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WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Powstañcom w ho³dzie
„W dniu 1 sierpnia 1944 roku ¿o³nierze AK Obwodu
6 – XXVI Rejonu V Plutonu 1664 Zgrupowania 1662 po
walce z okupantem niemieckim zajêli budynek centrali telefonicznej – filia P.A.S.T.” Tak wydarzenie sprzed
65 lat upamiêtnia tablica na budynku przy ul. Brzeskiej
24. Tu 30 lipca spotkali siê kombatanci i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Pragi Pó³noc, Pragi
Po³udnie i Targówka oraz
Telekomunikacji Polskiej,
m³odzie¿ i mieszkañcy.
Wartê honorow¹ objêli
harcerze.
Wszystkie osoby maj¹ce
Prezes praskiego œrodowitrudnoœci ze s³yszeniem
ska Zwi¹zku Powstañców
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
Warszawskich, p³k Bohdan
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
Zawolski, przypomnia³ atporady audioprotetyka w
mosferê, panuj¹c¹ w stolicy
gabinecie firmy Fonikon,
w pierwszych dniach Powstaktóry mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
nia Warszawskiego: czynne
przy ulicy Kondratowicza 37,
zaanga¿owanie mieszkañnr tel. 022 353 06 20.
ców w budowê barykad i
Fonikon jest laureatem wyumocnieñ, wzajemn¹ pomoc.
ró¿nienia Firma Godna Zaufa„Nam, ¿o³nierzom, nieœwiania 2008. Proponuje szeroki
domym wielkiej polityki, chowybór nowoczesnych aparadzi³o o podjêcie otwartej waltów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
ki, tak bardzo niecierpliwie
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
wyczekiwanej, do której bylis³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
œmy bez reszty zdeterminoZ tym og³oszeniem
wani. ¯eby zrozumieæ ten
badanie s³uchu gratis
stan determinacji, emocjonalnego napiêcia, nagromadzoi 5% rabatu
nego buntu, które nam tona aparat s³uchowy!

Kiedy na Marywilsk¹ Zbadaj
po myd³o i powid³o s³uch

Niedawne burzliwe wydarzenia w Kupieckich Domach
Towarowych na Placu Defilad, przypomnia³y nam o handlarzach z Jarmarku Europa, zlokalizowanego do niedawna na koronie nieistniej¹cego ju¿ Stadionu X-lecia. Hale
kupieckie, w których bêd¹ oferowaæ swoje towary, powstan¹ przy Marywilskiej 44. Taka by³a decyzja w³adz
miasta. O tê inwestycjê zapytaliœmy Jacka Kaznowskiego,
burmistrza Bia³o³êki.
- Z naszej strony wszystko prawdopodobniej jesieni¹.
jest przygotowane – zostan¹ Teraz wszystko w rêkach sazmodernizowane dojazdy uli- mych kupców. Rozpoczêcie
cami Merkurego i Kupieck¹, budowy zaplanowano na jerozpoczynamy modernizacjê sieñ tego roku, zaœ zakoñczeulicy P³ytowej, wyznaczony nie inwestycji do koñca przyzosta³ inspektor nadzoru bu- sz³ego roku. To spó³ka Kupiec
dowy, w³adze miasta 16 Warszawski jest inwestorem,
kwietnia tego roku podpisa³y ona wybra³a wykonawcê i ona
z kupcami umowê dzier¿awy bêdzie p³aciæ za kolejne eta20-hektarowego gruntu na py realizacji inwestycji. Prookres 25 lat, trwaj¹ przygoto- jekt techniczny przewiduje powania do wydania pozwolenia wstanie nowoczesnego cendokoñczenie na str. 4
na budowê, co nast¹pi naj-

dokoñczenie na str. 8
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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.
Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

♦ têtnic koñczyn dolnych ♦ têtnic szyjnych
♦ ci¹¿y ♦ tarczycy ♦ jamy brzusznej

GINEKOLOGIA
♦ wymra¿anie nad¿erek
♦ leczenie hormonalne:
bezp³odnoœæ, antykoncepcja, menopauza
♦ prowadzenie ci¹¿y
- wczesne wykrywanie wad p³odu

ul. Bia³ostocka

7
tel. 022 619-81-94
www.demeter.com.pl

Katastrofa liberatora
na Œliwicach
Tu¿ przy skrzy¿owaniu
ulicy Jagielloñskiej i Batalionu Platerówek (dawniej
Po¿arowa) stoi niepozorny
kamieñ z tablic¹ pami¹tkow¹. Upamiêtnia jeden z
tragicznych lotów, jakie
si³y alianckie odby³y w sierpniu 1944 roku z pomoc¹
Powstaniu Warszawskiemu. To jedna z dwóch tego
typu katastrof na praskim brzegu Wis³y, jedyna na
dokoñczenie na str. 3
Pradze Pó³noc.

XIII LO z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. p³k L. Lisa-Kuli zaprasza
czytaj na str. 5

Dwa testamenty
- dalszy ci¹g bezprawia
Kolejna sprawa o eksmisjê lokatora z budynku przy Tykociñskiej 30, wy³udzonego przez oskar¿onego i skazanego prawomocnym wyrokiem za fa³szerstwo Miros³awa K.
Sfa³szowany testament Florentyny Krzeszewskiej by³ podstaw¹ zagarniêcia wielomilionowego maj¹tku w postaci
dwóch budynków, niemal w centrum europejskiej stolicy.
Tym razem nie jestem w Arco Developement i to
stanie zrezygnowaæ z osobi- nowy w³aœciciel niebotycznie
stej uwagi. Œledzê tê spra- podniós³ czynsze. Lokator
wê od lat, uczestniczy³am w uwa¿a, ¿e p³aciæ mo¿na jerozprawach s¹dowych, roz- dynie prawowitym w³aœciciemawia³am wielokrotnie z lom, a tymi – w myœl prawmieszkañcami zagarniêtych dziwego testamentu Florenprzez oskar¿onego budyn- tyny Krzeszewskiej – s¹ orków, gro¿ono mi. Za ka¿dym ganizacje koœcielne. W burazem, kiedy piszê kolejny dynku przy Tykociñskiej 40,
odcinek tego niekoñcz¹cego który naby³a firma 2C Partsiê, bulwersuj¹cego serialu ners czynsze dochodz¹ do
– powolnoœci prawa, opie- horrendalnej kwoty 2000 z³.
sza³oœci urzêdów pañstwo- Lokatorzy z Tykociñskiej 30
wych, ogólnej niemocy – to i 40 poruszyli niebo i ziemiê,
(proszê wybaczyæ ostroœæ by dochodziæ swoich praw.
sformu³owania) nó¿ otwiera Bez efektów. W najbli¿szych
mi siê w kieszeni.
dniach spotkaj¹ siê z w³aWstêpna rozprawa o eks- dzami dzielnicy Targówek.
misjê lokatora odby³a siê 6
O tej sprawie bêdziemy z
sierpnia. Ci¹g dalszy 9 listo- pewnoœci¹ pisaæ jeszcze niepada. Lokator nie p³aci czyn- jeden raz. Pozostaje nadzieszu – niebagatelna kwota ja, ¿e prawo zostanie wresz950 z³ miesiêcznie za 39-me- cie wyegzekwowane, zaœ
trowe mieszkanie! – dla za- maj¹tek znajdzie siê w rêkach
sady. Oskar¿ony sprzeda³ prawowitych w³aœcicieli.
ukradzion¹ kamienicê firmie
(egu)
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Rady Dzielnicy
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Lipcowe uchwa³y
Zapowiedziana na godz. 9, 10 lipca, sesja Rady Dzielnicy
Targówek rozpoczê³a siê z opóŸnieniem. Porz¹dek obrad
uzupe³niono o punkt, dotycz¹cy rozbudowy i modernizacji
Zak³adu Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych.
Do protoko³u z poprzedniej ul. Krasiczyñskiej o zbudowasesji nie zg³oszono uwag, ale nie progów zwalniaj¹cych na
za przyjêciem opowiedzia³o ulicy, gdzie znajduje siê szkosiê 14 radnych, 4 wstrzyma³o ³a i przedszkole.
siê od g³osu.
Nawi¹zuj¹c do niskiej pozyBurmistrz Grzegorz Zawi- cji placówek Targówka w ranstowski przedstawi³ sprawozda- kingu szkó³ warszawskich, a
nie z prac zarz¹du za okres od zarazem dostrzegaj¹c wiele
5 maja do 28 czerwca. W tym talentów wœród uczniów, Anna
czasie odby³o siê 11 posiedzeñ Kuczyñska zg³osi³a propozyzarz¹du, w trakcie których pod- cjê, by w ka¿dej szkole na
jêto 98 uchwa³ i skierowano 7 Targówku stworzyæ klasê o
spraw pod obrady rady dzielni- profilu sportowym.
cy; organizowano imprezy artyUchwa³odawcza czêœæ sestyczne i sportowe, konferencje, sji zaczê³a siê od projektu
akcjê „Lato w mieœcie”.
zmiany za³¹cznika dzielnicoDo przedstawionych mate- wego do bud¿etu m.st. Warria³ów Maciej Danko zg³osi³ 5 szawy na 2009 rok. Pozytywpytañ, m.in. w sprawie uchwa³ nie zaopiniowa³y go, ka¿da w
o u¿yczenie pomieszczeñ swoim zakresie, komisje:
Fundacji Wspierania Rozwo- oœwiaty, wychowania i kultury;
ju Dziecka oraz samodzielne- gospodarki komunalnej i
mu Ko³u nr 141 Spo³ecznego mieszkaniowej; rozwoju inweTowarzystwa Oœwiatowego, a stycji i ochrony œrodowiska;
tak¿e niezadowolenia czêœci sportu i rekreacji; bud¿etu i fimieszkañców z transakcji z nansów. W g³osowaniu
Euro Mall Targówek. W tej uchwa³ê popar³o 15 radnych,
ostatniej sprawie wicebur- 2 by³o przeciw, 3 wstrzyma³o
mistrz Janusz Janik zapewni³, siê od g³osu. Uchwa³a prze¿e inwestor jest sk³onny do nosi œrodki w wysokoœci
ugody z mieszkañcami.
86620 z³ z „pomocy materialW „Interpelacjach i wnio- nej dla uczniów i studentów”
skach” Sebastian Koz³owski na „imprezy kulturalno-oœwiapoprosi³ o wyjaœnienie, doty- towe w szko³ach” (zakup dycz¹ce pracowników Gimna- plomów, nagród rzeczowych
zjum nr 41 oraz naboru do tej oraz us³ug cateringowych. Z
szko³y. OdpowiedŸ udzielona zadania „Modernizacja pawizostanie na piœmie. Dzielnica lonu sportowo-administracyjnie jest w pe³ni organem pro- nego OSiR ul. £abiszyñska”
wadz¹cym placówkê.
œrodki w wysokoœci 435000 z³
Bartosz Szajkowski przed- przeniesiono na zadanie „Mostawi³ wniosek mieszkañców dernizacja p³ywalni krytej przy

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- zmianie sposobu u¿ytkowania z lokalu us³ugowohandlowego na lokal Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
istniej¹cym budynku, wolnostoj¹cym na dzia³ce nr
ew. 14/57 z obrêbu 4-07-02 przy ul. Marywilskiej 44
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na
wniosek Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy z dnia 27.07.2009 r.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñsklej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój 305 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 31 96.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

ul. £abiszyñskiej”. W zwi¹zku
z mo¿liwoœci¹ osi¹gniêcia
przychodów z us³ug zak³adu
bud¿etowego OSiR – wy¿szych o 291259 z³ – o tak¹
kwotê zwiêkszono wydatki, z
przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, wraz
z pochodnymi i na zakup energii, w zwi¹zku z przejêciem w
administrowanie kompleksu
boisk w Parku Bródnowskim.
Proponowane zmiany za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym uzyska³y pozytywne opinie komisji, z wyj¹tkiem
komisji rozwoju inwestycji i
ochrony œrodowiska. Na sesji
radni zwracali uwagê na niekorzystne zmiany, dotycz¹ce
oœwiaty, np. budowy boisk. To
skutek kryzysowych ciêæ bud¿etowych, które dotknê³y
równie¿ Targówek
Tomasz Cichocki zaproponowa³, by w 2010 roku kwotê
1,630 mln z³ przenieœæ z „adaptacji budynku Wincentego
87” na budowê boisk. Po przerwie w obradach „z³o¿y³ broñ”;
pomys³ nie nadawa³ siê do
g³osowania.
Uchwa³ê popar³o 12 radnych, 9 by³o przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Bli¿ej jednomyœlnoœci (18 za, 1 – wstrz.) byli radni w g³osowaniu wniosku o zmianê w
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy”, dotycz¹c¹ zmiany kategorii ulicy œw. Wincentego z GP
(g³ówna przyspieszona) na G
(g³ówna). Jest to zgodne z
wol¹ mieszkañców, wyra¿on¹

podczas konsultacji spo³ecznych 16 i 23 czerwca oraz
wnioskiem burmistrza Targówka z 10 czerwca 2005 r.
Projekt kolejnej uchwa³y
dotyczy³ wprowadzenia dodatkowych zadañ inwestycyjnych
do przedsiêwziêcia „Modernizacja i rozbudowa ZUSOK
przy ul. Gwarków w Warszawie”. Inwestycja s³u¿yæ bêdzie
ca³emu miastu; uci¹¿liwoœci
inwestycji podstawowej zrównowa¿¹ dodatkowe zadania.
Program rewitalizacji Kana³u
Bródnowskiego (38,7 mln z³),
modernizacja infrastruktury
drogowej przez przebudowê
dróg gruntowych (60 mln z³),
realizacja czêœci programu
rewitalizacji Targówka Fabrycznego (11,3 mln z³), w tym
– zabytkowej willi przy ul. Siarczanej. Realizacjê dodatkowych inwestycji zaproponowano w cyklu 4-letnim.
Szansê na pozyskanie dodatkowych kwot na modernizacjê ZUSOK daje podpisane
z Uni¹ Europejsk¹ porozumienie, na mocy którego Polska
musi uporz¹dkowaæ problem
œmieci: np. w 2020 roku ponad 20% odpadów musi byæ
segregowanych, obecnie w
Warszawie segreguje siê do
4%. Uchwa³a konkretyzuje
tematy, podejmowane od kilku miesiêcy w rozmowach z
wiceprezydentem Jaros³awem Kochaniakiem. Inwestycje mog¹ byæ sfinansowane z
programów unijnych: „Infrastruktura i œrodowisko” oraz
„Fundusz Spójnoœci”.
Uchwa³a Rady Targówka,
poparta przez 13 radnych, przy
8 wstrzymuj¹cych siê od g³o-

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 - ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),
zawiadamia siê,
¿e w dniu 1 lipca 2009 r. Prezydent m.st. Warszawy wyda³,
na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy - Dzielnica
Bia³o³êka, decyzjê nr 457/ZRID/2009 zatwierdzaj¹c¹
projekt budowlany i zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji
drogowej polegaj¹cej na modernizacji ulicy P³ytowej na
odcinku od ulicy P³ochociñskiej do dawny Faelbet
poprzez modernizacjê nawierzchni, budowê chodników
dwustronnych, przebudowê kolizji energetycznej
i modernizacjê oœwietlenia ulicy, przebudowê przy³¹cza gazowego i instalacji gazowej wraz z wycink¹
drzew na dzia³kach nr ew. 1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/3,
9, 14/26,14/37,17/1, 20/1, 20/2, 23, 24/1, 24/2, 24/4,
24/5, 24/6 z obrêbu 4-07-02 w Warszawie w Dzielnicy
Bia³o³êka.
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 17/2,
17/5, 20/3, 24/8 z obrêbu 4-07-02 sta³y siê w³asnoœci¹
Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu.
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.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

su, trafi do prezydent m.st.
Warszawy, która rozwa¿y mo¿liwoœæ wprowadzenia dodatkowych zadañ inwestycyjnych.
Jednomyœlnie, 20 g³osami,
pozytywnie zaopiniowano
propozycjê nadania Przedszkolu nr 119 przy ul. Turmonckiej, nazwy Przedszkole nr 119 „W Zielnym Ogrodzie
w Warszawie”; sprawê skierowano do Rady Warszawy.
Jednomyœlnoœæ by³a tak¿e
w g³osowaniu dwóch dzielnicowych programów na lata 20092011, dotycz¹cych: przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
a tak¿e przeciwdzia³ania nar-

komanii i zaka¿eniom HIV oraz
dzia³ania na rzecz osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS. Oba programy zyska³y pozytywn¹ opiniê
komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Maj¹ charakter pilota¿owy - wyjaœni³ wiceburmistrz S³awomir Antonik;
finansowane s¹ ze œrodków,
których nie mo¿na przeznaczyæ na inne cele.
Ostatni¹ uchwa³¹, podjêt¹
przed wakacyjn¹ przerw¹,
rada dokona³a zmian w komisji mieszkaniowej: z jej sk³adu odwo³ano Kamilê Kardas i
powo³ano Jana Mamaja (20
g³osów - za, 1 - wstrz).
K.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne;
na wniosek osoby fizycznej, z³o¿ony w dniu 29.06.2009
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia,
na dzia³kach ew. nr: 10/1, 14/2 i 101 w obrêbie 4-16-37,
przy ul. Piasta Ko³odzieja na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Obóz adaptacyjny: Miêdzyzdroje 3-10 wrzeœnia
Campus Akademicki Studenciak 2009 – dla wszystkich
nowo przyjêtych studentów i nie tylko…
Jak co roku pod koniec wakacji Planeta Mlodych, wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw PUWr, gazet¹ studenck¹
UZetk¹, Radiem Index, Stowarzyszeniem Paraarystycznej Fotografii i wieloma innymi organizacjami studenckimi i samorz¹dami
z ca³ej Polski organizuje Campus Akademicki Studenciak 2009.
Ta kultowa impreza nie mo¿e odbyæ siê bez Ciebie! Zaplanuj tak
wakacje, by spotkaæ siê ze studentami z ca³ej Polski na s³onecznej pla¿y w Miêdzyzdrojach. Niezapomniane chwile, nowe znajomoœci, udane imprezy, koncerty, kabarety, dyskoteki, kino, pla¿a, bieg nocny - jednym s³owem tydzieñ zas³u¿onego odpoczynku i zabawy przed rozpoczêciem nowego roku akademickiego.
Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e oprócz wspania³ej przygody na
Campusie mo¿na równie¿ ka¿dego dnia wyruszaæ by poznawaæ
okolicê. Miêdzyzdroje to têtni¹cy ¿yciem najwiêkszy wakacyjny
kurort na Zachodnim Wybrze¿u! Liczne kafejki, puby, restauracje i
inne miejsca rozrywki dla m³odych ludzi czekaj¹ na Was otworem!
Pamiêtajcie równie¿ o biegu nocnym i o strojach na pla¿ê,
bowiem prognozy oparte na wieloletnich obserwacjach tradycyjnie na wrzesieñ zapowiadaj¹ nad Ba³tykiem s³oneczn¹ pogodê i co najwa¿niejsze ciep³¹ wodê w morzu. Nie zastanawiaj siê d³ugo przecie¿ wiesz, ¿e na Campusie trzeba byæ.
Szczegó³y zobacz na www.oboz.pl
Dla pierwszaka udzia³ w Campusie to najlepsza okazja by
jeszcze przed paŸdziernikiem: poznaæ strukturê uczelni; jak
przygotowaæ siê do egzaminu i jak „oczarowaæ” profesora; dowiedzieæ siê jak otrzymaæ stypendium socjalne, naukowe, dop³aty do posi³ków; z kim za³atwia siê przed³u¿enie sesji, dodatkowy egzamin i kto jest najwa¿niejszy w dziekanacie.
Ponadto Campus to koncerty muzyczne, kabareton oraz wieczorne imprezy i bogaty program merytoryczny: warsztaty taneczne, teatralne, dziennikarskie, plastyczne, muzyczne, filmowe, fotograficzne prowadzone przez profesjonalnych wyk³adowców,
spotkania uczelniane dotycz¹ce stypendiów zagranicznych, pomocy materialnej, organizacji studenckich, zapomóg, dop³at do
zakwaterowania i wy¿ywienia, ¿ycia studenckiego, szkolenia interpersonalne, wojskowe i z pierwszej pomocy, wyk³ady: jak radziæ sobie ze stresem, jak przetrwaæ na studiach, spotkania z ciekawymi ludŸmi ze œwiata kultury, sztuki, nauki, biznesu i polityki,
Wiêcej informacji http://www.oboz.pl

Katastrofa liberatora
na Œliwicach
dokoñczenie ze str. 1

Oto fragment relacji naocznego œwiadka, nie¿yj¹cego
ju¿ mieszkañca Œliwic, Stefana Brzozowskiego:
W dniu 15 sierpnia 1944 r.
wieczorem, po odezwaniu siê
syren alarmowych zwiastuj¹cych kolejny nalot, gdy ubiera³em siê, aby zejœæ do schronu, spojrza³em przez okno w
kierunku pó³nocnym i zobaczy³em nisko nadlatuj¹cy –
jakby na mój dom, srebrzysty
i pal¹cy siê samolot. Ze
skrzy¿owania skrzyde³ i kad³uba bucha³ pióropusz ognia
na podobieñstwo przylepionej owalnej muszli. Sparali¿o-

wany strachem, ¿e spada na
mój dom spostrzeg³em jednak, ¿e skrêci³ w bok. [...]
Rozbi³ siê zaledwie o 200 300 m dalej, na polu, gdzie
dziœ stoj¹ budynki FSO. Spadaj¹c zawadzi³ o kominy
skrajnego budynku przy ul.
Gersona 3 (jednopiêtrowego,
jak wszystkie wówczas domy
na osiedlu). Prze¿ycie strachu by³o dla mnie tak silne,
¿e nie mog³em spaæ przez
kilka nastêpnych nocy. Wspomnienie tego zdarzenia, jak
¿ywe, trwa we mnie do
dziœ…”
O kolejnych rocznicach
tych tragicznych wydarzeñ

SZUMA SP. Z O.O.

TRANSPORT
Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI
Indywidualne i firmowe
Faktury VAT
15 lat doœwiadczenia w bran¿y
transport.szuma@wp.pl

605 959 277

„Kobierce V”
Latem 2005 Teatr Remus zrealizowa³ swój pierwszy
próbny projekt „Kobierce”. Przez dwa tygodnie ludzie
teatru oraz wolontariusze dzia³ali na praskich podwórkach, prowadz¹c tam warsztaty szczudlarskie dla miejscowej m³odzie¿y i dzieci. Projekt zosta³ uznany za modelowy i opisany w publikacji promuj¹cej dobre praktyki, wydanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„Ê” we wspó³pracy z europejskim Programem „M³odzie¿”.
Od tego momentu Stowa- spontanicznie w³¹czaj¹ siê
rzyszenie Teatralne Remus w barter…
prowadzi d³ugofalowy proOprócz uaktywnienia
gram animacyjny lokalnej mieszkañców, celem tych
spo³ecznoœci na Pradze Pó- projektów jest uruchomienie
³noc. Cykliczne projekty te- lokalnego procesu kulturoweatru to bajkowe podró¿e do go i integracja lokalnych grup
krainy wyobraŸni, podczas spo³ecznych.
których aktorzy zapraszaj¹
W tegorocznych ju¿ pi¹m³odzie¿, dzieci i ich rodzi- tych „Kobiercach” bêd¹ przeców do wspólnej niezapo- wa¿a³y w¹tki wielokulturowe.
mnianej zabawy.
Program jest po brzegi wypeNiezwyk³a podró¿ zaczy- ³niony przeró¿nymi warsztana siê na pocz¹tku sierpnia tami od szkó³ki szczudlari koñczy plenerowym fina- skiej, capoeiry przez kalari³em dla kilkuset widzów. payattu, a¿ do zajêæ teatralJest to wymiana pomiêdzy nych i malarskich.
Teatrem Remus a lokaln¹
Projekt rozpoczê³a promospo³ecznoœci¹, mieszkañca- cyjna parada, która odby³a
mi tzw. praskiego Trójk¹ta siê 9 sierpnia. Zajêcia dla
Bermudzkiego. Dzieci bior¹- wszystkich chêtnych bêd¹
ce udzia³ w warsztatach odbywa³y siê do soboty, a
staj¹ siê w tej wymianie re- zakoñcz¹ siê wielk¹ pleneprezentantami lokalnej kul- row¹ parad¹, podczas której
tury, doroœli bior¹ udzia³ w uczestnicy zaprezentuj¹ swoprzygotowaniach, a czasem je dokonania.

nie zapominaj¹ mieszkañcy
osiedla Œliwice. S¹ przekonani, ¿e tylko dziêki przytomnoœci umys³u pilota i jego wysi³kom nie ucierpia³a ludnoœæ
cywilna.
Podczas tej misji zginê³a
ca³a za³oga samolotu Liberator.: Kpt. pil. N. van Rensburg, LT pil. R.A.Lavery, LT.
Obs. J.C.Branch Clark,

Wt.offr. P.W. Stafford, Sgt.
E.H. Tuner (RAF), W. Offr.
J.A. Meyer.
Piloci – poza jednym - pochodzili a¿ z Republiki Po³udniowej Afryki.
Czeœæ ich pamiêci!
Kr.

PRASKA AUTO
SZKO£A „PAS”

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

Oferujemy szkolenie
na prawo jazdy
kat. A, A1, B, E-C, E-B
Uczniowie i studenci - zni¿ki
ul. Jagielloñska 38
022 818-89-68
0602-616-877

JESTEŒMY LEPSI
OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!
0,5 godz. wykonanie

praskaautoszkola@gmail.com

Prawnik radzi

Dziedziczenie
gospodarstwa rolnego
Dziedziczenie gospodarstw rolnych nie tak dawno by³o bardzo skomplikowane. Gospodarstwo rolne by³o
wy³¹czone ze spadku, stanowi³o jego odrêbn¹ czêœæ, która by³a dziedziczona wed³ug
innych zasad zawartych w
kodeksie cywilnym. Taki stan
rzeczy trwa³ do 14 lutego
2001 roku, kiedy to Trybuna³
Konstytucyjny wyda³ wyrok w
tej sprawie, w którym stwierdzi³, i¿ znaczna czêœæ przepisów dotycz¹cych dziedziczenia gospodarstw rolnych
jest niezgodna z Konstytucj¹.
W stosunku do dziedziczenia
gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczaj¹cej 1
ha stosuje siê zasady ogólne
(dziedziczenie ustawowe).
Zgodnie z powy¿szym,
uprawnionymi do dziedziczenia z mocy ustawy s¹ w
pierwszej kolejnoœci ma³¿onek i dzieci spadkodawcy, je¿eli dziecko nie do¿y³o otwarcia spadku, jego udzia³ spadkowy przypada jego zstêpnym, czyli wnukom spadkodawcy. W wypadku, kiedy
spadkodawca nie posiada
dzieci, do dziedziczenia powo³ani s¹ z mocy ustawy
ma³¿onek, rodzice i rodzeñstwo. Je¿eli spadkodawca nie
ma dzieci ani ma³¿onka, albo
nie do¿yli oni otwarcia spadku, do dziedziczenia powo³ani s¹ rodzice i rodzeñstwo.
Je¿eli jedno z rodzeñstwa nie
do¿y³o œmierci spadkodawcy,
wówczas ich udzia³ spadkowy przypada ich zstêpnym.
Jednak¿e, co do spadków
otwartych przed dat¹ 14 lutego 2001 roku, w dalszym
ci¹gu obowi¹zuj¹ unormowania, zgodnie z którymi osoby,
które s¹ powo³ane do dziedziczenia z mocy ustawy, aby
móc odziedziczyæ gospodarstwo rolne musz¹ spe³niæ
chocia¿by jedn¹ z przes³anek
wymienionych w art. 1059 i
nast. kodeksu cywilnego:
- spadkobierca musi stale
pracowaæ przy produkcji rolnej,
jednak¿e praca taka musi byæ
bezpoœrednia, nie wymaga siê,
aby spadkobierca pracowa³ w
tym samym gospodarstwie,
które stanowi spadek,
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- spadkobierca musi mieæ
przygotowanie zawodowe do
prowadzenia produkcji rolnej,
czyli ukoñczenie rolniczej
szko³y zasadniczej, œredniej
lub wy¿szej,
- gospodarstwo spadkowe
mo¿e byæ dziedziczone przez
ma³oletniego tzn. osobê, która nie ukoñczy³a 18 lat, albo
przez osobê pobieraj¹c¹ naukê zawodu,
- spadkobiercy s¹ trwale
niezdolni do pracy.
Mo¿e zaistnieæ taka sytuacja, i¿ nikt z uprawnionych
do dziedziczenia z mocy
ustawy nie spe³nia odpowiednich wymogów okreœlonych
w art. 1059 kodeksu cywilnego, w takim wypadku gospodarstwo rolne dziedziczone
jest przez wszystkich spadkobierców ustawowych, czyli na
zasadach ogólnych.
Podstawa Prawna: Kodeks
Cywilny (Dz.U.64.16.93)
Joanna Nowacka
prawnik
Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel. 022 215 69 84
tel. kom. 0515 134 071
0500 020 048

OPTOKAN to

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
w Warszawie badanie wzroku
Lekarze

NR

1

Warszawa
ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29
022 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

Niedzielne rejsy
z przewodnikiem

Dziêki wspó³pracy Zarz¹du Transportu Miejskiego,
firmy „POL-AQUA” S.A. oraz Towarzystwo Przyjació³
Warszawy ju¿ od 9 sierpnia zorganizowano rejs tramwajem wodnym „Wars”. Jest on nie tylko okazj¹ do
podziwiania panoramy miasta i nadwiœlañskich krajobrazów, ale tak¿e do poszerzenia wiedzy o stolicy i
Królowej Polskich Rzek.
W ka¿d¹ niedzielê a¿ do
Jednym z tematów prelek27 wrzeœnia podczas dwóch cji bêd¹ warszawskie mosty,
pierwszych rejsów po Wiœle tak¿e te, które dopiero popasa¿erom tramwaju wodne- wstan¹. Uczestnicy wycieczgo „Wars” towarzyszy³ bê- ki dowiedz¹ siê, gdzie wzniedzie przewodnik–varsaviani- siony zostanie most Pó³nocsta sponsorowany przez ny, którego budowê rozpo„POL-AQUA” S.A., który czê³a ju¿ „POL-AQUA” S.A.
opowie o historii miasta i (wiêcej o inwestycji na stroobiektach architektonicznych nie: www.Pol-Aqua.com.pl).
widocznych z pok³adu statRejsy odbywaj¹ siê w raku. Pierwszy niedzielny kurs mach linii turystycznych ZTM
z przewodnikiem bêdzie roz- na trasie: Podzamcze „River
poczyna³ siê o godzinie 9.00, Cafe” - most Poniatowskiego drugi - o 10.50.
Cypel Czerniakowski - Cytadela - Podzamcze „River Cafe”.
Zasadnicza Szko³a Ceny biletów (zgodnie z taryf¹
linii turystycznych): normalny –
Zawodowa Nr 41
14 z³; ulgowy – 7 z³. Grupy
Targówek Fabryczny
pasa¿erów, sk³adaj¹ce siê z 3ul. Mieszka I nr 7
5 osób mog¹ skorzystaæ z biDojazd autobusami: 140, 170, 307
letu grupowego w cenie 30 z³.
Szczegó³y oferty linii turytel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,
stycznych ZTM na stronie:
022 677-86-29
www.ztm.waw.pl
www.mieszko.neostrada.pl

GIMNAZJALISTO
Proponujemy Ci:

ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata

• Fryzjer
• Sprzedawca
• Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie
• Klasy wielozawodowe: kucharz ma³ej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz,
drukarz, lakiernik, stolarz, fotograf
Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ
naukê w 2-letnim LICEUM UZUPE£NIAJ¥CYM dziennym
lub zaocznym.

Folklor na pok³adzie
Rejsy z przewodnikiem to
nie jedyna weekendowa atrakcja dla pasa¿erów tramwaju
wodnego. W kolejne soboty do
28 sierpnia podczas dwóch
rejsów (o 12.40 i 14.30) na pok³adzie pos³uchaæ bêdzie mo¿na tradycyjnych warszawskich
piosenek. 15 sierpnia koncertowaæ bêdzie Kapela Praska,
a 22 sierpnia - Kapela Staœka
Wielanka. Koncerty odbywaj¹
siê w ramach projektu „Warszawa da siê lubiæ”, który jest
czêœci¹ Festiwalu Sztuki nad
Wis³¹ PRZEMIANY.
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Kiedy na Marywilsk¹ po myd³o i powid³o
dokoñczenie ze str. 1

trum targowego z halami, promenadami, wkomponowan¹
zieleni¹, miejscami parkingowymi. Inwestor musi równie¿
doprowadziæ do obiektu
wszystkie media. Wydaje siê,
¿e bodŸcem do jak najszybszego realizowania inwestycji
jest fakt, i¿ kupcy zobowi¹zali
siê do p³acenia za dzier¿awiony teren niebagatelnej kwoty
paru milionów z³ rocznie i ju¿
tê op³atê uiszczaj¹.
Nie wydaje mi siê, by
mieszkañcy Bia³o³êki odczuli
jakiekolwiek utrudnienia w ruchu na Marywilskiej czy P³ochociñskiej, zwi¹zane z t¹ bu-

dow¹. Inwestycja bêdzie realizowana wewn¹trz dzier¿awionego terenu. Przy okazji pragnê jeszcze raz podkreœliæ, ¿e
zawarta z kupcami umowa
wyklucza jakiekolwiek formy
prowizorycznego handlu na
terenie Bia³o³êki. Ma powstaæ
centrum handlowe z prawdziwego zdarzenia. Do dzielnicowej kasy bêdzie wp³ywaæ pokaŸna op³ata targowa, a infrastruktura tego rejonu zostanie
uporz¹dkowana.
Ze strony internetowej spó³ki Kupiec Warszawski dowiadujemy siê, ¿e Jarmark Europa zmienia nazwê na Eurojarmark. Przy Marywilskiej

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

44, do koñca roku 2010, planuje siê wybudowanie hal targowych dla oko³o 1500 podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych dotychczas na
Jarmarku Europa. Docelowo,
do koñca 2012 roku, Centrum
Hal Targowych „Marywilska
44” bêdzie skupiaæ na swym
terenie oko³o 3 000 drobnych
podmiotów gospodarczych.
Do tematu bêdziemy powracaæ.
El¿bieta Gutowska
Jak bêdzie wygl¹daæ centrum targowe przy Marywilskiej, mo¿na zobaczyæ na
wizualizacjach firmy projektuj¹cej obiekt.

XLV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

W wakacyjnym trybie
To nie by³a d³uga sesja.
Radni mieli do przeg³osowania trzy uchwa³y. Bud¿etowa,
po dyskusji, zosta³a usuniêta
z porz¹dku obrad. Ulice to temat dwóch pozosta³ych
uchwa³. Radni wnioskowali o
zaliczenie do kategorii dróg
gminnych ulicy Frachtowej,
która w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest przewidziana
jako droga obligatoryjna o lokalnym znaczeniu. Droga, 12metrowej szerokoœci, wyposa¿ona w asfaltow¹ jezdniê i

obustronne chodniki, obs³uguje po³o¿on¹ przy niej zabudowê jedno- i wielorodzinn¹,
z du¿ym osiedlem mieszkaniowym Regaty. Droga spe³nia wiêc parametry techniczne, jakie powinny charakteryzowaæ drogi publiczne.
Dyskusja rozgorza³a przy
nastêpnej uchwale, dotycz¹cej nazw dla wewnêtrznych
dróg, które znajduj¹ siê na
terenie przysz³ego Eurojarmarku przy Marywilskiej. Propozycje bia³o³êckich samorz¹dowców to Kupiecka i Ka-

czorowa. Kupiecka – oczywiste nawi¹zanie do celów
przysz³ego targowiska, Kaczorowa – nawi¹zanie do bliskoœci wody (Kana³ ¯erañski)
i wodnego ptactwa. Urz¹d
Miasta, a konkretnie jego Biuro Kultury, zaproponowa³o
nazwê Merkurego zamiast
Kaczorowej. Bia³o³êckich
radnych nie zachwyci³ ten
pomys³ i zaopiniowali go negatywnie przypominaj¹c, ¿e
mitologiczny Merkury by³ nie
tylko bogiem handlu, zysku i
kupiectwa, ale równie¿ ... z³o-

dziei. A taka konotacja jest z
pewnoœci¹ ma³o fortunna, w
szczególnoœci dla osób, które w niedalekiej przysz³oœci
bêd¹ handlowaæ przy Marywilskiej.
(egu)

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
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rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297

Wystawa uczniów Leszka Gêsiorskiego
Jeszcze do koñca sierpnia, w galerii Domu Kultury „Praga” przy ul. D¹browszczaków 2 mo¿na ogl¹daæ prace uczestników zajêæ pracowni linorytu i suchej ig³y oraz
pracowni malarstwa i rysunku, prowadzonych pod kierunkiem Leszka Gêsiorskiego.

Pracownia linorytu i suchej
ig³y powsta³a w 2005 roku.
Uczestnicy zajêæ, maj¹c do
dyspozycji wszystkie materia³y i narzêdzia graficzne, papier oraz prasê wklês³odrukow¹, poznaj¹ tam klasyczne techniki grafiki artystycznej. Pracownia malarstwa i
rysunku dzia³a od wrzeœnia
2008 r. i jest przed³u¿eniem
wakacyjnej akcji plenerowej
Doroty i Leszka Gêsiorskich
„Mistrz i uczniowie”.
Pierwszy raz wyniki dzia³alnoœci obu pracowni mieliœmy
okazjê ogl¹daæ w lutym 2009 r.
Obecna wystawa, otwarta

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

3 lipca, obejmuje prace wykonane w okresie od lutego
do lipca tego roku. Od tamtej
pory widaæ ogromny postêp
w rozwoju artystycznym wychowanków pracowni.
Maj¹ca ju¿ na swoim koncie liczne sukcesy i nagrody,
Paulina £yskawiñska pokaza³a na wystawie przepiêkne
grafiki, przedstawiaj¹ce katedrê œw. Floriana. Œwietne s¹
te¿, nieco surrealistyczne, linoryty Marii Kochanowskiej
czy eksperymentalne prace
Witolda Pankowskiego. Subtelne ilustracje Ewy Komosiñskiej wywo³uj¹ wspomnienia
kiedyœ czytanych historii o
piratach i wyspach skarbów.
Prace malarskie przedstawiaj¹ najczêœciej te same tematy, np. fragment Parku Skaryszewskiego, ale w jak¿e inny
sposób! Zaproponowany

przez Leszka Gêsiorskiego i
wybrany przez grupê temat
ka¿dy maluje po swojemu.
- Najwa¿niejsze jest, aby
pracowaæ zgodnie z w³asnym
zegarem wewnêtrznym –
mówi Leszek Gêsiorski. – Ja
niczego nie narzucam, aby
nie podcinaæ skrzyde³.
Cudowna, swoista interpretacja barw, w³asne spoj-

rzenie na fragment pejza¿u
sprawia, ¿e ka¿dy obraz jest
inny. Oleje Violetty Kosiñskiej, Anny Granit-M³ynarskiej, Romy Pieñkowskiej,
Jagody Zawadzkiej, Anny
Bunicz czy Jaros³awa Horocha s¹ tego najlepszym
przyk³adem. Ka¿dy ma przecie¿ inn¹ rêkê, inne oko. Widok ga³êzi nad parkowym
stawem w interpretacji Jaros³awa Horocha przypomina
japoñskie malowid³o. Podobnie obrazy inspirowane
twórczoœci¹ Moneta, Cezanne’a czy Gauguina - ka¿dy
odznacza siê swoistymi cechami. Wszystkie obrazy
stanowi¹ dowód wielkiej pasji, udanej realizacji marzeñ
o malowaniu.
Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e ludzie ró¿nych zawodów odrywaj¹ siê dwa razy w tygodniu
od swoich codziennych zajêæ,
aby poœwiêciæ siê pracy twórczej. Roma Pieñkowska przyje¿d¿a na Pragê, bo zajêcia
te sprawiaj¹ jej wiele radoœci,
s¹ odskoczni¹ od zwyk³ych
problemów, z jakimi borykamy siê na co dzieñ.
W czym tkwi tajemnica
sukcesu pracowni plastycznych, prowadzonych przez
Leszka Gêsiorskiego? Zapewne we wzajemnym porozumieniu i œwietnej wspó³pracy mistrza i jego uczniów.
Leszek Gêsiorski porówna³
nawet tê wspó³pracê do zjawiska naczyñ po³¹czonych i
do wzajemnego ³adowania
siê twórcz¹ energi¹. Oby moc
tej twórczej energii nigdy siê
nie wyczerpa³a!
Wystawa uczestników pracowni plastycznych pod kierunkiem Leszka Gêsiorskiego w Domu Kultury „Praga”
przy ul. D¹browszczaków 2
czynna jest do 31 sierpnia.
Nabór na zajêcia na rok 2009/
2010 rozpocznie siê we wrzeœniu. Na razie Leszek Gêsiorski zaprasza wszystkich zainteresowanych malarstwem
na warsztaty letnie, które odbêd¹ siê w drugiej po³owie
sierpnia.
Joanna Kiwilszo

www.sztucce.sklep.pl

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

XIII
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z ODDZIA£AMI DWUJÊZYCZNYMI
im. p³k L. Lisa - Kuli
w Warszawie
ul. Oszmiañska 23/25
Prowadzi nabór
do klasy dwujêzycznej (4-letniej)
z jêzykiem rosyjskim.
W klasie wstêpnej
przewidzianych jest
18 godzin jêzyka tygodniowo.
Liczba miejsc ograniczona.
Sekretariat: tel. 022 679-34-57
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI - korepetycje,
absolwentka filologii angielskiej UW, tel. 0606-727-565
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka, nauczycielka przygotuje do
poprawki 0698-414-705
JÊZYK polski, nauczyciel
liceum, egzaminator OKE,
pomoc przy egzaminach,
powtórki, przygotowanie do
matury, Bia³o³êka, Tarchomin,
Bródno, tel. 022 811-53-22,
0602-678-811
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0511-486-484
MATEMATYKA, chemia, fizyka,
dojazd, tel. 0500-865-729
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, ortopeda, chirurg,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

BLACHARSTWO budowlane
0502-075-876
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki, karcherem profesjonalnie 0694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
G £ A D •,
malowanie
0504-344-471
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, 0694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 0602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram zu¿yty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic.Tel. 022 499-20-62
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 022 789-33-89, 0506-938-201

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
SPRZEDAM
SPRZEDAM grób (Bródno)
022 818-81-12
INNE
OWCZARKI niemieckie szczeniêta po wybitnych
reproduktorach. Karma
PRO-FORMANCE,
tel.
0606-344-485

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

wtorek, czwartek w godz. 9-11

022 679-36-30
0603-956-654

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

Filipiñski uzdrowiciel ALEX TADINA
Absolwent United Institute
of Natural Medicine of Abra
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi
z rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, z ojca na syna.
Mimo m³odego wieku jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj po namowie i z
rekomendacji sekretarza Stowarzyszenia Uzdrowicieli w
Baguio City 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 likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿nia wybór
techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej
wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Przypadki pomocy mo¿na wymieniaæ d³ugo Pani Annie pomóg³ w dolegliwoœciach kamieni

¿ó³ciowych, Pan Andrzej, któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i
zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie,
Pani Maria – drêtwienie r¹k …
ALEX skutecznie pomaga w
leczeniu wielu chorób. Miêdzy
innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
14, 16, 18, 20, 22 i 25 sierpnia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Powstanie Warszawskie
a Poczta G³ówna
Proszê Szanownych Pañstwa 1 sierpnia w œwiadomoœci ka¿dego Polaka to chwila
ciszy i zadumy nad tymi, którzy gasz¹c dobrowolnie swoj¹
m³odoœæ, próbowali zapaliæ w
narodzie ostatni p³omieñ na
czeœæ wolnoœci.
Kosztowa³o.
Po latach, po okr¹g³ym stole, nie zobaczyliœmy ju¿ takiego masowego poœwiêcenia i
szlachetnoœci. Dym, kadzid³o,
kontrakt, kasa i kreska.
Dewaluacja, jak us³ugi
Poczty, której warszawska
G³ówna nie posiada nawet toalety dla klientów.
Ostatnio mamy gor¹ce dni
i chêtnie wyruszamy na spacery ze zwierzakami. Upa³ i
zwiêkszony wysi³ek sprzyjaæ
bêd¹ ujawnianiu siê chorób
serca i uk³adu kr¹¿enia.
Zmniejszony dystans pokonywany dot¹d sprawnie i z przyjemnoœci¹, zasinienie je¿yka i
b³on œluzowych, odpoczywa-

nie lub niepokój w stanie spoczynku lub wrêcz omdlenia to
typowe objawy.
Choroba serca mo¿e przybraæ dwie zasadnicze postacie.
Niewydolnoœæ lewo- lub prawosercowa. W zaburzeniu pracy
miêœnia sercowego jedna z
jego stron okazuje siê s³absza.
Oczywiœcie, skutkuje to specyficznymi objawami. Niewydolnoœæ prawej komory i prawego
przedsionka skutkuje zwolnionym przep³ywem krwi przez
organy jamy brzusznej i gromadzeniem siê przesiêku w jamie
brzusznej. W zaawansowanych postaciach zwierzak przypomina swoim kszta³tem
gruszkê. Spadek masy miêœniowej czêœci grzbietowej zastêpowany jest p³ynem, wype³niaj¹cym brzuch.
W zaburzeniach pracy lewego przedsionka i lewej komory objawem dominuj¹cym
jest kaszel. Mechanizm powstawania kaszlu jest podob-

ny jak w niewydolnoœci prawokomorowej. Zwolniony przep³yw krwi przez p³uca skutkuje powstawaniem przesiêku i
obrzêkiem p³uc. Kaszel sercowy jest charakterystyczny dla
momentów ekscytacji. Typowym przyk³adem jest powitanie w³aœciciela po powrocie z
pracy. Z czasem objaw ten
zauwa¿alny jest w nocy lub
nad ranem. W klasycznych
postaciach mo¿liwe jest postawienie diagnozy poprzez
bezpoœrednie os³uchiwanie
lewej czêœci klatki piersiowej
na wysokoœci ³okcia. Mo¿na
us³yszeæ szmery wewn¹trzsercowe. Stwierdzenie opisanych wy¿ej objawów powinno
sk³oniæ Pañstwa do wizyty u
lekarza weterynarii. Choroby
serca mog¹ ³udz¹co przypominaæ schorzenia innych uk³adów, dlatego nie polecam podejmowania kurowania zwierzaka samemu.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Patroni naszych ulic

Aleksander Kotsis (1836-1877)
Malarz Aleksander Kotsis
jest patronem jednej z ulic osiedla Œliwice w granicach Pragi
Pó³noc. Urodzi³ siê w rodzinie
ch³opskiej we wsi Ludwinów
pod Krakowem (obecnie czêœæ
Krakowa). Jego ojciec sprzeda³
gospodarstwo i przeniós³ siê do
Podgórza (obecnie dzielnica
Krakowa), gdzie zajmuj¹c siê
handlem, doszed³ do niewielkiej zamo¿noœci.
Aleksander studiowa³ w
krakowskiej Szkole Sztuk
Piêknych w latach 1850-1860.
Otrzymywa³ stypendium
szkolne, a w l. 1860-61 stypendium rz¹dowe, co umo¿liwi³o mu w tym czasie studia
w Wiedniu. Dowodzi to dostrzegania jego talentu ju¿ w
m³odym wieku.
Œmieræ ojca i zwi¹zana z
tym koniecznoœæ powrotu do
Krakowa skróci³a jego studia
wiedeñskie, nie mniej w l.
1866-67 ponownie uzyska³
stypendium za obraz ¯ydzi w
bó¿nicy, co umo¿liwi³o mu
zwiedzenie Pary¿a i Brukseli.
Pierwsze swoje obrazy wystawi³ w 1857 r. w sali krakowskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych. Bêdzie z t¹ instytucj¹
zwi¹zany ca³e ¿ycie artystyczne
– TPSP czêsto kupowa³o jego
obrazy. Wystawia³ tak¿e w Warszawie, Lwowie, Wiedniu (tam
zoby³ z³oty medal w 1873 r.),
Monachium i Berlinie.
W jego twórczoœci przewa¿aj¹ sceny rodzajowe, g³ównie z ¿ycia ch³opów polskich,
zw³aszcza krakowiaków i górali. Czêsto przedstawia³ w
nich nêdzê ch³opstwa galicyjskiego (Matula pomarli, 1868;
Ostatnia chudoba 1870). Te
w³aœnie, odznaczaj¹ce siê surowym realizmem i pozbawione idealizacji s¹ s³awne, choæ
w chwili ich wystawienia bu-

dzi³y zastrze¿enia krytyki;
m.in. na ³amach „Czasu”, organu konserwatystów krakowskich. Mo¿liwe, ¿e na tê krytykê móg³ wp³yn¹æ spo³eczny
wydŸwiêk jego prac.
Do tego gatunku nale¿¹ te¿ uwa¿ane za jego najwybitniejsze osi¹gniêcia malarskie –
Dzieci w lesie i Kopanie ziemniaków. Malowa³ tak¿e pejza¿e
(zw³aszcza tatrzañskie, chêtnie
wyje¿d¿a³ do Zakopanego) oraz
portrety, m.in. s³ynnego góralskiego gawêdziarza - Saba³y.

W 1874 r. dosta³ propozycjê od kierownictwa Szko³y
Sztuk Piêknych w Krakowie
objêcia katedry malarstwa, do
czego jednak nie dosz³o z powodu nieuleczalnej choroby.
Zmar³ w Podgórzu.
Najwiêksze zbiory jego prac
znajduj¹ siê w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w
Warszawie.
Tomasz Szczepañski
Literatura:
Polski S³ownik Biograficzny

W upa³y klimatyzacja musi dzia³aæ
Blisko jedna trzecia sto³ecznych autobusów wyposa¿ona jest
w klimatyzacjê. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z
przewoŸnikami urz¹dzenia te musz¹ byæ sprawne i wykorzystywane w sposób minimalizuj¹cy wp³yw wysokiej temperatury
powietrza na komfort podró¿owania. Zarz¹d Transportu Miejskiego przeprowadza kontrole i reaguje na sygna³y pasa¿erów.
W przypadku najwiêkszego przewoŸnika – Miejskich Zak³adów Autobusowych urz¹dzenia klimatyzacyjne uruchamiane
s¹ przed rozpoczêciem kursów, gdy prognozy meteorologiczne przewiduj¹, i¿ danego dnia maksymalna temperatura powietrza przekroczy 22 stopnie Celsjusza (pomiary przeprowadza tak¿e przewoŸnik w ci¹gu dnia). Pozostali przewoŸnicy –
Mobilis, PKS Grodzisk Mazowiecki oraz firma ITS Michalczewski zobowi¹zani s¹ w umowach do utrzymania w pojazdach
temperatury w przedziale 18 – 25 stopni Celsjusza. Powy¿ej
25 stopni klimatyzacja powinna w³¹czyæ siê automatycznie.
Nadzór ruchu ZTM przeprowadza wyrywkowe kontrole prawid³owego funkcjonowania klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej. W okresie najwiêkszych upa³ów odbywa siê to
nawet codziennie. Tylko w lipcu, w wyniku takich kontroli, po
wykryciu nieprawid³owoœci na przewoŸników na³o¿onych zosta³o 56 kar. Kontrole nie s¹ prowadzone w trybie alarmowym,
gdzie po ka¿dym sygnale na miejsce udaje siê pracownik ZTM.
Trafiaj¹ce do Zarz¹du Transportu Miejskiego, np. za poœrednictwem infolinii, anonimowe sygna³y o tym, ¿e w pojeŸdzie
komunikacji miejskiej nie dzia³a klimatyzacja, lub kierowca odmówi³ jej w³¹czenia, s¹ przekazywane w³aœciwemu przewoŸnikowi, który powinien wyjaœniæ sytuacjê i niezw³ocznie podj¹æ kroki w celu usuniêcia uchybieñ. Jeœli informacja przekazywana jest ZTM z podaniem przez pasa¿era danych personalnych i adresowych, traktowana jest jako oficjalna skarga.
W takim przypadku po przekazaniu sprawy przewoŸnikowi jest
on zobowi¹zany nie tylko zweryfikowaæ dane zdarzenie, ale
tak¿e udzieliæ pisemnych wyjaœnieñ pasa¿erowi.

Lewa strona medalu
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Koniec KDT
Wakacje powoli dobiegaj¹ koñca. Ci,
którzy w lipcu pozostali w Warszawie,
mogli byæ œwiadkami wielu niecodziennych wydarzeñ. Bez w¹tpienia numerem
jeden by³a regularna bitwa, do jakiej dosz³o w samym centrum stolicy. 21 lipca
do hali KDT zawita³ komornik, aby przeprowadziæ eksmisjê kupców, którym pó³
roku wczeœniej wygas³a umowa dzier¿awy terenu. Wczeœniejsze rozmowy pomiêdzy nimi a w³adzami miasta zakoñczy³y
siê fiaskiem i trzeba obiektywnie przyznaæ, ¿e z winy obu stron. Kupcy d³ugo
nie chcieli zrozumieæ, ¿e teren hali KDT
jest ju¿ teraz niezbêdny do rozpoczêcia
budowy drugiej linii metra, z kolei przedstawiciele Pani Prezydent nie zaproponowali im ¿adnej rozs¹dnej lokalizacji tymczasowej do czasu wybudowania przez
nich nowoczesnego domu handlowego
przy ulicy Okopowej. Ostatecznie sprawa
trafi³a do s¹du, który nakaza³ kupieckiej
spó³ce zwróciæ teren miastu. Gdy kupcy
nie zastosowali siê do prawomocnego wyroku, jego egzekucj¹ zaj¹³ siê komornik,
a w³aœciwie agencja ochrony, któr¹ do tego
wynaj¹³. Przejêcie hali KDT rozpoczê³o
siê o ósmej rano od wywa¿enia drzwi i
regularnego szturmu ochroniarzy na kupców. Ci odpowiedzieli si³¹ i przez kilka go-

dzin w centrum stolicy trwa³a regularna
bitwa, któr¹ jeszcze bardziej rozkrêcili
przybyli chuligani i pseudokibice. Zamieszki przenios³y siê na ulicê Marsza³kowsk¹ i sparali¿owa³y ca³e centrum miasta. Pojawi³y siê armatki wodne i oddzia³y szturmowe policji, które œci¹gniêto z ca³ego województwa. Porz¹dek uda³o siê zaprowadziæ dopiero w godzinach popo³udniowych. Bilans staræ to kilkudziesiêciu
rannych po obu stronach, kilkunastu zadymiarzy zatrzymanych przez policjê i
wstyd na ca³y œwiat, bo ujêcia z zamieszek pojawi³y siê w serwisach informacyjnych wielu stacji zagranicznych. Komornikowi zabrak³o wyobraŸni, jakie mog¹
byæ konsekwencje si³owej, niechlujnie zaplanowanej eksmisji, za któr¹ odpowiada³. Z kolei policja wykaza³a siê kompletn¹ ignorancj¹, wkraczaj¹c do akcji dopiero po kilku godzinach, a wczeœniej pozwalaj¹c na l¿enie i atakowanie funkcjonariuszy oraz sparali¿owanie centrum
miasta. A kupcy? Rozpêtuj¹c bitwê pokazali, ¿e nie respektuj¹ prawa, a tym samym przestaj¹ byæ wiarygodnym partnerem do jakichkolwiek rozmów. Uciekaj¹c
do argumentów si³owych stracili sympatiê nawet tych warszawiaków, którzy dot¹d stali po ich stronie. Mam nadziejê, ¿e

Rada wielu

Coraz cieplej

wszyscy wyci¹gn¹ z tej bolesnej lekcji nauczkê i ju¿ nigdy po stolicy nie bêd¹ lata³y kamienie i p³yty chodnikowe. ¯e zrozumiej¹, i¿ Warszawa musi byæ miastem
dialogu, ale równie¿ przestrzegania prawa – i to naprawdê przez wszystkich.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Coraz cieplej, coraz bli¿ej prywatyzacja Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej. Wojewoda milczy
w sprawie skargi z³o¿onej przez radnych opozycji na niezgodny z prawem
tryb podjêcia uchwa³y o zgodzie na prywatyzacjê. Przygotowania do niej id¹
natomiast… pe³n¹ par¹.
Samorz¹d Warszawy jest przecie¿
w³aœcicielem wielu innych firm, m. in.
taksówkarskiej, plakatowej, produkuj¹cej okna plastikowe czy wypo¿yczaj¹cej dŸwigi budowlane. Ró¿nica miêdzy nimi a SPEC polega na tym, ¿e
plakatowanie czy produkcja okien nie
jest zadaniem samorz¹du. Dostarczanie ciep³a jest natomiast, zgodnie z
ustaw¹, jednym z podstawowych zadañ gminy.

Przedszkole domowe og³asza
zapisy dzieci w wieku 3-5 lat.
Zacisze, ul. Fioletowa 16
tel. 0728-861-101
POzytywnie

Fundacja Normalna Przysz³oœæ oferuje us³ugi asystenckie
dla osób niepe³nosprawnych z terenu Warszawy.
Us³ugi bêd¹ œwiadczone w ramach zajêæ praktycznych
szkolenia dla asystentów we wrzeœniu i paŸdzierniku 2009 r.
przez 7 dni w tygodniu pomiêdzy godz. 8 a 22.
Osoby chêtne do skorzystania z ww. us³ug proszone s¹
o zg³aszanie siê do Fundacji na nr telefonu 0794 158 705
lub mailowo: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org
Us³ugi asystenckie œwiadczone bêd¹ w ramach projektu
wspó³finansowanego ze œrodków Samorz¹du Województwa
Mazowieckiego oraz Fundacji CEMEX „Budujemy Przysz³oœæ”.

Prosto z mostu

Na paluszkach
W ramach promocji Warszawy urzêdnicy miejscy postanowili zniechêciæ turystów do Starego Miasta i Traktu Królewskiego. Do tego sprowadziæ mo¿na nowe
pomys³y pani prezydent, planuj¹cej przepisami ograniczyæ tam rozrywki i us³ugi.
Wreszcie zostanie spe³niony sztandarowy postulat mieszkañców Starówki, uwa¿aj¹cych, ¿e ich dzielnica niczym siê nie
ró¿ni od, powiedzmy, Starych W³och, i ma
prawo do ciszy. ¯adnych g³oœnych koncertów! Jak ktoœ chce sobie pokrzyczeæ to do lasu! Warszawiacy chc¹ spokoju.
Podpiera siê ten absurd przypomnieniem, ¿e Starówka znajduje siê na liœcie
UNESCO i nale¿y j¹ chroniæ przed decybelami. Zabytkowe mury dr¿¹ od... Zabytkowe? Symbolem zabytkowoœci Starówki
mo¿e byæ choæby figura Œwiêtej Weroniki
na W¹skim Dunaju, która zamiast chusty
trzyma jak¹œ tarczê. Komunistycznym decydentom podczas odbudowy t³umaczono
zapewne, ¿e to wyemancypowana przedstawicielka œredniowiecznego proletariatu.
Takie by³y uwarunkowania w latach powojennych - i tak dobrze, ¿e w ogóle odtworzono staromiejskie koœcio³y...
Jesteœmy dumni ze Starego Miasta
jako najwiêkszego bodaj na œwiecie obszaru zrekonstruowanej zabudowy miejskiej, ale troska w³adz miasta o szeœædziesiêcioletnie mury, przy jednoczesnym lekcewa¿¹cym stosunku do niszczenia autentycznych obiektów ocala³ych sprzed wojny, pachnie hipokryzj¹. Pani prezydent
chodzi raczej o uspokojenie protestów niewielkiej grupy mieszkañców, którzy w latach piêædziesi¹tych dostali tam przydzia³y
kwaterunkowe i dziœ uwa¿aj¹, ¿e Starówka do nich nale¿y, jest ich sypialni¹.
Niedawno zmodernizowano liniê
tramwajow¹ w Alejach Jerozolimskich.

Nowe torowisko, nowe tramwaje, do
tego elektroniczny system informacyjny na przystankach. Szybkie, wygodne po³¹czenie z Ochoty i Œródmieœcia
na Pragê Po³udnie. W³adze miasta bardzo siê tym chwali³y - i to je zgubi³o
(nie w³adze, tylko szybkie po³¹czenie).
Mieszkañcy okolicznych kamienic zainteresowali siê bowiem nowymi tramwajami i doszli do wniosku, ¿e ha³as im
przeszkadza. Napisali protest, dziêki
któremu kupione za wielkie pieni¹dze
tramwaje na odcinku biegn¹cym obok
„protestantów” zwalniaj¹ do 20 km/h.
Po³¹czenie z Prag¹ mo¿e jest nadal wygodne, ale ju¿ nie szybkie.
Zachêcam mieszkañców Krakowskiej, Marsza³kowskiej, Solidarnoœci,
Targowej do podobnych dzia³añ - maj¹
prawo do ciszy. Niech pisz¹ protesty,
niech tramwaje zwalniaj¹, niech samochody staj¹, niech samoloty w ogóle nie
lataj¹. Niech miasto œpi, bêdziemy chodziæ na paluszkach. Tylko, czy to bêdzie jeszcze miasto?
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Dziêkujê, Panie
Prezydencie Kaczyñski!
Jako mieszkaniec tzw. Zielonej Bia³o³êki, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Panu Lechowi Kaczyñskiemu,
Prezydentowi Warszawy w latach
2002-2006 za wyra¿enie zgody na
notoryczne zaœmiecanie i niszczenie
œrodowiska naturalnego kilkuhektarowego terenu przy ul. Bia³o³êckiej
381, znajduj¹cego siê w bezpoœredniej bliskoœci Kana³u ¯erañskiego i
domów mieszkalnych.
Jak ju¿ pisa³em (vide felieton
„Kana³” z dnia 3 VI 2009 r. -http://
www.ngp.pl/str/tekst2338.html)
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Wodnego zwioz³o na ten teren znaczne iloœci
gruzu i odpadów – jak siê okazuje, z
przeznaczeniem do wykorzystania w
procesie inwestycyjnym polegaj¹cym na
budowie drogi S-7 w rejonie Grójca. Jak
siê okazuje, sytuacja ta jest teoretycznie zgodna z prawem. Pan Prezydent
Lech Kaczyñski decyzj¹ nr 604/OŒ/
2004 r. z dnia 27 lipca 2004 r. zatwierdzi³ program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy PBW w Warszawie S.A. – co w zgodnie z art. 28 ust 9
ustawy o odpadach skutkuje brakiem
koniecznoœci uzyskania zezwolenia na
magazynowanie i zbieranie odpadów
przy ul. Bia³o³êckiej.
Jak widaæ, dla Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego nieistotne by³o, ¿e
zgodnie z §10 uchwalonego w 2001 r.
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru X-71 cz.1, w³aœnie ten teren miêdzy ul. Bia³o³êck¹ a Kana³em
¯erañskim przeznacza siê na lokalizacje us³ug nieuci¹¿liwych II i III stopnia
obs³ugi – z preferencj¹ na us³ugi turystyki (hotele i motele), sportu i handlu.
Jak widaæ, nieistotne jest tak¿e, ¿e
chmury kurzu oraz py³u unosz¹ce siê
w bezpoœredniej bliskoœci domów mieszkalnych, powoduj¹ bardzo przykre konsekwencje dla mieszkañców, a szczególnie dla dzieci i osób chorych np. na astmê. Sytuacjê tê potwierdza protest
mieszkañców ul. Bia³o³êckiej, który
wraz ze znaczn¹ iloœci¹ podpisów
wp³yn¹³ do Komisji Inwestycyjnej Rady
Dzielnicy.

Pamiêtaj¹ Pañstwo s³ynny blackout?
Warszawa ton¹ca w egipskich ciemnoœciach, zatrzymane w tunelach wagony
metra, ludzie uwiêzieni w windach. To
s¹ skutki prywatyzowania naturalnych
monopoli. W latach 90. zosta³ sprywatyzowany STOEN, czyli zak³ad energetyczny wraz z sieciami przesy³u pr¹du.
Prywatny, zagraniczny w³aœciciel chce
osi¹gaæ zyski, a nie inwestowaæ w³asne
œrodki w konieczne remonty.
Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, ¿e
kupnem SPEC zainteresowana jest
jedna firma, która pragnie skupiæ w
swoich rêkach zarówno produkcjê
ciep³a (elektrociep³ownie) jak i sieci
przesy³owe. Oznaczaæ to bêdzie zast¹pienie monopolu pañstwowego
monopolem prywatnym. Chocia¿ te¿
nie do koñca, bo wspomniana spó³ka jest w 100% w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa… Szwecji.
Dlaczego prywatyzacjê koalicja SLD/
PO chce rozpoczynaæ od wyprzeda¿y rodowych sreber, najbogatszej firmy?

Zw³aszcza, ¿e w okresie kryzysu trudno o osi¹gniêcie satysfakcjonuj¹cej
ceny.
Nieodpowiedzialne dzia³ania prezydent Hanny Gronkiewicz–Waltz oraz
koalicji PO/SLD nara¿aj¹ warszawiaków na kolejne (po wodzie, biletach komunikacji miejskiej, czynszach i parkowaniu) dotkliwe podwy¿ki. Prywatni dostawcy ciep³a nie przejmuj¹ siê bowiem
decyzjami Urzêdu Regulacji Energetyki i drastycznie podnosz¹ ceny. Czy u
nas bêdzie inaczej?
Maciej Maciejowski
radny m.st. Warszawy
www.maciejowski.pl

Pi¹tek, 14 sierpnia zosta³ wyznaczony dniem wolnym od
pracy dla pracowników Urzêdu m.st. Warszawy, w zamian
za 15 sierpnia (dzieñ œwi¹teczny przypadaj¹cy w innym dniu
ni¿ niedziela). Jednoczeœnie informujemy, ¿e w tym dniu, w
godz. od 8.00 do 16.00 dy¿ury pe³niæ bêd¹:
* dzielnicowe Wydzia³ów Obs³ugi Mieszkañców,
* delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
* dzielnicowe Wydzia³y Bud¿etowo-Ksiêgowe – Kasy,
* USC - w siedzibie przy ul. Andersa 5 (pl. Bankowy, obok
Kina Muranów). Podczas dy¿uru bêdzie mo¿na za³atwiæ
sprawy zwi¹zane wy³¹cznie z rejestracj¹ zgonów. Pozosta³e siedziby USC m.st. Warszawy bêd¹ nieczynne.
Szczegó³owe informacje dot. dzia³ania Wydzia³ów Obs³ugi
Mieszkañców w dniu 14 sierpnia s¹ dostêpne w Urzêdach
Dzielnic m.st. Warszawy.

Ch³odnym okiem

Letnie igraszki
Zaskoczy³a mnie tak¿e informacja
Zarz¹du Dróg Miejskich, z której wynika, ¿e na tym odcinku ul. Bia³o³êckiej,
z uwagi na istnienie mostku, obowi¹zuje zakaz ruchu samochodów ciê¿arowych o masie powy¿ej 3,5t. Zakaz ten
- o dziwo - nie dotyczy dojazdu do ul.
Bia³o³êckiej 381. Generalnie mostek ma
okreœlon¹ noœnoœæ, której nie powinno
siê przekraczaæ, bo mo¿e siê zawaliæ
(vide: zawalenie siê mostku na ul. Kobia³ka). Nie dotyczy to jednak kilkudziesiêciotonowych samochodów przewo¿¹cych gruz do „sk³adowiska” przy
ul. Bia³o³êckiej 381, które niczym ptaki wzbij¹ siê w powietrze. O zniszczeniach nawierzchni drogi nie bêdê ju¿
pisa³ – mam tylko skromn¹ nadziejê,
¿e ZDM jako zarz¹dca ul. Bia³o³êckiej,
wyra¿aj¹c zgodê na jej notoryczne niszczenie, poczuje siê w obowi¹zku tak¿e
j¹ naprawiæ.
Komisja Inwestycyjna Rady Dzielnicy, której mam przyjemnoœæ przewodniczyæ, zajmie siê spraw¹ ul. Bia³o³êckiej 381 na swoim najbli¿szym posiedzeniu. Apelujê tak¿e do Stowarzyszenia „Moja Bia³o³êka” oraz mieszkañców ul. Bia³o³êckiej o przekazanie do
odpowiednich organów swojego zadowolenia z udogodnieñ, jakie nam zafundowa³, swoj¹ jak zwykle trafn¹ decyzj¹, Pan Prezydent Lech Kaczyñski.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl
www.jaworski.waw.pl

Fakt, ¿e ponownie klikam w klawiaturê komputera, pisz¹c kolejny felieton, powoli uœwiadamia mi, ¿e niestety min¹³ pó³metek wakacji. W
dziennikarstwie podobno jest to sezon
ogórkowy i czêsto drugoplanowe wydarzenia nabieraj¹ niezwyk³ej wagi.
Pojawia siê potwór z Loch Ness i Paskuda, poszukiwany by³ zbieg³y guziec, a ostatnio wszyscy tropili pumê.
Niedawno prasa z tej pó³ki usilnie tropi³a polityków, gdzie odpoczywaj¹ i z
kim oraz w jakich slipkach siê opalaj¹. Pó³ biedy, jeœli s¹ to jedynie ciekawostki przyrodnicze, aby zapchaæ
szpalty tabloidów. Tematem wszystkich mediów w tym sezonie sta³a siê
jednak œwiñska grypa. Wypowiadaj¹
siê na ten temat w radiu i telewizji
ró¿ne naukowe autorytety, pisz¹ wybitni dziennikarze, a ja nie wiem, czy
mamy ju¿ tê œwiatow¹ pandemiê czy
nie? Z jednej strony temat przez media jest podkrêcany, z drugiej strony
ministerstwo ³agodzi procedury. Biedny Wasz felietonista jest rozdarty pomiêdzy podejrzeniami o kolejnym
chwycie reklamowym sprytnych PRowców, pragn¹cych nakrêciæ koniunkturê sprzeda¿y œrodków antygrypowych, a nonszalancj¹ urzêdników, bagatelizuj¹cych problem. Sprawy absolutnie nie przeceniam, grypa - nawet
ta zwyk³a - potrafi zabiæ, lecz po ostatniej panice z ptasi¹ gryp¹, która w
Polsce okaza³a siê tylko wirtualnym
zagro¿eniem, wiele osób problem zapewne zbagatelizuje.
W te wakacje wiele czasu media poœwiêca³y samym sobie i zapewne na-

dal bêd¹. Czyja jest Krajowa Rada, kto
bêdzie rz¹dzi³ publiczn¹ telewizj¹ - to
pytanie zadaj¹ sobie bardziej politycy ni¿ dziennikarze. Ciekawostk¹ jest,
i¿ nikt tak naprawdê nie chce siê przyznaæ do udzia³u w ponownym rozdaniu kart, o ile takowe nast¹pi. W sprawie miesza Prezydent wetuj¹c now¹
ustawê, minister Grad z PO broni¹c
swoimi decyzjami aktualnego prezesa telewizji desygnowanego jeszcze
przez LPR. Krêc¹ politycy PO, w ostatniej chwili zmieniaj¹cy uzgodnienia z
SLD i PSL-em. Od¿egnuj¹ siê od nowo
mianowanych cz³onków Krajowej
Rady politycy SLD, nie chwali siê swoimi PiS. Farfa³ trwa, a Giertych w zaciszu gabinetu zaciera rêce. Telewizja
publiczna jawi siê jak panna na wydaniu: wszyscy jej pragn¹, jednak nie
z mi³oœci, lecz dla posagu, bo brzydka i szpetna.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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warzyszy³o, trzeba by³o prze¿yæ, dzieñ po dniu, godzina
po godzinie tych 5 lat okupacji, w cieniu Pawiaka i Alei
Szucha. Trzeba by³o widzieæ,
jak znikaj¹, jeden po drugim,
nasi przyjaciele, cz³onkowie
rodzin, jak wziêci z przypadku, bardzo czêsto z ³apanek
ulicznych, stawali siê zak³adnikami, których z zaklejonymi gipsem ustami stawiano
pod mur i publicznie rozstrzeliwano. Trzeba by³o odczuæ to
demonstracyjne traktowanie
Polaka przez okupanta, jak
cz³owieka ni¿szej rasy, nazywanego przez nich podcz³owiekiem. Powstanie musia³o
wybuchn¹æ i wydawa³o siê,
¿e jest to w³aœnie ten moment. Ustalono, ¿e bêdzie to
dzieñ 1 sierpnia godzina 17.”
Na terenie Praskiego Obwodu AK do walki stanê³o
ponad 6 tysiêcy ¿o³nierzy.
Niewielka grupa m³odych ludzi z plutonu 1664 zdoby³a
prask¹ PAST-ê (centralê telefoniczn¹) – obiekt bardzo
wa¿ny dla dowodzenia oddzia³ami, walcz¹cymi od Pelcowizny po Goc³awek. Nie
uda³o siê go jednak utrzymaæ,
podobnie jak innych praskich
obiektów. Niemcy na Pradze
mieli wielokrotn¹ przewagê.
Podczas akcji na Brzeskiej
zgin¹³ dowódca grupy, 30-letni kpr. „Karp”. Grupê szturmow¹ przej¹³ Romuald Kamocki, „Jurek”.
Podczas uroczystoœci na
Brzeskiej Zofia Szubiakiewicz-Radwanek wymieni³a
nazwiska uczestników akcji.
Byli to: Feliks Ochociñski „Felek”, Roman Florczak „Indor”, Henryk Florczak, Stanis³aw Wykowski - „Sten”,
Zdzis³aw Szubiakiewicz „Zdzisiek”, Mieczys³aw Skolnik - „Grusz”, Józef WydrychBrzeziñski - „Kmicic”, Jerzy
Wydrych - „R¹bek”, Henryk
Kokosza, Maurycy Jakubowski - „Okularnik”. Akcj¹ zdobycia praskiej PAST-y kierowa³ por. Lot - „Melech”.
Pod pami¹tkow¹ tablic¹
z³o¿ono wieñce. ¯yj¹cym
uczestnikom Powstania War-

szawskiego i tym, którzy polegli, ho³d oddali: wiceburmistrz Pragi Pó³noc Artur
Buczyñski, burmistrz Pragi
Po³udnie Tomasz Kucharski,
burmistrz Targówka Grzegorz
Zawistowski, dyrektor Magdalena Rêdziak i Arkadiusz
So³odko z Telekomunikacji
Polskiej, Mieczys³aw Wojdyga z Ko³a Wychowanków Liceum im. W³adys³awa IV,
Pawe³ Elsztein oraz Kamil
Ciepieñko z Praskiego Klubu
Kibiców Legii.
9 sierpnia, w Koœciele Drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim, odprawiona zosta³a
msza œwiêta ku czci poleg³ych
i pomordowanych bohaterów
walk powstañczych.
Nastêpnie oddano im ho³d
przy pomniku ¯o³nierzy Armii
Krajowej w Alei G³ównej
Cmentarza Bródnowskiego,
kwatera 22A. Uroczystoœæ
poprowadzi³ por. Wiktor Sokólski, prezes Praskiego Obwodu Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK. Halina Kondracka przypomnia³a zmagania podczas szeœciu dni Powstania Warszawskiego na
Pradze: walki o warsztaty kolejowe na Oliwskiej, opanowanie stacji kolejowej Praga,
szko³y przy Oszmiañskiej, 24.
komisariatu policji, budynku
Cmentarza na Bródnie; natarcie na koszary przy ul. 11 Listopada, szko³ê przy Kawêczyñskiej; zdobycie Zak³adów Zbo¿owych i Fabryki
Schichta na Szwedzkiej,
poczty przy Z¹bkowskiej,
Mennicy Polskiej przy Markowskiej, Dworca Wileñskiego, budynku dyrekcji Kolei na

Wileñskiej, RzeŸni Miejskiej
na Sierakowskiego i ma³ej
PAST-y na Brzeskiej. Wobec
druzgoc¹cej przewagi wroga
oddzia³y powstañcze zosta³y
zdemobilizowane; czêœæ
¿o³nierzy ukry³a siê, czêœæ
wywieziono do Niemiec,
czêœæ przedosta³a siê na drugi brzeg Wis³y.
Apel Poleg³ych, na czeœæ
¿o³nierzy Armii Krajowej VI
Obwodu Okrêgu Praga i
walcz¹cych mieszkañców
stolicy, poprowadzi³ Ryszard
Borman.
Ho³d w poetyckich strofach
odda³a Barbara Bry³a, sanitariuszka z Powstania
Warszwskiego. Kwiaty z³o¿yli

przedstawiciele Spo³ecznej
Rady Kombatantów Pragi i
Targówka, Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK –
Okrêg Warszawski, œrodowiska Orl¹t oraz w³adz Targówka i Pragi Pó³noc.
K.
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Wystawa
o walcz¹cej Warszawie
W sali ekspozycyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi, w
dawnej Wytwórni Wódek Koneser, zosta³a otwarta wystawa „Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1945”. Ekspozycjê przygotowan¹ przez Fundacjê Warszawa Walczy
1939-45 we wspó³pracy z Muzeum tworzy ponad 120 fotografii, wiele reprodukcji dokumentów, afiszy, zarz¹dzeñ
w³adz okupacyjnych wraz z oddzielnymi opisami. Przedstawiaj¹ one historiê wojennej Warszawy, pocz¹wszy od
jej obrony we wrzeœniu 1939 roku, a¿ do wkroczenia wojsk
sowieckich w roku 1945. Na zdjêciach zobaczymy ludnoœæ broni¹c¹ stolicy, codziennoœæ okupacyjn¹ miasta,
represje Niemców, Powstanie Warszawskie i efekty jego
st³umienia.
Wystawa zosta³a przygotoNiestety, Praga w tej ekspowana z myœl¹ o edukacji hi- zycji reprezentowana jest czystorycznej m³odego pokole- sto symbolicznie. St¹d apel
nia Polaków. Przejecha³a pó³ Muzeum Warszawskiej Pragi o
Polski, zanim ponownie zawi- przynoszenie pami¹tek i dzieta³a do Warszawy w tym wa¿- lenie siê wspomnieniami zwi¹nym dla niej czasie.
zanymi z wojn¹ i okupacj¹ w

prawobrze¿nej Warszawie.
Czêœæ z pozyskanych w ten
sposób dokumentów mo¿na
tak¿e obejrzeæ na wystawie.
Uroczyste otwarcie ekspozycji uœwietnili uczestnicy Powstania Warszawskiego. Fundacja
Warszawa Walczy 1939-45
przyzna³a te¿ swe doroczne nagrody osobom i instytucjom zas³u¿onym dla upamiêtniania historii polskiego czynu zbrojnego podczas II wojny œwiatowej.
Ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ do 3 paŸdziernika w Wytwórni Wódek Koneser przy
ul. Z¹bkowskiej 27/31 (budynek 36, I piêtro), od wtorku do
soboty w godzinach 11-18.
Wstêp wolny.
Kr.

