ZWZ-AK Rzeszów.

W 1945 roku szef sztabu Okrê-

gu Krakowskiego organizacji

„Nie” (od nazwy „Niepodle-

g³oœæ”) i Delegatury Si³ Zbroj-

nych, nastêpnie prezes Okrêgu

Krakowskiego i obszaru po³u-

dniowego WiN. Od stycznia

1947 roku prezes IV Zarz¹du

G³ównego WiN. Aresztowany 28

Nowe - stare ulice
W zwi¹zku z rezygnacj¹ Wojciecha Tumasza z prac w

komisji mieszkaniowej, podjêto uchwa³ê uzupe³niaj¹c¹

sk³ad komisji. Bêd¹ w niej pracowaæ: Joanna Lewandowska,

Ilona £¹cka, Dariusz Ostrowski, Krzysztof Pelc, Pawe³ Zajc.

listopada 1947 roku w Zabrzu,

przewieziony do Warszawy, zo-

sta³ poddany ciê¿kiemu œledz-

twu z torturami, pod nadzorem

funkcjonariuszy sowieckich.

Skazany 14 paŸdziernika 1950

roku na karê œmierci. Zosta³ za-

mordowany strza³em w ty³ g³o-

wy w wiêzieniu mokotowskim,

wieczorem 1 marca 1951, wraz

z 6 najbli¿szymi wspó³pracowni-

kami. Ich cia³ nigdy nie odnale-

ziono. £ukasz Ciepliñski do koñ-

ca zachowa³ nieugiêt¹ postawê.

Nadanie kolejnej nazwy ulicy

- Strumykowa - jest czyst¹ for-

malnoœci¹, bowiem zwyczajowo

nosi ona od dawna tê nazwê. W

tym przypadku wnioskuje o opi-

niê bia³o³êckich radnych w tej

kwestii Biuro Geodezji i Katastru

Urzêdu m.st. Warszawy.

W kolejnej uchwale radni nega-

tywnie zaopiniowali nazwê Poro-

œle dla pó³nocnego, leœnego od-

cinka dotychczasowej ulicy Stru-

mykowej, zaproponowan¹ przez

Biuro Geodezji. Wnioskuj¹ o na-

zwê Dró¿ka, która jest spójna z

nazewnictwem okolicznych ulic.

Tradycyjnie, równie¿ w trakcie

tej sesji radni wyst¹pili o zwiêk-

szenie œrodków bud¿etowych na

ten rok. Zwiêkszenie dotyczy fi-

nansowania dwóch programów

oœwiatowych, które s¹ równocze-

œnie inicjatywami wspólnotowymi:

„Œwiat nauki i sportu - dwa wa¿-

ne komponenty w edukacji m³o-

dych obywateli Unii Europejskiej”

i „Szko³a jest super”.         (egu)

Na ostatniej przed wakacyjn¹ przerw¹ sesji 4 lipca radni

dokonali zmian w sk³adach osobowych kilku sta³ych komisji

oraz zmiany nazwy i zakresu dzia³ania jednej z komisji.

Dotychczasowa komisja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego

sta³a siê komisj¹ bezpieczeñstwa, promocji i inicjatyw lokalnych, która

dzia³aæ bêdzie w sk³adzie: Marcin Sk³odowski – przewodnicz¹cy, Li-

lianna Lach – wiceprzewodnicz¹ca, Ma³gorzata Zieliñska – wiceprze-

wodnicz¹ca, Ma³gorzata Kwiatkowska, Krzysztof Miszewski, Joanna

Mroczek, Krzysztof Sirko, Danuta Winnicka. Ze sk³adu komisji bud¿e-

tu i finansów odwo³ano Urszulê Suzdalcew, z funkcji przewodnicz¹ce-

go Micha³a Jamiñskiego; do sk³adu powo³ano Jacka Duczmana, który

zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego komisji. Do sk³adu komisji go-

spodarki komunalnej i mieszkaniowej powo³ani zostali: Daniel War-

gocki. Micha³ Jaminski, Krzysztof Miszewski o Urszula Suzdalcew. Ze

sk³adu komisji edukacji i kultury odwo³any zosta³ Marcin Sklodowski.

Zmiany w komisjach

Projekt promuje aktywnoœæ obywatelsk¹ m³odzie¿y z ró¿nych

œrodowisk. Skierowany jest do lokalnej m³odzie¿y dzielnicy

Praga-Pó³noc, a jego celem jest pokazanie m³odzie¿y innych

zachowañ, wzorców, sposobów na rozwijanie pasji, a tak¿e

rozbudzenie ich wiary we w³asne mo¿liwoœci. Temat projektu

„Sport niejedno ma imiê...” wskazuje na ró¿norodnoœæ

zainteresowañ m³odzie¿y dyscyplinami sportu oraz pokazuje

ich wp³yw na ¿ycie ka¿dego z nas.

Zaplanowany cykl spotkañ, warsztatów, debat - uka¿e sport

jako dziedzinê ¿ycia kszta³tuj¹c¹ charakter, pozwalaj¹c¹ zmieniæ

swoje ¿ycie, wzmocniæ poczucie wartoœci, rozbudziæ aspiracje

edukacyjne i ¿yciowe, osi¹gn¹æ sukces i wyzwoliæ siê z nega-

tywnych obci¹¿eñ. W toku projektu dyskusje dotyczyæ bêd¹ zna-

czenia sportu w naszym ¿yciu, form wzmocnienia charakteru,

pomocy w rozwi¹zywaniu problemów, zachêcenia do dzia³ania.

Grupa m³odzie¿y ma mo¿liwoœæ uczestniczenia w spotkaniach

ze znanymi sportowcami, trenerami, dziennikarzami sportowymi,

warsztatach, wyjœciach na stadiony, zajêciach tanecznych,

zawodach sportowych, dniu sportowo-kulturalnym, wyjœciu do

telewizji i radia - spotkaniu z dietetykiem.

A TO WSZYSTKO DLA WAS

od 16.09.2013

do 14.02.2014.

www.fundacja-amicus.pl

Grupa m³odzie¿y z Gimnazjum nr 31 w Warszawie we

wspó³pracy z AMICUS Fundacja Wsparcia zaprasza do

aktywnego udzia³u w realizacji projektu „Sport niejedno

ma imiê...” finansowanego ze œrodków unijnych, program

„M³odzie¿ w Dzia³aniu”.

Sport niejedno ma imiê
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 06

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

www.trybonppi.pl

OKNOPLAST
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Biuro Handlowe

UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33

(22) 870 27 17

e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

www.uniplast.waw.pl

OKNA
z Krakowa

RABAT
do 37%*

* przy 100% wp³acie

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Niepubliczne ¯³obki i Przedszkola Integracyjne

Nasz domek

• 300 z³ czesne za ¿³obek dla dzieci osób

bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo

• 490 z³ czesne za przedszkole

Nasze atuty:

- Urozmaicona oferta edukacyjna

- Wykwalifikowana i przyjazna kadra

  wychowawców oraz specjalistów

- Sala Doœwiadczania Œwiata

- Spokojna i malownicza okolica

- W³asna kuchnia

ul. Mochtyñska 92, ul. Zdziarska 26, Bia³o³êka-Kobia³ka

tel. 510 255 986

biuro@naszdomek.com, www.naszdomek.com

Kawêczyñska z zastrze¿eniami
a wsiadanie do tramwaju i

wysiadanie z niego ³atwiejsze.

Nie uczyniono tego jednak

konsekwentnie i z przystanku

Wojnicka 01 nadal bêdzie

trzeba wsiadaæ z poziomu

jezdni. Wbrew postulatom

mieszkañców zg³oszonym

podczas konsultacji przystanku

nie przesuniêto tak¿e o kilka-

naœcie metrów w kierunku

Z¹bkowskiej, co umo¿liwi³oby

postawienie wiaty, a osoby

oczekuj¹ce na tramwaj nie

utrudnia³yby przejœcia pieszym.

Zgodnie z postulatami rowe-

rzystów na jezdniach w obu

kierunkach u³o¿ono pasy g³ad-

kich p³yt, u³atwiaj¹ce porusza-

nie siê na dwóch kó³kach, jed-

nak ten w kierunku Z¹bkow-

skiej znalaz³ siê na tyle blisko

krawê¿nika, ¿e od razu zacz¹³

s³u¿yæ jako miejsce parkingo-

we dla samochodów.

Mieszkañcy na bie¿¹co œle-

dzili postêp prac i informowali

o swoich zastrze¿eniach. Po

opublikowaniu przez Praskie

Stowarzyszenie „Micha³ów”

spisu niedoróbek, tematem re-

montu Kawêczyñskiej zajê³a

siê komisja infrastruktury, na

której przedstawiciele stowa-

rzyszenia przedstawili swoje

zastrze¿enia poparte bogat¹

dokumentacjê zdjêciow¹. A nie

by³o ich ma³o. Poza powy¿szy-

mi, uwagê zwrócono m.in. na

krzywo i niechlujnie po³o¿one

p³yty chodnikowe, ³awki usytu-

owane tu¿ pod oknami niskich

parterów oraz ustawione w

miejscach wysypanych niewy-

godnym drobnym t³uczniem.

Na wysokoœci Wy¿szej Szko³y

Mened¿erskiej szeroki i wygod-

ny chodnik znacznie zawê¿o-

no, pogarszaj¹c warunki pie-

szych, aby wygospodarowaæ

jego kosztem kilka miejsc par-

kingowych. Przy Zespole Szkó³

Muzycznych wróci³a tak¿e to-

porna barierka, która nie tylko

nie pasuje stylistycznie do in-

nych elementów ma³ej archi-

tektury, ale tak¿e z niewiado-

mych przyczyn zawê¿a chod-

nik przed szko³¹ o pó³tora me-

tra. Przy pêtli nowa inwestycja

siê urywa tu¿ przy szpetnym

betonie s³u¿¹cym jako tablica

og³oszeñ. Mieszkañcy postu-

luj¹ postawienie tam prawdzi-

wego stylizowanego s³upa

og³oszeniowego, a ju¿ pobie¿-

na analiza informacji dostêp-

nych w internecie wskazuje, ¿e

mo¿na go nabyæ za kilkaset

z³otych, a nie kilka czy kilkana-

œcie tysiêcy, jak sugerowano

podczas spotkania komisji.

Najwiêksze emocje wzbudzi-

³o jednak u³o¿enie w wyjazdach

z bram nawierzchni z kamieni

polnych, czyli tzw. kocich ³bów.

Pokonywanie ich zw³aszcza

przez osoby starsze, z wózka-

mi dzieciêcymi czy na wózkach

inwalidzkich sta³o siê udrêk¹.

Burmistrz Jaros³aw Sarna co

prawda t³umaczy³, ¿e by³o to

zalecenie konserwatora zabyt-

ków, bo bruk by³ zabytkowy,

odkryty pod asfaltem na jezdni

ulicy Kawêczyñskiej, ale widaæ

ten argument nie okaza³ siê wy-

starczaj¹co mocny, skoro na-

wierzchniê w wyjazdach bra-

mowych zaczêto wymieniaæ na

g³adk¹ kostkê kamienn¹. Kocie

³by trafi³y zaœ niespodziewanie

na ulicê Wojnick¹, gdzie na

jezdni zast¹pi¹ stare p³yty be-

tonowe. Sk¹d tyle niedoróbek?

Mieszkañcy poœwiêcaj¹c swój

prywatny czas prowadzili spo-

³eczny nadzór nad pracami,

czemu nie by³ najwyraŸniej w

stanie sprostaæ w ramach

swych obowi¹zków wynajêty

przez urz¹d inspektor. Sprawa

jest jeszcze powa¿niejsza, bo

kocie ³by w bramach mia³y za-

st¹piæ oryginaln¹ nawierzchniê,

ukryt¹ dot¹d pod asfaltem.

Zdaniem mieszkañców kostka

k³adziona obecnie nie jest t¹

oryginaln¹. Wystosowali pismo

do burmistrza, domagaj¹c siê

wskazania, co sta³o siê z cenn¹

zabytkow¹ kostk¹ kamienn¹

zdemontowan¹ w czasie prac.

Obecnie na Kawêczyñskiej

trwaj¹ poprawki. Du¿a czêœæ

uwag mieszkañców zostanie

uwzglêdniona. £awki ustawio-

no na pod³o¿u kamiennym,

rezygnuj¹c z niewygodnych

drobnych kamyków; miejmy

nadziejê, ¿e znikn¹ te¿ wszyst-

kie kocie ³by z wjazdów bra-

mowych. Remont ulicy Kawê-

czyñskiej bêdzie kosztowa³ bli-

sko 4 mln z³. Kilkumetrowy

odcinek w³¹czenia w skrzy¿o-

wanie z ulic¹ Radzymiñsk¹ ma

byæ wykonany dodatkowo ze

œrodków dzielnicy.                  Kr.
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Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie, ul. Blokowa 1, zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2013/2014.

Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 23-27 wrzeœnia 2013 r. (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub w okresie póŸniejszym w

trybie indywidualnym po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska tel.

22 743 87 10, 22 679 84 69 wew. 3, Skype: utw.zacisze, e-mail: utw@zacisze.waw.pl, facebook: utw.zacisze, www.zacisze.waw.pl.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

Jak zostaæ studentem UTW?

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mo¿e zostaæ osoba doros³a, która zapozna siê

z Regulaminem, wype³ni i z³o¿y deklaracjê

cz³onkowsk¹, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Op³aty:

* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr,

150 z³ - op³ata jednorazowa za dwa semestry

(uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kultural-

nych organizowanych dla Studentów, w tym we

wszystkich wyk³adach i seminariach). Z op³aty

tej zwolnieni s¹ cz³onkowie chóru „Zacisze”,

zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta”, Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”,

* sk³adkowe op³aty za spotkania integracyjne,

* warsztaty, sekcje, kluby dodatkowo p³atne.

Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne.

Pierwszeñstwo w zapisach maj¹ Studenci

kontynuuj¹cy naukê.

W programie:

I semestr

7 paŸdziernika 2013 r. - 14 lutego 2014 r.

II semestr

3 marca 2014 r. - 13 czerwca 2014 r.

Wyk³ady, seminaria, spotkania odbywaj¹

siê zawsze w poniedzia³ki o godz. 11.00.

WARSZTATY, SEKCJE,

KLUBY DLA STUDENTÓW UTW

TANIEC INTEGRACYJNY

Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata:

klasycznych, ludowych, towarzyskich.

Zajêcia we wtorki w godz. 11.15-12.15 (1h).

Instruktor: Barbara Gmyz.

Op³ata: 20 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Ró¿ne techniki: od malarstwa olejnego poprzez

pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek.

Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody:

w godz. 9.30-11.00 (1,5h) - grupa pocz¹tkuj¹ca

w godz. 11.00-12.30 (1,5h) - grupa zaawansowana

Instruktor: Bogus³awa O³owska.

Op³ata: 34 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Po³¹czenie teorii (podstawy fotografii) z

praktyk¹ (æwiczenia z w³asnym aparatem).

Dla wszystkich kochaj¹cych fotografiê.

Grupa min. 10 osób, max 15 osób.

Zajêcia w poniedzia³ki w godz. 9.30-11.00 (1,5h).

Instruktor: Andrzej Seta.

Op³ata: 36 z³/2 zajêcia w miesi¹cu.

WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty indywidualne œpiewu z zakresu interpretacji

piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.

Zajêcia 30 min. odbywaj¹ siê w œrody,

czwartki i pi¹tki.

Instruktor: Julia Greke-Patej.

Op³ata: 66 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.

LEC¥CY ¯URAW

Chiñskie æwiczenia poprawiaj¹ce zdrowie,

kondycjê krêgos³upa, spowalniaj¹ce procesy

starzenia, podnosz¹ce odpornoœæ na stres,

polepszaj¹ce koncentracjê i pamiêæ. Grupa

min. 10 osób.

Zajêcia w œrody w godz. 10.00-11.30 (1,5h).

Instruktor: Halina Folik.

Op³ata: 50 z³/4 zajêcia w miesi¹cu, pozostali 56 z³.

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEÑ

Nauka skutecznej komunikacji i asertywnoœci,

radzenie sobie z trudnymi emocjami, trening

kontroli z³oœci, sztuka opanowywania stresu,

jak broniæ siê przed manipulacj¹ i prowadziæ

negocjacje. Grupa max 13 osób.

Zajêcia we wtorki w godz. 10.00-11.30 (1,5h).

Instruktor: Aneta Cieœla.

Op³ata: 60 z³/4 zajêcia w miesi¹cu.

TRENING PAMIÊCI

Zajêcia usprawniaj¹ce pamiêæ oraz wspoma-

gaj¹ce wykorzystanie i rozwijanie zdolnoœci

umys³owych, techniki szybkiego zapamiêtywania.

Grupa min. 6 osób.

Zajêcia w poniedzia³ki w godz. 13.30-14.30.

Instruktor: Aneta Cieœla.

Op³ata: 60 z³/4 zajêcia w miesi¹cu, pozostali 70 z³.

JÊZYK ANGIELSKI

W programie: gramatyka, s³ownictwo,

odpowiednia wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ

komunikowania siê. Angielski w sytuacjach

codziennych. Grupy max 13 osób.

Zajêcia 45 min. odbywaj¹ siê w œrody i pi¹tki

w godz. 9.00-14.00.

Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.

Op³ata: 36 z³/4 zajêcia w miesi¹cu dla grupy

do 5 osób, 30 z³ dla grup powy¿ej 5 osób,

pozostali 56 z³ i 50 z³.

KLUB PODRÓ¯NIKA

Wyjœcia i wyjazdy kulturalno-integracyjne.

Odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w czwartki od

godz. 11.00, zgodnie z planem miesiêcznym.

Instruktor: Taida Za³uska.

Zajêcia bezp³atne.

KLUB POZYTYWNIE ZAKRÊCONYCH

ROWERZYSTÓW

Wspólne spêdzanie czasu w ruchu, na œwie¿ym

powietrzu, zwiedzanie okolic Warszawy, miejsc

przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Spotkania odbywaj¹ siê zgodnie z planem

miesiêcznym.

Opiekun: Dariusz Olszewski.

Zajêcia bezp³atne.

GIMNASTYKA

Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 13.40-14.25,

w pi¹tki w godz. 11.15-12.00.

Instruktorki: Agnieszka Michalska

Iwona W³odarczyk.

Op³ata: 30 z³/4 zajêcia w miesi¹cu, pozostali 36 z³.

KLUB TENISA STO£OWEGO

Wspólne czynne spêdzanie czasu na

rozgrywkach meczowych. Spotkania odbywaj¹

siê w Zespole Boisk w Warszawie, ul. Blokowa 3,

zgodnie z planem miesiêcznym.

Opiekun: Bogdan Szpak.

Zajêcia bezp³atne.

KLUB P£YWACKI

Gimnastyka w wodzie z instruktorem.

Zajêcia odbywaj¹ siê na P³ywalni „Polonez”,

Warszawa ul. £abiszyñska 20.

we wtorki w godz. 9.30-10.00,

w czwartki w godz. 8.15-8.45.

Opiekun: Zofia Bohusz.

Op³ata: Pojedyncze zajêcia 5,50 z³ (P³ywalnia

„Polonez”).

CHÓR „ZACISZE”

Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 10.00-13.00.

Instruktor: Bartek W³odkowski.

Op³ata jednorazowa: 50 z³/semestr.

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

„ZACISZAÑSKA NUTA”

Próby odbywaj¹ siê w œrody w godz. 10.00-13.00.

Instruktor: Jan Czerwiñski.

Op³ata jednorazowa: 50 z³/semestr.

MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY „¯URAWIE”

Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 13.00-14.00.

Instruktor: Jan Czerwiñski.

Op³ata jednorazowa: 50 z³/semestr.

Nie tylko dla studentów UTW

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

imienia Œw. Arcybiskupa

Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

Prezes Ko³a Danuta Kominiak.

Spotkania odbywaj¹ siê, zgodnie z harmonogra-

mem, raz w miesi¹cu w œrody w godz. 14.00-15.30.

Terminy spotkañ

25 IX Dzieñ Sybiraka - Trzecia rocznica nadania

imienia Ko³u Œw. Arcybiskupa Zygmunta

Szczêsnego Feliñskiego.

23 X Spotkanie z m³odzie¿¹.

27 XI Spotkanie patriotyczno-muzyczne. Wystêp

Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie” i zespo³u

wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”.

18 XII Bo¿onarodzeniowe spotkanie.

26 III „Us³ysz¹ nas pokolenia” Spotkanie z

przedstawicielem Oœrodka „Karta” w Warszawie.

16 IV Wielkanocne spotkanie.

28 V Dzieñ Matki Sybiraczki.

WYJAZDY, WYSTAWY, KONCERTY

27 X (niedziela) Koncert patriotyczny w

wykonaniu chóru „Zacisze”, Mêskiego Zespo³u

Wokalnego „¯urawie” i zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta” w Kolegiacie

Przemienienia Pañskiego w Radzyminie.

11 XI (poniedzia³ek) Œpiewnik patriotyczny.

Gospodarze: zespó³ wokalno-estradowy

„Zaciszañska Nuta” i Mêski Zespó³ Wokalny

„¯urawie”. Potañcówka warszawska.

27 XI (œroda) Spotkanie patriotyczno-muzyczne.

Wystêp Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”

i zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”.

9 XII (poniedzia³ek) „Nie ¿a³ujê” Koncert

jubileuszowy Teresy Witanowskiej z okazji

10-lecia œpiewania z chórem „Zacisze”.

8 II (sobota) Z artystyczn¹ wizyt¹ w Miejskim

Oœrodku Kultury w Z¹bkach. „Listy malowane”

wystawa pracowni malarstwa Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. Koncert

zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”.

Miejsce: Galeria Miejskiego Oœrodka Kultury

w Z¹bkach, ul. S³owackiego 21.

8 IV (wtorek) Œladami Zygmunta Krasiñskiego.

Wyjazd kulturalno-integracyjny. Koncert

zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”.

19 V (poniedzia³ek) Z artystyczn¹ wizyt¹

w Miejskim Oœrodku Kultury w Ostrowi

Mazowieckiej. „Odg³osy lata” wystawa pracowni

malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Domu Kultury Zacisze. Koncert zespo³u

wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta” i

Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”.

Miejsce: Kino w Ostrowi Mazowieckiej.

19 V (poniedzia³ek) Ziemia Ostrowska.

Wyjazd integracyjno-kulturalny.

6 VI (pi¹tek) Pu³tusk. Wyjazd kulturalno-

integracyjny. Koncert zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta” i Mêskiego

Zespo³u Wokalnego „¯urawie”.

WAKACJE

26 VIII-6 IX Wczasy z grzybobraniem nad

morzem w Jaros³awcu D.W. Arkadia.

26 VIII-6 IX Warsztaty wokalne z wypoczynkiem

nad morzem w Jaros³awcu.

Zapraszamy Pañstwa do udzia³u w naszych

wyk³adach, seminariach, wyjazdach i koncertach.

W I semestrze w roku akademickim

2013/2014 planowane s¹

nastêpuj¹ce wydarzenia:

PaŸdziernik 2013

7 paŸdziernika (poniedzia³ek) Inauguracja

roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.

Wyk³ad „Wspó³czesne dylematy” - Andrzej

¯or - Wiceprezes Zwi¹zku Literatów Polskich.

14 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad

„Abraham Lincoln mistrz humoru politycznego”

- prof. Longin Pastusiak - polityk, historyk.

21 paŸdziernika (poniedzia³ek) „Nasza

œwiadomoœæ obywatelska” - spotkanie ze

S³awomirem Antonikiem Burmistrzem

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

24 paŸdziernika (czwartek) Wystawa „In God

We Trust”. Wyjœcie kulturalno-integracyjne do

Zachêty Narodowej Galerii Sztuki.

27 paŸdziernika (niedziela) Koncert patriotyczny

w wykonaniu chóru „Zacisze”, Mêskiego Zespo³u

Wokalnego „¯urawie” i zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta” w Kolegiacie

Przemienienia Pañskiego w Radzyminie.

28 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad „Bli¿ej

Europy” - Barbara Sieradzka - filolog, historyk

literatury, dziennikarka prasy, radia i telewizji.

Listopad 2013

4 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Intelek-

tualny humor prezydenta Johna Kennedy`ego”

- prof. Longin Pastusiak - polityk, historyk.

11 listopada (poniedzia³ek) Œpiewnik patriotyczny.

Gospodarze: zespó³ wokalno-estradowy

„Zaciszañska Nuta” i Mêski Zespó³ Wokalny

„¯urawie”. Potañcówka warszawska.

14 listopada (czwartek) Muzeum Wojska

Polskiego. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

18 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Historia

FSO i samochodów z FSO” (z okazji rocznicy

za³o¿enia FSO) - Karol Mórawski - historyk,

dziennikarz, varsavianista.

25 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Pa³ac Staszica

a historia Polski” - Joanna Arvaniti - kustosz -

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie.

Grudzieñ 2013

2 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Jak rozmawiaæ

ze sob¹, nie krzywdz¹c siê nawzajem?” - Hanna

Kalinowska - konsultant, mediator, mentor.

9 grudnia (poniedzia³ek) „Nie ¿a³ujê” Koncert

jubileuszowy Teresy Witanowskiej z okazji

10-lecia œpiewania z chórem „Zacisze”.

12 grudnia (czwartek) Muzeum Historii

¯ydów. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

16 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Dobre

maniery przy stole” - Andrzej ¯or – by³y

ambasador RP w Malezji.

23 grudnia (poniedzia³ek) Op³atkowe spotkanie

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Styczeñ 2014

13 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Humor

i gaffy prezydenta Ronalda Reagana” - prof.

Longin Pastusiak - polityk, historyk.

16 stycznia (czwartek) Muzeum Narodowe

w Warszawie. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

20 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Markiza

de Pompadour i królowa Maria Antonina -

XVIII wieczne ikony mody we Francji” z cyklu

„Historia mody” - dr Magda Bialic - kostiumolog,

historyk sztuki.

27 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Najwiêksze

zamachy polityczne w dziejach Warszawy” - Karol

Mórawski - historyk, dziennikarz, varsavianista.

Luty 2014

3 lutego (poniedzia³ek) Wyk³ad „Poznajê -

Rozumiem - Wspieram bli¿ej siebie, bli¿ej

innych” - Dorota Latos - trener.

8 lutego (sobota) Z artystyczn¹ wizyt¹ w Miejskim

Oœrodku Kultury w Z¹bkach. „Listy malowane”

wystawa pracowni malarstwa Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. Koncert

zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”.

Miejsce: Galeria Miejskiego Oœrodka Kultury w

Z¹bkach, ul. S³owackiego 21.

13 lutego (czwartek) Pañstwowe Muzeum

Archeologiczne w Warszawie. Wyjœcie

kulturalno-integracyjne.

17 lutego - 2 marca 2014 r. Ferie zimowe.

22-23 lutego (sobota-niedziela) XIII Festiwal

Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

Szczegó³y w planach miesiêcznych,

ulotkach i na stronie internetowej Domu

Kultury „Zacisze” www.zacisze.waw.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do

zmiany w programie.
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Jej porz¹dek, który przewi-

dywa³ miêdzy innym rozpatry-

wanie skarg na zarz¹d dziel-

nicy, w normalnych warunkach

wywo³ywa³by zapewne d³ugie

debaty. Tym razem rada zgod-

nie odrzuca³a wnioski przeciw

zarz¹dowi. Nie wiadomo, czym

by³o to powodowane - bardziej

nieobecnoœci¹ osób skargi

wnosz¹cych, ich oczywist¹

niezasadnoœci¹, czy nieobec-

noœci¹ dwóch liderów opozy-

cji Ryszarda Kêdzierskiego z

PiS i Jacka Wachowicza z

PWS. Pierwotny porz¹dek

rada zgodnie uzupe³ni³a o

wniosek w sprawie kolejnych

zmian w za³¹czniku dzielnicy

do bud¿etu m.st. Warszawy i

o stanowisko w sprawie zwol-

nienia praskich dzieci z op³at

w ramach akcji lato i zima w

mieœcie. Praktycznie wszystkie

uchwa³y i stanowiska przecho-

dzi³y jednog³oœnie. Jedynie w

czêœci spraw bud¿etowych

radni PiS siê zawahali i wstrzy-

mali od g³osu. W rezultacie re-

komendowanych przez prze-

wodnicz¹cego komisji bud¿e-

tu Ireneusza Tonderê korekt

bud¿et Pragi zwiêkszy siê o

ponad 1 milion 800 tysiêcy z³o-

tych, z czego gros tych œrod-

ków zostanie przeznaczone na

modernizacjê ulic Brzeskiej,

Bródnowskiej i Kowieñskiej.

Prace realizowane bêd¹ w for-

mie weekendowych frezowañ

nawierzchni, jak to ostatnio

zrobiono na ulicy Markowskiej.

300 tysiêcy z ca³ej puli zosta-

nie przeznaczone na remont

d³ugo ju¿ stoj¹cego pusto lo-

kalu przy Jagielloñskiej 54 (po-

przednio bank PKO SA), gdzie

miasto chce uruchomiæ War-

szawskie Centrum Wielokultu-

rowe. Na zakoñczenie rada

jednog³oœnie pozytywnie za-

opiniowa³a tak¿e przeznacze-

nie do sprzeda¿y w trybie bez-

przetargowym na rzecz do-

tychczasowych najemców lo-

kali u¿ytkowych przy ulicach

Jagielloñskiej 50 i Okrzei 7. To

wyczerpa³o porz¹dek obrad.

DCH

XLVI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

46/46

By³o lato, bêdzie lato

Du¿ym powodzeniem cieszy-

³o siê malowanie „Barw lata” przy

namiocie Domu Kultury „Praga”.

Ochotnicy od 2,5 do 15-16 lat

wykonali ponad 90 prac. Pod na-

miotem Centrum Nauki „Koper-

nik” mo¿na by³o dmuchaæ du¿e

bañki mydlane, popatrzeæ przez

okulary „które zmieniaj¹ œwiat”;

wykonaæ ciekawe doœwiadczenia

z prostych materia³ów i zabawiæ

siê na wiruj¹cym krzeœle.

Dzielnicowy Oœrodek Sportu

i Rekreacji oferowa³ gry plan-

szowe, zwinnoœciowy tor prze-

szkód, trening siatkarski i wy-

œcigi kapslami. Seniorów zapra-

sza³ na nowe formy zajêæ. Nie

tylko seniorzy mogli skorzystaæ

z bezp³atnego badania ciœnie-

nia krwi pod namiotem Centrum

Medycznego Elle-Med.

W piêciu kulach „zorbing”

dzieci zdobywa³y doœwiadcze-

nia, podobne do symulowane-

go dachowania, które doroœli

prze¿ywali w aucie z Instytutu

Transportu Samochodowego.

Nieco dalej zainteresowanie

budzi³ samochód ratowniczo-

gaœniczy Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej z Ursusa; wiele osób

fotografowa³o siê na jego tle.

„Nasze has³o, nasza broñ: mi-

³oœæ Boga, bratnia d³oñ” – te s³o-

wa promowa³y namiot Warszaw-

skiego Towarzystwa Wioœlar-

skiego, które udostêpnia³o chêt-

nym jazdê na ergonometrze

wioœlarskim. Dzieci i m³odzie¿

zapraszano do wst¹pienia do

sekcji wioœlarskiej i kajakarskiej,

prezentowano osi¹gniêcia swoich

zawodników na Mistrzostwach

Œwiata w Londynie i w Korei.

Bli¿ej sceny mo¿na by³o siê

przekonaæ, ¿e sprawdzi³a siê

dzielnicowa oferta innego spor-

tu – nordic walking. Oprócz osób

powy¿ej 50. roku ¿ycia uczest-

nicz¹ w tym ca³e rodziny. Zajê-

cia prowadzone s¹  w Parku Pra-

skim w ka¿d¹ niedzielê: grupa

pocz¹tkowa w godz. 12-13, gru-

pa zaawansowana od 13 do 14.

Miêdzy wystêpami, na sce-

nê zaproszono 66 osób, wylo-

sowanych spoœród 250, które

udzieli³y prawid³owych odpo-

wiedzi w konkursie wiedzy o

Pradze. W ankiecie, dostêpnej

w Urzêdzie Dzielnicy Praga

Pó³noc, by³y 2 pytania: kto za-

projektowa³ Bazylikê Serca

Jezusowego? Jak potocznie

nazywany jest pomnik Brater-

stwa Broni? Laureaci otrzymali

wylosowane przez siebie na-

grody rzeczowe od  sponsorów

o wartoœci od 50 do 600 z³.

Do wspólnej zabawy i rywa-

lizacji na scenie zaprosi³ dzieci

Karol, finalista konkursu „Mam

talent”. Poprowadzi³ konkurs

tañca dziewcz¹t i ch³opców w

dokoñczenie ze str. 1

maskach zwierz¹t. Wyniki usta-

la³ „oklaskomierzem”. Nagroda-

mi dla dziewcz¹t by³y skakan-

ki, dla ch³opców – kredki.

Dom Samotnej Matki, 10 ro-

dzin - podopiecznych Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej, rodzin

niepe³nosprawnych i g³ucho-

niemych otrzyma³y dary, ufun-

dowane przez Jerónimo Mar-

tins Polska/Biedronka. Prezen-

ty dla czworga dzieci z Domu

Samotnej Matki ufundowa³a

Alicja D¹browska – pose³ na

Sejm RP, która objê³a impre-

zê patronatem honorowym.

„B¹dŸcie z nami, bawcie siê”

– zachêca³a uczestników im-

prezy wiceburmistrz Edyta Fe-

derowicz. Poproszona o pod-

sumowanie letniego cyklu, po-

wiedzia³a nam: „Gdy zaczyna-

³am wdra¿aæ pomys³ animacji

Parku Praskiego, by³o ciê¿ko.

Chcia³am, by nasze organiza-

cje, nasze placówki pokaza³y,

co robi¹, a czego nie widaæ.

Zasada by³a taka, ¿e dzia³amy

wolontaryjnie, non profit. Uda-

³o siê. Namówi³am do udzia³u

na pocz¹tku przedszkola i

szko³y, by pokaza³y, co robi¹

na co dzieñ. Powoli zaczê³y siê

te¿ zg³aszaæ organizacje, ze-

spo³y. My gwarantowaliœmy

scenê, imprezê zorganizo-

wan¹ pod patronatem, z na-

g³oœnieniem; dawaliœmy im

scenê do dyspozycji. Powsta³

bardzo fajny program, który

chcia³abym kontynuowaæ w

przysz³ym roku. Mam nadzie-

jê, ¿e uda nam siê powtórzyæ

3-miesiêczny cykl „Praskiego

lata”. Chcemy, by nadal przy-

chodzi³y tu ca³e rodziny; to s³u-

¿y integracji miêdzypokolenio-

wej. Mocne strony tej akcji?

Trudno mówiæ o mocnych stro-

nach. Ka¿dy uœmiech dziecka,

ka¿dy uœmiech osoby, która

tutaj przychodzi, s³owo „dziê-

kujê” albo „fajna impreza” –

jest naprawdê tym, czego nie

da siê przeliczyæ na inne war-

toœci. Jest to bardzo motywu-

j¹ce dla mnie i dla mojego ze-

spo³u, który czasami pracuje

po 18 godzin, ¿eby daæ to

wszystko, co widaæ w tym par-

ku. Mamy wiele problemów, na

przyk³ad z zezwoleniami, cza-

sem z finansami… Mam pomy-

s³y na dalsz¹ animacjê parku

jeszcze w tym roku. Chcia³a-

bym, by przy muszli powsta³o

lodowisko, a przynajmniej œli-

zgawka, przy której dzieci

bêd¹ mog³y bezp³atnie napiæ

siê gor¹cej czekolady, bêd¹

mog³y przyjœæ z rodzicami i

spokojnie siê zrelaksowaæ.

Bêdê szukaæ sponsorów i lu-

dzi, którzy zechc¹ mnie wes-

przeæ w tym przedsiêwziêciu.

Najbli¿sze plany? 29 wrzeœnia

zaczynamy koncerty w pra-

skich œwi¹tyniach. Rozpoczn¹

siê w katedrze œw. Floriana.

Jesteœmy po rozmowach z ze-

spo³ami, po rozmowach z pro-

boszczami. Mamy patronat ar-

cybiskupa Hosera. Myœlê, ¿e

uda siê to zrealizowaæ”.

Partnerem „Praskiego lata”

by³o LOTTO, wspó³organizatorem

– Dom Kultury „Praga”.            K.

Nieca³e czterdzieœci szeœæ minut trwa³a XLVI, a zarazem

pierwsza po wakacjach, sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, egzamin szó-

stoklasistów, gimnazjalny,

maturalny 609-631-186

ANGIELSKI, nauczyciel,

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

NIEMIECKI, doœwiadczenie,

dojazd, 602-748-254

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

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

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

PRZYJMIEMY zlecenia na

sprz¹tanie biur, wspólnot

mieszkaniowych, drobnych

napraw 515-943-649

REMONTY i wykoñczenia,

du¿e doœwiadczenie, niedrogo,

tel. 692-352-356

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

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 ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

WYNAJMÊ

2 POKOJE + kuchnia, czyste

+ AGD, meble, Grochów

k/Wiatracznej, 608-249-626

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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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

mini og³oszenia

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdro-

wiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹

zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia

do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie

schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów

wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,

24 i 25 wrzeœnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

PGNiG SPV4 Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224

Warszawa, Oddzia³ w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537

Warszawa, z³o¿ony dnia 20 sierpnia 2013 r. i poprawiony

dnia 28 sierpnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia (max. ciœ.

robocze MOP = do 0,5 MPa) na cz. dz. nr. ew. 56/4, 59,

42/3 z obrêbu 4-17-06; cz. dz. nr ew. 46/2, 91/26, 85/1,

85/4 z obrêbu 4-17-07 w rejonie ul. Mehoffera na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze

z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w

godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.

10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-

skich wystosowa³ do prezydent

Warszawy Hanny Gronkiewicz-

Waltz Skargê na dzia³ania za-

rz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ sta³a

siê nieoczekiwana dymisja dy-

rektora Domu Kultury TuPraga

oraz pracowników Wydzia³u

Kultury Urzêdu Dzielnicy, któ-

rzy odpowiadali za wysoki po-

ziom oferty kulturalnej na Pra-

dze. Mno¿y³y siê te¿ skargi pra-

skich przedsiêbiorców i twór-

ców kultury na rosn¹ce czyn-

sze w bêd¹cych w³asnoœci¹

miasta lokalach administrowa-

nych przez ZGN oraz brak w

tym zakresie sprzyjaj¹cej

przedsiêbiorcom polityki w³adz

dzielnicy. W efekcie coraz

wiêcej lokali u¿ytkowych stoi

pustych, albo wynajmuje siê

je na sklepy monopolowe.

Skargê na dzia³ania zarz¹-

du Dzielnicy Praga Pó³noc

podpisa³o 10 organizacji spo-

³ecznych, 17 przedsiêbiorców

i 51 mieszkañców Pragi. Jej

sygnatariusze domagaj¹ siê

m.in. cofniêcia zwolnieñ w

sferze kultury oraz rezygnacji

z ostatnich podwy¿ek czyn-

szów dla przedsiêbiorców.

Chc¹ tak¿e, aby zarz¹d dziel-

nicy zmieni³ swoj¹ dotychcza-

sow¹ postawê i zacz¹³ z nimi

rozmawiaæ.

Kr.

Przeciw zwolnieniom i zmianom

Otwarcie ofert firm bior¹cych

udzia³ w przetargu nast¹pi 16

wrzeœnia o 11:00. Koszt budo-

wy wstêpnie oszacowano na 70

mln z³, zamówienia uzupe³nia-

j¹ce stanowi¹ zaœ szacunkow¹

wartoœæ oko³o 20 mln z³. W za-

Tramwaj na Tarchomin
Spó³ka Tramwaje Warszawskie og³osi³a przetarg ograniczony

na budowê dwukilometrowego fragmentu linii tramwajowej

biegn¹cej przez Tarchomin. Linia zostanie wybudowana w

ci¹gu ulic Œwiatowida i Projektowanej, na odcinku od trasy

Mostu Pó³nocnego do pêtli przy Mehoffera.

mówieniu znalaz³y siê wszelkie

niezbêdne prace konstrukcyj-

ne, drogowe, torowe – 4500

metrów pojedynczych torów,

elektryczne – s³upy trakcji i

sama trakcja, a tak¿e zlikwido-

wanie ewentualnych kolizji z

infrastruktur¹ funkcjonuj¹c¹ na

terenie przysz³ej budowy.

Od momentu podpisania

umowy z przysz³ym wyko-

nawc¹ – firm¹ lub firmami, któ-

re wygraj¹ w przetargu, ruszy

stoper. Czasu na budowê nie

bêdzie zbyt du¿o – 10 miesiê-

cy. Zwa¿ywszy jednak na d³u-

goœæ odcinka – zaledwie 2 ki-

lometry – wykonawca powi-

nien zd¹¿yæ w terminie i tym

samym wy³amaæ siê z nie-

chlubnej statystyki warszaw-

skich budów, które bez wyj¹t-

ku niemal „³api¹” opóŸnienia.

Pierwszy odcinek tramwaju na

Tarchomin od 21 stycznia tego

roku obs³uguje „dwójka”. Tram-

waj jeŸdzi po Moœcie Pó³nocnym

z przystanku przy wêŸle komu-

nikacyjnym M³ociny do przystan-

ku Stare Œwidry i z powrotem.

Linia jest obs³ugiwana przez ni-

skopod³ogowe, dwukierunkowe

tramwaje Swing Duo.           (egu)

Proszê Szanownych

Pañstwa. Z przyjemnoœci¹

obejrza³em „Œluby Panieñ-

skie” w adaptacji Filipa Ba-

jona. Mimo nie najlepszej

dykcji aktorów, duch Alek-

sandra Fredy móg³ zagoœciæ

tak¿e w Waszych domach.

Jedno zdanie po prostu

mnie uwiod³o: Mi³oœæ jest

jedna, udawañ tysi¹ce!

To odkleja wszystkie listki

figowe. Myœl na ka¿dy czas i

dla ka¿dego zawodu. Dedykujê

j¹ wszystkim politykom, szcze-

gólnie Donaldowi Tuskowi i

Jaros³awowi Kaczyñskiemu,

schroniskom dla zwierz¹t, mi-

nistrom finansów, resortowi

nauki, pi³karzom kadry, bisku-

pom, ca³emu klerowi, mediom

i nam wszystkim.

Mi³oœæ u zwierz¹t ma mniej

oblicz ni¿ ludzie, aliœci podyk-

towana jest fizjologi¹. T¹ fizjo-

logi¹ manipulujemy, dlatego

zdecydowa³em siê na opisanie

skali zwierz¹t do adopcji w

poprzednim felietonie.

Kotowate charakteryzuj¹ siê

bardzo silnym popêdem sek-

sualnym i bardzo silnym in-

stynktem macierzyñskim. Wie-

le kotek sta³o siê mamkami np.

lwów w ogrodach zoologicz-

nych. Podstawy s¹ nastêpuj¹-

ce. Kotki osi¹gaj¹ p³odnoœæ ok

6.-9. miesi¹ca ¿ycia. Zwiastu-

nem rujki jest czêstsze ni¿

zwykle oddawanie moczu,

ocieranie siê o w³aœcicieli i

meble, czasami zabawne

przewracanie siê na grzbiet.

Ruja w³aœciwa to jajeczkowa-

nie i chêæ do kopulacji. Obser-

wujemy ekstatyczne pozy i

szczególnego rodzaju miau-

czenie. Okres trwania to 5-7

dni. Problemem wszystkich

samic kotowatych jest to, ¿e

jajeczka nie opuszcz¹ jajnika

dopóty, dopóki nie nast¹pi akt

p³ciowy. U zaspokojonych ko-

tek ruja b³yskawicznie wygasa

i przysz³a mama zajmuje siê

organogenez¹ swoich p³odów.

Po porodzie, ju¿ przed koñcem

karmienia, rujki pojawiaj¹ siê

ponownie. Powa¿ny problem

maj¹ te niezaspokojone. Ca³y

czas targane s¹ nadmiarem

estrogenów i objawy rui szyb-

ko powracaj¹. Fakt ten spra-

wia, ¿e dynamika rozrodu u

kotów jest przeogromna. Jedy-

nym racjonalnym zachowa-

niem cz³owieka - opiekuna jest

decyzja o sterylizacji. Jak na

plenum dawnego PZPR, to je-

dyna s³uszna decyzja. Proszê

Szanownych Pañstwa, aby-

œcie w imiê jedynej prawdziwej

mi³oœci do kociej nacji podej-

mowali tak¹ decyzjê w porozu-

mieniu z lekarzami weteryna-

rii. Nie bêdziemy musieli wów-

czas udawaæ, ¿e mamy „ko-

chane” kociêta .... do oddania.

Mi³oœæ jest jedna

Kto przygarnie Bruna?

Bruno to niewielki, starszy piesek, weteran schroniska, który na Paluchu przebywa od 2005 roku.

Z racji tak d³ugiego sta¿u, braku regularnych spacerów i kontaktu z cz³owiekiem, Bruno sta³ siê

pieskiem wycofanym i nieufnym. Od niedawna przebywa w miejscu bardziej widocznym i ten zapo-

mniany przez wszystkich kundelek zosta³ wreszcie zauwa¿ony przez wolontariuszy i zacz¹³ uczest-

niczyæ w cotygodniowych spacerach. Bruno jest bardzo ³agodnym i uleg³ym pieskiem, nieagresyw-

nym do ludzi ani do innych psów, mimo problemów lêkowych. Czêsto siedzi schowany w swojej

budzie i jest prawie niewidoczny dla odwiedzaj¹cych schronisko. Na spacery ju¿ co raz chêtniej

wychodzi i odkrywa powoli uroki ¿ycia. Jedyn¹ szans¹ na odzyskanie wiary w cz³owieka i lepsze jutro jest dla niego prawdziwy dom.

Bruno na pewno szybko otworzy siê w normalnych warunkach i odwdziêczy siê w sposób wyj¹tkowy. Zaadoptuj Bruna, a na pewno siê

nie zawiedziesz. Przed nim jeszcze kilka d³ugich lat, oby nie musia³ spêdziæ ich w schroniskowym boksie.

Nr ewidencji 951/05. Kontakt w sprawie adopcji: Wolontariuszka Justyna tel. 511 106 869
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

PGNiG SPV4 Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224

Warszawa, Oddzia³ w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537

Warszawa, z³o¿ony dnia 20 sierpnia 2013 r., w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego

ciœnienia (max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa) na cz. dz.

nr. ew. 3/3, 3/5 z obrêbu 4-02-07 w rejonie ul. Chlubnej

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze

z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w

godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.

10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

 Mam taki zwyczaj, ¿e po zakoñczeniu

wakacji przeje¿d¿am po Pradze patrz¹c,

co istotnego wydarzy³o siê podczas prze-

rwy urlopowej. Zwykle przygl¹da³em siê

remontom placówek oœwiatowych, ale tym

roku jest ich niewiele. Uwagê moj¹ zwró-

ci³y za to inne dzia³ania, realizowane za-

równo przez bud¿et miasta jak i prywat-

nych inwestorów. Trudno nie zauwa¿yæ bu-

dowy metra. Tarcze ju¿ praktycznie opu-

œci³y Pragê. Druga z nich przebija siê pod

Wis³¹. Mo¿na powiedzieæ, jest bli¿ej ni¿ da-

lej. Targowa, niestety, nadal nieprzejezd-

na. Trwa przy niej druga z najwa¿niejszych

miejskich inwestycji na Pradze o wartoœci

prawie 40 milionów z³otych: budowa Mu-

zeum Warszawskiej Pragi. Budowa znacz-

nie opóŸniona, dopiero ostatnio widaæ na

niej pewne o¿ywienie, byæ mo¿e wywo³a-

ne zapowiedzi¹ realizacji po s¹siedniej stro-

nie wejœcia do Bazaru Ró¿yckiego Centrum

Kreatywnoœci Targowa 56, kolejnej inwe-

stycji wspó³finansowanej przez Uniê Euro-

pejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2007-2013, o wartoœci prawie

30 milionów z³otych. Z du¿ych miejskich

inwestycji, wartoœci prawie 45 milionów z³o-

tych, realizowanych tym razem z dzielni-

cowego za³¹cznika, nie mo¿na nie dostrzec

rosn¹cych jak na dro¿d¿ach w rejonie Go-

lêdzinowa na Jagielloñskiej kolejnych czte-

rech szeœciopiêtrowych budynków osiedla

komunalnego, nazwanych roboczo Bastion,

Barkan, Luneta, Redan, w których docelo-

wo ma powstaæ 228 mieszkañ. W rejonie

tym rozstrzygniêty zosta³ przetarg na zre-

alizowanie do koñca sierpnia 2014 robót

budowlanych, polegaj¹cych na przebudo-

wie skrzy¿owania ulicy Jagielloñskiej z

ulic¹ Golêdzinowsk¹ ze zjazdem na osie-

dle komunalno-socjalne i budowie chodni-

ka wzd³u¿ ulicy Wybrze¿e Helskie. Moder-

nizacja uk³adu drogowego trwa tak¿e na

SzmulowiŸnie. Po niedawnym frezowaniu

Markowskiej pod czujnym okiem miesz-

kañców trwa modernizacja Kawêczyñskiej,

która zgodnie z przeprowadzonymi kon-

sultacjami spo³ecznymi ma charakterem

nawi¹zywaæ do remontowanej ponad 15

lat temu Z¹bkowskiej. Mam osobiœcie na-

dziejê, ¿e bêdzie to pocz¹tek wiêkszego

projektu rewitalizacyjnego w tej okolicy.

Warszawa nadal inwestuje w ZOO. Nowe

lokum wkrótce bêd¹ mia³y nosoro¿ce. Przy-

pomnieli sobie tak¿e o Pradze prywatni in-

westorzy. Po latach przygotowañ rozpoczy-

na siê ruch w Porcie Praskim, gdzie docelo-

wo powstaæ ma ponad 400 tysiêcy m2 po-

wierzchni, z czego po³owa to mieszkaniów-

ka. Pierwsze 30 mieszkañ w budynku przy

ulicy Krowiej wkrótce zapewne znajdzie swo-

ich w³aœcicieli. Wrze na terenach Konesera,

gdzie od Z¹bkowskiej do Bia³ostockiej reali-

zowana jest koncepcja ³¹cz¹ca funkcje:

mieszkaniow¹, handlow¹, biznesow¹ i kul-

turaln¹. Zamkniêcie stanu surowego obser-

wujê na Kamiennej 1, gdzie powstaje 8-kon-

dygnacyjny budynek mieszkalny z 95 loka-

lami mieszkalnymi, lokalami us³ugowymi na

parterze oraz miejscami gara¿owymi. Zmie-

nia swój charakter Z¹bkowska 5, gdzie nor-

weska firma doskonale wpisa³a siê w dotych-

czasow¹ zabudowê i realizuje tam eleganc-

kie apartamenty. Do budowy ca³ego osiedla

przymierza siê spó³ka Mennica Polska SA,

która zakupi³a du¿y teren by³ego FSO i pla-

nuje budowê tam osiedla mieszkaniowego

nosz¹cego robocz¹ nazwê „Dolina Wis³y”.

Zgodnie z zaprezentowan¹ koncepcj¹,

³¹czna powierzchnia u¿ytkowa zaplanowa-

nych tam obiektów mieszkalnych, biurowych

i handlowych wynosi³aby ok. 200 tys. m2.

Inwestuj¹ operatorzy mediów. Wkrótce bêd¹

powstawa³y nowe stacje transformatorowe

przy Kawêczyñskiej 36 i na rogu Strzelec-

kiej i Œrodkowej, a tak¿e nowe sieci kablo-

we SN i NN. Z przyjemnoœci¹ obserwujê dzia-

³alnoœæ praskich wspólnot mieszkaniowych.

Dziêki nim by³e budynki komunalne staj¹

siê coraz bardziej zadbane i bogatsze w

nowe elewacje. Buduje siê.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Buduje siê

Warszawski PiS znów rusza do ataku. Za-

chêceni krajowymi sonda¿ami dzia³acze par-

tii Kaczyñskiego poczuli cieñ nadziei na od-

bicie siê równie¿ w Warszawie, w której od

2006 roku s¹ w opozycji. I to z coraz gor-

szym stanem posiadania w Radzie Miasta,

skutkuj¹cym tym, ¿e Platforma Obywatel-

ska ma w niej dziœ samodzieln¹ wiêkszoœæ.

Od dziewiêciu lat Prawo i Sprawiedliwoœæ nie

mo¿e znaleŸæ sposobu na zaistnienie w War-

szawie. Strategia negowania wszystkiego, co

tylko zaproponuj¹ w³adze stolicy okaza³a siê

nieskuteczna, tym bardziej, ¿e media – a

za ich poœrednictwem warszawiacy – prze-

stali interesowaæ siê wielogodzinnymi tyra-

dami i popisami oratorskimi radnych PiS-u

podczas sesji Rady Miasta.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takim po-

mys³em mo¿e byæ referendum w sprawie

odwo³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pra-

wo i Sprawiedliwoœæ nie zdoby³o siê jednak

na jego zainicjowanie, nauczone doœwiad-

czeniami z poprzedniej, nieudanej próby re-

ferendum w sprawie prywatyzacji SPEC-u.

Dzia³acze partii Kaczyñskiego bali siê ko-

lejnej kompromitacji, dlatego w momencie

rozpoczêcia zbiórki podpisów pod odwo³a-

niem prezydent stolicy zachowali dystans

do tej inicjatywy. Organizatorzy okazali siê

jednak cwañsi od pisowskich strategów i

podbijali bêbenek informuj¹c co chwilê, ¿e

ju¿ praktycznie sami zebrali podpisy pod

odwo³aniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. PiS

ciœnienia nie wytrzyma³, obawiaj¹c siê, ¿e

mo¿e zostaæ zdetronizowany z pozycji li-

dera prawicowej opozycji w Warszawie i…

do referendum do³¹czy³, a nawet o nim

przes¹dzi³, dostarczaj¹c 50 tys. podpisów.

Teraz bêdziemy œwiadkiem rywalizacji po

prawej stronie sto³ecznej sceny politycznej

pomiêdzy Prawem i Sprawiedliwoœci¹ a

Warszawsk¹ Wspólnot¹ Samorz¹dow¹ o

tytu³ autora referendalnego sukcesu.

Równolegle do tego PiS postanowi³ rów-

nie¿ siêgn¹æ po swój sprawdzony orê¿, czyli

martyrologiê. Poniewa¿ nie uda³o siê im za-

w³aszczyæ kolejnej rocznicy Powstania War-

szawskiego, postanowili odwo³aæ siê do swo-

jego s³owa-klucza, a mianowicie dekomuni-

zacji. W wypadku Warszawy chodzi o postu-

lowane przez partiê Kaczyñskiego zmiany

nazw takich ulic, jak chocia¿by Armii Ludo-

wej, D¹browszczaków czy Modzelewskiego

oraz likwidacjê niektórych pomników z „Czte-

rech œpi¹cych” na czele. Najnowszy pomys³

PiS to uhonorowanie pomnikiem rotmistrza

Witolda Pileckiego, który sam w sobie nie

by³by z³y, gdyby nie fakt, ¿e mia³by on sta-

n¹æ w miejsce pomnika „œpi¹cych” na œrod-

ku Placu Wileñskiego. Na szczêœcie projekt

uchwa³y w tej sprawie przepad³, odrzucony

g³osami SLD i PO na ostatniej sesji. Nie zgo-

dziliœmy siê, aby historia by³a narzêdziem

politycznej manipulacji i ¿eby jedne pomniki

zastêpowaæ innymi. Jestem przekonany, ¿e

tak samo upadnie ca³y PiS-owski pomys³ de-

komunizacji i ma³o kto bêdzie tym zmartwio-

ny. Dziœ ludzie chc¹ nowych ulic, miejsc w

przedszkolach i ¿³obkach, a nie bicia piany i

polityczno-historycznych dywagacji.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

I znów próba

dekomunizacji

Warto przypomnieæ, sk¹d wziê³o siê za-

mieszanie z przepisami dotycz¹cymi przy-

spieszonych wyborów prezydenta Warsza-

wy po referendum odwo³uj¹cym Hannê

Gronkiewicz-Waltz. Prawo stanowi, i¿ o

tym, czy one siê odbêd¹, nie decyduje data

referendum, czyli 13 paŸdziernika, lecz

ich przewidywany termin. Je¿eli wypada

on (tak, jak jest w tym przypadku) po-

miêdzy dwunastym a szóstym miesi¹cem

przed koñcem kadencji, to o tym, czy maj¹

siê odbyæ, decyduje rada miasta podej-

muj¹c stosown¹ uchwa³ê. Je¿eli termin

wyborów wypada³by na mniej ni¿ szeœæ

miesiêcy przed koñcem kadencji, to siê

ich nie przeprowadza.

Doœæ to skomplikowane. Ale w grudniu

2005 r., gdy z pe³nienia funkcji prezyden-

ta Warszawy rezygnowa³ Lech Kaczyñski,

przepis by³ prosty: wyborów nie ma, je¿eli

do koñca kadencji zosta³o mniej ni¿ pó³

roku. Zosta³ prawie rok, wiêc nale¿a³o

przeprowadziæ w stolicy przyspieszone wy-

bory. Dominuj¹ce wówczas w Sejmie Pra-

wo i Sprawiedliwoœæ postanowi³o jednak do

tego nie dopuœciæ. Jeszcze 7 grudnia (gdy

wiadomo ju¿ by³o, ¿e Lech Kaczyñski od-

chodzi z ratusza) klub PiS z³o¿y³ w Sejmie

projekt ustawy zmieniaj¹cy okres nieprze-

prowadzania wyborów z 6 na 12 miesiê-

cy. Zaprotestowali prawnicy: przepis, jak

przepis, ale w tym przypadku nie pomo-

¿e, gdy¿ prawo nie dzia³a wstecz. W odpo-

wiedzi na te w¹tpliwoœci klub PiS ju¿ 27

grudnia z³o¿y³ autopoprawkê nakazuj¹c¹

uwzglêdniaæ „przyczyny, które wyst¹pi³y

przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy”.

Prawnicy nadal protestowali. Wtedy ktoœ

wymyœli³ zadziwiaj¹cy przepis z uchwa³¹

rady miasta w roli g³ównej. Ca³a sztuka

mia³a zaœ opieraæ siê na tym, ¿e Rada War-

szawy (w której wiêkszoœæ mia³o PiS) prze-

wlecze podjêcie uchwa³y do czasu, a¿ Sejm

sfinalizuje prace nad ustaw¹ pozwalaj¹c¹

na nieprzeprowadzanie wyborów. I rzeczy-

wiœcie: rada miasta uchwa³ê o wygaœniêciu

mandatu Lecha Kaczyñskiego podjê³a

dopiero 8 lutego 2006 r., w szeœæ dni po

og³oszeniu w Dzienniku Ustaw nowych

przepisów, uchwalonych w ekspresowym

tempie przez Sejm.

Pomiêdzy grudniem a lutym stolica nie

mia³a zatem prezydenta, to znaczy -

formalnie by³ nim nadal Lech Kaczyñski,

bêd¹c jednoczeœnie Prezydentem RP, na

co z kolei nie pozwala³a Konstytucja. Urzê-

dem kierowa³ w tym czasie wiceprezydent

Miros³aw Kochalski, który dopiero po

uchwale rady, 9 lutego, zosta³ powo³any

przez ówczesnego premiera Marcinkiewi-

cza na zarz¹dcê komisarycznego miasta.

Przeci¹gaj¹cy siê nadmiernie stan przej-

œciowy powodowa³ liczne komplikacje z

pe³nomocnictwami, szkodliwe dla miasta.

O tym, kto, jak i dlaczego

komplikowa³ proste sprawy

Przypuszczam, ¿e wspomnienie tego

zamieszania kierowa³o politykami PO

twierdz¹cymi, i¿ odwo³anie Hanny Gron-

kiewicz-Waltz spowoduje chaos w zarz¹-

dzaniu stolic¹. Tym razem nic takiego nie

nast¹pi. Chyba, ¿e Platforma planuje pójœæ

w œlady swoich poprzedników...

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Na wstêpie muszê przyznaæ, ¿e du¿¹ za-

let¹ felietonu jest jego forma pisana, bo po

ostatnim meczu z Czarnogór¹ jak wielu pew-

nie rodaków, mam do dziœ k³opoty ze stru-

nami g³osowymi po wyartyku³owaniu rado-

œci i frustracji w ostatniej minucie meczu. Na

gor¹co w emocjach chcia³oby siê powiedzieæ,

¿e znowu ¿egnamy siê z mundialem, bo za-

brak³o szczêœcia i za³atwi³ nas sêdzia w me-

czu o wszystko. Mo¿e jest w tym ŸdŸb³o racji,

ale w przekroju ca³ych eliminacji po prostu

byliœmy s³abi i zostaj¹ ju¿ mecze o honor i

honorarium. Legendarny mened¿er Liverpo-

olu Bill Shankly powiedzia³ kiedyœ, i¿ niektó-

rzy uwa¿aj¹, ¿e futbol jest spraw¹ ¿ycia i

œmierci, a tak naprawdê jest czymœ o wiele,

wiele wa¿niejszym. Ale niestety przegraliœmy,

wiêc zasadnym bêdzie pójœcie za s³owami

innego klasyka, który stwierdzi³, ¿e z rzeczy

najmniej wa¿nych futbol jest najwa¿niejszy.

A tych wa¿nych rzeczy, które do nas ostat-

nio docieraj¹, jest mnóstwo.

Stoimy u progu nowego konfliktu zbroj-

nego i niezdecydowania innych mocarstw,

czy wesprzeæ Amerykanów w ataku na Sy-

riê, gdzie ludzi prezydent gazuje nie w ko-

morach, ale ju¿ na ulicach. Wci¹¿ oswajamy

siê z myœl¹, ¿e po³owa naszych pieniêdzy w

OFE zostanie znacjonalizowana i zamienio-

na na zapis ksiêgowy. Zastanawiamy siê i

martwimy, czy owoc naszego ¿ywota zje

ZUS, czy jednak dostaniemy te œrodki przed

emerytur¹. Na warszawskie podwórko po-

woli wtacza siê kampania przedreferendal-

na, w ramach której g³ówny krytyk Pani Pre-

zydent prowadzi debatê z internautami, u¿y-

waj¹c s³ów powszechnie uwa¿anych za ob-

raŸliwe i bez zbytniej dba³oœci o figury reto-

ryczne. Jeszcze nie skoñczy³a siê doœæ ja³o-

wa dyskusja, czy karta warszawiaka jest

sprawiedliwa i czy nie dyskryminuje przy-

jezdnych, a ju¿ Pani Prezydent zapowiedzia-

³a, ¿e wejdzie do obiegu Warszawska Karta

Rodziny (WKR). Wszystkie p³ac¹ce podatki

w stolicy warszawskie rodziny od 2014 roku

bêd¹ mog³y korzystaæ na preferencyjnych

warunkach z komunikacji miejskiej oraz z

oferty sto³ecznych placówek sportowych, re-

kreacyjnych i kulturalnych. Karta m³odego

warszawiaka jako element WKR to od 2014

r. wprowadzenie dla dzieci z rodzin z troj-

giem dzieci rocznego biletu komunikacji

miejskiej za 99 z³ na ka¿de dziecko (do tej

pory by³y ulgi, jak dla wszystkich dzieci).

Dla dzieci z pozosta³ych rodzin (1-2 dzieci)

tañsze bilety 30-dniowe komunikacji miej-

skiej wa¿ne w 1. strefie biletowej. Bilet 30-

dniowy dla dzieci bêdzie kosztowa³ 49 z³, a

90-dniowy - 125 z³. Uprawnienia bêd¹ przy-

s³ugiwa³y do czasu ukoñczenia 20. roku

¿ycia. To po karcie warszawiaka kolejne do-

bre posuniêcie ratusza, zmierzaj¹ce do za-

chêcenia do p³acenia podatków w stolicy.

Na bia³o³êckim podwórku, a w³aœciwie w

œrodowisku sportowym, pojawi³a siê kolej-

na dobra informacja. Bêd¹ œrodki na mo-

dernizacjê boiska BOS przy ul. Strumyko-

wej. Na ostatniej sesji radni zawnioskowali

do Rady Warszawy o dodatkowe œrodki w

wys. 1,7 mln z³. Pozwol¹ one na po³o¿enie

nowej sztucznej nawierzchni, lifting trybun,

a co najwa¿niejsze dla bia³o³êckich klubów,

bêdzie to pe³nowymiarowy obiekt, certyfi-

kowany przez Mazowiecki Zwi¹zek Pi³ki

No¿nej. Za rok o tej porze prace powinny

byæ ukoñczone. Poza tym najprawdopodob-

niej w tym roku oddane bêdzie zaplecze

kontenerowe boiska (równie¿ wkrótce pe³no-

wymiarowego) Syrenka w Parku Picassa. Z

prawdziwego zdarzenia szatnie, toalety,

pokoje sêdziowskie itp. pozwol¹ na bezpro-

blemowe rozgrywanie meczów.

Pozostaj¹c jeszcze w klimatach sporto-

wych, pragnê poinformowaæ, ¿e w ubieg³¹

sobotê odby³ siê d³ugo oczekiwany masowy

Bieg przez Most na dystansie 10 km. Zain-

teresowanie przekroczy³o nasze oczekiwa-

nia, bowiem na starcie stanê³o oko³o 400

biegaczy. Przy piêknej, upalnej pogodzie,

rzesza biegaczy sprawdzi³a wytrzyma³oœæ

nowego mostu Marii Sk³odowskiej-Curie oraz

wa³u wiœlanego. To pokazuje, jak du¿e za-

potrzebowanie jest na kulturê fizyczn¹ w

Warszawie. Dlatego, jako w³adze Bia³o³êki,

mo¿emy potwierdziæ, ¿e w latach kolejnych

Bieg przez Most bêdzie sta³ym elementem

sportowego kalendarza. Mamy te¿ plany, jak

uatrakcyjniæ przysz³oroczn¹ edycjê biegu i

podwoiæ listê startow¹. Ale dopóki wszystko

nie zostanie dopiête na ostatni guzik, niech

zostanie tajemnic¹...

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Kultura fizyczna

i polityczna

Szanowni Pañstwo, w ramach akcji „Zapomniani Patroni

Praskich Ulic” oraz w zwi¹zku z 74. rocznic¹ œmierci warszaw-

skiego architekta Józefa Szanajcy, Nowa Gazeta Praska ma

przyjemnoœæ zaprosiæ na imprezê edukacyjno-kulturaln¹, która

odbêdzie siê 24 wrzeœnia o godz. 12:00 przy pomniku Józefa

Szanajcy, u zbiegu ulic: Jagiellonskiej i Józefa Szanajcy.  

W programie imprezy miêdzy innymi: szereg ciekawych

historyjek o przedwojennej Stolicy, o których opowie Mieczys³aw

Janiszewski - przewodnik po Warszawie, konkursy z nietu-

zinkowymi nagrodami oraz inne wydarzenia towarzysz¹ce.

Zaproszenie
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dokoñczenie ze str. 1

stwami – zagro¿one praskie

kamienice nafaszerowane ró¿-

nego rodzaju czujkami wstrz¹-

sowymi i zabezpieczeniami,

300 metrów tunelu pod dnem

Wis³y, zmienna struktura grun-

tu. Nie by³o ³atwo, ale uda³o siê

pokonaæ planowy odcinek w

czasie krótszym ni¿ zak³ada-

no, pokonuj¹c 25-30 metrów

na dobê. Krystyna wtargnê³a

na stacjê docelow¹ z gracj¹

s³onia, forsuj¹c œcianê szcze-

linow¹ tzw. false tunelu i odry-

waj¹c z niego wielkie fragmen-

ty betonu. Maszyna zostanie

teraz poddana serwisowaniu,

nastêpnie zostanie roz³o¿ona

na czêœci i wydobyta z wnêtrza

stacji, zaœ do tunelu, który wy-

kona³a - wkrocz¹ ekipy mon-

tuj¹ce torowisko.

Tropem Krystyny zmierza

Elisabetta, dr¹¿¹ca równoleg³y

tunel na tej samej trasie. Nie-

bawem dotrze do stacji Cen-

trum Nauki Kopernik. Musia³a

pokonaæ te same trudnoœci,

mozolnie przeciskaj¹c siê pod

fundamentami praskich kamie-

nic. J¹ równie¿ czeka teraz

niebezpieczne przejœcie pod

dnem Wis³y.

Anna wyrusza w kierunku

Centrum Nauki Kopernik. Bê-

dzie to ostatni odcinek tunelu

na lewym brzegu Wis³y. Na

stacji Nowy Œwiat – Uniwersy-

tet Anna by³a serwisowana i

poddawana niezbêdnym na-

prawom. Czeka j¹ trudny od-

cinek. Bêdzie pokonywa³a naj-

d³u¿szy w swojej karierze dy-

stans. Na dobitkê musi siê

przebiæ przez skarpê war-

szawsk¹, wspinaj¹c siê pod

najwiêkszym k¹tem na tym

odcinku budowy metra. Wspi-

naczka bêdzie jednak w miarê

bezbolesna. K¹t nachylenia

z³agodzi znacz¹co d³ugoœæ

odcinka – 951 metrów.

Wszystkie tarcze koñcz¹ dr¹-

¿enie ju¿ w paŸdzierniku, jeœli

oczywiœcie wszystko bêdzie prze-

biegaæ zgodnie z planem. Wów-

czas 6 kilometrów tuneli po³¹czy

pod ziemi¹ Pragê z Wol¹.

Lato z metrem

Dzieci spêdzaj¹ce wakacje

w Warszawie, w ramach akcji

„Lato w mieœcie”, mia³y w koñ-

cu lipca niepowtarzaln¹ okazjê

przyjrzenia siê budowie metra

od kuchni. W Punkcie Informa-

cyjnym II linii metra zabawa

by³a przednia. Dzieci ubrane w

kaski i kamizelki konserwowa-

³y elementy tn¹ce tarczy TBM,

wylewa³y beton, pokonuj¹c tu-

nelowy tor przeszkód musia³y

uwa¿aæ na pracuj¹ce dŸwigi.

Wszystko to oczywiœcie wirtu-

alnie, trzeba wiêc by³o urucho-

miæ spor¹ dozê wyobraŸni.

Podzieleni na grupy m³odzi

budowniczowie byli zarówno

szefami, jak i szeregowymi

pracownikami budowy metra.

Wodze fantazji mo¿na by³o

popuœciæ buduj¹c maszyny

dr¹¿¹ce i tworz¹c projekty sta-

cji metra i poszczególnych tu-

neli. Inspiracj¹ by³y obejrzane

wczeœniej filmy z prawdziwej

budowy II linii metra. Powsta-

³o mnóstwo prac plastycznych.

Na jednych mo¿na ogl¹daæ

panoramê Warszawy z wej-

œciami do metra, na innych

gotowe ju¿ stacje metra, na

jeszcze innych plac budowy z

koparkami, dŸwigami i innymi

maszynami, na kolejnych tar-

cze TBM dr¹¿¹ce podziemne

tunele. Wszystkie prace dzie-

ci bêdzie mo¿na ogl¹daæ po

wakacjach na specjalnie w tym

celu zorganizowanej wystawie.

Zadowoleni z I linii

Jak wynika z przeprowadzo-

nej na zlecenie spó³ki Metro

Warszawskie ankiety, w której

wziê³o udzia³ ponad 1500 re-

spondentów, warszawiacy s¹

na ogó³ zadowoleni z I linii me-

tra. Nikt nie pyta³ respondentów

o utrudnienia w kursowaniu tej

linii w zwi¹zku z budow¹ II linii i

koniecznoœci¹ nadprogramo-

wych przesiadek, bo jak ³atwo

siê domyœliæ wynik móg³by byæ

nieco gorszy. Zadowoleni pasa-

¿erowie stanowi¹ spory odse-

tek – 93,9%. Ci oceniaj¹ funk-

cjonowanie metra dobrze i bar-

dzo dobrze. 87% badanych po-

zytywnie ocenia czêstotliwoœæ

kursowania sk³adów w godzi-

nach od 4 rano do 14 po po³ud-

niu. Nieco gorzej jest, jeœli cho-

dzi o kursy wieczorne od 19 do

24. Tu zadowolonych jest 74%.

Wysoko oceniono punktual-

noœæ kursowania - 94% pozy-

tywnych ocen, szybkoœæ jazdy

– 91% i bezpieczeñstwo – 92%

respondentów. Niez³¹ ocenê

otrzyma³ równie¿ system infor-

macji w wagonach i na sta-

cjach metra – 84%. Najgorzej

wypad³y udogodnienia dla

osób niepe³nosprawnych.

61% respondentów uzna³o je

za wystarczaj¹ce.

Najbardziej podoba siê sta-

cja Plac Wilsona, na drugim

miejscu znajduj¹ siê Stare

Bielany, zaœ na trzecim stacja

Wilanowska.

Wnioski z przeprowadzanych

rokrocznie ankiet s³u¿¹ m.in.

wdra¿aniu usprawnieñ dla pa-

sa¿erów. Temu celowi bêdzie

z pewnoœci¹ s³u¿y³ nowy tabor

– 35 niedawno zakupionych

poci¹gów Inspiro. Na razie s¹

testowane na torze w bazie na

Kabatach, a tak¿e noc¹ na I

linii. W przysz³oœci bêd¹ obs³u-

giwa³y II liniê metra, wespr¹

tak¿e tabor I linii.

Nowy sk³ad ma nowocze-

sny, nietypowy przód, zaœ

wagony s¹ po³¹czone ze sob¹

przegubami, co znacz¹co

u³atwia przemieszczanie siê

pasa¿erów. Nowe poci¹gi s¹

l¿ejsze, dziêki czemu konsu-

muj¹ mniej energii elektrycznej.

Na tory I linii metra Inspiro

rusz¹ na prze³omie wrzeœnia

i paŸdziernika tego roku.

(egu)

Ratusz wreszcie zauwa¿y³, ¿e

dysproporcje pomiêdzy lewo- i

prawobrze¿n¹ Warszaw¹ s¹ zbyt

wielkie. To na lewy brzeg Wis³y

trafia wiêkszoœæ œrodków miej-

skich, w tym pozyskanych z fun-

duszy zewnêtrznych. Wed³ug

szacunków strony spo³ecznej

nak³ady poniesione na inwesty-

cje miejskie w Œródmieœciu by³y

kilkakrotnie wiêksze ni¿ te, które

podjêto na Pradze, równie¿ bê-

d¹cej dzielnic¹ œcis³ego centrum.

Wiadomo ju¿ powszechnie,

¿e termin „rewitalizacja” by³ w

minionych latach mocno nad-

u¿ywany dla dzia³añ bêd¹cych

zwyk³ymi remontami. Tymcza-

sem warto podkreœliæ, ¿e jest to

„proces zmian przestrzennych,

technicznych, spo³ecznych i go-

spodarczych podjêtych w inte-

resie publicznym, których celem

jest wyprowadzenie obszaru z

sytuacji kryzysowej, przywróce-

nie mu dawnych funkcji b¹dŸ

znalezienie nowych funkcji oraz

stworzenie warunków do jego

dalszego rozwoju z wykorzysta-

niem jego w³asnego wewnêtrz-

nego potencja³u”.

Projekty rewitalizacyjne by³y

dot¹d rozrzucone po ca³ej

Warszawie, a do dzielnico-

wych mikroprogramów wpisy-

wano remonty starej infrastruk-

tury, przy czym czêsto jedynym

kryterium wyboru by³a gotowa

dokumentacja projektowa.

Zg³aszano tak¿e remonty bu-

dynków zarz¹dzanych przez

wspólnoty, z nadziej¹ na uzy-

skanie dofinansowania nie-

zbêdnej modernizacji. W rezul-

tacie rozproszenie œrodków i

nie zawsze w³aœciwe ich wy-

datkowanie spowodowa³o, ¿e

nigdzie nie osi¹gniêto celów

przewidzianych w powy¿szej

definicji rewitalizacji.

Miasto jednak wyci¹gnê³o

wnioski z tej lekcji i postanowi³o

zmieniæ dotychczasow¹ strate-

giê. Zintegrowany Program Re-

witalizacji to wynik oceny dotych-

czasowych przedsiêwziêæ po-

dejmowanych przez miasto w tej

sferze. Ma koncentrowaæ wi¹z-

ki polityk miejskich na niewielkim

obszarze. To miasto podejmuje

inicjatywê przy pomocy dzielnic,

a nie odwrotnie, jak by³o dotych-

czas. Za³o¿ono te¿ anga¿owa-

nie podmiotów prywatnych i or-

ganizacji spo³ecznych.

Prezydent Olszewski jako

dobry przyk³ad wspó³pracy

wymienia projekt „Blok, po-

dwórko, kamienice - o¿ywi³y siê

dzielnice” przygotowany m.in.

we wspó³pracy ze Stowarzy-

szeniem Od-Blokuj. W jego

wyniku przy udziale mieszkañ-

ców uda³o siê urz¹dziæ zieleñ i

stworzyæ place zabaw na kilku-

nastu praskich podwórkach

bez anga¿owania wielkich

œrodków. Projekty „twarde” i

„miêkkie” maj¹ byæ skorelowa-

ne. Za najwa¿niejszy cel uzna-

je siê w³aœnie integracjê miesz-

kañców, nie zaœ sam¹ aran¿a-

cjê przestrzeni, bowiem pro-

gram nad realizacjê zadañ ma

przedk³adaæ rozwi¹zywanie

problemów. BodŸcami proce-

sów rewitalizacyjnych maj¹

byæ: poprawa dostêpnoœci ko-

munikacji i jakoœci transportu,

integracja mieszkañców, wpro-

wadzenie na tych obszarach

ogólnomiejskich funkcji kultu-

ralnych, gospodarczych i tury-

stycznych oraz poprawa jako-

œci przestrzeni. Przygotowywa-

ne s¹ np. zmiany w uchwale o

najmie lokali u¿ytkowych,

umo¿liwiaj¹ce bardziej ela-

styczne ustalanie warunków na

obszarze objêtym programem.

Program ma mieæ charakter

operacyjny i s³u¿yæ do skoordy-

nowania dzia³añ miejskich na

danym obszarze, a nie do pozy-

skiwania pieniêdzy na remonty.

Dotychczas w miejskim progra-

mie rewitalizacji znalaz³o siê 369

mln z³, z czego ju¿ wydano 244

mln, zaœ dodatkowo œrodki unij-

ne to zaledwie 62 mln z³. Remon-

ty domów komunalnych maj¹

byæ kontynuowane niezale¿nie

od wprowadzenia Zintegrowane-

go Programu Rewitalizacji.

Wstêpnie wyodrêbniono te¿

tereny, które program mia³by

obejmowaæ. Na Pradze Pó³noc

to obszar Bia³ostocka – Mar-

kowska – Kijowska – Targowa,

Targowa – Marcinkowskiego –

Wybrze¿e Szczeciñskie – Plac

Weteranów oraz Wojnicka –

Kawêczyñska – Otwocka. Na

Targówku Fabrycznym s¹ to

tereny w obrêbie ulic Naczel-

Rewitalizacja Pragi w planach ratusza
Rewitalizacja na terenach Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie

oraz Targówka ma staæ siê jednym z priorytetów miasta,

które przygotowuje Zintegrowany Program Rewitalizacji na

lata 2014-2020. Za to przedsiêwziêcie odpowiada wicepre-

zydent Micha³ Olszewski, do zesz³ego roku zbieraj¹cy do-

bre opinie o swojej pracy szef miejskiego Biura Funduszy

Europejskich. Program powstaje w Wydziale Rewitalizacji

w Biurze Polityki Lokalowej m.st. Warszawy.

nikowska – Ziemowita – Kle-

mentowicka, zaœ na Targówku

Mieszkaniowym obszar Œwiê-

ciañska – Radzymiñska – Raj-

grodzka. Na Pradze Po³udnie

program ma obj¹æ tak¿e Park

Skaryszewski.

Nowy program rewitalizacji

wci¹¿ jest w fazie przygotowañ.

Zbierane s¹ informacje na te-

mat problemów i potrzeb po-

szczególnych dzielnic. Pierw-

sze opinie dzielnicowych komi-

sji dialogu spo³ecznego na Pra-

dze Pó³noc i Po³udnie by³y ra-

czej ostro¿ne. Pó³nocnopraski

DKDS zg³osi³ zastrze¿enia za-

równo do obszarów przyjêtych

w programie, jak i projektów in-

nych inwestycji, które siê w pro-

jekcie programu znalaz³y, jak

odcinaj¹ce Pragê od Wis³y po-

szerzenie Wybrze¿a Helskiego,

czy niezwykle kosztowna budo-

wa domu kultury w Parku Pra-

skim. Podnoszono te¿ potrze-

bê wiêkszego udzia³u spo³ecz-

nego w podejmowanych decy-

zjach. Spotkania konsultacyjne

zapowiadaj¹ siê raczej burzli-

wie, bowiem wobec skali zanie-

dbañ potrzeby i oczekiwania

mieszkañców s¹ ogromne.

W najbli¿szych miesi¹cach

odbêd¹ siê spotkania z dzielni-

cowymi Komisjami Dialogu Spo-

³ecznego Pragi Pó³noc i Po³ud-

nie oraz bran¿owe seminaria

(przedsiêbiorczoœæ, sfera kultu-

ry). W ich wyniku ma powstaæ

dokument, który bêdzie podle-

ga³ szerszym konsultacjom spo-

³ecznym. W ten sposób ju¿ na

etapie planowania ratusz chce

integrowaæ mieszkañców.

Nowy program miejskiej re-

witalizacji ma byæ zaprezento-

wany w po³owie 2014 r., sta-

j¹c siê jedn¹ z najwa¿niej-

szych inwestycji Warszawy.

Kr.

TANIE OKNA

(z tym og³oszeniem

rolety wew. gratis)

ul. Radzymiñska 116

tel. 600-925-147

22 679-23-41

Tarcze dr¹¿¹


