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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Historia praskich rodów

Rodzina Wedlów (odc. 3)
Jan Wedel i jego siedmiu walecznych siostrzeñców
Starsza siostra Jana, Eleonora, wysz³a za m¹¿ za Anglika,
Charlesa Whiteheada, w³aœciciela fabryki przêdzalniczej w
podwarszawskich Markach.
Jan nie mia³ potomków, za to
Eleonora urodzi³a ich a¿ siedmioro, w tym szeœciu synów.
Franciszek, wybrany przez
Jana Wedla na swego nastêpcê,
by³ z nich najstarszy. Podobnie
jak jego bracia, George, Alfred,
Karol i Jan Oliver, zacz¹³ praktykowaæ w latach 30. w rodzinnej firmie. Jak wspomina
Roman Jasiñski „ten solidny
m³ody cz³owiek mia³ z pewnoœci¹ wszelkie kwalifikacje ku

temu, by odegraæ w przysz³oœci
rolê szefa firmy”. Mimo specjalistycznego wykszta³cenia, m³odzi Whiteheadowie musieli
przejœæ przez wszystkie dzia³y,
od stanowisk robotniczych po
kierownicze, aby dobrze poznaæ zak³ad. Kolejny z braci,
Ryszard, mia³ prowadziæ dla
Wedla farmê mleczn¹ w Markach.
Wojna przekreœli³a te plany,
dokoñczenie na str. 8

Klinika
Stomatologiczno-Lekarska
o szerokim zakresie
us³ug medycznych

Gdy próchnica atakuje,
Dino z¹bki uratuje
www.demeter.com.pl
ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94, 536-833-777

Organizator ruchu
komunikacji miejskiej
Elastyczne
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protezy nylonowe
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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)

Atrakcyjne
rabaty!

Budowa II linii metra
- zakoñczona czy nie?
Amerykanie zwykli mawiaæ o takich sytuacjach half done
chicken. Niby zakoñczono budowê II linii metra w zaplanowanym, drugim terminie 30 wrzeœnia, ale tak nie do koñca.
Teraz czas na odbiory techniczne, które teoretycznie potrwaj¹ od 30 do 60 dni. Tak czy siak wychodzi na nasze.
NGP spekulowa³a, ¿e pasa¿erowie pojad¹ II lini¹ metra na
pocz¹tku przysz³ego roku, zaœ w wariancie optymistycznym
w koñcu tego roku. De facto na jedno wychodzi.
30 wrzeœnia by³o niby otwarcie wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿
II linii metra, a w zasadzie prezentowano nam j¹ na
otwarcie zamkniêtej dotych- wizualizacjach. Drzewa w doczas ulicy Œwiêtokrzyskiej. nicach? To¿ to obrzydlistwo.
Zamiast przeciêcia wstêgi Mamy ju¿ wstrêtne donice za
nast¹pi³o przeniesienie bloku- grube miliony na Placu Poj¹cej barierki. Warszawiacy wstañców Warszawy. Jestem
byli mocno zdezorientowani – starym warszawiakiem, wiele
W koñcu ju¿ nic z tego nie ro- widzia³em i naprawdê jako
zumiem, to jest otwarcie metra, ¿ywo staj¹ przed oczami obczy otwarcie ulicy? Po co j¹ tak razki rodem z komuny, jak to
uroczyœcie otwieraæ w przy- oddawa³o siê coœ, by za
tomnoœci pani prezydent i wi- chwilê to zamkn¹æ. Prawdziwa
ceprezydenta, skoro ona by³a komedia pomy³ek.
Fakty s¹ takie, ¿e niby zakoñzamkniêta z powodu budowy
II linii metra, a nie budowana czona budowa II linii metra nie
od nowa. Po co ten ca³y cyrk? jest zakoñczona. W pe³ni oddaI na dobitkê Œwiêtokrzyska
dokoñczenie na str. 2

Rozmowa z Wies³awem Witkiem, dyrektorem Zarz¹du
Transportu Miejskiego - Miasto Sto³eczne Warszawa jest
inwestorem odcinka centralnego II linii metra. Co to oznacza
i jakie zadania spoczywaj¹ na Zarz¹dzie Transportu Miejskiego?
- Inwestor po zatwierdzeniu wartej z Metrem Warszawskim
przez Radê Warszawy Wielo- Sp. z o.o. umowy o zastêpstwie
letniej Prognozy Finansowej inwestycyjnym, poprzez udziedla inwestycji miejskich reali- lanie odpowiednich pe³nomoczuje poszczególne inwestycje nictw do zawierania umów,
za pomoc¹ swoich jednostek uczestnictwo w naradach
organizacyjnych. Metro jest koordynacyjnych z wykonawc¹
inwestycj¹ komunikacyjn¹ i jej oraz uczestnictwo w odbiorach
realizatorem jest Zarz¹d robót.
- Inwestorem zastêpczym
Transportu Miejskiego. ZTM
uczestniczy w procesie in- odcinka centralnego II linii
westycyjnym od momentu metra jest komunalne przedplanowania do zakoñczenia siêbiorstwo eksploatacyjne
budowy. Odpowiada za finan- Metro Warszawskie Sp. z o.o.
sowanie zadania inwestycyjnego Jakie zadania zosta³y powiew zakresie jego planowania i rzone tej spó³ce?
- Spó³ka - w imieniu inwestora
rozliczania, w tym rozliczania
œrodków dofinansowania z UE. - prowadzi³a m.in. prace przygoZTM bierze czynny udzia³ w towawcze dla inwestycji (powo³anadzorze nad budow¹ przez nie i uczestnictwo w komisji konsprawowanie kontroli i rozli- kursowej dla wyboru koncepcji
czanie dzia³alnoœci Inwestora budowy II linii metra). Przygotodokoñczenie na str. 5
Zastêpczego na podstawie za-
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Budowa II linii metra
- zakoñczona czy nie?
dokoñczenie ze str. 1

ne s¹ trzy ulice biegn¹ce nad
t¹ lini¹ – Œwiêtokrzyska, Sokola i Prosta. Targowa zosta³a
oddana z opóŸnieniem siêgaj¹cym ponad dobê, ze wzglêdu
na brak sterownika sygnalizacji
œwietlnej, który zosta³ uszkodzony
podczas transportu i trzeba by³o
sprowadzaæ nowy. Czy jednak
aby na pewno Targowa zosta³a
oddana do u¿ytku? Chyba jednak nie. Na ulicy tej nie zosta³
jeszcze przywrócony ruch tramwajowy, wci¹¿ bowiem uk³adane s¹ podziemne instalacje. Dopiero po zakoñczeniu tych prac
mo¿na bêdzie uk³adaæ torowisko. Pra¿anie s¹ wzburzeni –
Czekaliœmy na ruch tramwajowy trzy lata, a teraz ka¿e nam
siê jeszcze czekaæ do 20 paŸdziernika? Jakie to otwarcie, jak
nie ma tramwajów. A jakie by³y

obietnice – wrzesieñ. Jak znamy ¿ycie, przeci¹gnie siê to do
listopada, bo nie widaæ nawet
œladu torów tramwajowych –
mówi¹.
Ca³kowicie rozgrzebane s¹
ulice Powiœla, a pod ziemi¹, na
stacji Centrum Nauki Kopernik
wci¹¿ trwaj¹ prace wykoñczeniowe. Podobnie jest na stacji
Dworzec Wileñski. – Jazda
przez Powiœle to jest droga
przez mêkê. Trzeba tu mieszkaæ, by to wiedzieæ. Mêczymy
siê ju¿ tyle lat i koñca nie widaæ. To my, jak ma³o kto, dostaliœmy w koœæ. Go³ym okiem
widaæ, jakie tu s¹ opóŸnienia.
Mainstreamowe media nabra³y wody w usta i milcz¹ na temat tych wszystkich problemów jak zaklête. Jasne, mamy
przecie¿ za chwilê wybory; jak
siê wychylimy, nie dostaniemy

Dom Kultury „Œwit” oraz Marta Gutowska-Matulka
serdecznie zapraszaj¹ na wernisa¿ wystawy prac
artystów warszawskich i studentów Warszawskiej ASP
pt. „Portret Doriana Graya”,
który odbêdzie siê 19 paŸdziernika 2014 r. o godz. 19.00
w siedzibie Domu Kultury „Œwit”, ul. Wysockiego 11.
Podczas wernisa¿u, fragmenty powieœci Oscara Wilde’a przeczyta
Katarzyna Kownacka oraz wyst¹pi chór „Conpassione”.

lukratywnych materia³ów wyborczych. A jak nie daj Bo¿e
wygra ktoœ inny ni¿ dotychczasowa pani prezydent, bêdzie
bieda. Wszystko siê urwie,
skoñcz¹ siê og³oszenia od
miasta – mówi wœciek³y mieszkaniec Powiœla.
Koñcówka budowy, poœpiech i nieszczêœcie gotowe.
30 wrzeœnia jeden z robotników
spad³ z rusztowania na stacji
Œwiêtokrzyska. Wygl¹da³o to
bardzo groŸnie, ale na szczêœcie obra¿enia by³y powierzchowne, choæ mê¿czyzna trafi³ na obserwacjê do szpitala.
Na podsumowanie tej priorytetowej, sto³ecznej budowy
przyjdzie jeszcze czas. Jakkolwiek by na to nie patrzeæ, centralny odcinek II linii metra jest
ju¿ niemal gotowy. I jest to bardzo pocieszaj¹ce. Ale … lada
chwila rozpocznie siê budowa
kolejnego odcinka II linii i znów
siê zacznie …
(egu)

Baterie
do Aparatów
S³uchowych.

TANIO!
tel.

782-454-907

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,
o zmianie wniosku z 11 wrzeœnia 2014 r. przez inwestora M&Z Partners Sp. z o.o. Sp. k., na
wniosek z 19 sierpnia 2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie drogi gminnej projektowanej ulicy Talarowej wraz ze zjazdem na
terenie dzia³ek ew. nr 46/7, 46/8, 49/2, 50/2, 66/1, 66/2, 53/1, 53/7, 53/6 z obrêbu 4-03-06
oraz dzia³ki ew. nr 55/3, 51, 56, 57, 77, 68, 70 z obrêbu 4-03-21 przy ul. Œwiatowida w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w nastêpuj¹cy sposób - zmiana tytu³u i zakresu inwestycji.

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
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddzia³ w
Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, z³o¿ony 15 wrzeœnia 2014 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
PE 355 mm na terenie dzia³ek ew. nr 15/6, 23/11, 25/3, 36/1 z obr. 4-16-21 oraz 54/1, 33/45, 33/4,
33/3, 34, 35/6, 38/13 z obr. 4-16-22 przy ul. Chudoby 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.

Munduru moc
„Celem IV Pikniku z Marsza³kiem by³a integracja œrodowiska
i szkolnego i lokalnego, a tak¿e kontynuowanie wspó³pracy
z naszymi partnerami – mówi Izabela Nowak-Pi³ka, dyrektor
LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. – Bardzo cenimy Dowództwo Garnizonu
Warszawskiego, który jest z nami od I Pikniku. Za ka¿dym
razem jest coœ nowego; dziœ by³a musztra paradna w
wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej – kluczowy punkt
programu, który bardzo siê podoba³, tak¿e okolicznym
mieszkañcom. Sta³ym wspó³twórc¹ pikniku jest Komenda
Sto³eczna policji i jej wydzia³y: Komisariat VI Praga Pó³noc,
Komisariat Rzeczny i Wydzia³ Ruchu Drogowego; mieliœmy
miasteczko ruchu drogowego, pokaz quada i wyk³ad na
temat bezpieczeñstwa. Dziœ zabrak³o PLL LOT – fajnego i
d³ugoterminowego partnera.”
Oprócz wymienionych s³u¿b, gimnazjalistów, licealistów i stuna pikniku 4 paŸdziernika za- dentów. Jej dowódca Andrzej
prezentowa³y siê organizacje, Górski zachêca do zajrzenia na
zwi¹zane z umundurowaniem. www.niepodleg³oœæ.org.pl. oraz
Przy namiocie Dru¿yny Wojów na facebooku: ghniepodleg³oœæ.
Arkona mo¿na by³o trenowaæ Nie zabrak³o sta³ego partnera
celnoœæ rzutów drewnian¹ pikniku – Szko³y G³ównej S³u¿by
pa³k¹; potem wojowie dali pokaz Po¿arniczej, której przedstawalk, a ich dowódca udzieli³ wiciele prowadzili pokazy
wyjaœnieñ na temat techniki udzielania pierwszej pomocy.
bojowej. Wiedzê historyczn¹ w Jednym z g³ównych tematów
ciekawy sposób zaprezentowa³y: pikniku by³o bezpieczeñstwo.
Towarzystwo Historyczne „Rok Wiedz¹ w tym zakresie dzielili
1920” i Zwi¹zek Strzelecki siê goœcie z Delegatury Biura
„Strzelec”, który prowadzi szko- Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
lenia zakresu militarnego, dla Kryzysowego.
m³odzie¿y od 16. roku ¿ycia.
Ciekawy program i piêkna
Po raz trzeci w pikniku pogoda przyci¹gnê³y na
uczestniczy³a Grupa Historyczna piknik wiele rodzin z dzieæmi.
„Niepodleg³oœæ”, skupiaj¹ca 36 Atrakcj¹ dla najm³odszych by³
dmuchany zamek, dla nieco
starszych – miasteczko ruchu
drogowego, gdzie najlepsi rowerzyœci otrzymywali odblaskowe nagrody. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê stoliki,
Drzwi antyw³amaniowe przy których dzieci kolorowa³y
obrazki oraz stolik „dekoral”,
Rolety • ¯aluzje
gdzie zdobywa³y umiejêtnoœæ
Verticale • Parapety
wyplatania bransoletek.
Piknik zaszczycili sw¹ obecnoul. Wysockiego 26
œci¹: wiceburmistrz Edyta Federopawilon 3
wicz, pose³ Alicja D¹browska,
22 675-05-03
przewodnicz¹ca komisji oœwiaty

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc Hanna
Jarzêbska oraz Jerzy W¹growski
z Muzeum Niepodleg³oœci.
„Nasz piknik, ciesz¹cy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹
tak¿e wœród okolicznych
mieszkañców, wspó³tworzy
m³odzie¿ i rodzice, którzy na tê
imprezê piek¹ ciasta, robi¹ te¿
smalec i ogórki. W dzia³alnoœci
szko³y istotna jest edukacja,
ale te¿ to, co siê dzieje w tej
placówce. M³odzie¿ ma siê tu
dobrze czuæ, musi lubiæ chodziæ
do szko³y; nauczyciel ma byæ
nie tylko wymagaj¹cy, ale
równie¿ pomagaj¹cy dziecku,
rozumiej¹cy jego problemy i
potrzeby. My to realizujemy,
organizuj¹c na przyk³ad: otrzêsiny, edukacyjne noce filmowe,
a od wrzeœnia tego roku – dla
wszystkich chêtnych – tañce
podczas du¿ej przerwy” – mówi
dyrektor Izabela Nowak-Pi³ka.
„Uwa¿am, ¿e organizowanie
takich spotkañ integruje i rodziców
i uczniów, którzy chc¹ pracowaæ dla dobra szko³y. Dlatego
wielu chce siê uczyæ w naszej
szkole” – tê opiniê El¿biety
Œwierczewskiej z Rady Rodziców LXXVI LO potwierdzaj¹
liczby. Liceum im. Marsza³ka
Pi³sudskiego mia³o zgodê na

prowadzenie 2 klas pierwszych
(60 uczniów) i prawie 400
chêtnych. Wyst¹pienie do Biura
Edukacji pozwoli³o na otwarcie
2 dodatkowych klas. Jest jeszcze
wniosek o kolejne 4 miejsca.
Ten sukces zosta³ zauwa¿ony
przez w³adze dzielnicy Prag
Pó³noc. Daje to nadziejê na
wsparcie w staraniach o remont
budynku szko³y.
14 paŸdziernika o godz.
10.00 LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce zaprasza do swej
siedziby przy ul. Kowelskiej 1
na uroczystoœæ œlubowania
klas pierwszych – klasy mundurowych i klasy pod patronatem PLL LOT.
K.

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
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• 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

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

OKNA PCV
RABAT DO 30%

Koty pani Krysi - POMOCY!
Zawali³ siê ich œwiat. Straci³y wszystko: kochaj¹c¹ opiekunkê i ciep³y dom.
Pozosta³a im tylko nadzieja. Pani Krysia bardzo kocha³a koty, jej dom by³
azylem dla zbieraniny znalezionych, podrzuconych i takich, które same siê
wprosi³y, zabiedzonych, czêsto chorych. Potrafi³y siê odwdziêczyæ. Dziêki nim
czu³a siê potrzebna i nie by³a samotna, bo choæ ma rodzinê, prawdziwa wiêŸ i
bliskoœæ ³¹czy³a j¹ z kotami.
Pani Krysia jest osob¹ starsz¹. Kiedy stan zdrowia sprawi³, ¿e przesta³a sobie radziæ z
codziennymi obowi¹zkami, z pomoc¹ przyszli wolontariusze z Fundacji Miêdzynarodowy
Ruch na Rzecz Zwierz¹t – VIVA! Od kilku lat byli na miejscu: karmili zwierzêta, leczyli je,
utrzymywali porz¹dek. Wszystko siê zmieni³o, kiedy ludzka rodzina pani Krysia postanowi³a
sprzedaæ jej dom. Pani Krysia zosta³a umieszczona w domu opieki spo³ecznej, a wolontariusze
dostali polecenie zabrania kotów. Sytuacja jest tragiczna, bo dok¹d nagle zabraæ 20 kotów?
Tym bardziej, ¿e czêœæ z nich to seniorzy z mniejszymi lub wiêkszymi problemami zdrowotnymi,
wymagaj¹cy leczenia lub zabiegów operacyjnych. Umieszczenie ich w schronisku by³oby dla nich
wyrokiem œmierci. Chcemy je ratowaæ. Pragniemy, by ka¿dy z nich móg³ spokojnie do¿yæ swoich
dni w przyjaznym domu, u dobrych ludzi. Pragniemy tego tak¿e ze wzglêdu na pani¹ Krysiê,
by nie musia³a rozpaczaæ nad losem swoich podopiecznych. Poni¿ej przedstawiamy kilku z nich
wierz¹c, ¿e znajd¹ siê ludzie, którzy zechc¹ im pomóc. Pomoc potrzebna jest pilnie!
KTO PRZYGARNIE?
Piêkniœ - sk¹d takie imiê, nie musimy chyba wyjaœniaæ. Piêkniœ lubi byæ g³askany i lubi
pole¿ na ludzkich kolanach, ale to te¿ kot ciekawski, energiczny, potrzebuj¹cy du¿o
przestrzeni. Jest nosicielem wirusa Fiv, wiêc choæ jest klinicznie zdrowy, powinien zamieszkaæ
w domu, w którym nie ma innych kotów (dla ludzi i innych zwierz¹t wirus jest niegroŸny).
Baltazar, inaczej zwany Ciekawkiem - ostro¿ny w kontakcie z cz³owiekiem, ale ceni¹cy
jego obecnoœæ. Zawziêty myszo³ów, niezwykle cierpliwy w oczekiwaniu na myszy, których
sporo w okolicy posesji pani Krysi. By³oby œwietnie, gdyby zamieszka³ w domu z ogrodem
lub w gospodarstwie, gdzie móg³by nadal walczyæ z gryzoniami.
Florka - kilkunastoletnia, bardzo mi³a i kontaktowa. Choæ widaæ po niej lata ¿ycia, jej pyszczek
pozosta³ piêkny i s³odki. Kotka jest bardzo przyjazna dla innych zwierz¹t. Czas spêdza le¿¹c na
krzeœle na tarasie lub ... w zawsze otwartej specjalnie dla niej szafce kuchennego kredensu.
Gacek - czarny kocurek z imponuj¹co d³ugimi, bia³ymi w¹sami, spokojny i nieœmia³y.
Choæ ma mo¿liwoœæ wychodzenia z domu, trzyma siê zawsze blisko. Potrzebuje trochê czasu, ¿eby
zaufaæ nieznanym ludziom, ale kiedy siê do nich przekona, okazuje wdziêcznoœæ i zaufanie.
Kitka – œliczna, kolorowa, puszysta kotka, delikatna i spokojna. Przyjazna wobec
innych kotów potrzebuj¹ca spokojnego, „niewychodz¹cego” domu. Niedawno szczêœliwie
przesz³a doœæ inwazyjny zabieg stomatologiczny. Potrzebuje „niewychodz¹cego” domu.
Wszystkie z opisanych tu kotów s¹ w wieku ok. 10 lat (z wyj¹tkiem kilkunastoletniej
Florki), a wiêc byæ mo¿e dopiero na pó³metku swego ¿ycia.
Wiêcej info i zdjêæ zwierzaków znajdziecie na wydarzeniu tutaj:
https://www.facebook.com/events/602094279843103/
oraz tutaj: http://kotyumagdy.wordpress.com/
Osoby zainteresowane adopcj¹ prosimy o kontakt: Magda – 693 398 106,
Ewa - 731 969 666 lub Ma³gorzata - 799 101 125; dtumagdy@gmail.com
Renata Markowska, Noga w £apê

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

O BEZPIECZEÑSTWIE W DZIELNICACH
w pi¹tek 10 paŸdziernika 2014 roku o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 356, ul. G³êbocka 66
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.

`

501-108-297

Komendant Sto³eczny Policji
Prezydent m.st. Warszawy
Inspektor Micha³ Domaradzki
Hanna Gronkiewicz-Waltz
zapraszaj¹

PRZYJDZ, ZABIERZ G£OS, POS£UCHAJ
Kolejna debata odbêdzie siê: 15 paŸdziernika dla Bemowa i Woli.
Wiêcej informacji oraz transmisja on-line na stronie: www.bezpieczna.um.warszawa.pl

LVIII
sesja Rady
Dzielnicy
Praga Pó³noc
4 nowa
gazeta
praska

Koñcówka kadencji
Piêædziesi¹ta druga sesja pó³nocnopraskiej Rady by³a
chyba jedn¹ z ostatnich w tej kadencji, choæ do wyborów
jeszcze pó³tora miesi¹ca. Widaæ by³o, ¿e ta Rada wyczerpa³a
swój potencja³, a zbli¿aj¹ca siê dla niektórych wizja wyborów
wyraŸnie przes³ania³a im horyzonty myœlowe.
Merytorycznie niby wszystko w zapotrzebowania i zapewniæ fiporz¹dku, dwie kolejne korekty nansowanie otwartych ju¿ inwebudzetu przedstawione przez stycji. Dobra wiadomoœæ dla
przewodnicz¹cego komisji Irene- mieszkañców kolejnych komunalusza Tonderê przysz³y jak zwykle nych kamienic przy Bródnowskiej
bez dyskusji. Dzielnica zwiêkszy³a 2, 14, 18, 20, 22 Kawêczyñskiej
swój za³¹cznik o kolejne dwa 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73
miliony z³otych z przeznaczeniem Kowieñskiej 4, Siedleckiej 26, 29,
na najpilniejsze wydatki w gospo- 45, Wileñskiej 25, 29 Z¹bkowskiej
darce komunalnej. Poprzesuwano 50, które bêd¹ dozbrajane w intak¿e œrodki bie¿¹ce i inwestycyjne, stalacje centralnego ogrzewania
by dostosowaæ je do aktualnego i centralnej ciep³ej wody.

LXIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Zmiany, zmiany
Radni podjêli uchwa³ê wygaszaj¹c¹ mandat Moniki
Drojewskiej, która wczeœniej siê go zrzek³a, ze wzglêdu na
to, i¿ otrzyma³a propozycjê dyrektorowania bia³o³êckiemu
przedszkolu nr 414. Decyzja radnej poci¹gnê³a za sob¹
konsekwencje w postaci kolejnych uchwa³ dotycz¹cych
zmian sk³adu komisji rewizyjnej, a œciœlej jej powo³ania w
nowym sk³adzie, a tak¿e powo³ania nowego przewodnicz¹cego
komisji, jako ¿e Monika Drojewska by³a przewodnicz¹c¹ tej
komisji. Nastêpc¹ radnej na stanowisku przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej zosta³ Zbigniew Madziar.
Tradycyjnie g³osowano rówW przypadku Studium uwarunkowañ
nie¿ nad zmianami w bud¿ecie, i kierunków zagospodarowania
polegaj¹cymi tym razem na przestrzennego m.st. Warszawy –
zwiêkszeniu planu dochodów o etap I, radni zastrzegli, ¿e zlikwi35 tys. z³, które to œrodki uzyska- dowane maj¹ byæ sk³adowiska i
no z wynajmu pomieszczeñ w miejsca segregacji odpadów koszko³ach podstawowych. Œrodki munalnych, znajduj¹ce siê miêdzy
te zostan¹ przeznaczone na za- Marywilsk¹, P³ochociñsk¹, bocznic¹
kup us³ug serwisowych dla szkó³. kolejow¹ od strony wschodniej i
Radni pozytywnie zaopiniowali ogrodzeniem terenu od strony
projekt miejscowego planu zago- pó³nocnej. Drugie z poczynionych
spodarowania przestrzennego tra- zastrze¿eñ dotyczy³o obni¿enia
sy Mostu Pó³nocnego na odcinku klasy drogi z g³ównej (G) na
od nurtu Wis³y do Modliñskiej i plan zbiorcz¹ (Z) dla fragmentu trasy
miejscowy Henrykowa, a tak¿e Mostu Pó³nocnego w rejonie ulicy
zmiany Studium uwarunkowañ i Chudoby, na odcinku od planowakierunków zagospodarowania nego wêz³a trasy Mostu Pó³nocprzestrzennego m.st. Warszawy – nego z Tras¹ Olszynki Grochowetap I. W ostatnich dwóch przypad- skiej, do granic miasta. Wed³ug
kach pozytywna opinia nie by³a informacji otrzymanych przez
bezwarunkowa. W przypadku miej- radnych w Biurze Architektury i
scowego planu zagospodarowania Planowania Przestrzennego m.st.
przestrzennego Henrykowa radni Warszawy, po miniêciu granicy
zastrzegli m.in., by miasto miasta, w Markach, ten odcinek
uwzglêdni³o ewentualne roszcze- drogi ma obni¿on¹ klasê z g³ównia odszkodowawcze w³aœcicieli nej na zbiorcz¹. „Podobnie jak
nieruchomoœci, jako ¿e dzielnica w³adze Marek, Rada Dzielnicy
nie dysponuje odpowiednimi Bia³o³êka nie widzi potrzeby lokaliœrodkami na ten cel, a tak¿e by zowania w tym miejscu, poœród
dopuszczono na czêœci obszaru niskiej zabudowy jednorodzinnej,
Henrykowa us³ugi zwi¹zane z cza- drogi tranzytowej o tak wysokich
sowym lub sta³ym pobytem dzieci parametrach jak G.” - pisz¹ w uzai m³odzie¿y, czy te¿ us³ugi zdrowotne sadnieniu do uchwa³y bia³o³êccy
radni.
i z zakresu pomocy spo³ecznej.
(egu)

Œwiêto ulicy Z¹bkowskiej
Koncerty, wernisa¿e, rajd zabytkowych samochodów oraz pokaz spektaklu
„Po¿ar w burdelu” to tylko niektóre z atrakcji, jakie uœwietni³y tradycyjne
œwiêto ulicy Z¹bkowskiej, które odby³o siê w sobotê 27 wrzeœnia.
Tradycyjnie ju¿, we wrzeœniu ulica Z¹bkowska, a wraz z ni¹ ca³a Praga
obchodzi³a swoje œwiêto, zorganizowane dziêki wspólnej inicjatywie
lokalnych artystów, przedsiêbiorców i restauratorów. Kiedyœ artyœci
rozstawiali swoje sztalugi wprost na ulicy. W tym roku centralnym
miejscem wydarzeñ by³a dawna Wytwórnia Wódek Koneser. W budynku
rektyfikacji prascy artyœci prezentowali swoje prace w ramach cyklu „Stan
Rzeczywisty”. W wystawie wziêli udzia³: Julita Delbar, Edyta Dzier¿,
Dorota i Leszek Gêsiorscy, Magdalena Hajnosz, Zofia i Jan Kubiccy,
Geno Ma³kowski, Jacek Mirczak, Joanna Mrozowska, Mi³osz P³onka
oraz Joanna Œwierczyñska. Równie¿ na terenie Konesera zakoñczy³
siê V 360HOME Praski Rajd Pojazdów Zabytkowych oraz spotkanie
mi³oœników klasycznych aut z cyklu Classicauto Kawa & Samochody.
Nie zapomniano o dzieciach. Z myœl¹ o podopiecznych dzia³aj¹cych na
Pradze domów dziecka, Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów” oraz
Klub Mi³oœników Komunikacji zorganizowa³y specjalny przejazd autobusem legendarnym „ogórkiem” - pod Bazylikê na Kawêczyñskiej. Natomiast wirtualn¹
wycieczkê po Koneserze i jego okolicach dla wszystkich poprowadzili w klubie
„Czysta Ojczysta” varsavianiœci: Janusz Owsiany i Jaros³aw Zieliñski.
Na zakoñczenie wieczoru, w zabytkowych wnêtrzach Konesera odby³o siê s³ynne
ju¿ w stolicy przedstawienie kabaretowe „Po¿ar w burdelu”. Imprezom w Koneserze
towarzyszy³y koncerty i wystawy w okolicznych klubach i galeriach.
JK

Dobra wiadomoœæ dla u¿ytkowników przedszkolnych placów zabaw: znalezione zosta³y
œrodki i do kwietnia 2015 wszystkie
praskie placówki przedszkolne
bêd¹ mia³y zmodernizowane
place zabaw. Jednog³oœnie Rada
zaaprobowa³a uzupe³nienie statutu o zapis pozwalaj¹cy uhonorowanie zarówno osób fizycznych jak i prawnych wyró¿nieniem „Zas³u¿ony dla Warszawy”.
Du¿e rozbie¿noœci pojawi³y
siê natomiast przy opiniowaniu
studium zagospodarowania m.st.
Warszawy w czêœci dotycz¹cej
dwóch obszarów na Pradze
Pó³noc: Golêdzinowa i Portu
Praskiego. Przepad³y wnioski
radnych Piotra Pietruszyñskiego,
który wnosi³ o ograniczenie
zabudowy w Porcie Praskim do
30 metrów i radnego Roberta
Kazaneckiego, który samotnie
broni³ zapisów pozostawiaj¹cych

Trakt Nadwiœlañski. Jednog³oœnie
przesz³a natomiast propozycja
Ireneusza Tondery, aby wprowadziæ zapis zabezpieczaj¹cy
na obydwu omawianych obszarach miejsca dla placówek
oœwiatowych.
Koñcówka sesji to debata nad
sytuacj¹ obecnych na sesji
mieszkañców Strzeleckiej 8, którym

z powodu niep³acenia faktur
przez prywatnego w³aœciciela
budynku MPWiK odciê³o wodê.
Opozycja w osobie radnego Jacka
Wachowicza ods¹dza³a Bogu
ducha winien zarz¹d od czci i
wiary, czyni¹c go winnym klêsk
wszelakich. Burmistrz Zalewski
cierpliwie t³umaczy³ zawi³oœci
prawa, argumenty nie przema-

wia³y. Debatê i praktycznie sesjê
zakoñczy³o zaproszenie zainteresowanych mieszkañców
Strzeleckiej 8 na rozmowê do
burmistrza. Chwilê przed zamkniêciem posiedzenia Rada
zapozna³a siê z planowanym
przebiegiem obchodów 220.
rocznicy Rzezi Pragi w pierwszych
dniach listopada.
DCH

Organizator ruchu komunikacji miejskiej
dokoñczenie ze str. 1

wywa³a tak¿e wraz z inwestorem
materia³y przetargowe do wyboru
wykonawcy na zaprojektowanie i
budowê centralnego odcinka II
linii metra. By³a równie¿ odpowiedzialna za pozyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowê, bezpoœredni nadzór nad pracami budowlanymi poprzez inspektorów
nadzoru inwestorskiego oraz
wspó³pracowa³a z inwestorem
(ZTM) w rozliczaniu kontraktu.
- Kto przygotowa³ przebieg
trasy i kto j¹ zatwierdzi³?
- Przebieg trasy przygotowany
by³ przez Biuro Architektury
Miasta, a zatwierdzony zosta³
decyzj¹ Rady Warszawy.
- W jakich kierunkach
bêdzie rozbudowana II linia
metra? Gdzie i dlaczego
przewidziano ostateczn¹
lokalizacjê stacji technicznopostojowej tej linii?
- Decyzj¹ Rady Warszawy w
pierwszej kolejnoœci realizowane
bêd¹ trzy stacje w kierunku Woli
i trzy stacje w kierunku Targówka.
Ze wzglêdu na bliskoœæ terenów
kolejowych planuje siê budowê
Stacji Techniczno-Postojowej
STP w Morach, po po³udniowej
stronie ul. Po³czyñskiej.
- Co spowodowa³o przed³u¿enie czasu realizacji inwestycji?
- Inwestor zawar³ przed
s¹dem ugodê z wykonawc¹
przed³u¿aj¹c¹ termin umowy ze
wzglêdu na nieprzewidziane
okolicznoœci niezale¿ne od stron
kontraktu. Prace by³y wstrzymanie
m.in. z powodu znalezionych
niewypa³ów i niewybuchów, znalezisk archeologicznych, warunków atmosferycznych, a tak¿e
niezidentyfikowanych kolizji z
instalacjami podziemnymi itp.
- Jaki wp³yw na organizacjê
ruchu komunikacji miejskiej
ma oddanie do eksploatacji
odcinka centralnego II linii?
- Oddanie do eksploatacji centralnego odcinka II linii metra bêdzie mia³o kluczowy wp³yw na
przemieszczanie siê pasa¿erów
po centrum miasta w osi wschódzachód. Szczególnie niezwykle
istotnie zmieni siê sposób podró¿owania pasa¿erów z kierunku
pó³nocnej czêœci Pragi, Targówka, czêœci Bia³o³êki oraz pasma
wo³omiñskiego, zainteresowanych przejazdami w kierunku
œródmieœcia Warszawy. I dlatego
te¿ organizacja komunikacji miejskiej po uruchomieniu tego odcinka podziemnej kolei musi te nowe
uwarunkowania uwzglêdniaæ.
- Na czym polegaæ bêd¹
zmiany przebiegu tras tramwajowych i autobusowych
po oddaniu odcinka centralnego do eksploatacji?
- Kluczowym wyzwaniem z
punktu widzenia organizacji przebiegu tras w komunikacji miejskiej
bêdzie zapewnienie odpowiedniego, wygodnego dojazdu dla
zainteresowanych pasa¿erów do
poszczególnych stacji linii metra
M2. Zadanie to by³o kluczowym
celem, jaki przyœwieca³ Zarz¹dowi
Transportu Miejskiego podczas
prac nad nowym uk³adem tras
komunikacji naziemnej po uruchomieniu kursowania poci¹gów
metra. Nale¿y jednak za³o¿yæ, ¿e
zmiany zachowañ komunikacyjnych bêd¹ procesem powolnym,
który bêdzie wymaga³ okreœlonego
czasu na przyzwyczajenie siê
pasa¿erów do korzystania z nowego œrodka transportu. Dlatego
te¿ zmiany w uk³adzie komunikacyjnym zak³ada³y szereg niewielkich korekt, które zrealizuj¹ cel
dowozu do metra, a jednoczeœnie
w maksymalnie mo¿liwym i uzasadnionym stopniu pozwol¹ za-

chowaæ istniej¹ce po³¹czenia
komunikacyjne.
- Ile pojazdów parkuje w ci¹gu
doby na parkingach systemu
„Parkuj i jedŸ”? Jakie s¹ plany
rozbudowy tych parkingów z
myœl¹ o kierowcach, którzy
mog¹ staæ siê pasa¿erami
metra, a wiêc powstrzymaj¹ siê
od wje¿d¿ania samochodami
do centrum miasta?
- Œrednie nape³nienie parkingu
P+R Metro Marymont w pierwszym pó³roczu 2014 r. wynios³o
93,5 proc. Parking Po³czyñska
zape³niony by³ œrednio w 21,3
proc. Nape³nienie parkingu Metro
Wilanowska wynios³o œrednio
99,1 proc. Parking Metro M³ociny
I zape³niony by³ w 99,8 proc. Zape³nienie parkingu Metro M³ociny
II wynios³o 100 proc. Œrednie nape³nienie parkingu Anin SKM wynosi³o 54 proc. Parking Metro Ursynów nape³nia³ siê œrednio w
90,8 proc. Parking Al. Krakowska
by³ zape³niany œrednio w 53,3
proc. Parking CH Wileñska by³ zape³niony w 94,5 proc. Parking Wawer SKM zape³nia³ siê œrednio w
55,5 proc. Œrednie nape³nienie
parkingu Metro Imielin wynios³o
47,2 proc. Parking Ursus-NiedŸwiadek zape³nia³ siê œrednio w
38,4 proc. a parking Metro Wawrzyszew w 99,1 proc.
Do Zintegrowanych Inwestycji
Transportowych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT
WOF) zosta³o zg³oszonych 6 parkingów: przy stacjach PKP Warszawa Jeziorki, PKP Warszawa
Rembertów, PKP Warszawa Weso³a, PKP Wola Grzybowska, PKP
¯erañ i PKP P³udy. Pierwsza z wymienionych lokalizacji posiada
pe³n¹ dokumentacjê administracyjn¹ (decyzje lokalizacyjn¹ i œrodowiskow¹), ale PKP PLK S.A. z³o¿y³o wniosek o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla modernizowanego odcinka linii.
Jesteœmy po rozmowach z PKP i
nasz P+R zosta³ uwzglêdniony w
treœci wniosku kolejowego. W
przypadku dwóch ostatnich trwaj¹
prace zmierzaj¹ce do uzyskania
wymaganych decyzji administracyjnych. W przypadku III etapu
inwestycji tylko parking w Rembertowie bêdzie obiektem kubaturowym. W pozosta³ych lokalizacjach
przewiduje siê budowê obiektów
p³askich, jednopoziomowych, jak
np. funkcjonuj¹cy Wawer SKM,
Anin SKM lub Metro Ursynów.
Wstêpne szacunki finansowe
zak³adaj¹ koszt realizacji tego
zadania na oko³o 45-50 mln z³.
- Jaki procent podró¿nych
korzysta z metra, tramwaju,
autobusu?
Z autobusów korzysta 51,2
proc. podró¿nych, z tramwajów
– 26 proc., z metra – 18,4 proc.,
z SKM – 2,1 proc., z WKD –
0,3 proc. a z KM – 2 proc.
- W jaki sposób dokonywane
s¹ pomiary ruchu pasa¿erskiego
w metrze, a jaki w tramwajach,
autobusach i SKM?
- Metro Warszawskie przekazuje do ZTM dane zbierane przez
bramki systemu biletowego, które
obrazuj¹ dzienn¹ liczbê obrotów
ko³owrotów bramek na poszczególnych stacjach. Dane dotycz¹ce
liczby wejœæ na stacje metra przekazywane s¹ do nas automatycznie, z najwy¿ej kilkudniowym
opóŸnieniem, wynikaj¹cym z koniecznoœci przes³ania wszystkich
danych pomiêdzy poszczególnymi
urz¹dzeniami. Równolegle ZTM
ma dostêp do liczby skasowañ
biletów na konkretnych stacjach.
Zdecydowana wiêkszoœæ kasowników zintegrowanych jest z
bramkami, informacj¹ uzupe³niaj¹c¹ jest liczba skasowañ w

kasownikach umiejscowionych
bezpoœrednio przy windach. Na
dok³adnoœæ danych du¿y wp³yw ma
szczelnoœæ systemu bramkowego,
gdy¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami w innych œrodkach
transportu posiadacze biletów
okresowych oraz osoby z darmowymi
przejazdami nie s¹ zobowi¹zani
do ka¿dorazowego kasowania
biletu przy wejœciu do pojazdu.
Okresowo stosowane s¹ tak¿e
wykonywane przez pracowników
ZTM pomiary nape³nieñ poci¹gów w skali szeœciostopniowej.
Jest ona stosowana ze wzglêdu
na trudnoœæ oceny liczby
pasa¿erów z przybli¿eniem do
jednostek, jak to jest przyjmowane
w przypadku autobusów lub
tramwajów. Poprawê sytuacji
ma przynieœæ zmiana rodzaju
bramek, które zastosowane
zostan¹ na stacjach linii M2.
Rozwi¹zanie to ma w za³o¿eniu
u³atwiæ przekraczanie strefy
biletowej przez podró¿nych z
wiêkszym baga¿em lub z wózkami,
którzy dotychczas uskar¿ali siê
na utrudnienia z pokonywaniem
ko³owrotów i na których potrzeby
konieczne by³o udostêpnienie
bramek awaryjnych.
W przypadku komunikacji naziemnej podstawowym Ÿród³em
informacji o liczbie podró¿nych w
pojazdach s¹ obserwacje nape³nieñ, prowadzone przez pra-

cowników ZTM. Obserwacje te
prowadzone s¹ na przystankach
oraz w wytypowanych brygadach, w okreœlonym wczeœniej
przedziale czasowym. Poszczególne podstawowe przedzia³y
okreœlone zosta³y w przybli¿eniu
w nastêpuj¹cych godzinach:
szczyt poranny (6.00-10.00),
miêdzyszczyt (10.00-14.00),
szczyt popo³udniowy (14.0019.00). Zasadniczo przyjête s¹
dwie metody zliczania pasa¿erów:
pierwsza - metoda przystankowa
(punktowa), w trakcie której
pracownik pomiarowy szacuje
w zaokr¹gleniu liczbê osób w
pojeŸdzie. Drug¹ metod¹ jest
metoda pojazdowa, w trakcie
której jeden lub kilku pracowników
pomiarowych przeprowadza dok³adne zliczenie osób wsiadaj¹cych i wysiadaj¹cych ka¿dymi
drzwiami pojazdu w czasie ca³ego pó³kursu. Jest to metoda
dok³adniejsza, umo¿liwiaj¹ca
wychwycenie pewnych zdarzeñ
nietypowych (przewóz du¿ego
baga¿u, rowerów, wózków), jednak¿e - w przypadku chêci przebadania wszystkich brygad danej linii - anga¿uj¹ca znaczn¹
liczbê pracowników. Ograniczone
mo¿liwoœci kadrowe oraz skala
realizowanych przewozów powoduj¹, ¿e pomiary te s³u¿¹
g³ównie weryfikacji nieprawid³owoœci zg³aszanych do ZTM

lub ocenie zmian potoków wydatków na us³ugi przewozowe
nowa gazeta praska
pasa¿erskich na poszczegól- wp³ywami z biletów to ok. 33 proc.
nych ci¹gach komunikacyjnych.
- Co sprawia³o najwiêksze
Do celów weryfikacji powy¿szych trudnoœci w procesie realizacji
pomiarów wykorzystujemy rów- inwestycji z punktu widzenia
nie¿ posiadane przez poszcze- zamawiaj¹cego?
gólnych operatorów pojazdów
- Najwiêcej trudnoœci sprawi³y
urz¹dzenia systemów zliczania warunki gruntowo-wodne,
pasa¿erów (g³ównie MZA, TW, niezidentyfikowane kolizje sieci
SKM). Elektroniczne systemy oraz uzgodnienia z gestorami
zliczania pasa¿erów s¹ szczesieci przebudów instalacji
gólnie czêsto wykorzystywane w
podziemnych. Trudnoœci sprawi³y
poci¹gach SKM. W przypadku
równie¿ wspomniane wczeœniej
tego operatora, podobnie jak w
okolicznoœci, które spowodowa³y
metrze, przeprowadza siê od
przed³u¿enie umowy.
czasu do czasu peronowy po- Czy przewiduje siê zwiêkmiar nape³nienia pojazdu - w
szczególnoœci na kordonie szenie zdolnoœci przewozowej
wjazdowym do strefy biletowej 2 I linii metra równolegle z funkoraz kordonie strefy biletowej 1. cjonowaniem II linii?
- Tak, jest zak³adane zwiêk- Ile rocznie dop³aca m.st.
Warszawa do komunikacji szenie zdolnoœci przewozowej
publicznej, w tym do metra? na I linii, podczas gdy druga
- W ubieg³ym roku na zakup linia bêdzie ju¿ funkcjonowaæ.
us³ug komunikacyjnych Warszawa Zale¿eæ bêdzie to jednak od termiwyda³a ok. 2,248 mld z³ z czego nu wdro¿enia nowego systemu
na zakup us³ug w metrze 318,2 sterowania ruchem poci¹gów na
mln z³. Plan na rok bie¿¹cy pierwszej linii metra. Wdro¿enie
przewiduje 2,698 mld z³. Na- to ma nast¹piæ ju¿ niebawem.
tomiast ogólny poziom pokrycia Rozmawia³ Andrzej Rogiñski
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Ekozbiórka
Makulatura, aluminium, butelki PET oraz zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny –
to przedmioty, które bêdzie mo¿na oddaæ podczas Wielkiej Zbiórki Odpadów
organizowanej przez Parki Handlowe Janki i Targówek oraz IKEA Warszawa w
najbli¿szy weekend. Ka¿dy, kto przyniesie zbêdne przedmioty, w zamian otrzyma
sadzonki roœlin. Wydarzeniu towarzyszyæ bêd¹ pokazy recyklingu, warsztaty dla dzieci
i konkursy. Zbiórka odbêdzie siê w dwóch miejscach: 11 paŸdziernika na parkingu
przy sklepie IKEA Targówek oraz 12 paŸdziernika na parkingu przy sklepie IKEA
Janki. Wykonawc¹ ekozbiórki bêdzie firma Stena Recycling.
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, 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, ginekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
ATRAKCYJNA po¿yczka od
200 z³ do 25 tys. tel. 668-681-911
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
EKSPRES gotówkowy!
Po¿yczymy do 25.000 z³!
668-681-911
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588

D
R
Z
W
I

• 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
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 25.09.2014 r. zosta³
podany do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ, w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc
przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni
wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy stanowi¹cy
w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci gruntu.

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
ROLETY, ¿aluzje, markizy,
moskitiery 508-608-790
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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, równie¿
rozbite i bez dokumentów
519-353-990

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
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 li-

kwiduj¹c 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
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a 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:
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 paŸdziernika
Nastêpne wizyty od 8 listopada.
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

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

Takie bêd¹ Rzeczypospolite,
jakie ich m³odzie¿y chowanie
Proszê Szanownych Pañstwa,
Ewa Kopacz premierem - proszê
bardzo. Aliœci trudno - musimy z
tym ¿yæ. Je¿eli ktoœ pani Ewie
móg³by donieœæ o rozpaczy pokoleñ niedouczonych ¿aków, to
wo³am o powrót jakoœci polskiego szkolnictwa. Jako by³y
nauczyciel akademicki chêtnie
wdajê siê w dyskusje z absolwentami szkó³ wy¿szych o
poziomie kszta³cenia. Wszyscy
respondenci, podkreœlam WSZYSCY, s¹ oburzeni ukrywaniem
wiedzy lub nijakoœci¹ swoich
akademickich mistrzów. Obecne
studia ledwo osi¹gaj¹ poziom
dawnej matury. Niedawno absolwentka wydzia³u weterynarii nie
potrafi³a wyci¹æ prostego guzka
ze skóry swojego kota. Powód:
uczelnia nie zapewni³a takich
æwiczeñ, choæby wideo. Za chwilê Polska utraci swoj¹ to¿samoœæ
z powodu braku odpowiedzialnoœci za nasze dzieciaki. W tle
mo¿emy walczyæ z pedofili¹,
aborcj¹ i kazirodztwem, ale podstaw¹ jest polskie szkolnictwo.
Poziom t³a tematów zastêpczych
to jakoœæ wykszta³cenia.
W czêœci weterynaryjnej
zapraszam na spacer z psem.
Pamiêtamy, mam nadziejê,
wskazówki z poprzedniego
felietonu. Sprowadzaj¹ siê one
do pradawnego powiedzenia:
je¿eli swojego psa potraktujesz

jak cz³owieka, to twój pies potraktuje Ciebie jak psa. To oczywiœcie dotyczy tak¿e dzieci, ale
proszê klepn¹æ d³oni¹ w lewe
udo i zawo³aæ - noga. Pies powinien podbiec i równolegle
usi¹œæ obok. Nastêpnie zak³adamy sobie smycz wokó³ bioder
lub przez ramiê i wychodzimy z
domu, pamiêtaj¹c o tym, aby za
ka¿dym przekroczeniem bramy,
furtki, drzwi wycofaæ psiaka i

wyjœæ jako pierwszy. Zwierzaka
upiêtego na krótkiej smyczy tak
krótko, aby siê nie dusi³, prowadzimy w miejsca, w których jest
mnóstwo bodŸców. Ruchliwe
skrzy¿owania, parkingi przy
supermarketach, osiedlowe
uliczki, za p³otami których ujadaj¹
psy. Zachowania pupila bêd¹
absolutnie przewidywalne. Bêdzie
rwa³ siê do przodu i szarpa³, jak
ka¿dy osobnik ALFA lub cofa³,
wykazuj¹c chêæ ucieczki, wyra¿aj¹c pogl¹d na jakoœæ naszej
opieki. Naszym celem jest
konsekwentne spacerowanie z
psem na odpowiednio upiêtej
smyczy. Nie wolno u¿ywaæ tych
wysuwanych. Pies musi byæ
zdominowany. To wszystko.
Metoda jest tak prosta, ¿e budzi
podejrzenia. Warunkiem jest
konsekwencja. Godzina dziennie
przez tydzieñ, a zobaczycie cud.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibach: Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu m.st.
Warszawy Pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targówek.waw.pl w dniu 25.09.2014 r.
wywieszony zosta³ na 21 dni wykaz nr WGN/1/2014
podaj¹cy do publicznej wiadomoœci, zbycie w
trybie bezprzetargowym udzia³u Miasta Sto³ecznego
Warszawy w wysokoœci 243/561 we wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci, po³o¿onej w Warszawie, przy
ul. Codziennej 45.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) 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 o wydaniu:
- decyzji nr 41/CP/2014 z 3 wrzeœnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm L ca 1250 m
w ul. Olesin i ul. Zdziarskiej na dzia³kach nr ew.: 1/2, 1/3, 56 z obrêbu 4-16-22; 55/4 z obrêbu
4-16-13; 2, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 5/7, 5/8, 6/1, 6/2, 7/9, 8, 9/6, 10, 11/5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20/1, 21/1, 23/1, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 189 z obrêbu 4-16-15; 6, 7/1, 7/3,
7/6, 8/1, 8/3, 9/4, 10/1, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17/5, 18/1, 19/10, 20, 21/6, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32/7, 32/8, 33, 34/7, 34/16, 35, 169/8, 169/9 z obrêbu 4-16-14; 49, 51, 52
z obrêbu 4-16-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, na wniosek
z³o¿ony 9 maja 2014 r., uzupe³niony 3 czerwca 2014 r.
- decyzji nr 42/CP/2014 z 8 wrzeœnia 2014 r. odmawiaj¹cej ustalenia warunków i szczegó³owych
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kanalizacji sanitarnej z PCU DN 300 mm L=110 m na terenie dzia³ek
ew. nr 19/1, 100, 101/1 z obrêbu 4-06-30 oraz dz. ew. nr 1/3 z obrêbu 4-06-27 ul. Myœliborskiej
i ul. Przaœnej, na wniosek – Conectaplus Sp. z o.o., z³o¿ony 23 maja 2014 r., uzupe³niony
4 czerwca 2014 r. i zmieniony 4 lipca 2014 r.
- decyzji nr 43/CP/2014 z 10 wrzeœnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej œredniego napiêcia
w rejonie ul. Szlacheckiej na dzia³ce nr ew. 27 w obrêbie 4-07-05 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z³o¿ony 2 lipca 2014 r.,
uzupe³niony 23 lipca 2014 r. i 28 lipca 2014 r.
- decyzji nr 44/CP/2014 z 11 wrzeœnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego DN 0,20 m L ca 130,0 m wraz
z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kana³u do granic nieruchomoœci, przewodów t³ocznych 2
x Dz 225 mm L ca 95,0 m w ul. K¹ty Grodziskie i ul. Berensona oraz pompowni œcieków wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ zlokalizowan¹ na dz. nr ew. 39 z obrêbu 4-16-27 na dz. ew. nr
117, 95/3, 95/1, 42, 41/11, 41/10, 39 z obrêbu 4-16-27; 55, 51/2, 51/1, 54 z obrêbu 4-16-26;
10, 38/3, 38/1 z obrêbu 4-16-32 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
z³o¿ony 29 maja 2013 r., uzupe³niony 20 czerwca 2013 r. i zmieniony 19 lipca 2013 r., po
decyzji Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego KOC/6439/Ar/13 z 4 lipca 2014 r.,
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki
w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie
powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego
przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od
publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Prosto z mostu
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Promocja po angielsku
Portal internetowy m.st.
Warszawy jest zapewne jedynym urzêdowym portalem
miejskim w Polsce, na którym
nie ma ¿adnego linku do
informacji o zbli¿aj¹cych siê
wyborach samorz¹dowych.
Twórcy portalu s¹ zapewne tak
zapatrzeni w jego fajnoœæ, ¿e
nie chc¹ go zaœmiecaæ takimi
drobiazgami, jak aktualne informacje wa¿ne dla mieszkañców. Podobnie by³o w sierpniu
z linkiem do informacji o obchodach Powstania Warszawskiego. Nie to, ¿e ich nie ma
czy nie by³o: trzeba siê tylko
nieŸle natrudziæ, by do nich
dotrzeæ ze strony g³ównej.
Wypatruj¹c oczy za linkiem „wybory” zauwa¿y³em na
um.warszawa.pl brak charakterystycznych ikonek z flagami, prowadz¹cych do wersji w innych
jêzykach. Ma je ka¿dy miejski
portal. Kraków ma ich szeœæ, a
np. Pruszków - dwie, angielsk¹ i
niemieck¹. Na portalu stolicy
Polski nie ma ¿adnej. Z trudem
mo¿na dostrzec literki „EN”, prowadz¹ce do anglojêzycznej wersji
strony. Niestety, klikn¹³em na nie.
Wra¿enie, jak z odwiedzin punktu
informacji turystycznej w ma³ym
mieœcie w latach osiemdziesi¹tych.

Anglojêzyczny portal naszego miasta jest zakurzony
i skromny. Wœród instytucji
kultury, pomiêdzy Zamkiem
Królewskim a Warszawsk¹
Oper¹ Kameraln¹ mo¿na znaleŸæ ni st¹d, ni zow¹d jedn¹ (i
tylko jedn¹) knajpê na Starym
Mieœcie, zreszt¹ z b³êdnie podanym adresem internetowym
i godzinami otwarcia. W rubryce
„Cultural Information” (przypominam: mamy paŸdziernik)
jedyne hity to festiwal „Wilanów
Jazz All Stars 2014”, który
trwa³ od 24 sierpnia do 5
paŸdziernika, i wystawa „Brazil:
arte/música”, któr¹ zamkniêto
w marcu. Poza tym, wydarzeniami miesi¹ca s¹ sta³e wystawy
w Muzeum Powstania Warszawskiego, Pañstwowym Muzeum
Archeologicznym i Muzeum
Historycznym m. st. Warszawy.
Dwa wydarzenia s¹ promowane na g³ównym pasku: Rok
Fryderyka Chopina, który mia³
miejsce w 2010 r., i szczyt
klimatyczny COP-19, który
odby³ siê rok temu. I wiêcej w
naszym mieœcie nic, godnego
oka i ucha cudzoziemca, siê
nie dzieje.
Nie wiadomo, po co do Warszawy przyje¿d¿aæ. Zak³adka

Lewa strona medalu

Czas wyborczych absurdów
„Warsaw Tourism” ozdobiona
jest jednym zdjêciem - wie¿owców, identycznych w ka¿dym
mieœcie œwiata (widaæ wœród nich
Pa³ac Kultury, ale przes³oniêty
ohydnym banerem reklamowym),
a link „Study in Warsaw”
prowadzi bezpoœrednio do
portalu „Study in Poland”,
gdzie warszawskich uczelni
na pierwszy rzut oka nie widaæ.
Zak³adka „Visiting Procedures”
odsy³a do Urzêdu ds. Cudzoziemców, tak jakbyœmy nie byli
w Unii Europejskiej, a „Map of
Warsaw” bynajmniej nie do
mapy, lecz do polskojêzycznej
strony biura geodezji.
Jak to mawia Prezydent RP:
jakie w³adze miasta, taka ich
wizytówka.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Wszyscy tworzymy Warszawê
W ubieg³y weekend pe³n¹
par¹ ruszy³a kampania wyborcza do samorz¹du lokalnego.
Tego faktu nie da siê ukryæ ani
przes³oniæ nawet najbardziej
interesuj¹cymi wydarzeniami.
Znakiem do startu wyœcigu o
zaufanie wyborców by³ wysyp
konwencji i wieców wyborczych.
Najpowa¿niejsi kandydaci na
prezydenta Warszawy przemówili
i zaprezentowali swe zamierzenia. Jednak to urzêduj¹ca
od 8 lat prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz po krótkim
nawi¹zaniu do przesz³oœci,
przedstawi³a zdecydowanie
najbardziej wyrazisty i realny
program na kolejn¹ 3. kadencjê.
G³ówne has³o „Miliardy dla
samorz¹du” nie wziê³o siê z
sufitu, gdy¿ w ci¹gu ostatnich
8 lat w Warszawie zosta³y zainwestowane 34 mld z³, z czego czêœciowo 9 mld z bud¿etu
centralnego. W sumie 25 mld
z miejskich spó³ek i miejskiego bud¿etu, w tym oko³o 8 mld
pozyskano z Unii Europejskiej.
W swym wyst¹pieniu pani prezydent podkreœli³a, ¿e fundusze te zosta³y zainwestowane
zarówno w infrastrukturê wagi
ciê¿kiej, czyli Most M. Sk³odowskiej-Curie i metro, ale
równie¿ w budowê szkó³,
przedszkoli, ¿³obków oraz w
historycznie rekordow¹ liczbê
2800 mieszkañ komunalnych,
dla ludzi, którzy nie maj¹ zdolnoœci kredytowej i których nie
staæ na zakup mieszkania. I
chocia¿ ze wzglêdu na kryzys
nie uda³o siê wszystkiego zrealizowaæ, co zosta³o obiecane,
jest to tylko kwestia przesuniêcia w czasie. Dla przyk³adu, w
tym tygodniu ratusz og³asza
przetarg na budowê Szpitala
Po³udniowego. Jeœli zaœ chodzi
o przysz³oœæ, Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczy³a, ¿e w
wieloletnim planie inwestycyjnym widnieje 25 mld na

najbli¿sze lata (w tym ok. 7 mld
ze œrodków UE) i og³osi³a 10
swych g³ównych priorytetów
na nastêpne 4 lata. To przede
wszystkim 11 stacji II linii metra,
z now¹ tras¹ o ³¹cznej d³ugoœci
11 km, rozbudowa i modernizacja szpitali: Wolskiego,
Bielañskiego oraz Praskiego,
budowa obwodnicy œródmiejskiej
od Ronda Wiatraczna do ulicy
Radzymiñskiej, zwiêkszenie o
ponad 2,5 tys. nowych miejsc
w ¿³obkach, o ponad 4,5 dla
przedszkolaków i 7 tys. w
szko³ach. Modernizacja
przychodni zdrowia m.in. na
¯oliborzu, Pradze Pó³noc, w
Weso³ej, budowa przychodni
na Bemowie, 200 km nowych
œcie¿ek rowerowych, zakupienie
nowego taboru tramwajowego
i autobusowego, a tak¿e budowa
nowych tras tramwajowych,
kolejne inwestycje w budownictwo spo³eczne, po³¹czenia
miêdzydzielnicowe, budowa
Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
nowej siedziby teatru TR
Warszawa.
Ponadto pani prezydent
zapowiedzia³a rozszerzenie
oferty zajêæ dodatkowych w
szko³ach i przedszkolach, które
to zajêcia ju¿ s¹ w Warszawie
bezp³atne. W planie jest stworzenie karty warszawskiego
seniora, programu budownictwa
spo³ecznego, nie tylko komunalnego, przebudowanie najwa¿niejszych placów miejskich.
Tak¿e dokoñczenie Pl. Grzybowskiego i Szembeka, a nastêpnie Pl. Ma³achowskiego
oraz rewitalizacja Pragi Pó³noc,
Pragi Po³udnie i Targówka.
Modernizacja czeka Górkê
Szczêœliwick¹, a tor ³y¿wiarski
na Stegnach - zadaszenie. W
przysz³ym roku ma zostaæ podwy¿szony bud¿et partycypacyjny, który w tym roku w kwocie
25 mln z³ i liczbie 2200 projektów,
okaza³ siê ogromnym sukcesem.

Sta³o siê! Premier Ewa Kopacz
przyzna³a wreszcie uczciwie,
¿e Platforma Obywatelska
odesz³a od ludzi. Skoro mówi
tak przewodnicz¹ca rz¹dz¹cej
partii, to ju¿ chyba nikt nie
ma z³udzeñ, ¿e jest inaczej.
Najlepszym dowodem na to
jest Hanna Gronkiewicz-Waltz
i jej dzia³ania. Prezydent
Warszawy przez cztery ostatnie
lata skutecznie udowadnia³a,
¿e jej partia obywatelska jest
tylko z nazwy. Arogancja w³adzy
w stosunku do mieszkañców
przekroczy³a w Warszawie
wszelkie mo¿liwe granice. Dziœ
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
kandyduj¹c po raz trzeci,
przedstawi³a kolejny festiwal
obietnic wyborczych. Ponownie us³yszeliœmy o nowych
mostach, drogach, metrze,
Szpitalu Po³udniowym, œcie¿kach
rowerowych i inwestycyjnym
eldorado dla prawobrze¿nej
Warszawy. To wszystko s³yszeliœmy 8 i 4 lata temu. Ma³o
tego – nawet zobaczyliœmy,
bo w 2006 roku Platforma
Obywatelska wydrukowa³a
mapê swoich obietnic dla
Warszawy. Niestety, wiêkszoœci
z nich do dzisiaj na prawdziwych
planach stolicy nie znajdziemy.
Najlepsze w tym wszystkim
jest jednak to, ¿e chwal¹c siê
dokonaniami, Hanna GronkiewiczWaltz próbuje nam wmówiæ,
¿e robi³a to wspólnie z warszawiakami. Pani prezydent!
Najczêœciej robi³a im Pani
wbrew, nie licz¹c siê z ich zdaniem i ignoruj¹c obywatelskie
postulaty i inicjatywy. Has³o
„Wszyscy tworzymy Warszawê” w Pani ustach jest wiêc
groteskowe.
O satyrê otar³ siê te¿ kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci,
który w obietnicach przebi³
wszystkich. Otó¿ zaoferowa³
on darmow¹ komunikacjê
miejsk¹ dla warszawiaków,

p³ac¹cych podatki w stolicy.
Idea prawdziwie rewolucyjna,
tyle ¿e kompletnie nierealna.
¯eby j¹ zrealizowaæ, trzeba by
znaleŸæ dodatkowe 800 mln
z³otych do bud¿etu miasta.
Kandydat PiS mówi, ¿e wystarczy³oby przekonaæ 300
tysiêcy obywateli do p³acenia
podatków w Warszawie. Nie
wierzê, ¿eby mu siê to uda³o,
tym bardziej, ¿e za rz¹dów PiS
w mieœcie podatników znacz¹co nie przyby³o. W przypadku
wygranej kandydat Prawa i
Sprawiedliwoœci albo nie spe³ni
swojej wyborczej obietnicy,
albo zrealizuje j¹ kosztem
warszawiaków. Tak czy owak
- lekko nie bêdzie.
Program SLD poznaj¹
Pañstwo ju¿ za chwilê, zreszt¹
wiele jego elementów znaj¹
Pañstwo doskonale, bo sami
jesteœcie ich autorami. Tworzyliœmy go bowiem we wspó³pracy
z mieszkañcami naszego

miasta, w wyniku tysiêcy
rozmów z nimi na temat tego,
co ich boli. Dlatego jest to program prawdziwie obywatelski.
Rzetelny i konkretny. Tak jak
ludzie, którzy bêd¹ go realizowaæ po zwyciêstwie Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

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!

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibach: Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu m.st.
Warszawy Pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzêdu
Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz
na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targówek.waw.pl w dniu 25.09.2014 r.
wywieszony zosta³ na 21 dni wykaz nr WGN/2/2014
podaj¹cy do publicznej wiadomoœci, zbycie w
trybie bezprzetargowym udzia³u Miasta Sto³ecznego
Warszawy w wysokoœci 194/535 we wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci, po³o¿onej w Warszawie, przy
ul. Codziennej 45 A.

Ch³odnym okiem
A co na to konkurencja?
Niestety nie za wiele, bo kontrkandydaci na prezydenta
przeœcigaj¹ siê w nierealnych
obietnicach. W przyp³ywie
dobrego gestu kandydat PiS
obieca³ bezp³atn¹ komunikacjê
miejsk¹ dla warszawiaków, nie
wskazuj¹c sk¹d wzi¹æ na to
œrodki. Byæ mo¿e nie wiedzia³,
¿e miasto wyda w tym roku
na ten cel 3 mld, a wp³ywy z
biletów pokrywaj¹ zaledwie
30% tej kwoty. Zaœ kandydat
SLD obiecuje ca³kiem bezp³atne przedszkola i mieszkania
komunalne dla wkraczaj¹cych
w doros³e ¿ycie. Powszechne
rozdawnictwo to od dawna
tani chwyt wyborczy i próba
dzia³ania na wyobraŸniê wyborcy. A to nic nie kosztuje.
Dlatego te¿ warto zwróciæ
uwagê na faktyczne dokonania
i realne plany na przysz³oœæ
obecnej ekipy rz¹dz¹cej stolic¹
pod przewodnictwem Hanny
Gronkiewicz-Waltz i dokonaæ
odpowiedzialnego wyboru, bo
przecie¿ to my WSZYSCY
TWORZYMY WARSZAWÊ!
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Do wyborów 40 dni
Cztery lata temu wybraliœcie
Pañstwo trójkê radnych dzielnicy
z list SLD; Mariê Tondera,
Mariusza Borowskiego i Ireneusza Tonderê. Radna Maria
Tondera w praskim samorz¹dzie przez cztery lata pe³ni³a
funkcjê wiceprzewodnicz¹cej
praskiej Rady. Mariusz Borowski
przewodniczy³ komisji prawa,
bezpieczeñstwa i polityki
spo³ecznej, a ni¿ej podpisany
- komisji bud¿etu. Pe³niliœmy w
Radzie wa¿ne funkcje, bêd¹c
- mówi¹c nieskromnie - jej
filarami. Dziœ pozwalam sobie
na swoisty rachunek sumienia
i podsumowanie tego, co
zrobiliœmy w mijaj¹cej kadencji,
jako Pañstwa reprezentanci.
Po pierwsze, przez cztery
lata dbaliœmy o stabilnoœæ
bud¿etu dzielnicy bacz¹c, by
wszechobecny kryzys jak
najmniej boleœnie odbija³ siê
na jakoœci funkcjonowania samorz¹du. W latach 2007-2013
tylko wydatki inwestycyjne na
Pradze Pó³noc wynios³y ponad
156 milionów z³otych. Dbaliœmy,
aby œrodki by³y lokowane jak
najbardziej zasadnie, st¹d

wiêkszoœæ wydatków sz³a na
oœwiatê, gospodarkê komunaln¹ i politykê spo³eczn¹.
Po drugie, nadal trwa rewitalizacja praskich kamienic np.
Markowska 12,14 itp. i praskiej
przestrzeni publicznej, czego
koronnym przyk³adem jest modernizacja terenów wewn¹trzosiedlowych osiedla Praga I w
obrêbie ulic Targowa, Cyryla i
Metodego, Jagielloñska, Ratuszowa czy rewitalizacja placu
Hallera. Poniesione wydatki na
ten program w ostatnich latach
to ponad 6 milionów z³otych.
Po trzecie, zakoñczone zosta³y inwestycje, których wielu
z Pañstwo oczekiwa³o, czyli
budowa dwóch budynków
komunalnych pomiêdzy Bia³ostock¹ a Grodzieñsk¹ i dwóch
osiedli komunalnych na Golêdzinowie. Praga wzbogaci³a siê
o ponad 400 mieszkañ. Ca³oœæ
za ponad 55 milionów z³otych.
Po czwarte, zmieni³ siê wygl¹d
wa¿nych arterii komunikacyjnych na Pradze (Kawêczyñska
i Markowska - 5,5 miliona z³otych), poprzez kompletn¹ ich
przebudowê, zmianê nawierzchni

i budowê nowych chodników.
Zrealizowane zosta³y tak¿e
prace nad innymi mniejszymi,
lecz nie mniej wa¿nymi drogami, jak modernizacja ulic:
Kowieñskiej, Brzeskiej, Tarchomiñskiej, Bródnowskiej, Nusbauma,
Burdziñskiego, Szanajcy, M³ota
- za prawie 3 miliony z³otych.
cdn.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Historia praskich rodów

Rodzina Wedlów (odc. 3)
dokoñczenie ze str. 1

doœwiadczaj¹c ciê¿ko rodzinê
i rozpraszaj¹c potencjalnych
nastêpców firmy po œwiecie.
W czasie okupacji zak³ady
funkcjonowa³y pod nazw¹
Fabryka Czekolady, Karmelków
i Biszkoptów E. Wedel S.A. Produkcj¹ kierowa³ Jan Wedel przy
pomocy dyrektora handlowego,
Felicjana Pintowskiego, dyrektora
finansowego, Jana Karczmarewicza oraz siostrzeñca Karola
Whiteheada. Dziêki licznym
wybiegom uda³o siê unikn¹æ
podporz¹dkowania fabryki niemieckiemu zarz¹dowi komisarycznemu. Niemcy zajêli tylko
kilkanaœcie mieszkañ w blokach
wybudowanych przez Jana Wedla
dla swoich pracowników przy
ul. Pu³awskiej. Teraz zamieszkali
tam niemieccy oficerowie.
Jan Wedel nie tylko nie da³ siê
namówiæ do podpisania reichslisty,
ale równie¿ swoim zachowaniem
udowodni³, ¿e jest polskim patriot¹. W ró¿nych formach finansowa³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.
Obj¹³ patronatem Szpital Ujazdowski, nios¹cy pomoc polskim
¿o³nierzom rannym w kampanii
wrzeœniowej. Mimo zakazu w³adz
okupacyjnych, z nara¿eniem
¿ycia podj¹³ decyzjê o zwiêkszeniu zatrudnienia w swoim zak³adzie. Z jego pomocy korzystali te¿,
pozbawieni mo¿liwoœci zarobkowania, literaci i artyœci. Ponadto
w fabryce przygotowywano setki
paczek, które nastêpnie wysy³ano
do wiêzieñ i obozów.
Ratuj¹c i pomagaj¹c innym,
dr Jan Wedel nie uchroni³ przed
tragicznym losem w³asnej rodziny.
W pierwszych dniach Powstania
Warszawskiego, walcz¹c w sze-

regach AK, zgin¹³ najm³odszy z
jego siostrzeñców, piêtnastoletni
Piotr ¯ochowski. Kilka tygodni
póŸniej, jego matka (m³odsza
siostra Jana Wedla), Zofia
¯ochowska wraz z osiemnastoletni¹ córk¹ Krystyn¹, zosta³y
zasypane w piwnicy domu
Wedlów przy ul. Szpitalnej 6.
Ró¿nie potoczy³y siê losy
pozosta³ych siostrzeñców Jana
Wedla, kandydatów do przejêcia
kierownictwa fabryki, m³odych
braci Whiteheadów. Choæ ¿aden
z nich w koñcu nie z³¹czy³ swojego ¿ycia ze s³odk¹ fabryk¹ w
Warszawie, wszyscy zachowali
siê bohatersko, walcz¹c w szeregach armii polskiej lub w innych
formacjach na ró¿nych frontach.
Franciszek, najstarszy syn
Eleonory i Charlesa (ur. w 1907
r.), wybrany przez Jana Wedla na
swego nastêpcê, absolwent
Oxfordu, walczy³ najpierw we
Francji, nastêpnie s³u¿y³ w dywizji pancernej gen. Maczka, a po
wojnie osiad³ na sta³e w Anglii.
Drugi syn Whiteheadów, Jerzy
(George), ur. w 1908 r., byæ
mo¿e najwybitniejszy z rodzeñstwa, podobnie jak starszy brat,
absolwent Oxfordu, s³u¿y³ w latach 1940-1943 w 308. Krakowskim Dywizjonie Myœliwskim, by³
spadochroniarzem we Francji, a
tak¿e doradc¹ oddzia³ów Maquis
(francuski ruch oporu). Mianowany majorem RAF-u, odznaczony wysokimi orderami, zmar³
w 1986 r. w Anglii. Jego prochy
zosta³y przewiezione do Polski i
spoczywaj¹ w grobie rodzinnym
na Cmentarzu EwangelickoAugsburskim w Warszawie.
Trzeci z braci, Ryszard - ten,
który mia³ prowadziæ dla We-
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dla farmê mleczn¹, po wybuchu
wojny znalaz³ siê w Anglii i jako
¿o³nierz 8. Armii Brytyjskiej
zgin¹³ w 1943 r. w Tunezji.
Alfred, urodzony w 1912 r. w
Markach, absolwent warszawskiej SGH, porucznik rezerwy
Szko³y Podchor¹¿ych w Grudzi¹dzu, w kampanii wrzeœniowej
by³ ¿o³nierzem Mazowieckiej
Brygady Kawalerii Pancernej,
nastêpnie walczy³ we Francji,
wreszcie, jako Cichociemny
znalaz³ siê w maju 1944 roku w
okupowanej Polsce. W latach
1944-48 wiêziony w ZSRR, po
zwolnieniu z niewoli wyjecha³
do Wielkiej Brytanii. W 1980 r.
wróci³ do Polski i w 4 lata
póŸniej zmar³ w Zakopanem.
Kolejny brat, Karol, ur. w
1913 r. w Markach, absolwent
Szko³y Handlowej w Grenoble,
wzi¹³ udzia³ w kampanii
wrzeœniowej w Armii „£ódŸ”,
nastêpnie by³ ¿o³nierzem AK
i walczy³ w Powstaniu Warszawskim. W jego domu ukrywali siê cichociemni. W PRL
podejrzany o szpiegostwo,
skazany na 4 lata wiêzienia,
pracowa³ jako górnik w kopalni.
Szósty i najm³odszy z braci,
Jan Whitehead, choæ urodzony
w Anglii, zwi¹za³ swój los z
Polsk¹. By³ po wojnie przez
pewien czas robotnikiem w
zak³adach Wedla. Szykanowany,
zrezygnowa³ z pracy. Jedyna w
gronie m³odych Whiteheadów
kobieta, urodzona w Anglii
Ma³gorzata Whitehead, równie¿
pozosta³a w Polsce i wysz³a
za m¹¿ za pianistê i krytyka
muzycznego, profesora konserwatorium warszawskiego,
dyrektora muzycznego Polskiego
Radia, Romana Jasiñskiego.
Jak z tych krótkich biogramów wynika, poczucie przynale¿noœci polskiej i bohaterska
postawa m³odego pokolenia
czekoladowej dynastii w czasie
wojny nie zosta³a doceniona
przez komunistyczne w³adze
i nie pomog³a rodzinie po
wojnie. Jan Wedel musia³ sam
stawiæ czo³a nowym czasom.
W nowej rzeczywistoœci
Powstanie Warszawskie zasta³o Jana Wedla z ca³¹ rodzin¹
na Szpitalnej. Odciêty od swojej
ukochanej fabryki, s³u¿y³ pomoc¹ powstañcom swoim maj¹tkiem i zapasami zgromadzonymi w sklepie. Po przejœciu przez
obóz w Pruszkowie, natychmiast
wróci³ na Zamoyskiego. Fabryka by³a zrujnowana, czêœciowo
zburzona i rozszabrowana.
Opuszczaj¹c Warszawê, Niemcy wywieŸli z niej czêœæ wyposa¿enia, wiêkszoœæ silników i ma-

szyn oraz 100 tys. kg wyrobów.
Mimo to podj¹³ decyzjê o rozruchu i odbudowie zak³adów. Z
wielkim trudem wraz z za³og¹
uruchamia³ kolejne urz¹dzenia i
podejmowa³ produkcjê. Zdecydowa³ siê tak¿e zalegalizowaæ
swój d³ugoletni zwi¹zek z Michalin¹ Czerneck¹, dla której wybudowa³ w 1928 r. w Konstancinie
willê, zwan¹ „Dworkiem w lesie”.
Œlub odby³ siê 27 stycznia 1945
roku w rzymskokatolickim koœciele na Kamionku. Pañstwo
m³odzi (71 i 60 lat) zamieszkali
w domu nale¿¹cym do fabryki,
przy ul. Zamoyskiego 26.
Radoœæ z zakoñczenia wojny,
uruchomienia produkcji i rozpoczêcia nowego etapu ¿ycia nie
trwa³a jednak d³ugo. Wprawdzie

na pocz¹tku 1945 roku Jan
Wedel zosta³ zatrudniony we
w³asnej fabryce na stanowisku
doradcy fachowego, jednak ju¿
pod koniec tego roku usuniêto
go z pracy i na zawsze zakazano
wstêpu do fabryki. Pozbawiony
zosta³ tak¿e „s³u¿bowego”
mieszkania w wybudowanej
przez jego ojca kamienicy. W
1948 roku fabrykê upañstwowiono, a w 1950 r. nadano jej
now¹ nazwê: „Zak³ady Przemys³u
Cukierniczego im. 22 Lipca”.
Szybko dopisano jednak na jej
wyrobach „dawniej E. Wedel”,
bo Zachód nie chcia³ kupowaæ
s³odyczy nieznanej marki.
Jan Wedel ju¿ nigdy nie
przekroczy³ progu swojej fabryki.
Zmar³ nie zostawiaj¹c potom-

ków 31 marca 1960 roku i pochowany zosta³ na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim w
Warszawie. Odprowadza³y go
t³umy przyjació³, dawnych
pracowników i nieznanych mu
osobiœcie warszawiaków, pragn¹cych w ten sposób z³o¿yæ
ho³d wybitnemu przedsiêbiorcy
i wspania³emu cz³owiekowi.
Historia rodziny Wedlów to historia firmy, która w 1989 powróci³a do dawnej nazwy „E. Wedel”,
i mimo ¿e w 1991 r. zosta³a
sprzedana koncernowi PepsiCo,
nastêpnie Cadbury, a obecnie
nale¿y do japoñskiej grupy Lotte,
pozostanie najstarsz¹ polsk¹
firm¹ produkuj¹c¹ s³odycze i
wyroby czekoladowe.
Joanna Kiwilszo

Koledze

Zbigniewowi Korczowi
serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci Córki
Maria Tondera, Ireneusz Tondera, Mariusz Borowski

W dialogu - Robert Szymani
Oryginalne pejza¿e - wyobra¿enia trzech ¿ywio³ów:
powietrza, ziemi i wody prezentuje w Galerii N’69 artysta
zwi¹zany z Fundacj¹ Artbarbakan, Robert Szymani.
Wydawa³oby siê, ¿e w dzie- Uczestniczy³ w wielu plenerach
dzinie pejza¿u wszystko zosta³o malarskich i wystawach, a jego
ju¿ powiedziane, temat jest prace znajduj¹ siê w zbiorach
„ograny” i nic nie ma tu do prywatnych w kraju i zagranic¹.
odkrycia. A jednak okazuje siê,
Na obecnej wystawie w Galerii
¿e mo¿na do tego tematu N’69, zrealizowanej w ramach
dorzuciæ coœ nowego. Tak¹ projektu „Artystyczna Tarchopróbê indywidualnego spojrze- miñska 2014”, Robert Szymani
nia na pejza¿ podj¹³ artysta z zaprezentowa³ cykl swoistych
Mazowsza, Robert Szymani.
pejza¿y, bêd¹cy czêœci¹ jego
Urodzony w 1962 r., ukoñczy³ pracy doktorskiej, której temat
studia pedagogiczne na Wydzia- brzmi: „Œwiat³o jako jeden ze
le Pedagogiki i Kultury Wsi w œrodków ekspresji w pejza¿u”.
WSRP w rodzinnych Siedlcach. Znamienne s¹ tytu³y obrazów:
Swoje zdolnoœci doskonali³ w „Ziemny, lutowy”, „Powietrzny,
pracowni rzeŸby Mariana Gar- cichy”, czy te¿ „Wodny, marcowy”.
dziñskiego i grafiki Antoniego Tytu³y te staj¹ siê zrozumia³e z
Wróblewskiego. Od 2001 r. jest chwil¹, gdy dowiadujemy siê, ¿e
asystentem w Zak³adzie Plastyki przedmiotem zainteresowania
Akademii Podlaskiej w Siedl- artysty s¹ ¿ywio³y, na razie trzy:
cach, a od 2006 - opiekunem powietrze, ziemia i woda. Brakuje
merytorycznym i artystycznym jeszcze ognia, nad którym
Galerii Akademickiej. W latach artysta pracuje i który to ¿ywio³
2007-2009 bra³ udzia³ w projek- dope³ni cykl w przysz³oœci.
tach artystyczno-wystawowych
Leonardo Da Vinci powieFundacji Artbarbakan oraz Ma- dzia³, ¿e pejza¿ bardzo dobrze
zowieckiego Centrum Kultury i oddaje osobowoœæ i stan ducha
Sztuki „Artyœci z Mazowsza”. malarza. Utrzymane w szaro-

œciach obrazy Roberta Szymaniego, minimalistyczne, a jednak
o bardzo bogatej fakturze, zdaj¹
siê potwierdzaæ tezê mistrza.
Robert Szymani przyznaje, ¿e
jego twórczoœæ, po okresie bardzo ekspresyjnym, powoli ulega
uspokojeniu i wyciszeniu.
Mimo zawê¿onej tonacji,
prace Roberta Szymaniego dowodz¹ niezwyk³ej wra¿liwoœci
artystycznej, która przejawia siê
tak w strukturze malarskiej dzie³,
jak i w subtelnej grze œwiat³a,
jak¹ mo¿emy w nich dostrzec.
Poprzez te œwietlne b³yski i odbicia artysta nawi¹zuje z widzem
swoisty dialog, pokazuj¹c zmiennoœæ œwiat³a, o której pisze w
swojej rozprawie doktorskiej.
Wystawa prac Roberta
Szymaniego w Galerii Fundacji
Artbarbakan N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej 9 czynna bêdzie
do 17 paŸdziernika 2014 r.
Osoby zainteresowane zwiedzeniem wystawy proszone
s¹ o wczeœniejszy kontakt
telefoniczny z fundacj¹, tel.:
501 013 835 lub 500 791 681.
Joanna Kiwilszo

