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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 8

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 2
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

SERWIS KOMPUTEROWY

www.serwistargowa.pl

Naprawiamy komputery, notebooki, tablety i smartfony.

Serwisujemy sieci Wifi, neostradê i kablówki.

ul. Targowa 66 pawilon 1 (50m od stacji Metra Wileñska)

tel. 22 670 11 16, biuro@serwistargowa.pl

Pocz¹tkowo by³o to 37 mln

z³otych. By³o to jednak zde-

cydowanie za ma³o. Wed³ug

dokumentacji kosztorys siêga³

nawet 56 mln. Og³oszono

przetarg, którego warunki – jak

mówi prezes spó³ki, Halina

Depcik – by³y niezwykle restryk-

cyjne. Oczywiœcie, g³ównym

kryterium by³a cena. Przetarg

wygra³ Budimex, który zaoferowa³

cenê 41,7 mln z³otych.

Prace przygotowawcze

rozpoczê³y siê w paŸdzierniku,

6 grudniu ub. roku zosta³a pod-

pisana umowa, a w styczniu

br. firma wesz³a na budowê.

Umowa przewiduje zakoñcze-

nie ca³oœci prac w ci¹gu 30

miesiêcy, czyli do koñca lipca

2016. Budimex deklaruje jednak,

¿e prace skoñczy szybciej – do

koñca 2015 roku.

Budynek jest remontowany

w dwóch etapach, w pionie, bo

niemo¿liwe by³o wy³¹czenie

ca³oœci. Przedsiêwziêcie jest

gigantyczne, gdy¿ wymieniane

s¹ wszystkie instalacje, prze-

budowywane pomieszczenia

tak, by przysz³y pacjent prze-

bywa³ w warunkach pasuj¹-

cych do XXI wieku. Wiêkszoœæ

sal bêdzie dwuosobowa z

³azienkami, wszystkie sale

bêd¹ klimatyzowane. Mo¿e siê

to wydawaæ zbêdnym luksu-

sem, ale ka¿dy, kto choæ raz

by³ w szpitalu podczas coraz

czêstszych upalnych letnich

miesiêcy, dobrze wie, co to

znaczy. Praktycznie wszystkie

oddzia³y zmieni³y lokalizacjê: I

interna, urologia i ortopedia

(czêœæ urazowa) zosta³y w

czêœci jeszcze nie remontowanej,

III interna i DETOX przenios³y

siê do budynku B (tam, gdzie

obecnie jest po³o¿nictwo i

ginekologia), a toksykologia do

budynku A2.

Pierwsza czêœæ remontu ma

zakoñczyæ siê w koñcu br.

Wtedy, zapewne ju¿ w styczniu,

I i II piêtro zajm¹ po³o¿nictwo i

ginekologia. Po remoncie

zmniejszy siê nieznacznie liczba

³ó¿ek w budynku A: zamiast

249 bêdzie ich 233 oraz 5

Szpital po nowemu
Od lat mówi³o siê o remoncie budynku A. Zawsze jednak

sprawa by³a odk³adana, przede wszystkim z braku pieniêdzy

– z jednej strony, z drugiej zaœ – z powodu ogromnego

rozmiaru przedsiêwziêcia: powierzchnia tego budynku to

ponad 13 tys. metrów kwadratowych. W pierwszym ruchu

wyprowadzono stamt¹d przychodniê, która teraz ulokowana

jest w osobnym budynku. Wreszcie, w ubieg³ym roku, Rada

Warszawy uchwali³a pieni¹dze na ten cel.

8 wrzeœnia nie doszed³ do

skutku dzieñ otwarty na budo-

wie II linii ze wzglêdu na prace

elektryczne prowadzone na

stacji Nowy Œwiat – Uniwersytet.

Dzieñ otwarty zosta³ przenie-

siony na najbli¿szy weekend i

mo¿na ju¿ bêdzie wówczas

zobaczyæ czêœæ docelowego

oœwietlenia stacji.

Budowa II linii metra – termin

zakoñczenia nie bêdzie dotrzymany?
Wszyscy zainteresowani nabrali wody w usta i nikt – ani

w³adze miasta, ani wykonawca – nie chce przyznaæ tego,

co wydaje siê nieuchronne. Nie uda siê zakoñczyæ prac przy

budowie II linii metra do 30 wrzeœnia, widaæ to go³ym okiem.

Realny scenariusz to zakoñczenie prac tu¿ przed wyborami

samorz¹dowymi, a zwa¿ywszy na odbiory, jak wieœæ niesie,

pojedziemy II lini¹ metra na pocz¹tku 2015.

Perturbacje komunikacyjne

Ostatni tydzieñ sierpnia

up³yn¹³ pod znakiem zmian

komunikacyjnych na Rondzie

Daszyñskiego, bowiem za-

mkniêta zosta³a dla ruchu za-

chodnia strona ronda. To nie

koniec zmian. W tym samym

tygodniu dla ruchu zamkniêto

skrzy¿owanie Nowego Œwiatu

i Œwiêtokrzyskiej. By³o to spo-

wodowane pracami nad doce-

lowym uk³adem komunikacyj-

nym. Powstawa³a asfaltowa

nawierzchnia i odtwarzane

by³o torowisko tramwajowe na

wysokoœci Ronda Daszyñskie-

go. Objazdem prowadz¹cym

przez plac budowy metra po-

jechali kierowcy, którzy korzy-

stali z Towarowej, jad¹c w kie-

runku Placu Zawiszy. Ci którzy

poruszali siê w kierunku po³u-

dniowym, równie¿ byli zmu-

szeni do korzystania z przygo-

towanych objazdów.

Na Nowym Œwiecie i na Œwiê-

tokrzyskiej poprawiana by³a

geometria jezdni. Kierowcy jeŸdzili

wiêc objazdem ulicami Ksi¹¿êc¹,

Kruczkowskiego i Browarn¹ lub

Szpitaln¹ i Mazowieck¹.

Wielkie zmiany na stacji

Stadion Narodowy

Na powierzchni dobrze wi-

doczne s¹ bia³e obudowy wen-

tylatorów – wyros³y jak wielkie

pieczarki po deszczu. Noc¹

Przy niewystarczaj¹cym

uzbrojeniu i braku ³¹cznoœci z

lewobrze¿n¹ Warszaw¹, po kil-

ku dniach walk, 5 sierpnia 1944

roku, dowódca VI Obwodu

pp³k. Antoni ̄ urowski zarz¹dza

zaprzestanie walk, ukrycie bro-

ni i przejœcie do konspiracji.

Okres spokoju nie trwa³ d³u-

go. W dniu 26 sierpnia 1944

roku niemieckie oddzia³y blo-

kuj¹ ca³¹ dzielnicê. Z rozwie-

szonych na murach niemiec-

kich powiadomieñ mieszkañcy

Bródna, Targówka i Bia³o³êki

dowiaduj¹ siê, ¿e wszyscy mê¿-

czyŸni w wieku od 17 do 55 lat

maj¹ siê stawiæ w okreœlonym

miejscu. Za nie wykonanie po-

lecenia grozi³a kara œmierci

Ocaliæ

od zapomnienia!
Powstanie Warszawskie na Pradze rozpoczê³o siê dok³adnie

o godzinie „W”. Na ul. Bia³o³êckiej przy Zespole Szkó³ na

ul. Bartniczej zbudowano barykadê i ¿o³nierze AK zgrupowania

„D¹b”, VI Obwód – 2 Rejon Praga przyst¹pili do walki z Niemcami.

By³ to g³ówny punkt oporu na Bródnie. Zadaniem VI Obwodu

AK by³o opanowanie dzielnicy i utrzymanie tras komunika-

cyjnych oraz nawi¹zanie kontaktu z armi¹ sowieck¹.

przez rozstrzelanie. Zebranych

przy ulicy Modliñskiej kilkuset

mê¿czyzn z Bródna, Bia³o³êki i

dokoñczenie na str. 8

Choæ zmiany, uwzglêdniaj¹-

ce postulaty mieszkañców, w

tym utworzenie naziemnych

przejœæ przy skrzy¿owaniach z

Okrzei i Z¹bkowsk¹, oddanie

chodników pieszym, czy utwo-

rzenie drogi rowerowej po

wschodniej stronie Targowej

przeg³osowa³a Rada Warsza-

wy, to do dziœ nie wiadomo,

wed³ug jakiego projektu odby-

wa siê obecny remont Targo-

wej i jej okolic. Skazuje to

mieszkañców na domys³y, pod-

kopuj¹c ich zaufanie do poczy-

nionych ustaleñ. Trudno oprzeæ

siê wra¿eniu, ¿e pozytywne

zmiany wci¹¿ s¹ wy³¹cznie

efektem spo³ecznej kontroli i

oddolnych nacisków, tym ra-

zem na etapie wykonawczym.

Walka z czasem i silna pokusa

odtr¹bienia sukcesu tu¿ przed

wyborami samorz¹dowymi

jeszcze potêguje i tak wyraŸnie

zauwa¿alne problemy z w³aœci-

wym skoordynowaniem dzia³añ

poszczególnych jednostek

miejskich. Najpierw brukarze

rozpêdzili siê, uk³adaj¹c na-

wierzchniê do parkowania

samochodów i zostawiaj¹c

pieszym oko³o 1 metra od lica

budynków. Otrzymali wcze-

œniejszy projekt, zak³adaj¹cy

dok³adne odtworzenie podzia³ów

nawierzchni sprzed budowy

metra. Po protestach na-

wierzchniê trzeba by³o prze³o¿yæ.

Jaka Targowa?
Budowa drugiej linii metra wkroczy³a w koñcow¹ fazê

i trwa odtwarzanie infrastruktury naziemnej. Choæ spo³eczna

walka o wygl¹d Targowej, godny g³ównej ulicy Pragi, w

ramach projektu Targowa 2.0 zakoñczy³a siê sukcesem,

to okaza³ siê on w rezultacie tylko czêœciowy.

dokoñczenie na str. 5

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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Klinika Stomatologiczno-Lekarska

o szerokim zakresie us³ug medycznych

www.demeter.com.pl

ul. Bia³ostocka 7, Warszawa, tel. 22 619-81-04

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ komfortowe warunki leczenia

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ nowoczesne wyposa¿enie
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Karmelki na dobry pocz¹tek

W XIX wieku, kiedy zaczyna

siê ta opowieœæ, s³odka fabryka

na Pradze jeszcze nie istnia³a.

Wszystko zaczê³o siê od

skromnej cukierni. 17 listopada

1851 roku w „Kurierze War-

szawskim” ukaza³o siê og³o-

szenie nastêpuj¹cej treœci:

Ni¿ej podpisany ma honor

donieœæ Szanownej Publicznoœci,

¿e po d³ugoletniej praktyce w

Warszawie, jako te¿ za granic¹

i po zebraniu najpotrzebniej-

szych wiadomoœci, co siê tyczy

mojego zawodu, otworzy³em

cukierniê w domu zwanym

Kochanowskim, przy ulicy

Miodowej, wprost Rz¹du Gu-

bernialnego, w nadziei, ¿e

³askawa publicznoœæ raczy

mnie zaszczyciæ licznymi od-

wiedzinami, a ja z mojej strony

do³o¿ê starañ, aby pod ka¿dym

wzglêdem zadoœæ uczyniæ jej

¿yczeniom. Poruczone mi ob-

stalunki (chc¹c zas³u¿yæ sobie

na wdziêcznoœæ) przy rych³ej

us³udze, z najwiêksz¹ akurat-

noœci¹ bêdê uskuteczniaæ

- C. Wedel.

Autor anonsu, cukiernik

Karol Ernest Henryk Wedel,

urodzony 7 stycznia 1813 roku

w Ihlensfeld w Meklemburgii,

przyby³ do Polski za namow¹

kolegi po fachu, Karola Grohnerta,

oko³o 1845 roku. Co sk³oni³o

m³odego cukiernika z zamo¿nego

s¹siedniego kraju do osiedlenia

siê w Warszawie? Zapewne

perspektywy szybkiego awansu

i sukcesu ekonomicznego w

rozwijaj¹cym siê intensywnie i

potrzebuj¹cym fachowców

Królestwie Polskim. Po klêsce

Napoleona i utworzeniu na

Kongresie Wiedeñskim w 1815

roku Królestwa Polskiego, mi-

nister skarbu, ksi¹¿ê Ksawery

Drucki-Lubecki licznymi przywi-

lejami stara³ siê zachêciæ „u¿y-

tecznych cudzoziemców” do

osiedlania siê w polskich mia-

stach. Zwabione przywilejami,

zaczynaj¹ wnet nap³ywaæ na

ziemie polskie rzesze osadni-

ków niemieckich. Wœród nich,

o¿eniony z Karolin¹ Wi-

snowsk¹, Karol Wedel.

Wkrótce po przybyciu do

Warszawy, Karol Wedel przyst¹pi³

do spó³ki z Karolem Grohnertem,

który prowadzi³ cukierniê przy

ulicy Piwnej 12. Chocia¿ spó³ka

prosperowa³a bardzo dobrze,

po szeœciu latach wspó³pracy

ambitny Karol Wedel postanowi³

siê usamodzielniæ. W kamienicy

przy ul. Miodowej 12, róg Kapi-

tulnej, otworzy³ w³asny sklep,

a przy nim parow¹ fabrykê

czekolady, pod firm¹ „C. E. Wedel”.

By³o to bardzo dobre posuniêcie,

bowiem firma doœæ szybko

zjedna³a sobie wiern¹ klientelê

w postaci urzêdników z licznych

w tej okolicy biur i urzêdów, a

po roku wprowadzi³a na rynek

swój pierwszy przebój – karmelki

œmietankowe, które Karol Wedel

reklamowa³ na ³amach „Kuriera

Warszawskiego”, zachwalaj¹c

ich lecznicze w³aœciwoœci:

Zupe³nie nowy i szczególny

utwór cukierniczy, a nade

wszystko wyborny œrodek le-

cz¹cy i ³agodz¹cy wszelkie

cierpienia piersiowe, nader

skuteczny na s³aboœci te w

miesi¹cach wiosennych, a

nawet dla niecierpi¹cych i

zwolenników delikatnego smaku

– bardzo przyjemny wyrób.

Kolejnym „utworem” Karola

Wedla, który przypad³ warsza-

wiakom do gustu, by³a czeko-

lada do picia. Zak³ad Wedla

sprzedawa³ jej ponad 500

fili¿anek dziennie. Oprócz kar-

melków i pitnej czekolady firma

pañstwa Wedlów produkowa³a

czekolady do picia na surowo

„Brillant” i „Dessert”, czeko-

ladowe pralinki o ró¿nych

smakach i kszta³tach oraz

pomady kandyzowane i mar-

cepany królewskie.

Szybko okaza³o siê, ¿e

prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma

potrzebuje wiêcej miejsca. Z

myœl¹ o jej rozwoju, Karol Wedel

zakupi³ parcele i nieruchomoœæ

przy ulicy Szpitalnej 4/6/8. Jed-

nak przenosiny i rozbudowa

firmy by³a ju¿ dzie³em przed-

stawiciela kolejnego pokolenia

rodziny, Emila Wedla.

S³odki prezent œlubny

Pierworodny syn Karola i

Karoliny Wedlów, Emil Albert

Fryderyk urodzi³ siê jeszcze

przed ich przyjazdem do Pol-

ski, w Berlinie, w 1841 roku.

Kolejne dziecko, córka Eleonora,

przysz³a na œwiat 11 lat póŸniej,

ju¿ w Warszawie, w 1852 roku.

Dzieci otrzyma³y staranne wy-

chowanie i wykszta³cenie. Emil

Wedel, po odbyciu studiów i

praktyk w Niemczech, Szwaj-

carii, Anglii i Francji, w 1864

roku wróci³ do kraju i do³¹czy³

do ojcowskiego biznesu. W rok

póŸniej, po adaptacji i rozbudo-

wie istniej¹cej nieruchomoœci

przy Szpitalnej, w 1865 roku

przeniós³ tam firmê.

W zak³adzie przy Szpitalnej

Wedlowie rozpoczêli produkcjê

twardej czekolady, sprowadzaj¹c

w tym celu nieznane dot¹d w

Królestwie Polskim maszyny z

Francji. Czekolady odnios³y taki

sukces, ¿e na rynku pojawi³y siê

ich podróbki. Chc¹c temu zapo-

biec, Emil Wedel, od 1869 roku

zacz¹³ sygnowaæ swoje wyroby

w³asnorêcznym podpisem, dru-

kowanym na specjalnych nalep-

kach. Podpis ten sta³ siê wkrót-

ce logo firmy. Do sklepów roze-

s³a³ takie oto zawiadomienie:

Od dnia dzisiejszego ka¿da

tabliczka czekolady, pocho-

dz¹ca z mojej fabryki, opatrzo-

na bêdzie we w³asnorêczny

mój podpis. Wszelkie zatem

czekolady nie opatrzone w

stemple mojej fabryki i nie

maj¹ce na etykiecie mojego

podpisu, uwa¿ane byæ powinny

Rodzina Wedlów
Jest takie miejsce w Warszawie, na praskim brzegu, obok

którego nikt nie przejdzie obojêtnie, i to nie z powodu spe-

cjalnej tego miejsca urody, lecz z powodu zniewalaj¹cego

zapachu, jaki w tej okolicy siê unosi. To zapach czekolady.

Ktoœ, kto przechodzi³ choæ raz ko³o fabryki Wedla przy

ulicy Zamoyskiego nie zapomni tego bardzo przyjemnego

wra¿enia, a szary, potê¿ny gmach za Teatrem Powszechnym,

zawsze ju¿ kojarzyæ mu siê bêdzie z czekoladowym

imperium Wedlów.

Budowa II linii metra – termin

zakoñczenia nie bêdzie dotrzymany?
bêd¹ one podœwietlane, miê-

dzy nimi nasadzona zostanie

zieleñ i ustawione bêd¹ ³awki.

Warunki nie pozwala³y tu na

umieszczenie wentylatorów

pod ziemi¹. Stadion Narodowy

jest jedyn¹ stacj¹, na której

znajduj¹ siê one na powierzchni.

Widoczne s¹ zielone zejœcia do

stacji, dach przejœcia z dworca

kolejowego – stalowa kon-

strukcja, która bêdzie pokryta

przezroczyst¹, zielon¹, szklan¹

mozaik¹. A pod ziemi¹? Antre-

sola ³¹cz¹ca hale odpraw na

poziomie -1 jest ju¿ ca³kowicie

oszklona. Antresola bêdzie

otwarta, dziêki czemu mo¿na

bêdzie zajrzeæ na poziom -2,

czyli na perony. By zniwelowaæ

ha³as z peronów, na górnym

stropie montowane jest wyg³u-

szenie stacji – podwieszany

sufit, nastêpnie celulozowy tynk

akustyczny. Na metalowych

profilach zawisn¹ ponadto

t³umi¹ce dŸwiêk kubiki. W

przypadku tej stacji – w kolorze

zielonym, tak jak ca³y jej wystrój.

Testy ruchu na stacji ONZ

Cofamy siê do ostatniej de-

kady lipca, kiedy to Rondo ONZ

osi¹ga³o swój docelowy charak-

ter komunikacyjny. Jezdnie

musz¹ jeszcze otrzymaæ ostat-

ni¹ warstwê asfaltu, trzeba za-

instalowaæ sygnalizacjê œwietln¹

i oznakowania drogowe. Na

prze³omie sierpnia i wrzeœnia

nasadzana bêdzie zieleñ – klon

pospolity, lipa i ozdobne krzewy,

m.in. berberys i tawu³a japoñ-

ska. Na stacji pod ziemi¹ trwaj¹

prace wykoñczeniowe, wszyst-

kie systemy stacji przechodz¹

testy podczas ruchu poci¹gów.

Obie podziemne kondygnacje

s¹ ju¿ gotowe – wy³o¿one po-

sadzkami i p³ytami œciennymi,

naprzemiennie czarnym, polero-

wanym kamieniem i taflami pod-

œwietlanego, mlecznego szk³a.

Schody ruchome s¹ ju¿ obudo-

wane kamieniem i wyposa¿one

w porêcze, w hali odpraw za-

montowano ekrany informacyjne

dla pasa¿erów. Perony s¹ ju¿

ca³kowicie gotowe.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Historia praskich rodów za nie pochodz¹ce z fabryki

podpisanego.

W 1872 r. Emil Wedel o¿eni³

siê z Eugeni¹ z Bohmów i

wtedy te¿ sta³ siê prawowitym

w³aœcicielem fabryki. Sta³o siê

to dok³adnie w dniu œlubu,

gdy¿ ojciec przekaza³ mu fir-

mê w prezencie œlubnym. I

choæ za³o¿yciel czekoladowej

dynastii, Karol Wedel ¿y³ jesz-

cze 30 lat (zmar³ w 1902 roku),

to w³aœnie Emil zarz¹dza³ te-

raz rodzinnym interesem.

Przede wszystkim podj¹³ siê

rozbudowy firmy. W 1894 r.,

na rogu ulicy Szpitalnej i

Hortensji (obecnie Górskiego)

wzniós³ okaza³¹ secesyjn¹

kamienicê, wed³ug projektu

Franciszka Braumana, w któ-

rej zamieszka³a ca³a rodzina

Wedlów. Na ty³ach tej kamie-

nicy, w podwórzu mieœci³a siê

fabryka, ci¹gle rozbudowywana,

a¿ do lat 20. XX wieku.

Na parterze kamienicy przy

ul. Szpitalnej powsta³ znany do

dzisiaj sklep, zwany Staro-

œwieckim oraz stylowa pijalnia

czekolady. Szybko sta³y siê

one ulubionym miejscem spo-

tkañ elity kulturalnej Warszawy.

Opis sklepu zamieœci³ popularny

warszawski cukiernik, Wojciech

Herbaczyñski, w ksi¹¿ce „W

dawnych cukierniach i kawiar-

niach warszawskich”:

Sklep sk³ada³ siê z dwóch

sal. Szaro-seledynowy sufit z

licznymi z³oceniami zdobi³y

alegoryczne postacie kobiece

– malowid³o Buchbindera. W

rogach postumenty, na nich –

murzynki weneckie trzymaj¹ce

tace, czy te¿ koszyki s³odyczy.

Ozdobne kontuary, z³ocone

sztukaterie, b³êkitne tarcze ze

z³oc¹cymi siê na nich literami

E. W. Lustrzane szafy siêga-

j¹ce niemal sufitu odbija³y

wdziêczne postacie panienek,

mi³o i szybko za³atwiaj¹cych

tysiêczne ¿¹dania.

Dalej Herbaczyñski wspomina,

¿e w sklepie, niemal codziennie

goœcili Henryk Sienkiewicz i

Boles³aw Prus. Po odzyskaniu

niepodleg³oœci, salonik ozdo-

biony malowid³ami Jeremiego

Kubickiego nadal by³ chêtnie

odwiedzany. By³o to miejsce tak

popularne w miêdzywojennej

Warszawie, ¿e gdy w latach 30.

roznios³a siê wieœæ, ¿e pijalnia

ma zostaæ zmodernizowana,

mieszkañcy stolicy zaczêli

ostro protestowaæ. Pisano o tym

w „Wiadomoœciach Literackich”.

Na ³amach czasopisma wypo-

wiedzia³ siê w tej sprawie Antoni

Sobañski, Maria Kuncewiczowa

i parê innych znamienitoœci

tamtych czasów.  W rezultacie,

wystrój pijalni nie zosta³

zmieniony, jedynie podjêto

decyzjê o jej powiêkszeniu.

Z okazji ponownego otwarcia

odnowionego, ale niezmienio-

nego sklepu Wedla og³oszono

konkurs literacki, a nades³ane

prace opublikowano w tomiku

„Staroœwiecki Sklep”, do które-

go wstêp napisa³ sam Julian

Tuwim, a ilustracjami ozdobili

znani ówczeœni graficy. Ale to

wszystko dzia³o siê ju¿ za cza-

sów kolejnego przedstawiciela

wielkiego rodu Wedlów, Jana.

Cdn.

Joanna Kiwilszo

Karol Wedel

Emil Wedel
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APTEKA czynna

7 dni w tygodniu oraz œwiêta

w godz. 7-22

ul. Jagielloñska 66A

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

SPOTKANIA WARSZTATOWE o edukacji:

PRAGA-PÓ£NOC

KIEDY? 16 wrzeœnia (wtorek), godz. 17:00-20:00

GDZIE? Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc, ul. Ks. I. K³opotowskiego 15

BIA£O£ÊKA

KIEDY? 16 wrzeœnia (wtorek), godz. 17:00-20:00

GDZIE? Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197

TARGÓWEK - dzielnica pracuje nad rozwojem edukacji przedszkolnej

KIEDY? 18 wrzeœnia (czwartek), godz. 17:00-20:00

GDZIE? Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów przy ul. Turmonckiej 2

Zapraszamy! Wszystkie pomys³y s¹ dla nas wa¿ne!

Za³o¿enia do strategii rozwoju znajdziecie tu: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Jak rozwijaæ edukacjê w dzielnicach:

Praga-Pó³noc, Targówek i Bia³o³êka?

Trzy dzielnice Warszawy przygotowuj¹ program rozwoju

us³ug edukacyjnych.

Zapraszamy Was do w³¹czenia siê we wspólne planowanie.

Dowiedz siê wiêcej:                                    www.konsultacje.um.warszawa.pl

LXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Czêœæ uchwa³odawcza zaczê³a

siê od projektu uchwa³y w sprawie

zmiany za³¹cznika dzielnicowego

do bud¿etu m.st. Warszawy. W

projekcie zwiêkszono dochody o

kwotê 669 863 z³, któr¹ Miejskie

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i

Kanalizacji rozliczy³o siê za,

sfinansowan¹ przez Gminê

Targówek w latach 2001-2002,

dokumentacjê kanalizacji na El-

snerowie (etap III i IV). Odzyskan¹

kwotê przeznaczono na zadania

inwestycyjne: przebudowê po-

mieszczenia kasowego w bu-

dynku urzêdu dzielnicy Targówek

(61 863 z³), modernizacjê scho-

dów zewnêtrznych, prowadz¹cych

do budynku urzêdu (68 000 z³),

budowê toalet publicznych w Parku

Bródnowskim i w Parku Wiecha

(460 000 z³) i budowê si³owni

plenerowych przy ul. Tu¿yckiej i

przy ul. Ossowskiego (80 000 z³).

Projekt pozytywnie zaopiniowa³y

komisje, uchwa³ê podjêto 16 g³o-

sami przy 4 wstrzymuj¹cych siê.

Wiceburmistrz Janusz Janik

udziela³ wyjaœnieñ i odpowiedzi

na pytania, m.in. na temat

zasadnoœci tych inwestycji oraz

iloœci g³osów, oddanych na pro-

jekty bud¿etu partycypacyjnego.

Inspiracj¹ projektu kolejnej

uchwa³y Rady Dzielnicy Targó-

wek by³a uchwa³a Rady m.st.

Warszawy w sprawie wyst¹pienia

do rad dzielnic o wyra¿enie opinii

w sprawie projektowanych zmian

statutów dzielnic. G³osami 11 rad-

nych, przy 2 przeciwnych i 7

wstrzymuj¹cych siê, podjêto

uchwa³ê, zgodnie z któr¹: do sta-

tutu dzielnic dodano: tworzenie

rad spo³ecznych (w szczególnoœci

Rady Seniorów Dzielnicy, M³o-

dzie¿owej Rady Dzielnicy): po-

siedzenia zarz¹du dzielnicy s¹

protoko³owane, protokó³ podpisuj¹

wszyscy obecni na posiedzeniu

cz³onkowie zarz¹du; oœwiadczenia

woli w zakresie zadañ i kompe-

tencji, przekazanych dzielnicy do

wykonania, sk³ada w imieniu

m.st. Warszawy dwóch cz³onków

zarz¹du dzielnicy na podstawie

pe³nomocnictw Prezydenta;

przed wyra¿eniem opinii prze-

prowadza siê konsultacje z

mieszkañcami dzielnicy.

Gratulacje od kilku radnych

za projekt kolejnej uchwa³y

otrzyma³ zarz¹d dzielnicy, w

tym jej inicjator wiceburmistrz

Wac³aw Kowalski. W uchwa-

le, podjêtej jednomyœlnie 18

g³osami, Rada Dzielnicy Tar-

gówek wyst¹pi³a do Rady m.st.

Warszawy z inicjatyw¹ uchwa-

³odawcz¹ w sprawie zmiany

uchwa³y, ustalaj¹cej zasady

usytuowania w Warszawie

miejsc sprzeda¿y i spo¿ycia

napojów alkoholowych. Zmia-

na ma polegaæ na zwiêkszeniu

odleg³oœci punktów sprzeda¿y

tych napojów z 50 do 100 m

od ogrodzenia (w przypadku

obiektów ogrodzonych) lub

najbli¿szego ogólnodostêpnego

wejœcia (w przypadku obiektów

nieogrodzonych) do przed-

szkola, szko³y podstawowej,

gimnazjum, szko³y ponadgim-

nazjalnej i artystycznej.

G³osami 16 radnych przy

jednym wstrzymuj¹cym siê - z

przyczyn proceduralnych uchy-

lono uchwa³ê z 23 kwietnia w

sprawie rozpatrzenia skargi

pañstwa S. i A. O. na dzia³ania

Zarz¹du Dzielnicy Targówek.

Obszernych informacji na te-

mat boisk przy SP 285 udzieli³a

radna Iwona Wujastyk, która

przypomnia³a, ¿e kompleksowa

modernizacja tych boisk, wpisa-

na do WPI, planowana by³a ju¿

w poprzedniej kadencji. Wykona-

no dokumentacjê, inwestycji nie

uda³o siê zrealizowaæ ze wzglê-

dów bud¿etowych, priorytetem

by³o boisko przy SP 275 przy ul.

Hieronima. Na pocz¹tku roku

Rada Rodziców SP 285 zebra³a

ponad 550 podpisów i skierowa³a

pisma do zarz¹du i rady dzielnicy

Inwestycje i inicjatywy
Plon 3,5-godzinnej 66. sesji Rady Dzielnicy Targówek to 4 uchwa³y,

podjête po dyskusji nad proponowanymi poprawkami oraz infor-

macja na temat budowy boisk przy SP 285 przy ul. Turmonckiej.

Targówek oraz do Prezydenta

Warszawy z proœb¹ o zaintereso-

wanie siê fatalnym stanem tech-

nicznym boiska i wpisanie zada-

nia do bud¿etu na rok 2014. Na

sesji 28 X 2013 r. zarz¹d dzielnicy

stwierdzi³, ¿e nie ma na to teraz

œrodków, a regulacja stanów

prawnych gruntów nie zosta³a

sprawdzona. Radna z³o¿y³a inter-

pelacjê; z odpowiedzi wynika, ¿e

mo¿na na tym terenie przeprowa-

dziæ inwestycje. Boisko przy SP

285 znalaz³o siê na liœcie inwe-

stycji w placówkach oœwiatowych,

przedstawionej przez burmistrza

Targówka na spotkaniu z prze-

wodnicz¹c¹ komisji bud¿etu

Rady m.st. Warszawy.

W zaproponowanym przez

Prezydenta Warszawy projekcie

zmian bud¿etu i Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej znalaz³y siê

zapisy o modernizacji boisk przy

SP 285: 100 000 z³ na rok 2014

– na opracowanie dokumentacji

oraz 1 900 000 z³ na realizacjê

w roku 2015. Po pozytywnych

opiniach komisji merytorycznych,

26 czerwca Rada Warszawy

podjê³a uchwa³ê w tej sprawie.

Co teraz? Iwona Wujastyk

odpowiada: „Obecnie zarz¹d

dzielnicy jest w trakcie opraco-

wywania ze szko³¹ koncepcji

funkcjonalnej i przygotowuje

siê do opracowania aktualnej

dokumentacji. Do koñca roku

powinno byæ wszystko zrealizo-

wane i powinniœmy zobaczyæ

szkic nowego boiska.            K.

Projekt uchwa³y o zmianie

za³¹cznika do bud¿etu m.st.

Warszawy na 2014 rok pozy-

tywnie zaopiniowa³o 5 komisji,

w g³osowaniu zosta³ przyjêty

jednomyœlnie, 22 g³osami.

Zwiêkszono o 5 029 163 z³

œrodki, przeznaczone do dyspo-

zycji dzielnicy: 4 770 790 z³ na

wydatki bie¿¹ce na oœwiatê i

wychowanie, 288 373 z³ na edu-

kacyjn¹ opiekê wychowawcz¹,

1 000 000 - wydatki maj¹tkowe

na oœwiatê i wychowanie. Zgod-

nie z autopoprawkê zarz¹du,

zwiêkszono o 400 000 z³ œrodki

do dyspozycji dzielnicy, z

przeznaczeniem na remont

LXVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dwie uchwa³y o zmianach
W proponowanym na 3 wrzeœnia porz¹dku dziennym sesji by³

projekt jednej uchwa³y. Na pocz¹tku obrad dodano projekt drugiej

uchwa³y, nie przeszed³ wniosek o wprowadzenie interpelacji.

pustostanów lokali komunalnych

i socjalnych – 300 000 z³ i na

pomoc spo³eczn¹ (dodatki

mieszkaniowe) – 100 000 z³.

Druga uchwa³a, przyjêta 15

g³osami, przy 6 wstrzymuj¹cych

siê, zawiera pozytywn¹ opiniê

zaproponowanej zmiany par. 6

Statutu m.st. Warszawy. Dotyczy

on wyró¿nienia „Zas³u¿ony dla

Warszawy”, które przyznawane

jest osobom fizycznym lub praw-

nym, jednostkom organizacyjnym

oraz innym podmiotom, wyró¿nia-

j¹cym siê dzia³alnoœci¹ na rzecz

miasta. Wyró¿nienie przyznawaæ

bêdzie kapitu³a; zadania tego nie

przejmie Rada Warszawy.        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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Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Blokowa 1 serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2014/2015.

Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 22-26 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub w trybie indywidualnym, po wczeœniejszym

ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 wew. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl,

www.zacisze.waw.pl, Skype: utw.zacisze, facebook: UTW Zacisze.

OFERTA PROGRAMOWA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

JAK ZOSTAÆ STUDENTEM UTW?

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mo¿e zostaæ osoba doros³a, która zapozna siê

z Regulaminem, wype³ni i z³o¿y deklaracjê

cz³onkowsk¹, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

PROPONUJEMY:

• wyk³ady, spotkania zawsze w poniedzia³ki o godz. 11.

• warsztaty, sekcje, kluby, wspólne wyjœcia kulturalno-

integracyjne, zgodnie z rozk³adem zajêæ.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury

Zacisze Wyk³ad „Chiny wobec konfliktów na

Wschodzie” - prof. zw. Waldemar Dziak - politolog,

dziennikarz, pisarz, specjalista w zakresie stosunków

miêdzynarodowych 29 IX (poniedzia³ek) godz. 11.

OP£ATY:

• 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr, 150 z³ -

op³ata jednorazowa za dwa semestry (uprawnia do

udzia³u w wydarzeniach kulturalnych organizowanych

dla Studentów, w tym we wszystkich wyk³adach i

spotkania). Z op³aty tej zwolnieni s¹ cz³onkowie

zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”,

Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”,

• sk³adkowe op³aty za spotkania integracyjne,

• warsztaty, sekcje, kluby dodatkowo p³atne.

Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne.

WARSZTATY, KLUBY, SEKCJE

Pierwszeñstwo maj¹ Studenci kontynuuj¹cy naukê.

AUTOTERAPIA RELAKSACYJNA

Zastosowanie metod relaksacyjnych pozwalaj¹cych

rozpoznaæ i redukowaæ chroniczne napiêcia

spoczynkowe, rozluŸniaæ okreœlone grupy

miêœni, zlikwidowaæ skutki stresu. Zajêcia od-

bywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 9.30-10.30.

Grupa min. 10 osób. Instruktor: Marzena Malinowska.

Op³ata: 20 z³/2 x m-c, pozostali 40 z³/2 x m-c.

GIMNASTYKA

Zajêcia (45’) odbywaj¹ siê: we wtorki w godz. 12-12.25,

w pi¹tki w godz. 13-13.45. Grupa min. 15 osób. Instruktor:

Ewa Liniewicz. Op³ata: 30 z³/m-c, pozostali 40 z³/m-c.

JÊZYK ANGIELSKI

W programie: gramatyka, s³ownictwo, odpowiednia

wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ komunikowania

siê. Angielski w sytuacjach codziennych. Grupy max

13 osób. Zajêcia (45’) odbywaj¹ siê: w poniedzia³ki

w godz. 10-10.45 - grupa pocz¹tkuj¹ca, w œrody i

pi¹tki w godz. 9-14. Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.

Op³ata: 36 z³/m-c dla grupy do 5 osób, 30 z³/m-c dla

grup powy¿ej 5 osób, pozostali 72 z³/m-c i 60 z³/m-c.

JOGA DLA POCZ¥TKUJ¥CYCH

£¹czy æwiczenia fizyczne ze spokojnym oddechem

i wyciszonym umys³em, poprawia kondycjê ca³ego

organizmu oddzia³uje na uk³ad miêœniowy,

uelastyczniaj¹c krêgos³up. Zajêcia odbywaj¹ siê w

pi¹tki w godz. 9-10.30. Instruktor: Magdalena

Adamiak. Op³ata: 80 z³/4 x m-c dla studentów,

emerytów i rencistów. Pojedyncze zajêcia: 35 z³.

KLUB „A mo¿e jednak…”

Spotkania z ¿artem, œmiechem i piosenk¹ dla

mi³oœników kabaretu. Æwiczenia i zabawy z

tekstem. Przygotowanie autorskich przedstawieñ

kabaretowych. Praca z mikrofonem. Spotkania

odbywaj¹ siê zgodnie z planem miesiêcznym.

Opiekun: Irena Wiêcek. Spotkania bezp³atne.

KLUB P£YWACKI

Gimnastyka w wodzie z instruktorem. Zajêcia

odbywaj¹ siê na P³ywalni „Polonez”, Warszawa

ul. £abiszyñska 20, zgodnie z harmonogramem

P³ywalni. Opiekun: Zofia Bohusz. Op³ata:

Pojedyncze zajêcia 5,50 z³ (P³ywalnia „Polonez”).

KLUB PODRÓ¯NIKA

Wyjœcia i wyjazdy kulturalno-integracyjne. Odbywaj¹

siê raz w miesi¹cu w czwartki od godz. 11, zgodnie

z planem miesiêcznym. Opiekun: Taida Za³uska.

Wstêpy i us³ugi przewodników dodatkowo p³atne.

KLUB POZYTYWNIE ZAKRÊCONYCH

ROWERZYSTÓW

Wspólne spêdzanie czasu w ruchu, na œwie¿ym

powietrzu, zwiedzanie okolic Warszawy, miejsc

przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Spotkania

odbywaj¹ siê zgodnie z planem miesiêcznym.

Opiekun: Barbara Marciniak. Spotkania bezp³atne.

KLUB TENISA STO£OWEGO

Wspólne czynne spêdzanie czasu na rozgrywkach

meczowych. Spotkania odbywaj¹ siê w Zespole Boisk

w Warszawie, ul. Blokowa 3, zgodnie z planem

miesiêcznym. Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz.

11-14. Opiekun: Bogdan Szpak. Spotkania bezp³atne.

MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY „¯URAWIE”

Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 13-14. Instruktor:

Jan Czerwiñski. Op³ata jednorazowa: 50 z³/semestr.

SAMOOBRONA

Zastosowane techniki pozwalaj¹ w sposób prosty

i naturalny opanowaæ strach wywo³any brutalnoœci¹

napadu, w efekcie kszta³towane s¹ podstawowe

nawyki obronne oraz umiejêtnoœæ neutralizowania

agresywnej postawy potencjalnych napastników.

Grupa min. 10 osób. Zajêcia odbêd¹ siê w poniedzia³ki

w godz. 9.30-10.30. Instruktor: Marzena Malinowska.

Op³ata: 20 z³/ 2 x m-c, pozostali 30 z³/ 2 x m-c.

TANIEC INTEGRACYJNY

Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata: kla-

sycznych, ludowych, towarzyskich. Zajêcia odbywaj¹

siê w poniedzia³ki w godz. 13.30-14.30. Instruktor:

Barbara Gmyz. Op³ata: 20 z³/m-c, pozostali 40 z³/m-c.

TRENING PAMIÊCI

Zajêcia usprawniaj¹ce pamiêæ oraz wspomagaj¹ce

wykorzystanie i rozwijanie zdolnoœci umys³owych,

techniki szybkiego zapamiêtywania. Æwiczenia

z zastosowaniem gier planszowych. Grupa min.

8 osób. Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz.

11.30-12.30. Instruktor: Hanna Kalinowska.

Op³ata: 40 z³/2 x m-c, pozostali 60 z³/ 2 x m-c.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Ró¿ne techniki: od malarstwa olejnego poprzez

pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek. Zajêcia (1,5 h)

odbywaj¹ siê w œrody: w godz. 9.30-11 - grupa pocz¹t-

kuj¹ca; w godz. 11-12.30 - grupa zaawansowana.

Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 34 z³/m-c

(1,5 h), 45 z³/m-c (2h), pozostali 68 z³/m-c, 80 z³/m-c.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

- EMOCJE I UCZUCIA

Nauka skutecznego radzenia sobie z emocjami,

negatywnymi myœlami, lêkami. Techniki relak-

sacyjne, poznanie klucza do zrozumienia uczuæ

i potrzeb w³asnych i cudzych. Zajêcia (1,5 h)

odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz. 10-11.30. Grupa

min. 10 osób. Instruktor: Hanna Kalinowska.

Op³ata: 40 z³/ 2 x m-c, pozostali 80 z³/ 2 x m-c.

WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty indywidualne œpiewu z zakresu

interpretacji piosenki i emisji g³osu, praca z

mikrofonem. Zajêcia (30’) indywidualne, termin

do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor: Julia

Greke-Patej. Op³ata: 66 z³/m-c, pozostali 90 z³/m-c.

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

„ZACISZAÑSKA NUTA”

Próby odbywaj¹ siê w œrody w godz. 10-13. Instruktor:

Jan Czerwiñski. Op³ata jednorazowa: 50 z³/semestr.

WYSTAWY I KONCERTY

24 IX (œroda) „Pamiêci Powstañcom Warszawy”

wystêp zespo³ów wokalnych „Zaciszañska

Nuta” i „¯urawie”.

6 X (poniedzia³ek) Otwarte spotkanie Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”.

„Kwiaty” wystawa pracowni malarstwa UTW

Domu Kultury „Zacisze” i wystêp zespo³ów

wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”, miejsce:

Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

9 XI (niedziela) Œpiewnik patriotyczny. Gospodarze:

zespó³ wokalno-estradowy „Zaciszañska Nuta” i Mêski

Zespó³ Wokalny „¯urawie” i soliœci DK „Zacisze”.

16 XI (niedziela) „Legiony to…” koncert pieœni

patriotycznych w wykonaniu  Mêskiego Zespo³u

Wokalnego „¯urawie”, miejsce: Koœció³ Œw.

Rodziny w Warszawie, ul. Rozwadowska 9/11.

19 XI (œroda) Z artystyczn¹ wizyt¹ w Oœrodku

Kultury i Sportu w Zielonce „Spacer wœród

kwiatów” wystawa pracowni malarstwa UTW

DK Zacisze i koncert zespo³ów wokalnych

„Zaciszañska Nuta” i „¯urawie” w Galerii

Oœrodka Kultury i Sportu w Zielonce.

26 XI (œroda) Spotkanie patriotyczno-muzyczne

dla Sybiraków. Wystêp solistów DK „Zacisze”.

10 II (wtorek) „Losy Jana Czerwiñskiego - re-

patrianta z Kazachstanu, dyrygenta Mêskiego

Zespo³u Wokalnego „¯urawie”. Spotkanie i koncert

w Areszcie Œledczym w Warszawie Bia³o³êce.

22 II (sobota) „Kolorowe Ptaki” koncert solistów

Domu Kultury „Zacisze”.

9 III (poniedzia³ek) „Ona i On” program poetycko-

muzyczny zespo³ów wokalnych „Zaciszañska

Nuta” i „¯urawie” z okazji Miêdzynarodowego

Dnia Kobiet i Mê¿czyzn.

12 III (czwartek) „Wszyscy braæmi byæ powinni”

wystêp zespo³ów wokalnych „Zaciszañska

Nuta” i „¯urawie”, miejsce: Centrum Kultury

Jidysz w Warszawie, ul. Andersa 15.

19 III (czwartek) Z artystyczn¹ wizyt¹ w Stowa-

rzyszeniu Europa i My - UTW w Grodzisku

Mazowieckim. Wystêp chóru UTW „Fermata” i

zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i

„¯urawie”, miejsce: Centrum Kultury Grodzisk

Mazowiecki, ul. Spó³dzielcza 9.

18 V (poniedzia³ek) „W majowym s³oñcu” wy-

stawa pracowni malarstwa UTW DK „Zacisze”.

1 VI (poniedzia³ek) „Piosenki naszego dzieciñstwa”

wystêp zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” z okazji Dnia Dziecka dla Przedszkola

przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny

Maryi w Warszawie, miejsce: Dom Generalny

Zgromadzenia w Warszawie, ul. ¯elazna 97.

WYJAZDY,

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

11 XI (wtorek) Potañcówka warszawska z okazji

Œwiêta Niepodleg³oœci.

19 XI (œroda) Spotkanie integracyjne UTW DK

„Zacisze” i UTW w Zielonce, miejsce: Oœrodek

Kultury i Sportu w Zielonce, ul. £ukasiñskiego 1/3.

12 III (czwartek) Spotkanie integracyjne UTW

DK  „Zacisze” i UTW Szalom, miejsce: Centrum

Kultury Jidysz w Warszawie, ul. Andersa 15.

19 III (czwartek) Spotkanie integracyjne UTW

DK Zacisze i UTW Stowarzyszenie Europa i

My w Grodzisku Mazowieckim.

14 IV (wtorek) Ziemia £êczycka. Wyjazd kul-

turalno-integracyjny.

11 V (poniedzia³ek) Spotkanie integracyjne

w Broku nad Bugiem. UTW z Ostrowi Mazo-

wieckiej, UTW DK „Zacisze” i zespó³ „Jarzêbina”

z Klubu Seniora w Broku.

27-30 V (œroda-sobota) Podkarpacie. Wyjazd

integracyjno-kulturalny dla studentów UTW i

Przyjació³ DK „Zacisze”.

WAKACJE

Wczasy dla seniorów nad morzem z animatorem kultury.

Terminy rozpoczêcia pierwszych zajêæ

AUTOTERAPIA RELAKSACYJNA*

13 X (poniedzia³ek) w godz. 9.30-10.30.

GIMNASTYKA*

7 X (wtorek) w godz. 12-12.25

10 X (pi¹tek) w godz. 13-13.45.

JÊZYK ANGIELSKI

6 X (poniedzia³ek) Grupa pocz¹tkuj¹ca*

8 X (œroda) w godz. 9-14.

10 X (pi¹tek) w godz. 9-14.

JOGA DLA POCZ¥TKUJ¥CYCH

3 X (pi¹tek) w godz. 9-10.30.

KLUB „A MO¯E JEDNAK…”

Pierwsze spotkanie po utworzeniu siê grupy.

Zapisy: Irena Wiêcek.

KLUB P£YWACKI*

Pierwsze zajêcia po utworzeniu siê grupy.

Zapisy: koordynator UTW.

KLUB PODRÓ¯NIKA

5 X (niedziela)  godz. 11-16 Miêdzynarodowy Dzieñ

Osób Starszych, miejsce: Ogród Saski w Warszawie.

KLUB POZYTYWNIE ZAKRÊCONYCH

ROWERZYSTÓW

Pierwsze spotkanie po utworzeniu siê grupy.

Zapisy: Barbara Marciniak.

KLUB TENISA STO£OWEGO

3 X (pi¹tek) w godz. 11-14 w Zespole Boisk w

Warszawie, ul.  Blokowa 3.

MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY „¯URAWIE”

9 IX (wtorek) w godz. 13-14.

SAMOOBRONA*

20 X (poniedzia³ek) w godz. 9.30-10.30.

TANIEC INTEGRACYJNY

6 X (poniedzia³ek) w godz. 13.30-14.30.

TRENING PAMIÊCI*

17 X (pi¹tek) w godz. 11.30-12.30.

WARSZTATY PLASTYCZNE

8 X (œroda) w godz. 9.30-11 - grupa pocz¹tkuj¹ca;

w godz. 11-12.30 - grupa zaawansowana.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

- EMOCJE I UCZUCIA*

17 X (pi¹tek) w godz. 10-11.30.

WARSZTATY WOKALNE

Termin do uzgodnienia z instruktorem.

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

„ZACISZAÑSKA NUTA”

10 IX  (œroda) w godz. 10-13.

*Zajêcia rozpoczn¹ siê po skompletowaniu

grupy, w której bêdzie wymagana liczba

uczestników.

NIE TYLKO DLA UTW

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

imienia Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego

Feliñskiego. Prezes Ko³a: Danuta Kominiak.

Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê, zgodnie z ni¿ej

podanym, raz w miesi¹cu w œrody w godz. 14-15.30.

Terminy spotkañ:

24 IX Dzieñ Sybiraka - Czwarta rocznica nadania

imienia Ko³u Œw. Arcybiskupa Zygmunta

Szczêsnego Feliñskiego. „Pamiêci Powstañcom

Warszawy” wystêp zespo³ów wokalnych

„Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”.

22 X Spotkanie z m³odzie¿¹.

26 XI Spotkanie patriotyczno-muzyczne.

Wystêp solistów DK „Zacisze”.

17 XII Bo¿onarodzeniowe spotkanie.

25 III „Archiwum Wschodnie w Oœrodku KARTA”

spotkanie z Ann¹ Dzienkiewicz z Instytutu

Studiów Politycznych PAN w Warszawie.

1 IV Wielkanocne spotkanie.

27 V Dzieñ Matki Sybiraczki.

STREFA INICJATYW

GIE£DA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

W czasach, gdy gie³dy finansowe maj¹ tak niepo-

koj¹cy wp³yw na nasze ¿ycie, proponujemy gie³dy

osobowoœci i inicjatyw artystycznych. I w³aœnie

takie gie³dy prowadzimy ju¿ od 4 lat w DK Zacisze.

Zawsze gwarantuj¹ one, ¿e nasze ¿ycie jest

bogatsze i piêkniejsze. Zapraszamy do udzia³u

w comiesiêcznych gie³dach talentów i inicjatyw

animatorskich. Spotkania ³¹cz¹ prezentacje arty-

styczne oraz prelekcje i debaty. Spotkania odbywaj¹

siê raz w miesi¹cu w œrodê w godz. 17.45-21.

Terminy spotkañ: 24 IX, 22 X, 26 XI, 10 XII 2014

i 14 I, 25 II, 25 III, 22 IV, 27 V, 17 VI 2015. Wstêp wolny.

Moderator: Bogus³aw Falicki, tel. 607 615 852,

e-mail: kulturalni@zacisze.waw.pl.

KONGRES MÊSKI

Pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Ciekawe wyst¹-

pienia i dyskusje, portret wspó³czesnego mê¿czyzny,

miejsce mê¿czyzny w spo³eczeñstwie i kulturze.

Pomys³odawca i realizator: Bogus³aw Falicki.

Termin: sobota 22 XI 2014.

KLUB MÊSKI

Spotkania popo³udniowe dla aktywnych, twórczych

mê¿czyzn i kobiet wszystkich pokoleñ.

Spotkania przy kawie i herbacie odbywaj¹ siê

w œrody, zgodnie z ni¿ej podanym harmono-

gramem, w godz. 18-21.

Terminy spotkañ: 17 IX, 15 X, 29 X, 5 XI, 12 XI,

3 XII, 7 I, 28 I, 11 II, 11 III, 18 III, 8 IV, 29 IV, 6 V,

13 V, 3 VI, 10 VI.

Moderator: Bogus³aw Falicki. Bilet wstêpu: 10 z³.

KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem

w ¿yciu artystycznym i kulturalnym, nowymi

zjawiskami, publikacjami, poznaniem twórców,

animatorów i realizatorów wa¿nych inicjatyw

artystycznych w Warszawie i ca³ej Polsce.

Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz. 11-13,

zgodnie z harmonogramem. 

Terminy spotkañ: 26 IX, 3 X, 10 X, 24 X, 14 XI,

28 XI, 5 XII, 19 XII, 9 I, 16 I, 13 II, 20 II, 27 II, 6 III,

27 III, 17 IV, 24 IV, 8 V, 22 V, 12 VI, 19 VI.

Wstêp wolny. Moderator: Bogus³aw Falicki.

WIECZORKI TANECZNE DLA DOROS£YCH

Wieczorki dla lubi¹cych tañczyæ i bawiæ siê przy

muzyce ³atwo wpadaj¹cej w ucho, porywaj¹cej

do tañca, któr¹ gwarantuje dj Piotr Oprzalak w

kulturalnej, radosnej atmosferze. Wieczorki

odbywaj¹ siê w wybrane soboty w godz. 16-20.

Terminy najbli¿szych wieczorków: 13 IX, 20 IX, 4 X,

18 X, 8 XI. Bilet wstêpu: 15 z³, studenci UTW 13 z³.

Szczegó³owy kalendarz akademicki 2014/2015

na stronie internetowej Domu Kultury „Zacisze”

zak³adka UTW. Organizator zastrzega sobie

prawo do zmiany w programie.
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Szesnaœcie punktów porz¹dku obrad 57. sesji rady dzielnicy

Praga Pó³noc mog³o zapowiadaæ d³ugie i mêcz¹ce obrady.

Ale ju¿ przyjêcie porz¹dku, do którego dodano jeden punkt

dotycz¹cy obrony radnej Urbañskiej z PO przed zamiarem

zwolnienia jej z pracy i usuniêcia tak¿e jednego punktu

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, z przyczyn

proceduralnych przesz³o bez zgrzytów. Rada po krótkim

przes³uchaniu radnej Urbañskiej przez radnego Sebastiana

Kêdzierskiego z PiS postanowi³a broniæ jej jednog³oœnie.

Sprawnie i jednog³oœnie rada po przedstawieniu przez

przewodnicz¹cego komisji bud¿etu Ireneusza Tonderê przyjê³a

korektê bud¿etu zwiêkszaj¹c¹ dzielnicowy za³¹cznik do bud¿etu

m.st. Warszawy o ponad 3 miliony z³otych z przeznaczeniem

na potrzeby p³acowe pracowników oœwiaty. Rada bez g³osów

przeciwnych odrzuci³a szybko kolejn¹ skargê na dzia³alnoœæ

zarz¹du, która referowa³a przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej radna

Patrycja Sondij, uznaj¹c j¹ za bezpodstawn¹ oraz postanowi³a

jednog³oœnie o rozpoczêciu procedury sprzeda¿y kolejnego

lokalu u¿ytkowego, tym razem przy Floriañskiej 12. Jednog³oœnie

tak¿e skorygowano wczeœniejsze uchwa³y dotycz¹ce statutów

Koloni Œliwice i Z¹bkowska oraz jednog³oœnie powo³ano na wniosek

przewodnicz¹cego dzielnicowej komisji wyborczej Ireneusza

Tondery Kolonijn¹ Komisjê Wyborcz¹ na Œliwicach. Analogicznej

komisji na Z¹bkowskiej nie uda³o siê powo³aæ z braku chêtnych

do pracy w niej mieszkañców. Jednomyœlnoœ skoñczy³a siê w

trakcie pytañ i interpelacji. Brylowa³ radny Jacek Wachowicz.

Nieobecnoœæ burmistrza Piotra Zalewskiego powodowa³a strza³y

do pustej bramki. Po niespe³na pó³torej godzinie przewodnicz¹ca

El¿bieta Kowalska-Kobus sesjê zamknê³a.                         DCH

LVII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Jednog³oœna sesja

Jaka Targowa?
Niew¹tpliwie chodniki ulicy Tar-

gowej bêd¹ wygl¹da³y lepiej ni¿

przed budow¹ metra, jednak

w¹tpliwoœci budzi u¿yty do ich

budowy materia³. Betonowe

p³yty i krawê¿niki krytykuj¹

zarówno mieszkañcy, jak i w³a-

œciciele sklepów po³o¿onych

przy Targowej, którzy liczyli na

jej przekszta³cenie w reprezen-

tacyjny praski bulwar. Na ko-

niecznoœæ u¿ycia materia³ów

wysokiej jakoœci wskazuje tak¿e

miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego. Kolejna

z nim niezgodnoœæ to brak

drogi rowerowej pomiêdzy ulic¹

Bia³ostock¹ a Z¹bkowsk¹.

Przewidziano tam ci¹g pieszo-

rowerowy, co jest dopuszczal-

ne na rzadko uczêszczanych

drogach podmiejskich, a nie w

centrum miasta. Tymczasem,

jak wyliczyli eksperci, prze-

strzeni jest tam na tyle du¿o,

¿e nawet przy zarezerwowaniu

miejsca na przystanek i drogê

rowerow¹, dla pieszych pozostaje

nadal minimum 3 m chodnika.

Czy miejscy urzêdnicy nie za-

pomnieli przypadkiem, komu

przede wszystkim ten remont

ma s³u¿yæ? Nie podjêto te¿

wci¹¿ decyzji w sprawie dal-

szych losów przejœcia pod-

ziemnego przy Z¹bkowskiej,

które ma zostaæ zast¹pione

przez zebry. W efekcie pasy

przez Targow¹ bêd¹ bieg³y w

chaotyczny sposób, wymuszo-

ny przez usytuowanie wyjœæ z

przejœcia podziemnego, a

samo przejœcie prawdopodobnie

poch³onie kolejne kwoty na

zabezpieczenie przed przecie-

kaniem wody. W stworzeniu

efektu pozytywnej zmiany z

pewnoœci¹ nie pomog¹ te¿

zas³aniaj¹ce zabytkowe budynki

niebieskie wyjœcia ze stacji

metra, które bezceremonialnie

wdar³y siê w przestrzeñ Pragi.

Tymczasem strona spo³eczna

ju¿ na etapie projektu zwraca³a

uwagê na potrzebê umiejêtnego

wpisania elementów naziemnych

metra w przestrzeñ i krajobraz

kulturowy miasta. Bez rezul-

tatu. Ostatecznie, o tym czy

Targowa stanie siê miejscem

przyjaznym dla ludzi zadecy-

duj¹ zapewne dwa czynniki:

iloœæ zieleni i natê¿enie ruchu

ko³owego, przy czym zieleni

powinno byæ du¿o, a ruch po-

wa¿nie ograniczony. Niestety,

wygl¹da na to, ¿e za³o¿one

proporcje s¹ wrêcz odwrotne.

Przykry i niezrozumia³y,

zw³aszcza w kontekœcie rewi-

talizacji dzielnicy, jest niemal

ca³kowity brak miejsca na

zieleñ.

Targowa dla ludzi rodzi siê

w bólach. Nie warto jednak

godziæ siê na bylejakoœæ. Jak

wiadomo, prowizorka trwa

najd³u¿ej, w tym wypadku

przynajmniej 10 lat, na które

opiewa gwarancja wykonawcy.

Kr.

Radni proponuj¹ wprowadzenie

nowego zadania i przeznaczenie

na jego realizacjê w tym roku kwo-

ty 500 tys. z³. Œrodki te zostan¹

przeznaczone na przebudowê Ru-

skowego Brodu na odcinku Jarzê-

binowa – Zdziarska. Dotychczasowa

konstrukcja jezdni zostanie

zdemontowana, w to miejsce

zostanie u³o¿ona 20-centymetrowa

podbudowa z t³ucznia i trzy war-

stwy betonu asfaltowego o ³¹cznej

gruboœci 18 cm, co znacz¹co po-

prawi parametry drogi. Kolejne

nowe zadanie to budowa chodnika

z wjazdami na posesje na 290-

metrowym odcinku Warzelniczej.

Chodnik zostanie wykonany po

jednej stronie. Koszt inwestycji to

100 tys. z³. 70 tys. z³ potrzeba w

tym roku na budowê chodnika i

wjazdy do posesji na 220-metro-

wym odcinku Ruskowego Brodu

do ulicy Verdiego. Na kolejny od-

cinek do ulicy Olesin potrzebne

bêd¹ w przysz³ym roku œrodki w

kwocie 50 tys. z³, zaœ poszerze-

nie ulicy w 2016 poch³onie kwotê

950 tys. z³. Na budowê ulicy Mañ-

kowskiej potrzebne bêd¹ dodatkowe

œrodki w kwocie 119 tys. z³.

Wœród innych zmian w bud¿e-

cie znajduj¹ siê przesuniêcia na

Inicjatywa uchwa³odawcza, z któr¹ bia³o³êccy radni zwrócili

siê do Rady Warszawy, dotyczy³a zmian w tegorocznym

bud¿ecie. Zmniejszeniu uleg³y œrodki na budowê czêœci ulic.

Marmurowa na obecnym etapie, po rozstrzygniêciu przetargu,

bêdzie kosztowaæ o 30 tys. z³ mniej. Na budowê Twórczej

w tym roku zostanie wydane mniej o 258 tys. z³, zaœ w

przysz³ym roku o 140,8 tys. z³. Przebudowa Wspó³czesnej

bêdzie kosztowaæ o 265 tys. z³ mniej, zaœ o 223 tys. z³ mniej

budowa ci¹gu pieszo – jezdnego na jednej z nieruchomoœci.

dokoñczenie ze str. 1

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

LXV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Drogi i ¿³obki

kolejne lata kwot przeznaczo-

nych na odszkodowania za

wyw³aszczone nieruchomoœci,

stanowi¹ce wykupy gruntów pod

przysz³e inwestycje drogowe.

O 217 tys. z³ wiêcej potrzeba

na adaptacjê pomieszczeñ z

przeznaczeniem na przysz³y

¿³obek i œwietlicê œrodowiskow¹.

1,6 mln z³ oszczêdnoœci na obec-

nym etapie przynios³a budowa

kana³u ulgi i modernizacja Rowu

Brzeziñskiego. 77 tys. z³ zaosz-

czêdzono podczas budowy

boiska do pi³ki no¿nej i bie¿ni

Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu.

Œrodki te zostan¹ przesuniête na

inne zadania inwestycyjne placówki.

Dobra informacja dla m³odych

ma³¿eñstw. Na etap przygoto-

wawczy budowy trzech ¿³obków

przy Odkrytej, Zbyszka z Bogdañca

i Krzy¿ówki zamierza siê w tym

roku przeznaczyæ po 100 tys. z³.

Radni pozytywnie zaopiniowali

projekt miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego

rejonu ulic Morelowej i Kowalczy-

ka. Jak siê pisze w uzasadnieniu

„Uchwalenie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

rejonu ulic Morelowej i Kowalczy-

ka w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, spowoduje zrównowa-

¿ony rozwój Dzielnicy Bia³o³êka,

unormuje istniej¹c¹ i przysz³¹

zabudowê, zakoñczy konflikty

spo³eczne wynikaj¹ce z dotych-

czasowego charakteru zabudowy.

Spowoduje przyspieszenie bu-

downictwa w oparciu o uchwalone

prawo miejscowe.”             (egu)
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

ANGIELSKI, nauczyciel

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

GITARA 881-037-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

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. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PROFESJONALNE remonty,

wykoñczenia, naprawy za

umiarkowan¹ cenê 692-352-356

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

mini og³oszenia
Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

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

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

Pe³en zakres us³ug

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

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

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

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

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

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

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

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w

czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach

kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³

bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z

prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ

jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

22, 23, 24 wrzeœnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

No¿e do kosiarek i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

SZUKAM PRACY

PROFESJONALNA opieka -

osoby niepe³nosprawne, dzieci

- z mo¿liwoœci¹ zamieszkania,

referencje, 504-764-870

Proszê Szanownych Pañstwa, najbar-

dziej upierdliwymi s¹siadami by³y zawsze

Rosja i Niemcy. Odk¹d po II wojnie œwia-

towej biskupi polscy wyci¹gnêli „ga³¹zkê

oliwn¹” do biskupów niemieckich (firmu-

j¹cych wszystko od Urlicha do Adolfa)

powoli od 1965 roku, nasze relacje siê

normalizuj¹. Po Katyniu zabrak³o porozu-

mienia z prawos³awiem. O zgrozo, cerkiew

nadal firmuj¹c od Newskiego do Putina,

kropi ze strachu lub i za kasê 1612 rok

jako narodowe œwiêto. Daje Rosjanom

kolejne z³o do podœwiadomoœci, a z Putina

czyni buldoga, który okroi Ukrainê do

ziem zabranych Polsce. Do Lwowa.

Obecna Ukraina jest jak nasze Powstanie

Warszawskie. Watykan, cerkiew i NATO

ma psychiczne zatwardzenie i strach w

majtkach. Czeka jak czekiœci.

Wracaj¹c do zwierz¹t: do ka¿dego

gatunku nale¿y przemówiæ w jêzyku danego

gatunku. W dialogu z Putinem nale¿y

rozmawiaæ w jêzyku Putina, a rozmawiaj¹c

z psem nale¿y rozmawiaæ w psim jêzyku.

Tak, Proszê Szanownych Pañstwa, wiêk-

szoœæ z nas bior¹c szczeniê lub kociê czy

Putinka myœli, ¿e zwierzaki ucz¹ siê

polskiego, angielskiego czy suahili. ¯e

bêd¹ pos³uszne i grzeczne.

Nie. Zwierzaki nie maj¹ ¿adnych

zdolnoœci jêzykowych, aliœci maj¹ g³êboko

zakodowany swój jêzyk gestów i wydawania

dŸwiêków, ale odbiór ich jêzyka przypo-

mina rozmowê Polaka i Czecha. Pewne

s³owa w obu nacjach brzmi¹ identycznie,

ale oznaczaj¹ zgo³a co innego.

Co dzieje siê, gdy Polak nic nie daje od

siebie, a tylko wymaga od swojego psa?

Po pierwsze - jest ci¹gany na smyczy, po

drugie - mówi do pupila pe³nymi zdaniami,

po trzecie - bije go za niepos³uszeñstwo,

po czwarte - biega i szuka psa po

uwolnieniu ze smyczy, po pi¹te - ma buty

nasikane w domu podczas nieobecnoœci,

ma zniszczone mieszkanie i samochód,

po szóste - uwa¿a swojego psa za agre-

sywnego debila, doznaje pogryzieñ i

pogryzieñ, doznaj¹ ich jego bliscy i s¹siedzi,

po siódme - wys³uchujemy wycia i ujadania

psów naszych i z s¹siedztwa, po ósme -

Polak œpi ze swoim psem, po dziewi¹te -

podobnie jak na ca³ym œwiecie wrêcza

swojemu psu ³apówki, po dziesi¹te - ukrywa

swoj¹ g³upotê, objawiaj¹c¹ siê bezsilnoœci¹

wychowania i porzuca zwierzêta bez kary.

By³oby tego wiêcej, ale nie chcê siê wy-

chylaæ poza dekalog, a tak¿e za³amany

rozterkami Waltz-Ratusza czy w pobli¿u

cerkwi na Pradze znów postawiæ pomnik

„czterech œpi¹cych”. Pomnik zaborczego

rosyjskiego memento u bram Warszawy!

Obyœmy siê nie obudzili z rêk¹ w nocniku,

a przecie¿ mamy wojskowe muzeum.

S³ownik ludzko-psi opiszê w nastêpnych

wydaniach NGP.

Sennik

Przedwojenna, zabytkowa kamienica przy Wileñskiej 13

zyska³a szanse na nowe ciekawe ¿ycie za sprawa Stowa-

rzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, które

wynajê³o tam zniszczony lokal z myœl¹ o swej bogatej dzia-

³alnoœci. Maj¹ siê tam odbywaæ warsztaty, terapia, zajêcia

dodatkowe i animacje podwórkowe dla dzieci i m³odzie¿y.

Tymczasem lokal 41, który ma byæ przeznaczony na te dzia³a-

nia, na razie nie nadaje siê do u¿ytkowania i wymaga generalne-

go remontu. Bardzo z³y stan lokalu oraz fakt, ¿e budynek znajdu-

je siê pod opiek¹ konserwatora zabytków sprawiaj¹, ¿e koszty

remontu przerastaj¹ mo¿liwoœci stowarzyszenia. Zaapelowali wiêc

o pomoc do mieszkañców Pragi, organizuj¹c np. pi¹tkowe zbio-

rowe rwanie tapet oraz og³aszaj¹c zbiórkê pieniêdzy na portalu

PolakPotrafi.pl Dziêki wsparciu kilkudziesiêciu osób osi¹gniêto

ju¿ 44% zak³adanej kwoty. Na wp³aty pozosta³ jeszcze miesi¹c,

a na ofiarodawców czekaj¹ specjalne nagrody.                      Kr.

PobudŸ do ¿ycia

Wileñsk¹ 13!

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 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 39/CP/2014 z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowej SN na terenie dzia³kach ew. nr 3/6,

3/11, 3/5, 6/4, 6/1, 7 z ob. 4-06-34; dz. ew. nr 1 z ob. 4-06-12; 1/8, 82/2 z obrêbie 4-06-09;

5/2, 5/1, 137/1, 137/2 obrêb 4-06-33 przy ul. Dorodnej, ul. Myœliborskiej, ul. Zab³ockiej w

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46,

00-672 Warszawa, z³o¿ony 6 czerwca 2014 r., zmienionego 13 czerwca 2014 r. i uzupe³nionego

16 czerwca 2014 r.

- decyzji nr 40/CP/2014 z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kablowego oœwietlenia ulicznego na dzia³kach

ew. nr 139, 137/2, 137/3 z ob. 4-06-33; dz. ew. nr 1/9, 1/3, 14/1, 22/1, 23/2, 24/4, 24/8, 9/2,

46/2, 45/5, 64/14, 64/16, 13/1, 47/1, 25/2, 46/3, 64/7, 64/19 z ob. 4-06-09 w Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie, na Zarz¹du Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,

z³o¿ony 30 kwietnia 2014 r., zmienionego 5 czerwca 2014 r. oraz uzupe³nionego 5 czerwca

i 16 czerwca 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 poœred-

nictwem organu wydaj¹cego decyzjê 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).

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(Dz. U.  z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

M&Z Partners Sp. z o.o. Sp. k, z³o¿ony 19 sierpnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi gminnej projektowanej ulicy

Talarowej wraz ze zjazdem oraz sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej na terenie dzia³ek ew. nr

46/7, 46/8, 49/2, 50/2, 66/1, 51/7, 51/5 z obrêbu 4-03-06 oraz dzia³ki ew. nr 76 z obrêbu

4-03-21 przy ul. Œwiatowida w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-072 Warszawa, z³o¿ony 7 lipca 2014 r.,

uzupe³niony 28 lipca 2014 r., zmieniony 28 lipca 2014 r. i 13 sierpnia 2014 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej

15/0,4 kV, linii kablowej nn i SN na terenie dzia³ek ew. nr 1, 2 z obrêbu 4-16-23 oraz 53/1,

52/6, 52/7, 55/9, 52/14, 53/2, 52/13, 41/12, 43, 41/13, 40/8, 40/9, 40/4, 38/7, 40/5 z obrêbu

4-16-22 przy ul. Wyszkowskiej, ul. Kroczewskiej 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.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

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

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

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Jakby w kalendarzach poli-

tycznych by³o ma³o, niespo-

dziewanie pojawi³o nam siê

nowe wydarzenie. PDT, czyli

Premier Donald Tusk zosta³

PDT, czyli Prezydentem Donal-

dem Tuskiem i to prezydentem

nie byle jakim, bo Unii Europej-

skiej. Zaszczyt to i presti¿ dla

Pañstwa Polskiego i samego

Donalda Tuska nie byle jaki, po

Jerzym Buzku, który przewod-

niczy³ Parlamentowi Europej-

skiemu jest drugim Polakiem,

który bêdzie pe³ni³ tak presti-

¿ow¹ funkcjê w instytucjach

europejskich z naciskiem na

presti¿ow¹. Prezydent Unii, a

w³aœciwie przewodnicz¹cy

Rady Europejskiej, to nowa

funkcja w strukturach Unii. O

obecnym ustêpuj¹cym prze-

wodnicz¹cym Hermanie Van

Rompuy ma³o kto zapewne

s³ysza³, a o jego kompetencjach

zapewnie jeszcze mniej. Wyda-

rzenie to tak czy inaczej (zburzy,

zmieni, dokona zawirowañ –

niepotrzebne skreœliæ) na polskiej

scenie politycznej. Odejdzie

wkrótce premier, kieruj¹cy

polsk¹ polityk¹ przez ostatnie

siedem lat. Jego oceny s¹ tu

mniej istotne; mia³ chwile wielkie,

mia³ ¿a³osne. Teraz rozpêta siê

kolejny spektakl, który przes³oni

istotne problemy pañstwa i

wszyscy zapomn¹ choæby o

niedawnej aferze taœmowej, a jej

niechlubni bohaterowie (stawiam

np. na ministra Sienkiewicza)

odejd¹ wraz z rekonstrukcj¹

gabinetu. Media ju¿ spekuluj¹

o potencjalnych nastêpcach

premiera, o wewnêtrznej wojnie

o przywództwo w samej PO itp.

Newsy te przyt³umi¹ na jakiœ

czas wszystko. Na drugi plan

zejd¹ problemy rolników, nie-

maj¹cych rynków zbytu, bezro-

bocia, walk na Ukrainie itp.

Wa¿ne bêdzie tylko, kto, z kim

i dlaczego. Scenariusze ju¿ siê

pisz¹. Rekonstrukcja gabinetu

nast¹pi zapewne szybko, tak,

by nowy premier, a w³aœciwie

pani premier Ewa Kopacz z

nowym rz¹dem poprowadzi³a

PO do kolejnego zwyciêstwa w

kolejnych wyborach samorz¹-

dowych. Wybory te mia³y byæ

g³ównym wydarzeniem poli-

tycznym jesieni. Wszyscy

ostrzyli sobie na nie zêby, by

„odkuæ” siê po eurowyborach.

PiS marzy³ o pierwszym zwy-

ciêstwie nad PO od niepamiêt-

nych czasów. SLD chce

ugruntowaæ swoj¹ pozycjê

najsilniejszej partii na lewicy

i byæ w wielkiej trójce. PSL

marzy, by nie daæ siê wypchn¹æ

PiS ze wsi, a TR - by nie

znikn¹æ ze sceny politycznej

ca³kowicie. W tle czai siê Nowa

Prawica Korwina Mikke. Dziœ

„urodzona w czepku” PO z no-

wym przywództwem mo¿e

œmia³o myœleæ o kolejnym

zwyciêstwie. Chyba ¿e wda siê

w wewnêtrzne spory i zosta-

nie rozszarpana przez walki

frakcyjne. Tak czy inaczej 16

listopada idziemy do urn.

Zjednoczeni, podzieleni, pe³ni

nadziei na dobry osobisty

wynik i sukces formacji. Sojusz

Lewicy Demokratycznej wystawi

listy do wszystkich wybieral-

nych organów samorz¹du:

dzielnicy, miasta, sejmiku i

oczywiœcie kandydata na

prezydenta Warszawy - jest

nim Sebastian Wierzbicki.

Wkrótce sprawozdamy siê

Pañstwu z tego, co zrobiliœmy

jako radni w koñcz¹cej siê ka-

dencji i jakie mamy propozycje

na kolejn¹. Przedstawimy

tak¿e naszych kandydatów.

Jesieñ bêdzie gor¹ca.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Gor¹ca polityczna jesieñ

G³ównym wydarzeniem w tzw.

wielkiej polityce w ostatnim ty-

godniu by³ niew¹tpliwie wybór

premiera Donalda Tuska na

stanowisko przewodnicz¹cego

Rady Europejskiej, nazywane

potocznie stanowiskiem prezy-

denta Europy. Zaledwie 10 lat po

akcesji, Unia Europejska powie-

rzy³a Polakowi przywództwo w

zjednoczonej Europie i w strefie

euro. Gdyby ktoœ 10 lat temu

przewidzia³ taki scenariusz,

okrzykniêty zosta³by najwy¿szej

klasy jasnowidzem, albo prêdzej

osob¹ wchodz¹c¹ w ostatni etap

schizofrenii paranoidalnej. A jed-

nak to fakt, przez co najmniej 2,5

roku i co najwy¿ej 5 lat, Donald

Tusk bêdzie koordynowa³ politykê

krajów Unii. Oznacza to jedno-

czeœnie, ¿e Platforma Obywatel-

ska straci na ten czas swoje naj-

wiêksze aktywo i swój filar, który

niejednokrotnie wspiera³ nasze

œrodowisko w trudnych chwilach.

Tak w ¿yciu, jak i w polityce,

sukces jednych jest zmartwie-

niem drugich, dlatego te¿ z

pewn¹ obaw¹ oczekiwa³em na

spo³eczny odbiór tej historycznej

nominacji. A zauwa¿yæ nale¿y, ¿e

opozycja tym wyborem zosta³a

postawiona pod bardzo grub¹

œcian¹, bo przecie¿ nie wypada

w czambu³ potêpiaæ wyboru Po-

laka na szefa UE. A jednak po

pierwszej fali szoku pojawi³y siê

g³osy, ¿e premier opuszcza to-

n¹cy okrêt, ¿e robi to dla siebie,

a nie dla Polski, ¿e dezerteruje

po presti¿, wysok¹ pensjê i eme-

ryturê. Starano siê totalnie zde-

precjonowaæ funkcjê i kompetencje

przypisane przewodnicz¹cemu

Rady Europy. W tej ¿a³osnej

tromtadracji górê wziê³y bardzo

niskie instynkty. Polityka jest tak¹

gr¹, gdzie nikt nikomu nic na

³adne oczy nie podaruje. Na tê

nominacjê Donald Tusk zapraco-

wa³ swoim ¿yciorysem zwyk³ego

cz³owieka, który na pocz¹tku

ciê¿k¹ prac¹ robotnika, a potem

w trakcie swojej kariery politycz-

nej da³ siê poznaæ jako wybitny

organizator, strateg i lider forma-

cji, któr¹ w 2001 r. wspó³tworzy³

i któr¹ do 1 grudnia br. bêdzie

kierowa³. Owszem, by³ i jest

twardym graczem na scenie po-

litycznej, zarówno na zewn¹trz,

jak i wewn¹trz swej organizacji.

Bez tej cechy niemo¿liwy jest

efekt dzia³ania w polityce, czyli

skutecznoœæ. Jednoczeœnie pod-

kreœliæ nale¿y, ¿e pomimo reali-

zacji wydawa³oby siê twardej

maksymy, ¿e cel uœwiêca œrodki,

wiele razy premier Tusk potrafi³

ws³uchaæ siê w g³os opinii pu-

blicznej i z tym g³osem zawsze

siê liczyæ. Potrafi przyznaæ siê do

b³êdu i wycofaæ siê z podjêtej

decyzji; wszak nie myli siê ten,

kto nic nie robi. Dodatkowym ele-

mentem ocieplaj¹cym wizerunek

jest prostolinijnoœæ, bezpoœred-

nioœæ, a przede wszystkim mi³oœæ

do sportu, a zw³aszcza pi³ki no¿-

nej, w któr¹ regularnie grywa lub

jak kto woli, harata w ga³ê. S³y-

sza³em nawet dowcip, ¿e nazwisko

nowego premiera jest oczywiste,

bo œciœle zwi¹zane z najwiêk-

szym hobby Donalda Tuska. Jest

te¿ premier œwietnym biega-

czem. Podczas ostatniego biegu

niepodleg³oœci, 10 km pokona³

równym tempem, w czasie nieco

poni¿ej 50 minut. Mia³em okazjê

i przyjemnoœæ biec tu¿ obok

premiera i musia³em mocno siê

staraæ aby dotrzymaæ mu kroku.

Ostatecznie przybieg³em 2 minuty

po premierze, a przecie¿ mam 16

wiosen na karku mniej.

Kilka dni temu pojawi³y siê

pierwsze sonda¿e poparcia dla

partii politycznych. Okaza³o siê,

¿e wyborcy bardzo dobrze przy-

jêli awans Donalda Tuska na

polityczne szczyty. Wbrew zma-

sowanym komentarzom nieprzy-

chylnych polityków i mediów,

poparcie dla Platformy Obywa-

telskiej w perspektywie nadcho-

dz¹cych wyborów samorz¹do-

wych, wzros³o skokowo o 10

punktów procentowych do 34%,

a dla PiS spad³o o 6 punktów do

28%. Œwiadczy to niew¹tpliwie

o dojrza³oœci elektoratu, który

potrafi doceniæ dorobek najwy-

bitniejszego polityka III RP, jakim

moim zdaniem jest Donald Tusk.

Co wa¿ne, wyborcy nie daj¹ siê

ju¿ nabieraæ na œmiechu warte

komentarze typu „a weŸcie go

ju¿ do tej Brukseli, niech go tu

ju¿ nie bêdzie”. Potrafi¹ wyborcy

tak¿e odró¿niæ europejski wy-

miar polityki uprawianej przez

obecny rz¹d od zwyk³ego po-

trz¹sania szabelk¹ przez naj-

wybitniejszego polityka IV RP.

Gratulacje i powodzenia

Panie Premierze!

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Donald Tusk przewodnicz¹cym

Rady Europy

Generalnie staram siê nie

polemizowaæ z kolegami pisz¹-

cymi na ³amach Nowej Gazety

Praskiej, ale tym razem nie

wytrzyma³em. W poprzednim

numerze Pawe³ Tyburc nakreœli³

nam obrazek wspaniale rozwi-

jaj¹cej siê Bia³o³êki, co jego

zdaniem jest zas³ug¹ Platformy

Obywatelskiej, jak pisze od

dwóch lat rz¹dz¹cej t¹ dzielnic¹.

Drogi Pawle! Przypominam Ci,

¿e w poprzedniej kadencji PO

sprawowa³a na Bia³o³êce

w³adzê w koalicji z Sojuszem

Lewicy Demokratycznej, wiêc

wieloma sukcesami, o których

piszesz, wypada³oby siê z

przyzwoitoœci podzieliæ.

Zw³aszcza, ¿e SLD odpowiada³

m.in. za oœwiatê i to wtedy

zosta³y rozpoczête inwestycje

oœwiatowe, o których tak

dumnie wspominasz.

Zostawmy oœwiatê i idŸmy

dalej. Otó¿ przewodnicz¹cy

Tyburc dumny jest z tramwaju

na Tarchomin. Nie rozumiem

dlaczego. Po pierwsze, tramwaj

mia³ byæ ju¿ dawno, a po drugie,

nie koñczyæ siê za Mostem

Pó³nocnym, tylko w Winnicy.

Dlaczego tak siê nie sta³o? Bo

urzêdnicy podlegli pani prezy-

dent nie umieli przygotowaæ

w³aœciwie dokumentacji i od-

powiednie pozwolenia by³y

uchylane. Nie potrafiono te¿

wydyskutowaæ z mieszkañcami

kompromisowego przebiegu

linii tramwajowej. W efekcie

tego miasto musia³o wydaæ

dodatkowe miliony na zakup

specjalnych dwustronnych

tramwajów, ¿eby jeŸdzi³y tylko

w tê i z powrotem po Moœcie

Pó³nocnym.

Skoro ju¿ przy moœcie jeste-

œmy, to dziwiê siê, ¿e Pawe³

Tyburc przemilcza³ kwestiê jego

nazwy. To w³aœnie jego partia –

z nazwy Obywatelska – zigno-

rowa³a konsultacje spo³eczne i

g³os tysiêcy mieszkañców Bia-

³o³êki postuluj¹cych, aby tê

przeprawê nazwaæ Mostem

Pó³nocnym. Wbrew temu nadano

mu imiê Marii Sk³odowskiej-

Curie – sk¹din¹d Polki wybitnej

i dla naszego kraju zas³u¿onej.

Ale to nie o ni¹ tu chodzi. Chodzi

o fakt, ¿e g³os mieszkañców

zosta³ zignorowany, a pieni¹dze

wydane na konsultacje spo³eczne

po prostu zmarnowane.

Warto zapytaæ Paw³a Tyburca

o inne obietnice Platformy Oby-

watelskiej dla mieszkañców

Bia³o³êki. Chocia¿by o posze-

rzenie ulicy Marywilskiej, czy

P³ochociñsk¹. Co z Tras¹ Mostu

Pó³nocnego, której realizacjê

przesuniêto o wiele lat? Co z

metrem na Bia³o³êkê, która jest

dziœ najszybciej rozwijaj¹c¹

siê dzielnic¹ Warszawy? Co z

Parkingami Park and Ride?

Osobiœcie postulowa³em utwo-

rzenie takiego przy Moœcie

Pó³nocnym, sk¹d mo¿na by

dojechaæ tramwajem do metra

M³ociny. Takich parkingów bra-

kuje zreszt¹ przy wszystkich

stacjach kolejowych zlokalizo-

wanych na Bia³o³êce.

Móg³bym jeszcze d³ugo roz-

pisywaæ siê na temat niezre-

alizowanych obietnic Platformy

Obywatelskiej, partii Paw³a

Tyburca. Dlatego dziwiê siê, ¿e

¿yje on w przeœwiadczeniu, ¿e

swój program wyborczy „zre-

alizowa³”. Hanna Gronkiewicz-

Waltz s³owa danego miesz-

kañcom Bia³o³êki nie dotrzy-

ma³a na pewno. I wyborcy

doskonale o tym wiedz¹.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Jak Platforma Obywatelska na Bia³o³êce

swój program (nie) zrealizowa³a
Samorz¹dowa kampania

wyborcza powoli siê rozkrêca.

Wydaje siê, ¿e coraz wiêksze

znaczenie bêd¹ w niej mieli nie

politycy partyjni, lecz dzia³acze

spo³eczni zaanga¿owani w pracê

dla swojego miasta. Najwy¿szy

czas - samorz¹d bowiem powinien

byæ chroniony przed sporami

aksjologicznymi, rozpalaj¹cymi

emocje w Sejmie i w progra-

mach telewizyjnych. Aksjolo-

giczne spory o tzw. wartoœci s¹

oczywiœcie wa¿ne, ale nie po-

winny zdominowaæ spraw zago-

spodarowania przestrzennego,

dostêpnoœci opieki zdrowotnej

czy odbioru œmieci - a tym zaj-

muje siê samorz¹d terytorialny.

Nie wiem, czy to schematyzm

myœlenia, czy te¿ zapatrzenie w

któr¹œ z partii powoduje, ¿e

czêœæ dziennikarzy próbuje wy-

bory samorz¹dowe na si³ê upar-

tyjniæ. Mimo i¿ w wielu miastach,

w tym w Warszawie, swój udzia³

w wyborach zapowiadaj¹ silne

ruchy spo³eczne i œrodowiska

pozapartyjne, w gazetach roi siê

od tytu³ów w rodzaju „Partie przy-

gotowuj¹ siê do wyborów”. Si³¹

rzeczy, w tak zatytu³owanych tek-

stach przedstawia siê wy³¹cznie

kandydatów partyjnych, przemil-

czaj¹c pozosta³ych.

Do absurdu doprowadzi³a to

podejœcie „Gazeta Wyborcza”.

Kilka dni temu w artykule „Poje-

dynki prezydenckie w miastach”

omawiaj¹c Poznañ pominiêto

faworyta tamtejszych wyborów,

bezpartyjnego prezydenta Ry-

szarda Grobelnego, wymieniaj¹c

za to mniej znanych kandydatów

PO, PiS i SLD. Niech jednak

tylko bezpartyjny prezydent, np.

Rafa³ Dutkiewicz we Wroc³awiu

czy Jacek Majchrowski w Kra-

kowie, uzyska poparcie jakiejœ

partii, dziennikarze zaraz o nim

napisz¹. NajwyraŸniej dopiero

wtedy bêd¹ wiedzieli, w jak¹

szufladê go zapakowaæ.

Niestety - dla dziennikarzy

szukaj¹cych prostych opisów

rzeczywistoœci - wyborów samo-

rz¹dowych nie da siê tak poszu-

fladkowaæ. W Warszawie licz¹cym

siê kandydatem na prezydenta

miasta jest burmistrz Piotr Guzia³,

popierany przez Warszawsk¹

Wspólnotê Samorz¹dow¹. Po-

cz¹tkowo dziennikarze, zajrzawszy

mu w ¿yciorys, potraktowali go

jako kolejnego kandydata lewicy.

Ale Piotr Guzia³ kandydatem

lewicy nie jest, zwa¿ywszy na to,

i¿ w Warszawskiej Wspólnocie

Samorz¹dowej mo¿na ³atwo

dostrzec osoby niegdyœ kojarzone

z praw¹ stron¹ sceny politycznej.

Ich i Piotra Guzia³a wspóln¹

cech¹ jest niechêæ do partyjnictwa

w samorz¹dzie, bez wzglêdu na

barwy. S¹ w tym bardziej wiary-

godni od osób, które nigdy w

¿adnej partii nie by³y i po prostu

nie wiedz¹, jak to jest - musieæ

podporz¹dkowywaæ siê instruk-

cjom w³adz partyjnych, wbrew

interesowi mieszkañców. A w

samorz¹dzie nie ma nic gorszego.

Piotr Guzia³ i Warszawska

Wspólnota Samorz¹dowa

dziêki swej dynamice, znanej z

ubieg³orocznego referendum,

mog¹ w stolicy przebiæ mur

partyjny, utworzony wokó³ ra-

tusza solidarnie przez PO, PiS

i SLD. Mur tak chêtnie wyko-

rzystywany przez dziennikarzy.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Rozbiæ partyjny mur
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Ocaliæ od zapomnienia!
Targówka pod eskort¹ Niemcy kieruj¹ do

gmachu szko³y podstawowej przy ulicy

Skaryszewskiej przy dworcu kolejowym

Warszawa Wschodnia. Za kolumn¹ mê¿-

czyzn, prowadzonych pod eskort¹, sz³y

zrozpaczone rodziny zatrzymanych. Odpro-

wadzaj¹ swoich bliskich a¿ pod szko³ê przy

ulicy Skaryszewskiej. Do tego miejsca

docieraj¹ ponownie przez najbli¿sze dwa,

trzy dni matki, ¿ony i dziewczyny zatrzyma-

nych przynosz¹c ¿ywnoœæ i pociechê. Po krót-

kim pobycie w budynku szko³y zamienionym na

tymczasowy obóz, zatrzymani przetrans-

portowani zostaj¹ do obozu w Pruszkowie i

dalej kilkoma transportami wywiezieni w

g³¹b III Rzeszy na roboty przymusowe.

Du¿a grupa kolejarzy z Bródna trafia

do Essen w Zag³êbiu Ruhry i zostaje zatrud-

niona w zak³adach naprawy taboru kolejo-

wego w dzielnicy Karternberg. Pracê zaczy-

naj¹ ju¿ 2 wrzeœnia 1944 roku, a ostatnim

zarejestrowanym dniem pracy by³a sobota

31 marca 1945 roku. Mo¿na przypuszczaæ,

¿e praca usta³a lub zosta³a przerwana z

powodu zbli¿aj¹cego siê frontu a miejsca

pracy zosta³y zniszczone w czasie ci¹g³ego

bombardowania przez lotnictwo alianckie,

które ju¿ w tym czasie panowa³o niepodziel-

nie nad okr¹¿onym Zag³êbiem Ruhry

(Ruhrkessel). Prawdopodobnie po 31 marca

1945 roku nasi bliscy z Bródna przebywali

na terenie obozów mieszkalnych.

Nadszed³ dzieñ 9 kwietnia 1945 roku,

tragiczny dzieñ dla kilkudziesiêciu miesz-

kañców Bródna. Wydarzenia z 9 kwietnia

1945 roku mo¿na czêœciowo odtworzyæ z

niekompletnie zachowanego listu Józefa

Dzierzeckiego (brata Kazimierza Soporow-

skiego), mieszkaj¹cego na Bródnie przy

ul. Ogiñskiego 42, który przebywa³ w tej

samej grupie bródnowskich robotników

przymusowych. Oto jego treœæ:

„Dnia 9.04.1945 r., a by³o to w ponie-

dzia³ek, od godziny 4-tej rano pêdzili nas

Niemcy w poœpiechu, 3 tysi¹ce obcokrajowców.

Po przebyciu oko³o 30 kilometrów zrobili

odpoczynek w nieznanym mi mieœcie, tam z

r¹k swego brata (Kazimierza Soporowskiego)

otrzyma³em, jak siê póŸniej okaza³o, ostatni

raz kawa³ek suchego chleba jaki nam

pozosta³ do podzia³u i do zjedzenia, a by³o

tego oko³o 15 deko. Z miasta tego ruszyli-

œmy w dalszym ci¹gu zniszczon¹ szos¹,

nag¹, nie zadrzewion¹. Popo³udnie by³o

s³oneczne, niebo b³êkitne a my ze zmêcze-

nia, gor¹ca i g³odu szliœmy nie czwórkami

a jak komu by³o wygodniej i l¿ej, ca³¹ szos¹.

Kobiety, dzieci i mê¿czyŸni pomieszali siê

razem miêdzy wózkami i rowerami obser-

wowani przez ca³y czas przez samoloty

amerykañskie. Kiedy przeszliœmy ze 20

kilometrów us³yszeliœmy alarm lecz nie

przypuszczaliœmy, ¿e bêdziemy zaatakowani

przez samoloty amerykañskie. Naraz nie

wiadomo sk¹d nadlecia³a eskadra ze 30

samolotów amerykañskich. I sta³o siê to

czegoœmy cywilni ludzie na go³ej szosie

wcale siê nie spodziewali. Œmieræ zbiera³a

darowane jej przez amerykañskich lotni-

ków za pomoc¹ maszynowych karabinów,

bomb swoje plony. Zaatakowani zostaliœmy

na ca³ej d³ugoœci naszego pochodu. Rozpo-

czê³o siê piek³o na ziemi. Za parê minut

ju¿ by³o po wszystkim. Dotychczas szosa

zape³niona mas¹ ¿ywych ludzi pokryta

zosta³a rannymi i poleg³ymi. Kto mia³

szczêœcie ujœæ z ¿yciem z szosy w pole lub

do ma³ego lasku to tylko dlatego, ¿e œmieræ

nie by³a przeznaczona tam, gdzie uwa¿a³

siê byæ bezpiecznym…”.

Wœród zabitych i rannych by³o du¿o

mieszkañców Bródna wywiezionych we

wrzeœniu 1944 roku na roboty przymuso-

we do Essen. W lasku pozosta³ równie¿,

œmiertelnie trafiony w brzuch, Kazimierz

Soporowski, ¿o³nierz AK i Powstaniec

Warszawski, mieszkaniec Bródna.

Opisane tragiczne wydarzenie mia³o

miejsce w Essen przy Schuirweg 9

kwietnia 1945 roku.

11 kwietnia 1945 roku do Essen wkra-

czaj¹ oddzia³y amerykañskie. Zabici zostaj¹

pochowani w prowizorycznym tymczasowym,

zbiorowym grobie, na polu przy Schuirweg

(z relacji Jana Noiñskiego, mieszkañca Bródna,

teœcia Kazimierza Soporowskiego, bêd¹cego

naocznym œwiadkiem tego tragicznego w

skutkach nalotu). Od 24 kwietnia na polecenie

w³adz Armii USA rozpoczêto ekshumacjê

tymczasowo pochowanych przy Schuirweg

cia³. Nastêpnie przewieziono cia³a poleg³ych

na cmentarz Suedwestfriedhof w Essen i

pochowano w kwaterze 23b.

W nalocie samolotów amerykañskich na

kolumnê jeñców przy Schuirweg w dniu 9

kwietnia 1945 roku na miejscu zginê³o 54

obcokrajowców a kilkuset zosta³o rannych.

Nie wszystkim z nich uda³o siê prze¿yæ. Wœród

zabitych mo¿e byæ ponad 30 Polaków,

g³ównie mieszkañców Bródna i Targówka.

Jest to najwiêksza jednorazowa strata

w zabitych mieszkañcach Bródna w czasie

trwania II Wojny Œwiatowej.

Mo¿e jeszcze mieszkaj¹ na Bródnie

rodziny, które poszukuj¹ grobów swoich

bliskich, którzy nie powrócili z Essen w

Niemczech, a zostali tam wywiezieni pod

koniec sierpnia 1944 roku?

Bardziej szczegó³ow¹ relacjê z tamtych

tragicznych wydarzeñ mo¿na znaleŸæ

na stronie www.polskienekropolie.de

/Powstanie Warszawskie/Essen.

Bogdan Soporowski
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Wyrazy szacunku, podziêkowania oraz

¿yczenia zdrowia, przyby³ym na spotkanie

kombatantom przekaza³a przewodnicz¹ca

Rady Dzielnicy El¿bieta Kowalska-Kobus.

Za wk³ad, wysi³ek i ofiarnoœæ podziêkowali

tak¿e: burmistrz Piotr Zalewski i wicebur-

mistrz Edyta Federowicz oraz pos³anka na

Sejm Alicja D¹browska. Uznanie dla w³adz

Pragi Pó³noc za troskê o kombatantów

wyrazi³ senator Marek Borowski.

Podczas uroczystoœci uhonorowano

kombatantów oraz osoby, aktywnie dzia-

³aj¹ce w ich œrodowiskach. Jako pierwsi,

dyplomy i tabliczki z podziêkowaniem

otrzymali weterani, którzy ukoñczyli 90

lat: Józef Biestek, Zdzis³aw Kaczorowski,

Bogdan Matkowski, Jerzy Modrzewski,

Jerzy Smoniewski, W³adys³aw Tryc.

Materia³y historyczne o Powstaniu

Warszawskim  uroczyœcie wrêczono

dziesiêciorgu uczestnikom tych walk.

Okolicznoœciowe tabliczki oraz ksi¹¿kê

„Duchy poetów” z dedykacj¹ i podziêko-

waniem, otrzyma³y 23 osoby za dzia³anie

w œrodowiskach kombatanckich, a tak¿e

propagowanie i utrwalanie wiedzy histo-

rycznej o dokonaniach spo³ecznoœci Pragi

Pó³noc w okresie II wojny œwiatowej.

Odznak¹ „Za wybitne zas³ugi dla

Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej

Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych

uhonorowano kpt. Wiktora Sokólskiego i

gen. dyw. prof. Jerzego Modrzewskiego.

Odznaczenie kombatanckie otrzyma³o 5

osób oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa Praga.

W tej ¿ywej lekcji historii uczestniczy³y

poczty sztandarowe praskich szkó³:

Gimnazjum nr 30 i Gimnazjum nr 31.

Na koniec Grupa Teatralna Warszawiaki

przypomnia³a zebranym, utrwalon¹ w

piosenkach, Warszawê z lat wojny. Wielu

weteranów dyskretnie pomaga³o œpiewa-

j¹cym artystom. Jeden z kombatantów

wykaza³ siê talentem i odwag¹ – publicznie

zaœpiewa³ pierwsz¹ zwrotkê  „Piosenki o

mojej Warszawie” – tej, od której m³odzi

artyœci rozpoczêli koncert.

Na kolejne ¿ywe lekcje historii Urz¹d

Pragi Pó³noc i Spo³eczna Rada Kombatancka

zapraszaj¹:

- 12 wrzeœnia o godz. 11. u zbiegu ulic:

11 Listopada i In¿ynierskiej - na uroczystoœæ,

poœwiêcon¹ 70. rocznicy Powstania

Warszawskiego;

- 15 wrzeœnia o godz. 11. przy Po-

mniku Koœciuszkowców – na uroczystoœæ,

poœwiêcon¹ 70. rocznicy wyzwolenia

prawobrze¿nej Warszawy przez I Dywizjê

Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki.

K.

„To Wy, Szanowni Weterani, tworzyliœcie historiê, pisan¹ krwi¹ w
wrzeœniu 1939 roku i w póŸniejszych latach trwania tej wojny, zarówno w
konspiracyjnych strukturach podziemnej armii w kraju, jak i tworzonych
strukturach regularnych jednostek wojskowych poza granicami kraju na
wschodzie i zachodzie. To wy rozs³awiliœcie s³awê polskiego ¿o³nierza w
bitwach wrzeœnia 1939 roku oraz dziesi¹tkach innych pól bitewnych, od
Tobruku poprzez piaski Libii, Monte Cassino, Ankonê, Lenino, Wa³
Pomorski i Berlin, gdzie zawiesiliœcie flagê bia³o-czerwon¹. /…/ Koledzy
Weterani – jesteœcie ju¿ bardzo nieliczn¹, kombatanck¹ grupa œrodowiskow¹
we wszystkich zwi¹zkach i stowarzyszeniach kombatanckich. /…/ Dziœ
chylimy g³owy i oddajemy czeœæ poleg³ym, okazujemy szacunek i nale¿ne
uznanie ¿yj¹cym, wszystkim uczestnikom wojny w latach 1939-1945,
niezale¿nie od teatru wojny, na którym uczestniczyli i formy prowadzonej
walki. Zale¿y nam bardzo, aby w naszym œwiêcie, wspólnie z nami
uczestniczy³a m³odzie¿, by uczy³a siê od odchodz¹cego ju¿ pokolenia –
patriotyzmu, spo³ecznej ofiarnoœci i oddania dla dobra kraju” – powiedzia³
p³k Czes³aw Lewandowski przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady Kombatanckiej,
podczas zorganizowanej przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc uroczystoœci
75. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i Miêdzynarodowego Dnia
Weterana.

neonatologicznych (dla nowo-

rodków); nie wlicza siê do ogólnej

liczby ³ó¿ek planowanych po-

nadto 3 ³ó¿ek wybudzeniowych

w pracowni endoskopowej

oraz 2 przed- i 2 poporodowych

na po³o¿nictwie.

W dalszych planach jest

remont najstarszego budynku B.

Nadal nie ma ostatecznej koncep-

cji, co tam mog³oby siê znaleŸæ.

Z ró¿nym nasileniem wraca

pomys³ sprzed kilkunastu lat, by

zorganizowaæ tam zak³ad

opiekuñczo-leczniczy. Przybywa

bowiem ludzi starych, przewlekle

chorych, którzy wymagaj¹ opieki,

ale niekoniecznie szpitalnej. Ta

Szpital po nowemu
bowiem jest bardzo kosztowna,

a w wielu przypadkach wystar-

czy³aby opieki pielêgniarska i

sporadyczne konsultacje lekar-

skie. Takich placówek nie tylko

zreszt¹ w Warszawie bardzo

brakuje. Inna koncepcja mówi o

skoncentrowaniu w tym budyn-

ku oddzia³ów niezabiegowych,

czyli wewnêtrznych. To jednak

bli¿ej nieokreœlona przysz³oœæ.

Prezes Halina Depcik, mówi¹c

o remoncie, nie kryje dumy:

Nareszcie Szpital Praski prze-

stanie byæ traktowany jako

najgorszy. Teraz pacjenci bêd¹

mieli naprawdê prawie luksusowe

warunki leczenia i pobytu.

                  T.
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Kto przygarnie SETA
Jest uroczym dzieciakiem. W tej chwili ma pó³ roku i wa¿y ok. 20 kg, wiêc docelowo

prawdopodobnie osi¹gnie wielkoœæ owczarka niemieckiego. Jest jednym z 7 szczeni¹t,

które wraz z matk¹ zabraliœmy z pola w podwarszawskiej miejscowoœci. Suka i

pozosta³e maluchy posz³y ju¿ do ludzi,

tylko Set ci¹gle nie ma  swojego domu :(

Tak bardzo chcielibyœmy, ¿eby do niego

tak¿e uœmiechnê³o siê szczêœcie. Weso³y i

przyjazny SET bêdzie mi³ym towarzyszem i

stró¿em. Najlepiej by³oby, gdyby zamiesz-

ka³ w domu z ogrodem, gdzie móg³by siê

wybiegaæ, poniewa¿ roznosi go energia :)

Kontakt w sprawie adopcji: 518 693 658

Weterani œwiêtuj¹


