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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 2

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

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

serdecznie zaprasza

14 paŸdziernika, godz. 19.00

na V cykl koncertów Malarze s³owa

pt. „Mi³oœæ wg Kameleonów”

Wykonawcy: Marta Andrzejczyk, Katarzyna Jamróz, Aurelia

Luœnia-Stankiewicz, Barbara Raduszkiewicz, Margita Œlizowska,

Marcin Ko³aczkowski, Andrzej Poniedzielski, Zbigniew

Zamachowski, Stasiek Wielanek.

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.

Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ

od 26 wrzeœnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104.

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

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!

We wrzeœniu i paŸdzierniku specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Ten, który teraz siê buduje i

o którym informujemy Czytelni-

ków w ka¿dym niemal wydaniu

NGP, to tzw. odcinek centralny

II linii metra. Projektanci na ko-

lejne, wspomniane wy¿ej odcin-

ki II linii zostali w³aœnie wybrani

– Biuro Projektów Metroprojekt

Sp. z o.o. i ILF Consulting

Engineers Polska Sp. z o.o.

Tak wiêc jest ju¿ koncepcja

projektowa na szeœæ kolejnych

stacji II linii metra i na odcinki

je ³¹cz¹ce, a tak¿e na tunele

szlakowe, tory odstawcze i ko-

mory do zawracania poci¹gów.

ILF zaprojektuje trzy stacje od-

cinka pó³nocno - wschodniego

– Szwedzka, Targówek I i Tar-

gówek II, zaœ Metroprojekt trzy

stacje odcinka zachodniego -

Wolska, Moczyd³o i Ksiêcia Ja-

nusza. W imieniu miasta st.

Warszawy umowê podpisa³o

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Obiecuj¹ca

przysz³oœæ metra

Kolektor pod dnem Wis³y to

fragment uk³adu przesy³owe-

go pomiêdzy Zak³adem Fary-

sa a Zak³adem Œwiderska.

Parametry tunelu mog¹ budziæ

podziw. Komora wejœciowa, w

kszta³cie okrêgu, ma œciany

grube na 1 metr, œrednica ze-

wnêtrzna to blisko 22 metry,

wewnêtrzna 10 metrów. Ko-

mora siêga na g³êbokoœæ 42

metrów i przypomina gigan-

tyczny komin. Na powierzchni

ziemi tê wysokoœæ osi¹gaj¹ kil-

kunastopiêtrowe budynki.

W komorze wejœciowej za-

montowano ruroci¹gi, które

doprowadzaj¹ œcieki do kolek-

tora w tunelu, w którym dodat-

kowo powsta³a infrastruktura,

s³u¿¹ca obs³udze eksploata-

cyjnej urz¹dzeñ.

Œcieki pod Wis³¹ s¹ przepy-

chane pomiêdzy brzegami rze-

ki, przy wykorzystaniu natural-

nej ró¿nicy ciœnieñ w tunelu.

Jak to dzia³a? Wstêpnie

oczyszczone œcieki s¹ wpro-

wadzane do komory wejœcio-

wej i kiedy ich s³up staje siê

wystarczaj¹co wysoki, w dnie

betonowej rury otwiera siê

urz¹dzenie, bêd¹ce czymœ na

kszta³t zastawki. Nieczystoœci

s¹ zasysane do kolektora pod

dnem Wis³y. Wyp³ywaj¹ z ko-

mory jak woda z wanny po wy-

ci¹gniêciu korka. Spiêtrzone w

komorze, maj¹ tak¹ si³ê, ¿e s¹

w stanie pokonaæ ponad pó³ki-

lometrowy tunel bez pomocy

dodatkowych urz¹dzeñ pom-

puj¹cych. Ten system nie wy-

maga montowania ¿adnych

dodatkowych, drogich urz¹-

dzeñ. Wiêc choæ dr¹¿enie pod

dnem Wis³y by³o bardzo kosz-

towne – 163 mln z³, to jednak

op³aci³o siê. Koszt eksploata-

cji, w stosunku do innych uk³a-

dów przesy³owych, jest zna-

cz¹co mniejszy.

Wnêtrze tunelu pod Wis³¹,

w jego dolnej czêœci, zajmuj¹

dwa ruroci¹gi o œrednicy po-

nad 1,5 m, pokryte betonowy-

mi sarkofagami. W sumie w

obiekcie znajduj¹ siê 3 kilome-

try rur, z czego 1,2 km prze-

biega pod korytem rzeki. Nad

sarkofagami, w wolnej prze-

strzeni tunelu zosta³y zainsta-

lowane systemy wentylacji, in-

stalacji telefonicznej, telewizji

przemys³owej, oœwietlenia i

systemów elektronicznego ste-

rowania urz¹dzeniami.

Zapytana o termin osi¹gniê-

cia przez instalacjê docelowej

Kolektorem umieszczonym w tunelu pod dnem Wis³y

p³yn¹ ju¿ do Czajki œcieki z lewobrze¿nej Warszawy. To na

budowie tego tunelu sprawdzi³a siê pierwsza pracuj¹ca w

Polsce tarcza TBM, protoplastka Anny i Marii, pracuj¹cych

przy budowie II linii metra.

Czajka

na ukoñczeniu

To jest gor¹ca wiadomoœæ. S¹ ju¿ projekty koncepcyjne

dla kolejnych odcinków II linii metra, obejmuj¹cych 3 stacje

odcinka zachodniego i 3 stacje odcinka pó³nocno-wschod-

niego. W miniony pi¹tek miasto podpisa³o ze zwyciêzcami

konkursu umowy na wykonanie projektów budowlanych dla

poszczególnych odcinków.

Aktorzy przedstawiali podsta-

wowe typy lalek teatralnych, jak

pacynka, jawajka czy kuk³a, de-

monstruj¹c specyfikê ka¿dej z

nich oraz ró¿nice w ich animowa-

Teatr Baj w Muzeum Pragi
11 wrzeœnia w tymczasowej siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi odby³o siê kolejne

spotkanie towarzysz¹ce wystawie „Leniwie czy z biglem?”, przedstawiaj¹cej dawne sposoby

spêdzania wolnego czasu przez mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy. Tym razem intrygu-

j¹cy tytu³ „Czy doroœli mog¹ bawiæ siê lalkami?” zapowiada³ spotkanie z aktorami Magdalen¹

D¹browsk¹ i Kamilem Królem oraz Aldon¹ Kaszub¹ - kierownikiem literackim Teatru Baj.

niu. G³ównym œrodkiem wyrazu w

tego rodzaju teatrze jest lalka te-

atralna animowana przez aktora-

lalkarza, najczêœciej ukrytego za

parawanem, czasem wystêpuj¹-

cego razem z ni¹ na scenie. Po-

niewa¿ praca taka jest wymaga-

j¹ca fizycznie, próby przed spek-

taklem obejmuj¹ nie tylko æwicze-

Naczelnik Wydzia³u Oœwia-

ty i Wychowania W³odzimierz

Siess przybli¿y³ sytuacjê edu-

kacji na Pradze Pó³noc. Na

dzielnicy spoczywa g³ówny

obowi¹zek edukacyjny, ponie-

wa¿ jest tylko jedno przedszko-

le niepubliczne i dwa niepu-

bliczne gimnazja na 9 tysiêcy

dzieci i m³odzie¿y, przy czym

mocno zaznaczaj¹ siê liczne

problemy socjalne.

Z bud¿etu m.st. Warszawy

jest dofinansowywane do¿y-

wianie w szko³ach. W zwi¹zku

ze zmian¹ kryterium dochodo-

wego zwiêksza siê iloœæ wnio-

sków o stypendia socjalne. Tyl-

ko we wrzeœniu z³o¿ono 540

wniosków – najwiêcej w War-

szawie. W paŸdzierniku mo¿e

ich byæ jeszcze wiêcej. Praskie

szko³y podstawowe i gimnazja

wci¹¿ wyró¿niaj¹ na tle innych

dzielnic s³abe wyniki naucza-

nia. Wyj¹tkiem jest kompleks

szkó³ W³adys³awa IV. Pomimo

jednak, ¿e szko³a podstawowa

nr 73 na rogu Brzeskiej i Bia³o-

stockiej ma wci¹¿ najgorsze

wyniki nauczania w Warszawie,

Dialog

o lepszej edukacji
Tematem posiedzenia pierwszego powakacyjnego posiedzenia

Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc by³a edukacja

w dzielnicy, ze szczególnym naciskiem na nowe metody pracy

z dzieæmi i dorobek organizacji spo³ecznych w tym zakresie.

to jej dru¿yna jest mistrzem

Polski w unihokeju. Misj¹ szko-

³y jest „Wychowanie przez suk-

ces”, co zaczyna przynosiæ

pierwsze rezultaty – podkreœla-

³a z dum¹ pani dyrektor.

Za sukces dzielnicy mo¿na

uznaæ 60% piêciolatków objê-

tych obowi¹zkiem przedszkol-

nym. Swobodny dostêp do

przedszkoli jest te¿ uzale¿nio-

ny od mo¿liwoœci. Przede

wszystkim przyjmowane s¹
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

♦♦♦♦♦ Wykonamy ka¿d¹ grza³kê  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¯arówki

♦♦♦♦♦ Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

♦♦♦♦♦ Gniazda i wy³¹czniki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Baterie

♦♦♦♦♦ Przed³u¿acze  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rury PCV i puszki

♦♦♦♦♦ Torebki strunowe  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Oprawa prac

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

♦♦♦♦♦ Piecz¹tki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wydruki i ksero 19 gr.

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-14.00

Czajka na ukoñczeniu
przepustowoœci  Marzena Wo-
jewódzka z Biura Rzecznika
Prasowego MPWiK mówi: Prze-

sy³ docelowej iloœci œcieków pla-

nowany jest do osi¹gniêcia do

koñca tego roku. Od urucho-

mienia instalacji uk³adu prze-

sy³owego kolektorem pod

Wis³¹ p³ynie œrednio ok. 260

tys. m3 œcieków na dobê. Mak-

symalna, projektowana wydaj-

noœæ uk³adu wynosi 10,85 m3/s,

co stanowi 937 440 m3/dobê.

Œcieki pod Wis³¹ przep³ywaj¹

grawitacyjnie, na zasadzie

dzia³ania syfonu, jaki np. znaj-

duje siê w ka¿dym domu pod

umywalk¹ czy zlewozmywakiem.

Zapytaliœmy równie¿, na
proœbê mieszkañców, którzy
narzekaj¹, na wci¹¿ docieraj¹-
ce do nich nieprzyjemne zapa-
chy, kiedy przewidywane jest
zadaszenie Zak³adu Farysa i
Zak³adu Œwiderska, bo w³a-
œnie te dwa obiekty podejrze-
waj¹ o emitowanie odorów.
Us³yszeliœmy, ¿e zakoñczenie
prac zwi¹zanych z zadasze-
niem obu zak³adów jest prze-
widziane na koniec tego roku.

Jeœli chodzi o spalarniê osa-
dów poœcielowych, Marzena
Wojewódzka powiedzia³a
NGP: Ukoñczono prace kon-

strukcyjno-budowlane wraz z

elewacj¹ i dachem. Zamonto-

wane s¹ wszystkie urz¹dzenia

i ca³e orurowanie. Zakoñczo-

no równie¿ budowê obiektów

pomocniczych. Ukoñczony

jest monta¿ kabli zasilaj¹cych

i sterowniczych, urz¹dzeñ ste-

rowniczych i pomiarowych, a

tak¿e dobieg³y koñca roboty

wykoñczeniowe. Obecnie

trwaj¹ testy urz¹dzeñ, instala-

cji i systemów. Prowadzony

jest równie¿ rozruch gor¹cy na

obu liniach spalania. Na paŸ-

dziernik - listopad zaplanowa-

no rozruch próbny, warunkuj¹-

cy odbiór ca³oœci inwestycji.

Zapytana o protesty miesz-
kañców, ewentualne postêpo-
wania odszkodowawcze (w
zwi¹zku ze zniszczeniami, któ-
re powsta³y w budynkach w
trakcie modernizacji oczysz-
czalni) i konsultacje spo³ecz-
ne, Marzena Wojewódzka in-
formuje: W trakcie postêpowa-

nia przygotowawczego, jak i

trwania ca³ej inwestycji,

MPWiK prowadzi³o konsulta-

cje spo³eczne, które rozpoczê-

³y siê ju¿ pod koniec 2004 roku

i trwaj¹ nadal. Odbywa³y siê

cykliczne spotkania mieszkañ-

ców z przedstawicielami w³adz

miasta, w³adz dzielnicy, repre-

zentantami spó³ki, ekspertami

etc. Wynikiem tych spotkañ

by³o powo³anie w roku 2008

ADRES NIERUCHOMOŒCI

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

108 m2, po³o¿onej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Bartniczej/Ogiñskiego,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 3/3-cz w obrêbie 4-08-19, zabudowanej

budynkiem o powierzchni zabudowy 57 m2, z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlow¹

bez mo¿liwoœci wznoszenia nowych naniesieñ.

• Wywo³awcza miesiêczna stawka netto za 1 m2 gruntu zabudowanego o pow. 57 m2

wynosi 365,53 z³ rycza³t do 20 m2 powierzchni zabudowy, 16,41 z³/m2 za ka¿dy metr powy¿ej

20 m2 zabudowy oraz 2,12 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 1100,00 z³ najpóŸniej do dnia 17.10.2012 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. Bartniczej/Ogiñskiego”,

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 17.10.2012 r.

• Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

• Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 19.10.2012 r. o godz. 1100,

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 182/2012

ul. Bartnicza/Ogiñskiego

KW Nr 284362

dz. ew. nr 3/3-cz.w obrêbie 4-08-19

pow. 108 m2

Nieruchomoœæ zagospodarowana, zabudowana.

5.6/U z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi

Nieruchomoœæ zabudowana obiektem o pow. zabudowy

57 m2 oraz teren do obs³ugi obiektu.

do 3 lat

365,53 z³ rycza³t do 20 m2 powierzchni zabudowy, 16,41 z³/m2 za

ka¿dy metr powy¿ej 20 m2 zabudowy, 2,12 z³/m2 za teren nieza-

budowany niezbêdny do obs³ugi budynku + podatek VAT w aktu-

alnie obowi¹zuj¹cej stawce - p³atne 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 G³ównego

Urzêdu Statystycznego na dzieñ 30 wrzeœnia danego roku.

MONTA¯

DRZWI • OKNA

tel. 22 679-23-41

600-925-147

ul. Radzymiñska 116

Gdzie dok³adnie powstan¹

stacje nowych odcinków II li-

nii metra? Po kolei. Stacja

Szwedzka – skrzy¿owanie

Strzeleckiej ze Szwedzk¹,

stacja Targówek I – skrzy¿o-

wanie Ossowskiego z Pratu-

liñsk¹ i stacja Targówek II –

skrzy¿owanie Pratuliñskiej z

Trock¹. I drugi odcinek. Sta-

cja Wolska – skrzy¿owanie

P³ockiej z Wolsk¹, stacja Mo-

czyd³o – skrzy¿owanie Gór-

czewskiej z Syreny i stacja

Ksiêcia Janusza – skrzy¿owa-

nie Górczewskiej z Ksiêcia

Janusza.

Na razie odcinek centralny

Na nowe odcinki trzeba

jeszcze zdobyæ unijne œrodki,

ale najpierw udokumentowaæ

niebagatelny wk³ad w³asny. To

przysz³oœæ, my wracamy do

teraŸniejszoœci. Centralny od-

cinek II linii metra wci¹¿ siê

buduje, prace ani na moment

nie ustaj¹, mimo problemów, o

których wspominaliœmy w po-

przedniej naszej relacji.

Korpus stacji Œwiêtokrzy-

ska, posadowiony w samym

centrum stolicy, przysporzy³

sporo problemów. Budowa

wi¹za³a siê z koniecznoœci¹

zamkniêcia Marsza³kowskiej i

jej skrzy¿owania ze Œwiêto-

krzysk¹ na 4,5 miesi¹ca. 10

wrzeœnia, tydzieñ przed plano-

wanym terminem, uda³o siê pra-

ce zakoñczyæ i Marsza³kowska

zosta³a czêœciowo otwarta (kil-

ka dni zajê³o jeszcze przywra-

canie ruchu po przebudowie

torowiska tramwajowego).

Jezdnia wraca do ruchu, a pod

jezdni¹ – ruch jak na ... Mar-

sza³kowskiej. Betonowanie

zbrojenia na poziomie -2 we

wschodniej czêœci stacji (-2

oznacza w tym przypadku g³ê-

bokoœæ 13-14 metrów pod zie-

mi¹). Trwaj¹ prace ciesielsko-

zbrojarskie. W zachodniej czê-

œci stacji trwa kopanie na g³ê-

bokoœæ, na której znajdzie siê

p³yta oddzielaj¹ca od siebie

kondygnacje. To wa¿na p³yta,

bowiem bêdzie równie¿ s³u¿y-

³a do obs³ugi technologicznej

metra – znajd¹ siê tu urz¹dze-

nia krwioobiegu podziemnej

kolei.

Zastrzyki z betonu? Tak,

warszawskie grunty nie s¹ dla

metra ³askawe. Zbyt rzadkie,

niestabilne, niejednorodne. In-

iekcje wykonano w kilkunasto-

metrowym wykopie, w którym

znajdzie siê ³¹cznik pasa¿er-

ski I i II linii metra, a wiêc w

miejscu bardzo newralgicz-

nym. Powstaj¹ sukcesywnie

kolejne odcinki magistrali cie-

p³owniczej po³o¿onej wzd³u¿

Œwietokrzyskiej, stara sieæ jest

wymieniana na now¹.

Podziemny œwiat Nowego Œwiatu

Nowy Œwiat to najg³êbiej po-

³o¿ona stacja tego odcinka

metra. Jeszcze niedawno bu-

downiczowie przygotowywali

siê do wykonania pierwszej

sekcji stropu, dziœ wykonali ju¿

platformê pod ostatni fragment

stropu, od strony ulicy Czackie-

go. Powstaje równie¿ pierwszy

wykop podstropowy. Mo¿na ju¿

wyrobiæ sobie mgliste pojêcie

o tym, jak bêd¹ wygl¹daæ wej-

œcia do stacji, spogl¹daj¹c na

te prowadz¹ce w stronê Nowe-

go Œwiatu. Dobrze widoczne s¹

kominy wentylacyjne stacji. Na

razie pos³u¿¹ jako szyby wej-

œciowe dla budowniczych. Na

kolejnych etapach prac nie bê-

dzie ju¿ mo¿liwe poruszanie siê

nimi, bêdzie zbyt g³êboko.

Wówczas pracownicy bêd¹ siê

poruszaæ zainstalowanymi w

kominach windami. Na goto-

wych ju¿ fragmentach górnej

p³yty widaæ foliê izolacyjn¹,

przykryt¹ piaskow¹ podsypk¹,

specjalnie utwardzan¹. Sukce-

sywnie bêdzie tu powstawaæ

¿elbetowa konstrukcja.

Koñcówka na Pradze

Dworzec Wileñski. To tu

koñczy siê centralny odcinek

II linii metra. Potê¿na budowa

ci¹gnie siê na odcinku ponad

400 metrów – powstaj¹ tu kor-

pus stacji i tory odstawcze.

Gotowa jest ca³a p³yta stropo-

wa obu tych obiektów. Czêœæ

po³udniowa to dwa wybudowa-

ne ju¿ odcinki górnego stropu

– 20x30 metrów nad przysz³ym

peronem stacji i 22x80 metrów

nad przysz³ymi torami odstaw-

czymi (przypomnijmy: bêd¹

one potrzebne do budowy ko-

lejnego odcinka metra ). Ju¿

niebawem budowniczowie roz-

poczn¹ wykop podstropowy

d³ugoœci 50 metrów, zlokalizo-

wany na wysokoœci ulicy Bia-

³ostockiej. Tutaj powstan¹ tak-

¿e dwa wejœcia na perony.

Przechodzimy do czêœci

pó³nocnej korpusu stacji, gdzie

zakoñczony zosta³ wykop na

poziomie -2. Bardziej obrazo-

wo – jest to g³êbokoœæ 14 me-

trów. Od koñca sierpnia udo-

stêpniono dla ruchu Alejê Soli-

darnoœci, ale pod jej jezdniami

praca wre. Na finiszu jest wy-

konanie œcian szczelinowych,

p³yta górna torów odstawczych

jest gotowa, przez dwa otwory

technologiczne tony urobku

wêdruj¹ na powierzchniê.

(egu)

Rady Spo³ecznej ds. Czajki. W

lokalnej i sto³ecznej prasie pu-

blikowane by³y równie¿ liczne

artyku³y informuj¹ce o przebie-

gu ca³ej inwestycji. Funkcjono-

wa³ punkt informacyjny dla

mieszkañców - Centrum Infor-

macyjne „Czajka”, mieszcz¹ce

siê przy oczyszczalni. Dialog

z mieszkañcami na temat eko-

logicznego znaczenia  moder-

nizacji i rozbudowy oczysz-

czalni prowadzony jest nadal.

8 wrzeœnia MPWiK zorganizo-

wa³o wycieczkê po terenie

Oczyszczalni Œcieków Czajka.

Podczas spotkania mieszkañ-

cy mieli mo¿liwoœæ nie tylko

obejrzenia zak³adu i wszyst-

kich urz¹dzeñ, ale równie¿ za-

dawania pytañ ekspertom

MPWiK.

Jeœli chodzi o odszkodowa-

nia, to wiem z ca³¹ pewnoœci¹,

¿e z polisy MPWiK nie by³y

wyp³acane odszkodowania

zwi¹zane z pracami prowadzo-

nymi przy budowie Oczysz-

czalni Œcieków Czajka.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Obiecuj¹ca przysz³oœæ metra
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 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

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 II 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 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 20,00 z³ najpóŸniej do dnia 11.10.2012 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 11.10.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w

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

dniu 15.10.2012r. o godz. 1100, 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.

piêciolatki, dzieci m³odsze tyl-
ko wtedy, jeœli zostan¹ wolne
miejsca. Tymczasem barier¹
dla praskich rodziców s¹ czê-
sto zarówno op³aty za przed-
szkole, jak i elektroniczna re-
jestracja. Przedszkola s¹ dar-
mowe, ale tylko w ramach 5
godzin. Dodatkowy koszt to
wy¿ywienie. Przewodnicz¹cy
Krzysztof Tyszkiewicz wyrazi³
opiniê, ¿e ze wzglêdu na
wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹ i
edukacyjn¹, przedszkola dla
czêœci pra¿an powinny byæ
jednak darmowe. Urz¹d dziel-
nicy wyklucza tak¹ mo¿liwoœæ.
Mo¿na siê staraæ o zwolnienie
z op³at, ale trzeba wykazaæ od-
powiednio niskie dochody.

Projekty edukacyjne przed-
stawili zaproszeni goœcie z or-
ganizacji spo³ecznych. El¿bie-
ta Rogulska zaprezentowa³a
projekt „Pasje dzieciêce”, reali-
zowany w szkole podstawowej
w ¯yrardowie.

Zaczêto od logo projektu i
szukania sponsora na nagro-
dy. W projekcie postawiono na:
rozwój zainteresowañ, auto-
prezentacjê, wyszukiwanie
mocnych stron dziecka, ucze-
nie otwartoœci i pewnoœci sie-
bie, odkrywanie przez dzieci
w³asnych mo¿liwoœci, pokazy-
wanie ciekawych ludzi i ich
pasji. Pomys³y dzieci nie s¹
oceniane ani krytykowane.
Raz w miesi¹cu poza zajêcia-
mi lekcyjnymi ma miejsce pre-

dokoñczenie ze str. 1

Dialog o lepszej edukacji
zentacja pasji i zainteresowañ
dzieci. Na razie w projekcie
wziê³o udzia³ zaledwie oœmio-
ro na ponad 600 uczniów szko-
³y, ale wœród uczestników ju¿
zauwa¿ono zwiêkszenie pew-
noœci siebie. Nawi¹zano te¿
wspó³pracê z Oœrodkiem
Szkolno-Wychowawczym dla
dzieci niewidomych i niedowi-
dz¹cych w Laskach oraz z
Uniwersytetem Warszawskim.
Tam, 25 wrzeœnia, na inaugu-
racji warszawskiej ods³ony
Polskiej Akademii Dzieci, za-
prezentowa³ sw¹ pasjê terra-
rystyczn¹ jeden z uczniów
¿yrardowskiej podstawówki.
Polska Akademii Dzieci bêdzie
goœciæ w Warszawie po sukce-
sie w Gdañsku. Projekt ten
polega na tym, ¿e to same
dzieci, m³odzi naukowcy w
wieku 6-12 lat opowiadaj¹ in-
nym dzieciom o swoich zain-
teresowaniach.

Do tematu Polskiej Akade-
mii Dzieci nawi¹za³ kolejny z
zaproszonych goœci, prof. Lech
Mankiewicz, dyrektor Centrum
Fizyki Teoretycznej PAN, ofe-
ruj¹c w imieniu organizatorów
PAD 10 wejœciówek dla pra-
skich dzieci. Przede wszystkim
jednak próbowa³ zaintereso-
waæ obecnych na spotkaniu
dyrektorów praskich szkó³ pod-
stawowych projektem „Internet
bram¹ nowoczesnej edukacji”,
przedstawiaj¹c szerokie mo¿-
liwoœci wzbogacenia lekcji o
darmowe programy dostêpne
w internecie i rozbudzania za-
interesowañ uczniów, zarówno
w sferze nauk œcis³ych, jak i
humanistyki. Programy te za-
wieraj¹ zarówno instrukta¿
wykonania pomocy nauko-
wych z przedmiotów wyrzuco-
nych do œmieci, materia³ dy-
daktyczny do nauki przedmio-
tów œcis³ych, jak i dawa³y mo¿-
liwoœæ odkrywania nowych cia³
kosmicznych w projekcie
NASA. Miko³aj Czerny z Armii
Zbawienia podkreœli³ potrzebê
zwiêkszenia poziomu kompu-
teryzacji praskich szkó³, aby
postulowana realizacja zadañ

dydaktycznych za pomoc¹
komputera by³a mo¿liwa.

Olga Wieczorek-Trzeciak ze
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Pomocy Q Zmia-
nom, skupiaj¹cego psycholo-
gów i pedagogów, opowiedzia-
³a o jednym z projektów „Uczyæ
siê, ale jak?” adresowanym do
uczniów klas pi¹tych i szó-
stych, realizowanym  obecnie
w Miñsku Mazowieckim (na
realizacjê projektu w Warsza-
wie znacznie trudniej uzyskaæ
dofinansowanie unijne). Pro-
jekt obejmuje warsztaty dla
uczniów i nauczycieli oraz ko-
repetycje. Ma za zadanie po-
prawê umiejêtnoœci uczenia
siê, kompetencji jêzykowych
oraz umiejêtnoœci matema-
tyczno-informatycznych. Sto-
warzyszenie chce i bêdzie
dzia³aæ tak¿e na Pradze, gdzie
z powodzeniem realizowa³o
ju¿ czêœæ swoich projektów.

Tymczasem wiadomo ju¿,
¿e nie zostanie zrealizowany
projekt „Gimnazjalisto, sam
zaplanuj swoj¹ karierê”, który
od 2009 roku z ró¿nych powo-
dów nie móg³ ruszyæ. Po nie-
udanych próbach jego ratowa-
nia i wycofaniu siê Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej, dzielni-
ca siê niego wycofuje.

Termin kolejnego posiedze-
nia wyznaczono na 17 paŸ-
dziernika. Bêdzie na nim kon-
tynuowany temat edukacji.

Kr.

To niezwyk³e Leœne Pogotowie
za³o¿y³ w 1993 roku pan Jacek
W¹siñski, ówczesny leœniczy z
nadleœnictwa Katowice. Pierwsz¹
podopieczn¹ by³a przyniesiona
przez drwali ma³a sarenka, której
niestety nie uda³o siê uratowaæ.
Ale wieœæ gminna szybko siê ro-
zesz³a i do pana Jacka zaczê³y
trafiaæ potrzebuj¹ce pomocy dzi-
kie zwierzêta. Przez pierwsze 10
lat Pogotowie funkcjonowa³o bez
¿adnego wsparcia, potem, kiedy
okaza³o siê, jak bardzo jest po-
trzebne, wziê³o je pod opiek¹ nad-
leœnictwo. Jednak nie ma tu ¿ad-
nych pracowników, wszystkim zaj-
muje siê pan Jacek, któremu po-
magaj¹ ¿ona i syn. A pracy jest co
niemiara, bo przez Pogotowie
przechodzi co roku nawet do 1000
zwierz¹t, które trafiaj¹ tu wskutek
rozmaitych przykrych wypadków w
swoim ¿yciu. Potr¹cone przez sa-
mochód, uwolnione z side³, ranne,
chore... Zim¹ przybywa du¿o zwie-
rz¹t os³abionych brakiem po¿ywie-
nia i ch³odem. Z kolei latem jest
wiele m³odych, które utraci³y rodzi-
ców i nie s¹ zdolne do samodziel-
nego ¿ycia. Wszystkie znajduj¹ w
Pogotowiu fachow¹ pomoc le-
karsk¹ i dobr¹ opiekê. Wiêkszoœæ
z nich wraca do zdrowia i do swo-
jego naturalnego œrodowiska. Te,

które nie odzyskuj¹ pe³nej spraw-
noœci i nie poradzi³yby sobie na
wolnoœci, pozostaj¹ do¿ywotnio
rezydentami Pogotowia. Znajdzie-
my tu wilki, sarny, jelenie, dziki,
rysie, zaj¹ce, lisy, ³asice, kuny,
bobry... i wiele gatunków ptaków,
zarówno rzadkich, cennych, np.
or³y, jak te¿ pospolitych. Szczegól-
nie du¿o poszkodowanych zwie-
rz¹t trafia do Pogotowia po wszel-
kiego rodzaju kataklizmach pogo-
dowych, jak powodzie, deszczo-
we nawa³nice, huragany. W takich
okolicznoœciach przywieziono tu
kilka ma³ych bobrów, które w krót-
kim czasie po urodzeniu nie po-
trafi¹ jeszcze p³ywaæ; s¹  te¿ ma³e
zaj¹czki i sarenki, które nie da³y
rady uciec przed wielk¹ wod¹ i zgi-
nê³yby, gdyby w porê nie zosta³y
znalezione przez ludzi. Woda nisz-
czy te¿ bardzo wiele lêgów ptaków
gniazduj¹cych na ziemi, dlatego w
Pogotowiu szukaj¹ ratunku pisklê-
ta trznadli, skowronków, mew i ry-
bitw. W sporym stadku bocianów
wiêkszoœæ to ptaki, które ucierpia-
³y w czasie silnych burz i wichur.
Przyby³y tu z po³amanymi noga-
mi, skrzyd³ami, czêœæ to maluchy,
które wypad³y z gniazda lub ich
gniazda zosta³y zniszczone. Sa-
mica orla bia³ego zosta³a przyjêta
do oœrodka, bo ktoœ odstrzeli³ jej

skrzyd³o. Kilka lat temu uda³o siê
uratowaæ dwa osierocone kociaki
rysia i ma³ego wilczka, znalezio-
nego w psiej budzie. Odchowane
wypuszczono na wolnoœæ. Ka¿de
przyby³e zwierzê to inna drama-
tyczna historia. S¹ wœród nich i ta-
kie, które nie koñcz¹ siê happy en-
dem, jak g³oœny w ubieg³ym roku
na ca³¹ Polskê wypadek z dwo-
ma ³osiami. Trzy ³osie uwiêzione
zosta³y przez lód na rzece w oko-
licach Terespola. Kiedy stra¿akom
uda³o siê je wyci¹gn¹æ z wody, sa-
miec, najmniej poszkodowany,
sam stan¹³ na nogi i oddali³ siê do
lasu. Dwie klêpy wymaga³y spe-
cjalistycznej pomocy. Miko³ów by³
jedynym miejscem, gdzie zgodzo-
no siê je przyj¹æ i podjêto próbê
ratunku. Niestety, przywieziono je
do Pogotowia zbyt póŸno i praw-
dopodobnie z tej przyczyny ich
stan pogorszy³ siê tak bardzo, ¿e
trzeba by³o je uœpiæ.

W oœrodku znajduj¹ te¿ schro-
nienie zwierzêta porzucone przez
nieodpowiedzialnych ludzi, jak np.
króliki  czy œwinki morskie, czasem
z gatunków zupe³nie egzotycz-
nych, jak w¹¿ tajwañski i waran.

Kiedyœ mo¿na by³o odwiedzaæ
mieszkañców Pogotowia tak, jak
siê odwiedza ZOO. Jednak goœcie
przysparzali tak wielu k³opotów i
zmartwieñ, ¿e pan Jacek „posta-
wi³ szlaban”. Np. ktoœ nakarmi³ bia-
³ego jelenia œw. Huberta czekola-
dowym batonem, po którym jeleñ
umar³. Zakaz wchodzenia do
oœrodka jest z pewnoœci¹ dobry
dla spokoju i bezpieczeñstwa
zwierz¹t, zw³aszcza, ¿e wiêkszoœæ
z nich ma wróciæ na wolnoœæ, wiêc
nie powinna byæ oswajana. A jed-
nak szkoda... ¯yczê panu Jacko-
wi, jego rodzinie i wszystkim zwie-
rzêtom w miko³owskim Pogotowiu
du¿o zdrowia i szczêœcia.

Renata Markowska

Fundacja „Noga w £apê”

Leœne Pogotowie
W poprzednim wydaniu gazety szuka³am domu dla miejskiego

go³êbia, który straci³ czêœæ skrzyd³a i nigdy nie bêdzie ju¿ lataæ.

Dla ptaka na ulicy oznacza³o to rych³¹ œmieræ pod ko³ami samo-

chodu lub w kocich pazurach. Schronienie znalaz³am mu a¿ pod

Katowicami. By³a wiêc parogodzinna podró¿ kolej¹, z przesiadk¹

i ma³ymi przygodami, przebyta przez Frania (a mo¿e Franiê - tego

na razie nie wiemy) w kocim kontenerze. Jego domem bêdzie te-

raz azyl dla dzikich zwierz¹t w Miko³owie Kamionce, gdzie na bli-

sko 3 ha zalesionego terenu, w kojcach, zagrodach i wolierach

mieszka kilkaset zwierz¹t. Mój podopieczny nie bêdzie wprawdzie

wolnym ptakiem, ale bêdzie ¿y³ bezpiecznie i wygodnie w wolie-

rze, w towarzystwie innych, podobnych do siebie go³êbi.
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Ka¿dy radny otrzyma³ pilo-
ta. Zgodnie z instrukcj¹ po-
dan¹ przez przewodnicz¹cego
rady Zbigniewa Poczesnego,
g³osuj¹c „za” - powinien naci-
sn¹æ zielony przycisk; na „nie”
– przycisk czerwony; gdy siê
wstrzymuje od g³osu – niebie-
ski. Podczas sesji mo¿na by³o
na telebim zobaczyæ, jak g³o-
sowa³ ka¿dy radny.

W pierwszym g³osowaniu
radni byli zgodni - protokó³ z po-
przedniej sesji zosta³ przyjêty.

Projekt pierwszej uchwa³y, w
sprawie zmian w za³¹czniku
dzielnicowym do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2012, pozy-
tywnie zaopiniowa³o 5 komisji
merytorycznych. Zapropono-
wano w nim m.in. zwiêkszenie
o 338 806 z³ œrodków do dys-
pozycji dzielnicy (64 984 z³ na
realizacjê projektu „Europa w
opowiadaniach”, w ramach pro-
gramu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie - Comenius” i 273 822 z³
na realizacjê projektu „Prakty-
ka w Hiszpanii – pierwszy krok
do europejskiej kariery zawo-
dowej”, w ramach programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie -
Leonardo da Vinci”; zwiêksze-
nie planu dochodów o 250 000
z³ z tytu³u wy¿szych wp³ywów
z przekszta³cenia prawa wie-
czystego u¿ytkowania w prawo
w³asnoœci; zwiêkszenie planu
dochodów o 150 000 z³ z tytu³u
wp³ywu do bud¿etu nadwy¿ki
œrodków obrotowych zak³adu
bud¿etowego Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Dzielnicy Targó-
wek; przeznaczenie 35 640 z³
na dotacje celow¹ dla organi-
zacji pozarz¹dowych, m.in. na
prowadzenie œrodowiskowych
form wsparcia dziennego dla
dzieci i m³odzie¿y, zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym
oraz dzia³alnoœci klubów absty-
nenckich. Wyjaœnieñ, dotycz¹-
cych zwiêkszenia o 400 000 z³
dotacji przedmiotowej dla
OSiR, udzielali: skarbnik El¿-
bieta Marecka i dyrektor OSiR
Pawe³ Michalec.

W g³osowaniu, uchwa³ê o
zmianie za³¹cznika dzielnico-
wego popar³o 21 radnych, 2
wstrzyma³o siê od g³osu, nikt
nie by³ przeciwny.

Taki sam wynik da³o g³oso-
wanie projektu drugiej uchwa-
³y, zmieniaj¹cej uchwa³ê Rady
Warszawy w sprawie ustalenia
stawek jednostkowych dotacji
dla OSiR Targówek: w zwi¹zku
z póŸniejszym ni¿ planowano
terminem oddania p³ywalni po
remoncie, wp³ywy z us³ug nie
s¹ na oczekiwanym poziomie i
zaistnia³a koniecznoœæ podwy¿-
szenia dotacji przedmiotowej
dla OSiR o 400 000 z³ (³¹czna
kwota dotacji to 1 400 000 z³).

Projekt kolejnej uchwa³y,
zg³oszony przez Klub Radnych
Niezale¿nych, omówi³a prze-

wodnicz¹ca klubu Danuta Win-
nicka. Zaproponowano zmianê
w uchwale Rady Warszawy z
15 grudnia 2011 roku w spra-
wie zasad obrotu lokalami
mieszkalnymi, poprzez doda-
nie w par. 12 ustêpu 3: sprze-
da¿ lokali najemcom, którzy
z³o¿¹ wnioski do 31 grudnia
2012 roku, musi nast¹piæ do
koñca roku 2013, na zasadach
okreœlonych w uchwale Rady
Warszawy z 2 grudnia 2004
roku. Bêdzie to zgodne z za-
sadami sprawiedliwoœci spo-
³ecznej, pozwoli te¿ na unikniê-
cie sytuacji, w której dwóch
wnioskodawców sk³adaj¹cych
wnioski w podobnym terminie
nabywa³oby lokale na ró¿nych
zasadach. Miasto Warszawa
potrzebuje minimum 6 miesiê-
cy na realizacjê wniosku. Za
przyjêciem uchwa³y opowie-
dzia³o siê 18 radnych, 3 wstrzy-
ma³o siê od g³osu, nie by³o
przeciwnych, 1 osoba nie bra-
³a udzia³u w g³osowaniu.

Po przyjêciu tej uchwa³y od-
by³a siê dyskusja, czy monitoro-
wanie i upublicznianie imiennych
wyników wszystkich g³osowañ
jest zgodne z prawem. Wniosek
formalny Krzysztofa Miszewskie-
go, by po ka¿dym g³osowaniu
wyniki imienne by³y prezentowa-
ne przez aparaturê do g³osowa-
nia, ale nie za³¹czane do proto-
ko³ów z sesji - popar³o w g³oso-
waniu 21 osób, 1 by³a przeciw, 1
wstrzyma³a siê od g³osu.

Po og³oszonej na wniosek
Agnieszki Kaczmarskiej prze-
rwie, która znacznie siê przed³u-
¿y³a, radni zajêli siê projektem
uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie nadania nazwy „Skwer
Ameryki £aciñskiej” fragmento-
wi Parku Bródnowskiego w po-
bli¿u ulicy Chodeckiej, naprze-
ciwko ulicy Simona Boliwara. Z
inicjatyw¹ w tej sprawie wyst¹-
pi³o Polskie Towarzystwo Boli-
wariañskie, propozycjê pozy-
tywnie zaopiniowa³y 2 komisje
rady. Na sesji radni dopytywali
siê, jakie bêd¹ koszty nadania
nazwy i czy poniesie je dzielni-
ca, czy towarzystwo. Chcieli
poznaæ ca³oœciowy projekt Par-
ku Bródnowskiego.

Wiceburmistrz S³awomir An-
tonik wyjaœni³, ¿e podana na
posiedzeniu komisji kwota 11
tysiêcy z³otych to koszt upo-
rz¹dkowania  terenu (m.in. pra-
ce przy chodnikach, prace
ogrodnicze). Dodatkowa kwo-
ta, która  musia³aby byæ wyda-
na na tablicê, to 3 000 z³ + 23%
podatku VAT. W dyskusji wyra-
¿ano ró¿ne opinie co do tego,
czy najpierw powinna byæ kon-
cepcja ca³ego parku, a potem
uchwa³a dotycz¹ca nazwy
skweru; najpierw nadanie na-
zwy, czy okreœlenie kosztów.
Zg³oszony przez Marcina Sk³o-
dowskiego wniosek, by sprawa
wróci³a do komisji inwestycji i
infrastruktury, nie uzyska³ wiêk-
szoœci w g³osowaniu.

Za projektem uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie nadania
nazwy „Skwer Ameryki £aciñ-
skiej” g³osowa³o 15 radnych, 4
by³o przeciw, 3 wstrzyma³o siê
od g³osu.

Projekty kolejnych uchwa³,
dotycz¹ce skarg na dzia³al-
noœæ Zak³adu Gospodarowa-
nia Nieruchomoœciami, omówi³
przewodnicz¹cy komisji rewi-
zyjnej Jêdrzej Kunowski. Skar-

gê Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. ¯uromiñskiej 14 (brak
ustawienia przy tym budynku
znaku drogowego „D-40 stre-
fa zamieszkania” i nieusuniê-
cie s³upków wzd³u¿ chodnika)
uznano za bezzasadn¹ z przy-
czyn faktycznych i prawnych.
G³osowa³o za tym 15 radnych,
6 wstrzyma³o siê od g³osu. Po-
stêpowanie wyjaœniaj¹ce nie
potwierdzi³o, stawianych ZGN
przez mieszkañców domu przy
ul. Tykociñskiej 26, zarzutów
dotycz¹cych nieprawid³owego
sposobu rozliczeñ za wodê w
tym budynku. Uchwa³ê o bez-
zasadnoœci skargi popar³o 11
radnych, 2 by³o przeciw, 7
wstrzyma³o siê od g³osu.

Bez dyskusji, po informacji
o pozytywnym zaopiniowaniu
przez komisje: gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej oraz
bud¿etu i finansów, rada pozy-
tywnie zaopiniowa³a przed³o-
¿one przez zarz¹d dzielnicy
projekty dwóch wykazów lokali
mieszkalnych, przeznaczo-
nych do sprzeda¿y bezprzetar-
gowej na rzecz ich najemców.
Uchwa³ê z wykazem nr 12,
obejmuj¹cym 70 lokali (wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wie-
czyste u³amkowej czêœci grun-
tu) popar³o w g³osowaniu 19
radnych, 1 wstrzyma³ siê od
g³osu, nie by³o przeciwnych.
Uchwa³ê z wykazem nr 13,
obejmuj¹cym 4 lokale w bu-
dynku przy ul. Rembieliñskiej
2 (wraz ze sprzeda¿¹ u³amko-
wej czêœci gruntu) podjêto jed-
nomyœlnie, 20 g³osami. W obu
przypadkach 2 radnych nie
bra³o udzia³u w g³osowaniu.

Pozytywne opinie komisji
merytorycznych i jednomyœl-
noœæ w g³osowaniu ³¹cz¹ kolej-
ne 3 uchwa³y – projekty uchwa³
Rady Warszawy, dotycz¹ce
„wyposa¿enia w mienie m.st.
Warszawy”, a konkretnie - ana-
logowe aparaty telefoniczne,
u¿ytkowane w urzêdzie dzielni-
cy Targówek przed wdro¿eniem
tam telefonii cyfrowej. 19 rad-
nych popar³o wyposa¿enie w te
aparaty Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej Targówka; 20 – jedno-
stek  oœwiatowych (domy kultu-
ry, przedszkola, szko³y podsta-
wowe, gimnazja i ogród jorda-
nowski); 20 – nieodp³atne prze-
kazanie aparatów na rzecz Ko-
mendy Rejonowej Policji War-
szawa VI, z przeznaczeniem dla
Wydzia³u Prewencji Komisaria-
tu Policji Warszawa Targówek.

Ostatni¹ czêœæ sesji wype³ni-
³y interpelacje. Maciej Jankie-
wicz poruszy³ sprawê cateringu
w szko³ach Targówka, oczeku-
je odpowiedzi na piœmie. O pi-
semn¹ odpowiedŸ poprosi³ rów-
nie¿ Micha³ Jamiñski, zwraca-
j¹c uwagê na czêste awarie
oœwietlenia na skrzy¿owaniu
ulic œw. Wincentego i Kondra-
towicza oraz na niebezpieczne
dla dzieci miejsca; zapropono-
wa³ wykorzystanie na plac za-
baw terenu za budynkiem urzê-
du, po zakoñczeniu projektu.
Poruszono równie¿ m.in. spra-
wê otwarcia sklepu monopolo-
wego przy ul. Ogiñskiego, na-
przeciw czynnego od dawna
sklepu z alkoholem 24 h; sys-
temu odbijania kart w przed-
szkolu przy ul. Bartniczej 6 i w
innych placówkach. Na pytania
odpowiada³ wiceburmistrz S³a-
womir Antonik. Pierwsze doty-
czy³o przyczyn nieobecnoœci na
sesji pozosta³ych cz³onków za-
rz¹du  Targówka. OdpowiedŸ:
delegacja, urlop, spotkanie bur-
mistrzów. Agnieszka Kaczmar-
ska zapyta³a o koszt urz¹dzeñ
do liczenia g³osów i koszt ich
obs³ugi. Wiceburmistrz wyja-
œni³, ¿e prezentacja oraz obs³u-
ga XXXV sesji nic nie kosztuje.

K.

Wypo¿yczony elektroniczny system do glosowania

testowany by³ na sesji 20 wrzeœnia przy podejmowaniu

11 uchwa³. Sta³ siê tematem d³ugiej dyskusji na temat

pisemnej dokumentacji wyników g³osowañ.

22 wrzeœnia przestrzeñ po-
dwórka ponownie wype³ni³y sto-
iska znanych organizacji spo-
³ecznych oraz spó³dzielni socjal-
nych. Mo¿na by³o kupiæ np. wy-
roby rêkodzielnicze Spó³dzielni
Mam lub ubrania spó³dzielni so-
cjalnej RemTech, czy wykonaæ
niebanaln¹ nalepkê. W warsz-
tacie plastycznym Fundacji
Otwarta Pracownia Twórcza

„K³opociaki” 2012
Program tegorocznych „K³opociaków” znów pokaza³ Pragê

i Warszawê spo³eczn¹, spó³dzielcz¹ i lokaln¹. Œwiêto po-

dwórka po³o¿onego miêdzy budynkami K³opotowskiego 6,

8, 10 i Okrzei 5 i 7 po raz kolejny odbywa siê dziêki maj¹cym

tu swe siedziby organizacjom spo³ecznym i zaanga¿owanym

w poprawê jego wizerunku mieszkañcom. A poprawa od ze-

sz³ego roku jest znaczna. Na podwórku przyby³o zieleni,

skwery ogrodzono estetycznymi drewnianymi p³otkami, a

dzieci zyska³y niebanalny plac zabaw. Choæ do wymarzo-

nego efektu jeszcze trochê brakuje, jest ju¿ co œwiêtowaæ.

Zofii i Jana Kubickich tworzono
mozaiki z od³amków ceramicz-
nych p³ytek, którymi póŸniej
ozdobiono œcianê budynku. Na
warsztatach tanecznych, na-
uczyciele z mieszcz¹cej siê po
s¹siedzku, szko³y tanecznej
Oye! uczyli tañców afrokubañ-
skich. Stowarzyszenie Q Zmia-
nom doros³ym pomaga³o odpo-
wiedzieæ na pytanie czy nadaj¹

siê na kosmonautê, a dzieciom
wykazaæ siê w kreatywnym ry-
sowaniu. Mo¿na by³o zagraæ w
ping-ponga lub carrom – indyj-
ski bilard, wymieniæ niepotrzeb-
ne ubrania, ksi¹¿ki lub filmy.
G³ód pomaga³o zaspokoiæ Sto-
warzyszenie Otwarte Drzwi oraz
Spó³dzielnia Socjalna Stary
Mokotów, zaœ gor¹c¹ kawê i
herbatê ze sprawiedliwego han-
dlu serwowano w siedzibie Fun-
dacji Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego. Odbywa³y siê
te¿ spacery po Pradze z prze-
wodnikami Stowarzyszenia Z³o-
ta Kaczka.

Na s³absz¹ w tym roku frekwen-
cjê na „K³opociakach” oprócz nie-
pewnej i ch³odnej aury mia³a za-
pewne wp³yw, trudna do wyjaœnie-
nia, s³aba informacja o imprezie,
pomimo wspó³udzia³u urzêdu
dzielnicy i patronatu burmistrza
Piotra Zalewskiego.                Kr.

ADRES NIERUCHOMOŒCI

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:

• II 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 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 6000,00 z³ najpóŸniej do dnia 17.10.2012 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. 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 17.10.2012 r.

• Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

• Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 18.10.2012 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, Pe³nomocnik

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

podlega zwrotowi.

• Przed przyst¹pieniem do II 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 181/2012

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 nieza-

budowany niezbêdny do obs³ugi budynku + podatek VAT w aktu-

alnie obowi¹zuj¹cej stawce - p³atne 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 G³ównego

Urzêdu Statystycznego na dzieñ 30 wrzeœnia danego roku.

XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Testowanie systemu

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166
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12 wrzeœnia na skwerze im. p³k. Anto-

niego ¯urowskiego stanê³y poczty sztan-

darowe organizacji kombatanckich oraz

szkó³ z Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie i Tar-

gówka. Kwiaty z³o¿yli przedstawiciele

w³adz Warszawy, obu praskich dzielnic,

Spo³ecznej Rady kombatanckiej, Stowarzy-

szenia Szarych Szeregów i kibiców Legii z

Pragi Pó³noc. Prezes praskiego œrodowi-

ska ¯o³nierzy Powstania Warszawskiego

p³k Bohdan Zawolski nawi¹za³ w swym

przemówieniu do okolicznoœci podjêcia de-

cyzji o wybuchu Powstania Warszawskie-

go i jego przebiegu na Pradze. 1 sierpnia

praskie oddzia³y Armii Krajowej, tak jak

wszystkie warszawskie, stanê³y do walki.

Sytuacja na Pradze by³a szczególnie trud-

na. Niemcy wobec bliskoœci frontu wschod-

niego (zaledwie kilkanaœcie kilometrów od

granic miasta) zgrupowali tu znaczne si³y.

Oddzia³y Obwodu Praskiego AK spotka³y

siê z przeciwnikiem przygotowanym i nie-

wspó³miernie silniejszym tak pod wzglê-

dem liczebnoœci, jak i si³y ognia, wyposa-

¿onym w broñ pancern¹, artyleriê, lotnic-

two i inne jednostki specjalne. Tote¿ wszyst-

kie ataki oddzia³ów na wyznaczone obiek-

ty, zosta³y odparte; poniesiono przy tym

znaczne straty. Obiektów, które opanowa-

no, nie zdo³ano utrzymaæ. Przy tym dzia-

³ania ofensywne wojsk sowieckich zosta³y

wstrzymane. W tej sytuacji komendant

Praskiego Obwodu p³k Antoni W³adys³aw

¯urowski postanowi³ przerwaæ dzia³ania

zbrojne na ulicach Pragi i przerzuciæ czêœæ

si³ na lewy brzeg Wis³y. Pozosta³e oddzia-

³y zakonspirowa³ i utrzymywa³ w gotowo-

œci do dzia³ania… S¹dzê, ¿e pragnieniem

wszystkich uczestników Powstania jest, aby

etos bohaterskiego zrywu, o sile tak wspa-

nia³ej i powszechnej, by³ doceniany w spo-

³eczeñstwie i przekazywany kolejnym po-

koleniom Polaków. W Powstaniu Warszaw-

skim poleg³o 18 tysiêcy ¿o³nierzy. Ich

mogi³y znajduj¹ siê g³ównie na Cmenta-

rzach Pow¹zkowskim i Wolskim. Tu spo-

czywaj¹ bohaterowie, którzy bez wahania

stanêli do walki, by zrzuciæ jarzmo oku-

panta i zapewniæ krajowi wolnoœæ i suwe-

rennoœæ. Z przykroœci¹ obserwujemy (my-

œlê, ¿e nie tylko my, powstañcy warszaw-

scy), jak wœród mogi³ tych bohaterów od-

bywaj¹ siê igrzyska polityczne. Te zacho-

wania naprawdê nam ubli¿aj¹.

14 wrzeœnia, przy pomniku Koœciusz-

kowców, ho³d wyzwolicielom Pragi odda³ w

swym przemówieniu p³k Czes³aw Lewan-

dowski, przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady

Kombatanckiej. Dla nas, mieszkañców pra-

wobrze¿nej Warszawy, dzieñ 14 wrzeœnia

to 68. rocznica wyzwolenia po piêcioletniej

krwawej okupacji, to swoisty symbol zwieñ-

czaj¹cy wrzesieñ 1939 r. i wrzesieñ 1944 r.,

jako jeden z kolejnych tak wa¿nych eta-

pów walki ca³ego spo³eczeñstwa o wyzwo-

lenie, o niepodleg³oœæ kraju, o demokracjê.

Nie bior¹ udzia³u w œwiêtowanej przez

nas rocznicy wyzwolenia spadkobiercy wy-

zwolicieli Pragi w 1944 r. i ich sztandary

– ¿o³nierze 1WDZmech im. Tadeusza Ko-

œciuszki, gdy¿ dywizja, ta najstarsza jed-

nostka WP, jedyna do niedawna bojowa dy-

wizja WP z bojowymi tradycjami II wojny

œwiatowej zosta³a rozformowana.

Niezmienne jednak jest naszego uzna-

nie, szacunek, ho³d i podziêkowania dla

s³awnej dywizji, która w³aœnie za wyzwo-

lenie Pragi otrzyma³a zaszczytne miano

WARSZAWSKIEJ.

Wyzwolenie Pragi we wrzeœniu 1944

r. przez jednostki 1DP im. T. Koœciuszki po

parodniowym, krwawo zakoñczonym zry-

wie powstañczym, przynios³o d³ugo ocze-

kiwan¹ wolnoœæ jej mieszkañcom, odda-

la³o codzienne zagro¿enia œmierci¹ lub

³apank¹ i wnosi³o realn¹ nadziejê na po-

moc dla walcz¹cej w Powstaniu Warszaw-

skim stolicy po drugiej stronie Wis³y.

Rocznica wyzwolenia Pragi przywo³u-

je równie¿ pewne refleksje.

To usilne upolitycznienie tej daty i przypi-

sanie jej wszystkich negatywnych skojarzeñ.

Wbrew prawdzie historycznej kontynuowa-

ne s¹ wysi³ki umniejszenia zas³ugi jednostek

Kombatanckie refleksje
We wrzeœniu odbywa siê najwiêcej uroczystoœci, upamiêtniaj¹cych wy-

darzenia z okresu II wojny œwiatowej. Ho³d ¿yj¹cym i poleg³ym ¿o³nierzom

oddaj¹ przedstawiciele w³adz, organizacji kombatanckich i m³odzie¿. Na

Pradze Pó³noc 12 wrzeœnia uczczono 68. rocznicê Powstania Warszaw-

skiego, udzia³u w nim praskich oddzia³ów Armii Krajowej oraz ich rozwi¹-

zania po zdobyciu Pragi przez wojska frontu wschodniego; 14 wrzeœnia –

68. rocznicê wyzwolenia prawobrze¿nej Warszawy spod faszystowskiej

okupacji przez I Dywizjê Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki.

W ubieg³y pi¹tek na ten w³aœnie wernisa¿ widzów

przyci¹gnê³o nazwisko Juliana Raczki i prace dzie-

siêciu znakomitych warszawskich malarzy i rzeŸ-

biarzy, wœród których znalaz³a siê Magdalena Racz-

ko, córka twórcy „Podzia³u b³êkitu”. Artystka rozwi-

ja myœl przewodni¹ twórczoœci ojca – duchowe in-

spiracje w sztuce abstrakcyjnej, czerpi¹c równie¿ z

dorobku Mondriana, który powiedzia³ m.in.: Sztuka

ma sens wówczas, kiedy pozwala cz³owiekowi

wznieœæ siê ponad siebie samego. Na wystawie ar-

tystka zaprezentowa³a siedem swoich prac.

Marta Gutowska-Matulka, gospodyni pracowni

ATRAM, przygotowuj¹c siê do tej wystawy d³ugo

myœla³a,  jaka powinna byæ jej odpowiedŸ na po-

jêcie „b³êkit”. Odpowiedzi¹ s¹  obrazy artystki „Do-

pe³nienie 1” i „Dope³nienie 2”, a tak¿e praca wy-

konana wspólnie z Robertem Aleksandrowiczem,

konserwatorem zabytków. Marta Gutowska-Ma-

tulka jest tak¿e autork¹ instalacji „Moja linia nie-

bieska”, wykonanej w trakcie wernisa¿u i prezen-

tacji „Podzia³ b³êkitu”. Wszyscy zaproszeni do

udzia³u w przedsiêwziêciu artyœci w ró¿noraki spo-

sób interpretowali temat przewodni wystawy.

Jacek Schmidt, jeden z malarzy prezentuj¹-

cych na wystawie swój artystyczny dorobek,

zaj¹³ siê równie¿ dokumentacj¹ fotograficzn¹

wernisa¿u. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w pra-

cowni ATRAM przy Brzeskiej 5.           (egu)

Podzia³ b³êkitu
„Podzia³ b³êkitu”, to tytu³ jednego z obrazów Juliana Raczki, wybitnego malarza z krêgu

abstrakcji geometrycznej. Artysta, z powodu ciê¿kiej choroby, nie by³ obecny na otwarciu, ale

jego dzie³o znalaz³o siê na wystawie, staj¹c siê dla niej inspiracj¹. Wernisa¿ by³ wydarzeniem

na tyle znacz¹cym, ¿e przez ciasne progi praskiej galerii ATRAM  przewinê³y siê setki osób.

WP na froncie wschodnim w dzie³o wyzwole-

nia kraju.  Nie mówi siê i nie pisze o ¿o³nier-

zach, zwanych Berlingowcami, a w dniu za-

koñczenia wojny by³o ich ponad 400 tys.

Z premedytacj¹ zniekszta³cana jest i

usuwana z pamiêci spo³ecznej, podrêczni-

ków szkolnych, literatury i œrodków ma-

sowego przekazu, wszelka informacja o

ich bohaterstwie, poœwiêceniu i zas³ugach

w dzie³o wyzwolenia Pragi i nie tylko.

Wyzwolenie Pragi pozwoli³o dowodz¹ce-

mu wówczas I Armi¹ WP gen. Berlingowi,

nazajutrz po jej wyzwoleniu, ju¿ 15 wrze-

œnia 1944 roku, podj¹æ, jak na ówczesne wa-

runki œmia³¹ decyzjê o forsowaniu Wis³y ce-

lem natychmiastowego udzielenia pomocy

powstañczej Warszawie. W³aœnie z wyzwo-

lonej prawobrze¿nej Warszawy jednostki 3.,

2. i 1. dywizji forsowa³y Wis³ê, by uchwyciæ

przyczó³ki na Czerniakowie, ̄ oliborzu, Pel-

cowiŸnie i walczyæ wspólnie z powstañcami

Warszawy. Dzia³ania te zosta³y okupione

strat¹ prawie 5 tysiêcy ¿o³nierzy; nale¿¹ do

najbardziej krwawych, je¿eli siê uwzglêdni,

¿e w ca³ym Powstaniu zginê³o oko³o 18 –

20 tysiêcy walcz¹cych powstañców.

Prezes Klubu Tradycji I Dywizji Piechoty

im. Tadeusza Koœciuszki, kpt. Lech Tryuk

apelowa³ do m³odych - nie dajcie opluwaæ

I Dywizji, ¿e nios³a komunê; nie dajcie

opluwaæ genera³a Berlinga. Przypomnia³,

¿e ta formacja sk³ada³a siê z zes³añców

syberyjskich; jako jedyna bra³a udzia³ w

zdobywaniu Berlina (z zadaniem os³ony

czo³gów); nie ponios³a ¿adnej klêski. ̄ yj¹-

cych uczestników tych wydarzeñ pozosta-

³o oko³o dwudziestu.

Historia I DP im. T. Koœciuszki utrwalona

jest w ró¿nych formach, nawet w piosenkach.

Jedn¹ z nich, o walkach o Wa³ Pomorski,

zaœpiewa³ na uroczystoœci 85-letni Igor Jasz-

czuk z zespo³u Wojska Polskiego.           K.

nia z emisji g³osu, ale i przygotowanie kondycyjne.

Budowanie roli nie ró¿ni siê zbytnio od pracy wyko-

nywanej przez aktora klasycznego teatru, choæ musi

zak³adaæ specyfikê wyrazu danego rodzaju lalki.

Zdarza siê, ¿e lalka jest bardziej skomplikowana,

wówczas zachodzi koniecznoœæ obs³ugiwania jej

przez dwóch lub wiêcej aktorów.

Nie od razu w doros³ych uda³o siê wyzwoliæ dzie-

ciêc¹ ciekawoœæ, ale stopniowo wszyscy obecni dali

siê wci¹gn¹æ w œwiat lalek, tworz¹c za ich pomoc¹

w³asne przezabawne historie. O tym, ¿e podoba³y

siê innym doros³ym œwiadczy³y wybuchy œmiechu i

gromkie brawa. Udowodniono tym samym ponad

wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e doroœli mog¹ bawiæ siê lal-

kami, a ponadto potrafi im to przynieœæ du¿o radoœci.

Teatr Baj w Muzeum Pragi
dokoñczenie ze str. 1

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

9 paŸdziernika (wtorek) godz. 18 - PRASKIE WIECZORY FILMOWE - Dobranocki dla

doros³ych: pokaz reporta¿u „Lenin na dobranoc” o œcie¿ce edukacyjnej Lenina. Wstêp wolny.

14 paŸdziernika (niedziela) godz. 15-18 - AFROBAJE: familijne warsztaty bajkowo-

muzyczne. Zajêcia prowadz¹ muzycy i autorzy piosenek, pasjonaci kultury afrykañskiej:

Mamadou Diouf i Gwidon Cybulski. Podczas warsztatów dzieci i rodzice wspólnie u³o¿¹

tekst piosenki, na podstawie sudañskiej bajki o motylu i g¹sienicy. Utwór zostanie tak¿e

zaaran¿owany na afrykañskie instrumenty i nagrany przez uczestników warsztatów i

zaproszonych muzyków. Piosenka znajdzie siê równie¿ na p³ycie z bajkami i baœniami z

ró¿nych stron œwiata, czytanymi przez dzieci. Wstêp wolny.

16 paŸdziernika (wtorek) godz. 18 - PRASKIE SPOTKANIA Z GWIAZD¥: Marian

Opania. Jako pocz¹tkuj¹cy aktor, Marian Opania grywa³ role wra¿liwych, zagubionych

ludzi, którzy pragn¹ uciec od schematów i kompromisów. Najwiêksz¹ popularnoœæ

przynios³y mu jednak kreacje komediowe. Jest równie¿ uznanym artyst¹ kabaretowym

i doskona³ym wykonawc¹ piosenki aktorskiej. Obecnie jako aktor zwi¹zany jest z

warszawskim Teatrem Ateneum, wczeœniej wspó³pracowa³ m.in. z Teatrem Scena Prezentacje.

Gospodarzem wieczoru jest Jerzy WoŸniak. Wstêp wolny.

19-21 paŸdziernika (pi¹tek-niedziela) godz: pt 16-19, sb 12-15, ndz 12-15 -

WIELOKULTUROWE WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO: WIETNAM. Zajêcia dla dzieci w wieku

9-12 lat. Warsztaty to twórcze spotkanie ma³ych warszawiaków: zarówno tych o polskich

korzeniach, jak i wywodz¹cych siê ze spo³ecznoœci wietnamskiej wspó³czeœnie zamieszkuj¹cej

Warszawê. W trakcie wspólnego tworzenia filmu animowanego dzieci nawzajem poznaj¹ nie

tylko techiniki tworzenia animacji, ale tak¿e obyczaje, tradycje oraz baœnie i legendy krajów,

z których siê wywodz¹. Wstêp wolny, obowi¹zuj¹ zapisy www.wielokulturowefilmowe.pl

21 paŸdziernika (niedziela) godz. 19 - PIEŒÑ OSTATNIEGO SPOTKANIA - Spek-

takl poetycki oparty na wierszach Anny Achmatowej, w re¿yserii ̄ anny Gierasimowej. Anna

Achmatowa (1889-1966) to ceniona poetka rosyjska, której twórczoœæ przypad³a na burz-

liwe lata w historii Rosji. Odcisnê³y swe tragiczne piêtno na ca³ym ¿yciu i twórczoœci artystki.

Jej twórczoœæ to zarówno subtelne, wysmakowane estetycznie liryki, jak i uniwersalne po-

ematy, nawi¹zuj¹ce do tragedii czasów, w których przysz³o ¿yæ poetce. Spektakl siêga do

najbardziej znanych utworów artystki, z których wy³ania siê postaæ kobiety nad wyraz

wra¿liwej, ale ¿yj¹c¹ pe³ni¹ ¿ycia, siêgaj¹c¹ w swej poezji do obszarów œwiata wzruszeñ i

niepowtarzalnych emocji. Doskonale wpisuje siê w ten klimat wybitna aktorka Agnieszka

Krukówka, zaskakuj¹c refleksyjnym liryzmem i rozumnym odczytywaniem subtelnych zna-

czeñ poetyckich. Zaœ ̄ anna Gierasimowa, która œpiewa wiersze Achmatowej, daje œwiadec-

two tkwi¹cego w tych wierszach temperamentu i wybuchaj¹cych nieoczekiwanie emocji.

Towarzyszy im na scenie Piotr Malicki, tworz¹cy niepowtarzalne muzyczne klimaty i jedno-

czeœnie stanowi¹cy mêski punkt odniesienia dla w koñcu pe³nej ¿aru poezji. Bilety: 5 z³.

19-21 paŸdziernika (pi¹tek-niedziela) godz. 19 - TU JAZZ - TuJazz to kontynu-

acja wydarzeñ promuj¹cych muzykê jazzow¹ i improwizowan¹, organizowanych przez

Tu Praga Dom Kultury. Bezpoœrednio jest suplementem do drugiej edycji festiwalu

Fre3jazzdays, która odby³a siê w sierpniu, a jednoczeœnie – zapowiedzi¹ nowego projektu

muzycznego Domu Kultury. W tracie trzech jazzowych wieczorów w Teatrze Academia

wyst¹pi¹ Ahead Trio (Oleœ Brothers & Christopher Dell, 19 paŸdziernika), Ecstasy Project

(20 paŸdziernika) oraz Przemys³aw Str¹czek & Teriver Cheung (21 paŸdziernika). Kon-

certy odbywaj¹ siê w Teatrze Academia, ul 11 Listopada 22. Bilety: 20 z³ (ka¿dy koncert).

23 paŸdziernika (wtorek) godz. 18 - KSI¥¯ECZKI Z DZIECIÊCEJ PÓ£ECZKI: Spotkanie

z Joann¹ Olech - O swoich ulubionych ksi¹¿eczkach oraz pracy opowie Joanna Olech –

jedna z najbardziej znanych i lubianych autorek i ilustratorek ksi¹¿ek dla dzieci i

m³odzie¿y. Wœród ksi¹¿ek, do których stworzy³a ilustracje s¹ m.in. dzieciêce bestsellery:

„Dynastia Mizio³ków”, „Gdzie diabe³ mówi: Do us³ug”, „Pompon w rodzinie Fisiów”, „Pulpet

i Prudencja”. Podczas spotkania autorka opowie równie¿ o swojej najnowszej, niewydanej

jeszcze ksi¹¿ce, tu¿ przed jej premier¹. Spotkanie poprowadzi Helena Œpiewak. Wstêp wolny.

Teatr Baj jest najstarszym w Polsce teatrem

lalek dla dzieci. Powsta³ w 1928 r. i dzia³a³ z po-

cz¹tku na ¯oliborzu. W 1953 roku trafi³ na sta³e

do budynku po Warszawskiej Gminie Staroza-

konnych im. Micha³a Bergsona przy ul. Jagiel-

loñskiej 28. W dorobku ma ponad 150 premier.

Choæ s¹ to propozycje dla dzieci, w tym w

wieku nawet poni¿ej 3 lat, aktorzy siêgaj¹ tak-

¿e po repertuar dla doros³ych – dla nich grany

jest zabawny spektakl pt. „Arszenik”, inspiro-

wany komedi¹ Josepha Kesselringa („Arszenik

i stare koronki”).

Poszukuj¹c stale nowych œrodków wyrazu,

Teatr Baj stosuje ró¿ne formy i techniki lalko-

we. Pozostaje jednak wierny lalce i dzieciêce-

mu widzowi.                                                  Kr.

Przychodnia ul. £ojewska 6, tel. (22) 81 14 430

Przychodnia ul. Poborzañska 6, tel. (22) 51 98 520

Przychodnia ul. Rembieliñska 8, tel. (22) 51 91 320

Przychodnia ul. Tykociñska 34, tel. (22) 51 82 665
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI dla uczniów

szkó³ podstawowych i

œrednich, 501-301-595

ANGIELSKI - nauczycielka

tel. 22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka,

chemia, tel. 500-865-729

POLSKI 602-678-811

NIEMIECKI - student

z doœwiadczeniem,

tel. 602-748-254

UDZIELAM korepetycji z

matematyki, tel. 508-374-970

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

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

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

tel. 501-587-257

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

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

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

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

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

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

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

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w 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:

26, 27 i 28 wrzeœnia

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

mini og³oszenia

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

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

REMONTY, adaptacje,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

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

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 17.09.2012 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla

Dzielnicy Praga Pó³noc przy ulicy ks.I.K³opotowskiego 15

na okres 21 dni wykaz, który obejmuje lokale mieszkalne

bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy przeznaczone

do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem

w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu -

w drodze bezprzetargowej.

ZAWIADOMIENIE

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.
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Proszê Szanownych Pañstwa, jestem

pod wra¿eniem ambicji,woli walki i osi¹-

gniêæ naszych nie w pe³ni sprawnych spor-

towców. Za ca³y wszystkich ich wysi³ek i

36 medali chylê kapelusz do ziemi. Idea

paraolimpijska zrodzi³a siê wœród okale-

czonych weteranów po II wojnie œwiato-

wej. W sporcie nie ma niczego „para”.

Prawdziwy sport jest czysty. Jest „super”.

Szkoda, ¿e rz¹dy RP nie objê³y swoim me-

cenatem ludzi, którym ów mecenat nale-

¿y siê jak psu buda. Zajê³y siê komercyj-

nymi zawodowcami ̄ a³oœni te¿ wydaj¹ siê

byæ przedstawiciele naszego parapañstwa,

którzy w blasku sportowego sukcesu su-

perolimpijczyków przyklejaj¹ swoje twa-

rze do szk³a fleszy i kamer. Pamiêtajmy,

na sukces trzeba sobie zapracowaæ. Pro-

szê o mecenat najwy¿szej jakoœci dla nor-

malnych ambitnych pracowitych sportow-

ców i ich kadry. Chcia³bym, aby igrzyska

paraolimpijskie nazywa³y siê superigrzy-

skami. By³by to wyraz szacunku dla

wszystkich niepe³nosprawnych na œwiato-

wym poziomie. A tak¿e œwiatowego po-

ziomu medycyny rehabilitacyjnej.

Proszê Szanownych, zwierzêta wokó³

nas s¹ w szerokim sensie niepe³nospraw-

ne. Jak ww. ograniczone s¹ w radoœci re-

alizacji ¿yciowych za³o¿eñ. Koty w ma³ych

miejskich mieszkankach nie mog¹ korzy-

staæ z zielonych terytoriów ³owieckich. Psy

tak¿e nie mog¹ œmigaæ do woli, zaspoka-

jaj¹c potrzebê w¹chania i znalezienia siê

w du¿ym nomadycznym stadzie.

A czy oprócz bycia „parapanami” mo-

¿emy staæ siê mecenasami tej megaprzy-

jaznej dla nas fauny?

Mo¿emy siê nauczyæ ich potrzeb. Idzie

zima. Zróbmy wszystko, aby nasi pupile

mieli ciep³o. Docieplijmy budy. Zamów-

my s³omê i siano dla tych, co spêdz¹ zim-

ne noce i dni na zewn¹trz. Kupuj¹c je-

dzenie proszê sprawdziæ na etykiecie, czy

sk³ad pokarmu jest dostosowany do po-

trzeb gatunku. Pieski nie maj¹ du¿ych

wymagañ jakoœciowych. Wystarczy im od

15 do 26% bia³ka i dostêp do produktów

mlecznych, warzyw i owoców. Koty s¹

du¿o bardziej wymagaj¹c¹ grup¹. Potrze-

buj¹ od 28 do 35% wysokiej jakoœci bia-

³ka, regularnie podawanej z dostêpem do

szerokiej gamy produktów str¹czkowych,

mlecznych, roœlinnych i t³uszczy.

Paraolimpiada,

parapañstwo

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ, bêd¹ca w³asnoœci¹ m.st. Warszawy, o powierzchni 15 m2, po³o¿ona

w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Ogiñskiego 10A, oznaczona w

ewidencji gruntów jako dzia³ka ew. nr 51 w obrêbie 4-08-22, bêd¹ca w posiadaniu

dotychczasowego dzier¿awcy zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres do 3 lat

w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem 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 – 59,85 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 120,00 z³ najpóŸniej do dnia 11.10.2012 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. Ogiñskiego 10a”, 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 11.10.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

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

dniu 15.10.2012 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.

Kupuj¹c saszetki i puszki b³agam o prze-

czytanie sk³adu. Nagle oka¿e siê, ¿e p³acicie

Pañstwo za blachê lub foliê i nadruk zdjêcia

zwierzaka z wyci¹gniêtym jêzyczkiem. Wy,

jako inwestorzy, kojarzycie ten obrazek z za-

dowoleniem i sytoœci¹, ja, jako lekarz wete-

rynarii kojarzê z dusznoœci¹ w trakcie po-

wa¿nego zatrucia pokarmowego. Proszê w¹-

chaæ to, co kupujecie dla zwierz¹t. „Laury

Konsumenta” nie przek³adaj¹ siê na jakoœæ,

aliœci na tony sprzedanego produktu. Han-

dlowcy nazywaj¹ to zjawisko marketingiem,

a ja nieuczciw¹ komercj¹. Bierzcie próbki i

wykonujcie ocenê organoleptyczn¹.

Je¿eli macie w sobie wspania³omyœl-

noœæ, wspomó¿cie schroniska. Placówki

te zawsze przyjm¹ ciep³e tkaniny, w tym

osobist¹ odzie¿ do ocieplania kojców i

ka¿dy rodzaj po¿ywienia. Zróbmy to,

zanim naprawdê zrobi siê zimno.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 11,12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza

na dzieñ 26 paŸdziernika 2012 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie: o przetargu wywieszone jest od dnia

20.09.2012 r.; na tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i

w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl;

na lokalu wyznaczonym do przetargu.

Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ u

p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale

Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,

tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Obiektywny PO-radnik

Lewa strona medalu

Rada wielu

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Wolny rynek to œwietna rzecz. Ale czy

na wolnym rynku jedynym kupuj¹cym mo¿e

byæ urz¹d pañstwowy? I to na dodatek ten

sam, który dyktuje sztywne ceny us³ug?

Kiedy od aparatczyków PO s³yszê, ¿e

dzia³alnoœæ sto³ecznych szpitali trzeba „uryn-

kowiæ”, ogarnia mnie pusty œmiech. Prze-

kszta³canie szpitali w spó³ki podlegaj¹ce za-

sadom wolnego rynku jest zupe³nie bez sen-

su. Najwiêkszym graczem na rynku jest bo-

wiem… Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten

w³aœnie urz¹d centralny narzuca te¿ ceny

us³ug medycznych. Komercjalizowane war-

szawskich szpitali przez Hannê Gronkiewicz-

Waltz jest jak stawianie domu pocz¹wszy od

dachu zamiast od fundamentów.

Zgodnie z kodeksem spó³ek handlowych,

zarz¹d spó³ki musi d¹¿yæ do maksymaliza-

cji zysków, a nie s³u¿yæ pacjentom. Spó³ka

nie powinna prowadziæ niedochodowej dzia-

³alnoœci. Dlatego prywatne lecznice wszyst-

kich „k³opotliwych” pacjentów odsy³aj¹ do

publicznych placówek. Skomplikowane le-

czenie po prostu im siê nie op³aca. Kiedy

zabraknie placówek publicznych, tacy pa-

cjenci zostan¹ pozbawieni pomocy.

Decyzj¹ radnych PO, na wniosek Pani

Prezydent, Szpital Praski zosta³ przekszta³co-

ny w spó³kê. Jest to otwarcie furtki do jego

przysz³ej prywatyzacji. Na razie, jedyna

Szpital Praski Sp. z o.o.

zmiana polega na zast¹pieniu Rady Spo³ecz-

nej szpitala przez p³atn¹ Radê Nadzorcz¹,

w której miejsca otrzymaj¹ nominaci Plat-

formy. W ten sposób zwiêkszone zostan¹

koszty funkcjonowania tej placówki.

Czy Zarz¹d spó³ki bêdzie chcia³ leczyæ

niedochodowych pacjentów? Czy bêdzie dba³

o zabytkowe budynki? Czy przysz³y prywat-

ny w³aœciciel bêdzie prowadzi³ tylko docho-

dow¹ dzia³alnoœæ (jak np. chirurgia plastycz-

na) w nowym budynku postawionym za na-

sze podatki?

Maciej Maciejowski

niezale¿ny radny Rady Warszawy

www.maciejmaciejowski.pl

Jak podaj¹ ró¿ne opracowania, w tym

CBOS, w Polsce funkcjonuje prawie milion

dzia³ek, których dysponenci zrzeszeni s¹ w

Polskim Zwi¹zku Dzia³kowców. Liczba ich

u¿ytkowników jest zapewne wiêksza - ko-

rzystaj¹ z nich przecie¿ ca³e rodziny. Gdy

dodamy do tego w³aœcicieli prywatnych dzia-

³ek i siedlisk, robi siê z tego powa¿na grupa

spo³eczna. Wiêkszoœæ dzia³kowców to osoby

z przedzia³u wiekowego 50 plus. Lecz jak

widzê z w³asnych obserwacji, tak¿e wiele

osób m³odszych z równym zami³owaniem

„czesze trawê” we w³asnym ogródku. W nie-

których œrodowiskach wytworzy³a siê na

„dzia³kowanie” swoista moda. Ostatnio wy-

rok Trybuna³u Konstytucyjnego podwa¿y³ w

sposób znacz¹cy sytuacjê dzia³kowców zrze-

szonych w PZD.  Kto wie, czy nie jest ko krok

w kierunku ich likwidacji. Chyba wiêkszoœæ

z nas aprobuje obecnoœæ ogródków dzia³ko-

wych w miastach, stanowi¹ one swoiste en-

klawy zieleni i miejsce powszechnego odpo-

czynku dla osób starszych i ich rodzin. Swe-

go czasu stanowi³y miejsce istotnej produk-

cji owocowo-warzywnej, uzupe³niaj¹cej do-

mowe menu. Dziœ na wiele z tych miejsc za-

kusy czyni¹ firmy deweloperskie.

Sojusz Lewicy Demokratycznej od daw-

na d¹¿y³ do uregulowania statusu rodzin-

nych ogrodów dzia³kowych. Nasi pos³owie

z³o¿yli do laski marsza³kowskiej projekt no-

welizacji zakwestionowanej ustawy, id¹cy w

kierunku, aby rodzinne ogrody dzia³kowe

mia³y status organizacji pozarz¹dowej, mo-

g³y funkcjonowaæ na gruntach Skarbu Pañ-

stwa i jednostek samorz¹du terytorialnego

oraz by³y ich u¿ytkownikiem wieczystym.

U¿ytkownicy dzia³ek mieliby bezp³atne i

O ogródkach dzia³kowych

Wynik sportowy pi¹tkowego meczu der-

bowego pomiêdzy Legi¹ a Poloni¹ wypad³

na remis. Natomiast bilans organizacyjny i

pozasportowy to jedna wielka pora¿ka. A

mia³o byæ tak spokojnie. Profilaktycznie w³a-

dze Legii odmówi³y wstêpu kibicom Polonii

w obawie przed awanturami i wisz¹c¹ jak

miecz Damoklesa groŸb¹ zamkniêcia przez

wojewodê mazowieckiego trybuny pó³nocnej

zwanej „¯ylet¹”. Sama odmowa wstêpu fa-

nom Polonii zakrawa na ma³y skandal.

Wszak mecz odbywa³ siê na ultranowocze-

snym stadionie, naszpikowanym kamerami,

elektronik¹ pozwalaj¹c¹ wychwytywaæ zady-

miarzy. No, ale trudno, decyzjê tak¹ w ca³ej

swej bezradnoœci podjêto i liczono na spokój.

Niestety, kibole nie poczuli siê w obowi¹zku

wspierania swego ukochanego klubu. Po raz

kolejny urz¹dzili ¿enuj¹cy spektakl, który

mo¿e s³ono kosztowaæ zarówno klub, jak i

ich samych. Tak jak kilka lat temu w Wilnie,

Utrechcie, Bydgoszczy czy niedawno w Tron-

dheim dosz³o do regularnej bijatyki z ochro-

niarzami na stadionowych korytarzach. Zde-

molowane zosta³y toalety, punkty gastrono-

miczne, ogrodzenie. Armatur¹ ³azienkow¹

rzucano w zaparkowane samochody, a dzie-

si¹tki plastikowych siedzeñ po prostu spalo-

no. To wszystko dzia³o siê na stadionie miej-

skim, zbudowanym za pieni¹dze publiczne i

przekazanym w dzier¿awê Legii Warszawa.

Jeœli do tego smutnego bilansu dodamy

marne wyniki sportowe, kiedy to ju¿ na po-

cz¹tku sezonu wszystkie nasze dru¿yny klu-

bowe odpadaj¹ z rozgrywek europejskich, a

reprezentacja szuka dna w rankingu FIFA, wy-

³ania siê wstrz¹saj¹cy obraz stanu polskiego

futbolu. Od dawna ju¿ wiadomo, ¿e potrzeb-

ne s¹ odwa¿ne decyzje. Negocjacje i uk³ada-

nie siê z chuliganami po raz kolejny zakoñ-

czy³y siê ogóln¹ pora¿k¹. Jedyna nadzieja jawi

siê w nowym otwarciu, czyli w twardej walce z

chuligañstwem, w zastosowaniu wzorców bry-

tyjskich, gdzie za samo wtargniêcie na boisko

grozi do¿ywotni zakaz stadionowy. Co do po-

prawy wyniku sportowego, nie jest ³atwiej.

Nale¿a³oby wiêcej œrodków kierowaæ na szko-

lenie dzieci i m³odzie¿y, kluby i stowarzysze-

nia sportowe, równie¿ korzystaj¹c ze spraw-

dzonych wzorców, najlepiej niemieckich.

Pisz¹c te s³owa nie znam jeszcze decyzji

wojewody odnoœnie zamkniêcia ca³ego lub

czêœci stadionu. Jedno jest pewne: bez zde-

cydowanych dzia³añ w stosunku do chuliga-

nów, sytuacja siê nie poprawi. Najwy¿ej stra-

cimy na tym my, prawdziwi kibice, straci
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bezterminowe prawo u¿ywania dzia³ki i po-

bierania z niej po¿ytków. Rodzinne ogrody

dzia³kowe i u¿ytkownicy dzia³ek w naszym

projekcie zwolnieni s¹ od podatków i op³at

(administracyjnych, skarbowych). Propono-

wane s¹ specjalne zapisy odszkodowawcze

na wypadek koniecznej likwidacji ogrodu za

sk³adniki maj¹tkowe znajduj¹ce siê na dzia-

³kach, itp. W ocenie pos³ów SLD nowelizacja

ustawy zabezpiecza konstytucyjne prawo

w³asnoœci, prawa spadkobierców do nieru-

chomoœci, na których po³o¿one s¹ ogrody

dzia³kowe, a co najwa¿niejsze - prawa u¿yt-

kowników dzia³ek w oparciu o istniej¹ce roz-

wi¹zania prawne. Kolêdujemy  wiêc po ogro-

dach, aby poznaæ opinie dzia³kowców i przy-

bli¿yæ im projekt SLD. W spotkaniu na tere-

nie jedynego ogrodu dzia³kowego na Pra-

dze Pó³noc zrzeszonego w PZD przy Jagiel-

loñskiej 61a, w którym wziêli udzia³ przed-

stawiciele Zarz¹du Dzielnicowego SLD, miê-

dzy innymi radny Mariusz Borowski, uczest-

niczy³o w niedzielê 23 wrzeœnia ze strony

dzia³kowców prawie 80 osób. Buduj¹ce. W

Niemczech jest ponad 5 milionów ogrodów

dzia³kowych i nikt nie œmie siê ich czepiaæ.

Dzia³kowcom przypominam, ¿e te¿ maj¹

prawa wyborcze.

PS. W zwi¹zku ze zmian¹ dostawcy us³ug

internetowych zmieni³ siê mój adres mailowy.

Nowy podajê ni¿ej. Za utrudnienia przepraszam.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Drugi raz zmieni³em pogl¹dy. Przez wiele

lat by³em zwolennikiem wprowadzenia w

wyborach parlamentarnych w Polsce - jak i

w ka¿dym innym kraju, którego rozwój ma

byæ oparty na aktywnoœci obywatelskiej -

systemu wiêkszoœciowego, czyli jednoman-

datowych okrêgów wyborczych (JOW).

Przeciwnicy ordynacji wiêkszoœciowej ata-

kuj¹ j¹ argumentami z dwóch przeciwstaw-

nych stron. Wiêkszy oddŸwiêk w mediach

znajduje obawa, ¿e jednomandatowe okrêgi

wyborcze wprowadz¹ do Sejmu indywiduali-

stów nie zawsze najlepszej proweniencji, któ-

rzy zamiast dbaæ wspólnie o dobro Rzeczy-

pospolitej, bêd¹ za³atwiaæ swoje interesiki i

nie bêd¹ w stanie sformowaæ wiêkszoœci par-

lamentarnej, umo¿liwiaj¹cej wy³onienie do-

brego rz¹du. Koronnym dowodem na ten ar-

gument by³y wyniki wyborów do Senatu w

okrêgu pilskim. Wybory do Senatu odbywaj¹

siê wed³ug ordynacji wiêkszoœciowej, w la-

tach 1989-2011 w okrêgach kilkumandato-

wych, a obecnie w JOW. Otó¿ w Pile przez

wiele kadencji mandat zdobywa³ niezale¿ny

kandydat Henryk Stok³osa, lokalny przed-

siêbiorca, maj¹cy k³opoty z prawem.

U¿ywaj¹cy tego argumentu milczeniem

pomijaj¹ fakt, i¿ przypadek Stok³osy by³ je-

Prosto z mostu

den na stu senatorów. Przyznaj¹ Pañstwo,

¿e jeden procent b³êdu w procedurze obej-

muj¹cej trzydzieœci milionów uczestników to

nie jest najgorszy wynik.

Kilka lat temu trafi³a do mnie natomiast

argumentacja, ¿e ordynacja wiêkszoœciowa do

Sejmu ugruntuje przewagê zwyciêskiej partii,

tak jak w wyborach do Senatu zarówno w cza-

sach, gdy wybory wygrywa³y SLD, AWS b¹dŸ

PiS, jak i ostatnio, gdy umiarkowanie zwyciê-

ska w Sejmie (45% mandatów) Platforma Oby-

watelska uzyska³a w Senacie mia¿d¿¹c¹ prze-

wagê - 63, a w³aœciwie 66 mandatów (3 do-

datkowe mandaty to przypadki Marka Borow-

skiego, W³odzimierza Cimoszewicza i Kazimie-

rza Kutza, których PO wspiera³a, nie wysta-

wiaj¹c w ich okrêgach w³asnych kandydatów).

Senat, zdominowany w kolejnych kadencjach

przez partiê rz¹dz¹c¹, zamieni³ siê w bezwoln¹

- przy ca³ym szacunku do wczeœniejszego do-

robku zasiadaj¹cych w nim senatorów - ma-

szynkê do g³osowania. Wizja funkcjonuj¹cego

w podobny sposób Sejmu odstrasza skutecznie

wielu zwolenników demokracji parlamentarnej

od poparcia idei JOW w wyborach do Sejmu.

Dlaczego ten argument przesta³ byæ istotny

i dlaczego warto wesprzeæ akcjê Paw³a Kukiza,

maj¹c¹ na celu odtworzenie petycji z 2004 r. w

sprawie zmiany ordynacji wyborczej na wiêk-

szoœciow¹, napiszê w nastêpnym felietonie. Pe-

tycja zosta³a podpisana wtedy przez 750000

obywateli. Inicjator petycji, którym by³a Plat-

forma Obywatelska, przesta³ siê jednak do niej

wkrótce przyznawaæ, a karty z podpisami zo-

sta³y zmielone na makulaturê. Dziœ mo¿na od-

tworzyæ swój podpis na stronie zmieleni.pl

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Obywatele zmieleni na makulaturê

finansowo klub. Trzeba mieæ jednak nadzie-

jê, ¿e dzisiejsza wojna z chuligañstwem za-

procentuje spokojem, ³adem i porz¹dkiem

w niedalekiej przysz³oœci. Byæ mo¿e, nowy

prezes PZPN podejmie siê rzeczywistej od-

nowy polskiej pi³ki i ca³ego jej otoczenia.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Tak jak pisa³em w poprzednim felietonie,

Platforma Obywatelska jest zdeterminowa-

na w kwestii prywatyzacji pañstwowej s³u¿-

by zdrowia. Moje przewidywania sprzed

dwóch tygodni siê sprawdzi³y i na ostatniej

sesji Rady Miasta g³osami radnych PO zosta-

³y przeg³osowane uchwa³y o przekszta³ceniu

w spó³ki dwóch kolejnych warszawskich szpi-

tali. Na nic zda³ siê sprzeciw radnych SLD i

PiS, na nic protesty zwi¹zków zawodowych.

W³adze miasta pozosta³y g³uche na argumen-

ty opozycji, po raz kolejny kieruj¹c siê tylko

i wy³¹cznie biznesowym podejœciem i dok-

tryn¹, ¿e najlepiej w prywatne rêce oddaæ

wszystko. Bo w to, ¿e chodzi o prywatyzacjê,

po czwartkowej sesji Rady nie w¹tpi ju¿ chy-

ba nikt. W³adze miasta zdemaskowa³y siê

same, proponuj¹c przekszta³cenie w spó³ki

dwóch kompletnie ró¿nych szpitali: Praskie-

go i Specjalistycznego œw. Zofii. Ten pierwszy

tonie w d³ugach, spowodowanych przede

wszystkim wadliw¹ polityk¹ miasta i brakiem

pomys³u na dzia³anie tej tak bardzo potrzeb-

nej po prawej stronie Wis³y placówki. Kolej-

ne ekipy rz¹dz¹ce miastem mia³y krañcowo

odmienne koncepcje funkcjonowania Praskie-

go, chocia¿by w kontekœcie jego moderniza-

cji tak, aby spe³nia³ normy Unii Europejskiej.

Jedni chcieli remontowaæ g³ówny budynek,

inni boczne. Jedni chcieli, aby by³ to szpital o

szerokim profilu dzia³alnoœci, inni - aby zawê-

ziæ jego dzia³anie do podstawowych zabiegów

medycznych, co czyni³oby z Praskiego podrzêd-

ny szpital powiatowy. Na to wszystko na³o¿y³o

siê wieczne rzucanie przez miasto k³ód pod nogi

kolejnym dyrektorom, którzy próbowali pla-

cówkê ratowaæ. To sprawi³o, ¿e Szpital Praski

zacz¹³ ton¹æ, a jedynym lekarstwem na to -

wed³ug Platformy Obywatelskiej - ma byæ jego

przekszta³cenie w komercyjn¹ spó³kê.

Jeœli jednak ju¿ takie s¹ argumenty, to

kompletnie niezrozumia³a jest komercjaliza-

cja drugiego szpitala – œw. Zofii, któr¹ rów-

nie¿ przeg³osowali radni PO. Œwiêta Zofia to

najbardziej presti¿owy szpital po³o¿niczy w

mieœcie, nie odbiegaj¹cy wygl¹dem i wypo-

sa¿eniem od najlepszych prywatnych klinik.

Zreszt¹ trudno siê dziwiæ, skoro wsadzono w

niego kilka lat temu z bud¿etu miasta kilka-

dziesi¹t milionów z³otych. Dziœ placówka jest

sprawnie zarz¹dzana i generuje zyski, choæ

tajemnic¹ poliszynela jest to, ¿e odpowiedni

standard us³ug otrzymuje siê tam ponoæ za

op³at¹, i to oficjaln¹, bo pobieran¹ na rzecz

wspó³pracuj¹cej ze szpitalem fundacji, bo -

jak wiadomo - publiczny szpital sam z siebie

pieniêdzy za nic braæ nie mo¿e. Po co wiêc

zarzynaæ kurê, która znosi z³ote jaja i ¿ad-

nym obci¹¿eniem dla miasta nie jest?

Komercjalizacja sprawi, ¿e dostêpnoœæ

us³ug medycznych w tych placówkach dla

przeciêtnego zjadacza chleba drastycznie

zmaleje, bo zamiast walczyæ o lepsze kon-

trakty z Narodowego Funduszu Zdrowia, szpi-

tale skupi¹ siê na leczeniu tych pacjentów,

którzy zap³ac¹ ze swojej kieszeni. W ten spo-

sób placówki mo¿e i wyjd¹ z finansowego

do³ka, ale tylko po to, ¿eby doœæ szybko zna-

leŸæ nowych, prywatnych w³aœcicieli.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

A jednak prywatyzacja?
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Tak jak na innych warszaw-

skich cmentarzach, tak i na tar-

chomiñskim cmentarzu przy ul.

Mehoffera znajduj¹ siê mogi³y z

lat wojny. W œrodkowej czêœci

nekropolii, przy g³ównej alei,

znajduje siê ufundowany w 1997 r.

przez w³adze Bia³o³êki pomnik

oraz 11 grobów ¿o³nierzy VII Ob-

wodu AK, „Obro¿a”, poleg³ych

21 wrzeœnia 1944 roku. To w³a-

œnie tutaj, co roku, spo³ecznoœæ

Bia³o³êki obchodzi rocznicê Po-

wstania Warszawskiego i czci

pamiêæ jego uczestników, ponie-

wa¿ losy ¿o³nierzy „Obro¿y”

wplataj¹ siê w historiê walk po-

wstañczej Warszawy.

Obwód VII „Obro¿a” jako

jednostka terytorialna Okrêgu

Warszawskiego Armii Krajowej

obejmowa³ swym zasiêgiem

teren ówczesnego powiatu

warszawskiego, okalaj¹cego

ze wszystkich stron Warsza-

wê. Wiosn¹ 1944 r. liczy³ on

ok. 10 tys. ludzi, zorganizowa-

nych w 176 plutonach. Do-

wódc¹ Obwodu by³ mjr Kazi-

mierz Krzy¿ak ps. „Bronis³aw”.

Obwód podzielony by³ na 9

rejonów, z których pierwszy,

nosz¹cy kryptonim „Mariano-

wo-Brzozów”, pod dowódz-

twem majora Romana K³ocz-

kowskiego ps. „Grosz”  rozloko-

wany by³ na obszarze trzech

gmin: Legionowo, Jab³onna i

Nieporêt. Po wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego w I Rejonie

Obwodu „Obro¿a” walki trwa³y

przez kilka pierwszych dni

sierpnia. PóŸniej, kiedy wobec

rosn¹cej przewagi si³ niemiec-

kich sytuacja sta³a siê bardzo

trudna, mjr „Grosz” wyda³ roz-

kaz powrotu do konspiracji.

Czêœæ oddzia³ów skoncen-

trowano w okolicznych lasach,

natomiast dozbrojony batalion

pod dowództwem por. Boles³a-

wa Szymkiewicza ps. „Znicz”

przeprawi³ siê przez Wis³ê i

wzi¹³ udzia³ w walkach grupy

„Kampinos”. Wielu ¿o³nierzy

poleg³o w czasie krwawego

starcia z Niemcami 21 wrze-

œnia 1944 roku pod wsi¹ Po-

lesie Nowe. 11 ¿o³nierzy z 2.

batalionu 5., 6. i 7. kompanii

zgrupowania „Marianowo” VII

Obwodu AK „Obro¿a” spoczê³o

na tarchomiñskim cmentarzu,

gdzie co roku odbywaj¹ siê

uroczystoœci patriotyczne or-

ganizowane przez burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka.

W tym roku obchody 68.

rocznicy Powstania Warszaw-

skiego upamiêtniaj¹ce ¿o³nie-

rzy Obwodu VII AK „Obro¿a”

rozpoczê³y siê w koœciele pw.

Œw. Jakuba Aposto³a w Tarcho-

minie przy ul. Mehoffera uro-

czyst¹ Msz¹ œw., celebrowan¹

przez proboszcza ks. kanoni-

ka Józefa Góreckiego z udzia-

³em kombatantów, mieszkañ-

ców, m³odzie¿y z bia³o³êckich

szkó³ oraz przedstawicieli rady

i zarz¹du dzielnicy. Po Mszy

œw. odby³ siê koncert patrio-

tyczny w wykonaniu zespo³u

poetycko-muzycznego „Kanta-

ta” pod kierunkiem Anny Dole-

¿ych, dzia³aj¹cego przy Cen-

trum Aktywnoœci Seniora.

Nastêpnie uroczystoœci

przenios³y siê na Cmentarz

Tarchomiñski, gdzie przy kwa-

terze poleg³ych ¿o³nierzy Ob-

wodu „Obro¿a” odby³ siê apel

poleg³ych z udzia³em wojsko-

wej asysty honorowej Batalio-

nu Reprezentacyjnego Wojska

Polskiego. Tekst Apelu odczy-

ta³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³ê-

ka m.st. Warszawy, Jacek Ka-

znowski. W imieniu przedsta-

wiciela Rady Kombatantów

Jak co roku, 21 wrzeœnia, spo³ecznoœæ Bia³o³êki uczci³a pamiêæ

¿o³nierzy Obwodu VII Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej

„Obro¿a”, poleg³ych w walkach Powstania Warszawskiego.

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 II konkursu ofert z przeznaczeniem 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 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 40,00 z³ najpóŸniej do dnia 11.10.2012 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 11.10.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

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

dniu 15.10.2012 r. o godz. 1130, 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.

W ho³dzie ¯o³nierzom AK „Obro¿a”

Koncert, który w ramach cy-

klu „Malarze s³owa na Bia³o³ê-

ce” odby³ siê 16 wrzeœnia w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

móg³by byæ zatytu³owany „Ka-

meleon i przyjaciele”, bowiem

z okazji swojego jubileuszu

„Kameleoni” zaprosili zaprzy-

jaŸnionych artystów, z którymi

wspó³pracowali przy realizacji

ró¿nych twórczych projektów.

Zespó³ „Kameleon” zosta³

za³o¿ony przez kompozytora

Hadriana Filipa Tabêckiego w

2002 roku. Obra³ sobie nazwê

„Kameleon” na czeœæ filmu pod

tym samym tytu³em, do którego

muzykê wykonywali przyszli

cz³onkowie zespo³u. Dorobek

grupy obejmuje w zasadzie

wszystkie dziedziny muzyki – od

muzyki klasycznej po rockow¹,

od piosenki i muzyki do spekta-

kli i filmów po eksperymentalne

happeningi artystyczne.

Zespó³ w sk³adzie: Mariusz

Jeka, Rados³aw Kiszewski,

Bart³omiej Krauz, Piotr Maœlan-

ka, Maciej Szczyciñski, Pawe³

Stankiewicz i Hadrian Tabêcki

specjalizuje siê w wirtuozow-

skim akompaniamencie dla wy-

konawców piosenki aktorskiej.

W czasie jubileuszowego kon-

certu „¯ycie wg Kameleonów”

us³yszeliœmy szereg w³aœnie

takich utworów, pochodz¹cych

z ró¿nych programów, w wyko-

naniu takich mistrzów poetyc-

kiej piosenki, jak Jacek Boñ-

czyk, Miros³aw Czy¿ykiewicz,

Artur Gadowski, Jan Janga To-

maszewski i Adam Nowak.

Lider zespo³u „Ira” Artur Ga-

dowski zaprezentowa³ frag-

menty programu „Ira i Kamele-

on akustycznie”, m.in. tytu³ow¹

piosenkê z filmu Janusza Zaor-

skiego „Szczêœliwego Nowego

Yorku”. Jacek Boñczyk wskrze-

sza zapomniany u nas styl wiel-

kich œpiewaj¹cych aktorów fran-

cuskich, jak Yves Montand czy

Charles Aznavour. Poza tanga-

mi z programu i p³yty „Tango

Kameleon” zaœpiewa³ piosenkê

z repertuaru Claude’a Nouga-

ro, „Pod balkonem”, pocho-

dz¹c¹ z zawieraj¹cej francuskie

piosenki p³yty pt. „Nastêpny”.

Jednym z wielkich bohate-

rów koncertu by³ niew¹tpliwie

Edward Stachura. Jego wier-

sze „¯ycie to nie teatr” w inter-

pretacji Miros³awa Czy¿ykiewi-

cza oraz „Co warto” w wykona-

niu Jana Jangi Tomaszewskie-

go, oba z muzyk¹ Jerzego Sa-

tanowskiego z programu „Bia-

³a lokomotywa” nabra³y jakby

nowego wymiaru. ¯ywio³owa

muzyka uwypukli³a i tak suge-

stywny, mocny tekst, ukazuj¹c

rozterki i wyobcowanie poety.

W repertuarze zespo³u „Ka-

meleon” znajduj¹ siê równie¿

ballady W³odzimierza Wysoc-

kiego. Jedn¹ z nich „Moskwa-

Odessa” w mistrzowskim t³u-

maczeniu Wojciecha M³ynar-

skiego (obecnego na widowni)

wykona³ Adam Nowak z ze-

spo³u „Raz, dwa, trzy”.

Koncert „¯ycie wg Kamele-

onów” by³ okazj¹ do wrêczenia

wszystkim wspó³pracuj¹cym z

zespo³em artystom oraz Jerze-

mu Satanowskiemu  glinianych

statuetek kameleona. Wirtu-

ozerski kunszt jak i poczucie

humoru cz³onkowie zespo³u

pokazali tak¿e wykonuj¹c a

capella piosenkê z repertuaru

„Alibabek” „Radoœæ o poranku”.

Joanna Kiwilszo

¯ycie wg Kameleonów
Znakomite interpretacje piosenek do tekstów Edwarda

Stachury, Wojciecha M³ynarskiego czy W³odzimierza

Wysockiego z³o¿y³y siê na pierwszy koncert jubileuszowy

z okazji 10-lecia zespo³u „Kameleon”.

Autor wystawy o przekornym

tytule: „PRAGA to te¿ STOLICA”

wybra³ oryginalny zestaw foto-

grafii, które tworz¹ barwn¹ mo-

zaikê z³o¿on¹ ze wspó³czesnych

motywów praskiego pejza¿u, ale

te¿ œladów dawnej œwietnoœci tej

czêœci miasta. Zwiedzaj¹cy bêd¹

siê wiêc mogli przekonaæ, jak wy-

gl¹da nowoczesne praskie bu-

downictwo oraz ile wysi³ku w³o-

¿ono w renowacjê starych ka-

mienic i obiektów zabytkowych,

a przede wszystkim – jak potê¿-

ny, wielkomiejski potencja³ tkwi

po prawej stronie Wis³y.

Spiritus movens ca³ego

przedsiêwziêcia jest Pawe³

Elsztein, rodowity pra¿anin,

dziennikarz lotniczy i pisarz. Na

swym koncie ma ponad 1500

publikacji prasowych, tysi¹ce

fotografii oraz 75 ksi¹¿ek, wœród

nich przygotowywan¹ w³aœnie

do ponownego, rozszerzonego

wydania monografiê „Moja Pra-

ga”. Za sw¹ dzia³alnoœæ pi-

sarsk¹, artystyczn¹ i fotogra-

ficzn¹ by³ wielokrotnie wyró¿nia-

ny, m.in.: tytu³em Zas³u¿onego

dla Kultury Polskiej, Zas³u¿one-

go dla Warszawy, a tak¿e statu-

etk¹ Floriana, przyznawan¹

„PRAGA to te¿ STOLICA”
Dla ka¿dego pra¿anina to sprawa oczywista, a ewentualni

sceptycy bêd¹ siê mogli o tym przekonaæ podczas wystawy

Paw³a Elszteina. Od 26 wrzeœnia do 30 listopada zapraszamy

do Galerii Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc przy

ul. K³opotowskiego 15, gdzie zobaczymy kilkadziesi¹t zdjêæ

ukazuj¹cych nasz¹ dzielnicê jako integraln¹ czêœæ Warszawy.

przez Zarz¹d Dzielnicy Praga-

Pó³noc za wybitne zas³ugi na

rzecz promocji Pragi-Pó³noc.

„PRAGA to te¿ STOLICA” to

ju¿ 20. wystawa fotograficzna

Paw³a Elszteina. Pierwsz¹, za-

tytu³owan¹ „Praskie klimaty”,

zrealizowa³ w 1997 roku w

holu dawnego kina Praha.

W tym roku Pawe³ Elsztein

obchodzi³ 90. urodziny. Z tej

okazji, podczas trwania wysta-

wy, zostanie ukazany Jego do-

robek twórczy na przestrzeni

ponad pó³wiecza dzia³alnoœci.

Fot. Grzegorz B³a¿ejczyk

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 13 wrzeœnia 2012 roku, po zakoñczeniu

postêpowania wszczêtego na wniosek Prezydenta m.st.

Warszawy, zosta³a wydana decyzja nr 487/ZRID/2012

zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca

zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej pole-

gaj¹cej na kompleksowej budowie fragmentu ulicy

Brzeziny na odcinku od ul. Bia³o³êckiej do pik 1+60m

w zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem,

odwodnieniem, oœwietleniem, przebudow¹ sieci te-

lefonicznej kablowej napowietrznej (kategoria obiektu

budowlanego XXV), na terenie dzia³ek oznaczonych

w ewidencji gruntów nr: 1, 31, 33/1, 24/2, 34/8 oraz na

dzia³kach nr: 23/4, 23/5 (wynikaj¹cych z podzia³u dzia³ki

nr 23), 32/2 (wynikaj¹cej z podzia³u dzia³ki nr 32), 33/8

(wynikaj¹cej z podzia³u dzia³ki nr 33/6) z obrêbu 4-16-17

w Warszawie, Dzielnicy Bia³o³êka.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 23/4,

32/2, 33/8 z obrêbu 4-16-17 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta

Sto³ecznego Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania

siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka, tablica og³oszeñ, w godzinach pracy Urzêdu

(poniedzia³ek 800-1800, czwartek - pi¹tek w godz. 800- 1600).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody

Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia. Na podstawie

art. 49 Kpa dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po

up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel

nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹

nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w

terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o

wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie

powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w

Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka

pod numerem tel. (22) 51 03 228.

Dzielnicy Bia³o³êka Zbigniewa

Bzinkowskiego, okolicznoœcio-

we przemówienie wyg³osi³

jego syn Ryszard.

Po z³o¿eniu wieñców i wi¹-

zanek kwiatów przez przedsta-

wicieli rady i zarz¹du Dzielni-

cy Bia³o³êka, partii politycz-

nych i œrodowisk kombatanc-

kich, uroczystoœæ uœwietni³ ze-

spó³ „Kantata” i m³odzie¿owy

zespó³ wokalny „MiReDo” z

Gimnazjum nr 122 pod kierun-

kiem Anny Sarnackiej wykona-

niem pieœni patriotycznych.

Buduj¹cym akcentem by³

udzia³ w obchodach najm³od-

szych. Grupa 5- i 6-latków z

Przedszkola Sióstr S³u¿ebni-

czek przy ul. Mehoffera 2, za-

opatrzona w bia³o-czerwone

chor¹giewki ze znakiem Polski

Walcz¹cej modli³a siê za

¿o³nierzy i zaœpiewa³a Hymn

oraz Pierwsz¹ Brygadê.

Joanna Kiwilszo


