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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

dokoñczenie na str. 6

� 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

dokoñczenie na str. 3

Klinika Stomatologiczno-Lekarska

o szerokim zakresie us³ug medycznych

www.demeter.com.pl

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94, 536-833-777
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Gaz rozweselaj¹cy - PROMOCJA!

Szpital z akredytacj¹

Wraz z zakoñczeniem cen-

tralnego odcinka II linii metra

mieszkañcy Œródmieœcia otrzy-

maj¹ bonus w postaci d³ugo

oczekiwanej œcie¿ki rowerowej,

biegn¹cej nad lini¹ metra.

Budowa II linii metra – du¿o zieleni

Zielono mi …

Odtworzono ju¿ ca³kowicie

zieleñ przy stacjach Dworzec

Wileñski, Stadion Narodowy,

Rondo ONZ i Rondo Daszyñ-

skiego. Do koñca wrzeœnia

Na stacji Centrum Nauki Kopernik prace trwaj¹ ca³¹ dobê. W systemie czterozmia-

nowym pracuje tu 450 osób. Tymczasem wci¹¿ nie ruszy³ plebiscyt Polskiego Radia i

warszawskiego Ratusza, w którym warszawiacy maj¹ dokonaæ wa¿nego wyboru –

czyim g³osem bêd¹ podawane komunikaty II linii metra. Do wyboru s¹ m. in. –

niezrównany g³os Krystyny Czubówny, piêkny baryton Tomasza Knapika, g³osy Soni

Bohosiewicz i Jaros³awa Boberka. A czas nagli.

zazieleni¹ siê stacje: Cen-

trum Nauki Kopernik, Nowy

Œwiat – Uniwersytet i stacja

Œwiêtokrzyska. W sumie na-

sadzonych zostanie 250

drzew i 23 tys. krzewów, a

nowe trawniki zajm¹ obszar

45 tys. m2 Gatunki zosta³y

dobrane pod k¹tem miejskich

warunków bytowania. Drze-

wa i krzewy musz¹ byæ wy-

trzyma³e i odporne na zanie-

czyszczenia. Wœród drzew

przewa¿aæ bêd¹ brzozy, lipy,

platany, d¹b czerwony i klon.

Jeœli chodzi o krzewy, bêd¹

to: pêcherznica, tawu³a ja-

Rodzina Wedlów (odc. 2)
Historia praskich rodów

Emil i Eugenia Wedlowie

mieli troje dzieci: Jana Józe-

fa (ur. w 1874 r.), Eleonorê

(ur. w 1884 r. ) i Zofiê (ur. w

1893 r.). Na swego nastêp-

cê Emil wyznaczy³ syna,

Jana. By³ on od razu przy-

gotowywany do przejêcia fir-

my. Po ukoñczeniu gimna-

zjum Górskiego w Warsza-

wie, kszta³ci³ siê za granic¹.

Studiowa³ w Königlische

Technische Hohschule w

Berlinie, a nastêpnie uzyska³

doktorat z chemii spo¿yw-

czej na wydziale matema-

tyczno-przyrodniczym na

Uniwersytecie we Freiburgu

w Szwajcarii. W³ada³ biegle

trzema jêzykami: niemiec-

kim, angielskim i francuskim.

Pomimo tego przygotowania

teoretycznego, musia³

przejœæ w rodzinnej firmie

przez wszystkie stanowiska

i dopiero wtedy otrzyma³ od

ojca tzw. prokurê, czyli pra-

wo podpisywania dokumen-

tów, co by³o równoznaczne

Jan Wedel i jego s³odka fabryka na Pradze

z uznaniem go za pe³no-

prawnego wspólnika.

Firma szybko siê rozwija-

³a. Fabryka przy Szpitalnej

posiada³a piêæ maszyn do

produkcji biszkoptów, jeden

piec mechaniczny do wypie-

ku i szereg udogodnieñ tech-

nicznych, nie stosowanych w

innych polskich wytwórniach.

Roczna wartoœæ produkcji

siêga³a wówczas 200 tys. ru-

bli. Wedlowskie wyroby od-

znaczane by³y regularnie od

1865 roku medalami i dyplo-

mami na miêdzynarodowych

wystawach i konkursach. Od

dokoñczenie na str. 5

Pomimo spo³ecznych

protestów, wywo³anych

planami wyciêcia 101

drzew w Parku Praskim,

ZOM uparcie d¹¿y do reali-

zacji swoich planów. Jest

ju¿ decyzja Sto³ecznego

Konserwatora Zabytków,

zezwalaj¹ca na usuniêcie z

terenu parku kolejnych 30

drzew. Latem w trybie pil-

nym, powo³uj¹c siê na za-

gro¿enie dla u¿ytkowników

parku, wyciêto kilkanaœcie

drzew. Jak widaæ to nie ko-

niec. Poniewa¿ w wyniku

zleconych przez konserwa-

tora fachowych oglêdzin

nie stwierdzono wystêpo-

wania organizmów podle-

gaj¹cych ochronie, a stan

wytypowanych do wycinki

30 drzew nie jest najlepszy,

trudno by³o siê spodziewaæ

innej decyzji.

Park Praski.

Znów grozi

wycinka

Akredytacja, któr¹ przeprowa-

dza niezale¿na komisja z Cen-

trum Monitorowania Jakoœci w

Ochronie Zdrowia, trwa 2-3 dni,

natomiast okres przystosowania

szpitala do wymogów standardów

od 8 miesiêcy dla mniejszych

szpitali, licz¹cych sobie 400-500

³ó¿ek, do nawet 2 lat dla du¿ych,

ponad 1000-³ó¿kowych. Obecnie

szpitali certyfikowanych jest w

Polsce 168, a w Warszawie 9.

Aby uzyskaæ akredytacjê, trzeba

spe³niæ minimum 75 procent wy-

mogów standaryzacyjnych. Szpi-

tal Praski uzyska³ 82. Ten dyplom

mo¿e u³atwiæ zwiêkszenie kon-

traktu z Narodowym Funduszem

Zdrowia, co ma du¿e znaczenie

dla bytu szpitala.

Akredytacja nie jest czymœ

przyznanym na zawsze. Nastêp-

na ocena bêdzie mia³a miejsce za

3 lata. Przy tej okazji zebranym

na uroczystoœci przedstawi³ siê

nowo mianowany prezes spó³ki

Szpital Praski, dr Krzysztof Rymuza,

mened¿er i chirurg z wieloletnim

sta¿em, który zast¹pi³ na tym

stanowisku Halinê Depcik.       T

- Tego certyfikatu nie mo¿na kupiæ; trzeba na niego naprawdê solidnie zapracowaæ –

powiedzia³ Marcin Kalinowski z Dzia³u Akredytacji Standaryzacji Centrum Monitorowania

Jakoœci w Ochronie Zdrowia na uroczystoœci wrêczenia tego dokumentu Szpitalowi

Praskiemu 19 wrzeœnia. Przytoczy³ przy tym niepokoj¹ce dane. Szacuje siê, ¿e w USA

ok. 30-40% pacjentów nie otrzymuje zalecanej opieki. Natomiast w krajach UE ok. 8-12%

pacjentów cierpi z powodu m.in. zaka¿eñ wewn¹trzszpitalnych, b³êdów w farmakoterapii,

chirurgicznych i diagnostycznych. Dane œwiatowe pokazuj¹, ¿e u 3 do 17% pacjentów

po du¿ych operacjach wystêpuj¹ powik³ania, co przek³ada siê na liczby siêgaj¹ce nawet

39 mln osób, a œmiertelnoœæ z tych powodów siêga nawet 1,8 mln. To by³o jedna z

przyczyn wprowadzenia certyfikatów jakoœci. Maj¹ siê one przyczyniæ do m.in. zmniej-

szenia ryzyka oko³ooperacyjnego, kontroli zaka¿eñ w szpitalach, a przede wszystkim,

po³o¿enia wiêkszego nacisku na samego pacjenta, a nie tylko na technologie.
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Modernizacja terenu

wewn¹trzosiedlowego na

terenie osiedla Praga I - w

kwartale ulic: Ratuszowa,

Targowa, Œwiêtych Cyryla i

Metodego, Jagielloñska.

Œrodki zosta³y wygenero-

wane dla dzielnicy: na

zwiêkszenie bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, podnie-

sienie estetyki osiedla,

zagospodarowanie zieleni.

Osiedle Praga I w kwartale

ulic: Jagielloñska, Ratuszowa,

Targowa oraz s³owiañskich

Œwiêtych Cyryla i Metodego

- jest wpisane do rejestru

zabytków województwa

mazowieckiego i podlega

ochronie zgodnie z przepisami

ustawy o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami.

Teren przeznaczony pod

realizacjê tej inwestycji po³o-

¿ony jest wœród zabudowy

mieszkaniowej osiedla Praga I.

Jest ono pierwszym powojen-

nym praskim osiedlem.

Sk³ada siê g³ównie z dwu-

i trzypiêtrowych budynków.

Okalaj¹ je ulice Œw. Cyryla i

Metodego, Jagielloñska, Ra-

tuszowa i Targowa.

Osiedle Praga I zosta³o

zbudowane w latach 1948-

1952 na zlecenie Zak³adu

Osiedli Robotniczych - na

dawnych terenach wojsko-

wych, zlikwidowanych tu¿

po II wojnie. Projektantami

osiedla byli Helena i Szymon

Syrkusowie.

Cechami charakterystycznymi

pierwszych postawionych tu

budynków s¹: bia³a ceg³a

„licówka” (zamiast tynku).

Czêœciowo oszklone, jasne

klatki schodowe oraz prze-

œwity wsparte na s³upach.

Twórcy w swoim projekcie

zak³adali rozmieszczenie

skwerów i przestrzeni zielo-

nych pomiêdzy budynkami.

Du¿o s³oñca i roœlinnoœci

mia³o byæ przeciwnoœci¹

ponurych podwórek „studni”

- przedwojennych kamienic

czynszowych. Dobrze uzbro-

jone tereny okaza³y siê zbyt

cenne, aby je zostawiæ na

skwerki i tereny zielone. Dla-

tego w pierwszej po³owie lat

szeœædziesi¹tych XX wieku

pomiêdzy budynkami osiedla

postawiono dodatkowo kilka

wy¿szych budynków z szarej

ceg³y. Projektantami drugiej

partii bloków byli Helena i

Leszek So³onowiczowie oraz

Stanis³aw Solarski.

Obecnie w najmniej zmie-

nionym kszta³cie zachowa³

siê uk³ad przestrzenny po-

dwórka pomiêdzy budynkami

zlokalizowanymi wzd³u¿ ul.

Targowej (s³ynny „faluj¹cy”

dom) i wzd³u¿ wewnêtrznej,

œlepej uliczki Kameralnej,

wytyczonej w roku 1962, przy

której znajduj¹ siê budynki

przedwojenne: nr 1 – z 1930 r.,

nr 3 – z 1935 r.

W budynku wzd³u¿ ul.

Jagielloñskiej mieszkañcy

zabudowali przeœwity po-

wiêkszaj¹c mieszkania, po-

garszaj¹c jednak warunki

przewietrzania osiedla. Prze-

œwity zachowa³y siê w bu-

dynku usytuowanym wzd³u¿

ul. Cyryla i Metodego.

Skala zabudowy i charakter

tutejszej architektury - na

skutek dobudowy - jest bardzo

niejednorodna i waha siê od

IV do IX kondygnacji.

Na terenie osiedla ponad-

to jest zlokalizowane - na

wydzielonej dzia³ce - dwu-

kondygnacyjne przedszkole.

Pod wzglêdem wyrazu archi-

tektonicznego i uk³adu urba-

nistycznego jest to obszar

doœæ jednolity, o konsekwent-

nej jednak kompozycji urba-

nistycznej. W szczególnoœci

dotyczy to wspomnianego

terenu wzd³u¿ ul. Targowej.

Tereny zieleni nie posia-

daj¹ obecnie wyraŸnej kom-

pozycji przestrzennej lub te¿

przez lata utraci³y j¹ na sku-

tek postêpuj¹cej degradacji.

Wyj¹tkiem jest niew¹tpliwie

teren wzd³u¿ ul. Targowej.

Dok³adny opis znajduje siê w

czêœci o gospodarce zieleni¹

(rozdzia³ II niniejszego opra-

cowania).

Nale¿y równie¿ podkreœliæ,

¿e wewnêtrzne podwórka

zosta³y - zapewne na fali

„mody” lat 70. i 80. w wielu

przypadkach (nawet w ca³o-

œci) zalane asfaltem. Na te-

renie znajduje siê wewnêtrz-

ny dojazd ko³owy od ulicy

Kameralnej do Œw. Cyryla i

Metodego w formie w¹skiej –

3,0 m - uliczki osiedlowej oraz

liczne tu „dzikie parkingi”,

powoduj¹ce znaczne znisz-

czenia i degradacjê resztek

zieleni. Bêd¹ce nieestetycz-

nym tworem, stwarzaj¹cym

du¿¹ uci¹¿liwoœæ dla miesz-

kañców osiedla.

Wzd³u¿ budynku przy ul.

Jagielloñskiej wewnêtrzna

uliczka przebiega bezpoœrednio

przy schodach wejœciowych do

klatek schodowych budynku.

Mieszkañcy wielokrotnie

poruszali kwestiê dojazdów

ko³owych i miejsc postojowych.

Prace rewitalizacyjne na

osiedlu Praga I by³y podzie-

lone na dwa etapy robót.

Pierwszy etap robót obej-

mowa³:

• wymianê powierzchni i

modernizacjê istniej¹cych

ci¹gów pieszych i dojazdów

ko³owych, a tak¿e sankcjonu-

je, w uzasadnionych przypad-

kach, œcie¿ki piesze zwycza-

jowe. Wzd³u¿ uliczki dojazdo-

wej wewnêtrznej realizacjê

nowych tras ci¹gów pieszych.

Sama uliczka zosta³a posze-

rzona do szer. 4,0 m dla za-

pewnienia bezpieczeñstwa

dojazdów awaryjnych.

• Ponadto uporz¹dkowano

dzikie miejsca postojowe i

wyznaczono je zgodnie z

normami i wymaganiami pra-

wa budowlanego. Zespo³y

miejsc postojowych nie prze-

kraczaj¹ iloœci 10 miejsc po-

stojowych, przy za³o¿eniu

zachowania odleg³oœci od

okien 10 m i odleg³oœci po-

miêdzy nimi min. 10,0 m. Za-

planowano tam, gdzie jest

taka mo¿liwoœæ, rozdzielenie

ruchu pieszego od ko³owego

przed budynkami poprzez

wydzielenie ci¹gów pieszych.

• Placyk przy dawnej fon-

tannie i baseniku zosta³

przekszta³cony w klomby z

trawami ozdobnymi o zge-

ometryzowanym uk³adzie.

• Nawierzchnia ci¹gów

pieszych wykonana zosta³a

z uszlachetnionych p³yt

chodnikowych. Dojazdy ko³owe,

remontowane i modernizowane,

maj¹ nawierzchniê wykonan¹

z uszlachetnionej kostki be-

tonowej brukowej w kolorze

szarym i antracytowym.

Nasza dzielnica zmienia siê i piêknieje…
Plac budowy drugiej nitki metra ka¿dego dnia wygl¹da

inaczej. Ci¹g komunikacyjny Al. Solidarnoœci jest

ju¿ prawie dro¿ny. Na ul. Targowej trwaj¹ ju¿ prace

wykoñczeniowe. A g³ówny wêze³ komunikacyjny ma byæ

oddany za oko³o 1,5 miesi¹ca. Praga Pó³noc diametralnie

zmienia siê nie tylko w bezpoœredniej okolicy Placu

Wileñskiego. Przemiana objê³a równie¿ Pragê I i Pragê II.

Dzielnica po prostu piêknieje…

Drugi etap prac obejmowa³:

• wykonanie chodnika przy

drodze wewnêtrznej wzd³u¿

budynku Jagielloñska 44A z

uszlachetnionej kostki beto-

nowej i uszlachetnionych p³yt

betonowych,

• placu zabaw pomiêdzy

budynkami Kameralna 1, Ka-

meralna 1A oraz Jagielloñska

44A. Nawierzchnia placyku

zabaw wykonana z p³yt z gra-

nulatu gumowego, obrze¿a

elastyczne, wraz z rozmiesz-

czeniem ³awek, œmietniczek,

przyrz¹dów zabawowych,

miejsc postojowych zlokalizo-

wanych pomiêdzy budynka-

mi Kameralna 3, Kameralna

1, Kameralna 1A i Cyryla i

Metodego, Jagielloñska 44B

i Jagielloñska 44A.

• Miejsca parkingowe usy-

tuowane w obrêbie podwórek

zosta³y wykonane z ekop³yt

betonowych a¿urowych lub z

kostki betonowej a¿urowej,

zagospodarowanie zieleni na

terenie Osiedla Praga I.

• Zaprojektowano te¿

wyraŸn¹ kompozycjê prze-

strzenn¹, nadano jej harmonijny

charakter, wyeliminowano

chaos i degradacjê kompozycji,

spowodowan¹ przypadkowo-

œci¹ nasadzeñ. Kompozycja

roœlin podyktowana zosta³a

tak¿e przyjêtym programem

funkcjonalnym terenu osiedla.

Jego celem jest stworzenie

miejsc o zró¿nicowanym

charakterze: dekoracyjnych,

os³oniêtych, izolacyjnych,

s³u¿¹cych wypoczynkowi.

• Projektowane s¹ ró¿no-

rodne gatunki roœlin, uzupe-

³niaj¹ce i wzbogacaj¹ce zie-

leñ. Wybrano roœliny najbar-

dziej odpowiednie do formo-

wania zdecydowanych plam,

szybko siê rozrastaj¹ce,

tworz¹ce zwart¹ okrywê,

uniemo¿liwiaj¹c¹ rozwój

chwastów, a zarazem zno-

sz¹ce doœæ dobrze nieko-

rzystne warunki œrodowiskowe.

Tworz¹ one kompozycjê

opart¹ na kontraœcie pokroju,

wielkoœci, barwy ulistnienia,

pêdów i kwiatów.

Realizacja - 2014 rok:

Modernizacja Placu

Hallera: roboty drogowe,

oœwietlenie, zieleñ. Œrod-

ki wygenerowane dla

Dzielnicy Praga Pó³noc na

poprawê bezpieczeñstwa

i estetyki terenu tej czêœci

dzielnicy oraz na zapew-

nienie przyjaznego miej-

sca dla mieszkañców na

rekreacjê i wypoczynek.

Plac Hallera znajduje siê

na obszarze uk³adu urbani-

stycznego zespó³ „Osiedla

Praga II” wpisanego do re-

jestru zabytków. Obecnie

prowadzone tu s¹ prace w

zakresie przebudowy

oœwietlenia, wymiany na-

wierzchni wraz z odwodnie-

niem i elementami ma³ej

architektury.

Modernizacja ta obejmuje:

rozbiórkê istniej¹cych, znisz-

czonych elementów na-

wierzchni oraz regulacjê i za-

bezpieczenie istniej¹cych

elementów infrastruktury

technicznej, roboty ziemne:

np. postawienie nowych s³u-

pów oœwietleniowych z latar-

niami oraz u³o¿enie linii ka-

blowych oœwietlenia z jedno-

czesnym uporz¹dkowaniem

geometrii chodników, a tak¿e

wymianê zniszczonej na-

wierzchni na now¹ (z p³yt be-

tonowych o wymiarach 35x35

cm), uzupe³nianych fragmen-

tarycznie kamienn¹ kostk¹

granitow¹.

Realizowany jest gruntowny

remont elementów istniej¹cej

fontanny: m.in. basenu fon-

tanny, wymiana i konserwa-

cja rzeŸby fontanny wraz z

modernizacj¹ i wykonaniem

jej oœwietlenia oraz wymiana

nawierzchni placu zabaw. Do

niedawna by³ tu piasek, który

zast¹piony zosta³ sztuczn¹

traw¹ Realizowana jest rów-

nie¿ wymiana elementów

ma³ej architektury, tj. ³awek,

koszy na œmieci i koszy na

psie odchody. Planowane jest

ca³kowite uporz¹dkowanie

przyleg³ego terenu, równie¿

poprzez zagospodarowanie

zieleni i nasadzenia nowych

roœlin.

Planowany termin zakoñ-

czenia prac 30.09.2014 r.

Materia³ informacyjny Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc

Praga Pó³noc
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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

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

Dowiedz siê, co robi samorz¹d i policja, aby zapewniæ bezpieczeñstwo mieszkañcom

Przedstaw swój pomys³ jak poprawiæ bezpieczeñstwo:

w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy,

w szkole,

w ruchu drogowym?

Zapoznaj siê z podsumowaniem ubieg³orocznej debaty.

Komendant Sto³eczny Policji

Inspektor Micha³ Domaradzki

Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zapraszaj¹

Mieszkañców Pragi-Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka

na debatê w ramach II cyklu spotkañ

z udzia³em Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy,

Burmistrzów Dzielnic, przedstawicieli Policji i Stra¿y Miejskiej

w pi¹tek 10 paŸdziernika 2014 roku o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej nr 356, ul. G³êbocka 66

Kolejna debata odbêdzie siê: 15 paŸdziernika dla Bemowa i Woli.

O BEZPIECZEÑSTWIE W DZIELNICACH

Wiêcej informacji oraz transmisja on-line na stronie: www.bezpieczna.um.warszawa.pl

PRZYJDZ, ZABIERZ G£OS, POS£UCHAJ

`

poñska, porzeczka alpejska,

tawlina jarzêbolistna, œniegu-

liczka, berberys i wiecznie

zielone ¿ywop³oty. Na trawniki

zostanie wysiane pó³torej

tony mieszanki wytrzyma³ych

gatunków traw.

Jedni narzekaj¹, innym

siê podoba

Warszawiacy nie s¹ zgodni

co do estetyki wejœæ na stacje

metra. Jedni twierdz¹, ¿e

przeszklone, kolorowe zada-

szenia nijak nie przystaj¹ do

warszawskiego krajobrazu;

inni twierdz¹, ¿e skutecznie

rozbijaj¹ szar¹ monotoniê

miasta. Podobnie jest z szy-

bami wentylacyjnymi, które

pojawi³y siê na powierzchni

ziemi – wedle jednych psuj¹

krajobraz, wedle innych ko-

rzystnie go zmieniaj¹.

Na powierzchni mo¿na ogl¹-

daæ dwa rodzaje szybów: – w

jednych znajduj¹ siê windy, inne

s³u¿¹ do celów wentylacyjnych.

W ka¿dym z odcinków tunelu,

w jego po³owie, znajduj¹ siê

wentylatornie szlakowe, w su-

mie jest ich szeœæ, wraz z wen-

tylatorniami stacyjnymi tworz¹

ca³y system wentylacyjny II linii.

Ca³oœci dope³niaj¹ czerpnio-

wyrzutnie, które zapewniaj¹ cyr-

kulacjê powietrza na stacjach.

Ca³y system wentylacyjny

s³u¿y równie¿ innemu, wa¿-

nemu celowi – oddymianiu w

razie podziemnego po¿aru.

Mieszkañcy Warszawy s¹

zgodni co do jednego – naj³ad-

niejsza jest wentylatornia przy

pl. Powstañców Warszawy.

Przeszklona, nowoczesna,

mo¿na siê ni¹ dostaæ z po-

wierzchni ziemi wprost do tu-

nelu metra. Bêdzie stanowiæ

klatkê schodow¹ dla obs³ugi

technicznej. Pozosta³e na-

ziemne czêœci wentylatorni

przypominaj¹ kszta³tem za-

okr¹glone na krawêdziach ku-

biki, pokryte szarym granitem

i - jak twierdz¹ ich zwolennicy

- ³adnie wtapiaj¹ siê w krajo-

braz miasta. Malkontenci

twierdz¹, ¿e s¹ ohydne.

Wszystkie wentylatornie  mog¹

siê staæ wyjœciami ewakuacyj-

nymi w przypadku, gdyby za-

sz³y okolicznoœci tego wyma-

gaj¹ce. Oby ich nigdy nie by³o.

Realiœci twierdz¹, ¿e nie

ma mowy, by uda³o siê oddaæ

wszystkie obiekty w plano-

wym terminie 30 wrzeœnia.

Coraz œmielej brzmi¹ g³osy o

listopadowym, przedwybor-

czym terminie. Potrwaj¹ od-

biory, uzyskiwanie pozwoleñ

i zawsze mo¿e pojawiæ siê

nadprogramowy problem,

których podczas tej budowy

by³o co niemiara …     (egu)

dokoñczenie ze str. 1

Budowa II linii metra – du¿o zieleni

Przede wszystkim, za ka¿-

dym razem przed podpisa-

niem umowy przeczytaj j¹ w

ca³oœci. Szczególn¹ uwagê

zwróæ na to, co napisane jest

najdrobniejszym drukiem.

Wydaje siê to oczywiste w

rzeczywistoœci, jednak czêsto

wierzymy, ¿e to jedna ze stan-

dardowych umów dla tego

rodzaju us³ug i sk³adamy

podpis bez dok³adnego zapo-

znania siê z ni¹. Podstawo-

wym b³êdem jest wierzenie

na s³owo przedstawicielom.

Kiedy coœ obiecuj¹, najlepiej

zapytaæ, gdzie taki zapis znaj-

duje siê w umowie. Powinni-

œmy byæ wyj¹tkowo czujni

szczególnie wtedy, gdy

przedstawiciel firmy nie daje

nam do rêki umowy albo ka¿e

nam j¹ podpisaæ „jeszcze

szybko przed wyjœciem”.

Najczêœciej oznacza to po

prostu, ¿e ma coœ do ukrycia.

Powinieneœ równie¿ poprosiæ

przedstawiciela o wizytówkê.

Je¿eli wynikn¹ jakieœ problemy,

bêdziesz móg³ skontaktowaæ

siê z jego pracodawc¹ w celu

wyjaœnienia sprawy.

Pytaj o wszystko - to nie

wstyd, ¿e chcesz wiedzieæ,

na jakie warunki siê zgadzasz

i jakie korzyœci osi¹gniesz

dziêki zawarciu umowy.

Jeœli nie chcesz staæ siê

ofiar¹ oszustwa, upewnij siê,

¿e wszystkie wypisane w

umowie za³¹czniki s¹ rzeczy-

wiœcie do niej do³¹czone. Co

wa¿niejsze, sprawdŸ czy po-

miêdzy w³aœciwie za³¹czniki

nie dodano umów na dodat-

kowe us³ugi finansowe, takie

jak np. kredyty.

Na koniec upewnij siê, czy

w Twoich danych osobowych

zawartych w umowie nie ma

¿adnych b³êdów, chocia¿by

literówek oraz sprawdŸ, czy

wszystkie wymagane pola w

umowie s¹ wypisane i podpi-

Handlowiec czy oszust?

Jak nie daæ siê oszukaæ

przy podpisywaniu umowy
Ka¿dy z nas nie raz mia³ do czynienia akwizytorami,

którzy pukaj¹ do naszych drzwi o ka¿dej porze, oferuj¹c

wszystko pocz¹wszy od zapachów do samochodu, po-

przez garnki, a¿ po ubezpieczenia i kredyty. Sprzedawcy

chodz¹ od domu do domu, obiecuj¹c wyj¹tkowo korzystne

oferty. Jeœli akurat mamy chwilê, próbujemy byæ mili, bo

taka jest po prostu ich praca. W rzeczywistoœci w ka¿dej

grupie, równie¿ wœród ciê¿ko pracuj¹cych handlowców

mog¹ zdarzyæ siê czarne owce. Co zrobiæ, by nie daæ siê

oszukaæ? Oto kilka porad, które pozwol¹ Wam unikn¹æ

k³opotów.

sane przez obie reprezento-

wane strony.

SprawdŸ dok³adnie, czy

wszystkie pola s¹ uzupe³nione.

W innym wypadku nieuczciwa

osoba mo¿e potem wpisaæ do

umowy informacje, których nie

chcia³byœ tam zamieszczaæ.

Pamiêtaj, ¿e powinieneœ

mieæ jeden egzemplarz

umowy. W razie problemów

bêdzie to jedyny dowód oszu-

stwa. Drugi zostanie zabrany

przez przedstawiciela.

- Od czasu liberalizacji rynku

energii wielu sprzedawców

zaczê³o dzia³aæ za poœrednic-

twem przedstawicieli handlo-

wych, bo to najlepszy sposób,

aby uœwiadomiæ spo³eczeñ-

stwo, ¿e maj¹ inny wybór ni¿

najwiêksi dostawcy energii na

rynku. Wiêkszoœæ z nich nie

ma nic do ukrycia; jednak ci,

którzy oferuj¹ ukryte koszty

ubezpieczenia albo dodatko-

we pakiety, sprawiaj¹, ¿e lu-

dzie nie ufaj¹ takim firmom jak

nasza. U nas nie ma ¿adnych

ukrytych kosztów, ale wiem,

¿e takie przypadki siê zda-

rzaj¹ i dlatego nale¿y dok³ad-

nie czytaæ wszystkie umowy

przed podpisaniem - wypo-

wiada siê David Vinka, cz³o-

nek zarz¹du Energie 2.

Bêd¹c ostro¿nym przy

podpisywaniu umowy mo¿esz

unikn¹æ wielu problemów.

Byæ mo¿e pomyœlisz, ¿e nie

warto w ogóle otwieraæ drzwi

przedstawicielom handlo-

wym, jednak w rzeczywistoœci

nie musisz siê ich baæ. Ofe-

ruj¹ czasem bardzo korzystne

oferty. Firmy wybieraj¹ taki

sposób sprzeda¿y, poniewa¿

niektóre produkty lub us³ugi

najlepiej jest sprzedawaæ bez-

poœrednio u klienta, ¿eby

móg³ wybraæ najbardziej

korzystn¹ dla siebie ofertê.

Dzia³aj¹c wed³ug naszych

porad mo¿esz tylko zyskaæ!

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, j.t., ze zm.),

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 5 wrzeœnia 2014 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek

Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka,

03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, zosta³a wydana decyzja nr 454/2014/ZRID Prezydenta

m.st. Warszawy, zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê

inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Kroczewskiej w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

- na terenie dzia³ki z obrêbu 4-16-15 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 174 (dz. projektowana nr 174/1),

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-22, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1/3

(dz. projektowane nr 1/4 i 1/5), 2 (dz. projektowana nr 2/3), 3/3 (dz. projektowana nr 3/7),

4 (dz. projektowane nr 4/10, 4/11), 23 (dz. projektowane nr 23/5, 23/6), 24/1, 24/2, 55/1

(dz. projektowane: nr 55/17, nr 55/18), 55/2 (dz. projektowana nr 55/19), 55/8 (dz. projektowana

nr 55/13), 55/9 (dz. projektowana nr 55/15), 56 (dz. projektowana 56/2)*.

*w nawiasach podano numery projektowanych dzia³ek

Na podstawie powy¿szej decyzji nieruchomoœci w pasie drogowym ulicy Kroczewskiej

staj¹ siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy z dniem, w którym decyzja o

zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2

ww. ustawy o szczególnych arealizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), o ile wczeœniej

nie sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta na podstawie innych przepisów.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

(tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia zdjêcia decyzji z tablicy og³oszeñ Urzêdu.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹,

wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia dorêczenia

zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o

kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami dla

Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

Egocentryczni, pyszni i

chciwi nie liczymy siê z natu-

ralnymi prawami, nie szanu-

jemy swojego przyrodnicze-

go œrodowiska. Jesteœmy

sprawcami gigantycznej de-

wastacji naturalnych krajo-

brazów i zasobów, sprawca-

mi wyginiêcia i galopuj¹cego

wymierania ogromnej iloœci

gatunków roœlin i zwierz¹t.

W latach 1970-2005, a

wiêc w ci¹gu zaledwie 35 lat,

liczebnoœæ gatunków l¹do-

wych zmniejszy³a siê o 33%,

s³odkowodnych o 35%, a

morskich o 14%. Populacje

gatunków od lat od³awianych

na wielk¹ skalê w niektórych

przypadkach spad³y o 90%.

Przez ostatnie sto lat liczba

tygrysów ¿yj¹cych na wolno-

œci zmala³a o 95%. Syberyj-

skich pozosta³o oko³o 400

sztuk, chiñskich – 10, mo¿e

20. Jeszcze gorszy los spo-

tka³ m.in. nosoro¿ce – liczba

czarnych zmniejszy³a siê o

97,5% w ci¹gu ostatnich 50

lat! Ca³a œwiatowa populacja

królewskich lwów liczy dzisiaj

nie wiêcej ni¿ 30 tysiêcy –

rozproszonych w kilku izolo-

wanych rejonach Afryki. Ge-

pardów afrykañskich jest ok.

10 tysiêcy, azjatyckich – naj-

wy¿ej 50 sztuk. Jeszcze kil-

kanaœcie lat temu po stepach

Rosji, Kazachstanu i Mongo-

lii biega³y 2 miliony tamtej-

szych antylop - suchaków. W

ci¹gu zaledwie dekady nie-

ograniczone polowania zre-

dukowa³y ich liczbê do nie-

spe³na 30 tysiêcy! W latach

osiemdziesi¹tych ubieg³ego

wieku w po³udniowej Azji ¿y³o

oko³o 30 milionów sêpów

indyjskich, uwa¿anych za

najliczniejszy gatunek ptaków

drapie¿nych. Dzisiaj pozosta³o

oko³o tysi¹ca sztuk.

W tym samym czasie

wiele gatunków straciliœmy

bezpowrotnie – w tym ame-

rykañskiego go³êbia wêdrow-

nego. Prawdopodobnie by³ to

najliczniejszy gatunek ptaka

kiedykolwiek ¿yj¹cego na

Ziemi. Jego populacjê liczo-

no w miliardach. Gdy rusza³y

w drogê, ich niezmierzone

stada przes³ania³y s³oñce,

zaœ przeloty trwa³y godzina-

mi! Zupe³na eksterminacja

zajê³a ludziom niespe³na 100

lat. Zabito wszystkie – dla

„zabawy”, na stó³, jako karmê

dla œwiñ. Organizowano kon-

kursy polegaj¹ce na zabiciu

w okreœlonym czasie jak

najwiêkszej iloœci ptaków.

Na polskim podwórku jest

nie lepiej. Tracimy ostatnie

g³uszce, cietrzewie, kraski,

rybo³owy, or³y przednie… –

lista jest d³uga, wymieniam

tylko niektóre z ptaków. Nawet

ptaki do niedawna wystêpu-

j¹ce jako pospolite, np. wró-

ble i jaskó³ki, staj¹ siê coraz

rzadsze. W ci¹gu ostatniej

dekady liczba tzw. ptaków

pospolitych ka¿dego roku

spada³a o kolejny procent.

Ale szczyg³y, czajki, czaple

siwe znikaj¹ z naszego kra-

jobrazu dziesiêciokrotnie

szybciej. W równym stopniu

dotyczy to bardzo wielu in-

nych dziko ¿yj¹cych zwierz¹t

oraz roœlin. Dziœ np. trzeba

mieæ sporo szczêœcia, by na

spacerze wœród pól wyp³o-

szyæ zaj¹ca.

Naukowcy przewiduj¹, ¿e

do roku 2050 mo¿e wygin¹æ

nawet milion gatunków roœlin

i zwierz¹t. Tylko w Europie

mo¿emy straciæ 50% wszyst-

kich gatunków ptaków, o

innych grupach zwierz¹t i

dziko rosn¹cych roœlinach

nawet nie wspominaj¹c.

To nie jest naturalne wy-

mieranie; to my, ludzie, jeste-

œmy odpowiedzialni za kata-

strofê. Szacuje siê, ¿e gatunki

znikaj¹ dzisiaj w tempie 1000

razy wiêkszym w porównaniu

z naturalnym procesem

zmian, typowym dla ziem-

skiego ekosystemu.

Na ca³ej Ziemi ze straceñ-

czym rozmachem i w coraz

wiêkszym tempie eksploatu-

jemy dzikie roœliny i zwierzê-

ta. Zjadamy je, przerabiamy

na skóry i futra oraz rozmaite

„magiczne” preparaty, zamie-

niamy na meble i ozdoby.

Zabijamy je dla swoiœcie po-

jêtego „sportu” lub „tradycji”

(jakiœ czas temu pisa³am na

tych ³amach o corocznym

masowym wybijaniu przelot-

nych ptaków w kilku krajach

cywilizowanej Europy). Jeszcze

szybciej i na wiêksz¹ skalê

unicestwiamy naturalne kra-

jobrazy, niszcz¹c siedliska

dzikich zwierz¹t. Zamieniamy

je na aglomeracje miejskie i

autostrady, obiekty przemy-

s³owe i kopalnie, na monokul-

turowe uprawy roœlin wyko-

rzystywanych w produkcji

¿ywnoœci i pasz. „Przy okazji”

trujemy ziemiê, wodê i po-

wietrze, co w konsekwencji

znów prowadzi do giniêcia

wielu form ¿ycia. Uda³o nam

siê nawet spowodowaæ po-

stêpuj¹ce w b³yskawicznym

tempie zmiany klimatyczne,

które wkrótce mog¹ doprowa-

dziæ do ekologicznej katastro-

fy na niespotykan¹ dot¹d

skalê.

Zaœlepieni w zaspokajaniu

swoich nienasyconych ¿¹dz

zapomnieliœmy o jednym.

Ziemia jest ORGANIZMEM.

Skomplikowanym, delikat-

nym uk³adem, którego

wszystkie czêœci s¹ ze sob¹

powi¹zane i wzajemnie od

siebie zale¿ne. Utrata nawet

najmniejszej cz¹stki sprawia,

¿e ca³y organizm gorzej funk-

cjonuje, a przy wiêkszych

stratach zaczyna chorowaæ.

W 1992 r. w  Rio de Jane-

iro odby³ siê Szczyt Ziemi, na

którym zosta³a uchwalona i

podpisana przez wiele

pañstw (w tym Polskê) Kon-

wencja o Ochronie Ró¿no-

rodnoœci Biologicznej. Ozna-

cza³o to docenienie wartoœci

wszystkich ¿ywych organi-

zmów, siedlisk, ekosystemów

i krajobrazów wystêpuj¹cych

na Ziemi. Zrozumieliœmy, ¿e

nie mo¿emy bez koñca bez-

karnie dewastowaæ i eksplo-

atowaæ przyrodniczych zaso-

bów., bo to droga ku samo-

zag³adzie. Wiemy ju¿, ¿e to

w³aœnie owa wieloœæ i ró¿no-

rodnoœæ gwarantuje prawid³o-

we dzia³anie globalnego or-

ganizmu. Wa¿ny jest ka¿dy

ptaszek i œlimak, ka¿da od-

miana mchu czy zio³a. Hierar-

chiê, wedle której dobre jest

jedynie to, co s³u¿y zaspoko-

jeniu naszych potrzeb, musi-

my od³o¿yæ do lamusa. Dla

zdrowia naszej planety i nas

samych wa¿ne i potrzebne s¹

zarówno pozostawione sa-

mym sobie lasy jak i zielone

„nieu¿ytki” pe³ne chwastów i

„niepo¿ytecznych” organi-

zmów. Œwiadomoœæ tej praw-

dy dociera do nas powoli i z

oporami, ale dociera. Pozo-

staje kwestia, co z ni¹ zrobi-

my. Bo nie jest tak, ¿e tylko

rz¹dz¹cy mog¹ powstrzymaæ

klêskê. Jest nas ludzi 6 i pó³

miliarda  i liczba ta dynamicz-

nie roœnie. Zatem to przede

wszystkim nasz styl ¿ycia i

codzienne wybory maj¹ decy-

duj¹cy wp³yw na sytuacjê na-

szej planety.

 O tym, jak ka¿dy z nas

mo¿e mieæ swój udzia³ w

ratowaniu raju na ziemi, na-

piszê ju¿ innym razem.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

Raj utracony
Marzymy o mitycznym, obiecanym RAJU i jednoczeœnie

bez litoœci niszczymy ten, który ju¿ zosta³ nam darowany.

To Ziemia z niezmierzonym bogactwem i urod¹ wszystkich

form ¿ycia oraz harmoni¹ ich wzajemnych powi¹zañ.

ZAPROSZENIE

Szanowni Pañstwo, 27.

wrzeœnia (sobota), Prze-

wodnicz¹ca Anna Kuczyñ-

ska wraz z Zarz¹dem Ko³a

nr 5 PZERiI ma zaszczyt

zaprosic na tradycyjne

SPOTKANIE INTEGRA-

CYJNE PRZY OGNISKU.

Impreza odbêdzie siê na

terenie PGR Bródno (ul.

Œw. Wincentego 92).

Warunki uczestnictwa w

pikniku oraz zg³oszenia

uczestnictwa przyjmujemy

do dnia 26 wrzeœnia, pod nr

tel 603 550 242.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

24 IX (œroda) godz. 17.45 - XXXI Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

Konferencja prasowa i premierowy pokaz teledysku promuj¹cego

p³ytê „Bez Ciebie...” Anny Osmakowicz z muzyk¹ Tadeusza

Prejznera. W programie równie¿: „Dzieci z Powstania Warszawskiego”

z okazji 70. rocznica Powstania Warszawskiego. Wstêp wolny.

26 IX (pi¹tek) godz. 11.00-13.00 - Inauguracja sezonu kulturalnego

2014/2015 Klubu Ludzi Kultury pod has³em: „Po¿egnanie lata

- powitanie jesieni”. Bohaterk¹ spotkania bêdzie Jolanta Drozda

- œpiew i energia dynamitu. Wstêp wolny.

27 IX (sobota) godz. 18.00 - „Bia³a Sukienka czyli 3 dni z

Powstania Warszawskiego” spektakl w wykonaniu Teatru

„Agrafka” („Pinokio”) DK Zacisze. Wstêp wolny.

27 IX (sobota) godz. 14.00-18.00 - DK Zacisze zaprasza na

warsztaty artystyczne i animacje podczas Pchlego Targu orga-

nizowanego przez Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

28 IX (niedziela) godz. 17.00 - „Ogród moje hobby” uroczyste

rozstrzygniêcie konkursu na najpiêkniejsze ogrody Zacisza,

wrêczenie nagród oraz prezentacja multimedialna zdjêæ.

Organizator: Rada Osiedla Zacisze, partner: DK Zacisze.

29 IX (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Inauguracja roku akademickiego

2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.

W programie: wyk³ad prof. zw. Waldemara Dziaka (politologa,

dziennikarza, pisarza, specjalisty w zakresie stosunków

miêdzynarodowych) „Chiny wobec konfliktów na Wschodzie”,

prezentacja oferty programowej i wybór zajêæ warsztatowych.

2 X (czwartek) godz. 10.00 - „Bia³a Sukienka czyli 3 dni z

Powstania Warszawskiego” spektakl w wykonaniu Teatru

„Agrafka” DK Zacisze dla m³odzie¿y szkolnej. Wstêp wolny.

3 X (pi¹tek) godz. 11.00-13.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

4 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- Mali Einsteini – temat: Chlap Buch Puf! czyli Kolorowy Œwiat Chemii.

Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³ lub karnet.

- „uTKANA sobota” tkactwo artystyczne od podstaw – warsztaty

dla doros³ych, godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.

4 X (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla

doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

5 X (niedziela) godz. 17.00 - „Prot i Filip” przedstawienie dla

dzieci w wieku 4-9 lat. Bilety w cenie 10 z³.

6 X (poniedzia³ek) godz. 12.00-14.00 - Otwarte spotkanie

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”. „Kwiaty”

wystawa pracowni malarstwa UTW DK „Zacisze” i wystêp

zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”. Miejsce:

Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

10 X (pi¹tek) godz. 11.00-13.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

11 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- „75. Rocznica Kampanii Wrzeœniowej 1939 roku”: modelarstwo –

nauka wykonywania modeli sprzêtu wojskowego Polski i

Niemiec z 1939 roku i gry strategiczne – rozegranie staræ obronnych

polskich wojsk z niemieckimi Dywizjami Lekkimi i Pancernymi

wrzesieñ-paŸdziernik 1939. Godz. 10.00. Modelarstwo: wyko-

nywanie modeli plastikowych z 1939 roku oraz malowanie

figurek i gry strategiczne „Wrzesieñ 1939”. Wstêp wolny.

Model do sklejenia: w³asny lub 25z³ (model do wyboru).

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych – zajêcia

dla dzieci w wieku 6-10 lat, godz. 11.00-13.00.

- „Mucha nie siada” warsztaty szycia broszek, godz. 10.00-13.00.

Op³ata 20 z³.

- Mali Einsteini – temat: Dinozaury atakuj¹!!! Jak stworzyæ w³asn¹

skamielinê. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³ lub karnet.

12 X (niedziela) godz. 17.00 - „Zabawa w Œpi¹c¹ Królewnê”

przedstawienie w wykonaniu Teatru Raj Parafii œw. Marka

Ewangelisty. Wstêp wolny.

15 X (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.

18 X (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: 

- Lego Twórcze Budowanie – warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat,

godz. 10.00-14.00. Op³ata 50 z³.

- Ceramika – rodzinne warsztaty w pracowni czêœæ I, godz.

11.00-12.30. Op³ata 30 z³ lub 55 z³ za czêœæ I i II (25 X). 

- Mali Einsteini – temat: Auto odrzutowe – warsztaty konstruktorskie.

Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I

grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³ lub karnet.

18 X (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla

doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

19 X (niedziela) godz. 17.00 - „W odrodzeniu nadzieja” otwarcie

wystawy rzeŸby Marii Owczarczyk. Wystawa czynna do 14 XI.

Wernisa¿ uœwietni koncert „Anna German jakiej nie znacie…”

w wykonaniu Natalii Kovalenko.

21 X (wtorek) godz. 18.00 - „Warszawa utkana” wystawa go-

belinów z pracowni tkactwa artystycznego DK Zacisze oraz

taneczno-muzyczna prezentacja z folklorem miejskim w roli

g³ównej. Miejsce: Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

22 X (œroda) godz. 11.00 - Podsumowanie VI Rajdu „Szlakiem

Hymnu”. Koncert Warszawskiego Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego

dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie Fryderyka Chopina pod kier.

prof. Krzysztofa Kusiel-Moroza. Miejsce: Urz¹d Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy.

22 X (œroda) godz. 14.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków z m³odzie¿¹.

22 X (œroda) godz. 17.45 - XXXII Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczys³awa Fogga.

Wstêp wolny.

24 X (pi¹tek) godz. 11.00-13.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33
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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

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Historia praskich rodów

Rodzina Wedlów (odc. 2)

1900 roku firma rozpoczê³a

te¿ eksport swoich s³odyczy.

Poza produkcj¹, Wedlowie

zajmowali siê równie¿ dzia³al-

noœci¹ spo³eczn¹. Emil We-

del zaanga¿owany by³ w

dzia³alnoœæ charytatywn¹

prowadzon¹ przez Koœció³

Ewangelicko-Augsburski.

Znajdowa³ te¿ czas na pracê

w Cechu Cukierników miasta

Warszawy oraz w Warszawskim

Towarzystwie Higienicznym,

propaguj¹cym zdrowe i hi-

gieniczne ¿ycie.

Jan Wedel poszed³ w jego

œlady. 15 kwietnia 1912 roku

przekaza³ pierwsze wypraco-

wane przez siebie pieni¹dze

– 2 tys. rubli – na „ulepszenie

dozoru wychowawczego” w

prowadzonych przez zbór

ewangelicko-augsburski in-

stytucjach dla ch³opców, zwa-

nych „Gniazdami”. PóŸniej

jeszcze wielokrotnie dawa³

wyraz swojej pasji spo³eczni-

kowskiej. Ale nie uprzedzajmy

faktów. U progu nowego wie-

ku Jan dopiero rozpoczyna³

karierê, a czekoladowym biz-

nesem zarz¹dza³ jego ojciec.

Interesy sz³y w tym czasie

na tyle dobrze, ¿e Emil We-

del móg³ znowu snuæ plany

rozwoju firmy. Tu¿ przed wy-

buchem I wojny œwiatowej

kupi³ na Pradze przy ulicy

Wo³owej 7 (obecnie Zamoy-

skiego) rozleg³¹ parcelê, na

której mia³ zamiar zbudowaæ

nowoczesn¹ fabrykê. Œmia³e

plany pokrzy¿owa³a wojna, a

nastêpnie rych³a œmieræ, Emi-

la Wedla w listopadzie 1919

roku. Kontynuator za³o¿ycie-

la imperium Wedlów spocz¹³

na Cmentarzu ewangelicko-

augsburskim, w grobowcu

ozdobionym figur¹ Chrystu-

sa, d³uta S. Lewandowskie-

go. Kierownictwo fabryki

przejê³a wdowa po Emilu,

Eugenia Wedlowa. Obok niej,

w sk³ad zarz¹du wesz³y jej

dwie córki i syn. To w³aœnie

ich m¹drym decyzjom zak³ad

zawdziêcza wyjœcie na prost¹

z powojennych trudnoœci.

Dr Jan Wedel obj¹³ firmê po

œmierci matki, która nast¹pi³a

11 lipca 1923 roku. Szybko

okaza³o siê, ¿e jest on nie

tylko znawc¹ czekolady, ale

te¿ œwietnym mened¿erem,

wprowadzaj¹cym w ¿ycie

wiele nowatorskich pomys³ów.

Zacz¹³ od zast¹pienia trans-

portu konnego samochodo-

wym. Samochody dostarcza³

mu szwagier, Jerzy ¯ochow-

ski, przedstawiciel francuskiej

firmy Delage. Powróci³ te¿ do

planów ojca i na zakupionym

przez niego terenie na Pradze

rozpocz¹³ w 1927 roku budo-

wê nowoczesnej fabryki. Pro-

jektantem ogromnego kom-

pleksu zabudowañ fabrycz-

nych by³ architekt Józef Na-

poleon Czerwiñski, autor wie-

lu budynków w Warszawie.

Prowadzona z wielkim rozma-

chem budowa trwa³a kilka lat.

W jej wyniku powsta³ jeden z

najbardziej nowoczesnych

zak³adów przemys³u spo¿yw-

czego w kraju.

Sprowadzone z Niemiec i

z Francji nowoczesne maszy-

ny i urz¹dzenia kosztowa³y

blisko 2 mln z³. W znacznej

mierze zautomatyzowana

produkcja w nowej siedzibie

ruszy³a w 1934 roku. Dwa

lata wczeœniej nast¹pi³o prze-

kszta³cenie firmy w spó³kê

akcyjn¹ E. Wedel S.A., której

kapita³ zak³adowy wynosi³ 6,5

mln z³ i sk³ada³ siê z 13 tys.

akcji po 500 z³ ka¿da.

Wiêksz¹ czêœæ akcji mia³a w

swoich rêkach rodzina We-

dlów, której cz³onkowie weszli

do œcis³ego zarz¹du spó³ki: dr

Jan Wedel jako dyrektor na-

czelny, siostra Eleonora, po

mê¿u Whitehead, jako dyrek-

tor do spraw eksportu oraz

druga siostra, Zofia Skibiñ-

ska-¯ochowska - jako wizy-

tator sklepów.

„Wedel” dysponowa³ w tym

czasie wieloma punktami

sprzeda¿y w ca³ym kraju. W

samej Warszawie by³o ich

dwanaœcie, poza sklepami

przy ul. Szpitalnej i Zamoy-

skiego, kolejne mieœci³y siê

przy ul. Marsza³kowskiej (3),

Wierzbowej, Kruczej, na No-

wym Œwiecie, przy ul. Bielañ-

skiej, Królewskiej, Ch³odnej i

Pu³awskiej. Poza stolic¹,

Wedel mia³ swoje sklepy w

trzynastu innych miastach

Polski, m.in. w Krakowie, Po-

znaniu, Wilnie i Zakopanem.

Wyroby Wedla dociera³y rów-

nie¿ za granicê. W Pary¿u

sklep wedlowski zosta³ otwar-

ty w bardzo dobrym punkcie,

przy ul. Vignon, w pobli¿u

Opery Garnier.

Jan Wedel z ¿elazn¹ kon-

sekwencj¹ dba³ o jakoœæ

swoich wyrobów. Ziarno ka-

kaowca sprowadza³ z Ghany

- potrafi³ ponoæ po smaku

czekolady rozpoznaæ, sk¹d

sprowadzono kakao. Wyroby

produkowane w fabryce na

Pradze d³ugo zachowywa³y

œwie¿oœæ. Jan chwali³ siê, ¿e

jego gorzka czekolada „Jedy-

na” mo¿e przetrwaæ ca³y rok,

nie pokrywaj¹c siê nalotem.

Drugim przebojem z tego

okresu okaza³o siê popular-

ne do dziœ „Ptasie mleczko”,

którego produkcjê rozpoczê-

to w 1936 roku. Nie sposób

wymieniæ wszystkich specja-

³ów sygnowanych znakiem

”E. Wedel”. Kakao owsiane,

wafelki z mas¹ czekoladow¹

o smaku kawowym lub owo-

cowym, pierniczki przyrz¹-

dzane wed³ug przepisów pra-

babek, marmoladki owocowe

w kilkunastu smakach, ne-

apolitanki, cha³wa w dziesiê-

ciu smakach – to tylko niektó-

re z nich.

Z wielu nowatorskich roz-

wi¹zañ, jakie Jan Wedel

wprowadzi³ w swojej fabryce,

wymieniæ nale¿y zainstalowa-

nie poczty pneumatycznej,

³¹cz¹cej biura, magazyny i

ekspedycjê oraz zainwesto-

wanie w transport powietrzny.

W 1936 roku Wedel zakupi³

w wytwórni DWL (Doœwiad-

czalne Warsztaty Lotnicze)

samolot typu RWD-13. Po-

malowana na niebiesko i opa-

trzona firmowymi znakami

Wedla maszyna wykorzysty-

wana by³a do transportu wy-

robów czekoladowych na pol-

skie statki, na trasie Warsza-

wa-Gdynia, jak równie¿ za

granicê, do firmowych skle-

pów w Pary¿u i Kopenhadze.

Samolot s³u¿y³ tak¿e celom

marketingowym. Przelatywa³

nad ba³tyckimi pla¿ami,  zrzu-

caj¹c ulotki reklamowe i s³o-

dycze. Po wybuchu wojny

wzi¹³ udzia³ w Wojnie Obron-

nej we wrzeœniu 1939 roku, a

po jej zakoñczeniu zosta³

ewakuowany do Rumunii.

Jak pisze w swoich wspo-

mnieniach „Zmierzch starego

œwiata” pianista Roman Ja-

siñski, Jan Wedel, w ¿yciu

prywatnym cz³owiek skrom-

ny, nie maj¹cy wiêkszych

osobistych potrzeb, jeœli cho-

dzi³o o sprawy fabryki - zdo-

bywa³ siê nagle na rozmach i

fantazjê, wciela³ w ¿ycie

œmia³e i szczêœliwe pomys³y.

Szczególnie godna podkre-

œlenia by³a jego dba³oœæ o

pracowników, którym stara³

siê stworzyæ jak najlepsze

warunki pracy i wypoczynku.

Poniewa¿ du¿¹ czêœæ kadry

stanowi³y kobiety, w 1931

roku postanowi³ uruchomiæ

przy swojej fabryce ¿³obek

dla dzieci do trzech lat i

przedszkole. Cztery lata póŸ-

niej za³o¿y³ pracowniczy klub

sportowy „Rywal” z sekcjami:

kolarsk¹, pi³ki no¿nej, siat-

kówki, zapaœnicz¹, bok-

sersk¹ i lekkoatletyczn¹.

Na ty³ach nale¿¹cego do

fabryki domu mieszkalnego

przy ul. Zamoyskiego 26 po-

wsta³a wielka sala gimna-

styczno-widowiskowa z za-

pleczem, w której mog³o po-

mieœciæ siê 500 osób. Zak³a-

dy posiada³y w³asny oœrodek

zdrowia i sto³ówkê, która wy-

dawa³a tanie zupy miêsne i

niedrogie obiady dwudanio-

we. Pracownicy mogli naby-

waæ firmowe wyroby z raba-

tem, a z okazji œwi¹t otrzymy-

wali specjalne talony na s³o-

dycze i ciasta. Na Jeziorku

Kamionkowskim urz¹dzono

basen, w którym mo¿na by³o

pop³ywaæ po pracy lub w cza-

sie przerwy obiadowej. W

swojej posiad³oœci letnisko-

wej w Œwidrze Jan Wedel

wydzieli³ dwa hektary lasu,

gdzie z wczasów sobotnio-

niedzielnych mog³o korzystaæ

jednorazowo czterdzieœci ro-

dzin pracowniczych. Ulubio-

nym miejscem wypoczynku

robotników by³y te¿ ogródki

dzia³kowe, które za³o¿y³ w

1936 roku na zakupionych w

tym celu terenach w s¹siedz-

twie parku Paderewskiego.

W roku 1939 œwietnie pro-

speruj¹ca, maj¹ca wzorcowe

zaplecze socjalne firma za-

trudnia³a 1350 osób. Czy ob-

darzony wizjonerskim umy-

s³em Jan Wedel móg³ prze-

widzieæ katastrofê, jaka nie-

bawem mia³a siê wydarzyæ?

Wiadomo, ¿e myœla³ o swo-

im nastêpcy. Nie maj¹c w³a-

snych dzieci przygotowywa³

do tej roli siostrzeñca, Fran-

ciszka Whiteheada (1907-

1977).

Cdn.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

„3 pokoje z kuchni¹” po-

wsta³y z inicjatywy Bia³o³êc-

kiego Oœrodka Kultury, ale

podstaw¹ ich utworzenia by³y

konsultacje spo³eczne. Oka-

za³o siê, ¿e mieszkañcy Zie-

lonej Bia³o³êki, tzw. pustyni

kulturalnej, nie czekaj¹ tylko

na to, ¿e wyjdzie siê do nich

z gotow¹ ofert¹, ale chc¹

sami dzia³aæ na rzecz swoje-

go otoczenia.

- Ide¹ nasz¹ by³o stworze-

nie przestrzeni, której miesz-

kañcy bêd¹ wspó³gospoda-

rzami – mówi dyrektor Bia³o-

³êckiego Oœrodka Kultury,

Krzysztof Miko³ajewski. – To

oni zadecyduj¹, jakie wyda-

rzenia i zajêcia bêd¹ tu orga-

nizowane.

Ka¿dy, kto ma ochotê

mo¿e przyjœæ i przedstawiæ

swój pomys³. „3 pokoje z

kuchni¹”, dzia³aj¹ce na zasa-

dzie wzajemnoœci i wspó³pra-

cy, pomog¹ w jego realizacji.

- Je¿eli ktoœ chce nieod-

p³atnie poprowadziæ np.

3 pokoje z kuchni¹

- s¹siedzka przestrzeñ
13 wrzeœnia, przy ul. G³êbockiej 84, s¹siedzk¹ parapetówk¹

zainaugurowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ kolejne w Warszawie

miejsce aktywnoœci lokalnej. „3 pokoje z kuchni¹” jest

miejscem, gdzie mieszkañcy Zielonej Bia³o³êki mog¹ siê

spotykaæ i wspólnie tworzyæ wydarzenia kulturalne.

warsztaty krawieckie, to

my kupujemy materia³y i

nici – t³umaczy jeden z ani-

matorów placówki, Micha³

Mioduszewski.

Tylko 1/3 czasu funkcjono-

wania „3 pokoi z kuchni¹”

zajm¹ odp³atne sekcje.

Reszta czasu oddana bêdzie

do dyspozycji mieszkañców.

Te proporcje zmieni¹ siê

jeszcze po otwarciu w przy-

sz³ym roku filii Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury przy szkole

na ulicy G³êbockiej i wypro-

wadzenia do niej wszystkich

sekcji. Tu bêdzie miejsce

kreowane wy³¹cznie przez

mieszkañców.

Dom s¹siedzki „3 pokoje z

kuchni¹” przy ul. G³êbockiej

84 bêdzie otwarty przez 6 dni

tygodniu, od wtorku do nie-

dzieli, od godz. 10 do 20, a w

niedzielê do 18. Bie¿¹cych

informacji mo¿na szukaæ na

profilu Facebook/3 pokoje z

kuchni¹.

Joanna Kiwilszo
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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, 609-631-186

ANGIELSKI, nauczyciel

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

GITARA 881-037-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

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 tapicerska

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

502-250-803

PROFESJONALNE remonty,

wykoñczenia, naprawy za

umiarkowan¹ cenê 692-352-356

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

mini og³oszenia

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w

czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach

kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³

bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z

prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ

jeszcze d³ugo...

JAMES 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:

24, 25, 26, 27, 29, 30 wrzeœnia

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 paŸdziernika

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 JAMES A. CABELAS

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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

SZUKAM PRACY

PROFESJONALNA opieka -

osoby niepe³nosprawne, dzieci

- z mo¿liwoœci¹ zamieszkania,

referencje, 504-764-870

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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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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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, kolejne Rzeczypospolite

maj¹ jedn¹ wspóln¹ cechê:

¿¹daj¹ wyrzeczeñ i ¿ycia w

ubóstwie. Jak znam siebie i

rodaków, to wiêkszoœæ z nas

nie mia³aby z tym problemu.

Aliœci k³opot jest z dzieæmi i

organizacj¹ struktur pañstwa.

Na to potrzebne s¹ pieni¹dze.

Sfera duchowa - wydawaæ by

siê mog³o najtañsza - w Pol-

sce poch³ania krocie. Czy

biedniejemy? Myœlê, ¿e tak,

zw³aszcza w jakoœci wszyst-

kich poziomów ¿ycia. Jeden z

czytelników przywo³a³ postaæ

œw. Franciszka. Cz³owieka

skromnoœci, postu i brata

wszystkich  zwierz¹t.  Kiedyœ

ostrzegany, ¿e wilki mog¹ po-

¿reæ jego i os³a, na którym pod-

ró¿owa³, odpowiedzia³ „nie

wyrz¹dzi³em ¿adnej krzywdy

braciom wilkom, dlatego nie

odwa¿¹ siê zaatakowaæ ani

mnie, ani mojego brata os³a.”

Trudno ¿yæ w takiej formule. W

dzisiejszej codziennoœci zwró-

cenie uwagi na jakikolwiek pro-

blem odbierany jest jako atak.

Dlatego mamy codzienne woj-

ny, a nie dyskusje.

Nie polecam wpuszczaæ

lisa do kurnika ani prowadziæ

owcy do stad wilków. Niety-

kalnoœæ jest przywilejem

œwiêtych, ale op³acona z góry

wielkim cierpieniem.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, poni¿szy tekst jest kluczo-

wy do stworzenia dobrego po-

rozumienia z psami. Potrzebna

bêdzie codzienna konsekwen-

cja i trochê franciszkañskiej

œwiêtoœci. Ostatecznie to patron

zwierzaków i nas oczywiœcie.

Aby przestaæ mieæ k³opoty z

psem, nale¿y zacz¹æ przede

wszystkim wymagaæ od siebie i

poœwiêciæ pupilowi czas. Przed

wyjœciem na spacer nale¿y,

trzymaj¹c w rêku obro¿ê, wydaæ

komendê siad i doprowadziæ do

jej wykonania. Zwykle pieski po-

budzone widokiem obro¿y bie-

gaj¹ z radoœci¹ i wcale siadaæ

nie chc¹. Nale¿y wtedy od³o¿yæ

obro¿ê i konsekwentnie pona-

wiaæ komendê. Kiedy zwierzak

czêsto po godzinie usi¹dzie i

bêdzie czeka³ – nagroda – za-

k³adamy obro¿ê i znów wyda-

jemy komendê siad. Pupil przed

wyjœciem na spacer musi siê

wyciszyæ i byæ pos³uszny. Po

za³o¿eniu obro¿y my zaczyna-

my sami siê ubieraæ. Zak³ada-

my cokolwiek: buty, kurtkê, dre-

sy – w tym czasie pies ma sie-

dzieæ. Je¿eli powraca pobudze-

nie ruchowe - cofamy czynnoœæ

do poprzedniej. Odk³adamy

ubranie i ka¿emy siadaæ. Je¿eli

zwierzak karnie wykona³

wszystkie zadania, ubrani ka¿e-

my przyjœæ do nogi i zak³adamy

smycz i mo¿emy wyjœæ na spa-

cer. Na razie ¿yczê mi³ych spa-

cerów; co robiæ dalej - napiszê

za dwa tygodnie.

Œwiêtoœæ i codziennoœæ

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 postêpowania administracyjne na wniosek

Zarz¹du Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, z³o¿ony 14 lipca 2014 r.,

zmieniony 6 sierpnia 2014 r., 19 sierpnia 2014 r.  i 2 wrzeœnia 2014 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii oœwietleniowej w ul.

Mehoffera na odcinku od ul. Modliñskiej do ul. Zawiœlañskiej na terenie dzia³ek ew. nr 2 z

obrêbu 4-04-01; dzia³ek ew. nr 13/4, 15/1, 15/2, 12 z obrêbu 4-02-17, dzia³ek ew. nr 12/3, 12/2,

4/10, 11, 1/3, 9 z obrêbu 4-02-18; dzia³ek ew. nr 1, 2/3, 3/1 z obrêbu 4-04-22; dzia³ek ew. nr

27/1, 27/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/2, 1/3, 24/2, 2/12, 1/9, 1/11 z obrêbu 4-04-24; dzia³ek ew. nr z 19,

6/29, 6/113, 6/114, 6/115, 6/92, 11/2 obrêbu 4-02-33 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

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 Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, od poniedzia³ku do pi¹tku w grodziach pracy urzêdu.

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.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 98 § 1 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267, ze zm.), w zwi¹zku z art. 1 ust. 1 ustawy z 15

marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361, ze zm.) oraz

art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1592, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

zawieszam postêpowanie  administracyjne

wszczête na wniosek z 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu

budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej

na kompleksowej budowie ulicy 10 KL na odcinku od ulicy Mochtyñskiej do ulicy

Mañkowskiej w zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, odwodnienia

do skrzynek rozs¹czaj¹cych wraz z wycink¹ drzew i krzewów w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-11 oznaczonych w ewidencji gruntów

nr 90/2, 91/1, 92/1, 90/8, 91/5, 104/14, 92/2 - cz. (dz. projektowana 92/3), 93/7 – cz.

(dz. projektowana 93/8).

*w nawiasach podano numery projektowanych dzia³ek.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o zawieszenie postêpowania wyst¹pi³a strona, na ¿¹danie której postêpowanie

zosta³o wszczête. Zawieszenie przedmiotowego postêpowania nie zagra¿a interesowi spo³ecznemu.

Wobec powy¿szego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., je¿eli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postêpowania

¿adna ze stron nie zwróci siê o podjêcie postêpowania, ¿¹danie wszczêcia postêpowania

uwa¿a siê za wycofane.

Na niniejsze postanowienie przys³uguje stronom za¿alenie do Wojewody Mazowieckiego, z

siedzib¹ w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, za moim poœrednictwem, w terminie 7 dni od dnia

dorêczenia postanowienia. Za¿alenie nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

Park Praski. Znów grozi wycinka
Warto jednak zwróciæ

uwagê, ¿e stan drzewosta-

nu w ca³ym parku jest z³y,

co nie znaczy, ¿e nale¿y go

wyci¹æ. Poniewa¿ s¹ to za-

biegi drogie, nie stosuje siê

¿adnych form leczenia chorych

drzew. Liczy siê te¿ wizja

parku, jak¹ maj¹ urzêdnicy

ZOM – niektóre ze 101

drzew pierwotnie wytypo-

wanych do usuniêcia, zna-

laz³y siê na tej liœcie z przy-

czyn estetycznych. Nie³ad-

nie wygl¹da³y albo ros³y w

zbyt du¿ym zagêszczeniu

powoduj¹c zacienienie, tak

dokoñczenie ze str. 1 zbawienne przecie¿ pod-

czas upalnego lata. Co

znamienne, w decyzji kon-

serwatora nie przewidziano

¿adnych nasadzeñ kom-

pensacyjnych, co wspó³gra

ze znanym stwierdzeniem

Sto³ecznego Konserwatora

Piotra Brabandera, ¿e w

parku nie musz¹ rosn¹æ

drzewa... Stowarzyszenia

uczestnicz¹ce w postêpo-

waniu administracyjnym

maj¹ teraz nieca³e dwa ty-

godnie na odwo³anie siê od

decyzji do Ministra Kultury.

Ka¿dy mieszkaniec mo¿e

te¿ wyraziæ sw¹ opiniê w tej

sprawie pisz¹c bezpoœred-

nio do Biura Sto³ecznego

Konserwatora Zabytków

zabytki@um.warszawa.pl.
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Wybory samorz¹dowe zbli-

¿aj¹ siê wielkimi krokami.

Wszystkie ugrupowania poli-

tyczne i komitety lokalne w

trudzie i mozole uk³adaj¹ li-

sty wyborcze staraj¹c siê, aby

ich kandydaci byli naj naj naj.

Czyni to tak¿e Koalicyjny Ko-

mitet Wyborczy SLD Lewica

Razem. Na listach, które za-

prezentujemy w wyborach,

znajd¹ siê przedstawiciele

ró¿nych zawodów i œrodowisk

naszej dzielnicy. S¹ ludzie z

ogromnym dorobkiem ¿ycio-

wym i doœwiadczeniem spo-

³eczno-zawodowym jak m.in.

ni¿ej podpisany by³y dyrektor/

burmistrz Pragi, w mijaj¹cej

kadencji przewodnicz¹cy ko-

misji bud¿etu, moja ma³¿on-

ka Maria Tondera w mijaj¹cej

kadencji wiceprzewodnicz¹-

ca rady dzielnicy, wieloletni

radni poprzednich kadencji,

jak: Anna Jurczyñska, Ewa

Kowalik, Jan Kisiel, Krzysztof

B¹k czy Zbigniew Johne, ale

równie¿ m³odzi i dobrze wy-

kszta³ceni pra¿anie jak Ma-

riusz Borowski w mijaj¹cej

kadencji przewodnicz¹cy ko-

misji prawa, bezpieczeñstwa

i polityki spo³ecznej czy de-

biutuj¹cy w wyborach: Joan-

na Marsza³ek, Paulina Para-

fieñczyk, Jan Szymaniak,

Cezary Gliñski, dr Renata

Dele¿uch i wielu innych. 45%

naszych kandydatów stano-

wi¹ kobiety, z czego jesteœmy

niezmiernie dumni.

Oprócz przedstawicieli

Sojuszu Lewicy Demokra-

tycznej na naszych listach

znajd¹ Pañstwo kandydatów

Unii Pracy, przedstawicieli

Pracowniczych Ogrodów

Dzia³kowych, zwi¹zków za-

wodowych z OPZZ i Zwi¹z-

kiem Nauczycielstwa Pol-

skiego na czele, dzia³aczy

uczniowskich klubów sporto-

wych, a nawet osoby ze œro-

dowiska Twojego Ruchu.

Tak¿e przedstawicieli licz-

nych organizacji pozarz¹do-

wych, jak chocia¿by Komitet

Obrony Lokatorów, Towarzy-

stwo Przyjació³ Pragi, Polski

Czerwony Krzy¿ czy Towa-

rzystwo Przyjació³ Dzieci.

Moje kole¿anki i koledzy to

ludzie kompetentni, cechuje

ich skutecznoœæ, rozumienie

problemów Pragi i pra¿an.

Bêd¹ dobrymi gospodarza-

mi dzielnicy, dbaj¹cymi o

praworz¹dnoœæ i bezpie-

czeñstwo. Mamy nadziejê,

¿e ka¿dy z Pañstwa odnaj-

dzie na naszych listach kan-

dydata - swojego s¹siada,

na którego zechce oddaæ

swój g³os i zapewniamy, ¿e

na pewno nie bêdzie to g³os

zmarnowany. Gwarantujemy

zaanga¿owanie i ciê¿k¹ pra-

cê naszych kandydatów na

rzecz Pragi i jej mieszkañców.

Nie pojawiliœmy siê znik¹d i

nie znikniemy po wyborach,

jak wiele efemerycznych

komitetów wyborczych. Jeste-

œmy z Pragi. Tu mieszkamy.

Sprawy pra¿an i Pragi s¹ dla

nas wa¿ne.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicowej

SLD Praga Pó³noc

i.tondera@upcpoczta.pl

Mamy listy

Polska mistrzem œwiata w

siatkówce! Po zaciêtym me-

czu nasi reprezentanci poko-

nali Brazyliê, dla której pi³ka

siatkowa jest sportem naro-

dowym, wa¿niejszym ni¿ ta

kopana. Po zakoñczeniu spo-

tkania w katowickim Spodku

wybuch³ sza³ radoœci kibiców,

a po nim nast¹pi³a ceremo-

nia dekorowania. Indywidual-

ne nagrody wrêczali siatka-

rzom prezydenci miast - go-

spodarzy, w których mecze

tych mistrzostw siê odbywa-

³y. Niestety, w gronie tych

miast zabrak³o Warszawy.

By³a Bydgoszcz, Gdañsk,

Katowice, Kraków, £ódŸ i

Wroc³aw. W stolicy odby³o siê

wprawdzie jedno spotkanie -

mecz otwarcia na Stadionie

Narodowym – ale bez zaan-

ga¿owania ze strony w³adz

miasta. Dlaczego? Chocia¿-

by dlatego, ¿e w Warszawie

nie ma hali widowiskowo-

sportowej z prawdziwego

zdarzenia, budowê której

Hanna Gronkiewicz-Waltz ju¿

dawno obiecywa³a i dot¹d nie

zrealizowa³a. Tylko u nas

mecz siatkówki musia³ odbyæ

siê na stadionie pi³karskim.

Czemu? Bo aktualna prezy-

dent Warszawy nie lubi sportu,

czego wyraz niejednokrotnie

dawa³a. Œwiadczy o tym cho-

cia¿by brak budowy wspo-

mnianej hali, opór przed zada-

szeniem Stegien. ¯a³owanie

miliona z³otych na wymianê

murawy na miejskim stadionie

Polonii, a równoczeœnie prze-

kazanie 500 milionów z³otych

na prywatny w praktyce sta-

dion Legii. I to tylko dlatego, ¿e

chodzi³o o innych w³aœcicieli.

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie

potrafi³a cieszyæ siê z rozwoju

warszawskiego sportu, które-

go boom nast¹pi³ w trakcie po-

przedniej kadencji. Platformie

Obywatelskiej przeszkadza³o,

¿e jest to zas³ug¹ desygnowa-

nego przez SLD dyrektora

sto³ecznego Biura Sportu

Wies³awa Wilczyñskiego, dla-

tego pozbyto siê go pod byle

pretekstem. Dziœ nie rewitali-

zowane obiekty i kluby sporto-

we chyl¹ siê w Warszawie ku

upadkowi, a prezydent stolicy

nie widzi w tym nic z³ego. Czy

naprawdê uwa¿a, ¿e same

boiska Orliki i plenerowe si-

³ownie, uczyni¹ z Warszawy

sportow¹ potêgê?

Hanna Gronkiewicz-Waltz

nie czuje sportu równie¿ w

kategoriach promocji miasta.

O Katowicach us³ysza³y

wczoraj miliony ludzi na ca-

³ym œwiecie. Zobaczyli w te-

lewizji profesjonalnie zorgani-

zowane mistrzostwa, nie

awanturuj¹cych siê kibiców i

wspania³¹ atmosferê nie tyl-

ko na trybunach, ale równie¿

na mieœcie. Zreszt¹ nie tylko

w tym, ale wszêdzie tam,

gdzie zorganizowano strefy

kibica z bezp³atnym ogl¹da-

niem meczy. W Warszawie o

tym nie pomyœlano. Amatorzy

siatkówki, ale równie¿ rzesze

tych, którzy na co dzieñ tym

sportem siê nie pasjonuj¹,

skazani byli na p³atne trans-

misje w kinach lub wizyty w

oblê¿onych pubach. I tylko

dziêki dobrej woli w³aœciciela

Polsatu, przynajmniej fina³

mogliœmy obejrzeæ za darmo.

Najlepsz¹ ilustracj¹ braku

zainteresowania Hanny

Gronkiewicz-Waltz mistrzo-

stwami œwiata w siatkówce

by³a jej nieobecnoœæ w gro-

nie prezydentów miast pod-

czas ceremonii dekoracji

zwyciêzców. Warszawy nie

reprezentowa³a ani prezy-

dent, ani jej zastêpca, a na-

grodê w imieniu stolicy wrê-

cza³ urzêdnik œredniego

szczebla. Po prostu wstyd.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Jesieñ w tym roku przysz³a

nagle. Jeszcze w sobotê by³em

z rodzin¹ na wakacyjnym space-

rze w lesie. Wieczorem siê

och³odzi³o, w nocy spad³o wiê-

cej liœci z drzew i w niedzielê za-

pachnia³o jesieni¹. W poniedzia-

³ek rano w miejskich autobusach

ludzie pojawili siê w p³aszczach.

Jesieñ dla Warszawy to czas

wyj¹tkowo smutnych wspomin-

ków. Jesieni¹ mia³a miejsce rzeŸ

Pragi, podczas której Rosjanie

wymordowali 20 000 mieszkañ-

ców. By³a to ostatnia bitwa armii

Pierwszej Rzeczypospolitej (na-

wiasem mówi¹c, 4 listopada wy-

padnie jej okr¹g³a 220 rocznica).

Jesieni¹ skapitulowa³a Warsza-

wa w 1939 r. i jesieni¹ upad³o

Powstanie Warszawskie.

Szczególnie œciska mnie w

gardle, gdy ogl¹dam zachowa-

ne zdjêcia filmowe z kapitulacji

28 wrzeœnia 1939 r. Okr¹g³¹

rocznicê tego koñca œwiata

równie¿ nied³ugo obchodzimy.

Do niewoli posz³o wtedy 120 000

¿o³nierzy, zostawiaj¹c bezbron-

ne miasto na pastwê okupan-

ta. ¯o³nierze byli zmêczeni;

chcieli, by wojna siê skoñczy³a

- przecie¿ tak bêdzie lepiej dla

ludnoœci cywilnej. To tylko woj-

na, po prostu kolejna wojna.

Nie byli w stanie, nikt nie by³ w

stanie wyobraziæ sobie piek³a,

które wkrótce nasta³o. Czy gdy-

by wiedzieli, walczyliby d³u¿ej i

zacieklej?

Jesieñ to tak¿e wspomnienia

radosne: 7 paŸdziernika 1918 r.

Rada Regencyjna proklamowa-

³a niepodleg³oœæ RP, 25 paŸ-

dziernika Rada powo³a³a pierw-

szy polski rz¹d z premierem

Józefem Œwie¿yñskim na czele,

a 11 listopada przekaza³a do-

wództwo nad wojskiem polskim

Józefowi Pi³sudskiemu. 11 listo-

pada 2018 r., w setn¹ rocznicê

nie tyle tych wydarzeñ, co za-

koñczenia I wojny œwiatowej w

ca³ej Europie, zaplanowano

uroczyste otwarcie Muzeum

Historii Polski. To wydarzenie,

wykorzystuj¹c dobr¹ koniunkturê

dla Polski w Unii Europejskiej,

mia³o staæ siê centralnym

punktem obchodów wspo-

mnieniowych Wielkiej Wojny,

która dla wielu narodów, m. in.

dla Anglików i Francuzów, we

wspomnieniach jest wci¹¿

wa¿niejsza od Drugiej Wojny.

To wielka szansa na utrwalenie

miejsca Polski w œwiadomoœci

historycznej kontynentu.

Z tych planów wysz³a chyba

wielka klapa. Muzeum mia³o

powstaæ przy placu Na Roz-

dro¿u, na przykryciu Trasy

£azienkowskiej. Znakomity i

nowatorski projekt Bohdana

Paczowskiego zosta³ wy³onio-

ny w miêdzynarodowym kon-

kursie architektonicznym jesie-

ni¹ 2009 r.; dodatkowym wa-

lorem projektu by³o przywróce-

nie ci¹g³oœci Osi Stanis³awow-

skiej, brutalnie przeciêtej dziœ

wykopem Trasy. Jesieni¹ 2014 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego orzek³a jednak,

¿e na tak¹ inwestycjê nas nie

staæ. Nie staæ nas na wydanie

300 mln z³ na najwa¿niejsze

polskie muzeum w mieœcie, w

którym Hanna Gronkiewicz-

Waltz wyda³a dot¹d 318 mln z³

na nagrody dla swoich

urzêdników...

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Warszawska jesieñ

W polityce i w ¿yciu tak to czê-

sto bywa, ¿e sukces konkurenta

powoduje stres, podnosi ciœnie-

nie i prowadzi do nieracjonalnych

zachowañ. W ostatnim numerze

NGP, pisz¹cy w rubryce obok ko-

lega Sebastian Wierzbicki (SLD)

przyzna³, ¿e nie wytrzyma³ i po-

puœci³ wodze swej poprawnoœci

politycznej, bo jak stwierdzi³, za-

zwyczaj nie polemizuje z kolegami

pisz¹cymi dla tej samej gazety.

Przypomnê tylko, ¿e w sposób

pokojowy, nikogo nie atakuj¹c,

przedstawi³em w swym poprzed-

nim felietonie w du¿ym skrócie

dokonania 8 lat rz¹dów Platfor-

my Obywatelskiej na Bia³o³êce.

W zamian za to, kolega Seba-

stian „tylko” 5 razy wymieni³ moje

nazwisko (w tym raz w towarzy-

stwie nazwiska pani prezydent

Hanny Gronkiewicz-Waltz), za co

jestem niezmiernie wdziêczny

podwójnie. Po pierwsze, dziêku-

jê za darmow¹ reklamê w tym

szczególnym okresie, a po

drugie, znaleŸæ siê w jednym

gronie z najlepszym po woj-

nie prezydentem miasta, to

wielki zaszczyt.

Pokusi³em siê w felietonie pt.

„Nie zwalniamy tempa inwestycji”

o krótkie rozliczenie czy te¿

sprawozdanie przed czytelnikami

z realizacji programu wyborcze-

go i aby nie byæ go³os³ownym,

poda³em kilka najwa¿niejszych

inwestycji typu: budowa 3 szkó³

podstawowych, rozbudowa

przedszkoli, budowa linii tram-

wajowej (faktycznie z opóŸnie-

niem, z powodu zaskar¿enia

przez 2 mieszkañców z pomoc¹

radnego opozycji), moderniza-

cja boisk szkolnych itp. Nie

wspomnia³em nawet o innych

wa¿nych inwestycjach miej-

skich w Bia³o³êce, takich jak

budowa Mostu Marii Sk³odow-

skiej-Curie, modernizacja Mo-

dliñskiej nad Kana³em ¯erañ-

skim i od Aluzyjnej do granic

miasta, o wiaduktach PKP w

Choszczówce i P³udach. Dziê-

ki tym w³aœnie inwestycjom na

Bia³o³êce ¿yje siê lepiej i bez-

pieczniej. Ale skoro brak jest

merytorycznych argumentów,

to trzeba krytykowaæ nazwê

mostu, zakup nowoczesnych

tramwajów, brak parkingu Park

and Ride przy stacjach kolejo-

wych (teren we w³adaniu PKP).

A dodam, ¿e niebawem powsta-

nie taki parking na ty³ach komi-

sariatu policji przy ul. Myœlibor-

skiej. Zarzuci³ mi kolega Seba-

stian, ¿e nie wspomnia³em o

koalicji PO-SLD w kadencji

2006-2010 i ¿e nale¿a³oby siê

podzieliæ sukcesami. Czyli jed-

nak sukcesy by³y. Skoro to ju¿

ustaliliœmy, to faktycznie, bar-

dzo mi³o wspominam wspó³pra-

cê z 3 radnymi SLD w tej ka-

dencji i mam nadziejê, ¿e z wza-

jemnoœci¹. Dziwi mnie tylko

fakt, ¿e wiceburmistrz z ramie-

nia naszego koalicjanta w wy-

borach w 2010 r. nie zosta³ po-

nownie radnym. Wiêcej szczê-

œcia mia³ kolega Sebastian, bo

jako lider listy do Rady Warszawy,

uzyska³ mandat zaledwie 6

g³osami przewagi nad popu-

larnym na Bia³o³êce radnym

Andrzejem Pó³rolniczakiem.

Myœlê, ¿e nie ma nic z³ego w

tym, ¿e polityk, radny czy inna

osoba publiczna chce mieszkañ-

com zaprezentowaæ efekty swo-

jej dzia³alnoœci. W koñcu po to

wybrali nas wyborcy i obdarzyli

zaufaniem, abyœmy na koniec

kadencji rozliczyli siê. Dlatego

chêtnie poznam program kolegi

Sebastiana na przysz³¹ kaden-

cjê. Jak¹ ma ofertê dla Bia³o³êki,

jakie pomys³y, aby by³o jeszcze

lepiej, bezpieczniej, zdrowiej,

wygodniej, bardziej funkcjonal-

nie itp. Jaki ma pomys³ na pozy-

skanie œrodków na budowê hali

sportowej dla SP nr 257, jak¹ ma

wizjê parku Wiœniewo-Henryków

przy S¹siedzkiej, jak rozwi¹zaæ

plagê dzików, jak poprawiæ

bezpieczeñstwo, aby unikn¹æ

wzrastaj¹cej liczby w³amañ i

wiele innych. O tym rozmawiaj-

my, skupmy siê na konkretnych

problemach, które dotykaj¹

mieszkañców, z dala od politycz-

nych sporów koncentrujmy siê

wspólnie na zadaniach.

A wracaj¹c do sprawozdania

z realizacji programu wyborcze-

go za lata 2006-2014, w którym

to okresie mia³em byæ zaszczyt

przewodnicz¹cym rady dzielnicy

Bia³o³êka, zachêcam do zapo-

znania siê z serwisem zawiera-

j¹cym opis i zdjêcia najwa¿niej-

szych inwestycji: http://inwesty-

cje.bialoleka.waw.pl/page/in-

dex.php?str=928 oraz z interak-

tywn¹ map¹ bia³o³êckich inwe-

stycji: http://inwestycje.bialole-

k a . w a w . p l / p a g e / i n -

dex.php?str=781&id=1&id=1.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Programowe ad vocem

Jak sport, to nie w Warszawie
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- To wyj¹tkowa wystawa,

taka, która zdarza siê raz na

45 lat – powiedzia³ podczas

wernisa¿u Jerzy Lassota.

Rzeczywiœcie, jest wyj¹tkowa,

bo przywo³uje pocz¹tki drogi

artystycznej i przyjaŸni trójki

m³odych, niepokornych artystów,

którzy w trudnej rzeczywistoœci

Polski lat 60., nie chcieli poddaæ

siê obowi¹zuj¹cym w ówczesnym

systemie kreowania twórców

regu³om i którzy uwierzyli, ¿e nie

trzeba koñczyæ Akademii, ani

zapisywaæ siê do zwi¹zku plasty-

ków, aby tworzyæ i ¿yæ ze sztuki.

Ci m³odzi artyœci nie chcieli wcho-

dziæ z w³adz¹ w ¿adne uk³ady,

chcieli byæ niezale¿ni.

I choæ wtedy bycie niezale¿-

nym z góry skazywa³o artystê

na przegran¹ – wszak bez le-

gitymacji zwi¹zku nie mo¿na

by³o nawet zakupiæ materia-

³ów malarskich - to jednak

spróbowali pójœæ w³asn¹

drog¹ i to im siê uda³o.

- Byliœmy absolutnie prze-

konani o s³usznoœci naszej

drogi – wspomina Miros³aw

D³ugosz-Miron. – Nie wy-

obra¿aliœmy sobie, ¿e mo¿na

postêpowaæ inaczej.

W 1962 roku zaczêli wysta-

wiaæ i sprzedawaæ swoje prace

na murach Barbakanu. Do³¹-

czy³o do nich wielu innych.

Naliwajko, Kupczyñski, Sza-

jewska, Mieliwodzki, Popielar-

czyk, Smolarek – to tylko nie-

które nazwiska artystów, któ-

rzy eksponowali swoje obrazy,

z pominiêciem komisji kwalifi-

kacyjnych i cenzury na Starów-

ce. Te niezale¿ne wystawy

skoñczy³y siê w 1967 roku in-

gerencj¹ milicji. Po likwidacji

barbakanowych wystaw, wiêk-

szoœæ artystów wyemigrowa³a

na Zachód. Ci, którzy zostali w

kraju, spotykali siê w Œwinouj-

œciu i tam wystawiali swoje

prace. I w³aœnie w Œwinoujœciu,

w 1969 roku Jerzy Lassota,

Miros³aw D³ugosz-Miron i

Romuald D¹browski-Naldek

za³o¿yli Warszawsk¹ Grupê

Malarzy „Niezale¿ni’69”. Wkrótce

skupili wokó³ siebie niezale¿-

nych twórców. Spotykali siê w

wynajêtej warszawskiej pra-

cowni Jerzego Lassoty i dysku-

towali o sztuce, organizowali

plenery malarskie i wystawy.

Lata 70. to okres podró¿y

zagranicznych i wystaw w

wielu krajach Europy. Niezale¿ni

wystawiaj¹ swoje prace w

Szwecji, Finlandii, Niemczech i

we W³oszech, nawi¹zuj¹ liczne

kontakty z artystami z krajów

europejskich, popularyzuj¹

polsk¹ sztukê wspó³czesn¹.

Jerzy Lassota mieszka i tworzy

na po³udniu Francji, w Prowan-

sji. W 1976 roku wreszcie zor-

ganizowana zosta³a wystawa

„Niezale¿nych” w Warszawie, w

Galerii Wola, ale w nastêpnych

latach czêœciej wystawiaj¹ w

Malmö, Helsinkach czy Essen.

W 1994 r. w Hamburgu, w

wypadku samochodowym ginie

Naldek. Od tego czasu „Nieza-

le¿ni” dzia³aj¹ w okrojonym sk³a-

dzie. Nie zaprzestaj¹ jednak

dzia³alnoœci wystawienniczej.

Do najwiêkszych sukcesów gru-

py nale¿y udzia³ w wystawie Do-

cumenta X w Kassel w 1997

roku. Rok póŸniej Lassota i Mi-

ron postanawiaj¹ wróciæ na Bar-

bakan i organizuj¹ na jego mu-

rach retrospektywn¹ wystawê,

aby przypomnieæ barbakanowe

wystawy z lat 1962-67. Równie¿

w celu nawi¹zania do tamtych

tradycji, w 1999 r. powstaje Fun-

dacja Artbarbakan, która do

dziœ, realizuj¹c projekty wysta-

wowe i artystyczne, promuje

45 lat „Niezale¿nych”
polsk¹ sztukê wspó³czesn¹ w

kraju i za granic¹.

Na obecnej wystawie w Ga-

lerii N’69 „Niezale¿ni” zapre-

zentowali obrazy olejne Lassoty,

Mirona i Naldka z lat 1969-

1970 oraz rysunki wêglem Mi-

rona. Prace pochodz¹ z kolek-

cji prywatnych. Widaæ wyraŸ-

nie, ¿e pocz¹tkowy czas istnie-

nia grupy by³ dla jej cz³onków

okresem poszukiwañ. Miro-

s³aw D³ugosz nazwa³ nawet

cykl swoich rysunków „Drog¹

do Mirona”. Trudno zakwalifi-

kowaæ te obrazy do jakiegoœ

nurtu w sztuce, zreszt¹ ka¿dy

z „Niezale¿nych” malowa³ ina-

czej. Pe³ne ekspresji, emocjo-

nalne obrazy Lassoty i Mirona

znacznie ró¿ni¹ siê od spokoj-

nych, precyzyjnych pejza¿y

Naldka, takich jak choæby wi-

dok portu w Œwinoujœciu.

Warszawska Grupa Malarzy

„Niezale¿ni’69” tworzy od 45 lat.

Od 15 lat w ramach Fundacji

Artbarbakan organizuje wystawy

na Starówce i na Pradze. Ich

twórczoœæ z biegiem czasu na

pewno ewoluowa³a, zmienia³a

siê. Jednak, zadaj¹c  odwieczne

w sztuce pytanie o sens ¿ycia,

zawsze byli wierni zasadzie nie-

zale¿noœci. Byæ mo¿e, dziêki tej

niezale¿noœci w swoich poszuki-

waniach, s¹ najbli¿ej odpowiedzi.

Prace Warszawskiej Grupy

Malarzy „Niezale¿ni’69”: Mi-

rona, Lassoty i Naldka mo¿-

na ogl¹daæ w Galerii N’69

przy ul. Tarchomiñskiej 9 do

26 wrzeœnia. Osoby zaintere-

sowane zwiedzeniem wysta-

wy proszone s¹ o kontakt te-

lefoniczny z fundacj¹, tel.:

501 013 835 lub 500 791 681.

Joanna Kiwilszo

Warszawska Grupa Malarzy „Niezale¿ni’69” obchodzi

swoje 45-lecie. Z tej okazji, w nale¿¹cej do Fundacji Art-

barbakan Galerii N’69, w ramach projektu „Artystyczna

Tarchomiñska 2014”, 12 wrzeœnia otwarta zosta³a wystawa

malarstwa trzech za³o¿ycieli grupy: Mirona, Lassoty i Naldka.

Trzyletni¹ kampaniê podsu-

mowano 15 wrzeœnia na kon-

ferencji z udzia³em w³adz

dzielnicy Targówek, nauczy-

cieli i dyrektorów szkó³, przed-

stawicieli policji oraz dzielnico-

wych zespo³ów: ds. realizacji

programu profilaktyki i rozwi¹-

zywania problemów alkoholo-

wych oraz ds. przeciwdzia³a-

nia przemocy w rodzinie.

Dzia³ania kampanii objê³y:

500 przedszkolaków, 4610

uczniów szkó³ podstawowych,

4384 gimnazjalistów i 370

uczniów szkó³ ponadgimnazjal-

nych – poinformowa³a Katarzyna

Majdura, naczelnik wydzia³u

edukacji i wychowania.

Wyk³ad „Dopalacze – bomba

zegarowa” wyg³osi³ dr Piotr

Burda. Najbardziej nara¿ona

na to niebezpieczeñstwo

grupa to 13–, 15–, 16– i 18-latki.

Jedn¹ z przyczyn siêgania po

dopalacze jest zaburzony

kontakt rodziców z dzieæmi.

Od 2010 roku, po du¿ym sko-

ku zg³oszeñ zatruæ dopala-

czami, zlikwidowano punkty,

sprzedaj¹ce dopalacze; na-

stêpny rok by³ w miarê spo-

kojny, ale w roku 2012 znów

odnotowano prawie 300 przy-

padków, a skala zg³oszeñ po-

dejrzeñ ostrych zatruæ dopa-

laczami niepokoj¹co roœnie.

Wed³ug danych Europejskie-

go Centrum Monitorowania

Narkotyków, Polska by³a na II

– III miejscu. Podobny pro-

blem maj¹: Francja, Holandia,

Wielka Brytania, Irlandia.

W wyk³adzie na temat pracy

z dzieckiem, maj¹cym trudno-

œci w podejmowaniu decyzji,

poszukuj¹cym sensu w³asnego

¿ycia, psycholog Krzysztof

Karauda przekonywa³, ¿e w

rozwoju dziecka zawsze jest

czas na naukê umiejêtnoœci.

Doroœli tworz¹ œrodowisko wy-

chowawcze œrodkami wp³ywu

i samym sob¹. Dziecko powin-

no s³yszeæ: „Kocham Ciê”,

„Proszê”, „Dziêkujê”. „Cieszê

siê, ¿e jesteœ moim dzieckiem”,

„Jestem z Ciebie dumny”,

„Wierzê w Ciebie”, „Ufam Ci”.

Aspirant sztabowy Grze-

gorz Powa³a z Komendy Po-

licji Targówek opowiedzia³ o

spotkaniach funkcjonariuszy

uczniami szkó³ podstawo-

wych i gimnazjów Targówka

na temat zagro¿eñ, jakie nie-

sie alkohol i narkotyki. Jednak

obecnie najwiêkszym zagro-

¿eniem, którego m³odzi sobie

nie uœwiadamiaj¹, jest cyber-

przemoc. Aspirant zapewni³,

¿e ka¿dy, kto siê zg³osi z tym

problemem – uzyska pomoc

w Referacie ds. Nieletnich i

Patologii Komendy Policji Tar-

gówek ul. Chodecka 3/5, tel.

22 603 87 46, 22 603 81 71.

Czynny udzia³ w konferencji

wziê³a grupa m³odzie¿y z Gim-

nazjum nr 143, która zaprezen-

towa³a happening „Domówka”.

Dziêki przygotowanej na

konferencjê publikacji mo¿na

siê zapoznaæ z ró¿norodny-

mi dzia³aniami pedagogów i

psychologów z 10 szkó³ pod-

stawowych, 5 gimnazjów 2 li-

ceów ogólnokszta³c¹cych i 3

zespo³ów szkó³ Targówka,

przeprowadzonymi w ramach

kampanii „Nie jestem obojêt-

ny, widzê i dzia³am”.            K.

Nie b¹dŸ obojêtny
Wspó³pracê przedstawicieli szkó³ i innych placówek

oœwiatowych, Wydzia³ów: Edukacji i Wychowania oraz

Spraw Spo³ecznych i Zdrowia Urzêdu Targówka, policji,

stra¿y miejskiej, kuratorów s¹dowych oraz spo³ecznoœci

lokalnej – na rzecz wychowania dzieci i m³odzie¿y, w

ramach Dzielnicowej Kampanii „Nie jestem obojêtny,

widzê i dzia³am” zainaugurowano w kwietniu 2011 roku. I

etap podsumowano 12 grudnia na konferencji „Odpowie-

dzialnoœæ nieletnich i ich rodziców za pope³nione czyny

karalne”, II etap - 21 marca 2013 roku na konferencji „Gdy

dziecko jest ofiar¹ przemocy”. Formy pracy by³y ró¿no-

rodne, m.in.: pogadanki i zajêcia edukacyjno-profilaktyczne;

konkursy na temat znajomoœci praw ucznia i dziecka,

przepisów prawa i bezpieczeñstwa; motywowanie do

pracy nad swoimi s³aboœciami i walki z uzale¿nieniami;

propagowanie kultury kibicowania; panele dyskusyjno-

szkoleniowe; do¿ywianie dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej

ubóstwem i patologi¹; warsztaty dla pedagogów i

przedstawicieli s³u¿b mundurowych.
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Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego serdecznie

zaprasza wszystkich Mieszkañców Pragi,

a szczególnie Czytelników Nowej Gazety

Praskiej na „IV PIKNIK u MARSZA£KA”.

Na terenie boiska oraz placu szkolnego

przy ul. Kowelskiej 1 nie zabraknie atrakcji

zarówno dla cia³a, jak i dla ducha. Prezentacje

muzyczne, sportowe, pirotechniczne, niespo-

dzianki kulinarne, zabawy - to tylko nieliczne

z atrakcji, jakie organizatorzy przygotowali w

tym dniu dla goœci pikniku.

W 70. rocznicê Powstania Warszawskiego za-

prezentuj¹ siê grupy rekonstrukcyjne  zwi¹zane

z tym okresem historii. Nie zabraknie tak¿e œrednio-

wiecznych rycerzy z Dru¿yny Wojów ARKONA

i rekonstruktorów odtwarzaj¹cych ¿o³nierzy

Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego z czasów I Kom-

IV piknik u Marsza³ka
panii Kadrowej, poniewa¿ mija 100. rocznica

utworzenia I Kadrowej i Legionów Polskich.

Mi³oœnicy militariów bêd¹ mogli podziwiaæ

prezentacje wspó³czesnych s³u¿b mundurowych

- pokazy stra¿ackie, ekspozycje uzbrojenia

i umundurowania wojskowego, policyjnego i

lotniczego. Swój udzia³ zapowiedzia³y tak¿e

Polska Organizacja Wojskowa i Strzelec.

Na najm³odszych oprócz konkursów i s³odkich

poczêstunków bêd¹ czeka³y zamki dmuchane,

trampoliny, malowanie buziek, gry i zabawy podwór-

kowe, stoiska z wat¹ cukrow¹ oraz zabawkami.

Wspó³partnerami Pikniku s¹: Garnizon War-

szawski, Policja i PLL LOT, a opiekê prasow¹

sprawuje Nowa Gazeta Praska. Ponadto szko³a

zaprasza w tym dniu wszystkich pra¿an do udzia³u

w wyprzeda¿y gara¿owej. Udostêpniamy na ten

cel czêœæ boiska szkolnego. Zainteresowanych

prosimy o kontakt pod nr tel. 22 619-30-83.


