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dokoñczenie na str. 5

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 3

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

W sierpniu specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 3

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

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

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

„Ju¿ pierwsze ataki oddzia-

³ów powstañczych: z Cmenta-

rza ¯ydowskiego na koszary

by³ego 36 pp LA, warsztaty

kolejowe przy Palestyñskiej,

Dworzec Warszawa Praga, ko-

szary na Golêdzinowie, stano-

wisko artylerii przeciwlotniczej

na ¯eraniu, most kolejowy na

kanale Wis³a-Narew i wiaduk-

ty kolejowe nad Modliñsk¹ i Ra-

dzymiñsk¹ dowiod³y, i¿ nieprzy-

jaciel nie zosta³ zaskoczony.

By³ dobrze przygotowany do  li-

kwidacji dzia³añ powstañczych.

Powstañcy ponieœli powa¿ne

straty. Wobec tak znacznych

strat, poniesionych ju¿ w pierw-

szych dniach, komendant Pra-

skiego Obwodu AK oceni³, i¿

prowadzenie dalszych dzia³añ

by³oby tylko ich mno¿eniem;

postanowi³ ju¿ w czwartym dniu

Powstania przerwaæ dzia³ania

na ulicach Pragi, lecz to nie

znaczy, ¿e odwo³a³ dzia³ania na

rzecz Powstania. Dla oddzia-

³ów Praskiego Obwodu AK Po-

wstanie trwa³o, zmieni³y siê za-

dania. Wraz z przerwaniem

walk na ulicach przyst¹piono

do realizacji takich, na które po-

zwala³y okolicznoœci, a wiêc: do

przerzutów ochotniczych,

uzbrojonych grup na Sadybê,

Mokotów i do Puszczy Kampi-

noskiej oraz formowania, z

opuszczaj¹cych miasto po-

wstañców, oddzia³ów w lasach

legionowskich i utrzymywanie

ich w gotowoœci do wznowie-

nia akcji powstañczych na te-

renie Pragi. Rozwi¹zano je do-

piero po zdobyciu Pragi przez

wojska frontu wschodniego”.

Te fakty przypomnia³ p³k Boh-

dan Zawolski, prezes Zwi¹zku

Powstañców Warszawskich

Praga, podczas uroczystoœci

przed Redut¹ Bródnowsk¹ 1

sierpnia br. – w 68. rocznicê

wybuchu Powstania Warszaw-

skiego. Oddano ho³d uczestni-

kom Powstania oraz mieszkañ-

com miasta, uczestnicz¹cym w

tym wydarzeniu. Kwiaty z³o¿yli

Pamiêæ o Powstaniu Warszawskim
W sierpniu 1944 roku na terenie dzisiejszej Dzielnicy Targówek dzia³a³y oddzia³y, wchodz¹ce

w sk³ad rejonów: I, II i IV Obwodu Armii Krajowej Praga. Tu by³y najciê¿sze starcia; tu znajdo-

wa³y siê obiekty, które zapewnia³y oddzia³om niemieckim panowanie nad pó³nocn¹ i centraln¹

czêœci¹ Pragi oraz dawa³y swobodny dostêp do miasta niemieckim oddzia³om, rozmieszczo-

nym na linii Warszawa – Modlin. Sytuacja by³a szczególnie trudna, bowiem Praga, wobec

bliskoœci frontu wschodniego (zaledwie kilkanaœcie kilometrów od granicy Pragi) stanowi³a

zaplecze dla g³ównych si³ niemieckich, kontynuuj¹cych walkê z oddzia³ami radzieckimi.

Oko³o 10 lipca na po-

wierzchniê ziemi zaczêto wy-

dobywaæ urobek z miejsca,

gdzie powstaje stacja przesiad-

kowa, tu¿ przy skrzy¿owaniu

Marsza³kowskiej i Œwiêtokrzy-

skiej. W ten sposób powstawa-

³y dwie sekcje stropu stacji;

trzecia, budowana na wyso-

koœci Poczty G³ównej zosta³a

zabetonowana wczeœniej.

Przyjrzyjmy siê stropowi

stacji Œwiêtokrzyska

Mo¿na to zrobiæ w gotowej

ju¿ sekcji stropu górnego, za-

gl¹daj¹c w otwór technologicz-

ny. To tamtêdy wprowadzono,

piêæ metrów pod ziemiê, sprzêt

wybieraj¹cy urobek. Jedna z

sekcji stropu, ta, która zamknie

najdalej na wschód wysuniêty

fragment stacji Œwiêtokrzyska,

ma wymiary 21 na 28 metrów,

zaœ  pokrywaj¹ca strop beto-

nowa p³yta ma gruboœæ ok. 1

m. Na tak¹ konstrukcjê potrze-

ba 600 m2 betonu.

Zakoñczy³o siê wyburzanie

naziemnego fragmentu œciany

technologicznej, tzw. œciany

odcinaj¹cej, zanurzonej w g³¹b

ziemi na kilkanaœcie metrów i

znajduj¹cej siê w samym cen-

trum przysz³ej stacji. Przypo-

mnijmy – œciany technologicz-

ne tymczasowo oddzielaj¹ od

siebie czêœci budowanych sta-

cji, a tak¿e zabezpieczaj¹ wy-

kopy podczas wybierania

urobku. Przez d³u¿szy czas,

jako ¿e na Marsza³kowskiej w

tym miejscu ruch zosta³ zatrzy-

many, dobrze widoczny by³ ce-

glany mur, przywo³uj¹cy na

pamiêæ historyczne fragmenty

kamienic. Wyjaœniamy: to obu-

dowa starej sieci ciep³owni-

czej, przebiegaj¹cej od Emilii

Plater do Pl. Powstañców War-

szawy, w osi Œwiêtokrzyskiej.

W po³owie lipca na Rondzie

ONZ

W³aœnie wtedy koñczy³ siê

pierwszy etap budowy - prace

po zachodniej stronie stacji.

Gotowy by³ strop zachodni ze

wszystkimi przewidzianymi w

Tarcze

pe³ne roboty
Z budow¹ II linii metra rozstaliœmy siê na pocz¹tku lipca.

Od tego czasu sporo siê tam dzia³o. Co prawda tarcze Wi-

s³a i bezimienna nie tkwi¹ jeszcze w do³kach startowych,

ale Anna i Maria maj¹ co robiæ.

Wrêczenie nagród mia³o

znakomit¹ oprawê. Miejsce –

Sala Balowa Zamku Królew-

skiego w Warszawie, okolicz-

noœci – uroczysta sesja Rady

Warszawy, goœcie – m.in.:

premier Tadeusz Mazowiec-

ki, metropolita warszawski

kard. Kazimierz Nycz, W³ady-

s³aw Bartoszewski, pos³owie

- Ma³gorzata Kidawa-B³oñ-

ska, Ryszard Kalisz, by³y pre-

zydent stolicy Marcin Œwiê-

cicki, burmistrz Bia³o³êki Ja-

cek Kaznowski.

Prezydent Hanna Gronkie-

wicz-Waltz wrêczy³a honorowe

obywatelstwo stolicy zas³u¿o-

nym dla Warszawy - prof. Wi-

toldowi Kie¿unowi, S³awomiro-

wi Pietrasowi, prof. Jerzemu

Regulskiemu i Stanis³awowi

Wyganowskiemu.

A oto sylwetki nowych, ho-

norowych obywateli Warsza-

wy. Witold Kie¿un - wilnianin z

urodzenia, warszawiak z wy-

boru – profesor nauk ekono-

micznych, nauczyciel akade-

micki, przedstawiciel polskiej

szko³y prakseologicznej, teo-

retyk zarz¹dzania, ¿o³nierz

Armii Krajowej, powstaniec

Dostaliœmy

Syrenkê!
Niew¹tpliwy zaszczyt i wielka przyjemnoœæ. Chcemy

siê pochwaliæ naszym Czytelnikom – redakcja otrzyma³a

nagrodê m.st. Warszawy (popularnie zwan¹ Syrenk¹).

ZnaleŸliœmy siê w gronie 25 znamienitych warszawiaków

oraz warszawskich organizacji i stowarzyszeñ.

„Zachêcam do jazdy na ro-

werze, gdy pogoda sprzyja, i

nie tylko. Rower to taki hercu-

les na dobre zdrowie i samo-

poczucie. Jest odpowiedni do

powiêkszenia masy miêœnio-

wej, poprawia te¿ kondycjê.

Na dwóch kó³kach mo¿emy

jechaæ po zakupy, do pracy, na

piknik z kole¿ank¹ czy nad je-

zioro z ch³opakiem. W ka¿dym

przypadku dbamy o swoje

zdrowie, wygl¹d oraz samopo-

czucie. Uwa¿am, ze wysi³ek

na rowerze jest lekki, ale d³u-

gotrwa³y – z tego powodu

sprzyja osobom z du¿¹ nad-

wag¹: koœci i stawy s¹ odci¹-

¿one, a kalorie spalane w

szybkim tempie. Jazda na jed-

noœladzie dotlenia nasz orga-

nizm, a tak¿e wzmacnia bio-

dra oraz miêœnie grzbietu i

brzucha. Sprawia, ¿e zwiot-

cza³e miêœnie napinaj¹ siê.

Podczas jazdy pracuj¹ tak¿e

miêœnie grzbietu i r¹k; gimna-

stykujemy krêgos³up. Pole-

cam to ludziom, pracuj¹cym

za biurkiem.

Wa¿ny jest zakup odpowied-

niego roweru. Jeœli chcesz kupiæ

dobry rower, „na lata”, zapomnij

o tych z supermarketów i siêgnij

po towar „z wy¿szej pó³ki”. Nie

musi byæ najdro¿szy; wa¿ne, by

spe³nia³ swoje funkcje, a jazda

„Trybik” radzi
Sezon rowerowy w pe³ni. To dobra okazja do przypomnie-

nia zalet jazdy na jednoœladzie, a tak¿e aktualnoœci ze stoli-

cy i dzia³aj¹cego od 11 lat na Pradze Klubu Rowerowego

„Trybik”. Refleksjami podzieli³ siê z nami Pawe³ Paczek –

prezes „Trybika” i zarejestrowanego w bie¿¹cym roku Sto-

warzyszenia „Marcin”.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

cz³onkowie Spo³ecznej Rady

Kombatanckiej, senator Marek

Borowski, przedstawiciele

w³adz samorz¹dowych Targów-

ka, prezes SM „Bródno” i dyrek-

tor osiedla „Toruñska” oraz ze-

spó³ kibiców Legii, wspó³pracu-

j¹cy z organizacjami komba-

tanckimi Pragi.                      K.

ul. Kobia³ka 48

tel. 22 741 71 37

500 187 522

www.szkutnia.waw.pl

Najlepsza pizza!

Najmilsza atmosfera!

Nie boimy siê rodzin

z ma³ymi dzieæmi!

 Zapraszamy!
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Nie bez przyczyny wycieczkê

rozpoczêto od zak³adów Wedla,

którym w komunizmie zmienio-

no nazwê na „22 lipca” w³aœnie.

Zmiana jednak nie przyjê³a siê i

w efekcie frazê „dawniej E. We-

del” dodawano nie tylko w mo-

wie, ale z czasem tak¿e na opa-

kowaniach produkowanych tam

wyrobów czekoladowych.

Choæ pobliski Stadion X-le-

cia niedawno przesta³ istnieæ,

by³ on wa¿nym miejscem cele-

bracji minionego systemu. Na

jego b³oniach odbywa³y siê ob-

chody wszelakich œwi¹t komu-

nistycznych, od 1 maja, po-

przez 22 lipca i mnóstwo œwi¹t

bran¿owych, a na 7 listopada

(rocznica Rewolucji PaŸdzier-

nikowej) skoñczywszy. Organi-

zowano tu tak¿e œwiêto „Trybu-

ny Ludu” - organu PZPR, metê

Wyœcigu Pokoju, czy ogólno-

polskie do¿ynki. T³umy warsza-

wiaków œci¹ga³a na stadion

jednak nie ideologia, ale przede

wszystkim okazja zakupu towa-

rów trudno dostêpnych, jak np.

damskie rajstopy...

Budowê stadionu przyspie-
szono ze wzglêdu na maj¹cy
siê odbyæ w Warszawie w 1955
roku Œwiatowy Festiwal M³o-
dzie¿y. Ukoñczono j¹ w rekor-
dowym tempie jedenastu mie-
siêcy. Sam festiwal sta³ siê przy-
czynkiem do demonta¿u syste-
mu, umo¿liwia³ bowiem m³odym
ludziom ¿yj¹cym na co dzieñ za
„¿elazn¹ kurtynê” kontakt z ró-
wieœnikami z ca³ego œwiata.
Ostatni mecz na Stadionie X-
lecia rozegrano w 1983. Kilka
lat potem zosta³ zamieniony w
najwiêksze targowisko Europy.

Nieopodal, przy Skaryszew-

skiej, w pocz¹tkach PRL-u

mieœci³ siê bazar odzie¿y, tzw.

ciuchy, gdzie – zanim przenie-

siono go do Rembertowa – w

zagraniczn¹ odzie¿ zaopatry-

wa³y siê wszystkie warszaw-

skie elegantki. Nie ka¿dy wie,

¿e w nieistniej¹cym dziœ drew-

nianym domu na rogu Targo-

wej i Skaryszewskiej mieszka³

Stefan Okrzeja - robotnik, cz³o-

nek Polskiej Partii Socjalistycz-

nej i Organizacji Bojowej PPS,

zgin¹³ w 1905 roku schwytany

w trakcie zamachu na cyrku³

policyjny na Pradze. Akcja ta

by³a zwi¹zana z prób¹ zama-

chu na oberpolicmajstra Karla

Nolkena. Okrzeja zosta³ ska-

zany na œmieræ i powieszony

na stokach Cytadeli Warszaw-

skiej. Po œmierci sta³ siê sym-

bolem walk rewolucyjnych i

niepodleg³oœciowych, uhono-

rowanym nawet swoj¹ ulic¹ na

Pradze. Ze wzglêdu na jego

¿yciorys, do Okrzei przyzna-

wa³a siê ka¿da kolejna w³adza,

tak¿e komunistyczna.

Nie bardzo wiadomo, czy

dlatego, ¿e Pragê zamieszki-

wali od przedwojny ludzie o

zdeklarowanych pogl¹dach,

którzy z trudem poddawali siê

komunistycznej indoktrynacji,

a mo¿e z innych przyczyn, to

w³aœnie na Pradze, najd³u¿ej

w Warszawie, bo do lat 60.

funkcjonowa³ system propa-

gandy, szerzonej za pomoc¹

megafonów, czyli „szczeka-

czek”. Jego pozosta³oœci wci¹¿

mo¿na dostrzec na dachu nie-

których praskich kamienic.

Ostoj¹ - z za³o¿enia socre-

alistycznej nowoczesnoœci - by³

fragment ulicy Jagielloñskiej

okolony z jednej strony gma-

chem praskiego PEDET-u,

obecnie mocno niestety zmie-

nionym, zaœ z drugiej budyn-

kiem Kina Praha – pierwszym

kinem wybudowanym w powo-

jennej Warszawie (zburzono je

w 2005 tu¿ przed planowanym

wpisem do rejestru zabytków).

Pomimo pañstwowotwórczej

propagandy, w rzeczywistoœci

oba budynki nawi¹zywa³y do

przedwojennego modernizmu,

jedynie nieco ukrytego pod

socrealistyczn¹ dekoracj¹.

Przy ulicy Jagielloñskiej pod 5

znajdowa³a siê m.in. wczeœniej-

sza siedziba Rady Narodowej

na Pradze Pó³noc (obecnie

mieœci siê tam Prokuratura Re-

jonowa), zaœ pod numerem 9

mieœci³ siê komisariat, zanim

SB przekaza³o milicji zabudo-

wania przy Cyryla i Metodego.

Miejscem wa¿nym dla

mieszkañców i s³ynnym w ca-

³ej Warszawie, a nawet poza

jej granicami, by³ „Ró¿yc”, czyli

Bazar Ró¿yckiego. Tu, nawet

w najtrudniejszych czasach,

mo¿na by³o kupiæ i sprzedaæ

wszystko. Oprócz ca³kiem le-

galnych interesów, jak za oku-

pacji, tak i w czasach PRL kwit³

na Pradze czarny rynek, a sile

ekonomii z trudem opiera³y siê

zastêpy stró¿ów prawa.

Nieopodal bazaru tu¿ po woj-

nie powsta³a ekskluzywna re-

stauracja „Oaza”, która jako ini-

cjatywa prywatna zosta³a wkrót-

ce zniszczona przez celow¹

politykê domiarów. Drewniany

budynek wyburzono, a na jego

miejscu w latach 60. stan¹³ no-

woczesny na owe czasy gmach

z tanim barem, który zaw³asz-

czy³ nazwê restauracji. Do dziœ,

mimo ¿e mieœci siê tam siedzi-

ba banku, budynek nazywany

jest przez pra¿an „Oaz¹”.

Architektura Pragi jest bardzo

zró¿nicowana. Obok starych

kamienic mamy bardziej lub

mniej udane rozwi¹zania, które

tworzono z niechêci¹ do trady-

cyjnego miasta. Destrukcyjny

wp³yw na tkankê miejsk¹ mia³a

trwaj¹ca ca³e dekady tendencja

do budowania wielkich bloko-

wisk z rozrzuconymi bez³adnie

budynkami. Tak¿e nowoczesne

plomby w zabudowie tradycyjnej

tworzono czêsto bez szacunku

dla niej. Tylko z pozoru inaczej

ma siê sprawa z „Jamnikiem”

przy ul. Kijowskiej 11, najd³u¿-

szym budynkiem w Warszawie

(508 m), poniewa¿ o jego po-

wstaniu równie¿ zadecydowa³y

wzglêdy ideologiczne. Chciano

brzydk¹, XIX-wieczn¹ Szmulo-

wiznê zas³oniæ przed oczami

goœci przyje¿d¿aj¹cych na no-

woczesny Dworzec Wschodni.

Choæ dziœ budynek dworca pre-

zentuje siê znów okazale, trochê

szkoda jego poprzednika, czyli

Dworca Brzeskiego. To w jego

pozosta³oœciach po wojnie dla

kolejowego WARS-u rozlewano

oran¿adê.

W PRL dbano jednak o kul-

turê wysok¹. Miejsce jej krze-

wienia powsta³o wraz ze spó-

³dzielczym blokowiskiem skry-

tym za „Jamnikiem”, przy ul.

Z¹bkowskiej. Do Klubu Miê-

dzynarodowej Prasy i Ksi¹¿ki

przychodzi³o siê niegdyœ nie

tylko poczytaæ zagraniczne

czasopisma, ale spotkaæ siê z

Spacer po Pradze

Œladami PRL-u
22 lipca, w rocznicê najwiêkszego œwiêta minionego syste-

mu, zwi¹zanego z dat¹ rzekomego zawi¹zania w Che³mie

w 1944 Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli

pierwszego komunistycznego rz¹du, odby³a siê wycieczka po

warszawskiej Pradze œladami PRL-u. Zorganizowa³ j¹ portal

Ulice Twojego Miasta, a po pozosta³oœciach PRL-u oprowadza³

s³ynny ju¿ Spacerolog Praski, czyli Jaros³aw Kaczorowski.

wybitnymi twórcami, na spek-

takle, odczyty, dyskusje.

Dla mniej ambitnych zawsze

pozostawa³y pobliskie knajpy

(dziœ nieistniej¹ce). Jednak l¹do-

wanie pierwszych ludzi na Ksiê-

¿ycu w lipcu 1969 roku ogl¹da-

no w nich tak samo, jak ostatnio

w lokalach ogl¹da siê mecze. A

warto wiedzieæ, ¿e Polska by³a

Po wojnie zaprojektowano na

ich miejscu osiedle mieszkanio-

we w stylu socrealizmu. Choæ

koncepcja urbanistyczna i bry-

³y budynków wykonano rzeczy-

wiœcie w tym stylu, to ju¿ deta-

le, elewacje i elementy kamie-

niarskie w zwi¹zku z rozci¹gniê-

ciem budowy w czasie, by³y ju¿

znacznie prostsze i klasyczne

w formie. Paradoksalnie, dziê-

ki socrealizmowi mamy dziœ

fragment prawdziwego miasta,

z zabudow¹ pierzejow¹ wzd³u¿

ulic, podcieniami dla pieszych i

lokalami u¿ytkowymi w parte-

rach. Du¿o gorzej pod tym

wzglêdem wygl¹da moderni-

styczne osiedle Praga III, z tzw.

harmonijk¹, budynkiem miesz-

kalnym odsuniêtym od ul. Ja-

gielloñskiej i luŸno rozrzucony-

mi wysokimi blokami przy Ron-

dzie Starzyñskiego. Tu, na linii

kolejowej przebiega³a histo-

ryczna granica Pragi. Dalej

znajdowa³ siê fort, który od

1835 roku do lat 80. XIX wieku

ochrania³ przedpole Cytadeli.

Dawna wieœ Golêdzinów

przesta³a istnieæ po rzezi Pra-

gi oraz po oczyszczeniu tere-

nu w s¹siedztwie fortu Œliwic-

kiego pod jego esplanadê (po-

zbawiony zabudowy pas, da-

j¹cy doskona³¹ widocznoœæ i

mo¿liwoœæ prowadzenia

ostrza³u). Praktycznie parali¿o-

wa³o to mo¿liwoœæ rozwoju

tych terenów. Po odzyskaniu

niepodleg³oœci patronem fortu

zosta³ polski genera³, uczest-

nik Powstania Listopadowego

Jakub Jasiñski. Do dziœ nazwy

tej nie zmieniono.

W koñcu XIX w. w zwi¹zku z

budow¹ kolejnego pierœcienia

umocnieñ Twierdzy Warszawa,

fort straci³ na znaczeniu i sta³ siê

zapleczem magazynowym dla

wojska, póŸniej tak¿e polskiego

i niemieckiego. W czasach PRL-

u stacjonowa³a tu jednostka

Zmotoryzowanych Odwodów

Milicji Obywatelskiej (ZOMO).

St¹d wyruszali zomowcy, t³umi¹-

cy niepodleg³oœciowe manife-

stacje na Starym Mieœcie. Nic

dziwnego, ¿e umieszczona na

jednym z budynków tablica pa-

mi¹tkowa zawiera kompletnie

nieprawdziwe informacje, przy-

pisuj¹ce m.in. kierowanie bu-

dow¹ fortu i dowodzenie nim Œli-

wickiemu (w rzeczywistoœci tra-

fi³y tu ju¿ tylko jego zw³oki, które

pochowano na terenie fortu).

Po drugiej stronie ul. Jagiel-

loñskiej, w tzw. soczewce, na

terenie wêz³a kolejowego, przy

Golêdzinowskiej ma sw¹ sie-

dzibê Instytut Badawczy Dróg

i Mostów. To tu trafi³y podnie-

sione z Wis³y autentyczne

fragmenty mostu Kierbedzia,

pierwszego sta³ego mostu

przez Wis³ê, oraz mostu kole-

jowego przy Cytadeli z lat

1904-1908. Mo¿na tu tak¿e

zobaczyæ dobrze strze¿ony

najdro¿szy w Europie samo-

chód do monitorowania stanu

nawierzchni dróg.

Aby dostaæ siê na po³o¿ony

tu¿ za nasypem Cmentarz Cho-

leryczny, trzeba jednak nad³o-

¿yæ drogi, przedostaæ siê niele-

galnie przez tory i przedrzeæ

przez zielsko siêgaj¹ce pasa.

Warto jednak, by doceniæ trud

pana Witolda Matejaka, któremu

uda³o siê przekonaæ wiele firm

do partycypowania w renowacji

znajduj¹cego siê tu pomnika z

1909 roku. Na cmentarzu po-

chowano 484 ofiary cholery na

Pradze z lat 1872-1883. Z roz-

kazu w³adz wojskowych ostatni

spoczynek znalaz³o tu tak¿e

siedmiu ¿o³nierzy rosyjskich

ró¿nych wyznañ pogañskich.

Wycieczka zakoñczy³a siê na

ul. Namys³owskiej, przy pomni-

ku upamiêtniaj¹cym ubeck¹

katowniê z okresu stalinowskie-

go. W póŸniejszych latach za-

mieniono j¹ w wiêzienie kobie-

ce, o potocznej nazwie „Toledo”,

a nastêpnie budynek rozebra-

no, zacieraj¹c ostatecznie œlady

komunistycznych zbrodni.

Wycieczkê po Dawnej Pra-

dze, zakoñczon¹ quizem z

nagrodami, zorganizowa³ por-

tal Ulice Twojego Miasta.

Kr.

Golêdzinów
Po³udniowa granica Golêdzinowa, kiedyœ wsi, a póŸniej

jurydyki o tej samej nazwie, znajdowa³a siê mniej wiêcej w

po³owie dzisiejszego pl. Hallera. By³a to pi¹ta prawobrze¿-

na jurydyka, za³o¿ona przez Stanis³awa Augusta Poniatow-

skiego. Zamieszkiwali j¹ wówczas g³ównie luteranie trud-

ni¹cy siê garbarstwem. Za czasów carskich, a nastêpnie w

dwudziestoleciu miêdzywojennym by³y to tereny wojsko-

wego zaplecza, zwane czêsto „Kozakami”.

Mimo to, firma „Budrem” wybu-

dowa³a dom mieszkalny, a w miej-

scu parowozowni – jej atrapê.

Janusz Sujecki, sekretarz

Stowarzyszenia „ZOK”, uwa¿a

Zabytkowa parowozownia, wzniesiona w latach 1860 -

1862 przy ul. Wileñskiej, zosta³a zburzona przez dewelope-

ra w dniach 5 – 6 maja 2009 roku. Nie pomog³y opinie kon-

serwatorów zabytków ani pikieta, zorganizowana przez Ze-

spó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa „ZOK”. Sprawa

s¹dowa trwa³a pó³ roku. Kierownikowi prac rozbiórkowych

prokuratura postawi³a zarzut z³amania prawa, bo zniszcze-

nia dokonano w czasie trwania procedury wpisywania tego

obiektu do rejestru zabytków.

jedynym krajem z bloku socjali-

stycznego, gdzie transmitowano

to wydarzenie na ¿ywo.

Praga odegra³a we wspó³cze-

snej historii szczególn¹ rolê ze

wzglêdu na swoje po³o¿enie. Tu,

w przedwojennej Fabryce Cu-

krów i Czekolady „Franboli” przy

ulicy Œnie¿nej w 1944 roku, poza

zasiêgiem dzia³ zza Wis³y, znaj-

dowa³o siê mieszkanie Boles³a-

wa Bieruta, a tak¿e rz¹dowe biu-

ra oraz centrala radiowêz³a, na-

daj¹cego na ca³¹ Pragê informa-

cje przez uliczne g³oœniki.

Takich mniej znanych œla-

dów PRL jest na Pradze

znacznie wiêcej. W koñcu „naj-

lepszy z ustrojów” trwa³ niemal

pó³ wieku...                           Kr.

Parowozownia – ci¹g dalszy

rozbiórkê starej parowozowni

za szczególnie perfidn¹: inwe-

stor nie wykaza³ minimum do-

brej woli; jeœli planowa³ powtó-

rzenie bry³y – móg³ czêœæ uni-

katowej, bezcennej stalowej

konstrukcji zachowaæ i wmon-

towaæ j¹. Zosta³a z premedy-

tacj¹, z³oœliwie pociêta i wywie-

ziona do jakiejœ sk³adnicy z³o-

mu. Dzia³ano tak, by zniszczyæ

wszystko, co œwiadczy³o o za-

bytkowej wartoœci obiektu.

8 sierpnia, w przededniu ko-
lejnej rozprawy w S¹dzie Rejo-
nowym dla Pragi Pó³noc, Sto-
warzyszenie „ZOK” zorganizo-
wa³o pikietê na Wileñskiej 27,
przed budynkiem, gdzie mieœci
siê biuro sprzeda¿y mieszkañ.

Janusz Sujecki zwraca uwagê,

¿e kierownik budowy nie jest

w³aœcicielem terenu i nie on roz-

strzyga, czy prace rozbiórkowe

maj¹ byæ prowadzone, czy nie.

Jeœli kierownik budowy rozbie-
ra³ parowozowniê na w³asn¹

rêkê, wbrew firmie, „Budrem”

powinien wydaæ oœwiadczenie

tej treœci. Oœwiadczenie nie zo-

sta³o wydane, wiêc logiczny jest

wniosek, ¿e burz¹c parowo-

zowniê – kierownik wykonywa³

polecenie swoich prze³o¿onych.

Z informacji prasowych wy-

nika, ¿e S¹d Rejonowy dla Pra-

gi Pó³noc umorzy³ sprawê prze-

ciw kierownikowi robót. Uzna³,

¿e nie dosz³o do z³amania pra-

wa, bo w chwili rozpoczêcia

rozbiórki parowozownia nie

by³a wpisana do rejestru zabyt-

ków, a pozwolenie na zburze-

nie obiektu wyda³ dewelopero-

wi Wydzia³ Architektury Urzê-

du Dzielnicy Praga Pó³noc (bez

konsultacji ze s³u¿bami konser-

watorskimi). Od tego wyroku

prokuratura mo¿e siê odwo³aæ.

 Przypadek zburzenia pra-

skiej parowozowni pokazuje,

jak w praktyce wygl¹da ochro-

na „dziedzictwa narodowego”

– drugie po „kulturze” zadanie

organu pañstwa, jakim jest mi-

nisterstwo. Oby nie sta³ siê za-

chêt¹ do podobnych dzia³añ

dla innych deweloperów.

O dalszym przebiegu sprawy

bêdziemy informowaæ na na-

szych ³amach.

K.

Fot. Agnieszka Tyczyñska
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Dostaliœmy Syrenkê!
warszawski, wiêzieñ sowiec-

kich ³agrów.

S³awomir Pietras – z wykszta³ce-

nia prawnik, zaœ z powo³ania je-

den z bardziej wybitnych na

œwiecie dyrektorów teatrów ope-

rowych. Kolejno stawia³ na nogi

wszystkie teatry, którym dyrek-

torowa³ - Teatr Wielki w £odzi,

Operê Wroc³awsk¹, Teatr Wiel-

ki w Poznaniu i Teatr Wielki w

Warszawie. Wielce zas³u¿ony

dla tego ostatniego – st¹d ho-

norowe obywatelstwo stolicy.

Prof. Jerzy Regulski - eko-

nomista, doradca spo³eczny

Prezydenta RP ds. samorz¹du,

ekspert z zakresu samorz¹du

terytorialnego, Kawaler Orderu

Or³a Bia³ego. W czasie II woj-

ny œwiatowej ¿o³nierz Narodo-

wych Si³ Zbrojnych. Po wojnie

wiêziony do 1946 za dzia³al-

noœæ niepodleg³oœciow¹. Od lat

80. organizowa³ badania nad

odtworzeniem samorz¹du tery-

torialnego. Podczas rozmów

Okr¹g³ego Sto³u by³ jednym ze

wspó³przewodnicz¹cych ze-

spo³u ds. samorz¹dowych.

Stanis³aw Wyganowski –

pierwszy prezydent Warszawy

III Rzeczpospolitej, mianowa-

ny przez premiera Tadeusza

Mazowieckiego, nastêpnie wy-

brany przez Zgromadzenie

Wyborcze Warszawy, doktor

nauk ekonomicznych, urbani-

sta. Bra³ udzia³ w kampanii

wrzeœniowej 1939, nastêpnie

dzia³a³ w konspiracji.

Redakcja Nowej Gazety Pra-

skiej znalaz³a siê w znakomitym

towarzystwie nagrodzonych,

wœród których byli: Danuta

Dmowska-Andrzejuk, ksi¹dz

pra³at Bogdan Barto³d, Ewa

Kielak-Ciemniewska, Jaros³aw

Cho³odecki, ksi¹dz pra³at Woj-

ciech Drozdowicz,  Alicja i Zbi-

gniew Gluzowie, poetka Julia

Hartwig, pisarz Ryszard Marek

Groñski, pianista jazzowy An-

drzej Jagodziñski, o. Andrzej

Kie³bowski, Jerzy Kraska, re¿y-

ser Antoni Krauze, Adam Ma-

zurek, œpiewak Wies³aw

Ochman, dziennikarz Jan Or-

dyñski, grafik Andrzej P¹gow-

ski, Joanna Rajkowska, Henryk

Sowiñski, Danuta Szmit-Zawie-

rucha, aktor Jerzy Zelnik, Fun-

dacja Warszawskie Hospicjum

dla Dzieci, Stowarzyszenie

Kr¹g Pamiêci Narodowej, Chór

Cantate Deo, Komenda Miejska

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Nagrodê otrzymaliœmy z r¹k

Ewy Malinowskiej-Grupiñskiej,

przewodnicz¹cej Rady m.st.

Warszawy. Nagroda zobowi¹-

zuje, wiêc w obecnoœci znako-

mitego audytorium zadeklaro-

waliœmy dalsz¹ pracê dla do-

bra Warszawy i jej Mieszkañ-

ców, szczególnie tych z prawe-

go brzegu.                       (egu)

„Trybik” radzi

na nim sprawia³a radoœæ i satys-

fakcjê. Je¿eli lubisz komfort, a

tak¿e chcesz siê ustrzec przed

uszkodzeniami cia³a, koniecznie

za³ó¿ kask i rêkawiczki. No i

musisz byæ widoczny odblasko-

wo; pomo¿e kamizelka fluoro-

scencyjna i odblaski. Nie kupuj

roweru bez œwiate³ (to tak, jak-

byœ kupowa³ samochód bez

nich). Pamiêtaj o zabezpiecze-

niach na rower; napiszê o tym w

nastêpnym odcinku.

W Klubie Rowerowym „Try-

bik” uczymy dzieci, ju¿ od naj-

m³odszych lat, poruszania siê po

drogach rowerowych; uczymy

te¿ przepisów. Nasze rajdy to nie

tylko obcowanie z przyrod¹; to

tak¿e nauka o przepisach ruchu

drogowego, nauka prowadz¹ca

do „ma³ego prawa jazdy”, jakim

jest karta rowerowa. Maluch

uczy siê jeŸdziæ w kasku, w ka-

mizelce, przyswaja sobie zasa-

dy bezpiecznej jazdy oraz zagro-

¿enia, p³yn¹ce z ruchu rowero-

wego i samochodowego. „Try-

bik” uczy szacunku dla drugie-

go u¿ytkownika drogi i poszano-

wania dla innych rowerzystów.”

Zachêt¹ do poruszania siê po

Warszawie na jednoœladach jest,

wzorowany na miastach europej-

skich, m.in. Pary¿u i Amsterda-
mie, system wypo¿yczania miej-
skich rowerów. Od kwietnia dzia-
³a on na Bemowie w ramach sys-
temu Bemowo Bike. 1 sierpnia
ruszy³a Miejska Wypo¿yczalnia
Rowerów Veturilo. Rowery mo¿-
na wypo¿yczyæ przy stacjach
metra (od Wawrzyszewa do
Imielina), w ci¹gach pieszych
ulic, m.in. w Alei Jana Paw³a II
(5 stacji), na Krakowskim Przed-
mieœciu, ul. Marsza³kowskiej i
Królewskiej, a tak¿e w Bibliote-
ce Uniwersytetu Warszawskie-
go, Centrum Nauki Kopernik. W
zwi¹zku z budow¹ II linii metra,
na Pradze sieæ wypo¿yczalni ro-
werów Veturilo ma ruszyæ dopie-

ro w marcu 2013 roku.

Aby skorzystaæ z wypo¿y-

czalni, trzeba zarejestrowaæ siê

na stronie internetowej systemu:

Bemowo Bike (www.bemowobi-

ke.pl) lub witrynie wypo¿yczalni

Veturilo (www.veturilo.waw.pl).

Rejestracja w Veturilo kosztuje

10 z³; pierwsze 20 minut wypo-

¿yczenia jest bezp³atne, od 21.

do 60. minuty op³ata wynosi 1

z³, za drug¹ godzinê 3 z³, za

trzeci¹ 5 z³, za czwart¹ i ka¿d¹

nastêpn¹ 7 z³. Z lokalizacj¹

wypo¿yczalni i regulaminem

mo¿na siê zapoznaæ na infolinii

22 244 13 13 i 22 382 13 12.

„Wypo¿yczalnie rowerów to

wspania³a rzecz” – mówi Pawe³

Paczek. Jednoczeœnie wyra¿a

obawê, czy du¿a rzesza rowe-

rzystów nie zak³óci systemu

nierozbudowanych dróg rowe-

rowych. Stawia te¿ pytanie, czy

systemu wypo¿yczalni nie mo-

g³a zbudowaæ polska firma, któ-

ra buduje parkingi rowerowe i

wyposa¿a je w rowery?

Tymi refleksjami Pawe³ Pa-

czek podzieli³ siê z nami w

trakcie przygotowañ do piel-

grzymki rowerowej „Trybika”

do Czêstochowy. Odbywa siê

ona ku pamiêci Marcina Pacz-

ka, za³o¿yciela Klubu Rowero-

wego „Trybik”. Relacja w na-

stêpnym numerze.                     K.
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Prelegenci zabrali nas w œwiat

przedwojennej, warszawskiej

Wis³y – pe³nej parostatków prze-

wo¿¹cych wycieczkowiczów i

piaszczystych pla¿ wype³nio-

nych t³umem pla¿owiczów.

Album ma na celu ukazanie

Wis³y na jej warszawskim od-

cinku - jak na obu brzegach

budowa³o siê miasto i w jaki

sposób ludzie na przestrzeni

wieków korzystali z jej bo-

gactw, mo¿liwoœci i uroków.

Prezentuje tak¿e warszawsk¹

¿eglugê, przeprawy i mosty, fir-

my oraz ludzi, z rzek¹ zwi¹za-

nych. Opisuje np. znany ród

piaskarzy Matraszków, których

potêgê zniszczono w PRL-u.

Czêœæ ze 140 ilustracji po-

chodzi z Archiwum Miasta st.

Warszawy i nie by³a dot¹d pu-

blikowana. W albumie znajdzie-

my np. rycinê Widok z Pragi z

1783, na której widaæ zabudo-

wane wyspy na œrodku rzeki.

S³u¿y³y one jako skuteczne

schronienie podczas zarazy.

Od oko³o 1822 roku istnia³a

na Wiœle ¿egluga parowa.

Pierwsze statki sprowadzone z

Anglii by³y jednak za ciê¿kie i

grzêz³y na mieliznach. Wielkim

entuzjast¹ ¿eglugi by³ Andrzej

hr. Zamoyski, który sam zacz¹³

parostatki budowaæ. By³y one

istnymi dzie³ami sztuki, bowiem

Zamoyski zatrudnia³ najlep-

szych artystów do ich zdobienia

oraz u¿ywa³ najlepszych mate-

ria³ów. Po Zamoyskim war-

szawsk¹ ¿eglugê rozwija³a firma

Fajansów. Przystani wodnych

na lewym brzegu Wis³y by³o w

tym okresie bardzo wiele i cie-

szy³y siê du¿ym zainteresowa-

niem. Parostatki potrafi³y z nich

odp³ywaæ co 10 minut.

W Warszawie przed wojn¹

by³o co najmniej kilkanaœcie

pla¿ miejskich i prywatnych.

Jak co roku, na Pradze odby³o siê wiele uroczystoœci,

upamiêtniaj¹cych wybuch Powstania Warszawskiego.

Jednym z wydarzeñ by³ nieformalny Przejazd œwieczkowy

kilkudziesiêciu rowerzystów z Warszawskiej Masy Krytycznej

œladami walk powstañczych.

Organizowany od szeœciu lat, w tym roku po raz pierwszy

dotar³ tak¿e na Pragê na zaproszenie mieszkañców osiedla Œli-

wice. Tu 1 sierpnia 1944 mia³a miejsce nieudana próba przy-

puszczenia ataku na stacjê Warszawa Praga, podczas której

zginê³o 13 powstañców, zaœ dwóch rannych odwa¿nym miesz-

kankom Œliwic uda³o siê przewieŸæ pod okiem Niemców do Szpi-

tala Praskiego na drewnianym wózku, pod stert¹ ziemniacza-

nych k³¹czy. Z kolei 15 sierpnia dosz³o na Œliwicach do kata-

strofy samolotu Liberator, zestrzelonego przez Niemców pod-

czas dokonywania zrzutów dla Powstania. Pilotowi uda³o siê

unikn¹æ kolejnej tragedii i wyprowadziæ p³on¹cy samolot poza

osiedle. Lecia³ ju¿ jednak tak nisko, ¿e str¹ci³ dwa kominy na

skrajnym jednopiêtrowym domu przy ul. Gersona 3. Spad³ sto

metrów dalej.

Po zapaleniu zniczy przy tablicy pami¹tkowej na ul. Witkiewi-

cza i zapoznaniu siê z dramaturgi¹ tamtych wydarzeñ, pamiêæ

poleg³ych uczczono minut¹ ciszy. Twarze obecnych okry³a czer-

wona poœwiata p³on¹cych flar.

Atrakcj¹ czêœci nieoficjalnej by³y w³asne wypieki oraz pyszny

kompot serwowany ze staromodnej bañki na mleko.              Kr.

Rocznica Powstania

na Œliwicach

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

O warszawskiej Wiœle

w Muzeum Pragi
W tymczasowej siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi od-

by³o siê kolejne spotkanie towarzysz¹ce wystawie „Leniwie

czy z biglem”, prezentowanej w tymczasowej sali wystawo-

wej w Koneserze. Tym razem Tadeusz W. Œwi¹tek i Rafa³

Chwiszczuk, pasjonaci i znawcy starej Warszawy przedsta-

wili swój najnowszy album ksi¹¿kowy pt. ”Królowa Wis³a”.

Znana by³a pla¿a braci Ko-

z³owskich przy Saskiej Kêpie,

gdzie chêtnych z lewego brze-

gu dowozi³ prywatny omnibus,

by³a tam równie¿ szko³a p³y-

wania. W latach 1922-44 dzia-

³a³a pla¿a miejska tzw. Ponia-

tówka, zarz¹dzana przez ro-

dzinê Dreczyñskich. Posiada-

³a szatnie, zatrudnia³a w³asn¹

pielêgniarkê, ratowników, ofe-

rowa³a te¿ dancing. W tym

czasie oferta atrakcyjnego wy-

poczynku po obu stronach rze-

ki by³a bardzo wyrównana.

Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ

zdjêæ mostów. O fotografie mo-

stu Kierbedzia sprzed jego wy-

sadzenia w 1915 jest du¿o trud-

niej ni¿ z czasów póŸniejszych,

z dwoma przês³ami naprawiony-

mi przez Niemców, ale o innym

kszta³cie ni¿ oryginalne. By³ to

pierwszy sta³y most, z pierwsz¹

lini¹ komunikacji miejskiej -

tramwaju konnego. Most Ponia-

towskiego oddano w 1913, a ju¿

w 1915 zosta³ wysadzony przez

wycofuj¹cych siê Rosjan. Uni-

kalna fotografia pokazuje, jak

warszawiacy przeprawiali siê

wówczas przez Wis³ê.

W albumie mo¿na zobaczyæ

tak¿e zdjêcia przedstawiaj¹ce

p³on¹c¹ w 1870 roku ulicê

Z¹bkowsk¹, Cmentarz Bród-

nowski u schy³ku XIX wieku,

koñski targ na Pradze z po-

cz¹tku XX wieku, czy rzeŸniê

prask¹, bardziej cywilizowan¹

ni¿ ta znajduj¹ca siê wówczas

na Solcu.

Album „Królowa Wis³a” zosta³

wydany przez Fundacjê Cultus.

Kr.
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Pierwsza z uchwa³ dotyczy³a

nieudzielenia odpowiedzi przez

w³aœciwego burmistrza i bez-

czynnoœci tego¿ w kwestii bra-

ku drogi dojazdowej do nieru-

chomoœci skar¿¹cego. Uznano

po³owiczn¹ zasadnoœæ skargi.

Komisja Rewizyjna Rady Dziel-

nicy Bia³o³êka, po rozpatrzeniu

skargi, stwierdzi³a niedope³nie-

nie ustawowego terminu udzie-

lenia przez w³aœciwego burmi-

strza odpowiedzi na skargê oraz

niezawiadomienie skar¿¹cego i

niepodanie przyczyny zw³oki,

jak równie¿ niewskazanie nowe-

go terminu za³atwienia sprawy.

W zwi¹zku z powy¿szym, bur-

mistrz powinien doprowadziæ do

niezw³ocznego wystosowania

odpowiedzi na skargê.  Jeœli zaœ

chodzi o drugi cz³on skargi, do-

tycz¹cy rzekomej bezczynnoœci

w³aœciwego burmistrza, w spra-

wie braku drogi dojazdowej do

nieruchomoœci s¹siaduj¹cych z

dzia³k¹ nale¿¹c¹ do skar¿¹ce-

go, uznano jej bezzasadnoœæ,

jako ¿e na przedmiotowym te-

renie dzielnica nie przejmowa-

³a do eksploatacji ani nie utrzy-

mywa³a ¿adnej drogi.

Kolejna uchwa³a, podobna

sprawa. Tym razem za za-

sadn¹ uznano skargê miesz-

kañca na tzw. bezczynnoœæ

organu. Komisja rewizyjna

wnikliwie zbada³a tê kwestiê,

stwierdzaj¹c niedopuszczaln¹

przewlek³oœæ w udzieleniu

skar¿¹cemu odpowiedzi na

jego pismo, zaœ uchwa³a rady

potwierdzi³a ten stan rzeczy.

Teraz, dla odmiany, trochê

nazw nowych ulic. Pozytywnie

zaopiniowano nazwê Przyjaciel-

ska – propozycja Biura Geode-

zji i Katastru Urzêdu m.st. War-

szawy. Ulica znajduje siê pomiê-

dzy Jarzêbinow¹ i Zdziarsk¹. I

kolejne nazwy zaproponowane

przez Zespó³ Nazewnictwa

Miejskiego, na wniosek Biura

Geodezji i Katastru - Mieczys³a-

wy Æwikliñskiej i El¿biety Barsz-

czewskiej. Obie ulice stanowi¹

drogi wewnêtrzne, zaœ ich pa-

tronki to dwie s³ynne polskie ak-

torki. Ostatnia uchwa³a w kate-

gorii nazewnictwa nowych ulic

to nazwa dla skrzy¿owania, a

œciœlej ronda. Pozytywn¹ opiniê

radnych otrzyma³a propozycja

nazwy Rondo László Osvátha

Projekt pierwszej uchwa³y

dotyczy³ zmian w za³¹czniku

dzielnicy Targówek do bud¿etu

m.st. Warszawy na rok 2012.

Omówi³a je skarbnik dzielnicy

El¿bieta Marecka. Wczeœniej

zosta³y pozytywnie zaopiniowa-

ne przez komisje merytoryczne.

Po wyjaœnieniu w¹tpliwoœci,

dotycz¹cych wydatkowania

przez Targówek 50 000 z³ na

znaki drogowe oraz ró¿nic w

dotacjach dla Domów Kultury

(„Œwit” – 83 500 z³, „Zacisze” –

40 000 z³) – uchwa³ê podjêto

15 g³osami, przy 2 wstrzymu-

j¹cych siê. Uchwa³a przewidu-

je m.in.: zwiêkszenie do kwoty

50 162 z³ œrodków finansowych

na realizacjê projektu „Ja i moja

Europa. Miêdzykulturowe wy-

zwania wspó³czesnej edukacji

przedszkolnej”; zwiêkszenie

œrodków w bud¿ecie WIR o

kwotê 350 000 z³ na bie¿¹ce

remonty dróg; zwiêkszenie o

60 000 z³ dotacji dla biblioteki

na zakup nowoœci ksi¹¿kowych.

Po informacji o pozytywnym

zaopiniowaniu przez komisjê

edukacji i kultury, 15 radnych

popar³o, 1 wstrzyma³ siê od g³o-

su w sprawie uchwa³y, w której

Rada Targówka wystêpuje do

Rady Warszawy o podjêcie

uchwa³y o wyposa¿eniu Przed-

szkola nr 123 przy ul. Syrokom-

li w maj¹tek, powsta³y w wyniku

realizacji zadania inwestycyjne-

go pn.” Budowa przedszkola

przy ul. Syrokomli 26” o warto-

œci pocz¹tkowej 13 310 459,05

z³ (budynki z wyposa¿eniem,

plac zabaw, magazyn zewnêtrz-

ny, altany z tarasem, ogrodze-

nie, oœwietlenie terenu, plac go-

spodarczy, plac parkingowy).

Tematem kolejnych uchwa³

by³y opinie o projektach wyka-

zów lokali mieszkalnych, prze-

znaczonych do sprzeda¿y bez-

przetargowej na rzecz ich na-

jemców. Wykaz nr 10/2012,

obejmuj¹cy 3 lokale (2 z ul.

Rembieliñskiej 2 i 1 z ̄ uromiñ-

skiej 14) popar³o w g³osowa-

niu 15 radnych, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. Wykaz nr 11/

2012, obejmuj¹cy 7 lokali (2 z

Bazyliañskiej 8, 2 z Wêgrow-

skiej 3, 2 z Bolivara 8 i 1 ze

Smoleñskiej 75) przyjêty zosta³

jednomyœlnie – 16 g³osami.

Podobna jednomyœlnoœæ za-

panowa³a w g³osowaniu w spra-

wie zaopiniowania Programu

Aktywnoœci Lokalnej na lata:

2012, 2013 i I pó³rocze 2014

roku, realizowanego przez Oœro-

dek Pomocy Spo³ecznej Dziel-

nicy Targówek w ramach projek-

tu systemowego „Aktywny Tar-

gówek”, wspó³finansowanego z

Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego. Program Aktywnoœci

Lokalnej skierowany jest do m³o-

dzie¿y ucz¹cej siê w Zespole

Szkó³ przy ul. Mieszka I i/lub

m³odzie¿y, która przerwa³a na-

ukê ze wzglêdu na przedwcze-

sne rodzicielstwo, nieaktywnej

zawodowo, zagro¿onej wyklu-

czeniem spo³ecznym. Uczestni-

cy bêd¹ rekrutowani dwutorowo:

na podstawie zg³oszeñ dyrekto-

ra i pedagoga szkolnego oraz

wskazania pracowników OPS.

16 g³osami, przy 3 wstrzymu-

j¹cych siê, Rada Targówka ne-

gatywnie zaopiniowa³a projekt

uchwa³y m.st. Warszawa w

sprawie zmiany nazwy ulicy

Œwidnickiej (na odcinku pomiê-

dzy ul. Smoleñsk¹ a Goœciera-

dowsk¹) na ul. ppor. Jana Wój-

cika ps. „Znicz”, oficera Armii

Krajowej. W uzasadnieniu za-

znaczono, ¿e ulica Œwidnicka

nosi tê nazwê od kilkudziesiêciu

lat; w dzielnicy Praga Po³udnie

znajduj¹ siê: ulica  Znicza i Park

Znicza; ppor. Jan Wójcik „Znicz”

mieszka³ na ul. Wileñskiej i do-

wodzi³ atakiem na koszary I Pu-

³ku Piechoty Legii Akademickiej

przy ul. 11 Listopada na Pradze;

Rada Dzielnicy Targówek propo-

nuje upamiêtniæ go na terenie

Pragi Pó³noc.

W ostatniej podjêtej 2 sierp-

nia  uchwale, w zwi¹zku ze z³o-

¿on¹ rezygnacj¹, odwo³ano Jo-

annê Mroczek ze sk³adu komi-

sji infrastruktury, inwestycji i

ochrony œrodowiska i powo³ano

do sk³adu komisji bezpieczeñ-

stwa i porz¹dku publicznego.

W interpelacjach jako pierw-

szy zabra³ g³os Andrzej Gapys,

pytaj¹c o obiekt z paletami,

znajduj¹cy siê za budynkiem

Urzêdu Targówka: kto to wymy-

œli³, kto zaakceptowa³, ile pieniê-

dzy wydatkowano na tê sztukê,

kto o to dba, czy uzgodniono to

z komisj¹ edukacji i kultury, czy

komisja opiniowa³a œrodki finan-

sowe na ten cel? Wyjaœnieñ

udzieli³ wiceburmistrz Krzysztof

Miko³ajewski: obiekt jest opisa-

ny na tablicy, projekt zyska³ II

miejsce w konkursie, znajduje

siê na dzia³ce miejskiej, œrodki

pochodz¹ z bud¿etu miasta i od

sponsorów wspó³pracuj¹cych z

artyst¹. Teren udostêpniony jest

artyœcie do koñca paŸdziernika.

Burmistrz Grzegorz Zawistow-

ski przypomnia³: „O gustach siê

nie dyskutuje, o efektach pracy

artystów – te¿”. Poinformowa³, ¿e

odpowiedzialnoœæ za bezpie-

czeñstwo, ogrodzenie i regula-

min – wzi¹³ na siebie organiza-

tor przedsiêwziêcia. Odmienne

opinie o obiekcie wyrazili: Micha³

Jamiñski i Jêdrzej Kunowski.

Obiektem zainteresowania

oraz kontrowersyjnych opinii

by³ tak¿e Park RzeŸby i ser-

wetki z logo tego obiektu.

Pad³o wiele pytañ, dotycz¹-

cych Miejskiego Systemu Wy-

po¿yczania Rowerów na Tar-

gówku. Z odpowiedzi cz³onków

zarz¹du dzielnicy wynika, ¿e

Targówek chce przyst¹piæ do

systemu, jest koncepcja zorga-

nizowania kilku punktów w po-

rozumieniu z Prag¹ Pó³noc.

W obronie starszych, scho-

rowanych kobiet, eksmitowa-

nych niezgodnie z prawem, wy-

st¹pi³a Agnieszka Kaczmarska.

Sztuka dyskusji

XXXII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Siedem uchwa³, podjêtych w szybkim tempie, a w inter-

pelacjach ¿ywa dyskusja, g³ównie o sztuce – to w skrócie

dorobek sesji Rady Dzielnicy Targówek 2 sierpnia. Obrady

prowadzi³ Zbigniew Poczesny, g³osy liczy³ Daniel Wargocki.

Frekwencja waha³a siê od 15 do 17 osób.

Problemy nie takie znów wakacyjne
Sesja lipcowa, ale problemy ma³o wakacyjne. Podjêto

dwie uchwa³y dotycz¹ce rozpatrzenia skarg mieszkañców

Bia³o³êki na bezczynnoœæ urzêdników.

dla skrzy¿owania ulic Hanki Or-

donówny i Strumykowej.

Patron ronda, wêgierski mi-

nister spraw zagranicznych z

okresu II wojny œwiatowej, po-

maga³ tysi¹com polskich imi-

grantów, którzy trafili do obo-

zów dla uchodŸców na Wê-

grzech. Jego pomnik znajduje

siê w pobli¿u ronda, które nie-

bawem bêdzie nosi³o jego imiê.

I tradycyjne zmiany w bud¿e-

cie. A konkretnie - zmiany w pla-

nie dochodów na 2012 rok, w

planie wydatków bie¿¹cych,

zmiany w planie wydatków ma-

j¹tkowych i w planie dochodów

gromadzonych na wydzielo-

nych rachunkach jednostek bu-

d¿etowych, co oznacza w prak-

tyce finansowanie wydatków na

oœwiatê w bie¿¹cym roku. Za-

cznijmy od dochodów, które

wzrosn¹ w tym roku o 35 tys. z³

z racji wynajmu przez szko³y

pomieszczeñ na cele komercyj-

ne. Œrodki te zostan¹ przezna-

czone na zakup wyposa¿enia,

œrodków czystoœci, energii i

us³ug serwisowych, oczywiœcie

dla placówek oœwiatowych.

W bud¿ecie zmniejsza siê o

35 tys. z³ œrodki na pierwsz¹

fazê budowy ulicy Daniszew-

skiej. Oszczêdzono tê kwotê na

etapie podpisywania umowy na

projekt inwestycji. A¿ 150 tys.

z³ oszczêdzono na budowie

oœwietlenia ulicy Szklarniowej

i to ju¿ na etapie po przetargu

na wykonanie inwestycji.

Mniej o 50 tys. z³ poch³onie

budowa chodnika w ulicy Cali-

neczki. I w tym przypadku

oszczêdnoœci powsta³y po prze-

targu na realizacjê inwestycji.

Oszczêdzamy dalej: budowa

ulicy Drogowej, oszczêdnoœæ –

40 tys. z³, w fazie podpisywania

umowy; budowa Po³¹czonej,

oszczêdnoœæ – 30 tys. z³, po

zakoñczeniu robót drogowych i

drobne 6 tys. z³ oszczêdnoœci na

budowie ulicy Dzikiej Kaczki; 20

tys. z³ oszczêdzono na budowie

oœwietlenia Ostródzkiej od nr 54

do nr 56. Na tym koñczy siê

oszczêdzanie.

Teraz wydajemy. Radni

wnosz¹ o zwiêkszenie œrod-

ków na budowê Mochtyñskiej

o kwotê 331 tys. z³. W trakcie

opracowywania dokumentacji

stwierdzono wystêpowanie

tzw. gruntów nienoœnych i ko-

nieczne s¹ dodatkowe œrodki

z przeznaczeniem na nie-

odzown¹ w tym przypadku wy-

mianê gruntu.

Radni wnosz¹ o zwiêkszenie

œrodków na budowê ulicy Pro-

jektowanej 1L wraz z przed³u-

¿eniem do Skierdowskiej o

kwotê 214,5 tys. z³. S¹ to œrod-

ki potrzebne na wyp³atê od-

szkodowañ dla mieszkañców,

w zwi¹zku z budow¹ drogi tech-

nicznej dla obs³ugi transporto-

wej Oczyszczalni Œcieków

Czajka (zgodnie z umow¹ pod-

pisan¹ 25.05.2012 z MPWiK).

732,5 tys. z³ potrzeba na ko-

lejne odszkodowania dla miesz-

kañców po ustaleniu szczegó-

³owych warunków budowy uli-

cy Szczupaczej (pomiêdzy uli-

cami Dorodn¹ i Portow¹) w celu

polepszenia obs³ugi komunika-

cyjnej projektowanego zespo³u

budynków wielorodzinnych bu-

dowanych przez dewelopera,

który notabene zap³aci³ za bu-

dowê ulicy Szczupaczej.

Na rozbudowê ulic Winoroœli

i Projektowanej 3 potrzeba w

tym roku zaledwie 1 tys. z³. Dla-

czego tylko tyle? Resztê wp³a-

ci³ deweloper, firma BARC. Tak

jak przypadek powy¿szy, tak i

ten jest przyk³adem pomys³o-

woœci w³adz Bia³o³êki, a œciœlej

burmistrza Jacka Kaznowskie-

go, który obliguje deweloperów

buduj¹cych osiedla mieszka-

niowe do równoczesnego budo-

wania infrastruktury im towarzy-

sz¹cej. Na tej samej zasadzie

wykup gruntu pod budowê uli-

cy na dzia³kach z obrêbu 4-16-

36, pokryje w przewa¿aj¹cej

czêœci deweloper – tym razem

firma Dom Development, trze-

ba do³o¿yæ jedynie 14 tys. z³.

(egu)

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 6 m2 po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek

przy ul. Julianowskiej 29, oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka ew. nr 96 w

obrêbie 4-08-19, bêd¹ca w posiadaniu dotychczasowego dzier¿awcy zosta³a przeznaczona

do wydzier¿awienia na okres do 3 lat w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na

ogródek przydomowy.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

1,59 z³ za ogródek przydomowy, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego rocznego

– 9,54 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005

5001 1107 w wysokoœci 20,00 z³ najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku

bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zainteresowani proszeni s¹

o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych kopertach z napisem:

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta na wydzier¿awienie

nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Julianowskiej 29”, bezpoœrednio w

sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w

godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w

dniu 05.09.2012 r. o godz. 1200, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek Urzêdu m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku

do pi¹tku w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ

pod numerem telefonu 22 44-38-827 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

 Burmistrz obieca³ spraw-

dzenie stanu tych spraw i prze-

s³anie informacji do pani rad-

nej. Odpowiadaj¹c na pytanie,

kto odpowiada za sprawy kul-

tury w Dzielnicy Targówek,

wymieni³ wiceburmistrzów:

Krzysztofa Miko³ajewskiego i

S³awomira Antonika (kwestie

finansowe). Regulamin urzêdu

nadal nie zosta³ podpisany

przez prezydenta Warszawy.

Po kilku kolejnych wypowie-

dziach radna Joanna Mroczek

poprosi³a, by dyskusja sta³a

siê merytoryczna. Na ile traf-

ne by³y opinie: „wypowiedzi s¹

komiczne i nieprzyjemne”,

„dyskusja zamienia siê w py-

skówkê” – mo¿na oceniæ, czy-

taj¹c stenogram z sesji.

Przed zakoñczeniem sesji,

na wniosek Anny Moczulskiej,

radni minut¹ ciszy uczcili pa-

miêæ zmar³ego dyrektora SP

84 Andrzeja Zawadzkiego.

K.
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO

UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA

tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl

Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,

by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,

w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

NISKIE CZESNE!   SZKO£A Z TRADYCJAMI!   100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Zacznijmy od opinii klienta,

który mia³ nieszczêœcie zaku-

piæ kupon w Grouponie i zna-

leŸæ siê w Kalince.

Co klient widzia³ po tej stronie baru

Zakupi³em kupon Groupon nie

po raz pierwszy, ale po raz pierw-

szy spotka³o mnie coœ takiego.

Z regu³y ka¿dej restauracji zale-

¿y na pokazaniu siê na promocji

z jak najlepszej strony, ale w Ka-

lince system dzia³a odwrotnie,

postanowiono pokazaæ nam

szczyt beznadziei. W tej restau-

racji, gdyby nie kupon, moja

noga nie posta³aby nawet minu-

ty, jak wiêkszoœci goœci wchodz¹-

cych do lokalu. Poza mn¹ i

osob¹ mi towarzysz¹c¹, odwa-

¿y³a siê tylko para Francuzów.

Kolejne dwie panie wesz³y,

chwyci³y rzucon¹ im na stó³

przez kelnerkê kartê dañ, po

chwili jedna posz³a do toalety, po

powrocie da³a do zrozumienia

kole¿ance, ¿e lepiej tu nie jeœæ i

wysz³y. Na wszelki wypadek i my

nie skorzystaliœmy z toalety. Na-

stêpnie jeszcze minimum cztery

grupy po 3-5 osób wchodzi³y, ro-

bi³y wielkie oczy i czym prêdzej

ucieka³y. Czemu? Z prostej przy-

czyny. WyobraŸmy sobie po-

mieszczenie z meblami z czasów

PRL - ZSRR, ale to jeszcze nie

problem, problem w tym, ¿e od

owych czasów raczej nikt ich nie

odkurza³, a tak¿e nie pomalowa³

lokalu - szaro, brudno, na œcia-

nie jakaœ resztka rury pozosta-

wiona z bli¿ej nieznanych powo-

dów, na lampach kurz tworzy³

œliczne „kotki”, obrusów docze-

ka³y siê zaledwie dwa z bodaj

szeœciu sto³ów. Ca³oœci dope³nia-

³y tandetne szmaty, takie¿ obraz-

ki i meble i ni st¹d ni zow¹d, na

œrodku brudnej œciany, pasuj¹ce

jak piêœæ do nosa - telewizor i mini

wie¿a.

Obs³uga na wstêpie (zazna-

czam, ¿e sala by³a pusta) mia³a

pretensje, ¿e nie zadzwoni³em i

nie zarezerwowa³em miejsca.

Zadziwiaj¹ce, gdybym by³ w³a-

œcicielem takiego lokalu, po uj-

rzeniu jakiegokolwiek klienta,

czym prêdzej rozwija³bym na

powitanie czerwony dywan i wy-

wiesza³ transparent „Zostañ, nie

uciekaj!” Myœla³em, ¿e kelnerka

¿artuje kiedy oznajmi³a mi, ¿e „1

bon mo¿e wykorzystaæ maksy-

malnie 1 osoba podczas 1 wi-

zyty” co znaczy, ¿e tylko ja mogê

korzystaæ, zaœ osoba towarzy-

sz¹ca ma za siebie p³aciæ.

Uœwiadomi³em pani, ¿e wyko-

rzystujê bon tylko ja, ja p³acê, a

z jedzeniem, które zamówiê

mogê zrobiæ co chcê, mogê je

nawet rozdaæ przechodniom. Na

nic siê to nie zda³o, bo oczywi-

œcie przy p³aceniu kelnerka

skrzêtnie odnotowa³a co jad³a

towarzysz¹ca mi osoba i za¿¹-

da³a dop³aty za te dania, a w ra-

mach dobrego serca nie doliczy-

³a jedynie kawy. Mój kupon opie-

wa³ na 100 z³, a zamówi³em za

45 z³ ... czyli za mniej ni¿ zap³a-

ci³em w Groupon. Po prostu g³u-

pio mi by³o wyk³ócaæ siê w obec-

noœci osoby mi towarzysz¹cej.

A teraz serwowane dania. Za-

mówionego cappuccino nie by³o

– zepsu³ siê przycisk w ekspre-

sie, czy te¿ barmanka nie umia-

³a go wcisn¹æ. Zup¹ dnia by³o

charczo, zupa kaukaska za 15 z³

– bli¿ej nieokreœlone zlewki resz-

tek obiadowych. Danie g³ówne –

szumnie zapowiadany jagniêcy

szasz³yk gruziñski z zestawem

tradycyjnych dodatków i sosem

tkemali za 30 z³. Tradycyjne do-

datki to jakieœ resztki warzyw, sos

tkemali to ³y¿ka ohydnego sosu

barbecue – pewnie z jakiegoœ

plastikowego pojemnika, kupio-

ny z najni¿szej pó³ki w hurtowni.

Szczyt wszystkiego to jagniêci-

na – piêæ maleñkich kawa³ecz-

ków starego, ¿ylastego barana.

Osobie towarzysz¹cej próbo-

wa³em wyperswadowaæ zama-

wianie w takim miejscu ryby, ale

nie pos³ucha³a. Sma¿ona dora-

da za 28 z³ by³a sma¿ona ... tyle,

¿e w 1/3, reszta surowa. Gdybym

by³ chamem, wzi¹³bym talerz z

tym daniem, przeszed³bym za

zas³onkê oddzielaj¹c¹ salê od

kuchni i cisn¹³bym tym talerzem

w kucharza. Obs³uga, jak wspo-

mnia³em wczeœniej, kart podaæ

nie umie, rzuca na stó³ jakby

chcia³a powiedzieæ „Po co do

cholery tu przyszed³eœ? Mog³am

nadal rozwi¹zywaæ krzy¿ówkê...”

Doliczaniu serwisu do ra-

chunku siê nie dziwiê, inaczej

nikt przy zdrowych zmys³ach nie

da³by grosza napiwku. Proszê

odpuœciæ sobie tê knajpê, niech

padnie, a na razie warto zapro-

siæ tu Sanepid i Skarbówkê.

Zaklête rewiry

Na fasadzie Kalinki wisz¹ dwie

po¿ó³k³e kartki, ot takie odrêcz-

nie napisane. Jak powiadaj¹ miej-

scowi, kartki wisz¹ tu od lat. Oto

oryginalna treœæ kartki numer je-

den – „Zatrudnie barmanke” i kart-

ki numer dwa – „Zatrudniê pani¹

umiej¹c¹ gotowaæ i Barmanke”.

Za dobr¹ monetê wziê³y te kartki

dwie nasze czytelniczki.

Mówi Anna: Jestem w tym

najgorszym wieku, mam 55 lat.

Pomimo wy¿szego wykszta³ce-

nia od dwóch lat jestem bezro-

botna. Mam za sob¹ niekoñcz¹-

ce siê pasmo pora¿ek, jeœli cho-

dzi o poszukiwanie i próby pod-

jêcia pracy. Nie czas tu i miej-

sce, by o tym mówiæ. Zobaczy-

³am tê kartkê i pomyœla³am, ¿e

restauracja wygl¹da na tyle

skromnie, ¿e mo¿e tu wreszcie

uda mi siê znaleŸæ jakieœ zajê-

cie. Wesz³am i zapyta³am o sze-

fostwo, akurat by³o. Pani poin-

formowa³a mnie, ¿e popracujê

jeden dzieñ na próbê i jeœli siê

sprawdzê, zatrudni mnie. Praco-

wa³am 8,5 godziny. Praca ciê¿-

ka, bo warunki ma³o komforto-

we. Na zapleczu nie bardzo na-

wet by³o gdzie usi¹œæ. Jedno

mogê powiedzieæ – nie chcia³a-

bym byæ klientk¹ tej restauracji.

Zaplecze wprost prosi siê o wi-

zytê Sanepidu. Nie rozumiem,

jakim sposobem lokal przecho-

dzi przez kontrole. Stosunek

szefostwa do personelu – trak-

towanie jak powietrze, w najlep-

szym razie. Ca³y dzieñ w niemi-

³osiernym gor¹cu (bardzo kiep-

ska wentylacja) obiera³am kilo-

gramy warzyw i ziemniaków, pil-

nowa³am i miesza³am gotuj¹ce

siê zupy i dusz¹ce siê miêso.

Dzieñ dobieg³ koñca, ledwo sta-

³am na nogach, ale stara³am siê

bardzo, wiedz¹c, ¿e od tego za-

le¿y moja przysz³a praca. Sze-

fowej ju¿ nie by³o, zapyta³am

kogoœ z obs³ugi kiedy otrzymam

zap³atê, w odpowiedzi us³ysza-

³am, ¿e mam zostawiæ numer te-

lefonu, szefowa jutro do mnie za-

dzwoni i powie czy bêdê praco-

waæ, a tak¿e zap³aci mi za wy-

konan¹ pracê. Nazajutrz telefo-

nu nie by³o, zadzwoni³am wiêc

ja nastêpnego dnia. Ktoœ z ob-

s³ugi powiedzia³, ¿e w zasadzie

zap³ata siê nie nale¿y, bo praca

by³a na próbê, zrobi³am ma³o, a

szefostwo nie jest zainteresowa-

ne dalsz¹ wspó³prac¹ ze mn¹.

Koniec, kropka. Tego ju¿ by³o za

wiele, rozp³aka³am siê. Nie dr¹-

¿y³am wiêcej tematu, wstyd mi

by³o przed sam¹ sob¹ dopomi-

naæ siê o te marne grosze, które

pewnie by mi zap³acili. Czu³a-

bym siê jeszcze gorzej naciska-

j¹c. Zupe³nym przypadkiem zga-

da³am siê z moj¹ s¹siadk¹, któ-

ra równie¿ wpad³a w sid³a Ka-

linki. Spotka³o j¹ dok³adnie to

samo. Wygl¹da na to, ¿e szefo-

stwo restauracji znalaz³o sposób

na bezp³atn¹ pracê podkuchci-

ków. Uwa¿am, ¿e jest to obrzy-

dliwe i niedopuszczalne. Prze-

strzegam wszystkich, którzy

skusiliby siê t¹ ofert¹ pracy.

Mówi Zofia: Nic nie wiedz¹c o

tym, ¿e s¹siadka wpakowa³a siê

w kaba³ê te¿ wpad³am. Jestem

nauczycielk¹, od pó³tora roku nie

mam pracy. D³ugo bi³am siê z my-

œlami co robiæ, a¿ moj¹ uwagê

przyku³a po¿ó³k³a kartka na re-

stauracji Kalinka. Wesz³am od

razu, ¿eby siê nie rozmyœliæ, bo

miejsce nie jest zbyt zachêcaj¹-

ce. Szefowa, czy ktoœ w tym sty-

lu, od razu zleci³a mi pracê – obie-

ranie i tarkowanie (maszynka

elektryczna, na szczêœcie) 10 kg

buraków, krojenie 5 kg miêsa, i 4

kg cebuli, pilnowanie gulaszu.

Kroi³am tê cebulê ³ykaj¹c ³zy, go-

r¹co by³o niemo¿liwie, wentylacja

¿adna, a na dworze powy¿ej

30oC, ale nie da³am siê zw¹tpie-

niu, bo bardzo zale¿y mi na ja-

kiejkolwiek pracy. Zaplecze re-

stauracji jest brudne, przysi¹œæ na

chwilê nie ma gdzie – nogi wra-

staj¹. Estetyka przygotowywania

potraw – ¿adna. Sma¿y siê na

oleju tak gêstym, ¿e dos³ownie

³y¿ka w nim staje. Kolor tego ole-

ju bardziej przypomina olej samo-

chodowy, mam wra¿enie, ¿e

sma¿y siê w nim po kilkadziesi¹t

razy. Jedyny pozytyw, a raczej

spe³nienie wymogu przepisów

BHP – dwulitrowa butelka wody

do picia dla ka¿dego pracownika.

Pracowa³am 9 godzin, w miêdzy-

czasie szefowa siê zmy³a, jakiœ

m³ody cz³owiek poinformowa³

mnie, ¿e na dzisiaj wystarczy i ¿e

szefowa jutro do mnie zadzwoni i

powie czy siê nadam – dos³ow-

nie tak. Jak siê domyœli³am, by³

to syn szefowej. Nastêpnego dnia

– jak siê zreszt¹ spodziewa³am –

telefonu nie by³o. Po weekendzie

posz³am do Kalinki. Tym razem

m³ody cz³owiek powiedzia³, ¿e

matki nie ma i w najbli¿szym cza-

sie nie bêdzie. Zapyta³am co z za-

p³at¹ za przepracowane godziny,

us³ysza³am, ¿e on nic nie wie. Po-

straszy³am go pras¹ – jedyne co

w desperacji przysz³o mi do g³o-

wy. Postanowi³am nie odpusz-

czaæ i wybra³am siê do Kalinki na-

stêpnego dnia. Tym razem przyj¹³

mnie jakiœ mê¿czyzna i stwierdzi³,

¿e nic nie zrobi³am, wiêc nie ma

za co p³aciæ. Wyliczy³am swoje

czynnoœci i za¿¹da³am zap³aty,

po najni¿szej stawce, co da³o 65

z³. Zagrozi³am tym razem bodaj-

¿e Inspekcj¹ Pracy. Mê¿czyzna

powiedzia³, ¿e mo¿e mi zap³aciæ

20 z³! Nie mog³am siê opanowaæ

i ze z³oœci¹ rzuci³am, ¿e przez 9

godzin wiêcej by³abym w stanie

wy¿ebraæ. Nie przyjê³am tej

ja³mu¿ny.

Wydaje siê, ¿e jakikolwiek

komentarz jest zbêdny.

(egu)

Omijajcie Kalinkê
Proponujemy omijaæ du¿ym ³ukiem restauracjê Kalinka

przy Kijowskiej 11. Wiêkszy koszmar gastronomiczny trud-

no sobie wyobraziæ, tandeta i brak estetyki wystroju pora¿a

i odstrêcza, toaleta przypomina te najgorsze rodem z ko-

muny. Personel – nieciekawy, szefostwo w roli pracodawcy

niczym z „Zaklêtych rewirów”.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ zagospodarowana o powierzchni 1592 m2, po³o¿ona w Warszawie na

terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Praskiej/Biruty, oznaczona w ewidencji gruntów

jako dz. ew. nr 116 w obrêbie 4-10-12 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na

okres 3 lat w drodze II konkursu ofert z przeznaczeniem na teren zielony, ogródek.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

0,05 z³/m2 £¹czna wysokoœæ miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wynosi 79,60 z³ +

podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu osób trzecich.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 100,00 z³ najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r. Za datê wniesienia wadium

uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy. Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert

w nieprzejrzystych, zamkniêtych kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego

Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci

po³o¿onej w Warszawie przy ul. Praskiej/Biruty ”, bezpoœrednio w sekretariacie

Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 04.09.2012 r. o godz. 1100,

w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do

pi¹tku w godzinach 800-1600.

Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Tarcze pe³ne roboty
tym miejscu palami i œcianami

szczelinowymi i niemal gotowe

by³y przejœcia podziemne. Za-

lewano betonem ostatnie frag-

menty górnej p³yty stropowej o

wymiarach 18 x 24 m. Oczywi-

œcie, tu równie¿ pojawi³ siê

otwór technologiczny, przez

który wprowadzone zostan¹

pod ziemiê maszyny i przez któ-

ry bêdzie wydobywany urobek.

Tymczasem na powierzchni zie-

mi trwa³y prace przygotowaw-

cze do przeniesienia na ni¹ ru-

chu samochodowego i tramwa-

jowego z alei Jana Paw³a II.

Zanim rozpocznie siê budo-

wa wschodniej czêœci stacji,

logistycznie trudna, bowiem

znajduje siê pod samym cen-

trum Ronda ONZ, trzeba jesz-

cze przywróciæ ruch na ron-

dzie, w tych miejscach, gdzie

jest to mo¿liwe, a wiêc tam,

gdzie prace schodz¹ pod zie-

dokoñczenie ze str. 1 miê i zwalniaj¹ teren na po-

wierzchni. Budowa wschodniej

czêœci stacji bêdzie wymaga-

³a powa¿nych zmian – obie

jezdnie alei Jana Paw³a II,

wraz z torowiskiem tramwajo-

wym, zostan¹ przesuniête na

wspomniany wy¿ej uwolniony,

zasypany i wyrównany teren.

A w miejscu, gdzie jeszcze nie-

dawno by³y jezdnie i torowisko,

powstan¹ przejœcia podziem-

ne, sekcje œcian szczelino-

wych i kolejne partie stropu

nowej stacji metra. Przek³ada-

nie, przek³adanie i jeszcze raz

przek³adanie. Nie ma innego

wyjœcia, kiedy kolej podziem-

na powstaje w gotowej ju¿ in-

frastrukturze wielkiego miasta.

20 lipca – 450 metrów tunelu

Tak, tak, a œciœlej nawet 453

metry pokona³a do tego dnia

tarcza TBM Anna, co oznacza,

¿e ma ju¿ za sob¹ po³owê wy-

znaczonej trasy. Minê³a wen-

tylatorniê szlakow¹ II linii me-

tra (konstrukcja s³u¿¹ca wy-

mianie powietrza w tunelu,

znajduj¹ca siê na wysokoœci

Miedzianej, 395 metrów od

szybu startowego) i pod¹¿y³a

w kierunku Fabryki Norblina.

Ostatnie osi¹gi Anny w tam-

tych dniach – olimpijskie – 20

metrów na dobê.

Po kilkunastu dniach posto-

ju ponownie ruszy³a do pracy

równie¿ Maria, wykonuj¹c od

razu kolejne 10 metrów tunelu

pó³nocnego. Przymusowy po-

stój obu tarcz mia³ powa¿ne

uzasadnienie – oczekiwanie

na pod³¹czenie taœmoci¹gów

odprowadzaj¹cych urobek.

Przed zatrzymaniem tarcz zie-

mia by³a transportowana w

kontenerach, przy u¿yciu spe-

cjalnych pojazdów ciê¿aro-

wych, tzw. multicarów.

Stacja Powiœle w podwójnej roli

Zanim bêdzie stacj¹ w doce-

lowym kszta³cie, jej korpus zo-

stanie wykorzystany – ju¿ w

koñcu sierpnia – jako do³ek star-

towy dla kolejnych tarcz TBM,

zapowiadanej przez nas Wis³y i

czwartej tarczy, na razie bezi-

miennej. Obie wyrusz¹ w³aœnie

z Powiœla, w kierunku Dworca

Wileñskiego. Przy Wybrze¿u

Koœciuszkowskim powsta³a p³y-

ta fundamentowa zachodniej

czêœci stacji. Bêdzie stanowiæ

przejœciowo dno szybu starto-

wego, nad którym powstan¹

jeszcze tzw. ³o¿a dla tarcz TBM,

które sprawi¹, ¿e gigantyczne

krety zostan¹ bezpiecznie

umieszczone na owej p³ycie.

Konstrukcja powstrzyma rów-

nie¿ wody gruntowe napieraj¹-

ce na dno. W jej dolnych par-

tiach instaluje siê szyny, po któ-

rych pojad¹ kolejne fragmenty

zaplecza technicznego tarcz.

Wschodnia czêœæ stacji Po-

wiœle powstaje nieco bli¿ej Wi-

s³y. Tu pod zwa³ami ziemi zni-

ka ju¿ strop stacji. Wschodnia

czêœæ znajduje siê dok³adnie

miêdzy tunelem Wis³ostrady a

Wis³¹, 15-metrowy otwór tech-

nologiczny daje ogl¹d ostatnie-

go, podziemnego piêtra stacji

z zarysem prowadz¹cych doñ

schodów, którymi przyszli pa-

sa¿erowie II linii metra bêd¹

wêdrowaæ na peron.

Tym razem na krótko rozsta-

jemy siê z budow¹. Za dwa ty-

godnie powracamy z nowymi

informacjami.                 (egu)



6  nowa gazeta praska

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

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI dla uczniów

szkó³ podstawowych i

œrednich, 501-301-595

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka,

chemia, tel. 500-865-729

POLSKI 602-678-811

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

9 LAT prania dywanów,

tapicerki meblowej,

samochodowej Karcherem

502-928-147

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

A-Z remonty, wykoñczenia

602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

AUTO-NAPRAWY elektryka,

mechanika, przegl¹dy

516-133-188

CHWILÓWKI, po¿yczki bez

BIK, szybko i dyskretnie,

tel. 784-989-536

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MALOWANIE, remonty

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 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

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.

D

R
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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

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii 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 manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu 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 wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu 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:

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 i 29 sierpnia

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

mini og³oszenia

PO¯YCZKI bankowe,

hipoteczne, konsolidacyjne

z dojazdem do klienta

506-152-099

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

18-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

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

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki,

502-011-257

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

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

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Proszê Szanownych Pañstwa. S³owa

poni¿sze œlê do Was z Krynicy Morskiej.

Przyby³em w to miejsce, aby zasmakowaæ

odwrócenia ról pomiêdzy ojcem a synem.

Tzn. dziecko pracowa³o, a rodzice odpo-

czywali. Harmonia ¿ycia zagra³a jak naj-

lepiej, poniewa¿ œwiadomoœæ, ¿e ¿adna

praca nie hañbi, wydaje dobre owoce.

Co do Krynicy M. Miejsce godne ku-

rortu. Aliœci architektura g³ównej ulicy nie

pasuje do miana. Handel sympatyczny,

poci¹gaj¹cy, ale namiotowy. Co kilka kro-

ków pomiêdzy namiotami sklepo-deski,

zbite jak budy dla niechcianych psów. Po-

tencjum nie na miarê kurortu.

Odpocz¹³em œwietnie w active zone –

szko³y i campingu wind-surfingowego, któ-

ry przyci¹ga si³¹ morza, fachowoœci¹ in-

struktorów i rzadkim wysublimowanym jaz-

zem, za którego dobór chylê czo³a. Krynico

M. i active zone - trzymam za Was kciuki.

A teraz kilka s³ów na nasze tematy:

proponujê brak kultury posiadania zwie-

rz¹t na wakacjach.

Z pozycji kuracjusza, który przemie-

rza ok. 1500 metrów, aby po¿eglowaæ na

archaicznym zestawie windsurfingowym,

przechodzi³em wzd³u¿ posesji po³o¿onych

na ulicy Rybackiej.

Nie pamiêtam, pod jakimi wypoczyn-

kowymi numerami przybyli s³odcy w³aœci-

ciele kotów, prowadzanych w szelkach,

mówi¹cy, g³oœno: Mambo - uspokój siê –

nie atakuj Lucjusza lub spokojnie zjedz

rybkê. I to, co mnie najbardziej rozczula-

³o: Riki, przestañ siê na nich gapiæ. Tzn.

na podobnych do mnie, przechodz¹cych

przed nosem Rikiego.

Wiek w³aœcicieli by³ adekwatny do po-

ziomu s³odyczy i abstrakcji. Poziom szkód

od kotów – ZERO.

Aliœci psiarze maj¹ du¿o wiêkszy problem.

„Lans” i dominacja.

Szybkie cabrio. Jedno niewielkie w

Krynicy M., skrzy¿owanie z pieskiem w

tle, to oczywiœcie standard. Dlaczego,

wbrew pozorom, inteligentny york, pudel,

sznaucer miniaturowy, shih-tsu, shar-pei,

dobrze zbudowany ratler, czyli pinczer mi-

niaturowy od biedy west highland white

terrier to potencjalne ofiary bezmyœlno-

œci campingowej?

Otó¿ te ma³e rasy nie wiedz¹, ¿e s¹

ma³e. Zdarza siê tak, ¿e na ten sam cam-

ping przyje¿d¿a ktoœ z podobnym profi-

lem rasy, wiêkszym i silniejszym fizycz-

nie. Zaczyna siê psia bójka na wakacjach

z niezdrowym dominowaniem ludzi nad

ludŸmi.

Proszê Szanownych Pañstwa, hotel,

kurort, camping, psiaki, koty i inne stwo-

ry doskonale czuj¹ czas urlopu. Uczest-

nicz¹ w odpoczynku z nami.

Budy i kultura
Proszê Was, aby nasze stwory poczu³y

siê bezpiecznie. Kilka pytañ do recepcjo-

nistki, smycz i kaganiec podczas pierw-

szych spacerów uchroni¹ przed k³opotami.

Proszê, abyœcie nie byli œmieszni jako uto¿-

samieni ze swymi samcami (samicami alfa) kie-

dy ma³y piesek broni swojego „terytorium” przed

„nowym”, du¿ym. Szkoda, by którekolwiek ¿ycie

zwierzaka gas³o po zagryzieniu. Dziêki temu

wakacje nie musz¹ zamieniæ siê w koszmar.

Spokojny, m¹dry, ³agodny i grzeczny, bardzo dobrze zachowuje siê zarówno w domu jak i na

spacerach. Jest piêknym psem o d³ugiej, miêkkiej, z³ocisto rudej sierœci. Mia³ kiedyœ dom,

który straci³ z powodu k³opotów rodzinnych w³aœcicielki. To wymarzony przyjaciel rodziny,

serdeczny dla dzieci oraz dla innych zwierz¹t – uwielbia koty!

Szukamy mu domu, gdzie bêdzie traktowany jak cz³onek rodziny. Nie oddamy go na ³añcuch

ani do budy. Z nowym opiekunem podpiszemy umowê adopcyjn¹.

Tel. w sprawie adopcji 722-524-754

Mamy do adopcji fantastycznego psa Karmela!

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 13.08.2012r. zosta³y

wywieszone na 21 dni i podane do publicznej

wiadomoœci:

- wykaz nr 10/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z u³amkowym udzia³em we w³asnoœci gruntu,

- wykaz nr 11/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej

czêœci gruntu.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 4 m2 po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek

przy ul. Boles³awickiej 19a, oznaczona w ewidencji gruntów jako dzia³ka ew. nr 117

w obrêbie 4-08-19, bêd¹ca w posiadaniu dotychczasowego dzier¿awcy zosta³a

przeznaczona do wydzier¿awienia na okres do 3 lat w drodze konkursu ofert z prze-

znaczeniem na teren do obs³ugi budynku mieszkalnego.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

3,99 z³ za teren do obs³ugi budynku mieszkalnego, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu

dzier¿awnego rocznego – 15,96 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy– Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 40,00 z³ najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r. Za datê wniesienia wadium uwa¿a

siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy. Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych,

zamkniêtych kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura

Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20,

00-983 Warszawa. „Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w

Warszawie przy ul. Boles³awicka 19a”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury

Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej

do dnia  30.08.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie

siê w dniu 05.09.2012 r. o godz. 1230, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20,

pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek Urzêdu m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku

do pi¹tku w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ

pod numerem telefonu 22 44-38-827 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Obiektywny PO-radnik

Lewa strona medalu

Kiedy szeœæ lat temu rozpoczyna³em

starania o usuniêcie z Placu Wileñskie-

go haniebnego pomnika tzw. Braterstwa

broni, by³em osamotniony. K³amliwy mo-

nument zdawa³ siê nikomu nie przeszka-

dzaæ. Gazeta Wyborcza i TVN jeŸdzi³y po

mnie jak po ³ysej kobyle, a moje œrodo-

wisko siedzia³o cicho.

Trzeba by³o okazji, jak¹ stworzy³a

budowa II linii metra, by dyskusja o po-

mniku „czterech œpi¹cych” zainteresowa-

³a powo³ane do tego organy publiczne.

Liczne œrodowiska spo³eczne i mieszkañ-

cy zorganizowali g³oœny protest. Radni

dzielnicy, którzy przez tyle lat siedzieli

jak myszy pod miot³¹, zaczêli zbieraæ

podpisy przeciw pomnikowi. Oœmieli³a

ich zdecydowana postawa mieszkañców,

zw³aszcza najbli¿szej Wspólnoty Miesz-

kaniowej. Okaza³o siê bowiem, ¿e ludzie

chc¹ czegoœ wiêcej ni¿ tylko ciep³ej wody

w kranie. Chc¹ godnoœci i prawdy.

Traktujê jako osobisty sukces fakt, ¿e

tak¿e inni radni Rady Warszawy oraz po-

s³owie mojej partii, którzy dotychczas

starali siê trzymaæ z daleka od tego te-

matu, zaanga¿owali siê w sprawê. Nie

sposób pomin¹æ tu roli nowych w³adz

okrêgowych sto³ecznego PiS, w tym pre-

zesa Mariusza Kamiñskiego. Nada³ on

dzia³aniom Prawa i Sprawiedliwoœci w

Warszawie bardziej ideowy i zdecydowa-

ny charakter.

Dlaczego pomnik „Braterstwa Broni”

to k³amstwo i hañba dla wszystkich Po-

laków, pisa³em ju¿ wielokrotnie. Ale ni-

gdy wczeœniej nie byliœmy tak blisko po-

gonienia bolszewika z pomnika.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejmaciejowski.pl

Raz na cztery lata miêdzynarodowa

œmietanka sportowców spotyka siê, by

wspólnie dowieœæ s³usznoœci idei wskrze-

siciela nowo¿ytnych igrzysk olimpijskich

barona de Coubertina. Wiele w tym blich-

tru ze strony organizatorów, du¿o emo-

cji kibiców, ma³o pieniêdzy (dla uczest-

ników), wiele nadziei dla wszystkich.

Sukces w tej imprezie otwiera jednak

drzwi do mitingów, zawodów, turniejów,

pokazów i polityki, w których s¹ praw-

dziwe pieni¹dze. Sukces w tej imprezie

to powód dla polityków do nadawania

orderów i odznaczeñ. Sukces w tej im-

prezie to przejœcie do historii.

Po ostatnich olimpiadach tak¿e w tej w

Londynie sukcesy naszych doœæ mizerne,

wiêc i deszczu odznaczeñ nie bêdzie. Dwu-

stu kilkudziesiêcioosobowa reprezentacja

wraca z dziesiêcioma medalami. Sukces to

to nie jest. Z ca³ym szacunkiem podcho-

dzê do ka¿dego medalu, który zdobyli pol-

scy sportowcy. Poprzedzi³a go olbrzymia

ciê¿ka praca i dopiero sukces na olimpia-

dzie czy mistrzostwach œwiata wydobywa

ich zdobywcê z ca³ej anonimowej masy. O

mistrzu olimpijskim Zieliñskim z tegorocz-

nych igrzysk dowiedzia³em siê w momen-

cie, gdy dŸwiga³ swój ciê¿ar. Podobnie by³o,

gdy cztery lata temu za swój skok olimpij-

skim laurem zosta³ nagrodzony gimnastyk

Blanik - dziœ pose³ Blanik. Talenty takie jak

Ma³ysz czy Majewski trwaj¹ce latami na

sportowej arenie nie rodz¹ siê codziennie.

Od uniesienia do poni¿enia w sporcie je-

den krok. S³ucha³em komentarzy na temat

wystêpu Otylii Jêdrzejczak i czu³em nie-

smak. Wiadomo by³o, ¿e nie mog³a dorów-

naæ aktualnie najlepszym na œwiecie. Po-

winno siê doceniæ udzia³. Tym bardziej, ¿e

trenowa³a za swoje.

Zdumiony by³em podejœciem do tur-

nieju naszych tenisistów. Druga rakieta

œwiata Radwañska bardziej by³a chyba

zainteresowana kolejnym turniejem

WTC, gdzie jest kasa ni¿ medalem olim-

pijskim i w pierwszej rundzie turnieju za-

koñczy³a swój udzia³. Podziwia³em Ame-

rykankê Serenê Williams, która w teni-

sie osi¹gnê³a prawie wszystko, a z dwóch

z³otych londyñskich medali olimpijskich

w singlu i deblu cieszy³a siê jak dziecko.

W sporcie zawsze coœ siê zaczyna i coœ

koñczy. By³ czas prehistorycznych ubie-

I po olimpiadzie

g³owiecznych ju¿ wielokrotnych z³otych

medalistów d³ugodystansowca Paavo Nur-

miego, p³ywaka Marka Spitza, bardziej

wspó³czesnych biegacza i skoczka Carla

Lewisa, koñcz¹cego aktualnie karierê

tak¿e p³ywaka Michaela Phelpsa czy

szybkobiegacza Usaina Bolta. Mam na-

dziejê, ¿e kolejne lata zdominuj¹ w swo-

ich dyscyplinach m³ociarka Anita W³odar-

czyk, do sukcesów lat minionych Koza-

kiewicza i Œlusarskiego nawi¹¿e skoczek

o tyczce Pawe³ Wojciechowski, aktualny

mistrz œwiata i pechowiec olimpijski. Mam

nadziejê, ¿e pojawi¹ siê mistrzowie na

miarê gimnastyka Blanika, p³ywaczki Jê-

drzejczak, wioœlarzy Kucharskiego i Sy-

cza, chodziarza Korzeniowskiego, kulo-

miotów Skolimowskiej i Komara, skocz-

ka Wszo³y, m³ociarza Zió³kowskiego,

strzelców Zapêdzkiego i Mauer, zapaœni-

ków Lipienia, Wolnego, Wroñskiego i Za-

wadzkiego, ¿eglarza Kusznierewicza, piê-

cioboistów Pyciaka i Skrzypaszka, judo-

ków Nastuli i Legienia, bokserów Ka-

sprzyka, Kuleja, Grudnia, Rybickiego i

Szczepañskiego, biegaczy Szewiñskiej i

Malinowskiego, ciê¿arowców Baszanow-

skiego, Smalcerza i wielu, wielu innych,

którzy osi¹gali sukcesy na olimpiadach

jeszcze przed moim urodzeniem. Mam

nadziejê, ¿e na kolejnej olimpiadzie w

Rio de Janeiro pojawi siê ponownie pol-

ski Wunderteam.

Niepoprawny kibic

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Obchodziliœmy w³aœnie kolejn¹ rocz-

nicê Bitwy Warszawskiej stoczonej w

dniach 13-25 sierpnia 1920 roku pod-

czas wojny polsko – bolszewickiej. Ba-

talia ta zadecydowa³a w du¿ej mierze

o zachowaniu niepodleg³oœci przez Pol-

skê i stabilizacji sytuacji w ówczesnej Eu-

ropie. O ogromnym znaczeniu Bitwy

Warszawskiej œwiadcz¹ chocia¿by ko-

mentarze zagranicznych ekspertów od

polityki i wojskowoœci. Ambasador bry-

tyjski w przedwojennej Polsce – lord

Edgar Vincent D’Abernon nazwa³ j¹

„osiemnast¹ decyduj¹c¹ bitw¹ w dzie-

jach œwiata”. Simon Goodough znany

popularyzator historii wojen i wojsko-

woœci postawi³ Józefa Pi³sudskiego w

krêgu zwyciêzców 27 najwiêkszych bi-

tew w dziejach œwiata, a francuski ge-

nera³ Louis Faury porówna³ Bitwê War-

szawsk¹ do Bitwy pod Wiedniem.

Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wyda-

rzenia z sierpnia 1920 roku odbywaj¹

siê cyklicznie ju¿ od wielu lat. Nie mniej

jednak chyba najwy¿szy czas, aby za-

stanowiæ siê nad zorganizowaniem sta-

³ej ekspozycji, która by³aby nie tylko wy-

razem ho³du dla walcz¹cych wówczas Po-

laków, ale równie¿ najlepszym Ÿród³em

wiedzy na temat przebiegu bitwy i jej

uczestników.  Kilka dni temu zwróci³em

siê wiêc do Prezydent Warszawy Hanny

Gronkiewicz-Waltz z propozycj¹ utwo-

rzenia Muzeum Bitwy Warszawskiej

1920 roku. Uwa¿am bowiem, ¿e powsta-

nie takiej instytucji kultury powinno byæ

zainicjowane przez m.st. Warszawê, a jej

prowadzenie mog³oby byæ wspólne np.

z samorz¹dem województwa mazowiec-

kiego i/lub Ministerstwem Kultury.

Na siedzibê muzeum zaproponowa-

³em. Pa³acyk Konopackiego po³o¿ony na

Pradze przy ul. Strzeleckiej 11/13. Bu-

dynek ten nale¿y do m.st. Warszawy,

jednak z powodu braku œrodków finan-

sowych nie jest remontowany i popada

w ruinê, mimo ¿e od 2005 roku znajdu-

je siê w rejestrze zabytków. W pobli¿u

Pa³acyku, przy ulicy 11 Listopada znaj-

duj¹ siê budynki koszar wojskowych po

2. Orenburskim Pu³ku Kozaków, które

w okresie miêdzywojennym wykorzystywa-

ne by³y g³ównie jako siedziba 36. Pu³ku

Piechoty Legii Akademickiej, sk³adaj¹ce-

go siê w du¿ej mierze z ochotników spo-

œród studentów uczelni warszawskich. W

1919 r. pu³k wyruszy³ na odsiecz Lwo-

wa, przerywaj¹c pierœcieñ oblê¿enia, a

nastêpnie ofiarnie walczy³ w wojnie pol-

sko-bolszewickiej 1920 roku i Bitwie

Warszawskiej. Ma³o kto wie, ¿e w pierw-

szych latach niepodleg³oœci w koszarach

przy ul. 11 Listopada pracowa³ Naczel-

nik Pañstwa Polskiego Józef Pi³sudski.

Zaproponowana przeze mnie lokaliza-

cja muzeum jest wiêc nie tylko uzasad-

niona merytorycznie, ale równie¿ po-

zwoli na uratowanie jednego z wa¿niej-

szych obiektów na mapie Pragi.

Mam nadziejê, ¿e zaproponowana

przeze mnie idea Muzeum Bitwy War-

szawskiej 1920 roku zyska uznanie i

wsparcie Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo

bez w¹tpienia tak wa¿ne wydarzenie w

historii Polski na to zas³uguje. Idealnie

by³oby, gdyby uda³o siê uruchomiæ mu-

zeum w 95. rocznicê bitwy, w 2015 roku.

Patrz¹c na nieporadnoœæ rz¹dz¹cych War-

szaw¹ – chocia¿by przy okazji Muzeum

Sztuki Nowoczesnej - nie wiem, czy to siê

uda. Ale mo¿e przynajmniej zacznijmy…

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Muzeum Bitwy Warszawskiej

na Pradze

Rada wielu

Od 68 lat, dzieñ 1 sierpnia to dla Po-

laków, a w szczególnoœci warszawiaków,

data magiczna. To dzieñ refleksji, zadu-

my i oddania czci tysi¹com naszych ro-

daków, poleg³ych w dramatycznym zry-

wie do wolnoœci, jakim by³o Powstanie

Warszawskie. Do 1989 roku rocznica ta,

jak kilka innych prawdziwych dni pamiê-

ci narodowej, by³a przez socjalistyczne

Godzina buuu, czyli znowu wstyd
w³adze marginalizowana. Nie by³o mowy

o pañstwowym charakterze obchodów.

Kolejne rocznice mia³y charakter prywat-

ny, a Powstañcy spotykali siê na mogi-

³ach swych przyjació³ anonimowo i bez

rozg³osu. Dopiero w wolnej Polsce do-

czekali siê mo¿liwoœci godnego upamiêt-

nienia wydarzeñ z sierpnia 1944 r. Ale

czy rzeczywiœcie tak jest?

Obchody kolejnych rocznic wybuchu Po-

wstania Warszawskiego trwaj¹ w stolicy kil-

ka dni, aby móc oddaæ poleg³ym ho³d w wie-

lu miejscach pamiêci. Swoj¹ kulminacjê maj¹

oczywiœcie 1 sierpnia w godzinie W., czyli o

17 przy pomniku Gloria Victis na Pow¹zkach.

Rokrocznie w tym œwiêtym dla Warszawy

miejscu gromadz¹ siê Powstañcy, ich rodzi-

ny, mieszkañcy Warszawy oraz w³adze mia-

sta i w³adze pañstwowe z premierem i pre-

zydentem RP. Licznie przybywaj¹ tak¿e war-

szawscy samorz¹dowcy. Formu³a uroczysto-

œci nie przewiduje przemówieñ. Gdy cichn¹

syreny i przebrzmiewaj¹ rytmy Mazurka

D¹browskiego, zazwyczaj po krótkiej modli-

twie rozmaite delegacje, przedstawiane przez

prowadz¹cego, sk³adaj¹ wieñce. Jednak

mniej wiêcej od 4-5 lat dochodzi do przy-

krych i gorsz¹cych scen, które nie powinny

mieæ miejsca na cmentarzu. Sytuacja co roku

wygl¹da podobnie. Pose³ Antoni Macierewicz

zawsze o kilka minut taktycznie spóŸniony,

ma huczne wejœcie. Zgromadzony t³um zza

barierek bije brawo i skanduje jego imiê. Za

chwilê rozlegaj¹ siê gwizdy i przeraŸliwe bu-

czenie. To znak, ¿e kwiaty sk³adaj¹ premier

i prezydent Warszawy. Za moment znowu

gromki aplauz, czyli wieniec i pok³ony sk³a-

da sam prezes Kaczyñski ze swoj¹ œwit¹. W

tym roku bucz¹ca zgraja wynios³a swoje

chamstwo na poziomy dot¹d niespotykane.

W trakcie uroczystoœci na Kopcu Powstania

na Mokotowie rozleg³y siê okrzyki rodem z

PRL-u, czyli „precz z komun¹” oraz „raz sier-

pem, raz m³otem czerwon¹ ho³otê”. Za¿e-

nowany sytuacj¹, sêdziwy genera³ Zbigniew

Œcibor-Rylski próbowa³ apelowaæ o spokój i

godnoœæ. Pyta³ ze ³zami w oczach, o jak¹ ko-

munê krzykaczom chodzi. Niestety, zosta³ za-

krzyczany i zabuczany.

Zostaje pytanie: co dalej zrobiæ z ob-

chodami rocznicy Powstania w przysz³oœci?

Przez wzgl¹d na ból, jaki musi prze¿ywaæ

coraz mniejsze ju¿ grono Powstañców oraz

z szacunku dla zmar³ych, nad tym ¿enuj¹-

cym spektaklem nale¿a³oby jakoœ zapano-

waæ. Problem w tym, ¿e nie mo¿na zabro-

niæ nikomu wejœcia na cmentarz lub si³¹ z

niego wyprowadziæ. To sprawa wy³¹cznie

kultury osobistej ka¿dego z nas. Ju¿ w

ubieg³ym roku mówi³o siê o tym, aby go-

dzina 17. by³a przeznaczona tylko dla Po-

wstañców z rodzinami, a politycy przycho-

dziliby kilka godzin wczeœniej lub póŸniej,

najlepiej oddzielnie. Wszystko po to, aby

nie dawaæ cmentarnym hienom powodu do

okazywania swych politycznych sympatii i

antypatii. Jeœli wspomniani wy¿ej politycy

prawicy tak radoœnie witani wœród grobów

chc¹ udowodniæ, ¿e nie steruj¹ t³umem i

odcinaj¹ siê od haniebnych okrzyków –

niech wydadz¹ oficjalne oœwiadczenie, w

Goñ z pomnika

bolszewika

którym jednoznacznie potêpi¹ uprawianie

cmentarnej polityki.

Aby z³ym emocjom zapobiec i ostudziæ

temperamenty, czas ju¿ najwy¿szy zakoñ-

czyæ tak¿e polityczn¹ grê katastrof¹ smo-

leñsk¹, oskar¿aniem o zdradê, zamach, ko-

laboracjê itp. Zaapelowa³ o to arcybiskup

Józef Michalik, przewodnicz¹cy Episkopa-

tu Polski. Jaki bêdzie efekt tego apelu? Po-

¿yjemy, zobaczymy. Mo¿e przynajmniej w

szeregi bucz¹cych wkradnie siê dezorien-

tacja, jak siê nastêpnym razem zachowaæ.

Stare porzekad³o mówi, ¿e jak nie wiesz

jak siê zachowaæ, to na wszelki wypadek

zachowaj siê przyzwoicie. Jakaœ nadzieja

wiêc jest. Nie stawia³bym jednak du¿ych pie-

niêdzy na prze³om, poniewa¿ w ostatnich

dniach pos³anka Paw³owicz, kreowana

przez media na kolejnego anio³ka prezesa

Kaczyñskiego, raczy³a obraziæ prezydenta

Komorowskiego i wydaæ swój apel do kato-

lików, aby nie g³osowali na PO, bo to grzech.

No, rêce opadaj¹. Nic, tylko usi¹œæ i ……

buczeæ. Ze wstydu, oczywiœcie.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Anna Kuczyñska

radna IV kadencji 2005 - 2010

przewodnicz¹ca Ko³a nr 5. PZEiI O/R W-wa Targówek

Pan Krzysztof Miko³ajewski

Zastêpca Burmistrza

Urzêdu Dzielnicy Warszawa - Targówek M.st. Warszawa

LIST OTWARTY
Dotyczy: Utworzenia Centrum Innowacji Edukacji Kulturalnej i Spo³ecznej Dzielnicy Targówek

Zwracam siê do Pana Burmistrza z proœb¹  o stworzenie CIEKiS na terenie naszej Dzielnicy.

Z t¹ inicjatyw¹ wystêpowa³am ju¿ w jednej ze swoich interpelacji w poprzedniej kadencji

Rady. Otrzyma³am wówczas odpowiedŸ, ¿e Dzielnica zamierza w przysz³oœci zrealizowaæ

takie zadanie. Aktualnie jednak nie jest to mo¿liwe, poniewa¿ ka¿da z trzech wskazanych

przeze mnie lokalizacji wymaga³a dok³adnego wyjaœnienia ich sytuacji prawnej.

Od siedmiu lat pracujê z seniorami w Stowarzyszeniu Polskiego Zwi¹zku Emerytów Ren-

cistów i Inwalidów O/R Warszawa Targówek. Zaobserwowa³am, ¿e spora liczba starszych

mieszkañców Dzielnicy  uczestniczy w wielu organizowanych przedsiêwziêciach edukacyj-

nych i kulturalnych. Mo¿liwoœci uczestnictwa s¹ jednak znikome w porównaniu do potrzeb.

Ludzie starsi to w wiêkszoœci osoby niezamo¿ne, samotne, „zamkniête w domach”,

nieaktywne. Czuj¹ siê czêsto niepotrzebni, zepchniêci na margines ¿ycia spo³ecznego.

Autorytet nabywany przez lata, straci³ obecnie na znaczeniu.

Wed³ug GUS osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia stanowi¹ obecnie oko³o 19 procent populacji.

Starzenie siê to nie choroba, lecz rola, któr¹ zagraæ musieli bêd¹ siê nauczyæ wszyscy.

Istotnym elementem procesu starzenia, jest zwiêkszaj¹ca siê ci¹gle liczba osób znajduj¹cych

siê w stanie ubóstwa lub wykluczenia spo³ecznego.

Wa¿nym elementem zapobiegawczym jest wieloaspektowa dzia³alnoœæ kulturalno -

edukacyjna maj¹ca na celu poprawê jakoœci jesieni ¿ycia ludzi starszych; zapewnienie

im radoœci i zadowolenia, aktywizacjê i przeciwdzia³anie izolacji, samotnoœci, a nawet

poprawê wydolnoœci ¿yciowej.

Jest to równie¿ promocja umiejêtnoœci, zdolnoœci i doœwiadczenia ¿yciowego, a tak¿e

budowania wiêzi wielopokoleniowej z udzia³em dzieci i m³odzie¿y.

Maj¹c na uwadze powy¿sze uzasadnienie, jak i postulaty mieszkañców, równie¿ te p³yn¹ce

ze œrodowiska ludzi starszych, myœl¹c tak¿e o prewencji procesu patologicznego starzenia

siê, uprzejmie proszê Pana o stworzenie Centrum, które zwiêkszy³oby szansê:

- integracji miêdzypokoleniowej i miêdzyœrodowiskowej, poprzez wprowadzenie zró¿ni-

cowanego poziomu kultury, jako najwy¿szej wartoœci przenoszonej ponad pokoleniami;

- tworzenia inicjatyw koncentruj¹cych siê na kulturze, tolerancji, wspó³odczuwaniu i wspó³dzia³aniu;

- praktykowania kultury ¿ycia codziennego;

- rozwoju w³asnej dzia³alnoœci kulturalnej;

- promowania nowatorskich form aktywowania œrodowiska lokalnego, m.in. przez sztukê;

- promocji amatorskiej dzia³alnoœci artystycznej;

- kszta³towania pozytywnego wizerunku osób starszych.

Wdziêczna bêdê za pozytywne rozpatrzenie proœby.

Z wyrazami szacunku

Anna Kuczyñska
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OZNACZENIE WG. KSIÊGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI

W EWIDENCJI GRUNTÓW

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA

DO WYDZIER¯AWIENIA

OPIS NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONEJ

DO WYDZIER¯AWIENIA

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI W PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

PRZEDMIOTU UMOWY

OKRES DZIER¯AWY

MINIMALNE STAWKI CZYNSZU

Z TYTU£U DZIER¯AWY

TERMIN WNOSZENIA CZYNSZU

ZASADY AKTUALIZACJI CZYNSZU

DODATKOWE INFORMACJE

O PRZEDMIOCIE DZIER¯AWY

INFORMACJE DOTYCZ¥CE KONKURSU:

• Konkurs ofert dotyczy wydzier¿awienia na okres do trzech lat, nieruchomoœci o powierzchni

842 m2, po³o¿onej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Radzymiñskiej 154,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 72/10-cz w obrêbie 4-10-07, zabudowanej

budynkiem o powierzchni zabudowy 313 m2, z przeznaczeniem na nastêpuj¹ce cele: obiekt

handlowy, handlowo-us³ugowy, us³ugowy, gastronomiczny, biurowy, gospodarczy, magazynowy,

produkcyjny, hurtowniê oraz teren do obs³ugi obiektu.

• Wywo³awcza miesiêczna stawka netto za 1 m2 gruntu zabudowanego o pow. 313 m2

wynosi 365,53 z³ rycza³t do 20 m2 powierzchni zabudowy, 14,62 z³/m2 za ka¿dy metr powy¿ej

20 m2 zabudowy oraz 2,01 z³/m2 za teren niezabudowany niezbêdny do obs³ugi budynku +

VAT w aktualnie obowi¹zuj¹cej stawce - p³atny w stosunku miesiêcznym

• Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005

5001 1107 w wysokoœci 6000,00 z³ najpóŸniej do dnia 05.09.2012 r. Za datê wniesienia

wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy.

• Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami,

Delegatura w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta na

wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Radzymiñskiej 154”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421 (sekretariat), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600, najpóŸniej do dnia 05.09.2012 r.

• Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

• Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 07.09.2012 r. o godz.

1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

• Oferent wy³oniony jako zwyciêzca konkursu ofert zostanie powiadomiony o miejscu

i terminie zawarcia umowy dzier¿awy nieruchomoœci.

• Je¿eli osoba ustalona jako dzier¿awca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 1 lub nie dostarczy

w terminie 10 dni od daty rozstrzygniêcia konkursu mapy do celów dzier¿awnych,

Pe³nomocnik Prezydenta m.st. Warszawy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone

wadium nie podlega zwrotowi.

• Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami

(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) podaje do wiadomoœci:

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIER¯AWIENIA

NR 171

ul. Radzymiñska 154

WA3M/00166829/6

dz. ew. nr 72/10-cz. w obrêbie 4-10-07

pow. 842 m2

Nieruchomoœæ zagospodarowana, zabudowana.

UP- strefa us³ug publicznych

Nieruchomoœæ zabudowana obiektem o pow. zabudowy

313 m2 oraz teren do obs³ugi obiektu.

do 3 lat

365,53 z³  rycza³t do 20 m2 powierzchni zabudowy, 14,62 z³/m2

za ka¿dy metr powy¿ej 20 m2 zabudowy, 2,01 z³/m2 za teren

niezabudowany niezbêdny do obs³ugi budynku + VAT w aktu-

alnie obowi¹zuj¹cej stawce - p³atny w stosunku miesiêcznym

w terminie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca

aktualizacja czynszu wg wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug

konsumpcyjnych za trzy kwarta³y w stosunku do analogicznego

okresu roku poprzedniego, og³oszonego przez Prezesa G³ów-

nego Urzêdu Statystycznego na dzieñ 30 wrzeœnia danego roku.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 157 m2, zabudowana pawilonem o pow. zabudowy 71m2,

po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Wybrañskiej/S³ubickiej,

oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 97/1-cz., 97/2-cz. w obrêbie 4-08-06

zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze II konkursu ofert z

przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlow¹ bez mo¿liwoœci wznoszenia nowych naniesieñ

oraz bez mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia

(zabudowanego - 71m2) miesiêcznie wynosi 28,00 z³, oraz 3,50 z³/m2 gruntu z przeznaczeniem

na  teren  do obs³ugi obiektu handlowego, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego

miesiêcznego – 2289 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w II konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 2500,00 z³ najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r. Za datê wniesienia wadium

uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy. Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert

w nieprzejrzystych, zamkniêtych kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego

Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci

po³o¿onej w Warszawie przy ul. Wybrañskiej/S³ubickiej”, bezpoœrednio w sekretariacie

Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st.

Warszawy ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku wgodzinach 800-1600,

najpóŸniej do dnia 30.08.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym. Otwarcie II konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie

siê w dniu 05.09.2012 r. o godz. 1300, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20,

pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do ww. konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem

konkursowym dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od

poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci

mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 22-44-38-827 w okresie do up³ywu terminu

sk³adania ofert.

W drugiej po³owie kwietnia

w gnieŸdzie pojawia siê pierw-

sze jajo, a nastêpnie w dwu-

dniowych odstêpach kolejne,

zwykle 3 – 5. Wysiaduj¹ je na

zmianê oboje rodziców, przy

czym nocami tylko samiczka.

Czêsto obracaj¹ jaja dziobami

dbaj¹c, by by³y równomiernie

ogrzewane. Po 33-34 dniach

pisklêta samodzielnie wydo-

staj¹ siê ze skorupki (czasem

rodzic pomaga w koñcowym

momencie) i ju¿ po kilku godzi-

nach otwieraj¹ oczy, próbuj¹

klekotaæ.

Ten klekot jest niezwykle

wa¿ny, ma³e daj¹ nim znaæ, ¿e

¿yj¹, dopominaj¹ siê o jedze-

nie. Gdyby nie klekota³y, rodzi-

ce mogliby potraktowaæ je jako

martwe i wyrzuciæ gniazda.

Bia³y ptak z czarnym znamieniem (2)

Noga w ³apê

Przy lokalizacji gniazda bociany zwracaj¹ uwagê na to,

by by³ do niego dobry dolot i by pisklêta by³y bezpieczne.

Zwykle zak³adaj¹ je na wysokoœci 10-20 m, ale bywaj¹ gniaz-

da usytuowane znacznie wy¿ej – na kominach fabrycznych.

Wyj¹tkowo zdarzaj¹ siê gniazda zbudowane wprost na zie-

mi. Ptaki najchêtniej wracaj¹ na „stare œmieci” wykorzystu-

j¹c swoje domy przez dziesi¹tki lat i tylko je naprawiaj¹c.

M³ode, które po raz pierwszy wracaj¹ do ojczyzny po kilku-

letnim pobycie na emigracji w Afryce, te¿ osiedlaj¹ siê w

pobli¿u rodzinnego gniazda.

Doros³e bociany musz¹ siê

dobrze napracowaæ, ¿eby wy-

¿ywiæ maluchy. Pocz¹tkowo

pokarmem s¹ g³ównie d¿d¿ow-

nice i pasikoniki, z czasem k¹-

ski staj¹ siê wiêksze – ¿aby i

drobne gryzonie. Rodzice nie

wk³adaj¹ ich bezpoœrednio do

dziobów maluchom, jak to ma

miejsce u innych gatunków, lecz

wypluwaj¹ zdobycz na œrodku

gniazda podk³adaj¹c czasem

kêpê trawy jak obrus, a pisklê-

ta same j¹ chwytaj¹. Rodzice je

równie¿ poj¹, przynosz¹c wodê

w wolu i wlewaj¹c j¹ dzieciom

do dziobów. Troszcz¹ siê te¿,

by ma³ym nie by³o zimno ani

zbyt gor¹co. W pierwszym okre-

sie, gdy pisklêta s¹ go³e, ogrze-

waj¹ je swoim cia³em, póŸniej

w upalne dni stoj¹ nad nimi rzu-

caj¹c zbawczy cieñ. Och³adzaj¹

je te¿ przez polewanie wod¹

przynoszon¹ w wolach lub

„prysznicem” wytrz¹sanym z

piór po uprzednim zanurzeniu

siê ptaka w pobliskim zbiorniku

wodnym. Podczas gwa³tow-

nych deszczów czy gradobicia

rozk³adaj¹ skrzyd³a pe³ni¹c rolê

¿ywych parasoli.

Ju¿ ma³e pisklêta zachowuj¹

czystoœæ, odchody wystrzyku-

j¹c poza gniazdo. Szybko

rosn¹, twardniej¹ im miêkkie

pocz¹tkowo dzioby, wyd³u¿aj¹

siê nogi, wyrastaj¹ wpierw

czarne lotki, a nastêpnie ca³e

ptaki pokrywaj¹ siê bia³ym

p³aszczem piór. Wiêkszoœæ

dnia spêdzaj¹ stoj¹c i æwicz¹c

instynktowne rozk³adanie

skrzyde³ i podskoki. Z daleka

potrafi¹ odró¿niæ rodziców od

obcych bocianów i drapie¿ni-

ków. Podobno w bliskim kon-

takcie z cz³owiekiem udaj¹

martwe, dziêki czemu ³atwo

jest je obr¹czkowaæ.

Wyfruwaj¹ z gniazda mniej

wiêcej po dwóch miesi¹cach,

pocz¹tkowo jedynie na pobli-

skie dachy lub drzewa i jesz-

cze przez dwa tygodnie kar-

mione s¹ przez rodziców w

gnieŸdzie. Samodzielne staj¹

siê dopiero po ok. 70 dniach.

Zwykle kiedy podziwiamy

bociany w locie, widzimy je

majestatycznie ko³uj¹ce nad

ziemi¹. S³abo rozwiniête miê-

œnie piersiowe sprawiaj¹, ¿e

poruszaj¹c skrzyd³ami szybko

siê mêcz¹. Za to ich du¿a po-

wierzchnia pozwala na znako-

mite wykorzystywanie ciep³ych,

wznosz¹cych pr¹dów powie-

trza i d³ugie szybowanie. Tê

technikê bociany wykorzystuj¹

tak¿e podczas wiosennych i je-

siennych migracji. Stado leci

szerokim frontem, a kiedy jeden

z ptaków natrafi na komin cie-

p³ego powietrza, pozosta³e do

niego do³¹czaj¹. Zaczynaj¹ od-

latywaæ ju¿ w sierpniu: najpierw

ptaki doros³e, które danego

roku nie odchowa³y piskl¹t, po-

tem tegoroczne m³ode i na koñ-

cu rodzice. Instynkt podró¿y jest

tak silny, ¿e w przypadku póŸ-

nego lêgu zdarza siê pozosta-

wienie w gnieŸdzie nie dojrza-

³ych do odlotu m³odych.

Znajomoœæ kierunku lotu maj¹

ptaki zakodowan¹ od urodzenia.

Trasa polskich bocianów prowa-

dzi wzd³u¿ Karpat, przez Pó³wy-

sep Ba³kañski, Cieœninê Bosfor,

Azjê Mniejsz¹, Izrael, Pó³wysep

Synaj i Morze Czerwone do

Egiptu, sk¹d wzd³u¿ Nilu ptaki

pod¹¿aj¹ na po³udnie. Czêœæ za-

trzymuje siê po drodze, nad wiel-

kimi jeziorami i w dorzeczu Kon-

ga, natomiast najwytrwalsze do-

cieraj¹ do Republiki Po³udniowej

Afryki, pokonuj¹c w czasie pod-

ró¿y do 10 tysiêcy kilometrów.

Mamy po³owê sierpnia, wiêc

mo¿emy ju¿ obserwowaæ przy-

gotowania do odlotu. Bociany

zbieraj¹ siê na tzw. sejmiki, pod-

czas których wspólnie ¿eruj¹ i

zbieraj¹ si³y na wyczerpuj¹c¹

podró¿. Czasem dochodzi tu do

konfliktów i walk. Po afrykañskich

wakacjach ju¿ w styczniu stop-

niowo zaczn¹ siê przemieszczaæ

na pó³noc. D³u¿ej w ciep³ych

stronach pozostan¹ jedynie m³o-

de, które wróc¹ do kraju dopiero

po 3-5 latach, po osi¹gniêciu doj-

rza³oœci. My, jak co roku, bêdzie-

my niecierpliwie wygl¹daæ, by

znajome boæki znów zawita³y na

nasze ³¹ki i podwórka.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê


